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Ensimmäinen luku.

1.

Penjami Puhakka oli aamusta alkaen lämmittänyt
veturia n:o 124. Heillä oli lähtö postijunalle.

Pieni, tukeva, pyöreäkasvoinen lämmittäjä puu-
hasi parastaikaa kiertokankien kimpussa. Hän tar-
kasteli niitä, kohotteli rasvakuppien kansia, lup-
sauttaen ne taas kiinni, yhden toisensa jälkeen, pyyh-
käisi trasselitukolla muutaman kerran pitkin luisti-
kaapin kuvetta, silmäsi sitten savutorvea, josta
paksu, ruskeanharmaa savupilari kohosi pystysuo-
raan ylös. Tallin kattotorvi näytti nielevän sitä kuin
paksua köyttä. Ojentautuen mielihyvästä hän huo-
kasi ja kääntyi sitten äkkiä puolikasvuisen pojan
puoleen, joka ähisten ja puhisten pani parhaillaan
uutta jarrutönkkää paikoilleen.

Saatko sinä sitä?
Pojan rasvaiset kasvot vilkaisivat vain kerran

lämmittäjää kohti. Hän ei vastannut mitään, iski
vain vasaralla pultin päätä.

Puhakka kiipesi hyttiin. Hän tarkasti veden kor-
keutta ja väänsi imurin toimimaan. Ne konepajan
pojat ...ne hutiloivat toisinaan, eivät levittäneet
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aina tarpeeksi saksisokkain haaroja. Humpsis! »Sii-
näkös sinä nyt olit!» Puhakka nauroi. Poika oh
saanut vesiryöpyn niskaansa.

Hän laski kätensä valtaventtiilin varrelle. Tämä
oh kuljettajan paikka. Hänelle kuului tuo toinen,
vastakkaisella puolella oleva pukki. Siellä riippui
jo hänen takkinsa, hytin nurkassa, ja istuinpukin
ja sivukäytävälle johtavan oven välillä olevan laati-
kon kannella oh hänen tuohinen eväsvakkansa.
Imuriventtiilin tukeva keskiosa hohti kirkkaan-
punaisena. Vieressä, pesäluukkujen yläpuolella kul-
kevalla listalla oh hänen kahvipullonsa kuparisen
voitelukanmm vieressä. Pannun otsa hohti läm-
mintä. Sen keskellä oleva messinkinen laatta, jossa
oh tehtaan nimi, vaihteh väriä . . . sinertävästä tum-

manpunaiseen, välistä melkein keltaisenviheriälle
vivahtavaan. Sen aiheutti lämpö.

Höyrymanomeetterin taulu loisti arvokkaana noi-
den sikin sokin kulkevien, hienompien ja paksum-
pien putkien keskellä, jotka risteilivät kuin suonet.
Siinä hehkui yksi tuskallisen punaisena ... kuin
halkeamaisillaan ollen, toinen sinertävänä kuin jääh-
tyneenä. Mutta ne olivat vielä kuumempia kuin
ensiksimainitut. Näkö vain petti.

Puhakka löi imuriventtiilin alas, sulki johdon ja
jäi kuuntelemaan höyryn mukavaa ujellusta katti-
lassa. Veturi oli kuin elävä olento .. . elimillä ja
hermoilla varustettu. Sen kattilakin murahteli ja
kurnahteli. . . aivankuin hölkkäävän kievarihevosen
maha. Ilmapumpun jyskyttävää käyntiä saattoi
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verrata eläimen puuskutukseen. »Rauta-ori»! Niin-
hän sitä leikillisesti kutsuttiinkin . .

.

Nyt oh ilmapumppu hiljaa, sillä säiliö oh täynnä.
Puhakka istuu kuljettajan pukilla, ja hänen aja-

tuksensa retkeilevät omia teitään. Hän on nyt
ensimmäistä kertaa matkalle lähdössä tällä veturilla,
ts. hän on saanut uuden esimiehen . . . kuljettaja
Matti Laurinahon. Entisen, Niemenrannan, kanssa
hän oh ajanut useita vuosia, ja ikävä oh ollut hänestä
erota. Sanoivat, että tämä Laurinaho oh »käännyt-
täjä» käännytti lämmittäjät omaan uskoonsa.
Yaikk’ei se mitään lahkolaisuutta ollut . . . kirkko-
uskovaisuutta muuten. Matti Laurinaho oh pappien
ystävä.

Ei Penjami Puhakalla ollut mitään uskonnolli-
suutta vastaan, ei hän mikään kieltäjä ohut-—päin-
vastoin. Mutta hänestä ne asiat tuntuivat vain
niin kovin vaikeilta ja sekavilta. Rippikoulussa hän
oh pahasti sotkeutunut Pyhän Hengen kolmeen
virkaan ... vai neljäkö niitä oh ollut. Rovasti oh
huutanut eri käskystä; »Eikö Puhakka tiedä, kuinka
Pyhä Henki vaikuttaa armon, rukouksen ja lapseu-
seuden henkenä?» Hm siinä oh oltu! Ei hän ollut
mokomaa selitystä ymmärtänyt.

Niemenranta oli myös puhunut hengestä, mutta

hänelle se oh merkinnyt kansallishenkeä suoma-
laisuutta ja Snellmania. Juhana Wilhelm Snellman
oli Niemenrannan apostoli, ja hän, Puhakka, oh
oppinut melko tarkkaan tuntemaan sen äijän aatteet.
Oh muuten mukava tuota kaikkea nyt muistella.
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Niemenranta istui, käsi venttiilin varressa, eteensä
tähystäen, ja päätänsä mukavasti taaksepäin hei-
tellen huusi: »Valtion luo ...jasen ytimenä on kan-
sallishenki, joka historiallisen kehityksen johdosta .

.

muodostuu kussakin kansakunnassa.» Ja sitten hän
vetäisi viheltimen varresta, löi venttiilin kiinni, voi-
vasi suunnanvaihtajan alas . . . kuin kuvannollisesti
osoittaakseen, että näin se jo kulki kansalli-
suusaatekin. Mutta ylämäessä hän tempaisi vent-
tiilin selälleen ja jatkoi; »Sitä on jo meilläkin .. .

sitä työtä tehty .
.

. mutta enemmän täytyisi tehdä,
sillä paljon on vielä . .

. vanhaa hapatusta . . .» Juna
mennä puuskutti ylämäkeä, veturi tärisi ...ja ten-

derissä olevat halot tärisivät mukana kuin säestäen

Johan Viktor Niemenrannan innostusta.
Se oli sitä henkeä.
Mutta nyt tuli Matti Laurinaho ...ja hänellä

oli uusi henki.
Puhakka avasi luukut ja rupesi heittämään puita

pesään. Niin mukavasti vääntelehtivät siellä tulen
lieskat kuin laiskat, nälkäiset eläimet. Niinpä
niin. Matti Laurinaho kuului peloittelevan helvetillä
jasen iankaikkisella tulella. Tietty pienpolttajan
poika! Mutta häneen eivät sellaiset peloittelut
pystyisi. Hän ei ollut enää mikään lapsi.

Ja luukut pamahtivat kiinni.
Kuin olisi tämä halkojen heitto ja siihen yhtynyt

viimeinen ajatus häntä erikoisesti rauhoittanut,
rupesi hän lakaisemaan »turkkia» hytin lattiaa.
Hän oli tarkka puhtaudesta ja halusi myös valmis-
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tautua uutta esimiestänsä vastaanottamaan. »Us-
konto on yksityisasia . . . olkoon Matti Laurinako
omassaan ja minä omassani . . .» Pääasia, että täytti
velvollisuutensa.

Hytissä olikin jo siistiä. Metalliosat kiiltelivät
kirkkaina, »kruunu» loisti, kuin olisi ollut puhdasta
kultaa. Puhakka oli kiduttanut hyvän ajan niitä
hangatessaan. Erikoisesti hän oli kiilloittanut mano-
meetterin reunat, messinki kimalleli kauniisti. Joka
ruuvin pää oli puhdas, jokaisen hananvarren mes-
sinkinen nuppi kirkas. Yksin kaappien ovetkin hän
oli puhdistanut öljyyn kastetulla trasselitukolla.
Eiköhän se »usko» kestäisi?

Seinällä, kuljettajan pukin yläpuolella, tikitti
kello. Se oli tuollainen pieni, kahdeksankulmainen
skailetti, kehys pähkinäpuuta. Puhakka vertasi
aikaa omaan kelloonsa ja lähti peseytymään.

Tenderin vieressä seisten hän laski hanasta vettä,
pesi ja roiskutteli. Oli mukava 010 . . . vesi niin rai-
tista, että pintaa karmi. Samassa hänen katseensa
osui veturin numeroihin. Ai, saakeli! Ne olivat jää-
neet kiilloittamatta!

Hän huusi poikaa, joka äsken oli vaihtanut jarru-
tönkkää. Tämä tuli.

Kuulehan .
.

. otapas pumaadaa japuhdista nuo
numerot. Minä olen tässä jo pesupuuhissa.

Sitä ei tarvinnut kahdesti sanoa. Poika kapusi
hyttiinketterästi kuin orava. Hetken kuluttua hän jo
palasi sieltä pumaadapurkki ja trasselitukko kou-
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rassa. Se velikulta tunsi paikat .
. . osasi löytää heti!

Puhakka kipusi hyttiin, haki pyyhinliinan ja rupesi
kuivaamaan kasvojaan. Sielläpä seisoi jo poika
tikapuilla ja hankasi numeroita.

Pitääkös tämä nimilaattakin kiilloittaa?
Juu, juu.. . Kaikki, mikä on messinkiä.

Puhakka hankasi korvaansa samassa tahdissa.
Kenenkä sinä oletkaan poika?
Seppä Poikolinin.
Jupen velikö?
Niin.

Puhakka kampasi parastaikaa tukkaansa, pieni
taskupeili toisessa kädessä.

Ja mikäs sinun nimesi on?
Kalle.
Jaahah! Jos minulla oksi tyttö, niin ottaisin

sinut vävykseni.
Kalle Poikolin muljautti vihaisesti. Hän oli pieni,

viidentoistavuotias ja häntä suututti, kun puhuttiin
tytöistä. Puhakka! Joka oli riiannut Kukkosen Lip-
paa kakarasta lähtien!

Ja Kalle Poikolin heittäytyi umpimieliseksi eikä
puhunut enää mitään.

Työ tuli valmiiksi, jaKalle lähti. Hetkisen kulut-
tua tuli Matti Laurinako.

Hän oli kolmenkymmenenseitsemän vuotias, suora
ja ryhdikäs. Niska oli jäykkä, pää hiukan kallellaan
ja leuka omituisesti sisäänvedetty, kuin olisi hän
painanut jotakin sen ja kaulansa väliin. Suun päälle
suituissa viiksissä näkyi jo jokin harmahtava karva.
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Leukaparta oli lyhyt, huolellisesti kammattu kuten
viiksetkin. Laskien eväskopan omalle puolelleen hän
tervehti ystävällisesti:

Jaahah. Meistä tulee sitten työtoverit.
Hänen äänensä oli harvinaisen sointuva, tumma ja

vivahdusrikas. Siniset silmät tarkastelivat tutki-
vasti uutta lämmittäjää. Kyllä hän Penjami Puha-
kan hyvin tunsi kaikki veturimiehethän tunsivat
toisensa. Yilhartti Heiska, hänen entinen lämmittä-
jänsä, oli kertonut Puhakasta paljon. Nyt oh Vil-
hartista tullut kuljettaja.

Toivottavasti meistä tulee yhtä hyvät ystävät
kuin olimme entisen työtoverini kanssa.

Ei Puhakalla ollut mitään sitä vastaan, vaikka hän
vainusikin tuossa »ystävyydessä» jotakin erikoista.
Yilhartti Heiska... se pitkä holottaja, oli myös tullut
uskovaiseksi .

.
. kävi kirkossa ja »Nuorten Miesten»

talolla oh rukoushuoneen vakituinen kundi. Pu-
hakka ei aikonut juuri samaa tietä käydä . . . jollei
Adrian Oinaankaan, joka oli jumalankieltäjä, elos-
telija ja iankaikkinen vällöttäjä . .

. matki ja pilk-
kasi kaikkia ihmisiä erikoisesti juuri Matti Lau-
rinahoa.

Laurinaho tarkasteli koneistoa, pää juhlallisesti
etunojossa ja niska jäykkänä. Hän katsahti mano-
meetteriin, ja häntä näytti ilahduttavan sen siisti
asu. Hyräillen hengellistä säveltä hän sormeili
hanoja ja venttiileitä, päästi höyryä vesilasiputken
hanasta ja katsoi sitten kelloa.
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Jaahah . . . me kai lähdemme sitten puita otta-

maan. Jumala siunatkoon taas matkamme.
Puhakasta tuo oli hurskastelua, ja hän kohautti

harteitaan. Laurinaho istahti pukilleen, kurkisti
ikkunasta ulos, pani veturin liikkeelle ja ajoi hiljaa
kääntöpöydälle.

2.

Puhakka tarkkaa linjaa edessään. He olivat juuri
sivuuttaneet eteläisen vaihteen.

Autereinen taivaanranta siintää kirkkaana. Aurin-
ko valaa hehkuaanradan molemmilla puolin levittäy-
tyville pelloille ja niityille. Ratakiskot iskevät tulta.
Niitä pitkin juoksee päivän kilo kuin mutkitteleva
salama. Takanapäin kääntyy kaupunki kuin näky-
mättömän akselinsa varassa ..

. sitä mukaa kuin
välimatka pitenee . . . laitakaupungin punaisiksi ja
keltaisiksi maalatut hökkelit aivankuin haluten
näyttää Penjami Puhakalle parhaimman puolensa:
näin me täällä seisomme vain! Vaalea kirkontorni
purjehti esiin matalien kattojen keskelle . . . juh-
lallisena. Sen terävä huippu näytti kiitävän itää
kohti .

. . kunnes pysähtyi ja rupesi taas ver-
kalleen painumaan länteen. Kaupungin eteläpää
juoksi vastaan oikealta niittyjen takaa sitä
mukaa kuin matka eteni. Autiot poikkikadut sukel-
sivat näkyviin . . . vilahtaen vain kerran pitkin pi-
tuuttaan yksi toisensa jälkeen. Kunnes kaupunki
jäi vilkuttamaan viimeisiä valkoisia talojaan.
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Maantie juoksi nyt kilpaa junan kanssa mutta
päinvastaiseen suuntaan. Harmaat ladot hurahteli-
vat ohi. Lennätinpylväät väistyivät taaksepäin . . .

sitä vinhemmin, kuta lähempänä rataa ne sijaitsivat.
Kauempana olevat, maantien vartta reunustavat,
perääntyivät hitaammin ... kuin arvokkaammin.
Mutta radanviereiset painuivat nopeaan . . . kuin
näkymättömän vihollisen taaksepäin työntäminä:
pois, pois, pois! Yksinäinen hevonen, mies rattailla,
juoksi samaan suuntaan junan kanssa. Kärryn-
pyörän puolat vain vilisivät. Mutta—yhtävarmasti se
jäi kuin nuo toisetkin .

. . riihet ja harmaat ladot.
Ja hetkisen kuluttua ei siitä näkynyt muuta kuin
pieni, musta ... yhä pienenevä piste kaukana takana-
päin . . . mistä auteren keskeltä vielä viimeksi vilahti
silmään jokin punainen peltikatto tai tehtaan savu-
piippu.

Kaupunki oli jäänyt.
Juna ryski ja kolisi. Veturissa kävi sellainen

pauhu, ettei tavallista keskustelua käynyt yrittä-
minenkään. Laurinako huusi toiselta puolen hyttiä:

On kuuma päivä.
Puhakka nyökäytti päätään ja rupesi heittämään

halkoja pesään.
Nyt vasta kohina kävi! Liekit hulmusivat villisti

tanssien ja nuoleksivat pesän suun reunoja. . .

väristen samassa tahdissa männän iskujen kanssa.
Enemmän, enemmän, enemmän! Ne näyttivät ah-
nailta .. . kuin eivät koskaan saisi tarpeekseen.
Peremmällä .

. . tulipesässä kävi sellainen ryöppy.
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että hirvitti. Siellä riehuivat valloillaan kaikki hävi-
tyksen voimat. Puhakka löi luukut kiinni ja pani
syöttölaitoksen toimimaan.

Hän oh elementissään. Hauskin ja paras inhimil-
lisistä ammateista oh varmasti tämä veturimiehen
toimi. Jo pienestä poikasesta hän oh ihaillut vetu-
reita jahiljaiseha kateudella katsellut niitä onnellisia,
jotka työskentelivät niissä. Isä, merikapteeni, oh
tahtonut hänestä lukumiestä, mutta hän oh pan-
nut vastaan. Ei ennemmin vaikka mitä! Se oh
tapahtunut vähää ennen isän viimeistä sairautta.
Sairauden aikana ei siitä ollut puhuttu mitään, mutta
kun isä oh kuollut, oh hän pannut päätöksensä täy-
täntöön ja mennyt rautatien konepajalle.

Tulee liiaksi vettä!
Ai, s-keli!

Puhakka löi syöttöventtiilin varren alas ja vilkaisi
hätääntyneenä Laurinahoon. Ohkohan tämä kuul-
lut? Heiskan Yilhartti oli kertonut, ettei Laurinahon
kuullen kukaan uskaltanut kirota eivät kehdan-
neet. Mutta kuljettaja näytti istuvan omissa
mietteissään, käsi venttiilin kahvassa. Hetken kulut-
tua hän antoi tulomerkin. Vihelhn vain ei tahtonut
ottaa ääntä. Sen vaikutti liiallinen veden korkeus
kattilassa.

Juna pysähtyi. Sen tulo rikkoi hetkiseksi rauhalli-
sen maaseutuaseman hiljaisuuden tuon harmaan,
pienen rakennuksen, joka torkkui täällä mäntyjen
keskellä. Ilmapumppu jyskytti kuuluvasti. Puha-
kasta, joka kyyhötti veturin kupeella kiertokangen
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akselia tunnustellen, tuntui omituiselta tämä hiljai-
suus äskeisen huminan jälkeen. Mutta niin oh
aina. Veturimiehen oh vaikea tottua siihen ...

hänen elämänsä kului pauhussa ja tärinässä. Oh,
kuin olisi elämän tahti jollakin tavoin särkynyt . . .

mennyt sekaisin ...

Viheltää!
Pieni, rauhallinen asema jäi. Päällikön ikkunassa

kukkivat ruusut. Pari lasta keinui rakennuksen
päässä. He katselivat hetkisen poisvierivää junaa.
Sitten jatkui keinunta taas.

Selvä oh.
Sinähän olet naimisissa?

Niin hän oh ...oh jo yksi poikakin.
Niinpä niin lapset ovat Herran lahja.

Puhakka löi puita pesään, miettien, mitähän tämä
merkitsi. Mutta se oli sanottu niin luonnollisesti...
niin rauhallisesti kuin todetaan tavallinen, luonnolli-
nen asia.

Itse hän oli naimaton tuo Matti Laurinaho.
Mutta rakasti lapsia. Mökissään, joentoisella puolen,
hän piti pyhäkoulua. Poikolinin pojatkin olivat
aikoinaan käyneet siellä kumpikin Jupe ja
Kalle. Hän muisti yhtäkkiä Kallen. Tämä oh tain-
nut suuttua.

No niin hyvinhän tämä näytti menevän. Ei
pienintäkään »etsiskelyä» . . . jollei tuota äskeistä
sanaa saattanut sellaiseksi tulkita.
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Ruukissa he ottivat vettä ja puita. Pumppumies
Härmä, lyhyt, hintelä, kalpeahko mies näytti olevan
erikoisen hyvä tuttu kuljettaja Laurinahon kanssa.
Kuittia kirjoittaessaan tämä kysäisi;

No, mitä uutta kuuluu?
Ei muuta, kuin että me olemme saaneet uuden

papin.
Vai niin, sehän hauska. Pastori Lagushan on-

kin jo kauan ollut sairaana.
Niin on ...ei pääse vuoteesta ylös. Siinä kas-

taa ja shnä vihkii.
Puhakasta tuntui omituiselta tällainen keskustelu.

Puhua papista täällä .
.

. veturissa, joka edusti uutta
keksintöjen aikakautta. Hänestä olisi ollut paljon
luonnollisempaa, jos Härmä olisi puhunut rauta-

tiestä . . . jostakin, joka kuului sen elämään. Mutta
ei. Härmä juttelipapista, joka edellisenä sunnun-

taina oH saarnannut ensi kerran.
Pumppumies oh tullut veturiin ja vain kuin sivu-

mennen tervehtinyt Puhakkaa. Tämä ihmetteli sitä.
Niemenrannan aikana oli suhde ollut toisenlainen.
He olivat keskustelleet tuttavallisesti. Mutta nyt:
yht’äkkiä kuin ei häntä olisi oikein tunnettukaan.

Hänen mielialansa myrtyi ja hän rupesi yht’äkkiä
heittämään puita pesään. Härmä väistyi nöyrästi
sivulle, mutta Laurinaho huomautti:

Älä pane nyt puuta, kun tullaan asemalle.
Puhakka punastui korviaan myöten. Jo toisen
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kerran hän oli menetellyt taitamattomasti. Eihän
asemalle tultaessa saanut heittää pesään, sehän oli
ohjesääntöä vastaan.

Härmä katseli häntä nöyrästi, melkein anteeksi
pyytävästi:

-—■ Jaa, se on Puhakka nyt Matti Laurinahon läm-
mittäjä.

Niin on . . . mutta eihän tuota, piru soi, näy
osaavan. Pitäisi kai mennä uudestaan kouluun.

Hän oli ylpeä tästä teollisuuskoulussa käynnistään
ja nyt hän nautti. Olipa hän sentään uskaltanut
tärskähyttää noille tekohurskaille! Sen kelettäkös
piti kaikkien pumppumiesrehvanoitten tulla jutte-
lemaan papeista ja heidän saarnoistaan ja sairauk-
sistaan! Mitä hittoa se tähän rautatiemaailmaan
kuului! Hän meni veturin sivukäytävälle ja kuuli
kuinka Laurinako hyvästeli pumppumiestä. »Juma-
lan haltuun vain!» Niinpä niin. Jumalan haltuun
vain hänenkin puolestaan!

Sydänjuuriaan myöten sapettuneena hän palasi ja
asettui paikalleen. Hän oli liian herkkä, ei kestänyt
mitään. Siellä seisoi hintelä Härmä vesitornin vie-
ressä ja katseli vaunujen ikkunoihin. Tyhmännäköi-
nen asemamies näytti punaista.

Seis!
Hän melkein karjaisi sen, haluten nähdä seu-

rauksen. Mutta Laurinako ei puhunut mitään,
katselihan vain ikkunasta asemalle käsin. Asema-
kello soi kolmannen kerran.

Viheltää!

2 Järventaus, Ja eläinten henki 17
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Se lausuttiin jo hiukan hilhtymmin, mutta kau-
kana oh vielä leppymisestä Penjami Puhakka. Pit-
kään aikaan hän ei ollut tietävinäänkään kuljetta-
jasta, teki tehtävänsä ja joikahvia. Hän tiesi kyllä,
ettei heidän kahviasemansa ohut tämä .. . vaivai-
nen Ruukki, vaan seuraava tästä eteenpäin. Siellä
he Niemenrannan kanssa olivat tavallisesti kahvis-
telleet. Mutta hän halusi tälläkin tavoin osoittaa
Matti Laurinaholle, ettei hän ollut tästä riippuvainen.
Kahvinsa sai nyt kai juoda vaikka missä.

Väli kuljettiin äänettöminä. Ei sanaakaan lau-
suttu kummaltakaan puolen. Mutta Laurinako ei
muuten näyttänyt entisestään muuttuneen: ajoi
samalla tapaa . . . käsi levollisesti venttiilin varressa
ja vihellytti ylikäytävien kohdalla, kasvoillaan koko
ajan tuo tuttu, tyyni hartautensa. Ehkä jonkin
verran tavallista sisempään oh hänen leukansa
vedetty, mutta silmissä oli entinen miettivä katse . .

.

ehkä jonkin verran alakuloinen. Puhakka oh myös
huomaavinaan, että hän pari kertaa huokasi taval-
lista syvempään.

Hän riemuitsi hengessään. Viisi hän Matti Laurin-
ahosta ja tämän uskosta! Sai kai nyt sentään läm-
mittäjä napsauttaa — s-keli soikoon! Persoonallinen
vapaus vallitsi kai rautatielläkin . . . kunhan muu-
ten kunnolla vitkansa hoiti .

. .

Seuraavalla asemalla jatkui jälleen uskonnollinen
keskustelu. Tällä kertaa siihen otti osaa nuori junan-
lähettäjä. Pikimmältään juosten veturin luo hän
tiedusteli Rautatieläisten Kristillisen Yhdistyksen
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kesäjuhlasta. Se vietettäisiin Mikkelissä. Aikoiko
herra Homanen tulla sinne? Kyllä kai, jos vain sai
lomaa. Eikö kesäloma sattunut niihin aikoihin?
Eipä kyllä ...se kun oh jo vietetty maaliskuussa.
No ... Jumalan haltuun sitten. Jumalan haltuun!

He lähtivät taas, mutta keskustelu rautatieläisten
kesäjuhlasta oli vienyt pari minuuttia ylimääräistä
aikaa. Puhakka huomautti siitä.

Me ajamme sen kiinni tällä välillä, vastasi
Laurinako lempeästi ja yritti jatkaa, mutta kes-
keytti, kun Puhakka oli ruvennut heittämään puita
pesään. Hän alkoi jo tasaantua, sillä olipas hänkin
saanut muistuttaa esimiestään. Olipas tämä omi-
tuista! Ei hän ollut osannut aavistaakaan, että tästä

muodostuisi tällainen . . . näin omituisesti sähköinen
ja jännittävä matka. Matti Laurinako tuntui olevan
koko rataosan pappi . . . koiteli yhtähyvin pumppu-
miesten kuin junanlähettäjienkin sieluja ... ja teki
siinä välissä sopivia huomautuksia lämmittäjälleen.

Ja Penjami Puhakka rupesi laulamaan. Tahal-
lansa hän valitsi erään vanhan laulun, jota Adrian
Oinas toisinaan tallissa veteli. Hän uskoi siten ärsyt-
tävänsä Matti Laurinahoa, joka ei maallisista lau-
luista välittänyt. Niemenrannan kuullen hän oli sitä
joskus hoilannut ... jatämä oli nauranut, niskaansa
mukavasti kiertäen . . . kuin olisi tunnustus, jonka
hän täten laululle antoi, ollut vähän liian rohkea
teko, hänen, aatteen miehen, puolelta. Mutta siitä
huolimatta hän oli lopulta hohottanut täyttä kurk-
kua. Se kansa, se kansa! Keksi kaikenlaista!
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Herra Petteri istui kamarissa,
hiuksiansa kampaili,
kysyi vanhalta elatusmuoriltaan:
»Minkä kuoleman minä saan?»

Juna painui alamäkeä vinhaa vauhtia. Puhakka
vilkaisi kuljettajaan. Tämä ei näyttänyt kuulevan,
ei näkevän. Hän lauloi muorin vastauksen:

- »Et kuole sä tautivuoteelle,
et kaadu sä sodassa.
Varo itseäs valtameren aalloilta,
ne pian sinut hukuttaa.»

Ei mitään merkkiä kuljettajan taholta, ainoastaan
syöttöventtiilin varsi lensi ylös kuin ammuttu.

Ahaa! Se oli sittenkin jonkinlainen merkki!
Puhakka pani myös oman puolensa imurin toimi-
maan ja jatkoi ajatuksissaan laulun kertomusta:

»Ja tapahtui, että Petteri lähti merille, ja laivasta,
jossa hän seelasi, kertoo viisu seuraavaa:

Se laiva oli Saksan korkkipuusta
ja mastot oli kalanluusta.
ja se kajuutta oli puhtaasta kullasta, suur’,
jossa Petteri peilaili juur’.

Hän hoilasi täyttä päätä, niin että sen varmasti
piti kuulua siitä huolimatta, että molemmat imu-
rit kiskoivat vettä pannuun. Adrian Oinas, joka
työskenteli kuljettaja Janssonin kanssa, esitti tämän
osan koomillisen juhlallisesti:

»Mutta tapahtui, että ankara myrsky nousi me-
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rellä, ja merimiehet heittivät arpaa, kuka heistä oli
suurin syntinen, ja arpa lankesi herra Petterille.»

Tässä Oinas tavallisesti alensi ääntään aivan kuin
pappi kirkossa ja jatkoi sitten mahtavalla paatok-
sella:

»Ja hän sanoi: ’Ei se suotta ole minuun langennut-
kaan, sillä

monta kirkkoa olen minä polttanut
ja papit niistä surmannut . . .’

Ahaa, jopahan vaikutti! Pitkä, katkonainen vi-
hellys keskeytti Puhakan esityksen. Perhana! Se
meni jo vähän liian pitkälle! Käyttää hätämerkkiä
vastamielenosoitukseen! Puhakka hyppäsi väliköstä,
jossa oli seisonut, selkä hytinseinää vasten, ja löi
imurin venttiilin kiinni. (Laurinako oh jo aikai-
semmin sulkenut omanpuoleisensa.) Hän vilkaisi
kuljettajaan, mutta säikähti samassa tämänkalpeita,
hätääntyneitä kasvoja. Vaistomaisesti hän vilkaisi
linjalle ja huomasi nuoren pojan, joka vimmatusti
hevostaan ruoskien koetti ajaa ylikäytävän yli. Mutta
eläin riuhtoi päätään ja työnsi rattaita vain taakse-
päin. Herra Jumala! Puhakka ehti vain nähdä
puolikasvuisen pojan hätääntyneet silmät nokikam-
mion vasemmalta puolen. Pitkä, repaleinen takin-
hiha heilahtikerran kuin hätämerkiksi. Sitten kuului
rysähdys, heikko, haikea kiljaisu ... ja veturi sei-
sahtui viiden, kuuden metrin päähän ylikäytävästä.

Hän seisoi kalpeana, pidellen kiinni hytin oven-
pielestä. Hetken vallitsi mitä syvin hiljaisuus. Vain
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ilmapumppu jyskytti kuuluvasti. Matti Laurinaho
istui paikallaan, kädet kasvoilla ja näytti rukoile-
van. Vähitellen hän suoristautui jakatsoi Puhakkaa
kyynelet silmissä.

Jumala armahtakoon! Me ajoimme sen yli!
Nyt rupesi kuulumaan ääniä junan kupeelta

junailijan ja jarrumiesten. Joku huusi: »Tuokaa
kirvestä!» Laurinaho kiipesi alas, jaPuhakka seurasi
häntä. Heitä kohtasi hirvittävä näky.

Pitkän hoggievaunun alla liikkui jotakin muodo-
tonta. Se oli hevonen. Eräs jarrumies lopetti sen
tuskat. Junailija hääteli takaisin uteliaita, hätään-
tyneitä matkustajia: »Ei saa tulla, ei saa tulla.»
Kuului voihkinaa ja hätäisiä kysymyksiä. »Ei saa
tulla!» Junailijanposkilihaksissa nyki ja nytkähteli.

Missä on kuljettaja?
Puhakka kääntyi katsomaan. Matti Laurinaho

oh hävinnyt. Ei . . . sieltä hän tuli veturin päitse,
kantaen sylissään kuollutta poikaa. Tämä ei ollut
pahasti ruhjoutunut .. . vain pieni verinaarmu
otsassa.

Matti Laurinaho laski pojan varovasti paareille,
jotka tällävälin oli nostettu junailijan vaunusta.
Hän paljasti päänsä.

Niin, veljet, tätä ei voitu välttää. Minä tein
kaikkeni . .

. mutta Jumala oli sen näin hyväksi
nähnyt.

Sitten hän laski kätensä pojan otsalle ja jatkoi:
Jeesus, lasten ystävä, on korjannut sinut hel-

maansa.
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Hän pani lakin päähänsä ja nousi veturiin. Kyy-
nelet silmissä hän veivasi suunnanvaihtajan meno-
suuntaan käsin ja odotti junaihjan vihellystä. Se
kuuluikin heti.

Vapisevin käsin hän antoi lähtömerkin, ja hiljaa
nytkähdellen lähti juna liikkeelle kuin ohsi sekin
vavahdellut pidätetystä itkusta.

Sitä sattuu tässä ammatissa ... Herra meitä
armahtakoon . . .

Puhakka oh niin järkyttynyt, ettei kyennyt vas-
taamaan mitään.

Pieni poikaraukka! Ei aavistanut kotoa läh-
tiessään, että oh illaksi kutsuttu iäisyyteen. Mutta

hän oh lapsi ... japääsi varmasti lasten ystävän,
Herran Jeesuksen, luo . . .

Miksi tuntui Puhakasta, ettei Matti Laurinahon
puhe nyt tehnyt hurskastelun vaikutusta? Johtuiko
se siitä, että nyt sihä todella oh iäisyys taustanaan?
Hän, Penjami Puhakka, oh alkumatkasta ohut niin
tässä ajassa kiinni, ettei ohut ymmärtänyt toverinsa
sanoja. Mutta- Matti Laurinako oh silloinkin puhu-
nut tämä tausta mielessään. Hän oh kaikesta päät-
täen paljon syvempi luonne kuin hän, Puhakka, oh
lyhytnäköisyydessään ja ylimielisyydessään pää-
tellyt.

Ja tätä miestä hän oh koettanut ärsyttää tämän
täyttäessä vastuunalaista virkaansa!

Kyynelet tulvahtivat hänen silmiinsä. Hän oh
perinpohjin järkyttynyt. Omassatunnossa kuiskasi
ääni, että hän oh suuresti syyllinen. Jollei hän olisi
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hoilannut, olisi Laurinaho ehkä tarkemmin tähystä-
nyt. Mutta olihan hän tähystänyt koko ajan.
Mutta sittenkin . . . sittenkin! Hän ei päässyt mihin-
kään siitä, että oh pahasti laiminlyönyt oman tehtä-
vänsä: seissyt välikössä, selkä menosuuntaan
käsin . . .

Hän heitti puita pesään, posket märkinä kyyne-
listä. Kurja hän oh! Laulu herra Petteristä tuntui
nyt niin mahdottomalta .. . niin kokonaan tähän
tilanteeseen soveltumattomalta. Se kuului siihen
maailmaan, jossa ihmiset elivät hetkestä toiseen

ajattelematta elämän suurta vakavuutta
Puhakka istui pukillaan kuivaten trasselitukolla

silmiään. Juna ryntäsi eteenpäin .. . kuin kauhis-
tuneena äskeisestä onnettomuudesta. Savutorvi
syyti kipunoita tavallista sakeammin.

Puhakasta tuntui, että nuo kipunat polttivat
häntä.
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Toinen luku.

1.

Ja siitä alkoi Penjami Puhakan hengellinen elämä.
Hänelle oh tapahtunut äkkikäänne nopeammin
kuin hän itse oh osannut aavistaakaan.

»Äkkikäänteet ovat tavallisesti vaarallisia», oh
Matti Laurinaho sanonut. »Sellaiset ihmiset eivät
tahdo pysyä tiellä. Mutta . . . joka on kerran koh-
dannut Jumalan, hän ei lopultakaan taida hukkaan
joutua.»

Tähän saakka hän ainakin oh pysynyt tiellä.
Usein hän muisteli iltaa Kannuksen veturitallissa,

jolloin hän matkan päätyttyä oh puhdistanut vetu-

rin pyöriä. Niin tavattoman paljon verta! Hän
muisti, mitä Matti Laurinaho oh sanonut: »Yeren-
vian alaisina me täähä vaellamme, eikä meitä puh-
dista muu kuin Jeesuksen Kristuksen veri . . .»

Muutamia Seinäjoen kuljettajia ja lämmittäjiä oli
ollut työtä seuraamassa joukossa myös Adrian
Oinas hänen kotikaupunkinsa varikosta. Siinä oli
tuumittu ja pohdittu onnettomuustapausta puoleen
ja toiseen. Adrian Oinas oh heilauttanut kättään:
»Ei usko auta rautatiellä paremmin kuin muual-
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iakaan: jos on tullakseen tapaturma, niin se tulee!
Sehän nähdään nyt tästäkin: Matti Laurinako on

tiettävästi uskovainen ... mutta yliajoja sattuu
hänenkin kohdalleen. Tyynesti niihin on suhtaudut-
tava sekoittamatta nuhin Jumalaa, jota ei ole
olemassakaan.» Mutta Lindebäck, vanha seinäjoke-
lainen kuljettaja, joka oh ajanut neljäkymmentä
vuotta, oh sanonut huonolla suomellaan: »Sine puhu
ku oinas! Jummala se tule mieleen joka föörarille,
ku sattuu tapaturma. Se on silloin sallittu korkke-
malta .. . kun ei ilmajarru stoppa! Kyde mine
tietä, vaikk’en mine ole mikkä uskuvaine niinkö
Matti Laurinako. Mutta minerespekteera se mies
aina!»

Niin siinä oli haasteltu hänen puhdistaessaan 124:n
tahraantuneita pyöriä. Häntä oli kauhistuttanut.
Veturi oh hänestä sinä hetkenä näyttänyt hirviöltä,
jokapani Herran tuomioita täytäntöön. Illalla päi-
vystyshuoneessa oli Matti Laurinako sitten avannut
raamattunsa ja lukenut profeetta Hesekielin ensim-
mäisen luvun. »Ja eläinten kulkiessa kulkivat rat-

taat heidän vieressään ... ja kuhunka henki meni,
sinne hekin menivät . . . sillä eläinten henki oli rat-

taissa.» Siinä oh ollut muutakin, jota hän ei ollut
ymmärtänyt, mutta nuo sanat olivat hänen mieles-
tään sopineet veturiin . . . tuohon höyryn voimaha
kulkevaan ihmeelhseen »eläimeen», jonka »henki»
oh rattaissa. Mutta se henki, joka tuota »eläintä»
varsinaisesti johti, oh veturimiehen henki, ts. se
miehala, millä tämä vastuunalaiseen työhönsä suk-
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tautui. Hän oh ollut uhmaa jaylimielisyyttä täynnä
.. . laiminlyönyt pahasti tehtävänsä ... ja siitä
oh johtunut, että »kuhunka henki meni», sinne
olivat rattaatkin menneet, ts. aiheuttaneet onnetto-
muuden . . . nuoren pojan ja viattoman luontokap-
paleen kuoleman. Veturi ja toiminta siinä sälytti
siis raskaan vastuunalaisuuden miehen hartioille.

Tällaisia ajatuksia oli hänen päässänsä kierrellyt
onnettomuuden jälkeisinä päivinä. Hän oli ollut
syvästi järkyttynyt koko seuxaavan viikon. Pitäes-
sään sylissään pikku poikaansa hänestä oli tuntunut,
ettei hänellä ollut oikeutta siihen; hän oli sen kuin
varastanut. Itsesoimauksista vapautuakseen hän oh
muutamana sunnuntai-iltana mennyt kaupungin ru-

koushuoneelle. Siellä oh sillä kertaa saarnannut
kuuluisa lähetyssaarnaaja, vasta pakanamailta palan-
nut. Hänen todistuksensa oh ollut selvää ja nase-
vaa: Jumala ilmaisi itsensä sydäntä vapisuttavissa
tapahtumissa, kuten luonnonmullistuksissa, onnetto-
muuksissa ja tapaturmissa. Se oh »ennättävän
armon» esityö. Kun sydämen pelto oli näin raivattu,
kylvi Jumala siihen uuden elämän siemenen evan-
keliuminsa kautta, jonka julistaminen oh Kristuk-
sen ehdoton käsky. »Menkää kaikkeen maailmaan
ja saarnatkaa evankehumia kaikihe luoduille. Joka
uskoo ja kastetaan, hän tulee autuaaksi, mutta joka
ei usko, se joutuu kadotukseen.» »Sinä olet jo kas-
tettu, täytä nyt siis toinen ehto ja usko!»

Saarnan jälkeen hän oli mennyt sivuhuoneeseen,
sillä hän oh huomannut siellä Matti Laurinahon.
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Tämä oh keskustellut saarnamiehen kanssa, kahvi-
kuppi kädessä, niska jäykkänä, leuka sisäänvedet-
tynä. Huomattuaan hänet oli hän viitannut hänet
luokseen ja lausunut saarnamiehen puoleen kään-
tyen: »Tässä on minun lämmittäjäni, Penjami
Puhakka. Hän on kokenut sen järkytyksen, josta
veli saarnassaan puhui, hänen sydämensä pelto on
raivattu. Ja tänä iltana on siihen toivon mukaan
kylvetty evankeliumin siemen.» Kyynelet olivat
tulvahtaneet hänen silmiinsä, hän oli ollut omasta

mielestään jollakin tavoin naurettava. Mutta Matti
Laurinako oli laskenut kätensä hänen olkapäälleen
ja sanonut: »Penjami! Joka on kerran kohdannut
Jumalan, hän ei hukkaan joudu!» Ja sillä oh se asia
lopullisesti ratkaistu hänen kohdaltaan: hänkin oh
mennyt kahvia juomaan, ja Yilhartti Heiska oh kaa-
tanut hänen huppunsa kermaa, kuin osoittaakseen,
että hänet oh nyt hyväksytty uskovaisten joukkoon.
Vai johtuiko se siitä, että Yilhartti seurusteli hänen
sisarensa Ehnin kanssa, joka jo varhain oh ohut
kristillisyyteen taipuvainen samoinkuin hänen
äitinsäkin.

Niin se siis oli alkanut. Penjami Puhakka oli
ruvennut käymään kirkossa ja lukemaan raamat-
tua. Vapaapäiviensä illat hän usein vietti Matin
mökillä, joen takana. Siellä asui hänen vanha äi-
tinsä, pienpolttajan leski, herttainen mummo, joka
suhtautui poikansa työtovereihin kuin omiin poi-
kiinsa. Niin hän oli varhemmin suhtautunut Yil-
hartti Reiskaan ja niin nyt häneen, Penjami Puhak-



29

kaan. Itsellään hänellä oli vain yksi ainoa poika
- tämä Matti. Mutta hän olikin äidille kaikki kai-
kessa . .

.

Toisinaan, kun sattui vapaa sunnuntai-ilta, ko-
koonnuttiin »Nuorten Miesten» talolle, jolloin Matti
Laurinako tavallisesti otti osaa ohjelman suorituk-
seen. Hän piti hengellisen puheen tai näytti varjo-
kuvia. Hän, Puhakka, toimi tavallisesti koneen-
hoitajana . . . veti esitetyn kuvan pois ja asetti uuden
tilalle. »Ja tässä näemme Lutherin keinuttamassa
lastaan .. . kädessä kitara, näppäilemässä sitä.
(Nuo taempana seisovat ovat kai ylioppilaita.)
Ehkäpä laulamme nyt ensi säkeistön tuosta ihanasta
jouluvirrestä, joka tuona hetkenä syntyi!» Ja sali
oli kaikunut »Enkeli taivaan» sävelistä .

. .

Sellaista se oli.
Puhakka on taas matkalla Matin mökille. Hän

astelee siltojen yli, joen toiselle puolen . . . sivuuttaa
rautatienkonepajan insinöörin kaksikerroksisen val-
kean huvilan ja vanhan pikiruukin. Viimeksimai-
nittu, tiilinen rakennus, mustuneine savupiippuineen
tuo hänen mieleensä rautatien. Konehuoneen edus-
talla lojuu vanha vauhtipyörä ja muuta romua, ruos-
teesta ruskeana. Rakennus oli tainnut palvella viina-
polttimonakin. Mutta paikalla oli vieläkin säilynyt
konepajalle ominainen rasvan haju, joka omituisesti
sekaantui pien ja syksyiseltä niityltä tulvahtelevaan
hajuheinän tuoksuun. Höyrypursi mennä puuskutti
ulkosatamaa kohti. Sahalta, kauempaa, kantautui
korvaan sirkkelin vihlaiseva huuto.
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Mäeltä, viimeiseltä mäeltä ennen MattiLaurinahon
mökkiä näkyi kaupunki syksyn usviin verhoutu-
neena. Kaarisilta, joka johti joen keskimmäisen
suuhaaran yli, oh kaunis ja luja kuin Jumalan ian-
kaikkinen lupaus. Savunsekainen sumu kierteli pu-
naisten ja vihreitten peltikattojen yllä, verkkaisesti
käännähdellen. Kirkon juhlallinen torni kellotaului-
neen kohosi majesteetillisena syystaivasta kohti.
Se näytti vartioivan tätä lännen puoltakin .

. . niin-
kuin se vartioksi pohjoista, itää ja etelää. Kun
sattui tulipalo, pisti tapulin pienen pieneltä näyttä-
västä ikkunasta esiin torvi .

.
. lapsen leikkitorven

suuruinen kadulta katsottuna. Mutta sen ääni kai-
kui kaupungin yli kuin tuomiopäivän pasuuna, he-
rättäen vanhat ja nuoret . . .

Siellä jossakin noiden monenväristen kattojen
takana oli rautatie, veturitalli jakonepaja toinen
maailma kuin tämä, joka tässä hänen ympärillään
levittäysi. Maantie jatkui suoraan länttä kohti . . .

ulkosatamaan käsin, kääntyen sitten jyrkästi poh-
joiseen. Puhelinlangat soivat. Lähellä oh häikäise-
vän valkoiseksi maalattu talo, aivan maantien syr-
jässä, seinässä rinkelinkuvalla varustettu kilpi. Sen
kohdalta kääntyi kuja Matti Laurinahon mökille.

2.

Toisinaan hän vapaapäivinään kuljeskeli kone-
pajalla. Se tuotti hänelle eräänlaista nautintoa läm-
mittäjänä, liikennepuolelle kuuluvana henkilönä.
Tosin hän ei sitä kääntymisensä jälkeen niin paljon
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ajatellut, mutta jos hän sen olisi tahtonut rehelli-
sesti tunnustaa ei hän ollut siitä kokonaan vapau-
tunutkaan. Oh niin mukava noin hiukan toisten ylä-
puolelle päässeenä haastella vihaajien ja seppien
kanssa elämän vakavista kysymyksistä. Rautatien
pajassa häntä erikoisesti kiinnosti kaksi seppää: Poi-
kolin jaKemppainen. Edellinen oh nöyrä javaatima-
ton, ahkera kirkossakävijä, jälkimmäinenhurmahen-
kinen, joka täydellä todella odotti Kristuksen pikais-
ta tuloa. Ei häntäkään voinut sanoa ylpeäksi .. .

mutta hän eleli niin kokonaan omassa erikoismaail-
massaan, että tuntui joskus hassahtavalta. Mutta
liikuttavaa oh nähdä hänet toisinaan seisovan pajan
edustalla nahkaesiliina vyöllä ja vasara kädessä,
katselevan taivaalle ja odottelevan Ihmisen Pojan
merkkiä. Siinä oh jotakin niin tavattoman vaka-
vaa, ettei sille saattanut hymyillä. Ainakin Penjami
Puhakkaa se syvästi liikutti. Adrian Oinas häntä
pilkkasi .. . mutta ketäpä hän ei ohsi pilkannut

ateisti. »Tampereella tappoi itsensä eräs suutari
lukemalla liiaksi Marxia, täällä taas hypätään kai-
voon liiallisen raamatun luvun vuoksi.» Kemppai-
nen oh kerran . . . takavuosina ollut uskonnollisten
asioiden vuoksi aivan sekaisin ja yrittänyt tehdä
itsemurhaa. Siitä tämä letkaus. Mutta Kemppai-
nen takoi vain alasimensa takana ja sanoi; »Se on Oi-
naskin ottanut pedon merkin otsaansa jakäsivarteen-
sa.» »Mitä? Eihän minulla mitään käsivarressa ole?»
»Tulee kerran olemaan -- näkyvässäkin muodossa.»

Tätä keskustelua Puhakka usein muisteli.
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Näihin aikoihin hänelle syntyi kaksoset: tyttöjä
kumpikin, jaVilhartti Heiska meni naimisiin hänen
sisarensa, Elinin, kanssa. Molemmissa tilaisuuksissa
oh Matti Laurinaho ollut läsnä: kummina edellisissä
ja sulhaspoikana jälkimmäisissä. Yilhartin häät oh
vietetty Rautatieläisten Yhdistyksen huoneistossa,
koska ei kummankaan, paremmin morsiamen kuin
sulhasenkaan koti ollut tarkoitukseen soveltunut.

Näistä häistä ja ristiäisistä juteltiin kauan veturi-
tallilla, missä Adrian Oinas tavallisesti johti puhetta.
Hän maalasi niistä tilaisuudet, joille oli pakko nau-
raa asianomaisten itsensäkin, vaikkeivät oksi
halunneetkaan. Yilhartti Heiska joutui liemeen

samoin kuin hän, Puhakkakin. Eikä Matti Lau-
rinahoakaan säästetty, vaikka tapa, millä Oinas
viimeksimainitusta vällötti, etoi Puhakan mieltä.

»Sehän olisi sopinut, että Matti Laurinako olisi
kantanut kasteelle ne sinun kaksosesi ... tyttö
kummassakin kainalossa!» Sille naurettiin . . . oikein
hohotettiin, sillä eipä kukaan ollut koskaan tainnut
nähdä Matti Laurinahoa »tyttö kainalossa». Ja
Heiska oli mennyt naimisiin oikein Vanhan Testa-
mentin tapaan: korvannut kuutamokävelyt ja lem-
menleikin hengellisten laulujen ja virsien veisaami-
sella, jolloin Matti Laurinako oli tietysti istunut kol-
mantena tietty Eleasar! Pitihän hänen toki
olla mukana, kun lisak otti emännän! Entä Pen-
jami varjele taivas! heti kun tämä oh »käänty-
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nyt», oh hänen muijansa hedelmällisyys kaksinker-
taistunut! Voi peijakas! tietysti koska kohdun
hedelmä oh »anto»! Ja Adrian Oinas oh tehnyt
hävyttömiä viittailuja ja nauranut riettaasti.

Siihen nauruun ei enää moni ollut yhtynyt, sillä
se oh loukannut useimpia Puhakkaa ihan sydän-
juuria myöten. Mokomakin irstailija! Oli erään tietyn
taudin saastuttama senhän tiesi koko varikko.
Kehtasi tuolla tavalla vetää lokaan ihmiselämän
pyhimmät ja arimmat asiat! Hän oh kertonut siitä
Laurinahohe, jatämä oh ottanut Oinaan »luokalle»;
»Joka paha on, se tulkoon yhä pahemmaksi, ja joka
saastainen on, saastukoon yhä edelleen, ja joka on
vanhurskas, tehköön yhä edelleen vanhurskautta,
ja joka on pyhä, pyhittyköön yhä edelleen.» Mies-
joukko oh kuunnellut vakavana. Ja vaikka Adrian
Oinas oh sanonutkin pilkallisesti: »Amen» ei
kukaan ohut kuitenkaan uskaltanut nauraa, sillä
Matti Laurinako oh ikäänkuin kasvanut, saanut

profeetan hahmon, ja sointuvaha äänellä julistanut:
»Niin! Nyt lausuit oman tuomiosi, Oinas! Ehkäpä
muistat tämän hetken joskus elämässäsi!»

Karling, vanha kuljettaja, oli vedellyt pitkiä
viiksiään. »Ei tuommoisille pilkkaajille kannata
Jumalan sanaa haaskata. Se on helmien heittämistä
sikojen eteen!» Niin se kyllä oli .. . mutta kerran
piti Oinaankin saada kuulla totuus. »Katso, minä
tulen pian, ja minun palkkani on minulla mukanani,
antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.»

Ja merkillistä! Aivankuin olisi maa ruvennut
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polttamaan jalkojen aha, oh Oinas ruvennut hake-
maan pois ja päässytkin. Hän oh muuttanut Tam-
pereelle.

Puhakka oh sattunut pajaan, kun Adrian Oinas oh
ollut sanomassa jäähyväisiä. Kemppainen oh seiso-
nut alasimen takana, ja Oinas oh puhutellut häntä.
»Minä olen päässyt Tampereelle kuljettajaksi. . .

niin että hyvästi nyt.» »No, eivätkö enää visiota-
kaan Kyttälän pimeät porttiholvit ja kellarin luu-
kut?» Oinas oh kerran aikaisemmin Tampereella
käytyään puhunut näistä porttiholveista ja kellarin
luukuista. Niistä oh hänen mielestään kurkistehut
vallankumouksen lohikäärme. »Vistottaahan se kyllä
. . . mutta minkäpäs sille voi.» Ja hän oli koettanut
nauraa . . . mutta tuo nauru ei ollut oikein ottanut
luonnistuakseen. Hänet oh kuin jollakin tavoin
paljastettu ... riisuttu alasti. Ja kuin hämillä-
oloaan peittääkseen oli hän jutellut toverillisesti
Puhakalle: »Kyllähän sinä ymmärrät . . . tuollainen
hullu mies.» Tuo vetoomus oh häntä jollakin tavoin
huvittanut: Adrian Oinas oh ollut sennäköinen kuin
selkäänsä saanut koira . . .

4.

Kun Puhakan kaksoiset olivat vuoden vanhat,
vihittiin uusi rautatielinja: suoraan pohjoiseen. He
joutuivat nyt tekemään matkoja sillekin suunnalle.

Oli vähän toisenlaista ajaa veturi junan pohjois-
päähän ja kytkeä se kiinni matkatavaravaunuun.
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Tuntui, kuin oksi se tapahtunut vain pilanpäiten:
saihan tuon etelästä tulleen postijunan kuin koet-
teeksi kiskaista hiukan pohjoisemmas, koska sinne
kerran kulkivat kiskot. Matka hautuumaan ohi ok
tuttua taivalta, samoin ok kunnalkskodin ja kasar-
min. Mutta rautasillan yläpuolelta poikkesi rata

suoraan pohjoiseen. Halki suurten metsien mennä

ryskäsi juna, pysytellen kuitenkin lähellä meren ran-
nikkoa. Supilaiva, joka ennen ok väkttänyt kiken-
nettä Penjami Puhakan kotikaupungin ja pohjoisten
paikkakuntien välillä, ok myyty ja siirtynyt suorit-
tamaan kulkuvuorojaan uusille vesike.

Penjami Puhakka teki mukavan havainnon. Kesti
aikoja, ennenkuin tämän uuden radan varrella olevat
seudut tottuivat rautatiehen. Asukkaat täällä eivät
olleet edes uteliaita. Ne eivät kokoutuneet asemille
junia katsomaan niinkuin etelämmässä. Asemaraken-
nukset tuntuivat kuin murjottavan pitkin radan
vartta ... kuin oksivat ne sijainneet vihamielisen
asutuksen keskellä, missä annettiin palttua kruunulle
jasen vehkeille. Nämä ihmiset olivat tottuneet tule-
maan omillaan toimeen, ja vanha sananparsi täällä
kuului: »Rahalla saa, jahevosella pääsee!» Senvuoksi
he ikäänkuin kyräilivät tätä uutta tulokasta, joka
oli riistänyt heiltä hyvät rahtiansiot. Nyt oli pakko
kuljettaa tavarat junalla, ja sitä oh peräpohjolaisten
aluksi vaikea sulattaa.

Ne kaksi kaupunkiakin, jotka nyt olivat päässeet
»suuren maailman» yhteyteen, näyttivät jakavan
tämän yleisen välinpitämättömyyden. Ensimmäi-
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sessä oh rautatieasema työnnetty aivan kaupungin
ulkopuolelle verraten etäälle itse kaupungista.
Samoin toisessakin kaupungissa, jossa junan oh
pysähdyttävä vielä kauemmas, niin että kokonainen
joki jäi aseman jakaupungin välille. Mutta täällä
näytti siltä, kuin ohsi rautatie loukkaantuneena
edellisessä paikassa osaksitulleesta kohtelusta kuin
tahallaan pysähtynyt joen itärannalle, vaikka sillä
tietysti ohsi ohut valta lyödä silta ja mennä joenyli.
Nyt se kuin armosta kuljetti matkustajat höyrylau-
talla yh siten osoittaakseen, että sillä sentään oh
hallussaan mahti ja voima.

Näin Penjami Puhakka itsekseen vaistoili.
Rautatie eli siis täällä eräänlaista mökkiläisen

elämää, missä tunnetaan riippuvaisuussuh.de. Se
painoi leimansa kaikkeen, mikä sitä koski. Jollakin
tavoin epävarmana astui junanlähettäjä ulos kont-
toristaan junaa vastaanottamaan. Hänen esiinty-
misestään ei ilmennyt tuota »vanhan tien» päälliköi-
den itsetietoisuutta javarmuutta: he tunsivat tämän
seudun painostuksen. Mutta asemamiehet hää-
rivät toimeliaina ja isoäänisinä. He tunsivat edus-
tavansa rautatietä ja he hallitsivat sen vallan merk-
kejä: punaista, valkoista ja viheriää.

Penjami Puhakka kulki jo kahdeksatta vuotta
tällä linjalla. Hän oh lihonut ja tullut turpeaksi.
»Överhaalari» päällä hän seisoi veturin välikössä ja
odotti lähtömerkkiä. Hän oli käynyt sytyttämässä
veturin lyhdyt. Vihdoin ilmestyi nuori, vaatimatto-
man näköinen poikanen portaille, virkalakki päässä.
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ja antoi merkin junailijalle. Tämä puhalsi pilliinsä
posket pullollaan . . . kuin olisi hän tehnyt sen vain
omia aikojaan, välittämättä yhtään tuosta ujon-
näköisestä poikasesta, joka takaperin peräytyi kont-
torin ovea kohti.

Niin me kuljemme täällä kuin uusi isäntä enti-
sen tilanomistajan huutokaupassa, huusiPuhakka
Matti Laurinaholle kesken junan kolinan. He olivat
juuri jättäneet Kuivaniemen, ja ilta rupesi pimene-
mään.

Tämä on jollakintavoin vihamielistä maata .
. .

toisenlaista kuin vanhan tien varrella oleva seutu.
Uskovaisetkin täällä ovat niin synkkiä, ei kukaan
oikein iloitse autuudestaan paitsi seuroissa . . .

tietysti seuroissa.
Puhakka nyökkäsi. Toisenlaista seutua tämä oh.

Pumppumiehetkin, jotkatäällä olivat asuneet useam-
man vuoden, olivat muuttuneet lestadiolaisiksi. He
olivat synkkiä, melkein vihamielisiä ja suhtautuivat
heihin kuin vääräoppisiin. Ei edes Matti Laurinahon
lämmin, luottamusta herättävä persoonallisuus näyt-
tänyt täällä tekevän mitään vaikutusta. Jos tuli
puhe kirkossakäynnistä, pudistivat pumppumiehet
päätään: ei täällä käyty kirkossa muulloin kuin rippi-
pyhinä. Papit olivat täällä vain virkamiehiä, sieluja
paimensivat maallikot.

Vain joku harva oli säilynyt entisyydelleen uskolli-
sena . . . niinkuin esim. pumppumies Härmä, joka
oli myös muuttanut tänne. Hän valitteli heille hen-
gellistä yksinäisyyttään:
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On niin hauska aina, kun te tulette, rakkaat
veljet. Tuntee saavansa uutta voimaa, kun ei viikko-
kausiin voi keskustella kenenkään kanssa uskon
asioista.

Hän seisoi vesitornin vieressä, Puhakan pitäessä
viskurin kourusta kiinni ja tarkatessa, ettei vettä
tullut liikaa.

Mutta onhan täällä pappi huomautti
Matti Laurinaho, joka seisoi välikössä, puolipimeässä,
ja niska kekollaan, suu puoleksi auki katseli silmä-
lasiensa takaa.

Stop! huusi Puhakka, ja viskurin kouru
kääntyi syrjään.

Voi, hyvä Matti Laurinaho ... ei siitä ole
apua. Härmän sanat kaikuivat kuin pimeästä
rotkosta, tenderin seinän javesitornin välistä. Mutta
sitten hän kiipesi veturiin ja jatkoi: Yritin kerran,
mutta kirkkoherra pelasi korttia kamarissa. Kun
huomasivat minut, lyötiin ovi kiinni, ja puolijuopu-
nut miehen ääni sanoi: »Tuli joku asiamiespiru.
Mene sinne ja katso, mitä sillä on asiaa.» Hetken
kuluttua tuli kirkkoherra, hiukan pehmeänä hänkin,
ja kysyi asiaani. Sanoin tulleeni keskustelemaan
uskosta. Hän katseli minua kuin ulkomaan elävää.
»Oletko sinä stadi?» (Hän tarkoitti Lestadiolaista.)
»En ... minä olen kirkkouskovainen.» Silloin hän
aivan häkeltyi. »Vai niin .. . sepä omituista.» Ja
hän vei minut keittiöön ja käski antaa kahvia.

Matti Laurinaho naurahti.
Vai kahvia sait, hyvä veli, jumalansana!!
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sijasta. Hohhoi! Niitä on tässä maailmassa pappeja
jos pappiparkojakin.

Niin oh. Härmä sai halkokuitin ja läksi. Matti
Laurinaho lausui hänelle pari rohkaisevaa sanaa.
He ajoivat takaisin asemahe, ja siinä ilmapumpun
jyskyttäessä virkkoi Laurinaho:

Kyllä on surullista, kun sielut nääntyvät näl-
kään ja janoon ..

. eivätkä paimenet ruoki lau-
maansa.

Niin on, vastasi Puhakka. Hän odotti lähtö-
merkkiä.

Viheltää! huudahti hän tuokion kuluttua.
Matti Laurinaho vetäisi viheltimen varresta, kuin
olisi tahtonut herättää koko tämän seudun. . .

tuon korttia pelaavan, juopottelevan papin ja hänen
seuratoverinsa koko tämän alakuloisen, pimeän
lakeuden kääkkyrämäntyä kasvavine hiekkanummi-
neen. Se oli kuin kuivuuden symboli: sitä eivät
olleet kastelleet »elämän veden virrat» . . . ainakaan
sen papin toimesta. Härmä seisoi vesitornin kupeella,
silmissä toivon väike, jateki heille kunniaa. Puhakka
vastasi heilauttaen vain kättään ...komeassa kaa-
ressa, ja Laurinaho huusi: »Herran haltuun!» Juna
porhalsi sillan yli, ja he painuivat kohti pohjoista.
Taivas oh musta, pilvet roikkuivat alhaalla, ja Pen-
jami Puhakasta tuntui, että ne tuolla jonkun peni-
kulman päässä pohjoisessa jo koskettaisivat maata.
Oh kuin ohsivat he koettaneet kiilautua niiden ja
maanpinnan vähin. Vaunuissa paloivat kaasuhekit,
ja rivi valaistuja ikkunoita juosta vihsti pitkin
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radan syrjää. Tämä eteenpäin jyskyttävä juna oh
kuin Jumalan liitonarkki, joka valaisi tämän, syys-
illan pimeään peittyneen tienoon. Mustina kyyhöt-
tävistä mökeistä loisti tuli. Jostakin ovesta, joka
hetkeksi avautui jaheti sen jälkeen paukahti kiinni,
kajahti kipeä lapsen itku. Se loikkasi niin vihlo-
vasti tämän pimeän illan hiljaisuutta.

Puhakan mieliala herahti apeaksi. »Näissä Kee-
darin majoissa». Niin todellakin! Täällä pohjoisessa
sen tosiaankin tunsi .

.
. täällä, missä elämä oh niin

kylmää jakalseaa. Hän oli väsynyt tähän »reittiin»,
mieli teki pois. Etelä-Suomi välähti toisinaan niin
kiehtovana mieleen. Siellä oli elämä vilkasta jatahti
toisenlainen. Vaikka helpommalla täällä aina mies
pääsi ... ja täällä olivat paremmat ylenemisenkin
mahdollisuudet. Kaikki pyrkivät etelään. Mutta
sittenkin ..

. sittenkin hän oh viime viikkoina
miettinyt, ohsiko hakea. Pasilan varikolla oli parast-
aikaa kaksi vanhemman ja yksi nuoremman läm-
mittäjän toimi avoinna. Ohsiko hakea sitä nuorem-
paa vai uskaltaisiko yrittää vanhemman lämmit-
täjän virkaa? Tätä kysymystä hän nytkin mietti.
Siellä olivat paremmat mahdollisuudet koulunkäyn-
tiinkin . . . lasten koulunkäyntiin, jos niinkuin Lau-
rista tulisi lukumies. Hän hymähti itsekseen. Pieni
oh poika vielä, vasta kymmenvuotias, mutta kävi
jo toisella luokalla lyseossa.

Ja ajatus lennähti kotiin. Siellä Liisi laitteli pie-
nimpiä vuoteeseen, ja luettiin yhdessä iltarukous;
»Levolle lasken. Luojani. ..» Siunattiin matkalla
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oleva isä, Matti-setä, sedän veturi ja vaunut. Elias,
keskimmäinen poika, viisivuotias, tahtoi joka kerta
siunata myös veturin .. . »Siunaa isän veturia .• .

kaksisataayhdeksän ..
.» Hän oli kerran kysynyt:

»No ... minkävuoksi?» »No senvuoksi, että se
pysyisi kiskoilla!» Hänen täytyi hymyillä kesken
mieliapeutensa.

Niin heillä oli nyt toinen veturi: kaksisataa-
yhdeksän, »trollhättaneita». Vanha satakaksikym-
mentäneljä oli jäänyt sekajunia ajamaan.

Mitä sinä naurat?
Puhakka siirtyi kuljettajan puolelle ja huusi jutun

Matti Laurinahon korvaan.
Niin, niin .. . Elias on oikeassa. Pysyä kis-

koilla ... se onkin pääasia. Jollei Herra Jeesus
meitä kuljettaisi . . . taitaisimmepa pian olla ojassa.

Ja Laurinako antoi ylikäytävämerkin.
Tuntui taas niin mukavalta ja turvalliselta.

». . . Herra Jeesus meitä kuljettaisi .
..» Kaipa hän

kuljetti samalla tavalla siellä etelässä niinkuin täällä-
kin, jos vain ihminen itse jättäytyi hänen kuljetet-
tavakseen . . .

Juna kulki kohisten ja ryskyen. Sen pauhu kan-
tautui niin somasti takaisin pimeästä metsän reu-
nasta . . . kuin olisi se sieltä vasta kaadettu heidän
niskaansa oikein noin olan takaa. Yksinäisiä
tulia tuikahteli sieltä täältä. Niin kimmelsivät kuin
kiiltomadot ... »Kiiltomato kukkasessa ...» Puha-
kan sydänalassa läikähti jotakinlämmintä . . joulua
ja lapsuutta. Hänen äitinsä, autuaasti kuollut äi-
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tinsä, oli lauleskellut sitä laulua hänen lapsena olles-
saan.

Hän pani imurin toimimaan jakatseli eteensä lin-
jalle. Lyhdyt heittivät valoaan radalle, missä rata-

pölkyt vilisivät taaksepäin . . . kuin riemuiten rien-
täen veturia vastaan ja häviten karjahäkin alle.
Hytin seinät tärisivät ... ja naulassa, ikkunan vie-
ressä riippuva emaljimuki heilahteli edestakaisin.
Vesi tanssi vesilasissa, hypähdellen ylös, alas, ylös,
alas. Niitä valaisi kumpaakin pieni lyhty. Ala-
mäessä käväisi vesi näkymättömissä, mutta puikahti
sitten taas esille, jääden nuojumaan noin parin
tuuman korkeudelle. Sen aiheutti veden ryntäämi-
nen kattilan etupäähän.

Kemin pohjoispuolella romotti vasemmalta punai-
nen tulenloimo. Olisi luullut siellä tulipalon riehu-
van. Mutta se näkyi joka kerta, kun siitä ohi
ajettiin. Siellä oh saha, suuri, mahtava sahalaitos . . .

ja tuo romotus paistoi kaatopaikalta, missä puun-
pärtyä poltettiin.

»Karihaaran helvetti’», ajatteli Penjami Puhakka
ja jäi mietteissään katselemaan tuota ilkeänpunaista
romotusta.
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Kolmas luku.

1.

Puhakka ok hakenut »etelään» ja päässyt. Nyt
hän ok jo viisi vuotta toiminut vanhempana lämmit-
täjänä Pasilan varikoka.

Ok okut hiukan haikea jättää kotikaupunkia ja
noita pohjoisia seutuja. Ne eivät sittenkään okeet
niin »ikäviä» kuin siekä ok tuntunut. Hän kaipasi
niitä usein varsinkin ensi alussa. Mutta pian
otti »suuri maakma» hänet haltuunsa, niinkuin Nie-
menranta ok lähtöhetkenä sanonut.

Hän ei ollut tarkoittanut mitään pahaa, mutta

pahemmin oli käynyt. Puhakalta oh usko men-
nyt ... ei nyt vallan olemattomiin, mutta kuitenkin.
Hänestä oli tullut »penseä» niinkuin Matti Laurin-
ako oksi sen tulkinnut, jos oksi ollut tääkä. Mutta
Matti Laurinako ajeli siellä pohjoisessa »trokhätta-
niaan» ja hänekä ok uusi lämmittäjä.

Täällä, Pasilan varikolla, oli kaikki paljon kehitty-
neempää ja monipuolisempaa kuin siellä pohjoi-
sessa rautatielaitos ja sen monihaarainen elämä.
Penjami Puhakkaa oikein nauratti. He siellä Poh-
jois-Pohjanmaalla olivat mielestään olleet tärkeitä-
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kin herroja .. . kuljettajat ja lämmittäjät. Täällä
oli virkakoneisto monimutkainen, ja veturimiehistö
muodosti vain erään työläisarmeijan osaston. Tuo
haiskahti jo hiukan sosialismille, mutta Penjami
Puhakasta ei suinkaan ollut tullut sosialistia. Hän
oh vain »vapautunut» ... ja hän vaistoili, että täkä-
läinen veturimiehistö niin paljon kuin sen kes-
kuudessa vielä yritettiinkin pitää kiinni perinteistä

jo jäsentensä monilukuisuuden ja kirjavuuden
vuoksi oli vähitellen vajonnut eräänlaiselle lauma-
asteelle, missä lauman vaistot, ajatukset ja mieli-
piteet väkistenkin tahtoivat viedä voiton.

Säilytäpäs siinä sitten uskosi ja persoonallisuutesi!
Pohj öisessä oli vielä ollut toisin. Siellä olivat kul-

jettajat ja lämmittäjätkin persoonallisuuksia, jotka
sangen huomattavasti erosivat ympäristöstään. Sel-
laisia olivat olleet Jansson jaKarling puhumatta-
kaan Niemenrannasta ja Matti Laurinahosta. Jans-
son istui olutkapakassa ja hankki sivistystä rappeu-
tuneiden herrasmiesten seurasta, jotka olivat luke-
neet paljon enemmän kuin hän. Karling hoiti vit-
kansa, viljeli peltoaan, missä vapaapäivinä möyrästi.
Niemenranta tutki Snellmania, ja Matti Laurinako
harrasti yksinomaan raamattua ja kristillistä kirjal-
lisuutta. Mutta •- he olivat persoonallisuuksia kaikki

kukin omalla tavallaan.
He olivat myös kaikki uskonnollisia enemmän

taikka vähemmän, joskin MattiLaurinako oli numero
yksi. Mutta täällä ei löytynyt sellaisia Laurin-
ahoja.
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Joku tahimies kuului Lutherilaiseen Evankeliumi-
yhdistykseen samoin yksi kuljettaja, Pelin, »Kon-
sunantti-Pehn». Hän oh suorittanut saarnalupatut-
kinnon venia concionandi mutta kun hän
äänsi tuon latinalaisen sanan: »konsunandi», —oh
hän siitä saanut tuon liikanimen. Käheällä, kimeällä
äänellä hän todisti Herrastaan, missä vain tilaisuutta
oh, ja teki usein saarnamatkoja lähipitäjiin. Mut-
ta kuljettajien joukossa muodosti päätyypin suo-
men- tai ruotsinkielinen kuljettaja, jollekummallekin
oh oma kansallisuus kalleinta. He olivat siis selviä
Niemenranta-tyyppejä niin puolella kuin toisellakin,
mutta vielä innokkaampia, vielä valveutuneempia.
Se johtui siitä, että täällä kävi kielitaistelu kor-
keana, vaikk’ei se ehkä saanutkaan yhtä kiihkeitä
muotoja kuin muilla elämänaloilla. Sen verran vai-
kutti rautatie täälläkin tasoittavasti ja sovittavasti.

Penjami Puhakka teki sen havainnon, että ruot-
sinkielisiä oh suhteellisesti enemmän kuin suomen-
kielisiä. Niin oh lämmittäjienkin laita. He olivat
etupäässä kotoisin ruotsalaiselta Uudeltamaalta.
Vain harva Hämeen ja Pohjanmaan poika oh tänne
eksynyt. Missä tiukka vastarinta tuli kysymykseen,
siinä iski Puhakka aito pohjalaisella sisulla vastaan.
Hän sai ennenpitkää vihamiehiä. Yksi kaikkein
pahimpia, jonka kanssa hän heti joutui sotakannalle,
oh »Kasakka-Byman» kotoisin Sipoosta.

Mutta kuten sanottu, oli veturimiesten joukossa
monta, joille kielestä huolimatta yhteinen kut-
sumus ja toveruus merkitsivät enemmän kuin oman
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kansallisuuden erikoisharrastukset. Sellainen oli
mm. »Pusu-Pahlman», nuorempi kuljettaja.

Pusu-Pahlman oli kotoisin Siuntiosta, lyhyt,
paksu, sinisilmäinen mies, jokanäytti aina nauravan.
Hänellä oli tumma, kihara tukka, jota hän erikoisen
huolellisesti rasvasi ja hoiti. Istuen pukillaan, käsi
venttiilin varressa, virkalakki kallellaan toisella kor-
vallisella hän tavallisesti hyräili:

»Och ingen har
sd roliga dar
som en halvtokig kypare har.
Om nätterna.
då skojar hän.
om dagen går kring sta'n.)> 1

Mistä hän oh tuon laulun napannut, oli vaikea
sanoa, mutta sitä hän vain lauleskeli.

»Kasakka-Byman» oli saanut nimensä siitä, että
hän muistutti kasakkaa . . . pitkä, tumma, kolmen-
kymmenen korvissa oleva mies. Hän oli Pahlmanin
täydellinen vastakohta, juro, kyräilevä, epäluuloinen,
mutta pisteliäs. Vainuten jokaisessa suomalaisessa
alhaisemman rodun edustajan, hän ei mielellään
antautunut puheisiin. Mutta silloinkuin hän
suunsa avasi, tuli sieltä sellainen ryöppy Sipoon
suomea, että sitä kelpasi kuulla.

»Ja suomalaine’ .. . finntupp ..
. henell’ ei ole

1 Ei kellään ole niin hauskoja päiviä kuin puoli-
hupsulla kyypparilla. Öisin hän hupsuttelee, päivällä
kiertää kaupunkia.»
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mikä’ tekemine’ ruotsalaisen’ UurelmaalP. Kaikk’
ova’ meirän. . . Helssinkki, Turkku, Hangö ja
Ekenäs! Suomalaine’ tule’ tenne tappelema’ ja
mttelemä’ . . . förbaskade perkkele-pojTcar/ Me anta
teili’ selkkä!»

»Älä rentoile, kasakka! Selkään antamisessa te

ette pärjää. Te olette liian honteloita! Mene tie-
hesi .. . tai minä puhallan sinut nurin!»

»Puuhakkaja»! Oh se kans yks nimi!
»On se ja se kelpaa! Me karsimmekin kerran

Sipoon metsät!»
»Haitari» rakasti musiikkia. Hän oli ruotsalainen

ja lämmittäjä kuten Puhakkakin. Hänen mieli-
soittokoneensa oli viisirivinen harmonikka. Kun
esimiehen silmä välttyi, hän saatteli toisinaan mars-
silla ulos matkalle lähteviä vetureita. Tavallisesti
hän kiusasi sillä tavoin Paakkia, kuljettaja Paakkia,
joka oh suometarlainen. Kurittaen kaiken maail-
man tanssirallitusta hän saatteli veturin kääntöpöy-
dälle, pysytellen visusti tenderin suojassa, sillä Paa-
vola, Paakin lämmittäjä, heitteli häntä tavallisesti
kivihiilen kappaleilla. »Soita suomeksi, piru!» Mutta

Haitari lasketteli vain Venäjän keisarihymniä
siten alleviivaten Paakin suometarlaisuutta. Kunnes
Soldan, matkaneuvoja, hyppäsi paikalle ja karjaisi:
»Ei tämä ole mikään konserttipalatsi!» Jolloin Hai-
tari, vikkeläsäärinen poika, juoksi talliin vedellen:
)>Ack, Wermeland, du sköna» täysin palkein. Mutta

se ei lepyttänyt Soldania, sillä hän oh tarkka mies.
Soldan oli reilu. Hänkin oli ruotsinkielinen, mutta
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puhui tavallisesti suomea. Suuret paltsasilmät pul-
lollaan hän nuuski ja tutki talleja aamusta iltaan,
kapusi vetureihin, väänteli ja kolisteli. Hänen eri-
koisalansa oli lämmitys, ja siksi häntä kutsuttiinkin
»Savu-Soldaniksi». Vaikka hän oli tarkka, hänestä
yleisesti pidettiin, sillä hän oh samalla harvinaisen
mukava ja toverillinen. Hän rakasti vetureita kuin
lapsiaan. Ne olivat hänen mielestään tekniikan ih-
meelhsimmät luomukset. Joku uskalsi muistuttaa
autosta eikös se sentään ollut mestariteos? Soldan
muljautti suuria, sinisiä silmiään. »Koppakuoriai-
nen!» Niin ohvat kuin koppakuoriaisia hiryen rin-
nalla! Eikä hän viitsinyt sen enempää mokomasta
keskustella.

Soldan rakasti vetureita, sillä niinkuin hän itse
sanoi hänellä ei muita rakastettavia ollutkaan,

hän kun oli vanhapoika. Hän luonnehti jokaisen
eri tyypin mestarillisesti niinkuin ihmisen. »Katso-
kaapa tuota Wilsonia! Siinä se voima jyllää, mutta
toisinaan sen käy kuten vetkulan painijan, joka ei
kykene jännittämään kupeitaan. Sen lyö kenttään
vähäväkisempikin mies, joka on tarmoa ja terästä.

Ja se johtuu palkkikehyksestä, niin juuri, pojat,
palkkikehyksestä!»

Soldan tarkoitti sitä, että vaikka noiden ame-
rikkalaismallisten veturien palkkikehys olikin levy-
kehystä joustavampi se ei aina pitänyt ryhtiään
ja oh sen vuoksi tavallaan epäkäytännöllisempi.

Niinpä niin! Täällä, Pasilan varikolla, oppi Pen-
jami Puhakka tuntemaan kaikki eri veturityypit.



Siellä Pohjanmaalla he olivat ajelleet »pikku rus-
keilla» ja »trollhättaneilla», mutta täällä oh »isoja
mummuja» ja »pikku mummuja», »wilsoneita», »mörs-
säreitä» ja »jumboja» oh kompoundivetureita ja
ns. »tuhstajia.» Edelliset työskentelivät »märällä
höyryllä», jälkimmäiset »tulistetulla», ts. höyryn
kuumuus voitiin niissä kohottaa aina 350 astee-
seen, kun se märkähöyryvetureissa kohosi vain
180:neen. Enimmäkseen käytettiin polttoaineena
kivihiiltä. Puilla lämmitettiin ainoastaan paikallis-
junien vetureita.

Oli täällä siis kaikki toisenlaista kuin Penjami
Puhakan entisellä varikolla veturit jos veturi-
miehetkin. »Joulupukki» —eräs kuljettaja —• oli vallan
erikoinen. Hän ei koskaan antanut anteeksi halli-
tukselle sitä, että suomenkieli oli aikoinaan koroi-
tettu tasavertaiseksi ruotsinkielen kanssa. Hän ei
siitä enää puhunut, sillä hän oli jo vanha palveli
viimeisiä vuosiaan. Mutta jokainentiesi hänen sure-
van sitä, että hänen kansallisuutensa nähtävästi oli
tuomittu häviämään tässä kauheassa kamppailussa.
Hiljaisena hän kiipesi hyttiinsä, pitkä, valkoinen
parta siististi suittuna. Hän ei juuri puhellut paljon,
teki vain hissukseen työnsä. Mutta kun hän jos-
kus avasi suunsa, soi hänen äänensä väsyneenä ja
alakuloisena. Hän oli kuin vanha joulupukki, joka
on saanut väistyä parempien ja ketterämpien tieltä.
Niinpä Lindströmkin se oli hänen nimensä nyt
oh luopunut linja-ajosta ja hoiteli päivystysvuoroja
ratapihalla.

4 Järventaus, Ja eläinten henki 49
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Puhakka oli palvellut hänen kanssaan ensimmäi-
senä vuonna tänne muuttonsa jälkeen. Usein oli
matka Helsingistä Tampereelle kulunut aivan äänet-

tömästi. Kerran oli Joulupukki lausunut yhden
sanan Järvenpäähän pysähdyttäessä: »Träsk-
ända». Ja samalla hän oh sivellyt valtaventtiilin
vartta hiljaa, hajamielisenä ... kuin olisi kömpe-
lösti lohduttanut jotakuta. Toisen kerran hän Tam-
pereelta palattaessa oh virkkanut: »Jänis!» Ja aivan
oikein: veturin edessä oli juosta viilettänyt jänis.
Se oli sattunut jossakin Hämeenlinnan ja Harvialan
välillä.

Sellainen oli Joulupukki.
»Korniloffia» kutsuttiin »Keisarikuljettajaksi». Hän

oli aikoinaan muuttanut Pietarista, ja hän mahtaili
joskus sillä, että oh paljon ajanut keisarillisia junia.
Korniloff ei ollut muuten hänen oikea nimensä

se oli Mattila mutta ukko oli sellainen solkka-
pulkki, ettei hänen äidinkielestään saanut selvää.
Hän puhui kaikkia kolmea: suomea, ruotsia javenä-

jää, mutta luultavasti hän oli suomalainen aina-
kin nimestä päättäen. Toverit olivat antaneet hänelle
nuo liikanimet, sillä hän rakasti ryssää ja ihaili venä-

läistä komentoa. Vain silloin tuli hänen suomalainen
luonteensa näkyviin, kun hän pääsi kertomaan
Horkin rautatieonnettomuudesta. »Tsort! Mitä ovat
teidän kokemuksenne! Minä olin venttiilissä sil-
loin, kun ajettiin ojaan Horkin luona! Mutta niin
ajettiin sievästi, ettei keisaripari saanut naarmua-
kaan.»
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Hänenkin kanssaan oh Puhakka ajanut pari
vuotta. Kun hän oh joskus lähemminkysellyt tuosta
onnettomuudesta, oh ukko innostunut kertomaan.
»No ... katsohan! Tuli veturiin kaksi kenraalia,
joista toinen komensi kuljettajaa, toinen lämmittä-
jää. Tavåi påru! 1 pohtti toinen, ja toinen että;
Paise ugljå, paise ugljå! 2 Minä heille selittämään,
ettei helkutissa tämä rukki kestä sellaista vauhtia.
Mutta siitäkös se kenraah äityi. Kasudar prikåsi-
vajetl 3 No, helkkarissa, ajattehn ~ . koska itse
keisari käskee, niin olkoon menneeksi. Ensi ala-
mäessä löin spaakin eteen (Korniloff näytti) ...
vedin venttiilin ihan Seijalleen (niissä vetureissa se
meni ihan hytin puoliväliin, niin että näytti, kuin olisi
elefantti laukannut häntäpiiska suorana) vislasin
ja huusin: Nå . . . mi far vi tV helvete allesamman! 4

Oli hyvä, että huusin sen ruotsiksi, sillä jos olisin
sanonut sen ryssäksi en istuisi nyt tässä en
totisesti istuisikaan!»

Ja tähän kohtaan päästyään Korniloff oli tarkan-
nut linjaa ja hänen korppikotkan päänsä oli tutissut.
No .. . entä sitten?

»Niin sitten! Juurikuin oltiin tulossa Borkiin ..

meni veturi kiskoilta ... ja koko juna yksintein.
Niin oli, kuin olisi pakkilaatikoita ollut pyllyllään
tiepuolessa. Toinen kenraaleista lensi vasemmalle,

1 Huonoa venäjää: enemmän höyryä!
2 Enemmän hiiliä, enemmän hiiliä!
3 Keisari käskee!
t No .

.
. nyt mennään h-vettiin kaikkityyni!
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toinen oikealle . . . mutta me pysyimme Makaroffin
kanssa paikallamme. Lämmittäjäparka teki ristin-
merkkejä ja itki; Sipinään nyt joudutaan! Mutta
minä sanoin: Sipiriaan joutuvat nuo, jotka sekaan-
tuivat meidän virkaamme! Ja niin kävikin. Molem-
mat tuomittiin pakkotyöhön kahdeksikymmeneksi-
viideksi vuodeksi. Mutta minä sain stanislaikan.
Senjälkeen annettiin Venäjällä keisarillinen ukaasi,
ettei sotaherroja saa koskaan päästää veturiin. Ja se
laki on vieläkin voimassa tänäkin päivänä.»

Sellainen oh Korniloff Keisarikuljettaja.
Hänkin koiteli nyt päivystysvuoroja.

Kolmas kuljettaja, jonka kanssa Puhakka myös
oli työskennellyt, oh Krigsholm. Hän oli vähän yli
viidenkymmenen, pieni, kumaraharteinen mies. Hän
ei ollut itse saanut minkäänlaista koulua käydä,
mutta hän puhui pojastaan, joka oli valmistumai-
sillaan insinööriksi. Silloin kuin puhe johtui tähän
aineeseen, vilkastui Krigsholm huomattavasti. Niin

heillä oh poika kummallakin Puhakalla neljä-
kin, mutta Krigsholmin kanssa puhuttiin vain van-
himmista. »Ja se laske’ integraalejakin hän
man tänka sejh1 Kyllä kai siellä Polyteekissä sel-
laisiakin laskettiin. »Meidän Lauri lukee taas
kreikkaa!» Krigsholmilla ei ollut aavistustakaan,
mitä kreikankieh oh. Mutta hän ihaili sellaista

niinkuin integraalejakin. Sehän oli jotakin kor-
keampaa matematiikkaa ... jotakin ... Ei sitä

1 Voidaanko ajatella.
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tietysti teolhsuuskoulussa laskettu? Ei mutta
algebraa kyllä. Jaa, jaa . . . ne ohvat lämmittäjät-
kin nykyisin niin korkeasti oppineita .

.
. kan man

tanka sej!
Sellainen oh Krigsholm.
Nyt hän oh pari kuukautta sitten saanut uuden

esimiehen, Anderssonin, Alvar Isidor Anderssonin.

2.

Andersson oli reilu mies. He olivat tehneet jo
parikymmentä matkaa. Mutta vielä he eivät
olleet oikein toisiinsa tutustuneet, teitittelivät ja
muutenkin suhtautuivat toisiinsa eräänlaisella varo-
vaisuudella ainakin Puhakka Anderssoniin. Se
johtui siitä, että viimeksimainitun olemuksessa
kaikesta reiluudesta huolimatta oh jotakin yl-
häistä ja luoksepääsemätöntä, vaikka toisinaan tun-
tui, että hänestä oh koko elämä yhtäkaikkista vain.

Yhtäkaikki! Se olikin Anderssonin mielitermi.
Oli nautinto nähdä häntä venttiilin varressa. Hän

ei turhia sumeillut. Seisten paikallaan, virkalakki
takaraivolla hän vetäisi viheltimen varresta rajusti,
niin että veturi kiljahti. Sitten hätäinen paperossin
sytytys, venttiilin aukivetäisy .. . kurkistus ikku-
nasta ulos, rento jäähyväistervehdys junanlähettä-
jälle ... ja Andersson istahti pukilleen, raoitti vent-
tiiliä enemmän, savuke suupielessä roikkuen. »Yhtä-
kaikki! Sitä mennään taas Turkuun.»
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Niin ke olivat matkalla Turkuun pikajunalla.
Penjami Pukakka ok teknyt tämän matkan monta

monituista kertaa, mutta joka kerta täytyi känen
itsekseen Ihmetellä, että ke selviytyivät tuosta seka-
valta näyttävästä kiskojen verkosta, joka ulottui
pitkälle ratapihan pokjoispääkän. Niin tavattoman
paljon vaihteita ja vaihdelyktyjä, joiden valot vilk-
kuivat pitkin hämärtyvää ratapihaa.

Päästiin kuin päästiinkin. Jo kiiltek kaksi raide-
paria keidän edessään. Oikealle jäi pokjoiseen
menevä linja. Pukakka rupesi keittämään kivikiikä
pesään. Ok joulukuu, ja kova pakkanen.

Tulipesä vonkui ja kumisi. Niin kauan kuin vain
jalka painoi poknta, pysyivät pesänluukut auki, ja
kivikiilen mukkurat lensivät sisään. Mutta kun jalka
siirtyi polkimen päältä, loksaktivat luukut kiinni,
ja mies kumartui pistämään uutta lapiollista. Kor-
vat kumisten, upposokeana kän työnsi lapion kivi-
kiikkasaan, jolloinkiilenkokkareet kekkuivat puner-
tavina .

. . aivan kuin olisivat olleet sulaa metalka.
Painallus vasemmalla jalalla ja rämäktäen lensi-
vät luukut jälleen auki . . . jolloin tulipesän kekku
taas käikäisi silmät, juuri kuin ne okvat ruvenneet

uudelleen näkemään. Ja jälleen lensi kiiklapiollinen
pesään . . .

Se kun se aina sokaisee silmät!
Teidän pitää laittaa lasit ... värilliset lasit,

Imusi Andersson kesken kolinan ja paukun.
Mutta vasaroikaa te suuremmat mökkäleet pie-

nemmiksi. Savu-Soldan on matkassa.
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Savu-Soldan! Niin hän oh mukana junassa.
Kumma, kun se ei ollut tullut veturiin. Tavallisesti
hän nousi veturiin heti lähtöasemalla.

He juttehvat Soldanista ja veturitaloudesta junan
ryskätessä eteenpäin. Andersson kohautteli olka-
päitään. Veturitalous —yhtäkaikki! Olihan se hyvä
aate .. . mutta pirukos se jouti kaikkia harrasta-
maan. Kun oh kiire, piti kivihiilen muhkurat heit-
tää pesään kokonaisina ... olivatpa sitten vaikka
miehen pään suuruisia. Tietysti se oh haaskausta, ja
siitä syntyi turhaa kuonaa. Mutta yhtäkaikki!
Kananmunan koko, niinkuin Savu-Soldan luennoil-
laan määritteli otapas ja mittaa se!

Saisihan siitä kyhä pienen sivutulon sääs-

täväisyydestä, mutta ei se kannata.
Puhakka oh toista mieltä. Hyviä olisivat pienetkin

sivutulot olleet, kun perhe oli jo niinkin suuri kuin
hänellä: seitsemän suuta syömässä, ja hän itse kah-
deksas. Lauri tulisi ensi keväänä ylioppilaaksi .. .

ja toiset kävivät myös koulua kaikki muut paitsi
nuorin. Oh siinä menoja, vaikkeivät asunto ja
puut maksaneetkaan mitään. Mutta sittenkin .. .

sittenkin
Vaikka .. . kyllä se on niin, että minkä te

säästätte, sen minä, poika, tuhlaan! huusi An-
dersson nauraen. —r- Näissä mäissä ja mutkissa ei
tahdo tulla siitä hommasta mitään. Kysytään vain,
että höyry riittää ... ja että tuo junan aikanaan
perille.

Olihan se niinkin. Tämä rannikkorata olikin har-
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vinaisen mutkikas .
.
. kurvi kurvin jälkeen. Talvella,

kun keli oh kireä, vonkui vain, kun juna ryskäsi
kiperöissä käänteissä. Veturinhytissä heitteli niin,
että sai kiinnipidellä oven kahvasta. Ja öljykannut
lämmittäjän puoleisessa nurkassa tanssivat veturin
tahdissa.

Andersson istui pukillaan, lakki takaraivolla, ja
aatelisnenä komeasti pystyssä. Hänellä olikin har-
vinaisen kaunis nenä ja muutenkin uljas ulkomuoto.
Ankkurinkuvilla koristettu käsi riippui veltosti
valtaventtiilin varresta. Koko kädenselkä olikin
piirroksia täynnä.

Oletteko te ennen ollut merillä?
Ojah! Andersson antoi ylikäytävämerkin ja kään-

tyi Puhakan puoleen. Hänellä oli sellainen omituinen
tapa, että hän piti savuketta suussa puhuessaankin.
Savuke vain niin mukavasti leppäsi, kun hän huusi:

On sitä oltu yhdessä jos toisessakin . . . sekä
merellä että maalla. Kaipa se johtuu merielämästä,
että minä ajan tätäkin rukkia vähän toisin kuin
muut.

Hän iski silmää ja nauroi. Vartalo vain niin ren-
nosti heilahtelu

Pakkaavat morkkaamaan minua, että ravin-
tolavaunussa särkyy juomalaseja, kun minä lasken
kurvitkin samalla nopeudella, jatkoi hän silmäten
pikimmittäin eteensä linjalle. Mutta minkä minä
sille voin, että on kiire ... ja että tämä meidän
junamme on pikajuna. Enkähän minä ole tätä rataa

rakentanutkaan sitäpaitsi.



57

Hän nauroi taas javeivasi suunnanvaihtajan aivan
alas. Juna rullasi alamäkeä noin 80 kilometrin
nopeudella. Päivä oli muuttunut pilviseksi, ja tuo-
kion kuluttua rupesi viskomaan lumia.

Tuota minä odotinkin, tuumi Andersson,
vetäisten venttiilin selälleen. Leipätorpanmäessä
meillä on helkutinmoinen työ ... jos tuota menoa
jatkuu. Lyökää hiiliä pesään!

Puhakka avasi hytin ovet ja ryhtyi lapioimaan.
Lunta ryöppysi sisään ihan vimmatusti. Tuuli pai-
noi sitä hytin kattoa pitkin ... ja siinä, missä katon-
reuna loppui, syntyi koste, niin että lumi pyöri väli-
kössä sakeana pilvenä. Puhakka sai sen kaiken nis-
kaansa ... ja kun hän lopetti, virtasi sulava lumi
pitkin naamaa ja selkäpiitä. Hän vetäisi oven kiinni,
pani syöttölaitoksen toimimaan, istahti paikalleen
ja rupesi pyyhkimään nokea ja vettä kasvoiltaan.
Kävikin sellainen vonka, ettei erottanut montakaan
syltä eteensä.

Oli soma katsella lumihiutaleiden tanssia veturin
ympärillä. Pimeästä syöksyi aina uusia jauusia jouk-
koja . . . kuin lukematon määrä valkoisia perhosia,
jotka nopeasti liitelivät alas. Yalokehässä, veturin
edessä, niitä ryöppysi sakeana pilvenä. Näytti, kuin
olisi joku valtava, näkymätön käsi kaatanut niitä
suoraan taivaasta. Nokikammion ja savupiipun
vaiheilla kävi sellainen tanssi, kuin olisi veturi ollut
puskemassa paksun jauhopilven läpi. Mutta pannun
kupeella näiden liitelevien, sokeasti tuijailevien
lumiperhosten matka loppui: pannun lämpö sulatti
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ne heti ... ja yhtämittainen märkyys valui pannun
kuvetta alas, muuttuen höyryksi sitä mukaa kuta
kauemmin vesi pannun pinnalla viipyi. Veturi höy-
rysi kuin paraskin juoksijaorhi, joka koettaa voit-
taa ennätystä kilpailussa.

Jo alkoi sivukäytävälle muodostua kinoksia. Siinä-
kin ne sulivat, vaikka hitaammin kuin muualla.
Lumipyry sokaisi hytin ikkunat, niin ettei hetken
kuluttua enää nähnyt mitään.

Andersson huusi hänelle jotakin toiselta puolen
hyttiä, viittoen kädellään, jossa oh trasselitukko.
Aivan oikein. Hänen oh lähdettävä puhdistamaan
ikkunoita.

Mutta .. . älkää tipahtako vain!
Huihai! Puhakka heilautti kättään ja katosi pi-

meään. Yks’ kaks’ hän oli johdetangoissa kiinni.
Sovittaen jalkansa kapealle reunalistalle hän liukui
kuin haamu ohi ikkunoiden sivukäytävälle. Tuo-
kiossa olivat senpuoleiset lasit puhtaat. Pitäen pan-
nun kuvetta pitkin juoksevasta johteestakiinni hän
potki lunta pois tieltään. YhPäkkiä muuttui rys-
keen sävy: kuljettiin sillan yli. Jotakin mustaa

ammotti muutaman sekunnin ajan veturin ku-
peelta ... ja sen vauhdin synnyttämän kohinan
ja siihen vastaavan kaiun välille tuntui mahtuvan
kokonainen iäisyys. Tak, tak, tak ...ne olivat kuin
jonkun mahdottoman suuren, nopeasti käyvän jät-
tiläiskellon rattaan iskuja . . . kumeita ja hirvittä-
viä. Puhakan pintaa karmaisi .. . mutta seuraa-
vassa tuokiossa juosta vilisti taas ratapenger tur-



59

vallisesti taaksepäin ... ja Puhakka kiersi nokikam-
mion eteen, pitäen sen keskeltä vaakasuorasti kul-
kevasta johdetangosta kiinni.

Oksi ollut soma nähdä tuo lyhyt, paksu, pomppa-
takkinen ja karvalakkinen mies sähkölyhdyn alla
kurkottamassa ylöspäin. Iso, pyöreä, kuperalasinen
lyhty heitti valoa kuin majakka yhä sakenevaan
pimeyteen. Sen lasin pintaan koettivat lumihiuta-
leet imeytyä kiinni. .

. kuin kiusalla estääkseen
valon säteilyn. Hei vain! Puhakka pyyhkäisi tras-
selitukolla nokikammion ovessa kiilteleviä messinki-
numeroita. Kolmesataakolmekymmentäkolme! Siinä
asennossa hän muistutti miestä, joka on hypännyt
hurjana kiitävän hevosen turpaan . . . kuin estääk-
seen sen karkua. Käsivarsi heilahti vain pari kertaa
edestakaisin ..

. mutta hevonen laukkasi vain.
Nokikammiossa ulvoi pakohöyry ..

. kimeän vin-
kuvasti kuin hornan soittotorvi. Sitä tunkeutui
ulos jostakin kammion alta, mutta Puhakka ei saa-
nut selville, mistä. Vai oliko se sitä höyryä, joka
johtui lumen sulamisesta?

Hän vilkaisi savupiippua. Se tuprutti säkeniä kuin
hiiden keittiö. Hänestä tuntui, ettei veto ollut taval-
lista. Nyt ryöhähti piipusta valtava savutupru.
»Kas vain» ajatteli hän »Andersson joutui itse
lapioimaan hiiliä ...»

Hän nousi nokikammion etupuolelle kiinnite-
tylle askellevylle ja pyykki valonheittäjän lasin.
Kas niin! Naama puhtaaksi poikaselta! Me ollaan
matkalla Turkuun! Alas jälleen ... ja varo-
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vasti kuljettajan puoleista sivukäytävää eteenpäin.
Myrsky iski nyt niskaan, uhaten lennättää hänet
tiehensä kuin höyhenen. Kas niin .. . kas niin!
Puske sinä vain . . . mutta me menemme kaiken
uhallakin! Läpi myrskyn ja pauhinan! Hänet val-
tasi erikoisen hyvä 010. Niinhän tämä oli vähän
kuin mastoissa kiipeämistä . . . laivan heiluessa puo-
leen ja toiseen. Vasen käsi hankasi ikkunaa ...

jasen takaa ilmestyi Anderssonin punoittava naama.
Tämä viittilöi hänelle. Tullaan, tullaan . . . kunhan
kerjetään. No niin! Puhakka tarttui hytin seinää
pitkin kulkevaan johdetankoon ja oh yks’ kaks’
turvassa jälleen. Hän huoahti helpotuksesta ja jän-
nityksestä.

Mitä p-un roskaa ne taas antoivat meille!
huusi Andersson ja viittasi tenderiä kohti.
Powellia minä pyysin . . . mutta tuo on Aatamin

aikuista moraa!
Niinpä niin. Puhakka oli kyllä huomannut, ettei

se ollut powell-hiiltä. Joku isompi muhkura oli vain
eksynyt joukkoonkuin vahingossa. Mutta muuten

oli hiili yhtä murskaa vain.
Hän tarttui lapioon ja rupesi heittämään pesään.
Veturi heilui ja tärisi. »Turkki» oli märkä. Siitä oli

toki se hyöty, ettei sitä nyt tarvinnut kastella.
Mutta höyry laski laskemistaan.

Mikä hitto tällä on? huusi Andersson ja
viittilöi manomeetteriä kohti.

Puhakka peljästyi. Jos höyry tätä menoa laski.
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ei ohut ajatteleminenkaan Karjaalta eteenpäin.
Oh pyydettävä apuveturia.

Höyry yhä laski. Puolen tunnin kuluttua se oh
seitsemässä, ja neljännestunti senjälkeen kuudessa
ja puolessa. Karjaalla oh pyydettävä apuveturia

ei auttanut mikään.
Vauhti hiljeni vähitellen. Ei voinut ajaa, sillä

höyryvarasto eikestänyt. Kuovilan kohdalla tuli 106.
kilometripylväs näkyviin. Se oh siitä erikoinen, että

sen Turun puoleisessa taulussa oli kuutonen nurin-
päin. Se näytti kuin pyörähtäneen taaksensa kat-
somaan ... kuin olisi sillä ollut ikävä Turkuun.
»Keisarikuljettaja» oh ivaillut, että sen oh tullut
ikävä maalaria, jonka urakka oh loppunut siihen,
ja joka nähtävästi oh ollut Turusta kotoisin. Tämä
oh ehkä huomannut erehdyksensä ja palannut työ-
tänsä tarkkaamaan. Mutta kohdalle tultuaan hä-
nestä oh näyttänyt, että numero oli oikeinpäin.
Hän lähti talsimaan takaisin . . . mutta katsoessaan
taakseen oh kuutonen pyörähtänyt ympäri ja tui-
jotti hänen jälkeensä. Samalla tavalla oh nyt käy-
nyt heidän, Anderssonin ja Puhakan. Tuntui, kuin
ohsi numero katsellut heitä ja nauranut . . . vaikk’ei
sitä Helsingistä tullen pimeässä nähnyt. Mutta

Puhakka tiesi, että se oh siinä, paikallaan jakat-
seli taakseen kuin ilkkuen.

Hän oli hermostunut. Nyt ei ollut aikaa kom-
pailla tuon kuutosen ja sen maalaajan kustannuk-
sella. Nyt oli täysi työ edessä.

Niinhän tämä puhisee kuin vanha akka, joka
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tekee hengenlähtöä, tuskitteli Andersson. Hän-
kin oli käynyt totiseksi.

En minä ymmärrä, mikä tätä nyt vaivaa,
vastasi Puhakka. Pesä hiiliä puolillaan . . . eikä
vain nouse . . .

Puoli tuntia myöhästyneinä he saapuivat Kar-
jaalle. Asema oh lumen vallassa. Miehet lapioivat
sitä kasoihin. Andersson kirjoitti veturitilauksen, ja
Puhakka lähti sitä viemään konttoriin. Mutta —jo
puolitiessä tuli Savu-Soldan vastaan.

Mikä teillä nyt on? tiukkasi hän.
Puhakka selitti tilanteen.

Ei sitä apuveturia niin vain haeta! Minä tulen
katsomaan.

Ja Soldan kiipesi hyttiin.
Niin sai sitä katsoa ... matkaneuvojakin.

Kuusi japuoli! Siitä se ei mahtanutkaan. Andersson
joi kahvia aivan rauhallisena.

—On inah-detta-va! Soldanin suuret paltsa-
silmät pullistuivat.

—No. . . sinähän olet näitten lasten lääkäri.
Katso!

Ja Andersson laski kuumaa vettä kahvipulloonsa.
Soldan meni Puhakan kanssa nokikaapille. Sen

jalusta oli halki. Siitä vuosi pakohöyry ulos. Mutta
ei sen olisi luullut isoja aikaansaavan. Jossakin

muualla täytyi vian olla.
Ja se löytyikin.
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Kun Soldan avasi nokikammion oven, karahti
hänen naamansa kiukusta tulipunaiseksi.

Katso nyt . . . senkin p-keleen puupää! Suu-
kappaleen nokassa puolen metrin paksulta kuonaa!

Ei sitä kyllä puolen metrin paksulta ollut, mutta
oh kuitenkin. Oh niin paljon, ettei vetoa syntynyt
tarpeeksi. Ja siinä oli syy, miksi paine oli laskenut.

Jopas sattuikin! Puhakan selkäpiitä karmi. Hän
haki hytistä aseita ja rupesi puhdistamaan suukap-
paletta.

Tuli siihen Anderssonkin. No ... mikä oli hä-
tänä? Nyt oli Soldanin raivo jo saavuttanut huippu-
pisteensä.

Sinä h-vetin holventeeraaja ... et pidä huolta
vehkeistä.

Ja" Soldan osoitti suukappaletta.
No .. . onpas se saanut nuuskaa nokkaansa!

lausahti Andersson aivan muina miehinä. Se
ei se Pusu-Pahlmanin sakki tarkasta, vaan jättää
silleen. Eilen palasivat Tampereelta.

Pusu-Pahlmanin sakki! Kyllä Soldan tiesi, että
miehistö oh toisinaan huolimaton. Mutta . . . sitä
piti jokaisen mieskohtaisesti valvoa. Kuuletko:
mies-koh-tai-ses-ti!

Kuulen kyllä: personligen.
Nyt täytyi jo Soldaninkin leppyä. Andersson oli

kertakaikkiaan auttamaton. Ei häneen pystynyt
viha eikä rakkaus. Se menikuin vesi hanhen seljästä.
Mutta nyt piti panna toimeksi!

Soldan itse lähti tekemään selkoa tilanteesta.
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Sillä aikaa kakkasi Puhakka hikihatussa. Noki oh
kovaa kuin pii . . . mutta se lohkesi sentään vähi-
tellen.

Uteliaita matkustajiakin oh kerääntynyt paikalle.
Hekin olivat tajunneet, että seisottiin tavallista
pitempään. Senvuoksi yksi ja toinen uteh ja kyseli
syytä.

Pieni hengenahdistus vain, vastasi Anders-
son tyynesti, savuke suupielessä. Herrasväki on
hyvä ja menee vaunuihin. Hetken kuluttua me taas

soitamme, niin että tukka on suorana.
Ja hän nauroi junailijalle, joka myös oh tullut

katsomaan.
Vanha Lundblad oli entinen kaartin torvensoittaja

jaymmärsi enemmän soittokoneista kuin vetureista.
Kestääkö se kauan?
Pari minuuttia.

Ja Andersson kiipesi hyttiin.
Neljännestunnin jälkeen oh taas kaikki kunnossa,

ja voitiin lähteä. Mutta aikaa oh kulunut pari-
kymmentä minuuttia. Pysähdysaika poislaskettuna
oh heillä neljänkymmenen minuutin vajaus. Soldan
jäi veturiin.

Kyllä sillä Pahlmanilla on itsellään lauluväy-
lää, mutta ei, p-u vie, pidä huolta, että olisi veturin
henkitorvi auki!

Niinhän sitä saattoi sanoa. Mutta .. . kyllä sitä
piti huolta pitää muidenkin.

Kuulepas, Soldan! Se on sillä lailla, että jos
joku tässä virassa on liian huolekas, niin kuolee
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niin hermostunut, ettei uskalla enää yöjunia ajaa.
Näkee hirveitä unia yhteentörmäyksistä ja sen sem-
moisista. En minä rupea valtion vuoksi itseäni tap-
pamaan!

Ja Andersson vetäisi valtaventtiilin selälleen ja
istahti rennosti pukilleen.

Se sinun isäsikin, joka oh kuljettaja, ajoi ker-
ran aseman aidan läpi, yli Kaivokadun, rakennuksen
seinään. Mutta sanoi vain: »Så där ungefärligenh
Niin sanon myös minä; Så där ungefärligen! Sillä
se on viisaan miehen merkki ... ja sinun isäsi oli
kai myös viisas mies.

No niin, no niin. Mitäpä nyt turhista. Soldan oli
jo ehtinyt lauhtua, kun kerta päästiin jatkamaan
matkaa. Mutta nyt oli Anderssonilla »höyry
päällä» ja hän paasasi:

Mitäs olisit sanonut, jos me Puhakan kanssa
olisimme innostuneet kissanhäntää vetämään niin-
kuin entinen kuljettaja ja lämmittäjä -- tuo noin
Appelberg-vainaja. Vetivät kissanhäntää hytissä ja
keittivät kattilan kuiviin! Seuraus: jäivät muuta-
maan mäkeen koreasti kuin naulatut! Mutta oli-
vatpas ne fiksuja miehiä! Kun konduktööri tuli tie-
dustelemaan syytä, vastasi Appelberg: »Meiltä on
sentrumi pudonnut.» Selvä! Konduktööri, joka ei
ymmärtänyt veturista enempää kuin sika hopea-
lusikasta, uskoi ja sillä välin kun »sentrumia»
haettiin, kiehutettiin uutta höyryä ja niin men-
tiin taas. Meiltä ei edes pudonnut sentrumia!

5 Järventaus, Ja eläinten henki 65
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Jo kelpasi nauru Soldanillekin. Andersson oli
vastus-ta-ma-ton. Hän, vanha merimies, oh ollut
myrskyissä monta monituista kertaa. Hänestä oli-
vat shs tällaiset pikku vastoinkäymisiä.

Mutta Puhakka oh vieläkin nolona. Hänen kun-
nialleen kävi, että juuri hänen veturistaan löydettiin
tällainen vika. Suukappale melkein tukossa! Voi
laivahan talikynttilät! Tällaista ei hänelle ollut sat-
tunut koko palvelusaikana ... jahänelle oli luvattu
korotus ennen pitkää.

No, älä ole milläsikään. En minä tästä raport-
tia tee, lohdutteli Savu-Soldan.

Tee sinä vain ja sano, että Pusu-Pahlman vil-
jeleekurkkuaan niin, ettei jouda huolehtimaan »ison
mummun» hengityksestä. S-keli sentään!

Höyry kohosi vähitellen, mutta aivan täyteen
määrään ei silti päästy. Kun saavuttiin Leipätorpan-
mäen alle, oli paine kymmenessä.

No, nyt nähdään, miten käy! huusi Anders-
son ja veti venttiilin selkoselälleen.

Nousu oh raskasta. Viisi kilometriä pitkä mäki
oli paikoitellen niin lumen vallassa, että läpipääsy
näytti mahdottomalta. Aura heitti kinoksia syrjään,
mutta aivan puhdasta se ei kyennyt aikaansaa-
maan. Veturi jyskytti ja puuskutti kuin pakahtuak-
seen. Puhakka löi pesään hiiliä minkä kerkesi.
Andersson seisoi paikallaan, savuke suupielessä ja
tarkkasi linjaa.

Vauhti hiljeni. Joka hetki näytti siltä, että jo
jäätiin kiinni. Mutta ei! Ratkaisevissa kohdin
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nykäisi »mummu» niin voimakkaasti, että matka
jatkui taas. Savutorvi syyti säkeniä vallan hirveästi.
Savua tunkeutui hyttiinkin, niin että silmiä kirveli.

Vihdoinkin oltiin mäen päällä, ja nyt oh hätä kau-
kana. Andersson kiljaisutti kuin voiton merkiksi.
Hitaasti, yhä enenevällä vauhdilla alkoi juna rul-
lata mäkeä alas. Mutta venttiiliä ei käynyt sul-
keminen. Siksi sitkeää vastarintaa teki lumi.

Salossa olivat turkulaiset vastassa lumiauroineen.
He olivat työskennelleet ahkerasti. Mutta Andersson
huusi heille:

Yiis me muusta! Mutta oksitte saaneet luutia
Leipätorpanmäen.

Jaa, jaa. Turkulaiset olivat seuranneet määräyk-
siä. He eivät olleet ehtineet pitemmälle.

No niin välipä tuolla. Nyt oh reitti selvä.
Nyt voitiin ruveta ottamaan takaisin menetettyä
aikaa.

Ja Andersson kohensi lakkiaan jaryhtyi ajamaan.

Kun juna seitsemän tienoissa saapui perille, oH
lumipyry jo aikoja lakannut. YanHa Turku sukelsi
esiin HoHtavan valkoisena. Kaikilla katoilla oli puo-
lenmetrin korkuiset kinokset. Tuomiokirkko kohosi
juhlallisena talojen keskeltä. Sen korkea torni näytti
melkein häviävän sysimustalle taivaalle, jossa vielä
ajelehti raskaita pilviä. Andersson antoi tavallista
pitemmän tulomerkin.

Niin me saavumme tänne kuin metsäperäläiset
joulukirkkoon, mutta ajoissa, Halvattu sentään . .

.
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vain kymmenen minuuttia myöhästyneinä. Mutta
särkyneet astiat saa Pusu-Pahlman maksaa, sillä

se oh hänen syynsä.
Sitten kun he ajoivat tallille, ja matkaneuvoja

Soldan oh poistunut, kysyi Andersson Puhakalta:
Minkä hiivatin liikanimen se antoi minulle?

Puhakka mietti, mutta ei muistanut. Jotakin yh-
teyttä sillä oh ohut holvin kanssa ... mutta - hän
ei muistanut.

Yhtäkaikki! sanoi Andersson. Olkoonpa
mikä tahansa. Reissu on tehty ja vaivat nähty!

Hän ajoi kääntöpöydälle japysäytti ihan keskelle.
Så där ungefärligen, virkkoi hän ja heilautti

kättään.

3.

Puhakka laittoi »moban» ja ryhtyi puhdistamaan
kytkintankoja. Näin kutsuttiin veturimieskielehä
pesän pohjustamista, jotta tuli säilyisi seuraavaan
aamuun.

Hän oh alakuloinen. Matkalla sattunut vastoin-
käyminen vaivasi mieltä. Mitä jos Savu-Soldan
tekisi ilmoituksen, niin hän saisi muistutuksen
kukaties pienen sakon? Tämä oh kuitenkin luvannut
painaa jutun villaseha.

Hän askarteli veturin kimpussa, ja ajatukset
kiersivät omaa rataansa. Hän muisteli muuttoaan
tänne etelään, kehuttuun etelään. Ja ensi kertaa
hipaisi hänen sydäntänsä todellinen kaipaus.
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Talh oh kodikas, paljon kodikkaampi kuin esim.
Viipurin tai Tampereen tallit. Ensiksimainitussa
katselivat pilttuut itäänpäin .. . yli ikävännäköi-
sen, alakuloisen kentän. Tampereen talh sotkeutui
taas niin pahasti itse sekavaan ratapihaan, ettei siitä
voinut sanoa paljon sitä eikä tätä. Mutta täältä . . .

Turun tallista oh hauska näköala kaupungille käsin,
yli lukemattomien kattojen. Mikaelinkirkon torni
osui aivan kuin linjalle. Ja syksyisin, kun aurinko
laski Samppahnnan taa, rusottivat punaiset pelti-
katot, ja juhlallinen tuulimylly ui kuin auteressa,
johon sekaantui tehtaitten savupiippujen savu. Nyt
oh talvi, ja tallin ovet känni. Mutta nyt paistoi
kuu sensijaan tallin ovi-ikkunoista sisään.

Hän sammutti sähkövalon ja jäipimeään. Hänestä
oh mukavampi niin. Lyhty valaisi riittävästi hänen
työtään.

Turvallinen hämy ja aavemainen kuunvalo ym-
päröi häntä .. . hämy, jos puikahti veturin sivu-
käytävän alle, mutta kuuan, jos seisoi vieressä.
Veturi pani: »mummum» kuin tyytyväisenä siitä,
että oh päässyt levolle. Se uhosi suloista lämpöä,
hiukan rasvantuoksuista. Se oli kuin elollinen olento,
jolle saattoi uskoutua. Ja Penjami Puhakka uskoi
sille huolensa.

»Voi, mummu-parka», ajatteli hän, »mihin
olemmekaan joutuneet! Täällä me juoksemme ...

maailman teillä ...ja minulta on mennyt usko . . .

ja sinulta nokikaapin jalusta halki. Niin se maailma
meitä heittelee! Mutta -—• jos olet käynyt Oulussa,
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niin tiedät, että siellä tulee kristillisyys jo asemalla
vastaan ... ja veturit nukkuvat tallissa kuin tai-
vaalliset orhit pilttuissaan. Niitäkin ympäröi ikään-
kuin pyhyyden sädekehä . .

.»

»Mummum», pani veturi, kuin oksi ymmärtänyt.
Kuu paistoi sen nokikammion ovessa oleviin kiiltä-
viin numeroihin.

Kolmesataakolmekymmentäkolme!
Kuin jostakin kaukaa, ammoin häipyneestä men-

neisyydestä sukelsi Penjami Puhakan mieleen kuva:
Matti Laurinako istuu hänen vieressään ja veisaa
sointuvalla äänellään:

»Taivaat julki julistavat,
kertoavat
kuninkaansa kunniaa .

.
.»

He istuvat kotikaupungin kirkossa ... ja tuo on
graduaalivirtenä. Niin elävästi hän muistaa Matti
Laurinahon pään asennon: leuka sisäänvedettynä,
niska suorana ... nenäkakkulat nenävarren puoli-
tiessä, partatupsu vain tekee säännöllisiä liikkeitä
ylös ja alas. Ja ääni soi kauniina ... tummana ja
sointuvana, vain joskus särähtäen kuin omaa rikki-
näisyyttään

»Herran kasvoin kirkkautta,
valkeutta,
kertoo päivä päivälle;
Valtaa Herran määrätöntä,
ääretöntä,
yölle yö ylistelee . . .»
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On niin juhlallista ja hiljaista kuin kirkossa. Tun-
tuu kuin jossakin soisi urkupilli . . . hiljaa, huomaa-
mattomasti häipyen. Se on höyryn aikaansaama
ääni. Kuunvalo leikkii messinkinumeroilla .

. . värei-
lyttäen sen pinnalla kuin hienoa harsoa, joka hypäh-
telee numerosta toiseen. Kaikki ne ovat kolmosia .

. .

juhlallisia, jäykkiäkolmosia. Puhakasta tuntuu, kuin
ilmenisi niissä eräänlainen tinkimättömyys. Noki-
kammion otsa paistaa totisena. »Et sinä ole se
Jumala, jolle jumalaton meno kelpaa. Joka paha
on, ei se pysy sinun edessäs . .

.» Savutorvi kohoaa
nokikammion päältä ... ja sen yläosa häipyy kor-
keuteen. Musta savu nousee kohtisuoraan ylös . .

.

tallin kattotorvi ottaa sen vastaan kuin uhrin.
Penjami Puhakasta tuntuu, kuin asustaisi tuolla . ..

veturin savupiipun ja tallin kattotorven vaiheilla
jossakin sama vanhurskaus, joka kerran jylisi Sii-
nain vuorelta . . .

Syvä huokaus pusertautuu hänen rinnastaan, ja
hän kiertää toiselle puolen. Sielläkin on sama kirk-
kaus . . . samat jyrkät valot ja varjot. Hän kuulee,
kuinka päivystyshuoneen ovi käy, ja joku kiukkui-
nen ääni kysyy: »Kuka piru on sammuttanut tallista
tulet?» Se on varmaankin tallipäivystäjä, joka on
ollut shakkia pelaamassa ja tällä tavalla tuo mieli-
pahansa tappiostaan julki.

»Niin, niin» ajattelee Penjami Puhakka
»täällä kirotaankin aivan hirvittävästi, ja täällä
oppii jokainen. Anderssonkin ajaa sinua, mummu.
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kiroten. Matti Laurinaho ei koskaan kironnut
»pikku ruskeaa». Hän ajoi sitä siunaten jarukoillen.

Matti Laurinaho! Tuo nimi välkähdytti taas esiin
kokonaisen muistojen sarjan. Hyvä Isä! Ohko siitä
vain viisi vuotta,kuin hän oli kotikaupunkinsa jättä-
nyt! Ja hänestä tuntui, että siitä oli kokonainen
iäisyys. Ja kuinka paljon oh tapahtunut sillä aikaa!
Hän oh ehtinyt vaihtaa esimiestä kuin mustalainen
hevosta. Hänen piti oikein sormin laskea, kuinka
mones tämä nykyinen hänellä oh: Joulupukki,Kor-
niloff, Krigsholm niin ... ei Andersson sentään
ollut kuin neljäs vasta.

Mutta niin erilaisia he olivat jokhkinen.
Joulupukki ei puhunut mitään, istui vain ja ajoi,

ollen säännöllinen kuin kello. Kotonaankaan hän
ei puhunut mitään ... ei edes sanonut vaimolleen,
milloin lähti matkalle. Vaimon piti katsoa eväskop-
paan. Jos sinne oli pistetty pari kuusenhavua, mer-
kitsi se, että matka oli edessä. Silloin Joulupukin
vainio laittoi eväät ja ukko lähti.

Korniloff, »Keisarikuljettaja» taas jutteli välistä
liikaakin. Varsinkin jos tuli puheeksi hänen Venä-
jällä-olonsa. Pitkänä kuin sadun jättiläinen hän
seisoi kuljettajan paikalla, niin että pää melkein
hipoi hytin kattoa. Ja ääni tuli kuin haudasta: »Niin
me silloin ajoimme Pietarista Moskovaan ...ja se
linja on suora kuin viivottimella vedetty .

.
.»

Korniloffilla oli suuri nenä ja pitkä, laiha kaula,
missä aataminomena liikkui ylös ja alas kuin vesi
vesimittarissa. Nenän juuressa olevat huokoset oli-
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vat kivihiilen pölyä täynnä. Ja merkillistä: se ei
niistä lähtenyt pesemälläkään. »Minut on jo synty-
mästä merkattu veturinkuljettajaksi. Siitä kai se
johtuu, etteivät nuo mustat täplät lähde . . .»

Krigsholm kyyhötti kumarassa . . . kuin pyydellen
anteeksi olemassaoloaan sitä ihmeellistä tosiasiaa,
että hänestä oli tullut kuljettaja javielä vanhempaa
palkkausluokkaa! Hän silmäsi nöyrästi manomeet-
teria . . . kuin olisi katsahtanut johonkin saavutta-
mattomaan korkeuteen, missä tiede ja viisaus val-
litsivat. Manomeetterin viisari oli hänestä kuin
Kaikkivaltiaan sormi, joka osoittaakohtaloiden täyt-
tymyksen. Niin nyt oh kohtalo salhnut, että
mies oh hermostunut ... ei voinut ajaa yöjunia.
Pelkäsi ahtuiseen, että hevonen tai auto ilmestyisi
yhtäkkiä veturin valonheittäjän piirun. Säikähti
vähstä jänistäkin, kun tämä hyppäsi radalle ja lähti
loikkimaan veturin edehä. Äijäparka!

Ja sitten Andersson, tämä laivurin poika ja rovas-
tin jälkeläinen viidennessä polvessa. Niin eräs
hänen esi-isistään oli kuulemma ollut rovastina Ry-
mättylässä jakuollut viime vuosisadan alkupuolella.
Se oh kuulemma ollut kova ukko ... istuttanut
jalkapuussa ja mustassa penkissä. »Mutta peeveli
soikoon! Se oli kai tarpeellista siihen aikaan!»

Penjami Puhakka koetti selvittää suhdettaan
Anderssoniin. Hän piti miehestä. Ei Anderssonissa
ollut muuta vikaa kuin että kiroili toisinaan vähän
liikaa. Mutta ..

. täällähän kiroilivat kaikki sii-
voojattaretkin ainakin Pasilassa.
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Täällä Turussa oh toisenlaista. Tätä heidän vetu-
riaan pyyhiskeli tavallisesti muuan vanhanpuoleinen,
laiha vaimo, jolla oli etuviistot ylähampaat Hen-
rikssonska. Hän asui Luostarinmäellä, pienessä puu-
talossa, joka naapureineen oh jäänyt siihen suuren
palon jäljiltä ... kokonainen pieni kaupunginosa
harmaine hökkeleineen. Hän oh käynyt kerran Hen-
rikssonskan kotona ..

. kaksi matalaa huonetta,
keittiö ja kamari, mutta niin hassun pieniä, että

nauratti. Henrikssonskalla oh vain yksi ainoa poika,
ja itse hän oli leski. Poika oh sirkustaiteilija ja kul-
jeskeli kiertävien sirkusseurueiden mukana. Mutta
hän oh hyvä poika ... ei ryypännyt eikä polttanut
tupakkaa ja toi aina ansiot äidille. Mutta kun
hän tavalhsesti oh talvisin työtönnä, täytyi Henriks-
sonskan itsensä ansaita. Hän oh päässyt veturitalliin
siivoojattareksi.

»Jeskandeer, jos Jalmarikin pääsisi rautatielle!» oli
Henrikssonskan tapana sanoa. »Minä olen selittänyt
hänelle näitä vehkeitä .. . koppelstongei ja sylin-
derei. Jeskandeer sellainen paljous veivei jakan-
gei .. . enemmän kuin polkusia hyvissä kangas-
puissa! Mutta Jalmari sanoo, että vehkeitä niitä on
sirkuksessakin ... ja niin varmaan onkin. Oletteko
te, herra Puhakka, käynyt koskaan sirkuksessa?»

Henrikssonska oli siitä omituinen, etteihänkoskaan
puhutellut heitä virkanimeltä, vaan aina: »herra»

»herra Andersson», »herra Puhakka». »Jeskandeer,
kun herra Anderssonilla on kaunis nenä! Juuri kuin
Ruotsin kuninkaalla!» Tottakai. . . kun hän oli
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rovastin jälkeläinen. Oliko herra Andersson provas-
tin jälkeläinen? Jeskandeer! Sittenhän sen ym-
märsi, että hänestä oli tullut lokomotiivinkuljotta-
ja. »Oletteko tekin, herra Puhakka, ehkä provastin
jälkeläinen?»

»En ... minun isäni oh merikapteeni.»
»Jeskandeer!» Henrikssonska oli ollut lentää sel-

jälleen. »Vai oikein sjökapteeni!» Sellainenko, joka
kuljetti laivoja? Sellainen juuri. »No, jeskandeer!
Ei sitten kumma, että herra Puhakka kulkee veturin
päällä. Ah, jospa minunkin Jalmarini pääsisi vetu-
rin päälle! Mutta hänen pappansa oli vain vaati-
maton muurari. ..»

Ja Henrikssonska ohhaikein ilmein ruvennut pyyh-
kimään luistikaapin kylkeä.

»Kyli’ nää veturit on sentään komeita .
. . oikein

fiinisti tehtyjä. Kuinka ihmeessä insinöörit osaavat?
Jeskandeer! Ja kyll’ näit’ on hauska putsata ja . . .

aivan yhtä hauska kuin ompelukonetta. Minulla
on sellainen .

.
. käsin veivattava .

. . Jalmari osti.
Mutt’ kyll’ siinäkin on rattaita javehkeitä jos minkä-
laisia. Yaikk’ei tietysti niin kamalan suuria kuin
tässä .

. .»

Ja Henrikssonska oli pää kallellaan pyyhkinyt
keskimmäistä vetopyörää.

Missähän Henrikssonska nyt mahtoi viipyä? Ta-
vallisesti hän pistäysi tallissa illallakin.

Puhakka kapusi hyttiin, avasi luukut ja kurkisti
pesään. »Mobba» paloi hyvin. Hän tarkasti höyry-
mittaria kahdeksan ja puoli! Hyvä oli. Se las-
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keutuisi yön kuluessa kuuteen ei juuri alem-
maksi.

Joku väänsi sähköt palamaan. Puhakka ihan säp-
sähti. Kuka se oli?

Samassa hän huomasi tallipäivystäjän veturin
vieressä.

Hyv’ ehtoota! Vai lämmittäjä on vielä töissä.
Minä kuulin rapinaa ja ajattelin, että Henrikssonska
kummittelee.

Henrikssonska mitä hänestä?
Niin ... Henrikssonska on tänään kuollut.

Vai niin! Puhakka ihan mykistyi. Hän oh juuri
muistellut Henrikssonskaa, ja tämä olikin kuollut.

Omituinen tunne valtasi hänet. Henrikssonska oli
niin monta kertaa siivonnut tätä heidän veturiaan
. . . pyyhkinyt pyörät ja kiertokanget. »Jeskandeer

sellainen paljous veivei ja kangei .
. . enemmän

kuin polkusia hyvissä kangaspuissa .
. .!» Ja nyt hän

oli kuollut.
Tallipäivystäjä oli mennyt toisiin pilttuihin. Pu-

hakka oli jälleen yksin. Hän istahti pukilleen, tras-

selitukko kourassa, ja katseli vesilasia. Niin tasai-
sesti seisoi nyt vesi .

.
. vain hyvin hiljaa liikahdellen.

Ja nyt oli Henrikssonska kuollut!
Kuulehan, mummu, —■ kuiskasi hän. Nyt

on Henrikssonska kuollut.
»Mummuin», pani höyry veturin kattilassapa Pu-

hakasta tuntui, että se tällä tavoin otti osaa suruun.
Hän lähti päivystyshuoneeseen. Siellä istui Hai-

tari pelaten shakkia erään talhmiehen kanssa.
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Kas, peijakas! Oletko sinä vielä täällä?
Tehän tuhtte jo puoli seitsemän.

Niin oh tultu . .
. mutta milloinka veh oh tullut?

Me toimme yhmääräisen tavarajunan Pehnin
kanssa ja otamme aamuha sotatarvelastin mitä,
ammuksia ... tiesi hitto.

Ja hän syventyi pehinsä eikä jatkanut keskustelua.
Puhakka lähti.
Lumi narskui somasti anturan alla. Se oh vasta-

satanutta, ja siihen oli jo ehtinyt muodostua mustia
jälkiä. Eihän se täällä, talhn luona, kauan puhtaana
säilynyt. Pian siihen nokitahra painui. Elämäkin
oh sellaista.

Niin oh käynyt hänenkin, joka näihin saakka oli
pysynyt ehdottomasti raittiina. Viime kuukausina
hän oh otellut ryyppyjä tuhka tiheään. Se oh käy-
nyt kuin itsestään. Ei hänelle ollut kukaan tyrkyt-
tänyt . . . mutta siitä huohmatta hän vain oh al-
kanut. Tosin se ei ohut vielä pitkällä, mutta alku
näytti lupaavalta. Hän oh jo muutaman kerran ollut
päissäänkin oikein »tuhkahumalassa», niinkuin
Andersson sanoi. Se oh surullista.

Eipä silti, että siitä olisi kannattanut numeroa
tehdä. Mutta se merkitsi aivan erikoista hänelle,
joka nelisenkymmentä vuotta oh ollut viinaa mais-
tamatta. Hänelle se merkitsi ehdotonta taka-askelta.
Toista oli sellaisten kuin esim. Anderssonin, joka
nautti säännöllisesti vaikka kohtuullisesti. Häntä
ei ollut kukaan koskaan nähnyt humalassa, niin
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jyrkkä periaatteen mies hän oli. Kaikesta holven-
teerauksestaan huolimatta.

Ahaa siinäpäs oli nyt se sana, jota Andersson
oli kysynyt! Holventeeraaja niinhän Savu-Soldan
oli sanonut. Pitipä panna muistiin, että saattoi
kertoa Anderssonille.

Holventeeraaja se oli sattuvasti sanottu. An-
dersson oli sellainen ulkonaiselta olemukseltaan ja
käytökseltään. Mutta sen ei tarvinnut merkitä
sitä, että häneltä olisi puuttunut luonnetta.

Tuo sana sotki hänen vakavat mietteensä. Ja
mitäpä noista! Hän oli niin omituinen, että viikko-
kaupalla pohti yhtä ja samaa asiaa. Kannattiko se

itseään noin kalvaa. »Ei pidä jyrsiärikki soimea,
mistä syö», sanoi Andersson. Niitä oli sellaisia hevo-
sia . . puunpurijoita, ja ne olivat tavallisesti sala-
vihaisia. Hänkin, Penjami Puhakka, oli sellainen
puunpurija.

Hän tuli päivystyshuoneeseen. Siellä Andersson
joi parastaikaa kahvia.

No, missä hitossa te olette kuhninut?
Tallissa . . . hän oli jäänyt vähän siistimään.
—• Antakaa te Henrikssonskan siistiä älkääkä

sekaantuko hänen virkaansa.
Henrikssonska on kuollut.

Anderssonilta jäi suu auki. Hänen siniset silmänsä
tuijottivat Puhakkaa ihmeissään.

Kuol-lut?
Niin .. . niinkuin ei ihminen kerran kuolisi
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No niin! Mutta Henrikssonska, joka oh niin
terhakka ja valmiiksi kuivettunut. Vai että kuollut.
No niin, me kuolemme kaikki selvähän se oli.

Ja Andersson kaataa kolautti kahvikuppiin pirtua.
Katsos peijakasta, kun meni paljon! kirosi

hän. Tuohan menee jo päähän!
Holventeeraaja! Se sopi tähänkin tilaisuuteen.

Puhakkaa rupesi yhtäkkiä naurattamaan.
No .. . mitä te nauratte?
Minä muistin sen sanan, jota Soldan käytti

Karjaalla.
Minkä sanan?
No, sen haukkumasanan.
Ahaa! Joko muistitte? Sanokaa pian! Sehän

kuulosti engelskalta.
Ei se tainnut engelskaa olla .. . olipahan vain

muuten sellainen sattuva sana. Holventeeraaja!
No, katsos peijakasta! Vai »holventeeraaja»!
Niin ... se sopii Anderssoniin.
Vai sopii se minuun. Siniset silmät välähti-

vät tuimasti. Totta! Se sopii minuun. Minä
tässä juuri parastaikaa »holventeeraan».

Ja Andersson iski silmää.
Ja sitäpaitsi: tuossa on toinen kuppi. Sopii

teidänkin hiukan »holventeerata». Muuten heite-
tään nämä haukkumanimet pois.

He heittivät. Hetken kuluttua tuli Savu-Soldan
kolmanneksi. Hänkin rupesi »holventeeraamaan».
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Neljäs luku.

Penjami Puhakka heräili vuoteessaan Turun-
matkan jälkeisenä aamuna. Hänellä oh vapaapäivä.

Oh niin paljon ajatuksia, jotka näin heti silmien
auettua hyökkäsivät kimppuun, ikäänkuin vaatien
ohnpaikkaa ylätajunnassa: minulle sama huone kuin
eilenkin!

Siinä oh mm. tuo holventeeraus-juttu. He olivat
ryypänneet vahvanlaisesti Anderssonkin, joka
ei tavalhsesti hairahtunut. Savu-Soldan oh sellai-
nen, että sai istua koko yön ... ei hänestä mitään
huomannut. Suuret paltsasilmät rupesivat vain
hiukan punoittamaan.

Oli siinä puhuttu jos mistä Henrikssonskan kuo-
lemasta ja hänen Jalmari-pojastaan. Hän, Puhakka,
oli esittänyt, että koetettaisiin yksissä tuumin hom-
mata Jalmari rautatielle hän oh niin herkkä innos-
tumaan. Mutta Savu-Soldan oli huomauttanut san-
gen asiallisesti: »Ei siitä pajatsosta taida olla tai-
taa olla liian vanhakin.» Johon Andersson oli jat-
kanut: »Niin tässäkin sirkuksessa täytyy aloittaa
jo nuoresta, jotta oppii kaikki temput.»

Paluumatka oli ollut hiukan vaitelias. Häntä oli
väkistenkin tahtonut nukuttaa. Vain suurin pon-
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laskettu junailijanvaunuun levähtämään, ja Savu-
Soldan oh ajanut. Leipätorpanmäkikin oh ollut
lumesta vapaa, ja höyry oh pysynyt koko matkan
normaalikorkeudessa. Onnelhsesti oh päästy Helsin-
kiin. »Mummu» oh määrätty konepajalle.

Puhakka venytteli. Suloinen raukeus viipyi vielä
jäsenissä. Liisi oh mennyt torille, ja tyttäret kau-
pungille. AUi jaAino olivatkin aina yhdessä -—• tietty
kaksoiset. Lauri, vanhin poika, luki läksyjään perä-
kamarissa.

Ahdas oli tämä heidän asuntonsa kaksi kamaria
ja keittiö vain. Mutta sittenkin tilavampi kuin val-
tion asunto. Kyllästyttyään asumaan rautatieläisten
kasarmissa hän oh ostanut tämän pienen mökin,
jossa oli sauna ja tarpeelliset idkohuoneet sekä pieni
puutarha. Ensi kertaa elämässä hän nyt omisti
palstan ... pari päärynä- ja puolitusinaa omena-
puita. Jos jokakolkan saisi kasvukuntoon, niin saisi
sievoiset sivutulot. Liisi oli innostunut kasvitarhan
hoitoon, ja mielellään hänkin vapaapäivinään ja
loma-aikoinaan askarteli siellä. Yilhartti Heiska,
lankomies, oli häntä taannut, sekä Niemenranta.
Matti Laurinahoa hän ei ollut kehdannut pyytää . . .

Heitä oli nyt kahdeksan henkeä tässä omassa
mökissä. Lauri, Elias japikku pojat nukkuivat perä-
kamarissa, kaksoistyttäret välihuoneessa ja hän vai-
monsa kanssa keittiössä, joka oli kaikkein tilavin.
Se oli kuin puoleksi pirtti. , . entinen torppa, josta
joku varhaisempi omistaja oli laittanut »huvilan».

6 Järventaus, Ja eläinten henki 81
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Mutta entiset omistajat olivat olleet hienotunteisia:
he eivät olleet hävittäneet hauskannäköistä avotak-
kaa, jonka eteen oli myöhemmin muurattu hella.
Siinä roihusi nytkin pystyvalkea.

Niin ne lapset niistä oli paljon huolta, mutta
hauskoja ne olivat. Sieltä tulla jyristi nyt Paavo,
viisivuotias, kamarista, työntäen edellään puusta
tehtyä veturia. Hän oli sen kerran sorvannut vapaa-
päivinään. Sillä oli joElias aikansa leikkinyt. Savu-
piipusta oh kappale lohennut, ja toinen puskin oli
tipotiessään. Nyt oli pojilla riita siitä, mikä veturi
se oli.

Tämä on satakaksikymmentäneljä, kiivaili
Paavo. Eikö olekin, isä? Tämähän on tehty
Oulussa.

Mutta vanhempi, kymmenvuotias Pentti, kiusoi-
teli:

Se on »iso mummu». Sellaisellahan isä nykyään
ajaa.

Mutta isossa mummussa on toisenlainen
savutorvi!

Mitäs se savutorveen kuuluu,

Kuuluu se!
Komenna niitä, isä, jotta pysyvät siivolla!

huusi Lauri kamarista. Minä en saa tästä
tekstistä selvää.

No, pojat, olkaapa vähän hiljempää, jotta
Lauri saa lukea, huomautti Puhakka siivosti ja
nousi istumaan. Missä Elias on?

Se meni tilauksia keräämään.
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Jaa tilauksia . . . varmaankin joululehden.
Elias oh sellainen erikoinen poika, joka hankki joulu-
rahat vaikka kiven kolosta. Hän oli kolmannella luo-
kalla lyseossa.

Puhakka haukotteh ja nousi ylös. Hän nuristi
kahvia pannusta, jonka Liisi oh jättänyt hellalle.
Hohhoijaa! Kauanpas se eukkokin viipyi.

Tuli postinkantajakin ja toi kirjeen. Puhakka
tunsi käsialan: Ehn, hänen siskonsa, kirjoitti.

Hän veti housut jalkaansa ja rupesi lukemaan.
Tuntui mukavalta antautua Elinin vilkkaan ker-
tomatavan valtaan. Hän kirjoitti sujuvasti:

».
. . Vilhartti valittaa työn paljoutta ... ja kyllä-

hän sitä nyt onkin, kun on sota. Mutta minä sanon:
’Ei se vahttamaha parane.’ Adrian Oinas kuuluu
hakeneen sinne veturimestaiiksi. Niin on Vilhartti
kuullut. ..»

Vai niin vai aikoi se mies tänne! Vanha vasten-

mielisyys valtasi Puhakan. Hän ei ohut koskaan
pitänyt siitä miehestä. Mitäs muuta?

Oinaasta oh Tampereella tullut kiljuva sosia-
listi .

. . mutta sellaisia taipumuksiahan hänehä oh
jo aikaisemminkin ollut —jumalankieltäjällä. Tam-
pereella käyneet olivat kertoneet. »Mutta Matti
Laurinako käy meillä kuten ennenkin . .

.»

Puhakka tunsi kiihtyvänsä. Kyllä hän sen oh jo
aikoja sitten kuullut, että Oinaasta oh tullut sosia-
listi hehän tekivät vuoroja myös Tampereelle . . .

ja siellä kyllä asioista kuuli. Sitäpaitsi hän oh tavan-
nut Oinasta monta monituista kertaa. Mutta että
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hän aikoi hakea tänne —se oh uutta. Noiden mo-
lempien nimien mainitseminen samassa kirjeessä ja
aivan peräkanaa korjautti hänet omituisesti pois
tasapainostaan. Ne muistuttivat kumpikin niin omi-
tuisella tavalla hänen entisyydestään; mikä hän oh
ohut ja mikä hänestä oh tullut. Mutta ihmeellistä.
Hän tunsi vastenmielisyyttä myös Matti Laurinahoa
kohtaan. Ei ihminen voinut pysyä samaha kohtaa
koko elämäänsä. Sitä kehittyi. . . meni ylöspäin
(tai alaspäin) no niin, mitenkä sen nyt otti . . .

»avarsi näköpiiriään», niinkuin Niemenranta oh
sanonut. Mutta joka tapauksessa oh Adrian Oinas
mennyt eteenpäin eräällä tavalla.

Jokin hänen sisimmässään pani voimakkaasti vas-
taan ainakin Adrian Oinaaseen nähden. Se mies
oli kiipijä! Oh nyt, kun sosialismi oh saanut sellaisen
vallan, siirtynyt siihen leiriin ja pyrki nyt tänne . . .

valtapaikoille. Mutta Matti Laurinako hm.
Se oh kohta, johon hän nyt ei uskaltanut kajota.

Sisäisen levottomuuden vallassa hän pukeutui ja
lähti ulos. Rautatiekasarmin päässä hän kohtasi
Savu-Soldanin.

Huomenta! No, mitäs kuuluu?
Eipä erityistä. Hän oli vain muuten lähtenyt

jaloittelemaan.
Soldan karisti savukkeestaan tuhkaa.

Kuulehan... se Lundblad, onneton, teki
raportin, ja nyt minut on kutsuttu varikonesimiehen
luo.

Puhakka vihelsi vai niin! Heillä olikin Lund-
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bladin kanssa ollut huonot väht hänellä jaAnders-
sonilla. Junailija oh turhantarkka, muistutti heitä
jos jostakin .. . kuten junanlämmityksestä ja sen
semmoisesta. Mutta panipas vastaan toisinaan, jos
tuh tarkkuus itseä kohti. Mukisi ahtuisesta ilmajar-
rujen koettelemisesta jne. Ei sanonut muka joudet-
tavan joka asemalla tutkimaan. No niin pika-
junissa sitä ei usein tarvinnutkaan tehdä, mutta
tavarajunissa niissä semminkin. Puhakka muisti
monta yhteentörmäystä Joulupukin ajoilta. Jo
sieltä saakka juonsivat huonot väht.

He lähtivät varikolle. Soldan arveli, että Puha-
kankin sopi tulla mukaan. Matkalla hän kertoi,
mistä luuli kengän puristavan. Joulupukin kanssa
he olivat kerran ajaneet muutaman pysäkin ohi,
vaikka tiesivät erään valtiopäivämiehen mahta-
van herran olevan junassa. Tuo herra oh hankki-
nut erikoisluvan saada astua junasta juuri tuolla
pysäkillä, jonka lähellä hän asui. Junailija
tuli aina ilmoittamaan pysähdyksestä. Mutta ■—-

tuolla kertaa oh Lundblad vain tokaissut: »Yaltio-
päivämies Mannehn on junassa.» Joulupukki ei ollut
vastannut mitään tapansa mukaan. Kun saatiin
pysäkki näkyviin, oh Lindström vain hsännyt vauh-
tia ja antanut läpikulkumerkin. Ensimmäisellä py-
sähdyspaikalla oh Lundblad raivoissaan juossut vetu-

rin luo. »Te hirttämättömät! Ette pysäyttäneet,
vaikka minä käskin!» Silloin oh Joulupukki avannut

suunsa ja sanonut: »Ei ole annettu mitään pysäyttä-
mismääräystä.» »Vai ei ole! Minähän sanoin, että
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valtiopäivämies Mannelin on junassa!» »Jaa» oli
Lindström vastannut »se ei kuulu meille, ketä
junassa on. Meille kuuluu vain: pysähdyttävä siellä
ja siellä. Me viis valtiopäivämies Mannelineista!»

Savu-Soldan nauroi. Se Joulupukki vanha, täs-
mällinen Joulupukki! Hän oli ollut oikeassa
ehdottomasti oikeassa.

Mutta meille taitaa käydä hullusti.
No ... se saataisiin pian nähdä.
Ja se nähtiin.
Varikonesimies, insinööri Hagelberg oli raivois-

saan. Miksei Soldan ollut tehnyt ilmoitusta? Herrat
olivat viipyneet Karjaalla lähes puoli tuntia, eikä
minkäänlaista ilmoitusta! Kuinka se oli selitettä-
vissä?

No .. . sen ilmoituksen teko ei kai kuulunut
matkaneuvojalle.

Kyllä se kuului! Siihen oli tietysti olemassa jokin
luonnollinen syy?

Oh kyllä. Ja Soldan selitti tapauksen.
Yarikonesimies löi nyrkkiä pöytään.

Siis on matkaneuvoja myös tehnyt itsensä syy-
pääksi laiminlyöntiin!

Siltä näyttää. Minä en pitänyt asiaa sen arvoi-
sena, kun me joka tapauksessa tulimme ajoissa
perille.

Hm. Ketkä olivat veturipalveluksessa?
Soldan mainitsi. Varikonesimies katseli tutkivasti

Puhakkaa.
Minusta tuntuu, etteivät ne toiveet, joilla eväs-
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tettyinä te muutitte tänne, ole toteutuneet. Teitä
kiitettiin erittäin huolelliseksi.

Insinööri selaili papereita aivan kuin hakien jota-
kin. Sitten hän jatkoi:

-—• Muistelen, että teitä on esitetty ylennettä-
väksi. Pari nuoremman kuljettajan paikkaa on
avonna. Mutta laiminlyöntinne vuoksi minä en
toistaiseksi suosittele teitä.

Hän viittasi, ja he saivat lähteä. Konttorin edus-
talla avasi Soldan savukerasiansa ja napautti savuk-
keen päätä pari kertaa sen kanteen. Suuret paltsa-
silmät katsehvat pitkin ratapihaa.

Se siitä nyt tuli.
Jokohan oikein sakkoja saatiin?

Mitä tyhjiä. Kyllä se tähän painuu. Mutta
sinuhe kävi huonommin.

Mitäpä siitä. Ei ollut Hagelbergiltä ennenkään
suosituksia satanut. Mutta -—• tunsiko Soldan kul-
jettaja Adrian Oinasta? Sen niminen mies oh kuu-
lemma hakenut veturimestarin virkaa.

Totta kai .. . muutti aikoinaan Oulusta. Se
on kiljuva sosialisti.

Minkävuoksi tunsi Puhakka vahingoniloa? Tuli-
siko hänellä olemaanAdrian Oinaasta mitään hyötyä?
Tuskin. Mutta sittenkin häntä omituisesti hytkäh-
dytti, että Oinas oh sosialisti. Tuskin hän olisi muu-
ten tullut sitä tältä kannalta ottaneeksi, jollei Savu-
Soldan olisi sitä sanonut.

He erosivat. Soldan lähti tallille, ja Puhakka
kotiinsa.



88

Hänen halutti kertoa vaimolleen, mitä oli tapah-
tunut. Mutta se tulisi ehkä vain pahemmaksi. Liisi
rupeaisi päivittelemään tavalliseen tapaansa: »Sinä
olet niin harkitsematon .. . sellainen herkkäuskoi-
nen sinut saa kelkkaansa kuka tahansa. Ensin
sinä olit Matti Laurinahon vaikutuksen alaisena ja
hyvähän se oli. Mutta nyt sinä puhut vain Anders-
sonista ja ylistät häntä. Samalla tavoin sinä ylistit
Joulupukkia ja Korniloffia. Vaikka tulisi Unkarin
mustalainen, niin: »erinomainen mies, suurenmoi-
nen!»

Puhakka saattoi nähdä, minkänäköinen Liisi oli
tuota sanoessaan .. . pilkallinen ja terävä. Häntä
se raivostutti. Ei tuntunut mukavalta, kun synnit
vedettiin nenän alleja sanottiin: Katso! Mutta sa-

malla tavallahan Liisi oli menetellyt lastenkin kanssa.
Jos joku näistä pienenä oli tahrinut itsensä, oli Liisi
näyttänyt tuota siivoa ja sanonut: katso! Niinkuin
se olisi siitä tullut paremmaksi!

Liisi oli kotona, hän valmisti parastaikaa aa-
miaista. Vaikka Puhakka koetti pysyä tyynenä,
huomasi vaimo kuitenkin jotakin tapahtuneen.
Hän katsahti terävästi hellan luota ja kysyi:

No . . . mikä nyt?
Eipä mitään.

Sihahdus paistinpannusta ja heti sen jälkeen:
Sinulle on tapahtunut jotakin?
Mitäpä minulle olisi

Uusi sihahdus paistinpannusta ja sitten rauhalli-
sesti:
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Sano pois vain . . . kyllä minä sen kumminkin
näen.

Ja Puhakka kertoi. Hän oli sellainen, että vaikka
kuinka olisi itselleen vannonut pitävänsä suunsa
kiinni niin hän kuitenkin loppujen lopuksi kertoi.

Tuokioon ei vaimo puhunut mitään kantoi vain
ruokia pöytään. Mutta -—■ kun Puhakka istui syö-
mään, alkoi vanha tuttu virsi:

Sinä olet niin harkitsematon . , . niin herkkä-
uskoinen. Sinut saa kelkkaansa kuka tahansa. Oliko
pakko uskoa »Pusu-Pahlmania» on sekin nimi!

olisit tarkastanut! Nyt sinä tietysti saat muis-
tutuksen.

Se on jo saatu.
Puhakka söi, koettaen siten estää sisunsa kuohah-

dusta.
Saatu! Ja sen sinä sanot noin tyynesti vain!

Jos lapsilta menee leipä, niin sinä sanot vain rauhalli-
sesti: se meni!

Puhakkaa huvitti. Jokohan olisi päästää »vara-
venttiili» auki ja antaa puhaltaa? Mutta hän oli
raskaammin »kuormitettu» ei se niin vain käynyt.
Liisin »kuormitus» oli köykäisempi. Sieltä sihisi jo
ensi heitolla!

Hän selitti niin tyynesti kuin saattoi koko jutun.
He olivat kaikki kolme saaneet muistutuksen.

—No. . . hyvä toki, että siinä on muitakin.
Minä jo luulin, että sinä yksin . . .

Liisi leppyi, ja rauha palasi. Nämä olivat niitä
jokapäiväisiä pyrähdyksiä elämän »vesilasissa». Ei
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niistä kannattanut numeroa tehdä. Mutta mitä, jos
Liisi olisi tiennyt heidän »holventeerauksestaan»?
Siitä olisi tainnut nousta eri elämä.

Tytöt palasivat kaupungilta punaposkisina jareip-
paina kaksi viisitoistavuotiasta. He olivat tois-
tensa näköiset kuin kaksi marjaa, Alli ehkä hiukan
lihavampi. He olivat kiertäneet joulunäyttelyissä

»joulupöydissä», niinkuin isän kotikaupungissa
sanottiin. Se oh niin hirveän vanhanaikainen sana.

Niin se on . . . mutta se välkähdyttää minulle
koko lapsuuteni, jolloin vaatimukset olivat pienem-
mät.

Mutta ei kai nyt isä tarkoittanut, että ... no
niin! Isän kanssa oh mahdoton keskustella, isä oh
niin vanhanaikainen. Ei kai nyt nykyajan nuoriso
voinut tyytyä vain riisipuuroon ja pannukakkuun

jouluna. Piti olla lahjoja —se oh selvä. Ja sitä-
paitsi ei kai isänkään kotona ohut tyydytty niin
kovin pieniin »vaatimuksiin» merikapteenin per-
heessä. Ja sitäpaitsi he olivat itse rahat ansain-
neet .. . omaha työllään.

No niin, no niin ei isä sillä nyt mitään pahaa tar-

koittanut. Mutta Elias! Kuinkas hän ryntäsi
tuolla tavoin ruokiin käsiksi? Niinkuin susi!

Elias oh tällä välin tullut tilausten keräysmatkoil-
taan jakäynyt pöydän kimppuun. Hänellä oli nälkä.

No .. . mitenkäs sinun matkasi onnistui?
Hm ... tuota hyviä silakoita. Oliko äidillä

lisää perunoita? Jaa .. . hänen matkansa? Hm.
Minä kävin yliopiston rehtorinkin kotona,
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mutta ei ostettu. »Meille ostetaan vain ruotsalai-
sia joululehtiä . . .»

Niinpä niin. Puhakan miehala painui taas. Se
ruotsalaisuus oh vielä sitkeässä tässä maassa, vaikka
tämän nimi oh Suomi. Hänestä tuntui, että insinööri
Hagelbergin katseestakin oh ollut luettavissa jota-
kin sentapaista kuin että: suomalainen ... no tie-
tysti! Mutta ohvathan pyykissä mukana Savu-
Soldan jaAnderssonkin ... ja he olivat molemmat
ruotsalaisia. Ehkä hän sittenkin erehtyi .

. . hän oli
niin epäluuloinen luonne.

No . . . kuka sinulta sitten osti?
Andersson! Anderssonin setä sanoi, että ’se on

tietty!’ Ja hän tilasi.
No niin hyvä oli. Olipahan jonkinmoinen kor-

vaus siitä, ettei yliopiston rehtorin kotona ollut
ostettu.

Kyllä me ne ruotsalaiset vielä nujerramme,
tuumi Elias, lusikoiden puuroa täyttä päätä.

Älähän sano! Anderssonin ja Soldanin sedät
ovat myös ruotsalaisia.

Ovatko? Mutta — nehän puhuvat aina suomea.
Tietysti meidän kanssamme, kun me emme

osaa ruotsia.
No, mutta muutenkin. Olen minä kuullut.
No ... ne ovat sellaisia ruotsalaisia.
Oikeita ruotsalaisia! pamautti Elias ja laski

lusikan syrjään.
Ne lapset... ne lapset ne olivat niin välittö-

miä. Niitä oli hauska kuunnella. Niiden käsiin jäisi
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kerran tämä Suomen tulevaisuus .
. . jos tällä maalla

mitään tulevaisuutta oli. Ryssä painoi päälle koko
hirvittävällä voimallaan. Mitä voisi tämä pieni,
heikko maa?

Niemenranta oh sanonut: »Kansallistunnossa on
Suomen pelastus.»

Niin saattoi olla. Mutta kovin heikko oli
vielä suomalaisten kansallistunto.

Lauri tuli kamarista, pitkä, solakka, vaaleaverinen
poika.

Lehtori Linnakallio sanoi, että tästä tulee sota.

Sota? Mikä sota? Johan nyt oli kolmatta vuotta
maailma sotinut.

Hän sanoi, että Suomenkin kohtalo ratkaistaan
aseilla itsenäisyys, Suomen itsenäisyys. Jo onkin
aika!

Lauri istahti pöydän päähän jakatseli »hävityksen
kauhistusta». Siinä oli ollut Ruotsi ruualla jaVenäjä
vellillä.

Jäikös minulle mitään?
Jäihän toki sentään. Liisi kiikutti paistetuita

silakoita ja perunoita pöytään.
Jo onkin aika . . . nämä ovat melkein kylmiä.

Lauri ryhtyi mietteissään syömään. Juna mennä
rymisti ohi pohjoista kohti. Pieni mökki tärisi.
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Viides luku.

1.

Vähstä oh pakko kesken työn touhun ja pauhun
vaipua mietiskelyyn . .

. antaa muistolle valta, van-
gita kuva sieltä, toinen täältä olkoonpa, että nuo
kuvat olivatkin synkkiä jalevottomuutta herättäviä.

Oh tapahtunut paljon tämän yhden vuoden ku-
luessa.

Keväällä oh Venäjällä puhjennut vallankumous.
Keisari oh syösty vallasta. Venäjän rintama oh
luhistunut, ja vuosikymmeniä salassa vaikuttaneet
vallankumoukselliset voimat murtautuneet esiin.
»Svaboda» oh levinnyt Suomeenkin, ja sen seurauk-
set tulleet näkyvän monella tavalla.

Kevättalvella oli yleinen riemu vielä vallinnut
maassa. He olivat kaikki olleet sosialisteja jakulke-
neet punainen nauha napinlävessä. »Mummukin» oh
ottanut osaa tähän riemuun. Sekin oh kantanut
vallankumouksen värejä: kahta punaista lippua,
jotka oli pistetty nokikammion ovessa olevan johde-
tangon vähin. Mutta se ilo oh loppunut lyhyeen:
oh tullut maatalousmellakoiden aika.

Talonpojat olivat ryhtyneet touon tekoon. Mutta
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heidät oh estetty siitä. Isäntiä jarenkejä oh pahoin-
pidelty heidän omilla pelloillaan. Ei ollut edes kar-
jaa saanut lypsää. Yleinen anarkia näytti vahanneen
maan.

Hallitus oh voimaton, se vain neuvotteli. Oh surkea
nähdä, kuinka avuttomiksi ohvat muuttuneet porva-
rit, entiset suuriääniset porvarit. Vasemmistoainek-
set saivat päivä päivältä yhä suuremman vallan.
Joku ehdotti itsenäisyyttä: oh riistäydyttävä irti
ryssästä ja juhstauduttava itsenäisiksi. Mutta
viisaat valtiomiehet ohvat pudistelleet päätään:
hyvä, kun saatiin edes autonomia.

Se oh saatu. VaUankumouhalhtuksen pää, Ke-
renski, oh käynyt Helsingissä, suudellut ylioppilaita
ja puhunut kansalle. He ohvat Anderssonin kanssa
tuoneet senkin junan, jossa tuo herra oh saapunut.
Pari vuotta aikaisemmin oh käynyt itse keisari
ensimmäisen ja viimeisen kerran keisarina ollessaan.
Sitä junaa oh ajanut Korniloff, keisarikuljettaja.

Niin maassa vallitsi svaboda täysi vapaus.
Marraskuussa olivat pimeyden voimat päässeet koko-
naan irti. Oli yhden ainoan yön kuluessa suoritettu
kymmeniä murhia. Viattomia kansalaisia oli yöllä
raastettu vuoteista ja ammuttu. Silloin oh hallitus
herännyt. Joulukuun 6. päivänä se oh vihdoinkin
ottanut ratkaisevan askeleen ja julistanut maan
itsenäiseksi. Suomi oh vapaa, mutta se vapaus näytti
olevan vain paperilla.

Punakaartit eivät hajaantuneetkaan päinvas-
toin; aseita ruvettiin kuljettamaan aivan julkisesti
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Venäjältä. Siellä oli valta vaihtunut, Kerenski oli
saanut lähtöpassit. Asejunia kulki ympäri maan.
Aivan avoimesti lastattiin kivääreitä vaunuihin,
Helsingissä, Viipurissa, Kouvolassa. Hekin olivat
Anderssonin kanssa tuoneet yhden tuollaisen aselasti-
vaunun Viipurista Kouvolaan.

Levottomuus yltyi. Ei kukaan tiennyt varmuu-
della, mitä tämä kaikki merkitsi. Oliko tarkoitus
ajaa ryssä maasta? Ei näyttänyt siltä. Noita har-
maita kauhtanoita rupesi vain vilisemään yhä ti-
heämmässä. Puhuttiin yleisesti, että työväki ottaisi
vallan. Suomesta tulisi samanlainen neuvostotasa-
valta kuin Venäjästä. Kiehui ja kuhisi. Sellaisin
merkein saapui joulu v. 1917.

He olivat Anderssonin kanssa matkalla Viipuriin.
Heille oli sattunut vuoro juuri jouluaatoksi. Tavalli-
sesti veturimiehet koettivat hankkia sijaisia tällai-
siksi juhliksi. Mutta —he olivat Anderssonin kanssa
päättäneet vetää rekensä päähän asti.

Andersson oli varannut matkaan pienen joulukuu-
sen jaikoineen. Se makasi tenderissä, kivihiilikasalla,
kiinniköytettynä ja säkkiraasulla peitettynä. Kaa-
pissa hänen istuimensa alla, oli kynttiläpaketti ja
muutamia erivärisiä lippuja. He aikoivat pukea kuu-
sen Maaskolassa, Viipurissa, perille päästyään.

Pitkin radan vartta kaikkialla, näkyi merkkejä
lähestyvästä juhlasta. Mutta tuohon kaikkeen
näytti nyt sekaantuvan jotakin levotonta, mieliä
jännittävää. Huurteinen joulukuusi seisoi talon
porraspäässä kuin epäröiden, tarvittaisiinko sitä
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ollenkaan tänä jouluna. Sitä ei vielä ohut pantu
jalkaan. Mutta Hiihimäellä se seisoi jo toisen luokan
ravintolahuoneessa puettuna, tosin ilman valoja.
Näytti, kuin olisi se kysynyt: kannattaako minua
sytyitääkään?

Lahden asemalla kiinnitti vapaavuoroha oleva
asemamies kuusta parastaikaa jalkaan tavara-
makasiinin päässä. Se tuli nähtävästi asemapäälli-
kölle. Mutta kovin vastenmielisesti näytti työ
mieheltä sujuvan, päättäen siitä, että tämä joka
kopahduksen jälkeen kynsi päätään ja kiroili syn-
keästi. Puhakka huusi hänelle:

Eikö ota tarttuakseen?
P-kele ... pitää noille herroille

Yhteiskunta oli liitoksistaan irti. Alamainen kapi-
noi. Tuokin asemamies, joka vielä vuosi takaperin
oh tehnyt kunniaa asemapäällikölle, oh nyt kapina-
henkeä täynnä. Huokaisten lupsauttiPuhakka kierto-
kangen rasvakupin kannen kiinni jakapusi veturiin.

Viheltää!
He lähtivät. Puhakka rupesi lapioimaan hiiliä

pesään. Hänen silmiään häikäisi. Niin punaisina
hehkuivat taas kivihiilenmöhkäleet, kun hän kumar-
tui pistämään uutta lapiollista. Punainen, punainen
oli nyt maailman väri, ajatteli hän ja väänsi imuri-
hanan auki.

Hän vetäisi hytin oven kiinni ja istahti pukilleen,
kaivaen esiin piippunsa. Näinä levottomina kuu-
kausina hän oli oppinut tupakoimaan ... ja nyt se
oh jo tullut tavaksi. »Joulu!» ajatteli hän. »On
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levottomuus . . .»

Ajatus lennähti Pasilaan. Siellä isännöitsi nyt
Adrian Oinas, veturimestari . . . keväällä muuttanut
Tampereelta. Mies oli pöyhistynyt . . . tullut mah-
tavaksi, esiintyi kuin insinööri. Oh säälittävä nähdä,
kuinka nöyrästi varikonesimieskin häntä puhutteli.
Se johtui siitä, että sosialisteilla oh nyt kaikki valta
javoima. »Liity sinäkin meihin, Penna . . . turvaat
tulevaisuutesi . .

.»

Puhakkaa melkein raivostutti. »Turvaat tulevai-
suutesi»! Se oh Adrian Oinaan johtotähti■—■ tulevai-
suuden turvaaminen. Hän luuli, että punaiset nyt
määräisivät Suomen kohtalot —• ja saattoivatpa
määrätäkin .. . Mutta hän ei muuttaisi mieli-
piteitään sen mukaan, mikä puolue kulloinkin val-
lalle pääsi. Jos meni tämä virka, niin menköön! Hän
ei ainakaan astuisi siihen puolueeseen, johon Adrian
Oinas kuului!

Joulu! Tuntui ihmeelliseltä, että nyt oli joulu
. . .

jamaassa sellainen levottomuus. Se teki heidät epä-
varmoiksi .. . aroiksi. Ei tahtonut enää uskaltaa
puhua edes ammattitoverien kanssa. Kaikkialla oh
havaittavissa kallistumista vasemmalle. Nyt, maail-
mansodan aikana oli rautatielle jouduttu ottamaan
paljon uutta miehistöä. Se oh sekalaista. Useimpien
ammattitaito oh heikko muutama päivä kone-
pajalla ja sitten lämmittämään. Sellainen oh Jussi
Kampmankin, siivoojattaren poika, joka toimi yli-
määräisenä lämmittäjänä.

7 Järventaus, Ja eläinten henki 97
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Mutta Andersson oli pysynyt entisellään, joskin
muuttunut hiljaisemmaksi Siellä hän nytkin istui
pukillaan, paksu pomppatakki päällä ja naapukka
päässä. Rautatiehallitus ei joutanut enää kiinnittä-
mään huomiota veturimiesten virkalakkeihin sillä
oh korvia myöten työtä. Andersson oh käyttänyt
tilaisuutta hyväkseen ja ottanut käytäntöön vanhan
metsästyslakiansa. Sen verran hänessäkin tuntui
vallankumouksellisuus: tuo karvanaapukka oli ikään-
kuin vertauskuva eräänlaisesta välitilasta, ylimeno-
kaudesta. Mutta muuten hän oli entisellään, jos-
kin tavallista hiljaisempi.

Se tapa, millä hän hoiti valtaventtiiliä, oli toinen
kuin ennen: hän ei enää kiskonut eikä riuhtonut.
Koko hänen olemuksestaan huokui eräänlainen varo-
vaisuus. Hiljaa hän vain raoitti venttiiliä, kuin tuu-
mien, uskaltaisiko lisätä vauhtia. Kovin oli epä-
varma nykyinen ajankohta. Varovasti vilkaisten
manomeetteria hän teki vasemmalla kädellä merk-
kejä eikä huutanut kuten tavallisesti ... osoitti
vain vuoroin pesänluukkuja, vuoroin imuria. Pu-
hakka totteli hänen viittauksiaan: löi hiiliä pesään
ja avasi imuriventtiilin. Niin ..

. nyt oli joulu,
mutta kaukana oli ilo ja vapautunut mieliala.
Kaikkia painosti.

Juna jyskytti tasaisessa tahdissa. Nokikammiossa
ja savupiipussa vonkui pakohöyry. Puhakka lisäsi
hiiliä pesään ... varjosti lapionterällä pesänsuuta,
nähdäkseen paremmin, missä kohti tarvittaisiin
lisää polttoainetta. Kunpa isänmaan tulevaisuuden-
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kin voisi yhtä helposti ratkaista. Mutta se oli
vaikeampi ... paljon vaikeampi.

Tultiin Siperianmäkeen Se oli kaikkein vaikein
kohta tällä taipaleella. Siperianmäki! Suomen
kansakin kamppaili parastaikaa Siperianmäessä:
onnistuisiko sosialistien saattaa maa takaisin ryssän
orjuuteen vai eikö? Siinä kysymys.

Andersson sytytti savukkeen ja siirtyi hänen puo-
lelleen.

On se nyt semmoinen aika, että kohta kysy-
tään, onko vaikkua miehen kynnen alla. Hän
koukisti nokisia, myhkyräisiä sormiaan ja katseli
niitä. Minä tunnen monta johtoasemassa olevaa
henkilöä, jotka sanovat, että tappelu tästä tulee . . .

ja verinen. Ennenkuin ollaan ensi keväässä, on moni
poika raatona. Juttelin toissapäivänä senaattori
Sorjolan kanssa ja hänkin sanoi, että kohta pamah-
taa . . .

Niinpä niin. Anderssonilla oli ylhäisiä tuttavuuk-
sia kuinka he saanutkin! Puhakka oli sitä monta

kertaa ihmetellyt. Andersson metsästeli ja kasvatti
koiria . . . kuului Kennelklubiin ja korjaili pyssyjä.
Liekö sitten näissä puuhissa tutustunut senaattorei-
hinsa ja professoreihinsa?

Siellä koiraklupissako sinä olet tullut tutuksi?
Siellä ... ja muuallakin.

Andersson näytti salaperäiseltä. Hän siirtyi omalle
puolelleen ja veivasi suunnanvaihtajan alas.

Oli päästy mäen päälle janyt rullattiin alas hyvää
vauhtia. Veturi hoki: koira-klapi, koira-klupi, koira-
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klupi! yhä laajenevassa tahdissa. Sivuutettiin
Kausala, ja hetken kuluttua tuli näkyviin Pappilan-
mäki.

Se oli saanut nimensä siitä, että radan oikealla
puolen, kivenheiton päässä siitä, sijaitsi pappila.
Puhakka koetti muistella, mihin seurakuntaan se
kuului, mutta ei voinut sanoa. Hän ei ollut koskaan
tullut ottaneeksi siitä selvää.

Se kyyhötti siinä mäellään hiljaisena, sulkeutu-
neena . . . kuin kokonaan toiseen maailmaan kuulu-
vana. Sillä ei tuntunut olevan mitään tekemistä
tämän liikkuvan, ryskäävän japauhaavan maailman
kanssa, josta sen erotti vain rata-aluetta rajoittava
aita jasen takaa loivasti kohoava niittysarka. Paksut
kinokset saarsivat sitä kuin vallit, mutta Puhakasta
tuntui, että se oli sittenkin niin vaarallisen lähellä.
Mitä sitä hän ei osannut sanoa. Kuin toisinaan,
jolloin meidän huomiomme tuskaisana ja levotto-
mana kiintyy johonkin ulkopuolellamme olevaan,
niin kiintyi nyt Puhakan huomio pappilaan, jonka
valkoinen päärakennus näkyi vain puoleksi suurten
lumivallien takaa.

Mikä pappila se tuo on?
Ei Anderssonkaan tiennyt. Sitä näin veturissa

ei tullut kiinnittäneeksi huomiota rata-alueen ulko-
puolella olevaan maailmaan. Ratalinja... se oli
heidän maailmansa ... tuo kiiltelevä kiskopari.
Ja sitten asemat, pysäkit, vesitornit, semafoorit ja
ylikäytävät. Mutta viimeksimainituistakin oli tuttua
vain se osa, joka jäi rata-alueen sisäpuolelle. Sen
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jatkona oleva kuja tai maantie kuului jo toiseen
maailmaan siihen, jonka kanssa heillä puolestaan
ei ollut mitään tekemistä.

Kysytäänpäs Kouvolassa. Kyllä Lundblad sen
tietää. Ne junailijat joutavatparemmin seuraamaan
ulkomaailman asioita kuin me .

.
.

Puhakkaa huvitti Anderssonin äänensävy. Tämä
ei ollut vieläkään oikein leppynyt Lundbladille sen
kerrallisen raporttijupakan vuoksi. Mutta nyt
oh joulu.. . eikä Puhakka puolestaan tuntenut
pienintäkään kaunaa junailijaakohtaan.

Kouvolassa saapastelikin Lundblad veturin luo.
Puhakka oli mennyt rasvaamaan, jaAndersson roik-
kui lämmittäjän puoleisesta ikkunasta ulkona.

Mikä pappila se on tuossa Kausalan jaKorian
välillä? kysyi hän rämäkästi.

Pappila? Lundblad katseli ihmeissään kuljet-
tajaa. Mitä tämä nyt pappila? Ohko jotakin
tapahtunut sitten?

Ei ollut mitään tapahtunut .. . mutta muuten
vain oli tullut mieleen.

Se on litin pappila.
Vai niin. Andersson tarkasteli tutkivasti vierasta,

silmälasipäistä terraa, joka huomaamatta oli ilmes-
tynyt siihen, veturin kupeelle javastannut kysymyk-
seen. Mikähän tuokin mahtoi olla miehiään?

Niin, se on litin pappila.
Lundblad silmäli vuoroin vierasta, vuoroin An-

derssonia.
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Ja siinä asuu tohtori Paljakka, litin kirkko-
herra. Se oli mukana junassa.

Ja silmälasipäinen katseli pitkin vaunujen välistä
kujaa kuin hakeakseen Anderssonin eteen tuon mie-
hen. Tohtori Paljakka .. . niin hän oli ollut
junassa.

Andersson vetäytyi äkkiä hyttiin. Häntä kiukutti.
Mitä tarvitsi tuon vieraan sekaantua näihin heidän
asioihinsa? Siitä se juuri johtui . .

. tämä maan sur-
kea tila, että täällä jokainensekaantui lähimmäisensä
asioihin. Nyt sanoi punakaarti: Me otamme komen-
non käsiimme. Me rupeamme hallitsemaan tätä

maata. Mutta kuka heitä siihen oli pyytänyt?
Kyllä ne hallitseisivat, joille se valta oli uskottu,
niinkuin hänelle, kuljettaja Alvar Isidor Andersso-
nille, tämä veturi. . . tämä 333. Tohtori Paljakka!
P-u vieköön! Ei hän ollut kysynyt, kuka tuossa
pappilassa asui, vaan mikä sen nimi oli. Ja sitten
tulee tämä ... uppo-outo, selityksineen ...

!

Puhakka kompuroi hyttiin öljykannu toisessa ja
trasselitukko toisessa kädessä. Hän ei ollut kuullut
sanaakaan koko keskustelusta. Asettaen öljykannun
nurkkaan hän meni seisomaan välikköön.

Viheltää!
Andersson kiljaisutti niin, että Puhakka säpsähti.

Olipas se! Mikäs kaveria nyt vaivasi? Vihaisesti
veivaten suunnanvaihtajaa vetäisi Andersson vent-
tiilin seljälleen.

Yetopyörät vilistivät ympäri muutaman kerran,
ennenkuin iskeytyivät kiskoihin kiinni. Raskaasti
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puhkuen lähti juna liikkeelle. Puhakka tähysti
aikansa, mutta otti sitten vasaran ja rupesi rusenta-
maan hiiliä. Heitettyään pari, kolme lapiollista
hän pyyhki käsiään jakatseli ihmetellen ympärilleen.

—■ Mikäs sen pappilan nimi oli?
Kului hyvän aikaa, ennenkuin Andersson vastasi.

Vai niin .
. . vai litin pappila. Katsopas vain, kun

ei sitä ollut aikaisemmin tiennyt.
Ja siinä asuu kuulemma muuan tohtori Pal-

jakka!
Anderssonin ääni oli niin kummallinen, että Puha-

kan täytyi katsoa häntä pitkään.
No ... se on kai jumaluusopin tohtori?

Andersson leväytti avuttoman näköisenä käsiään.
Totta kai ..

. koskapa kerran saarnasi.
Puhakka ihmetteli toverinsa muuttunutta käy-

töstä. Mitä ihmettä oli oikeastaan tapahtunut?
Hetken kiduttua tuli selitys.

Se on niin, että tämä Suomi menee päin
h-vettiä, kun täällä on jokainen olevinaan asian-
tuntija. Kuta useampi lääkäri sitä varmemmin
potilas kuolee. Kuta useampi kokki, sen sakeampi
rokka. Peijakas vieköön! Se on yksi, joka kysyy . . .

ja toinen, joka vastaa! Miten luulisit käyvän kou-
lussa, jos kuka hyvänsä oppilaista vastaisi opettajan
kysymykseen? Siinä ei saataisi selville tarkkaa keski-
arvoa ... jos saataisi minkäänlaista. Lundblad olisi
sen tiennyt yhtä hyvin kuin tuo sijmälasipäinenkin.
Mutta Lundbladin ei annettu vastata! Katso,
siitä ne johtuvat vallankumoukset ja muut valtiolli-
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set rähjäykset, että sekaannutaan asioihin, jotka
eivät itselle kuulu.

Ja hän kertoi asemalla tapahtuneen keskustelun.
Nyt luulee jokainen Matti Muijanen ymmärtä-

vänsä politiikkaa yhtä hyvin kuin ammattimies, joka
on sitä pienen ikänsä harrastanut. Senvuoksi: edus-
kuntaan tai oikeammin: etu skuntaan, sillä
eiväthän ne p-keleet osaa lausua edes d:tä! Mutta

se onkin nykyisin ainoa pätevyysehto hitto
vieköön! En minä sitä sano, etteikö tuo silmälasi-
päinen olisi tiennyt, kuka litin pappilassa asuu.
Hyvin todennäköisesti se on tohtori Paljukka tai
Puljakka. Mutta nyt ei ole kysymys siitä, vaan
periaatteesta: pysyköön suutari lestissään! Sillä

vaikka minä olisin kysynyt Lundbladilta,- että
mikä on tuon tähtisikermän nimi (hän osoitti Otavaa)

niin se on rautatien sisäinen asia!
Ja Andersson vetäisi viheltimestä ja antoi ylikäy-

tävämerkin.
Ajettiin hetki äänettöminä. Kumpikaan ei puhu-

nut mitään. Puhakka hoiteli tehtäviään, mieli omi-
tuisen sekaannuksissa. Oli jo melkein pimeä.

Muutamassa vastamäessä rupesi Andersson jälleen
puhumaan:

Ja kyllä se taitaa olla myös niin, ettei joulu
ole meitä, veturirnieliiä, varten. Sekin on osa siitä
maailmasta, johon kuuluvat litin pappilat ja tohtori
Paljukat. Minua jokaduttaa, että otin mukaani tuon
kuusen räiskän ja vielä jalkoineen. P-u soi! Kohta
heitän kynttilät ja muut vetimet ikkunasta ulos!
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Ehkäpä sattuvat kohti jotakuta, jolla on oikeus
joulunviettoon. Meillä sitä ei näy olevan.

Mutta nyt rupesi Puhakka vastustamaan. Heil-
iäkö ei ohsi! Varallakin yhtä hyvin kuin kaikilla
muillakin. Ohhan joulu koko ihmiskunnan juhla,
sovinnon ja rauhan juhla näyttäköönpä maailma
minkänäköiseltä tahansa. Mutta tässäkin oh kysy-
mys periaatteesta: Mikseivät he voisi kunnioittaa
aatetta, vaikk’ei se ollutkaan vielä lopullisesti pääs-
syt vaikuttamaan käytännössä. Nyt oh sota ja
kapina-aika, mutta mitä se hikutti heitä kahta, kul-
jettajaa ja lämmittäjää. He sytyttäisivät joulukuu-
sen Maaskolassa, Viipurissa, ja viettäisivät ihan,
muistellen kotona olevia omaisiaan.

Sinähän puhut kuin profeetta! Minä taisin tur-
haan kiivailla. Mutta sitä väsyy toisinaan, rakas
veli. . . väsyy.

Se oh kyllä totta . . . mutta mitäs elämä muuta
oh: yhtä ahtuista riehkaisemista ja raatamista.
Niin heillä, veturimiehilläkin.

Ei kai se kuusen rääsy vain ole pudonnut?
Ei ollut pudonnut. Tuuli vain heilutti säkin syr-

jää, kuin olisi se liputtanut ilosta, että ainakin kaksi
ihmistä tässä vaivan alaisessa elämässä oh ymmärtä-
nyt oikein joulun aatteen.

Hetken kaluttua kalvoi Andersson kaapista nau-
han joulukuusen lippuja. Siinä oli Amerikan, Rans-
kan ja Englannin siinä Saksan, Belgian ja Hol-
lannin liput. Mutta Suomen lippua ei ollut. Sel-
laista ei ollut hallitus vielä vahvistanut.
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Isäukko oli käynyt kaikissa noissa maissa,
haasteE Andersson Eppuja katsellen. Se oli

paljon purjehtinut nuoruudessaan nunkuin sinun-
kin isäsi. Mutta on se somaa, että näitä eri valtakun-
tien Eppuja käytetään joulukuusessa. Jotakin
aatetta kai siinäkin on?

OE niin. Matti Laurinaho, hänen entinen kuljet-
tajansa, oli seEttänyt nntten sympoliseeraavan kris-
tinuskon yleismaailmalEsuutta: Kristus oE kaikkien
kansojen Vapahtaja.

Niin kai, niin kai. He katselivat Eppuja uteliaina
kuin koulupojat. Omituinen heUyys oli vaUannut
heidät. Joulu oE sentään joulu - kaikista ristirii-
doista huolimatta.

-—■ Onpahan ryssän Eppukin erehtynyt mukaan!
nauroi Andersson. No, voi mokomaa! Joko-

han pistämme pesään?
Ei pistetä, vastusti Puhakka. Jumalaa

se tarvitseeryssäparkakin. Ollaan lojaaleja -—• joulun
tähden. Matti Laurinaho sanoi, että Kristus oli
kaikkein lojaalein.

No . . . olkoon minun puolestani, naurahti
Andersson ja pani liput kaappiin. Mutta näytä-
päs, mitä sinulla on.

Puhakka näytti. Hänellä oli kaksi pussillista
hopealankaa jakolme joulupukinkuvaa. Pumpulista
tehtyyn runkoon oli liimattu paperinen kiiltokuva-
pää. Pukkien punakat naamat valkoisine partoineen
jataivaansinisine silmineen hymyilivät heille. Veturi
heilui ja tärisi, ja he huojahtelivat samassa tahdissa.
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Tässä kaikessa oli jotakin hyvin naivia ja lapsehista.
Mutta - he olivat nyt siinä vireessä.

Pane pois, etteivät likaannu, kehoitti An-
dersson. Ja Puhakka pani.

-—■ On niitä sellaisiakin, joissa on enkehnpää ...

ja seljässä suvet, kultapaperista tehdyt siivet,
huusi Andersson sitten kesken kohnan ja pauhun.

Meillä on sellaisia puoh tusinaa joulukuusessa.
Puhakka lapioi hiiliä pesään. Hänestä tuntui,

että joulu oh yht’äkkiä ottanut haltuunsa tämän
hytin ... tämän 333:n hytin ... ja ajoi nyt heidän
kanssaan kohti Viipuria. Andersson tuossa jutteli
jouluenkeleistä yhtä vakavasti ja asiallisesti kuin
ohsi puhunut jostakin tähän veturiin kuuluvasta
osasta. Hän tarkoitti kyllä paperista tehtyjä enke-
linkuvia . .

. mutta se välittömyys, jolla hän niistä
puheli, liikutti omituisesti Puhakan sydäntä.

Minä luin kerran Familjesurnaalista sellaisen
vanhan joulukertomuksen, jossa kerrottiin kolmesta
kuninkaasta. Ne olivat ne, jotka tulivat Betlehemin
seimelle lahjoineen. Ja siinä mainittiin niiden nimet-
kin: Kaspar, Melchior ja Balthasar. Ei kai niitä
ollut Raamatussa?

Mikäli Puhakka muisti, niin ei. Eikä ollut Matti
Laurinahokaan koskaan maininnut. Vai sellaiset
olivat nimet.

Sellaiset olivat . . . tavallisia, käytännössä ole-
via nimiä. Minä tunnen yhden sähkömonttöörin,
jonka ristimänimi on Melker. Eikö tuo liene sama
nimi?
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Eiköpähän ollut. Ja romaaneissa esiintyi Kaspar
ja Palthasar hyvinkin usein .

.
.

Niinpä niin. He vaikenivat taas. Asema sivuu-
tettiin toisensa jälkeen. Kaikkialla loistivat tulet.
Pikajuna porhalsi valaistuine vaunuineen ohi kuin
jonkinlainen joulun ihme. Hurahdus niin se oli
ohi, ja lyhtyä näyttävä asemamies asteli verkkaisin
askelin asemarakennusta kohti, ja hänestä tuntui,
että nyt se tuli joulu.

Saapa nähdä, onko »insinööri» taas asemalla
vastassa, tuumi Andersson, kun Simolan tulet
olivat häipyneet näkyvistä.

Puhakka hymähti. »Insinööriksi» kutsuttiin
muuatta entistä tallimiestä, joka heikkomielisyyden
vuoksi oli joutunut pois toimestaan. Hän ei kuiten-
kaan näyttänyt sitä surevan, vaan kulki tallilla
kuten ennenkin, neuvoen toisia isällisesti ja lem-
peästi. Uskoen olevansa insinööri hän otti junia
vastaan, nousi vetureihin ja ajoi miehistön mukana
tallille. Se kuului nyt hänen »virkaansa». Perille
päästyä hän näytti pilttuun, mihin oli ajettava ...

tai meni kääntöpöydän koppiin, antaen siellä ystä-
vällisiä neuvoja tallimiehelle. Muuten hän ei sekaan-
tunut sen enempää toisten tehtäviin, jonka vuoksi
häntä yleisesti suvaittiin. Talli- ja veturimiehet
naureskelivat hänelle seljän takana, mutta olivat kui-
tenkin tarkasti seuraavinaan hänen ohjeitaan. He
tekivät tietysti toisin, mutta ■— »insinööri» ei siitä
pahastunut. Pääasia vain, että häneltä kysyttiin
ja että hän sai antaa neuvojaan. »Millä veturilla
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Andersson haluaa huomenna palata? Otetaanko
uusi . . . vai tyydyttekö vanhaan? Täällä olisi nyt
n;o 300 ... se sama, joka oli kerran Pariisin maail-
mannäyttelyssä. Sen voi Andersson saada, jos
haluaa. Siinä on leveät messinkivanteet pannun
ympärillä ... ja minä olen käskenyt ne kiilloittaa.
Niin että . . . jos Andersson vain haluaa .

.
.» Mutta

ei Andersson koskaan halunnut, vaan tyytyi
»mummuunsa». Mikäpäs siinä .. . kyllähän »mum-
mukin ..

.» mutta jos pantaisiin Anderssoninkin
veturiin leveät messinkivanteet? Olisi näyttävämpi
siellä Helsingin puolessa. Näistä vanteista hän aina
puhui .. . melkein jokakerta sanoi ne tilanneensa.
Mutta aina ne jostakin syystä olivat myöhästy-
neet . . .

»Insinööri»-parka! Hän asui jossakin yksinäisessä
mökkirähjässä tallin takana. »Varikoksi» sitä kut-
suivat Viipurin veturimiehet. Mutta tämä insinöörin
»varikko» oli köyhä ei aina edes ruokaakaan,
puhumattakaan polttopuista. OH suorastaan ihme,
miten miesparka tuli toimeen. Tallimiehet antoivat
hänelle toisinaan puunkappaleita palttoontaskuun.
Kerran hän oh yrittänyt lämmittää mökkiään kivi-
hiilillä, mutta oli ollut kuolla häkään. Ei sopinut,
ei sopinut hänen pesänsä kivihiihlämmitykseen. Olisi
pitänyt olla arina. Sen jälkeen hän oh visusti varo-
nut kivihiiliä.

Andersson antoi tulomerkin. Viipuri! Juna kulki
korkean sillan alitse ja vieri hiljaa kääntösillalle.
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Mustana kimalleli vesi sen arkkujen välissä. Virta
oli vielä sula.

Uljaana kohosi Torkel Knuutinpojan vanha linna
oikealla. Jostakin sen ikkunasta tuikki tuli. Talot
pitkin rantalaituria loistivat kuin lyhdyt. Tähdet
kuvastuivat mustaan veteen tähdet jakaupungin
valot. Veturi teki lievän kaarroksen vasemmalle ja
rullasi asemalle.

2.

»Insinööri» oli vastassa kuten tavallisesti. Knalli-
hattu päässä, palttoonkaulus pystyssä hän keppiä
heilutellen lähestyi veturia.

Hyvää iltaa ja hauskaa joulua!
Iltaa, iltaa. Tuleeko insinööri mukaan?
Kyllä olisi tarkoitus
No ... insinööri on hyvä vain.

Hän nousi veturiin, suuri kyhmyinen nenä pak-
kasesta punoittaen. Tukka oh punainen, samoin
viikset. Suuret, kosteat silmät loistivat tyytyväi-
syydestä. Palttoo oli kutakuinkin hyvä, samoin
hattu, mutta housut olivat tummansinistä »molskia»

tavalliset työhousut, ja jalassa risaiset nauhaken-
gät. Käsiään hieroen, keppi kainalossa, hän kaik-
kein ensimmäiseksi silmäsi manomeetteria.

Jaahah . . . teillä on höyry riittänyt kaksi-
toista ilmakehää. Minkälaista on kivihiili?

Hän kumartui ottamaan hiiltä kouraansa ja tar-
kasteli sitä tutkivasti vesilasilyhdyn valossa.
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Kartiffia, vaikka minä olen sanonut, että hel-
sinkiläisille pitää antaa powellia!

Ja insinööri otti taskukirjan taskustaan ja rupesi
tekemään muistiinpanoja.

Täytyy taas huomauttaa varikonesimiehelle.
Veturi mennä kolisi pitkin ratapihaa Maaskolaan

käsin. Oli kireä pakkanen, ja savut kohosivat pysty-
suoraan. Sieltä täältä tuikahteli vaaleita ja puner-
tavia valoja savun ja pakkashuurun seasta. Pik-
kuinen »kana» vaihtoveturi mennä puuskutti
ohi, työntäen edellään vaunujonoa. Sen kytkin-
tanko veivasi vain niin itsetietoisesti javarmasti . . .

kuin ei maailmassa olisi ollut minkäänlaista hätää.
»Iso mummu» lasketti sen ohi veltosti ... sylinteri
tuhisten ..

. kuin olisi se matkalla saanut nuhan.
Edempää loisti voimakkaita sähkölamppuja, valais-
ten kirkkaasti muutaman kohopaikan radasta. Se
muistutti loivaa kelkkamäkeä, jota alas vaunut rul-
lasivat matkustaja- ja tavaravaunuja. Junailijat
juoksentelivat vaunujen välissä, merkinantolyhdyt
käsissä. Tukevasti pyntättyinä he muistuttivat köm-
pelöitä eläimiä. Mutta ketterästi he siitä huolimatta
hypähtivät vaunujen porrasraudoille. Jossakin von-
kui jarru surkeasti.

Insinööri hermostui:
Vonguttavat jarruja, vaikka minä olen sano-

nut

Hän huusi väliköstä;

Nostakaa ylös se jarru! Halkaisette ihmisten
korvat!
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Mutta vaunun kyljessä roikkuva jarrumies ei edes
kääntänyt päätään. »Insinööri» tunnettiin.

Ja aasinselkääkin ne vain laskevat, vaikka
minä olen sanonut, ettei jouluaattona . . .

Hän teki taas muistiinpanoja taskukirjaansa.
»Aasinseläksi» kutsuttiin juuri tuota mäkeä, jossa
vaunut vaihdettiin. Ne työnnettiin menemään
mäkeä alas, ja vaihdemies ohjasi ne määrätyille rai-
teille.

Tultiin tallille. Insinööri hääräsi toimekkaana.
Hän antoi kävelykepillä merkin, milloin Anderssonin
veturi oli keskellä kääntöpöytää.

Stop! Kas niin! Meillä olisi nyt täällä vapaina
n:o 4 ja 7. Kumpaan pilttuuseen Andersson haluaa?

Miten vain insinööri itse tahtoo.
No . . . pannaan neloseen. Se on kaikinpuolin

siisti. Neloseen! huusi hän sitten komeasti
tallimiehelle, mutta tämä käänsikin seitsemisen koh-
dalle.

Vaikka ... samantekevä. Kyllä seitseminen
on yhtä siisti.

Ajettiin seitsemiseen. Tuokion kuluttua seisoi
»mummu» pilttuussaan. Andersson kaivoi joulukuu-
sen esille, otti eväsvakkansa ja kapusi alas.

Jaahah . . . teillä on kuusikin, toimesi in-
sinööri. Olen antanutkin määräyksen, että jokai-
nen kuljettaja tuo kuusen tullessaan. Tuota ...

tarvitsetteko mitään?
Olisihan ollut soma saada pari viipurinrinkeliä.

Olisi keitetty kahvit.



Kyllä minä hankin! Olen antanut määräyksen,
että tässä lähellä asuvan leipurin on aina pidettävä
varastossa rinkeleitä veturimiesten tarpeeksi.

Insinööri sai rahat ja lähti. Mennessään hän huusi
tallipäivystäjälle:

Pidä sinä, Hagert, huolta Anderssonin vetu-
rista! Minä menen ostamaan rinkeliä.

Täällä oli muitakin helsinkiläisiä Konsunantti-
Pelin ja Haitari. He olivat tuoneet tavarajunan.
Heidän veturinsa, matala, nelivetopyöräinen »sa-
tikka» oh viereisessä pilttuussa.

Hauskaa joulua! toivotti Puhakka. On-
kos sinulla harmonikka mukana?

Ei ole . . . mutta on huuliharppu. Konsunantti
ei luvannut ottaa haitaria, vaikka minä olisin soit-
tanut »Enkeli taivaan».

Ei se sovi, että matkoilla kuljetaan pelivärkit
mukana.

Pelin oli ilmestynyt paikalle ja tervehti Puhak-
kaa. Hän oli entistä käheämpi. Haitari iski Puha-
kalle silmää.

Taisi käydä köyhästi meidän joulunviettomme,
kun tuli tuo saarnamies mukaan, suhautt hän.

Mutta älähän huoli, minä toimitan sen nuk-
kumaan.

Päivystyshuone, johon Puhakka tuli, oli suuri
mutta kolkko. Ikkunat olivat verhoja vailla. Vain
rikkonainen rullaverho riippui toisessa, peittäen ik-
kunaa puoliväliin. Toisesta paistoi lämmityshuoneen
savupiippu sisään . . . paksu, korkea rumilas, joka

8 — Järjentaus, Ja eläinten henki 113
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mustana piirtyi tähtikirkasta taivasta vasten. Kaksi
rautasänkyä seisoi perällä, molemmat varustetut
osoitteilla: »Kuljettajalle», »Lämmittäjälle». Pitkällä
pöydällä ikkunoiden välissä oli likaisia, repaleisia
kuvalehtiä, joita rasvaiset, nokiset sormet olivat
käsitelleet. Mutta Andersson oli jo nostanut kuu-
sen pöydälle ja komensi:

Otapas nyt ne koristukset esiin.
Kuusta ryhdyttiin pukemaan. Andersson väänsi

rautalangasta kynttilänpitimet. Yhdessä Haitarin
kanssa asetti Puhakka kynttilät paikoilleen. Kahvi-
pannu pistettiin kiehumaan viereiseen huoneeseen,
missä oli hella. Andersson rupesi peseytymään.

Jo saapui insinöörikin rinkeleineen. Hän ripusti
palttoonsa, hattunsa ja keppinsä naulaan. Puhakka
hämmästyi. Miehellä ei ollut takkia lainkaan vain
harmaa, risainen villapaita. Mutta kaulassa oli
likainen kumikaulus, jota yhtä nuhruinen kravatti
koristi. Hän huomautti:

Kuinka insinööri noin tarkenee?
Kyllä sitä tarkenee, kun on hyvä palttoo. En

minä talvella koskaan käytä takkia.
Ja hänen kosteat silmänsä hymyilivät nöyrästi.
Jo tuli Konsunantti-Pelinkin. Yesinappi punoit-

tavan, terävän nenän päässä hän tarkasteli huonetta.
Vai teillä on kuusikin! kimisi hän. No,

niin sitä pitääkin. Joulu se on veturimiehilläkin . . .
vaikka täällä kuljetaankin .. . näitten maitten
päällä. Mutta Kristus on syntynyt meillekin. Tänä
yönä lepää piltti Betlehemin tallin oljilla.
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Hän olisi kukaties jatkanut pitempäänkin, jollei
Andersson olisi huutanut viereisestä huoneesta:

Älkää te vain Katko niitä koristuksia.
Ei liata! Meillä on puhtaat tassut.

Hän ilmestyi ovelle paidan hihat ylöskäärittyinä,
pyyhkien parastaikaa käsiään. Hänen kotkan-
nenänsä kiilsi, ja suu oli yhtenä viivana.

Tännekös se Konsonanttikin aikoo asettua?
Tämä on pikajunamiesten huone.

Pelin närkästyi:
Enhän minä. Tulin vain muuten katsomaan.
Se on sillä lailla, Konsonantti, että sinä saat

kyllä olla. Mutta meillä on Puhakan kanssa pik-
kuisen konjakkia. Jos lupaat istua siivolla, niin:
vassokuu! Saat kahvia, sillä meidän pannusta kyllä
riittää. Mutta joulusaarnat pois ~ . tarkoitan:
tuollaiset etsiskelyt. Emme me Kristusta halveksi . .

mutta meillä on omat tapamme: pari ryyppyä mie-
heen kuusen palaessa ja sitten pää pehkuun.

Pelin oh käynyt melkein synkäksi.
En minä istu juomapöytään, en vaikka mikä!

Ja jouluna kaikkein viimeksi! Tehkää te, mitä tah-
dotte, mutta minä menen levolle. Sen vain sanon,
että Jumalan Poika on syntynyt teitäkin varten!

Ja hän lähti.
Tietysti oli syntynyt kukapa sitä kielsi! Mutta
jokaisella oli omat tapansa. Yai mitä insinööri

arveli?
Tietysti on! Ei Jumalan Poika sitä pakaksi

pane, jos köyhä täällä joskus itseänsä lämmittääkin.
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Minullakaan ei ole ollut puita kahteen päivään. Olen
kylmästä hytissyt. Mutta aamulla herätessäni muis-
tin: tänä iltana saapuvat 333:n miehet ja heillä on
ehkä lämmikettä minullekin.

Oikein, insinööri! Saamanne pitää! Teiltä ei
kielletä! Ja Haitarille riittää myös.

Mutta nyt hämmästytti Haitari tovereitaan vetä-
mällä povitaskustaan puolen litran pirtupullon.

No se! huudahti Andersson. kaksi pul-
loa neljään mieheen! Se sopii!

Ja he istuivat pöytään.
Ensimmäisen kahviknorrin jälkeen sytytettiin

kynttilät. Puhakka sammutti sähkövalot. Kolkko
huone ikäänkuin laajeni. Sängyt peittyivät hämyyn,
jakorkeiden ikkunoiden yläosat näyttivät kuin häi-
pyvän pilviin. Pieni kuusi valaisi heikosti huoneen.
Miesten varjot heilahtelivat seinillä suurina, muo-
dottomina. Lämmityshuoneen savupiippu pohotti
mustana ikkunasta. Mutta sen kupeelta tuikahteli
harvinaisen suuri, loistava tähti.

Insinööri huomautti:
Loistaa meille Betlehemin lähtikin

He maistelivat hiljaa, rauhallisesti. Puhakka
mietti, miten Matti Laurinaho olisi mahtanut suh-
tautua tällaiseen joulunviettoon. Olisiko hän ehkä
vastustanut yhtä jyrkästi kuin Konsunantti-Pelin?
Tuskin vain. Hän ei olisi kyllä maistanut. . . mutta
hän olisi ehkä istunut heidän kanssaan kahvia juo-
den, jutellen Vapahtajasta ja paimenista ... Bet-
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lehemin tallista ja enkelten joululaulusta. »Kunnia
olkoon Jumalalle korkeudessa . .

.!»

Kuka siellä lauloi? Pelin hän se siellä veisasi
omassa huoneessaan.

En minä tuollaisista Konsunantti-Pelineistä,
jotka ovat niin ahtaita, että henki pihisee! Vetoa
olla pitää, jotta höyry nousee. Tuo nyt on mielen-
osoitusta . . . tuo, vaikka kyllä minä muuten siihen
sydämestäni yhdyn. Oli hauska, että insinööri tuli
mukaan.

Andersson tarttui kuppiinsa ja kumarsi, ja insi-
nööri kumarsi vastaan. Hän kumarteli kaikille ...

joulukuusellekin. Oli niin herttaista istua herrojen
kanssa, herra Anderssonin, herra Puhakan ja herra
Haitarin. Tuota . . . mikäs lämmittäjän oikea nimi
olikaan?Vai Pomperi. Tuota... sitä näin toveripiirissä
vain noilla liikanimillä . .

. Mutta ei se mitään
pahaa merkinnyt kaukana siitä! Rakkaalla lap-
sella oli monta nimeä. Häntäkin kutsuivat toisinaan
Talli-Jusuksi, kun hänen etunimensä oh Johannes.
Mutta ei hän siitä . . . vaikka olikin insinööri.
Se oli rakkautta vain ... ja rakkaus oli pääasia.

Rakkaus on pääasia ... ja hyvä tahto ihmis-
ten kesken.

Taas kohosivat kupit, ja insinööri kumarteli joka
taholle. Niin oli, niin oli. Hän, insinööri, halusi
vain kysyä, sallisiko Andersson hänen nukkua vetu-
rissa tämän yön ... tämän jouluyön. Siellä hänen
murjussaan oli niin tavattoman kylmä ei puun
kappalettakaan. Hän ei ollut viitsinyt pyytää, kun
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eivät veturimiehet mielellään antaneet. Mutta
toiset antoivat kyllä

.
. . kuten Jahnukainenkin, joka

ajoi Elisenvaaraan . . .

Insinööri saa nukkua täällä. Me nostamme kol-
mannen sängyn tuolta lepohuoneesta.

Insinööri kiitti nöyrästi. Niinpä niin ei ollut
Betlehemin piltilläkään kaksinen vuode ... mutta
oh sentään lämmintä. Hän ei halunnut tuottaa her-
roille sellaista vaivaa ... ja sitäpaitsi: se oh ohje-
sääntöä vastaan. Mutta jos hän saisi nukkua
tenderissä kivihiilikasalla, niin se ohsi erinomaista.
Siellä oh kuitenkin lämpimämpi kuin kanavan poh-
jalla .

..

Mutta ... eikö kaupunki avusta insinööriä?
Kaupunki?
Insinööri katseli hämmästyneenä Haitaria, joka

oh tämän kysymyksen esittänyt. Kaupunki? Ei
hänellä ollut mitään tekemistä Viipurin kaupungin
kanssa. Hän kuului rautatielle! Rautateitten pal-
veluksessahan hän oli. Varikonhoitaj a vain ei muilta
kiireiltään muistanut tilata hänen palkkaansa. Mutta

kyllä hän odottaisi. . . odottaisi kärsivällisesti.
Sittenkuin se tulisi, tulisikin suurempi summa yhdellä
kertaa.

Onko insinööri syönyt?
Andersson paukautti tämän kysymyksen kesken

insinöörin hiljaisen juttelun. Niin todellakin!
Oliko insinööri syönyt?

En ole tänään joutanut. On ollut niin pal-
jon hommaa täällä tallilla. Piti neuvoa talhpäivys-
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täjää . .
. antaa päiväkäskyjä kuljettajille . . . tehdä

luettelo konepajalle lähetettävistä vetureista. Vari-
konesimies on jättänyt minun huolekseni koko
Karjalan liikenteen Pietaria myöten. Siinä on
hommaa!

Oh kai siinä. Andersson oh avannut eväsvak-
kansa ja latoi parastaikaa pöydälle ruokia. Siinä oh
perunaa, voita, leipää ja makkaraa oh silakoita-
kin, veturin pesän suun reunustalla paistettuja.

Insinööri on hyvä ja syö!
Voi, tuhannen kiitosta! Kuinkas kuljettaja nyt

tuolla lailla? Kyllä hänellä oh ruokaa kotonaan-
kin . . . mutta nuo pesän suun reunustalla paistetut
silakat! Niitä ei saanut Viipurin toriltakaan! Niissä
oh kuinka sanoisi rautatien maku ja tuoksu.

Niin . . . niissä on rautatien maku ja tuoksu.
vahvisti Puhakka ja ryyppäsi.

Hänkin avasi eväskoppansa, samoin Haitari.
Yhdellä oh yhtä, toisella toista Haitarilla mm.
kokonainen pannukakku.

Insinöörin silmiin kohosivat kyyneleet. Eipä hän
ollut pitkiin aikoihin nähnyt noin paljon ruokia
yhdellä kertaa. Pannukakkukin! Voi taivahinen
sentään! Eikös jossakin ollut kirjoitettu, että »he
avasivat aarteensa ja lahjoittivat hänelle kultaa,
pyhää savua ja mirhamia»? Insinööri muisteli luke-
neensa joskus kauan aikaa sitten. Niin! Eikös
se seisonut itse Uudessa Testamentissa!

Hän ihan jähmettyi. Sen verran oli hänellä järkeä
tallella, että hän ymmärsi sovelluttaneensa tuon
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raamatunpaikan itseensä. Hyvä Jumala! Älkööt
herrat käsittäkö väärin! Ei hän sitä tarkoittanut,
että hän ... köyhä javaivainen —. Mutta muu-
ten kyllä tuo vertaus oh paikallaan. Kolme Itämaan
viisasta miestä! Andersson korjaili pyssyjä, Haitari
soitti jaPuhakka oh käynyt teollisuuskoulun. Kyllä
hän tiesi, insinööri Jusu Portaanpää! Kiitos jakun-
nia vain herroille, kiitos ja kunnia!

Toiset, joille myös ohkihonnut kulmiin, ymmärsi-
vät insinöörin ajatuksen juoksun. He olivat sillä
asteella, jolloin joku erikoinen ajatus yhtäkkiä kitey-
tyy totuudeksi, ja jolloin siihen suhtaudutaan veri-
sen vakavasti. Anderssonin leuka väkätti, ja suuret
kyyneleet vierivät hänen poskiaan pitkin. Puhakka
ja Haitari olivat myös syvästi järkytetyt. Tässä
Maaskolan päivystyshuoneessa toteutettiin tänä jou-
luyönä Mestarin sanaa: »Minkä teitte yhdelle näistä
vähimmistä minun veljistäni, sen te teitte minulle.»
Kyllä he ymmärsivät. Mutta sitä he eivät ymmärtä-
neet, kuinka tämä armo oli heidän osaksensa tullut.
Kolme Itämaan tietäjää Kaspar, Melchior ja
Balthasar! Eikö Andersson ollut puhunut heistä
matkalla? Olipa kyllä! Mutta että he . . . ei se
oh liian suuri kunnia heille, vaikka tuossa istuikin
Kristus, samassa pöydässä heidän kanssaan .

. .

Syökää insinööri, käyttäkää hyväksenne.
Andersson niisti nenäänsä suureen, tummaraitai-

seen nenäliinaan, jaHaitari jaPuhakka huomasivat,
että heillä oli aivan sama asia. Insinööri söi, söi kyy-
nelsilmin, silloin tällöin ristien kätensä ja vilkaisten
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joulukuusen. Hän söi, söi leivät, voit ja makkarat,
pani silakat samaa tietä . . . pistelipä lopuksi Hai-
tarin pannukakunkin. Se oh kokonainen jouluateria
miehelle, joka ei ollut kahteen päivään nauttinut
Jumalan jyvää.

Jumala siunatkoon teitä, kiitti hän sitten
liikutettuna ja pyyhiskeli silmiään. Nyt luulen
eläväni ensi jouluun.

Ehei, hyvä insinööri, ei ensi viikkoonkaan! Kyllä
se tiettiin tällä veturialalla. Polttoaine oli numero
yksi! Ajatelkaapas, kuinka ahkerasti Puhakka pis-
teli pesään Helsingin ja Viipurin välillä! Senttaa-
leissa sen saattoi kyllä laskea. Kuinka monta sent-
taalia luuli insinööri menevän?

No, ehkä viisitoista.
Ei riitä! Neljäkymmentä meiltä meni va-

rallakin.
He maistelivat kahviknorrejaan ja haukkasivat

viipurinrinkeliä päälle. Insinöörille annettiin toinen
rinkeli kotiin vietäväksi. Oliko hänellä perhettä?

Ei ollut ... ei veljeä, ei sisarta, ei ketään suku-
laista. Jaa ... yksi setä kuului asuvan jossakin
Perä-Pohjolan puolessa, mutta insinööri ei muista-
nut, missä pitäjässä.

Siis täydellisesti yksin?
Niin. Mutta kun pääsen tänne tallille, on täällä

seuraa. Täällä on sekin veturi, jolla amerikkalainen
kuljettaja Wilson kerran ajoi presidentti Rooseveltin
junaa... ja josta koko tyyppi on saanut nimensä.
Nytkin täällä on 300, 333, 247, 359, 124 .

~
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Satakaksikymmentäneljä!
Puhakka oh karahtanut pystyyn. Matti Laurin-

ahon veturi, jossa hän oh palvellut! Ihmeellistä!
Kuinka se oli tänne joutunut?

Se oh tullut toissa päivänä Riihimäeltä. Mistä se
sinne oli joutunut, ei insinööri osannut sanoa . . .

mutta se kai kuului johonkin pohjoiseen varik-
koon.

Niin kuuluu! Se on minun vanha veturini!
No . . . sitä oh lähdettävä katsomaan!
Se oh selvää! He läksivät.
Puhakka kulki edellä, Andersson hänen kintereil-

lään avopäin. Haitari kipitti kolmantena. Mutta
viimeisenä harppasi insinööri knalli päässä ja keppi
kädessä muuten ylisillään. Päivystäjä tuh heitä
vastaan ihmetellen, mitä miehet nyt keskiyöllä
hakivat.

Kymmenennestä pilttuusta se löytyi. Puhakka
väänsi sähköt palamaan, kiersi veturia ja huudahteli:

Siinäpähän on! Siinä totta totisesti on -—• pikku
ruskea!

He kiipesivät hyttiin. Se oh Puhakalle viimeistä
niittinaulaa myöten tuttu. Kaikki oh ennallaan . . .

lubrikaattorit, imurit, vesilasit .. . yksin kellokin
tikitti samalla paikalla kuljettajan pukin yläpuo-
lella. Puhakka oli haltioissaan.

Tässä on veturi, jolion minulla liittyy mitä her-
kimpiä muistoja. Sitä ajoi mies, jonka vertaista ei
Suomen Valtionrautateiltä löydy toista mies, joka
on kuljettaja kahdessakin merkityksessä. Tässä
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hytissä olen kokenut ensimmäisen suuren sisäisen
järkytykseni. Se on ollut minulle kirkko ja rukous-
huone.

Ja hän kertoi tovereilleen tapaturmasta, sen
seurauksista, heräämisestään ja uskonnollisuudes-
taan. Hän oh kyllä senjälkeen muuttunut, suuresti
muuttunut, mutta hän saattoi sen näin jouluyönä
tunnustaa, että suunta oh sittenkin sama, vaikka
horjahduksia. Jumala paratkoon, oh sattunut . . .

ja sattui edelleenkin.
Ja Penjami Puhakka veivasi ajatuksissaan suun-

nanvaihtajan alas.
Eiköhän se elämänsuunta sittenkin ole rat-

kaiseva, lausahti Andersson. Isävainaja sanoi,
ettei laiva koskaan kahdesti kulje aivan samasta
kohtaa, mutta tulee sittenkin satamaan, kunhan
kurssi on oikea. Eiköhän lie samoin tämän elämän-
kin laita . .

.?

Niin kai, niin kai . . . mutta monella tavalla täällä
miestä heiteltiin

.. .
heiteltiin.

No niin . . . kerrankos se sattui, että tuli syötetyksi
hiukan liikaa vettä kattilaan. Yiheltimissä se hiu-
kan tuntui. Ne päästivät sellaisen itkunsekaisen
äänen: plllii!

Haitari oli huomaamatta vetänyt huuliharpun tas-
kustaan ja ruvennut soittamaan. Hän soitti ensin
hiljaa, mutta paransi sitten vähitellen. Se oli joulu-
virsi.

He kuuntelivat hartaina, Andersson istuen lämmit-
täjän paikalla ja Puhakka kuljettajan. Hänen sil-
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mänsä ohvat kosteina kyynelistä. Haitari nojasi
hytin ovenpieltä vasten ja soitti.

»Sin’ yönä kirkkaus äkisti
välähti paimenille .

. .»

Niin, niin. Heidän tuli niin kumma olla . . . niin
merkillisen kumma olla. Oh kuin ohsi ahtaassa vetu-
rinhytissä häivähtänyt äkkiä ensimmäisen jouluyön
kirkkaus. Vai tuliko se viereisistä pilttuista —?

Yht’äkkiä aukenivat tallin ovet. Joku pitkä knalli -

päinen mies kiskoi niitä auki. Puhakka räpytti sil-
miään. Insinöörikö se siellä viittoi kepillään?
Kääntöpöytä oh suoraan heitä kohti. Se oli kirk-
kaasti valaistu . . .

Mitä, mitä nyt?
Ajakaa ulos! huusi insinööri ja viittoi

kepillään.
Vaistomaisesti tarttui Puhakka venttiiliin ja

raoitti sitä. Andersson hyppäsi hämmästyksissään
pystyyn. Mitä helkkaria? Neljä ja puoli ilma-
kehää .

. . sillä kyllä pääsi! Mutta mitä varten . . .

minkä vuoksi —?

Ajakaa ulos! kuului isinöörin huuto kovem-
pana.

Puhakka totteli. Hänelle oh yht’äkkiä selvinnyt
insinöörin tarkoitus. Tämä halusi, että 124 ajettai-
siin kääntöpöydälle. Sitä hän tarkoitti.

Hän ajoi siis varovasti, japikku ruskea tuhisi kuin
tyytyväisyydestä, että oli vanha tuttu venttiilissä.
Päästyään ulos hän huomasi joutuneensa häikäisevän
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kirkkaaseen valokehään. Mitä ihmettä? Mistä
johtui?

Hän silmäsi ympärilleen. Joka suunnalta tulviva
valo ihan häikäisi silmiä. Anderssonin harmahtava
pääkin ui valovirrassa. Haitari oli hämmästyksis-
sään keskeyttänyt soittonsa, mutta tuo ihmeellinen
kirkkaus iski kipunoita hänen huuliharppunsa me-
tallikuoresta. Insinööri seisoi kääntöpöydän tan-
gossa ja huusi:

Seis!
Puhakka jarrutti. Ja nyt hänelle vasta lopullisesti

selvisi insinöörin tarkoitus. Kolmestatoista pilt-
tuusta loisti kirkas valojuova kustakin ... ja jokai-
nen suuntautui kääntöpöydälle pysähtynyttä vetu-

ria kohti.
Insinööri oli vääntänyt veturien valonheittäjät

palamaan!
124 seisoi siinä . . . noiden kolmentoista veturin

ylälyhdyn valaisemana. Kuin tyvestä kapenevat
säilät leikkasivat valokartiot pientä ruskeaa vetu-
ria, jonka hytin ikkunasta kurkisti Anderssonin
harmahtava pää.

Mitä helkkarin temppuja te nyt keksitte, insi-
nööri?

Me ilmineeraamme joulun kunniaksi!
Tallipäivystäjäkin juoksi siihen.

Mitä kometiaa tämä on? Kuka p-kele on käs-
kenyt teidän ruveta värkkäämään vetureilla keskellä
Jumalan yötä?

Mutta Andersson huusi vastaan:
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Tulehan tänne, Hagert!
Päivystäjä kiipesi veturiin. Hän oh kiukkua

täynnä.
Mitä te oikein rekkuloitte? Päissänne kuin

siat ... ja pränkkäätte vetureilla!
Ole hiljaa, Hagert .. . emme me pränkkää.

Emmekä me ole päissämmekään. Mutta tämä on
yksi ingentemppu, joka sopii näin jouluyönä.

Ja hän antoi Haitarille merkin, että tämä rupeaisi
soittamaan.

Ja yhtä hiljaa kuin äskenkin soitti Haitari:
»Sin’ yönä kirkkaus äkisti
välähti paimenille.
Taivaasta astui enkeli
ja puhui pelkääville:
Mä saatan hyvän sanoman
riemuksi kaiken maailman,
iloksi murehissa . . .»

Niin juuri iloksi murehissa! Heillä olikin .. .

itsekullakin huolia tarpeeksi asti: pieni palkka ja
ahdas asunto. Ja niin vastuunalainen virka ...

oi, voi, kuinka vastuunalainen! Sadat ja taas sadat
ihmishenget uskottiin heidän haltuunsa ... ja Ju-
malan ihmeellisestä armosta he saapuivat kaikki
terveinä koteihinsa ..

. niinkuin nytkin joulu-
aattona.

Andersson seisoi avopäin, pää hiukan nuokahdel-
len, ja löi hiljaa tahtia kädellään. Veturi puhkui
hitaasti pilttuuseensa, kuin sankari, jonka ohimoita
kruunaa voiton kunniaseppele. Tallipäivystäjä kat-
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seli vuoronperään noita kolmea miestä, jotka lemu-
sivat vahvasti väkeville. Puhakka piteli venttiilin-
varresta kiinni, kasvoilla yliluonnollinen hartaus ja
silmät kyynelissä. Haitari soitti... ja Andersson
löi tahtia, pää nuokahdellen ja nenä kuuluvasti
tuhisten. Kaikkea piti ihmisen nähdä!

Seis! kuului insinöörin ääni, ja keppi heilui
edestakaisin ilmassa. Veturi oli pysähtynyt katto-
savutorven kohdalle.

Puhakka kääntyi tovereittensa puoleen:
Se oli sentään vähän hieno temppu! Hänen-

kin päänsä nuokahteli. Matti Laurinahon kun-
niaksi!

Minä teen tästä raportin! puhkui Hagert.
Et sinä tee mitään raporttia, sanoi Anders-

son ja laski molemmat kätensä raskaasti Hagertin
hartioille. Nyt on joulu ... ja ihmisillä hyvä
tahto. Me olemme vähän juhlineet, kuten huo-
maat .. . mutta olemme juhlineet joulua! Saakeli
sentään! Eikö se ollut komea paraati! »Aurinko, kuu
ja yksitoista tähteä kumarsivat minua!» Puhakka,
joka tuntee raamatun, tietää, mitä se tarkoittaa.
Ja . . . jolleiPuhakka muista, niinKonsunantti-Pehn
ainakin muistaa, sillä hänellä on saarnalupa kolmesta
kapitulista.

He lähtivät kaikki Pelinin huoneeseen ja herätti-
vät hänet. Hagertin täytyi jonauraa: hauskojaukke-
leita. Pökkelehtivät kuin pukit ja kumpsivat täällä
tallilla kuin tontut. Jouluyönä! M

Mitä? vikisi Pelin käheällä äänellä, ihme-
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telien tämän miesjoukon ilmaantumista hänen huo-
neeseensa.

»Aurinko, kuu ja yksitoista tähteä kumarsi-
vat minua». Mitä se tarkoittaa?

- »Aurinko, kuu .. .» Se tarkoittaa Jaakobin
poikia! Jaakob, hänen vaimonsa ja yksitoista vel-
jestä kumarsivat Joosefia. Mutta mitä tämä
kometia merkitsee?

Siinä se on: kumarsivat Joosefia! Hyvää yötä,
Pehn ... ja hauskaa joulua!

He eivät joutaneet sen pitempiin selityksiin.
Siinäpäs se oh: kumarsivat Joosefia, jank-

kasi Andersson, kun he ohvat tulleet hänen huonee-
seensa. Siellä oh pimeä, sillä kynttilät ohvat pala-
neet loppuun. Puhakka väänsi sähkön palamaan.
Hagert istutettiin pöytään.

Niitä on, Hagert, meidän, veturimiestenkin
joukossa sellaisia Joosefeita ... ja tuo oh Joosefin
veturi. .

. tuo 124. Senvuoksi me vähän niinkuin
iUumineerasimme. Mutta missä on insinööri?

Insinööriä ei näkynyt. Hän ei ollut palannutkaan.
Nukkuu jossakintenderissä . . . kivihiilikasalla,

halko pään alla.
Niinkuin Jaakob erämaassa, lausahti Pu-

hakka. Hänen tuli yht’äkkiä niin synkeä 010, ettei
hän puhunut sanaakaan. Eikä häntä saatu ottamaan
pisaraakaan enää. Hagert istui pöydän päässä ja
katseli häntä vaieten. Hänellä oli pyöreät, ihan pyö-
reät silmät. Mutta Penjami Puhakasta tuntui,
että se oh Matti Laurinako.



Yks’ kaks’ hän painoi päänsä pöydän reunaa vas-
ten ja rupesi hillittömästi itkemään.

No niin . . . sen se tekee, kun on liiaksi vettä

kattilassa! Plllii! Ei olisi pitänyt tehdä tuota ingen-
temppua .

. .

9 — Järventaus, Ja eläinten henki 129
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Kuudes luku.

1.

Liiaksi vettä kattilassa siinä ohAlvar Andersson
ollut aivan oikeassa. Penjami Puhakkaa vaivasi
kauan tuo jouluöinen juopottelu. Ei olisi pitänyt
hänenlaisensa miehen viljellä väkeviä. Se vei koko
elämän nurin.

Merkillistä kuinka tuollaiset tempaukset jäl-
keenpäin näyttivät surkeilta. Silloin kuin niitä
parastaikaa suoritettiin, oli niissä olevinaan jon-
kinlainen runouden hohde. Ingentemppu! Se tuntui
nyt jälkeenpäin muisteltuna niin typerältä, niin lap-
selliselta ja hassulta, ettei sille saattanut edes nau-
raa. Mutta ympäristö suhtautui siihen toisin.

He olivat kuulemina olleet suurenmoisia, vallan
suurenmoisia . . . kaikki neljä insinöörikin ja var-
sinkin liän. Peijakas sentään! Ottaa noin vain
veturi tallista keskellä yötä ja vielä jouluyönä!
ja ajaa se kääntöpöydälle! Kaikki lyhdyt loista-
massa ja sitten seisoa siinä hetken . . . kuin sankari-
osan esittäjä teatterilavalla kaikki valot suunnat-

tuina tuohon ainutlaatuiseen! Kumarrus ja esi-
rippu alas, ts. takaisin talliin . .

. Haitarin soittaessa
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virttä . . . jouluvirttä jaAnderssonin lyödessä tahtia!
Voi halvattu sentään! Sitä saattoi jo kutsua ingen-
tempuksi!

Mutta mitä, jos he oksivat ajaneet kääntöpöydän
kuoppaan? Hullu mies vivun varressa! Se oksi ohut
ingentemppu!

Kaikeksi onneksi ei sitä ollut tapahtunut. Näkyi
pitävän paikkansa, että Jumala varjeh hulluja ja
humalaisia . .

.

Puhakkaa vaivasi siis kauan aikaa tämä tapaus.
Onneksi ei Hagert ohut tehnyt siitä raporttia eikä
Konsunantti-Pehnkään pukahtanut mitään. He ok-
sivat varmasti saaneet sakkoa kaikki kolme Itä-
maan viisasta miestä!

Tapaukselle naurettiin. Siitä tuli Pasilan veturi-
miesten kesken seisova keskustelunaihe. Andersso-
nia kiusattiin: »Vai te teitte siellä Viipurissa ingen-
tempun!» Mutta Andersson vain huitaisi kädel-
lään; »Hiukan joulua fiirasimme.»

Ja merkillistä! Kun ympäristö rupesi suhtautu-
maan tapahtumaan iroonisesti, rupesi se jälleen heitä
itseään huvittamaan. Se oh sentään ollut uljas teko!
Ajaa veturi kääntöpöydälle ja vääntää kaikki valon-
heittäjät palamaan. Aurinko, kuu ja yksitoista
tähteä . . .

! »Mutta sinä itkeä kohotit sen päälle.»
Se oh totta hän oli sellainen. Hänen ei olisi

pitänyt koskaan lasiin kajota.
»Tyhjää! Jos ei maailmassa kummempaa tapah-

tuisi, niin ali right! Mutta tapahtui, tapahtui
Jumala paratkoon!
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Tammikuun lopussa 1918 oh puhjennut kapina
punakapina.

He ajoivat vuoroja kuten ennenkin, mutta mieli
oli ahdistusta täynnä. Malmin asemalla sattui sur-
keita näytelmiä. Yähäväliä raahasivat punakaarti-
laiset valepukuisen ylioppilaan ulos vaunusta ja
sitten mennä rymistettiin läpi asemahuoneen kirous-
ten ja sadatusten sadellessa. P-keleen lahtari! Aikoi
livistää! Onneton oli yrittänyt väärällä passilla pois
punaisesta Helsingistä. Juna seisoi asemalla, ilma-
pumppu takoi. Tuntui, kuin olisi veturikin värissyt
niiden hirmutekojen johdosta, joita täällä pantiin
toimeen. Kuului laukaus jostakin makasiiniraken-
nuksen takaa, junanlähettäjä viittasi kuin kureh-
tiäkseen: menkää pois, menkää pois! Täällä tapah-
tuu hirveitä! Anderssonin käsi vapisi, kun hän tart-
tui viheltimen varteen. Se kuulosti tuskan kiljah-
dukselta. Yasta sitten, kun juna oli täydessä vauh-
dissa, tuntui, kuin olisi selvitty tuosta hirvittävästä
tilanteesta. Mutta silloin vasta sydän hakkasi-
kin ... ja Penjami Puhakan kädet vapisivat hänen
heittäessään biiliä pesään. Ja vaikka oh päivä, niin
sokaisi tulipesän loimu niin hänen silmänsä, ettei hän
nähnyt mitään.

Adrian Oinaasta oli tullut varikonesimies. Punai-
nen nauha käsivarressa hän nyt istui sillä paikalla,
missä aikaisemmin oli istunut insinööri Hagelberg.
Tämä oli paennut, mennyt piiloon. Konsunantti-
Pelinistä oli tehty elintarvekomissaari. Koska hän
tunsin hyvin maaseudun, sai hän nyt matkustaa
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ympäri haalimassa kokoon ruokavaroja. Ennen hän
oli jakanut sanan rieskaa, nyt hän sai koota aivan
tavallista leipää. Mielipiteiltään valkoisena hän olisi
voinut kieltäytyä, mutta Pelin arveli ihmisten tar-

vitsevan ruokaa. Siinä hän oli oikeassa elintar-
peista oli tullut yhä suurempi puute. Pelin matkus-
teli siis, toi vaununlastittain jauhoja ja perunoita.
Pasilan elintarvelautakunta niitä sitten jakeli.Kaikki
oli kortilla ollut jo kauan.

Punaisuus oli levinnyt veturimiestenkin keskuu-
teen. Tallin päivystyshuoneesta oli muodostunut
poliittinen kannunvalantapaikka, missä keskustel-
tiin, väiteltiin ja huudettiin. Harva uskalsi sanoa
vastaan, useimmat vaikenivat, kuuntelivat vain.
Heitä luonnollisesti pidettiin silmällä. Urkkijoita
vilisi joka nurkassa niitä sai varoa. Ajattelematon
sana vain, niin mies vietiin kuulusteltavaksi johon-
kin esikuntaan. Ja sai kiittää onneaan, jos sieltä
hengissä selvisi. Anderssonia oli jo käytetty kerran
jaJoulupukkiakahdesti. Merkillistä, että juuri Joulu-
pukkia, joka ei tavallisissa oloissa puhunut mitään,
mutta nyt oli lausunut katkeria arvosteluja.

Kaksi tuntia oli Anderssoniakin kiusattu, sitten
laskettu. Ammattitaito suojeli häntä niinkuin
yleensä veturini iehiä. Sillä punainen hallituskin
ymmärsi, että jos ammattitaito puuttui, kärsi siitä
ennenkaikkea juuri liikenne. Ja siitä oli hallitus
suuresti riippuvainen.

Hallitus niin. Rautatiehallituksessakin komen-
sivat punaiset. Eräästä veturinkuljettajasta oli tehty
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päätirehtööri. Andersson tunsi hänet: se oli eräs
tamperelainen kuljettaja, vanha juoppo. Mutta
jopas nyt näytteli suurta herraa! Kävi kerran armos-
saan tallejakin tarkastamassa. Puhakka ja Anders-
son olivat silloin olleet läsnä heille oli sattunut
vapaapäivä. Mahtavana oli herra päätirehtööri kul-
kenut ja tarkastellut vetureita kolme punakaar-
tilaista kunniavahtina. »Helkkari!» oh Andersson
suhauttanut Puhakan korvaan. »Sillä on vielä
p-skaa kynsien alla, vaikka onkin nyt herra!»

Ja jälkeenpäin oli Andersson kertonut, kuinka
juuri tämä sama mies kuljettajana ollessaan oli ker-
ran humalapäissään nukkunut venttiilin varteen,
ja juna jäänyt muutamaan mäkeen. Se oli ollut
tavarajuna, ja tosin oli lämmittäjä ollut samassa
tilassa samoinkuin koko junahenkilökuntakin:tukki-
humalassa kaikki tyyni javetäneet unta kuin pölkyt!
Kattila oli tietysti kiehunut kuiviin. Kun lopulta
junaa ei ollut ruvennut kuulumaan, oli junanlähet-
täjä ratamestarin ja asemamiehen kanssa lähtenyt
dresiinalla vastaan. Ja aivan oikein! Siellä oli juna
seissyt muutamassa painanteessa .

. . kahden mäen
välissä täydet valot palamassa, mutta hiljaa kuin
kuollut. Oli noustu veturiin. Siellä oli kuljettaja
kuorsannut yhdessä, lämmittäjä toisessa nurkassa,
ja höyry oli ollut nollassa! Samoin oli ollut junamies-
tenkin laita: hirsiä olivat vedelleet konduktöörivau-
nussa. »Sanon minä sen, että kun tuollaiset miehet
ovat valtion ohjaksissa, niin »kattilan» kiehuttavat
kuiviin ja siinä ollaan!» Se oli Anderssonin mielipide.
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Nkn Andersson ... hän ok tiukkaa poikaa,
mutta hoiti kuitenkin tointansa, vaikka olikin punai-
nen esivalta. Eikä hän ohut ainoa heitä ok
monta . . . enemmistö »valkoisia», jotka olivat pysy-
neet viroissaan niinkuin hänkin, Penjami Puhakka.
Hän ok vain viime päivinä miettinyt, mistä se joh-
tui. Okko ihminen pohjaltaan pelkuri, niin ettei
rohjennut asettua vastakynteen, kun tilanne näytti
toivottomalta? Ja kuitenkin he jokainen toivoivat
valkoisten voittoa, mutta sktä huolimatta palvek-
vat. Omituinen ristiruta.

Joskus näytti tämä kysymys selviävän taval-
lista kriitillisempinä hetkinä. Ihminen oli pelkuri . . .

varoi asettamasta henkeään vaaraan, jollei mahdolli-
simman monessa samana hetkenä syttynyt voima-
kasta ratkaisevaa päätöstä: Nyt! Käyköön miten
tahansa! Joukkosukkessuunia. (Penjami Puhakka
tapaili ns. sivistyssanoja.) Mutta yksin oli ihmi-
nen pelkuri .. . vain massa, joukko, teki hänestä
sankarin. Nyt olivat punaiset rohkeita, koska heillä
oh niin ehdoton ylivalta. Mutta tappiolle joudut-
tuaan he masentuisivat, ja he, toisinajattelevat, oksi-
vat silloin uljaita, koska siihen oksi sikoin niin hyvä
tilaisuus. Mikseivät porvarit toimineet? Heitä ok
Helsingissä varmasti enemmän kuin punaisia, mutta

he vain istuivat ristissä käsin. Ei oUut aseita. Ei se
kelvannut puolustukeksi .

. . paremmin kuin sekään,
että he, veturimiehet, puolustelivat virassapysymis-
tään sillä, että ok varjeltava valtion omaisuutta.
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He ohvat pelkureita . . . koska ihminen oh pohjal-
taan pelkuri. Siitä se johtui.

Penjami Puhakka on matkalla tallille, hänellä on
vapaapäivä. Nyt oh maaliskuun alku. He olivat
edelhsenä päivänä palanneet Turusta. Varikon por-
tilla seisoi punakaartilainen, pistin kiväärin suussa.
Sille piti näyttää passia.

Kaikkialla joka paikassa ne olivatkin vahdissa
yksin tädissäkin. Mutta vetureihin eivät nous-

seet. Siellä sai vielä miehistö määrätä. Mitäpä olisi
tuollainen maalta tullut miehen tallukka paljon
ymmärtänytkään? Ei mitään!

Puhakka oli huolestunut. Krigsholm, hänen enti-
nen kuljettajansa oh hermostunut .

.
. äärimmilleen

hermostunut. Hänen insinööripoikaansa jahtasivat
punaiset. Nuori mies oli ottanut osaa suojeluskunta-
hommiin kaupungissa, ja se oli tullut punaisten tie-
toon. Poika piileskeli, vietti yön siellä, toisen täällä,..
mutta pistäytyi toisinaan kotiväkeäkin katsomassa

salaa. Se oli vaarallista. Hänet voitiin napata
kiinni minä hetkenä hyvänsä ... ja se olisi hänen
menonsa. Nyt tuumi Krigsholm tuskissaan, miten
pojan voisi toimittaa turvaan. Jos hänet voitaisiin
kuljettaa Tampereelle, niin voisi sieltä jotenkuten
keinotella valkoisten puolelle. Krigsholm oh siitä
puhunut hänelle, käynyt äsken heillä . .

. supattanut
kahden kesken: eikö hän Anderssonin kanssa ottaisi'
asiaa hoitaakseen? Hän oh suostunut, mutta nyt
jälkeenpäin näytti asiaan hittyvän niin monen-
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laisia mutkia, että hän jo puohttain katui anta-

maansa lupausta.
»Minä kun en enää aja yöjunia, niin en voi ottaa»,

oh Krigsholm vaikeroinut. »Se kävisi yöllä huo-
maamattomammin kuin päivällä. Päivällä on ilmi-
tulon vaara suurempi .

. .»

Niin se kyllä oh . .
. mutta mitä Andersson sanoisi?

Hänen täytyi ehdottomasti neuvotella Anderssonin
kanssa. Muuten ei siitä tullut mitään.

Hän tuli päivystyshuoneeseen. Siellä oli miestä
kuin merenmutaa ..

. mikä luki »Tiedonantajaa»,
mikä pelasi korttia. Nyt punaisena aikana oli
kuri kokonaan höltynyt. Ennen ei esim. kortin-
peluu päivystyshuoneessa olisi tullut kysymykseen-
kään. Vanha Paakki istui lynkäpäittensä varassa
muutamassa nurkassa. Mies oh vanhentunut näiden
viikkojen aikana. Korniloff tutki ruotsalaista tie-
donantolehteä korppikotkan pää kumarassa.

Sanon minä sen, että se Krigsholmin poika on
ensiluokan lahtari! Sellaiselle olisi annettava »leipä-
kortti»!

Puhakka hätkähti. Täälläkin siis puhuttiin siitä!
Nuori, viekkaannäköinen apulämmittäjä pyörähti
ympäri ja tuijotti häneen. Sillä veijarilla oh täydelli-
nen ketunnaama.

Se oli Jussi Kampman, siivoojattaren poika.
Puhakka meni päiväkäskyä tutkimaan. Siihen oli

Adrian Oinas töhertänyt viikon vuorot. Töhertänyt?
No . .

. hänellä oh tavallista parempi käsiala oli-
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hän hän käynyt muutaman luokan lyseotakin. Mutta
Puhakkaa raivostutti.

No niin. Ennen ajettiin keisarijunia, mutta
nyt saa tyytyä kuskaamaan kaiken maailman huli-
gaaneja, joilla on punainen nauha käsivarressa.

Korniloff! Puhakka kääntyi äkisti ympäri.
Kampman oli harpannut vanhan kuljettajan eteen.

Vai sinäkin . . . senkin vanha haaska! Puhut
keisarijunista. Etkös tiedä, ettei nyt enää keisareita
olekaan? Kuljetapas sitten! Sinut pitäisi viedä
esikuntaan kolmannen kerran!

Korniloffin korppikotkanpää kohosi uhkaavasti.
Näytti, kuin olisi hän valmistautunut iskemään.

Eivät ennen poikaklopit hyppineet vanhem-
piensa silmille. Mutta .

.
. nythän onkin uusi aika!

Niin nowoje wremja! Mutta se aika aina-
kin on mennyt.

Se oh piikkiKorniloffille, joka oli palvellut tsaarin-
aikaista Venäjää.

Pusu-Pahlman astui sisään hyräillen:

Och ingen har
sä roliga dar
som en halvtokig kypare har

Terve, Pahlman! huudahti Puhakka.
Mitäs sinulle kuuluu?

Pahlman äimisti:
Toimme iivanoita, Viipurista

Hän säpsähti huomatessaan Kampmanin ja
korjasi:
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.. . niin, sotilasjunan, sotilasjunan niin.
Kampman katseli heitä kulmainsa alta, korjasi

lakkiaan ja lähti.
Tuo se vielä saattaa meidät kaikki hirsipuuhun.

Vanha Paakki oh herännyt nähtyäänkiusanhengen
poistuvan.

Puhakka tarkasteli häntä ja muisti yht’äkkiä
Niemenrannan. Hänet valtasi sääli. Kauas tuntui
jääneen kansallisuusaate Snellmanin ihanne. Suo-
men kansa rakasti ryssää enemmän kuin omaa vel-
jeään. Paakki parka Niemenranta parka!

Savu-Soldankin ilmestyi huoneeseen. Puhakka
pani merkille hänen punertavat silmänsä. Matka-
neuvoja oli saanut valvoa öitä .

. . olla välistä mat-

kalla tavallisena kuljettajana ja sitten taasen omassa
virassaan. Hän näytti ylenmäärin rasittuneelta.

Ei tätä ruljanssia kestä enää mikään! Oinas
kutsuttaa minut vähäväliä puheilleen -—• haukkuak-
seen. Minkä minä sille voin, että veturit menevät
rikki .. . taitamattomien miesten kynsissä! Viime
yönäkin ovat ajaneet muutaman Wilsonin kuumaksi
ja sulattaneet kiertokangen laakerin. Ei sen vertaa

älliä miehillä, että olisivat panneet edes puusta. Ajaa
koluuttavat vain. Siellä on nyt 618 säpäleinä Riihi-
mäellä ... ja vasta tuotiin maahan.

Ja Savu-Soldan istahti väsyneenä penkille ja sy-
tytti savukkeen. Hetken kiduttua hän sylkäisi ja
heitti sen menemään.

Siinä se on niiden lupaama ihanneaika ...ei
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kunnon tupakkaakaan enää! Turvepehkua saa polt-
taa, niin että keuhkoja kirvelee.

Älähän puhu, vielä se paranee.
»Tiedonantajaa» lukenut mies heitti lehden pöy-

dälle. Se oli Paakin lämmittäjä Paavola.
Oletkos sinäkin kallistunut sille puolelle?
Mille puolelle? Minun käsittääkseni on vain

yksi ainoa »puoli» ... ja minun mielestäni on aika
kahistua, kun ei vastapuolelta kuulu mitään.

Kuuluu kyllä, huudahti Haitari ja rupesi
sakkaamaan kortteja. Minä olin tässä pahasti
häviöllä, mutta jopahan pelasti ristiässä!

Niin ... se oli siinä korttipelissä. Mutta tässä

valtiollisessa pelissä —? Liekö noita koko valkoisia?
—On niitä .. . kourallinen, jotka kahakoivat

siellä jossakin -—• Tampereen takana. Mutta pian
niiltä sisu loppuu! Lukekaa lehtiä.

Ja Paavolakin läksi.
Lehtiä! Korniloff pihautti. Sai niitä lukea...

mutta kun niistä ei tullut hullua hurskaammaksi.
Ne sisälsivät voiton uutisia jokhkinen päivä. Puna-
armeija oli siellä ja siellä saavuttanut suuren voiton.
Mutta miksi alkoi Tampereella tuntua omituinen
epävarmuus? Puhakkakin oli sattunut muutamana
päivänä torille, missä punaupseeri juuri oli puhunut
joukolleen. Miehiä oli seisonut rivissä, kiväärit
olalla . . . millä enemmän, millä vähemmän punaista
yllään. Päällikkö oli puhunut muutamasta vaaralli-
sesta retkestä, johon tarvittiin viisi miestä. »Minä
tiedän, että jokainen teistä on valmis niin kunniak-
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kaaseen tehtävään, mutta minä tarvitsen vain viisi...
viisi rohkeaa poikaa. Ne siis, jotka ovat halukkaat,
astukoot rivistä esiin.» Ei yksikään ollut astunut.
Päällikkö oli uudistanut kehoituksensa samalla
tuloksella. Lopuksi kun hän oikein kauniisti oli
kuvaillut retken tuottamaa kunniaa, oli kuulunut
ääni rivistä: »Mene itse, p-kele! Sittenpähän näet,
kuinka siellä käy!» Ja miehet olivat hajaantuneet
omin lupinsa.

Sellaista oli tällä puolen, minkälaista mahtoi sitten
olla toisella puolen?

Oli muuten merkillepantavaa, että täällä, päivys-
tyskuoneessa, oli viime päivinä ruvettu juttelemaan
vapaammin. Kaikki olivat niin väsyneitä, niin kyl-
lästyneitä, ettei enää isosti välitetty siitä, mitä sanot-
tiin. Hermot olivat turtuneet. Ajateltiin vain, ettei
elämä siitä sen pahemmaksi voinut muuttua, vaikka-
pa joutuisikin kiinni. Eihän kuolema suinkaan ollut
pahinta tässä maailmassa. Pahinta oh epävarmuus.
Puhakkakin oli toisinaan niin hermostunut, että
kädet pakkasivat vapisemaan kuin ikäloppu van-
huksella.

Pusu-Pakinaan oli ruvennut pelaamaan korttia
poisläkteneen Haitarin sijasta.

Paras on olla ajattelematta. Jos minä syven-
tyisin siilienkurjuuteen, mitä jokapäivä näen, menet-
täisin varmasti järkeni. Mutta kun lauleskelen, niin
se menettelee kutakuinkin. On parasta näyttää
niille iloista naamaa ... tuollaisille Paavoloille ja
Kampmaneille.
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Ja hän rupesi hyräilemään:
Och ingen har

så roliga dar
som en halvtokig kypare har,
Om nätterna då skojar hän,
on dagen går kring sta’n.

Juu, juu ... kyll’ se niin on, tuumi Kasakka-
Bymankin, joka istui korttipöydässä. Me sää-

dän pian kaikki keyde kring jos tommotit här-
rat kun Uinaski pite valita kauan.

Puhakkaa painosti insinööri Krigsholmin juttu.
Hän oli toiminut koneosastolla nuorempana insinöö-
rinä ja joutunut jostakin syystä muutamien lämmit-
täjien vihoihin. Sitten olivat tulleet ne suojeluskunta-
puuhat. Jos ei miestä pian saataisi turvaan, olisi tuho
edessä . . .

Samassa ilmestyi ovelle tukeva naishenkilö, yltä-
päätä noessa jarasvassa. Trasselitukko kourassa hän
seisoi ovella ja tarkasteli arvostelevasti kokoontu-
nutta seuruetta.

Se oli Kampmanska, siivoojatar.
Eikö meidän Jussi ole täällä?

Kasakka Byman luikautti olkansa yli.
Jussi pantiin pussi ja vietin mettä.
Mitä lointelet! Mikä sinä luulet olevasi? Et

sinä ole sen kummempi kuin meidän Jussikaan
senkin Sipoon susi! Katso vain, ettei itseäsi viedä
metsään ... tuollaista lämmittäjän rehvanaa!

Jaa, kylle me treffama, ku’ kölit aina, yritti
Kasakka-Byman jatkaa, mutta silloin eukko lähti.



143

Se on vaarallinen akka, sanoi Savu-Soldan,
joka seurasi toisten peliä. Ei . . . minun täytyy
taas lähteä sinne varikon konttoriin.

Sano insenjööri Uinas torveksi,
Kyllä niitä menee.

Ja Savu-Soldan läksi hermostuneena, kumarassa
ja päätänsä pudistellen.

Puhakkakin teki lähtöä. Hänen piti välttämättä
tavata Andersson, mutta kuljettaja ei ollut täällä.
Missä ihmeessä se mies juoksenteli? Aikaa ei ollut
paljon hukattavissa, sillä kello oli nyt kolme ...ja il-
lalla yhdeksältä heillä oh lähtö sotilasjunaaviemään.

Samassa saapui tullimies tuoden uuden päivä-
käskyn. Se sisälsi määräyksen, että Tampereelle
menevään sotilasjunaan oh otettava apuveturi.
Juna oli nim. niin pitkä. Apuveturiksi oli määrätty
n:o 291 ja miehistöksi Krigsholm ja Kampman.

Puhakka riemastui. Nythän se kävi mainiosti!
Nyt saattoi Krigsholm itse kätkeä pojan veturiinsa.
Yksissä tuumin ajettaisiin sitten Tampereelle. Hän
ei oikein kuullut päivystäjän kysymystä, mutta vas-
tasi:

Kyllä minä vien sanan ... kyllä minä vienl
Ja hän läksi melkein juoksujalkaakotiinsa

2.
He olivat jo aikaisemmin tuumineet, mitenkä

kaikki järjestettäisiin. Piti laittaa puista sopiva
katos, jonka alla saattaisi maata. Sitten kivihiiliä
peitteeksi ja poika olisi turvassa.
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Tuumasta toimeen. Mutta nyt ilmaantui paha
este: Kampman oh punainen. Miten voitaisiin toimia
niin, ettei hän huomaisi mitään?

Puhakka ja Krigsholm istuivat viimeksimainitun
luona, kamarissa, ja neuvottelivat. Krigsholm oh
hermostunut. Kävellen edestakaisin hän pohti ja
mietti, mutta tilanne näytti toivottomalta.

Ei se käy! Se rakkari huomaa piankoko jutun,
ja me olemme kiikissä. Toinen keino on keksittävä.

Taas mietittiin, ja tunti kulahti. Nyt oh kello jo
viisi. Poika oli koko päivän piilotellut erään lähellä
asuvan tuttavan luona. Mutta talossa asui epä-
luotettavaa väkeä. Täytyi siis noudattaa äärim-
mäistä varovaisuutta.

Ei auta muu kuin että kätketään poika teidän
veturiinne, sanoi Krigsholm.

Niinpä kyllä .
.

. mutta Andersson. Hänen kans-
saan olisi ollut ehdottomasti sovittava. Mutta —An-
derssonia ei ollut tavattu koko päivänä kukaan ei
tiennyt. Puhakka oli puolikymmentä kertaa soit-
tanut hänen ovikelloaan. Turhaan: mies ei ollut
kotona.

Täytyy sitten minun ottaa juttu riskilleni,
virkkoi hän viimein, kun oli miettinyt asiaa puoleen
ja toiseen.

Hyvä! Sitä oli Krigsholm juuri odottanutkin.
He lähtivät talliin.
Päivä alkoi jo hämärtyä illaksi. Varikon portilla

seisoi punakaartilainen kuten tavallisesti. Mutta
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Olikin pakkanen.

Ratapiha talhn jarautatiekasarmin välillä oh ihan
mustana. Ei valkoista läikkääkään. Semafoorien
ja etusignaahen tulet vilkuttivat kaupungista käsin.
Ilma oh usvainen. Raitiovaunu mennä kohsi radan
ahtse jossakin oikealla. Punainen lyhty loisti, kun
se kiipesi radan itäpuolella olevaa viertotietä ylös.

Ensimmäinen tehtävä oh halkojen hankinta. Se
ei tuottanut vaikeuksia. Aivan tallin päässä oh puo-
leksi kaatunut pino. Siitä oli helppo ottaa.

Sattuikin hyvin. »Iso mummu» oli saanut sijansa
aivan äärimmäisessä pilttuussa, kuonakanavan vie-
ressä. Mutta pilttuu oh valaistu. Ensimmäinen työ
oh siis sammuttaa valot. Puhakka otti sen tehdäk-
seen.

Krigsholm jäi seisomaan pinon viereen pari halkoa
sylissä. Hän oli ne ottanut ajatuksissaan. Tuntui,
kuin olisi hän pidellyt poikaansa. Hän tarkkasi tallin
edustaa. Kääntöpöydän kopista läksi juuri ulos mies
ja tuli häntä kohti. Krigsholmista ainakin näytti
siltä. Hän hätääntyi, pudotti halot maahan ja pu-
jahti talliin.

Puhakka tuli häntä vastaan hengästyneenä.
No . . . mikä nyt?

Krigsholm selitti tilanteen.
Ei se ole mitään huomannut ... se muuten

vain. Kuule! Sillä aikaa kuin minä laitan sijaa ten-
derin perälle, kannat sinä halkoja.

Mutta entä tallipäivystäjä?

10 Järventaus, Ja eläinten henki 145
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Minä sanon hänelle, että hän saa jättää meidän
veturimme. Pidän itse huolen lämmityksestä. Muu-
ten särin sähkönappulan ei tule valoa.

Puhakka kiipesi hyttiin. Hän otti lapion ja rupesi
varovaisesti siirtelemään kivihiiliä syrjään. Piti
hihkua hiljaa, ettei syntyisi turhaa kolinaa. Hytissä
paloi lamppu. Sen kehyksen kapeasta raosta siivi-
löityi valo alas, valaisten pannun otsan . . . sen kiil-
tävät metalliosat, mutta jättäen johämyyn hytin sei-
nustat.

Hän työskenteli rivakasti, niin että hiki kihosi
otsalle. Jospa hän olisi eilen tiennyt, että tuli täl-
lainen urakka, niin hän olisi joTurun-matkalla lapioi-
nut hiilet tenderin etuosaan. Nyt se vei aikaa.

Samassa kuului kolahdus jostakin alhaalta. Koko
pilttuu kajahti. Täällä kaikuihin niin hermostutta-
van hyvin. Jokin raskas esine oli pudonnut tallin
kivilattialle. Alhaalta, veturin vierestä, kuului ähki-
mistä. Krigsholm varmaankin oli pudottanut halon.

Hän kapusi vastaan. Kuljettaja puhkui ylös por-
taita hirmuinen taakka puita sylissä.

Putosi yksi! huohotti hän. Minä menen
noutamaan.

Hän ojensi halon Puhakalle ähkien japuhkuen.
Älä ota niin paljon yhdellä kertaa, kuiskasi

Puhakka. Ota vähemmän. Mutta katso, ettei
sinua kukaan näe.

Hän siirsi halot tenderiin ja jatkoi työtään. Het-
ken kuluttaa olikin jo syntynyt niin paljon tilaa, että

mies mahtui polvet koukussa makaamaan. Latoen
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halot suunnitelman mukaisesti ristikolle hän laittoi
päät. Mutta sitten selvisi hänelle yht’äkkiä, että
puuttuivatkin kattolankut.

Onneksi oh tenderissä yksi, joka riitti. Mutta tar-

vittiin välttämättä toinen. Hän huomautti Krigshol-
mille, joka juuri kapusi ylös uuden puusylyksen
kanssa:

Ei tarvitakaan enää. Mutta mene hake-
maan jostakin lankku. Hän näytti mallia. Täl-
lainen.

Mihinkäs minä nämä halot panen?
Heitä pesään.

Miesparka oh hermostuneisuudesta vallan neuvo-
ton.

Lankku saatiin, samoin jonkun verran seinää.
Yks’ kaks’ oh piilopaikka valmis. Tyytyväisyydestä
huoahtaen istahtivat miehet hyttiin.

Kampmanska näki minut, kun kannoin lank-
kua, —• kuiskasi Krigsholm ja katseli Puhakkaa säi-
kähtyneenä.

No .
. . mitä sanoit?

Sanoin, että tarvitsen kanavassa . . . veturin
alla.

—No. . . mitäs Kampmanska —?

Ihmetteli, että minä lähden 333:11a. Jussi oli
kertonut mentävän 291:llä.

Katso sitä p-ua! Kaikki se tiesi! No tie-
tysti! Poika oli kertonut äidilleen ... ja seisoihan
se sitäpaitsi päiväkäskyssäkin.

He istuivat tuokion vaieten. Höyry vain niin
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mukavasti murahteh kattilassa. Manomeetteri osoitti
kymmentä ja puolta. Puhakan puuhatessa tende-
rissä oli paine laskenut.

Hän tarttui lapioon ja oh juuri aikeissa ruveta

heittämään hiiliä pesään, kun hänen huomionsa kiin-
tyi veturin kupeelta kuuluviin hiipiviin askeleihin.
Hän kurkisti ulos. Tumma naisen hahmo oh kyy-
kyllään vetopyörien välissä ja tirkisteh pimeään
kanavaan.

Kampmanska!
Hei! huusiPuhakka. Mitä Kampmanska

hakee? Tämä on kai jo siivottu?
Kas ...

lämmittäjä! Minä vain, että
minkävuoksi täältä on valot sammutettu . . .

Se pahus nuuski kaikki!
Joku on lyönyt sähkönappulan rikki. Ei saada

valoa.
Ohoo! Vai niin!
Ja Kampmanska hiihteli tiehensä.

Se vainuaa jotakin, kuiskasiKrigsholm, joka
oh kyyristynyt yhteen kasaan. Se on niin punai-
nen, niin ehta punainen kuin olla saattaa.

Niin oli. Mutta kyllä he siitä huolimatta ämmää

nenästä vetäisivät. Yrjö vietäisiin Tampereelle,
vaikka kymmenen Kampmanskaa koettaisi estää.

Puhakka oli jo innostunut seikkailuun.
Sovittiin, että Krigsholm lähtisi heti hakemaan

poikaa. Paljon vaatteita päälle vain . .
. mahdolli-

simman huonoja. Tenderi ei ollut mikään toisen luo-
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kan makuuvaunu. Mutta varovaisesti, äärimmäisen
varovaisesti.

Hän antoi passinsa Krigsholmille. Sen avulla he
pääsisivät portista. Punakaartilainen ei osaisi mitään
vikoa, kun passissa ei käytetty valokuvaa.

Krigsholm lähti, jaPuhakka jäihyttiin. Hän pisti
hiiliä pesään, syötti vettä, pyyhki trasselitukolla pan-
nun otsaa. Oli tämä seikkailu! Sai nähdä, miten se
päättyisi.

Hän tarkasti lubrikaattorin, kaasi sen öljyä täy-
teen, otti sitten pumadaa ja kiilloitteli metalliosia.
Jotakin piti tehdä, jotta hermot pysyisivät kurissa.
Työskennellessään hän puheli »mummulle» ajatuk-
sissaan:

»Niin, mummu, me viemme nyt Yrjön. Ihmishenki
on uskottu suojaasi. Kyllä kai sinä olet niin kiltti,
että viet perille?»

»Mummun», pani höyry kattilassa.
Samassa hiipi joku veturiin. Puhakka hätkähti.

Joko ne tulivat isä ja poika? Mutta ei. . . tulija
oli Jussi Kampman.

Iltaa. Mehän joudummekin yhdessä matkalle.
Niin jouduttiin .

.
. sellainen oh tullut määräys.

Mitenkähän ne Krigsholmin, joka ei yleensä
ole ajanut yöjunia?

Kampman tirkisteli tenderiin käsin. Puhakka
piti häntä silmällä eikä vastannut.

Teilläpä on hiiliä.
Hän nousi seisomaan ja koetti kurkistella hiili-

kasan yli, mutta ei nähnyt.
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Hiiliä niitä tarvittiin matkalla.
Niinpä niin, - mutta tota noin äiti oli sano-

nut nähneensä Krigsholmin täällä. Missähän se äijä
hiihteh?

Meni päivystyshuoneeseen.
Pojanlurkki oli saatava pois, ennenkuin Krigsholm

palaisi. Silloin olisi kaikki hukassa. Hyvä Jumala!
Jos Kampman näkisi insinöörin, hän antaisi heti ilmi.

Miksi te puuhaatte pimeässä?
Kuka lie särkenyt sähkönappulan ei saa

valoa.
Kampman lähti laskeutui onneksi oikealta puo-

len alas. Puhakka huoahti helpotuksesta.
Mutta hän ei mennytkään vielä .. . aikaili

vain veturin kupeella. Yht’äkkiä hän virkkoi:
Santarmit saivat taas eilen kiinni yhden yli-

loikkarin ... mikä lie ollut Saksaan menijä.
Puhakka raivostui:

Mitä varten sinä minulle sellaisia juttelet?
Kampmanin ketunnaamalla häivähti ystävällinen

irvistys, vaikk’ei Puhakka sitä pimeässä nähnyt.
Muuten vain. Minusta tuntuu, että te kuulutte

lahtareihin. Hän mietti hetkisen. Mutta köy-
hästi niiden vielä käy lahtareiden . . . sellaisten
kuin insinööri Krigsholminkin.

Käyköönpä miten tahansa, hän ei siitä välittänyt.
Hän ei pitänyt suden eikä lampaan puolta.

Hän oli niin raivoissaan, että teki mieli keittää
herjaa vasaralla, jokaoli siinä tenderin syrjällä hiilien
murskaamista varten ihan käden ulottuvilla.
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Mutta hän hillitsi itsensä javastasi niin rauhallisesti
kuin saattoi:

Olisi parempi, jos menisit hoitamaan veturiasi
etkä siinä turhia leksottelisi.

Kampman läksi, vihellellen mennessään. Puhakka
piti silmällä, mihin suuntaan hän menisi. Jos hän
menisi ovesta, niin saattaisi hän törmätäpahki Krigs-
holmia ja tämän poikaa. Mutta ei. Kampman
poikkesi viereiseen pilttuuseen ... ja hetken kidut-
tua häipyivät hänen askeleensa kuulumattomiin.

Tuokion kuluttua aukeni käyntiovi, ja kaksi haa-
mua hiipi veturin kuvetta pitkin hyttiä kohti. Pu-
hakka tunsi isän japojan. Yks’ kaks’ niin he oli-
vat hytissä.

Sammuta valo, sammuta Herran nimessä valo!
hoki Krigsholm.

Puhakka väänsi kattolampun sammuksiin.
No nyt, insinööri. . . nyt on teille paikka.

Mutta luuletteko tulevanne toimeen siellä? Tästä
ei muodostu mitään huvimatkaa.

Keskustelu kävi kuiskaamalla. Insinööri, joka oli
puettu työmiehen pukuun ja joka oli kasvattanut
itselleen pitkän parran, nyökäytti päätään. Hän
näytti tyyneltä. Mutta sitä levottomampi oh isä.
Hän kurkisteli puolelle ja toiselle, edestakaisin, edes-
takaisin.

Ei näy mitään. Toimeksi vain!
Se oli todellakin omituinen toimitus. Tuntui kuin

olisi mies haudattu maahan. Hiilenkokkareet vain
rapisivat lankkuja vasten, kun Puhakka varovasti
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siirteli niitä lapiolla. Mutta hän oh pitänyt huolta
siitä, että insinöörille jäisi hengitysrakoja. Varsin-
kin tenderin perälaidan puoleiselle lankulle hän siirsi
hiiliä varovaisemmin. Sen ja lankun vähin jäi siksi
huomattava rako, ettei ilmasta pitänyt puutetta
tuleman.

Kun työ oh valmis, laskeutui Puhakka pitkäkseen
hiilikasalle ja kuiskasi:

No . . . millaista on?
Kyllä tämä menettelee
Onko hyvä hengittää?
Kyllä.
No, Jumalan haltuun sitten.
Jumalan haltuun. Papalle terveiset.
Voi nyt hyvin, Yrjö. Kyllä Jumala auttaa

meitä.
Kyllä, kyllä

3.

Kello yhdeksän seisoi Helsingin asemalla pitkä
sotilasjuna lähtövalmiina, kaksi veturia edessä.

Puhakka odotti lähtömerkkiä kärsimättömästi.
Hän oli hermostunut insinöörin vuoksi. Mutta An-
dersson, joka ei mitään tiennyt, istui rauhallisena
pukillaan.

Olit käynyt hakemassa?
Niin, hän oli käynyt. Hän oli ollut niin hermos-

tunut päivystyshuoneessa kuulemastaan keskuste-
lusta, että olisi halunnut jonkunkanssa sanan vaih-
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taa. Mutta Andersson ei ollut ollut kotona. Missä
hän oli ollut?

Olinpahan vain . . . asioilla.
Omituista, ettei hän kysynyt, mitä päivystys-

huoneessa oli keskusteltu. Kyllä kai Anderssoniin
sentään sai luottaa —?

Kaikkea hän ajattelikin epäili monivuotista
työtoveriaan! Olihan hän niin monta kertaa huo-
mannut, mikä mies Andersson oli. Sitä tuli vain
tällaisina aikoina niin epäluuloiseksi.

Mitähän ne taas viivyttelevät? Kello on jo
viisitoista minuuttia yli .

. .

Näkyi tulevan sotaherroja mukaan itse Haapa-
lainen, punaisen armeijan ylipäällikkö.

Ohhoh! No niin ...ne on niitä —.

Andersson katkaisi lauseensa ja tuijotteli eteensä
pitkin ratalinjaa.

Vihdoinkin lähtömerkki! Perätysten vihelsivät
molemmat veturit, ensin Anderssonin, sitten Krigs-
holmin. Puhakka oli erottavinaan, että 291 :n pu-
hallus kuulosti hiukan epävarmalta.

Taas oli edessä tuo avara, monimutkainen rata-
piha, johon Puhakka ei tuntunut vieläkään tottu-
neen. Hän tarkasteli vaihdelyhtyjen rivejä. Mata-
lalla tuikkien herättivät ne mielikuvan pienistä
näkymättömistä kääpiöistä, jotka pitelivät käsissään
paperilyhtyjä ja näyttivät tietä. Todellakin. Rata-
piha oli kuin mikäkin näyttämö .

.
. avara ja laaja.

Mikään ei siinä muistuttanut levottomuudesta, mikä
maassa vallitsi. Niin tasaisesti paloivat vaihdelyh-



154

tyjen himmeät, vaaleat valot. Puhakka mietti,
kuinka häntä aina oli eräällä tavalla tympäissyt
tämän »näyttämön» muuttumattomuus. Se masensi
ja teki alakuloiseksi. Aina vain nuo samat lyhtyjen
rivit .

. . samalle suunnalle käännetyt. Ei mitään
vaihtelua . . . juuri kuin hautuumaita, missä hauta-
ristit, kummut ja käytävät olivat aina samassa jär-
jestyksessä. Tänne ei koskaan ilmestynyt mitään
uutta.

Mutta nyt sentään jännitti hiukan . . . olihan
matka tavallaan harvinainen. Tuolla tenderissä,
lankkujen alla, kuunteli eräs ihminen pamppailevin
sydämin junan rullaamista ohi vaihteiden . . . yksi-
toikkoista hakkaamista, joka vain hetkeksi meni
sekaisin. Tak, tak, tak. Kiskon pituus toisensa
jälkeen... ja liitoskohdissa isku kuin jättiläis-
kellon rattaan naksahdus merkiksi siitä, että
elämä jatkui . . . ainakin toistaiseksi.

Turun tie jäi vasemmalle. Ohi Pasilan kallioiden
. . . veturitallien jarautatienkasarmin jatkui matka.
Viimeksimainitun rakennuksen eräässä yläkerroksen
ikkunassa katseli muuan vapiseva äiti heidän me-
noaan; rouva Krigsholm. Ja tuolta .

.
. kasarmista

hiukan ylöspäin tuikahti muutaman mäen takaa tuli
hänen, Puhakan, mökistä. Siellä ei aavistettu mitään
tavallisuudesta poikkeavaa olevan tekeillä . . .

On hyvä, ettei tuo punainen poika ole meidän
veturissamme, huusi Andersson. Tiedätkö,
että saksalaiset kohta saapuvat apuun? Peijakas
vieköön! Silloin se leikki alkaa!
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Andersson silmäsi eteensä linjalle ja jatkoi:
Ja jääkärit ovat tulleet Vaasaan se on

varma. Nämä punikkien lehdet kertovat paljasta
roskaa!

Jääkärit! Puhakka oli kuullut, että nuoria miehiä
oli mennyt Saksaan . . . yksitellen ja suuremmissa
joukoissa. Niistä oli kuiskittu Helsingissä, mutta se
oli aluksituntunut vaikealta uskoa. Aika oli sellainen,
että huhuja syntyi tusinoittain yhtenä ainoana
päivänä. Oli jonkun rautatieläisenkin poika men-
nyt, esim. konduktööri Lundbladin. Mutta kun
hän oli joskus isältä tiedustellut, oli tämä jyrkästi
kieltänyt. Tietysti se oli paras tapa. Poika oli
Ruotsissa opiskelemassa sillä hyvä!

Vai olivat jääkärit tulleet! Se oli sitten totta

Anderssonpa sen tiesi.
Hän lapioi hiiliä pesään, ja se piti taas tavallista

peliään . . . kertasi hänen ajatuksiaan: jääkärit! jää-
kärit! jääkärit! . . . yhä hitaammassa tahdissa, kuta
kauemmin mäen päälle nousu kesti. Mutta sitten
alamäessä: ovat tulleet! ovat tulleet! ovat tulleet!
yhä laajenevassa tahdissa . . . kunnes juttu jääkä-
reistä meni sekaisin ja pesä hohkaisi vain taval-
lista hohkaisuaan.

Tapasin Keisarikuljettajan ja hän kertoi, että
huomenillalla pidettäisiin tallilla kokous, jossapäätet-
täisiin, mitä olisi veturimiesten tehtävä. Korniloff
oli sitä mieltä, että olisi jätettävä hommat japuikit-
tava piiloon. Mitä mieltä sinä olet?

Mitäpä se hyödyttäisi enää, kun ei ollut aikaisem-
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min menty. Kun oli kerran palveltu punaista esival-
taa alussa ...oli palveltava loppuun asti. Siinä oli
enemmän järkeä kuin siinä, että nyt lopun alkaessa
piilouduttaisiin. Olisi pitänyt sitten lyödä lossiksi
heti alussa.

Mutta nyt Andersson kiivastui;

Minä en ole palvellut punaista esivaltaa
persana vieköön! Olen vain pysynyt uskollisena
virkavalalleni. Veturit ovat minusta siksi kalliita
mööpeleitä, ettei niitä ole jätettävä jokaisentolkeron
särettäviksi. Millä me vastaamme, jos valtio vaatii
meiltä korvauksen? Tämä »iso mummu» ei kuulu
punaisille eikä valkoisille se on itsenäisen Suomen
kruunun omaisuutta, ja minä hoidan sitä loppuun
asti kuin omaa äitiäni. Viis minä siitä, kuka täällä
kulloinkin komentaa olen jo väsynyt siihen filo-
sofeeraukseen. Minulle on kirkastunut vain yksi
asia: Suomen kruunu ...ja sille minä vastaan tästä
veturista samoin kuin kerran Jumalalle viimeisellä
tuomiolla!

Olipa Anderssonkin hiukan muuttanut kurssia!
Hänkin oli ruvennut pelkäämään. Tuo tuollainen
puhe kätki itseensä pelon siemenen. Suomen kruunu!
Tietysti se oli oikein, mutta nyt oli kysymys siitä,
ketkä tuota kruunua edustivat.

Tietysti! kuusi Andersson, ja hänen silmänsä
iskivät tulta. Eivät kai ainakaan nuo, jotka
tuolla perässä tulla jyrräävät!

No niin. Nyt alkoi juttu olla paremminkin raiteil-
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laan. Mutta se virassa pysyminen ... mitenkä se
oikein selitettäisiin.

—No. . . katsohan nyt! Luuletko sinä, että

rautatieonnettomuus kuuluu elämän säännölliseen
kulkuun? Ja kuitenkin me pysymme paikallamme
loppuun asti. Tämä .

.
. punainen aika on vain yksi

pitkä, yhtämittainen rautatieonnettomuus. Siksi se
käy niin hermoille.

Saattoipa olla . . . saattoipa olla niin. Puhakka
istui pukillaan ja katseli eteensä linjalle. Lennätin-
pylväät sukelsivat esiin pimeästä ja sumusta vetu-
rin valonheittäjän piiriin . . . purjehtivat ohi, »raaka-
puut» levällään . . . kuin laivojen purjeettomat mas-
tot. »Yksi pitkä, yhtenäinen rautatieonnettomuus
.. .» Merelläkin tekivät merimiehet työtä ...

vaikk’ei viikkokausiin voinut purjeita levittää.
Koetettiin vain pitää laivaa kurssilla niinpä niin
. . . vaikka alus makasi tuntikausia kyljellään, mas-
tot kallellaan, niinkuin toiset noista lennätinpyl-
väistä, jotka nyt suhahtelivat ohi. Ne näyttivät
kuin apua rukoilevilta .

. .

Puhakka nosti imurihanan ylös, mutta ei voinut
kääntää katsettaan lennätinpylväistä. Ne synnytti-
vät niin monenkaltaisia mielikuvia. Hän oli äsken
lukenut muuatta kirjaa, jossa puhuttiin »historialli-
sesta tutkimuksesta». Ei kuulunut olevankaan mi-
tään varmoja historiallisia tosiasioita, vaan se mitä
sanottiin »historiaksi», muuttui aikojen kuluessa ja
näytti eri ajankohtina aivan erikaltaiselta riip-
puen siitä, kuka kulloinkin »valaisi» sitä ja miten
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sitä valaistiin. Samakin tutkija muutti mielipitei-
tään pitkän elämänsä varrella.

Nyt oli tässä tämä veturi, tämä 333 . . . kuin erään-
lainen historian edustaja, joka valonheittäjällään
valaisi pimeää rata-linjaa. Valo eteni määrätyllä
nopeudella... ja muutamiksi sekunneiksi sukelsi
näkyviin radan varsi ratavahdinasuntoineen, metsi-
neen, taloineen, peltoaukeineen. Mutta -- huomio
kiintyi vain noihin lennätinpylväisiin, jotkatulivat
»historian» valoon: vainajien haamuja, jotka tais-
telukentiltä riensivät kohti pääkaupunkia, huutaen
siitä hirvittävästä kamppailusta, joka raivosi poh-
joisessa. Olisi ollut yksipuolista kuvitella niitä kaik-
kia valkoisiksi. Niiden joukossa oli yhtä paljon
punaisia .

. . köyhiä mökkyreitä ja työmiehiä . . .

rehellisiä perheenisiä ja nuorukaisia. »Aate» oli
heidätkin vallannut, temmannut mukaansa. Tuo-
mitako heitä? Se tuntui hyvin vaikealta.

Mutta sitten taas: Eikö Etelä-Suomi mitään
teekään? Niinkö siellä nukuttiin ja tyynesti tyydyt-
tiin punaiseen hirmuvaltaan? Se näytti olevan len-
nätinpylväiden kysymys taas seuraavana hetkenä.
Ja sitten: rivi lyhyitä, tanakoita patsaita, joissa oli
monta poikkipuuta ja niissä rivi valkoisia isolaatto-
reita syöksyi esiin tuimina . . . kuin kiireestä kanta-
päähän aseistetut sotilaat ..

. hampaat irvillä. Ja
leijailevat sumukielekkeet niiden ympärillä olivat
kuin savua . . .

Puhakka oli kerran käynyt Kansallisteatterissa
katsomassa näytelmää, joka esitti koneihmistä.
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Raudasta rakennettu ihminen oh kävellyt, puhunut,
syönyt . . . erilaisten mekaanisten laitteiden avulla.
Sillä oh ollut hampaat suussa ... ja se oh avannut
jäykästi leukojaan: »Viimeisten aikojen ihme olen
minä!» Silloin oh kylmä karsinut hänen selkäpiitään.

Istuessaan nyt tässä pukillaan ja katsellessaan
noita valonheittäjän piiriin sukeltautuvia lennätin-
pylväitä käsivarsineen ja isolaattoreineen tuntui
Puhakasta seuraavana hetkenä, että ne olivat kone-
ihmisiä, jotka olivat anastaneet elävän ihmisen pai-
kan. Toisella puolen . . . radan oikealla sivustalla,
missä oh leikkaus, ne muistuttivat vielä ihmisen
haamuja . . . tai ristejä, joille ihminen oli nauhttu.
Se kai johtui siitä, että pylväät sillä puolen olivat
korkeammalla ja vain yhdellä tai enintäin kahdella
»käsivarrella» varustettuja. Mutta vasemmalla puo-
len, missä ne seisoivat alangossa .

. . synkkä metsä
taustanaan, ne olivat koneihmisiä, jotka olivat val-
lanneet sukupuuttoon kuolleen ihmisen paikan.

Kylmä karsi Puhakan selkäpiitä aivan samoin
kuin silloin teatterissakin. Haamut ja koneihmiset!
Hermoilla, tunteilla ja aisteilla varustettu entisyys
... ja teräskylmä,raudankova, tunnoton nykyisyys!
Historian »tuomio»! Sen hetkellisessä valaistuksessa
näyttivät he nyt Anderssonin kanssa eräänlaisilta
kohtalon merkitsemiltä, joiden raskaana tehtävänä
oh ajaa terästä ja kuolemaa omia veljiänsä vastaan,
mutta jonka tehtävän he siitä huolimatta suorittivat
reilusti, vaikka hammasta purren. Niin kohtalon

niin saattoi sen ainakin tällä hetkellä tulkita.
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Sillä olihan se merkillinen kohtalo, että tämä teräk-
sinen hepo . . . tämä omalaatuisilla helyillä ja kuo-
laimilla varustettu orhi, jota sanottiin veturiksi,
vangitsi heidät niin kokonaan . . . lumosi ja vei
mukanaan. Olkootpa he mitä mieltä hyvänsä ...

tässä »turkilla» seistessään he olivat osa siitä .
. .

tämän pauhun ja kohinan huumaamia . . . eräänlai-
sia koneihmisiä hekin .

. . ilman hermoja . . . ilman
tunteita melkein omaatuntoakin vailla. Heidän
kohtalonsa oli kytketty tähän teräshirviöön. Tuolla
perässä tulla ryskäsi juna .

. . täynnä punakaartilai-
sia . . . tykkejä ja konekivääreitä mutta he työs-
kentelivät vain tässä, he kaksi valkoista miestä . . .

toinen heittäen hiiliä pesään, toinen ajaen. Hirmui-
nen ristiriita, hirmuinen tilanne, jos vain rupesi
ajattelemaan. Mutta kun ei ajatellut, vaan iski tyl-
sänä lapion varteen, ulin se menetteli. Pesänluukut
auki hehkuva helvetti! Lapion heilahdus ja . . .

»pimeys peitti maan»! Ei nähnyt mitään ...ei niin
kerrassa mitään! Uusi lapion pisto umpisokeana ja
tylsänä kuin kone. Niin —he olivat koneihmisiä
sellaisia juuri! Ainoa, joka vielä tuntui kuuluvan
entiseen, tuntevaan, iloitsevaan ja kärsivään ihmis-
kuntaan, oh tuo kivihiilikasan alla kyhjöttävä insi-
nööri . . .

Puhakka löi imurin kahvan alas ja istahti taas
pukilleen. Ja yhä edelleen hänen täytyi katsoa
noita pimeydestä esiinsukeltautuvia lennätinpyl-
väitä. Tuossa oh yksi ..

. ratavartijan asunnon
edustalla pahasti kallellaan. Sen poikkipuut
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riuhtovan kahleissaan, joilla sen käsivarret olivat
sidotut. Se tempoih ja kiemurteli .. . mutta nuo
kiiltävät teräslangat, jotka juoksivat sen poikkipui-
den yh, näyttivät pitävän sitä kiinni. Se ei päässyt
...ja sen täytyi ahstua samaan vainajien saattoon,
joka katkeamattomana ketjuna syöksyi esiin su-
musta ja pimeydestä, rientäen kohti etelää. Se oh
kuin varoitushuuto ..

. yksi pitkä, taukoamaton,
teräksinen varoitushuuto: Pelkurit, pelkurit .. .

ette tee mitään! Kaunistelette vain saamattomuut-
tanne!

Riihimäellä hyppäsi Andersson hakemaan kahvia
kolmannen luokan ravintolasta. Krigsholm tuli hei-
dän veturiinsa.

Onko ollut mitään puhetta Anderssonin kanssa?
—Ei ole ollut. Mutta lähempänä Tamperetta

minä ilmaisen.
Andersson palasi. Hän oh loistavalla tuulella

ihme kyllä.
No, vieläkö sinä näet niitä kamaloita yhteen-

törmäysunia, joissa sinä lasketat yhteen ja itse
tavallisesti kuolet?

Kyllä hän näki. Hän oh saanut sellaisen hermo-
vian.

Näen minäkin toisinaan niinkuin viime
yönäkin. Törmäsin yhteen pitkän sotilasjunan
kanssa . . . ainakin yhtä pitkän kuin tämä. Hirmu
tärskäys ... ja hirmu läjä univormunnappeja
kokonainen vuori! Minä makasin läjän päällä

11 Järventaus, Ja eläinten henki 161
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ainoana kaikista eloonjääneistä ja haroin molemmin
käsin nappeja ympäriltäni. Noin siivilöin sormieni
välitse. Mutta ihmeellistä! Niissä oli kaikissa Suo-
men leijonan kuva muistan selvästi.

Andersson iski silmää ja nauroi. Se unikakkiai-
nen toisinaan mallaili jos mitä! Mutta eikö ol-
lut merkillistä: leijonan kuva!? Se johtui tietysti
näistä levottomista ajoista. Me ajattelemme liian
paljon.

Hän hörppi kahvia huulet torvella ja puri sokeri-
palaa niin että narskui. Krigsholm teki lähtöä omaan
veturiinsa.

Anna sen punakaartilaisen siellä möykätä
yksin. Kai se nyt osaa venttiiliä raoittaa. Tai kuule;
pannaan Puhakka sinne ajamaan ja ollaan me kah-
den täällä. Suostutko heittämään hiiliä pesään?

Kyllähän Krigsholm . . . mutta hän pelkäsi, mitä
asemapäälliköt sanoisivat.

Asemapäälliköt! huusi Andersson niin että
se varmasti kuului laiturille. P-ua me näistä pu-
naisista asemapäälliköistä! Me teemme niinkuin
meille parhaaksi näkyy. Vain yhtä asemapäällikköä
minä pelkään, ja se on Tampereen Davidsson.
»Kyllähän voileipiä aina saa, mutta kuka sen van-
han puuron syö?» Minä luulen, että se tulee tässä
vielä eteen monelle herralle.

Ole hiljempaa! kuiskasi Puhakka. Tuossa
juuri toljottaa punikkisolttu meidän veturiamme.

Andersson huitaisi kädellään. Antoi toljottaa
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yhtäkaikki! Ei se mitään haitannut. Mutta
miten oli? Jäikö Krigshohn vai?

Samantekevä. Saatanpa jäädäkin.
Puhakka siirtyi siis jälkimmäiseen veturiin. Hä-

nellä ei ollut mitään vaihtoa vastaan. Saihan hän
ajaa.

Kampman oh vähän ihmeissään, kun hän ilmestyi
tämän toveriksi. Mitä koiranjuonia nämä oikein
mahtoivat hautoa? Mikä vetovoima Krigsholmilla
oli Anderssonin veturiin? Oli koko matkan tuijotta-
nut 333:n tenderiin . . . aivan kuin olisi se kuljetta-
nut Perun rikkauksia.

Vai niin . . . vai tässä tuli vaihdos, huusi
hän virnistäen, kun juna taas oh täydessä vauhdissa.

Ehkäpä minä Toijalassa siirryn sinne . . . etu-
keulaan, niin saatte te Krigsholmin kanssa nuhjata
täällä yhdessä.

Vai sillä lailla! Puhakka meni ihan kylmäksi.
Tuolla ketulla oh jokin epäluulo mikä? sitä oli
vaikeampi sanoa. Mutta hän päätti suhtautua läm-
mittäjään äärimmäisen varovaisesti, jottei tämä
vain pääsisi oikeille jäljille.

Ei Andersson sinusta huoli, huusi hän vas-
taan. Sinä olet vielä sellainen»limppulämmittäjä»!

Ahhäh! Saipas hän sivaltaa sitä p-ua! Niin ve-
täisi kuin keisari orjaansa. »Limppulämmittäjä»!
Se oli herjaus veturimieskielellä, sillä se viittasi liian
selvästi asianomaisen heikkoon ammattitaitoon. Tot-
tumaton lämmittäjä lapioi hiilet yhteen kasaan.
Siitä syntyi »limppu», joka vaikeutti palamista.
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Puhakka istui kuin hallitsija valtaistuimellaan,
käsi venttiilin varressa. Nyt olivat taas asiat niin-
päin: pelko oh voitettu. Heitä oli kolme yhtä vas-
taan . . . oikeastaan neljä ja sitäpaitsi: hän oh
nyt taas itsensä herra.

Kampman lapioi hiiliä pesään, ja Puhakka piti
häntä silmällä. Tulipesän kirkkaassa loimossa erot-

tautuivat hänen piirteensä erittäin selvästi. Ne oli-
vat viekkaat se mainesana niihin sopi. Kuin miet-
tien jotakin vaikeaa pulmaa hän tuijotti pesään, laski
sitten luukut hiljaa sulkeutumaan ....kuin halut-
tomana menettämään ajatuksen häntää, josta juuri
oh saanut kiinni. Sitten varovainen, puolittain hii-
pivä asento, kun hän kumartui pistämään uutta
lapiollista, notkea heilahdus taaksepäin ja luukut
lensivät auki, sulkeutuen taas yhtä hiljaa, yhtä varo-
vaisesti. Aavistiko tuo lurjus jotakin? Sitä kysy-
mystä Puhakka mietti miettimistään.

Eikö sinun häikäise silmiä?
Ei! Minä kyllä näen.

Kampmanin käsi ojentautui varmana syöttövent-
tiiliä kohti. Se näki .. . pakana! Sillä oh silmät kuin
kissalla.

Mihinkähän noita joukkoja viedään?
Puhakka viittasi päällään taaksepäin.

Mitäpäs minä sitä teille sanon.
No, luuletteko, etten minä tiedä?
Sanokaa sitten.

Kampman nauroi ivallista nauruaan. Puhakka
tunsi joutuneensa seinää vasten. Jos hän olisi
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sanonut: »valkoisia vastaan», niin hän olisi teesken-
nellyt puolueettomuutta, ja se olisi nyt tällä het-
kellä ollut hänestä vastenmielistä. Toiselta puolen
taas hän ei rohjennut sanoa suoraan: »meikäläisiä
vastaan», sillä se olisi taas ehkä liiaksi vaarantanut
hänen asemaansa. Hän siis vaikeni.

No, ettepä tiennytkään! Minä sanon siis teille;
s-tanan lahtareita vastaan!

Puhakan sisu kuohui. Hänen olisi tehnyt mieli
tappaa tuo mies . . . niin hän inhosi häntä. Mutta
se ei käynyt. Vilkaisten vesilasiin hän tyytyi vain
ärjäisemään;

Tulee liiaksi vettä!
Kampman sulki syöttölaitoksen.

Älkää te olko niin mahtavia, huusi hän.
Minun tarvitsee vain aukaista suuni, niin te ette

mene Toijalaa pitemmälle. Minä varoitan vain.
Puhakan mieli masentui. Tiesikö tuo pakana

sittenkin jotakin? »Minun tarvitsee vain aukaista
suuni. ..» Sehän oh selvä uhkaus. Mutta ehkä hän
vain tarkoitti heidän valtiollista kantaansa ...

Hän ajoi äänettömänä. Tuon tuostakin loimahti
etumaisesta veturista punainen romo, kun Krigs-
holm heitti hiiliä pesään. Se valaisi kirkkaasti hytin
katon, missä loimu hetkisen tanssi ja värisi. Sitten
pimeys ... ja edessä pohotti 333:n tenderi ja kivi-
hiilikasa. Pelko! Niin se saatteli heitä kaikesta
huolimatta kuin näkymätön matkustaja . . .

Toijalassa palasi Krigsholm takaisin, ja Puhakka
huomasi, että hän oli saanutkerrotuksi salaisuutensa.
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No, olet sinäkin mies! huusi Andersson, kun
he jälleen olivat liikkeellä. Et puhu mitään ja
meillä sellainen lasti! Mitä sinä oikein ajattelet?

Ei hän ollut mitään erikoista ajatellut. Juuri sen
asian vuoksi hän oli viisi kertaa käynyt häntä hake-
massa. Välillä hän oh päättänyt ilmaista salaisuu-
den . . . mutta ei ohut ehtinyt ennen Riihimäkeä.
Hyvä oh, että juttu nyt oh selvä, sillä epävarmuus
oh tappavaa.

Ja hän uskoi Andersonille, mitä epäili Kampma-
nista.

Olisiko halvattu saanut tietää ... en minä usko.
Hyvä olisi, jos niin olisi. Tampereellapa se

nähtäisiin.
Andersson ajoi hetken ääneti, siveli vain silloin

tällöin miettiväisenä viiksiään.
Älä ole huolissasi, kyllä se jotenkutenonnistuu.

Minä en ole tottunut hätäilemään. Tiedätkö, että
minä olen entisiä Voimaliiton miehiä?

Vai niin! Jotakin erikoisen turvallista valahti
Puhakan mieleen. Hän ymmärsi nyt; niiltä ajoilta
oh siis Anderssonilla nuo ylhäiset tuttavuutensa, pro-
fessorit ja senaattorit.

Juuri niin! Ja minä olen bästa bruuri niiden
kaikkien kanssa. Meitä eivät yhteiskunnalliset ase-
mat erota.

Jaa, jaa .
.

. sehän oli mielenkiintoista. Puhakka
olisi halunnut kuulla lisää, mutta Andersson huusi:

Joskus kerron sinulle enemmän, nyt ei ole ai-
kaa. Nyt pitää vain miettiä, kuinka saadaan in-
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sinööri kunnialla tallista ulos. Sitten on kaikki
selvää.

Ja kuin olisi tämän kysymyksen ratkaisusta riip-
punut koko Suomen kohtalo, vetäisi Andersson
valtaventtiilin seljälleen ja rupesi silmä kovana
tarkkaamaan valonheittäjän valaisemaa ratalinjaa.
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Seitsemäs luku.

1.

Se onnistui paremmin kuin he olisivat osanneet
odottaakaan. Kampmanin teki mieli jäädä katso-
maan sotilasjunan purkamista, jaKrigsholm suostui
siihen mielihyvin. Kävi siis selville, ettei lämmittäjä
sittenkään ollut ollut jäljillä, vaikka he olivat niin
luulleet. He saivat siis ajaa rauhassa talliin ja siellä
vapauttaa insinöörin pinteestä. Nuori mies oli ollut
melko lailla kohmetuksissa ja musta kuin nokikolari.
Mutta muuten hän oli ollut reippaalla päällä.

»Mustasta ei väri parane», oli Andersson sanonut.
»Nyt ei insinööriä tunne kukaan. Te käytte veturien
nuohoojasta.»

Sellainenkin toimi oli valtion rautateillä.
Ja niin oli käynyt. Ilman minkäänlaista vaikeutta

oli nuori Krigsholm päässyt kaupungille. Nyt hän oli
jo pari viikkoa ollut valkoisten puolella.

Mutta Puhakka ja Krigsholm oli vangittu.
Se oli tapahtunut kolmisen viikkoa tämän matkan

jälkeen. Muutamana päivänä, kun he olivat palan-
neet Viipurista, oli kaksi punakaartilaista ilmestynyt
talliin ja vienyt hänet. Hänen ei ollut sallittu edes
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kotona käydä. Trasselitukko kourassa hän oli
saanut marssia suoraan putkaan. Krigsholm oli jo
vangittu päivää aikaisemmin. Lyhyen kuulustelun
jälkeen, jossa hän luonnollisesti oli kieltänyt kaikki,
oli hänet passitettu Katajanokalle.

Ja täällä hän oli nyt viettänyt viikon.
Oli muuten hyvä, että hänelle oli annettu erityi-

nen koppi. Sai siten rauhassa koota ajatuksiaan ja
miettiä viime viikkojen tapahtumia.

Kuka oli heidät ilmiantanut? Andersson? Mah-
dotonta! Andersson oli kaiken epäilyksen ulkopuo-
lella. Kampman? Enemmän kuin mahdollista.
Mutta kaikkein suurimmat epäilykset kohdistui-
vat lämmittäjän äitiin Kampmanskaan.

Puhakka muisti illan, jolloinheKrigsholmin kanssa
olivat varustaneet pojalle piilopaikkaa. Kamp-
manska oli silloin hiipinyt veturin ympärillä. Hän oli
tirkistellyt kanavaan. Nähtyään, ettei veturin alla
ollut minkäänlaista lankkua, hän oli arvannut jotakin
olevan tekeillä. Siltä taholta oli siis ilmianto tehty.

Nyt oli huhtikuun toinen viikko kulumassa. Ul-
kona oli lievä pakkanen, eikä kopissakaan erikoisen
lämmin. Puhakka istui tuolilla pöydän päässä, työ-
puvussa, tummansiniset molskihousut yllä ja huo-
pasaappaat jalassa. Villapaidasta lemahti tuttu kivi-
hiilen tuoksu. Hän katseli käsiään.

Niin noilla kourilla oli palveltu valtiota yli
kaksikymmentä vuotta .. . rapattu höyrykattilan
putkia . . . kierretty muttereita .

. . tartuttu toisin
vuoroin lekan varteen ja isketty hartiavoimin hitsat-
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tavaa teräskankea, niin että moukari oli piirrellyt
renkaita ilmaan . . . suuria kuin jättiläisveturin pyö-
rät. Kumahdus jakipinäsade, jonka kantapäille toi-
nen moukari heti välittömästi iski . . . sepän taval-
lisen käsivasaran vain kuin tahtia kalkutellessa. Sit-
ten viilaverstaalla 010, oma ruuvipenkki .

. . arma-
tuureja jos mistä sortista kunnes tuli siirto talliin,
ylimääräiseksi siivoojaksi. .

. teollisuuskoulu, nimi-
tys vakinaiseksi siivoojaksi, jolloin alkoivat säännöl-
liset linja-ajot. Noilla kourilla oli pistelty pesään
puuta ja kivihiiltä . . . miten milloinkin: lämmi-
tetty... ja sen tiesi vain se, joka sen oli itse
kokenut. Nyt olivat sormet paksut ja myhkyräiset,
kynnet lohkeilleet ja sarvettuneet. Niin. Niillä kou-
rilla oli tehty työtä ..

. rasvattu .. . puhdistettu
nokikammiota ja laitettu »mobba» sen seitsemätkin
kerrat.

Ja nyt hän istui täällä . . . tässä »hytissä», jossa ei
ollut muuta kuin seinään kiinniruuvattava vuode,
pöytä ja tuoli sekä ristikolla varustettu ikkuna kor-
kealla katon rajassa. Hänen sydäntänsä vihlaisi
kaipaus.

Tuohon kaipaukseen liittyi koti, perhe, vaimo,
lapset. Ei edes kotona ollut hänen sallittu käydä!
Andersson oli katsellut häntä järkyttyneenä. »No
. . . nyt taisi sinulle käydä hullusti!» Siltä näytti,
siltä näytti . . .

Savu-Soldan oli käynyt häntä katsomassa. Tal-
lilla oli pidetty kokous, jossa oli kiivaasti väitelty
toimenpiteistä. Suurin osa miehistöstä oli kannat-
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tanut lakkoa: oli lyötävä kaikki lossiksi japuikittava
piiloon! Sitä mielipidettä olivat olleet Korniloff,
Kasakka-Byman, Joulupukki ja Paakki Paak-
kikin! Mutta toista mieltä olivat olleet Andersson
ja Haitari puhumattakaan koko- ja puolipunai-
sista. »Veitsenterällä, veitsenterällä ovat asiat, hyvä
veli!» »No ... entäs sinä .. . kummalle puolen
sinä itse kallistuit?» Savu-Soldan oli katsellut häntä
suurilla paltsasilmillään, joita alituiseen veresti,
aina vain veresti. »Jaa .. . minä? Minä kannatin
jäämistä . . . jäämistä, hyvä veli.» Ja hän oli har-
pannut pitkin sellin lattiaa,katsoen vuoroin kelloaan,
vuoroin kynsien päätään. »Veitsenterällä, veitsen-
terällä ovat asiat, hyvä veli.»

Veitsenterälläpä ne olivat . . . olivat.
Savu-Soldan oli lähtenyt hermostuneena, verestä-

vin silmin. »Oinas s-tanan kanssa saa tapella aa-
musta iltaan, kun ei ole miehiä. Mistä h-vetistä
minä otan .. . kun sinäkin istut täällä ja Krigs-
holm .

. . Krigsholmkin. No ...ei kai tämä sentään
kauan kestä ... pian kai tästä loppu tulee . . .» Ja
Savu-Soldan oli vilkaissut ympärilleen ja suhautta-
nut kämmenensä suojasta: »Mannerheim on Tam-
pereella! Terve! Sano terveisiä Krigsholmille .. .»

Niin Krigsholm hän oli murtunut, kokonansa
murtunut. Nähden entisiä kauheita uniaan yhteen-
törmäyksistä hän hermostui yhä enemmän. Unien
piiri vain oli laajentunut. Nyt niissä pyöri mukana
koko maailma. »Hirmuinen yhteentörmäys, hir-
muinen yhteentörmäys!» Kylläpä siinä oli yhteen-
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törmäystä tarpeeksi, kun vanha mies rupesi vehkei-
lemään yhteiskuntaa vastaan, oli kuulustelija huo-
mauttanut. »Mitä?» oli Krigsholm säikähtäen kysy-
nyt. »No, kun veitte sen pojan!» Niin he olivat
vieneet pojan ... hänen poikansa ... ja hän oli
nyt turvassa.

Tämä oli tapahtunut aamulla . . . aamukuuluste-
lussa.

Ketkä olivat olleet auttamassa? No .. . läm-
mittäjä Puhakka. Entä kuljettaja Andersson? Ei
hän olhit tiennyt asiasta mitään ennenkuin lähellä
Tamperetta. Miten hän oli asiaan suhtautunut?
Jaa suhtautunut? Mitäpä siinä enää oli ollut
suhtautumista, kun poika kerran oli jo Tampereella.
Mutta hänen olisi pitänyt ilmoittaa asiasta. Ei sitä
niin vain ruvennut työtovereitaan ilmiantamaan.
»Mutta olettehan juuri ilmiantanut?» Kenet? No
... Puhakan! Kuinka? »No, kun sanoitte yksissä
tuumin vieneenne pojan!» Krigsholm oli painanut
päänsä alas ja purskahtanut itkuun.

»Viekää vangit ulos . . . asia on selvä!» »Herra
puheenjohtaja!» (Kaikkia p-uja hänkin herroiksi
puhutteli!) »Ei se kenkkuilemalla parane! Ulos!
Illalla julistetaan päätös.»

Ja puoliväkisin oli hänet raahattu takaisin koppiin.
Puhakka hermostui ja nousi kävelemään. Koppi

oli jo melkein pimeä. Hän astui tuon kolmen japuo-
len metrin pituisen matkan ovelta perälle edestakai-
sin ... edestakaisin. Kuinkahan monta kertaa
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hän oli jo tuon välin kävellyt. Satoja, tuhansia,
kymmeniätuhansia. Siitä karttui jokilometrejä.!

Hän pysähtyi ovelle ja löi siihen nyrkillään pari
kertaa. Käytävä kumahti. Tässä kamalassa talossa
kumisi aina . . . yöllä ja päivällä. Sellien ovia pais-
kottiin, raskaita askeleita riensi koppien ohi. Jossa-
kin riiteli kaksi karheaa ääntä, kuului kiväärin-
perien kolinaa ja lukkojen raksutusta. »Ne ampu-
vat . . . tappavat vankejaan nämä pedot, nämä mur-
hanenkelit!»

Avatkaa!
Jo kuultu velttoja, laahustavia askeleita. Avain-

kimppu kalisi lukossa. Hetken kuluttua aukeni
ovi, ja parrakas punakaartilainen kurkisti sisään.

No ... mikä hätänä?
Minun täytyy saada tavata vaimoani!

Ovi paiskattiin kiinni. Raaka nauru kajahti sen
takaa. Vaimoa! Oli niillä lahtareilla vaatimukset!
Vai pitäisi tässä kansanvaltuuskunnan vielä jär-
jestää —! Ja sitä seurasi raaka, iljettävä sana, jota
ajatellessakin mies punastui häpeästä, ja askeleet
poistuivat.

Puhakka huohotti oven takana, kädet nyrkissä.
Hän potki, raivosi, kirosi, huutaen avukseen kaikkia
taivaan ja maan valtoja. Senkin pedot! Senkin
murhaajat! »Pää teiltä halkaistaan, kunhan saapuu
valkoinen kenraali, kostaja!»

Oven taakse kerääntyi muutamia punaisia. Pu-
hakka kuunteli. Kaksi miestä keskusteli: »Mikäs
otus se tuolla on? Raivoaa kovin!» »Se on muuan
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veturinlämmittäjä ... on kuljettanut muutaman
lahtarin veturissaan Tampereelle.» »Katto sitä p-ua!
Sepä oli koko s-tana!» »Älähän huoli. . . leipäkor-
tin se saa ..

. toinen jo on tunnustanut ..
.»

Se on valhe, iänikuinen val-he!
Ja Puhakka potkaisi oveen kaksi kertaa raivok-

kaasti, koko voimallaan. Mutta ovi ei antanut
perään.

Tuiki väsyneenä hän lysähti istumaan tuolille,
pää käsivarren varassa. Nämä olivat vaarallisia
tällaiset raivokohtaukset. Ne tekivät miehestä hul-
lun. Piti hillitä itsensä . . . koota kaikki sielun ja
ruumiin voimat. Ei saanut lannistua ... oli näytel-
tävä tyyntä naamaa .

.
.

Ja yhtäkkiä rupesi Puhakka laulamaan;

Herra Petteri kamarissa peilaili
ja päätänsä kampaili.
Kysyi vanhalta elatusmuoriltaan:
»Minkä kuoleman minä saan?»

Hän naurahti katkerasti. Niin kerran hän oli
laulanut tätä laulua toisenlaisissa oloissa. Siitä oli
ollut seurauksena hänen heräämisensä. Nyt oli juma-
lisuus jäänyt . . . joutunut kaiken maailman tuulien
vietäväksi. Mutta kaipa Jumala häntä tällä
tavalla kuritti ja rankaisi. Mitenkä seisoikaan raa-
matussa:

»Jokaista poikaa hän pieksää, jonka hän korjaa .
.»

Niin . . . niin se kai oli.
Samassa syttyi sähkö. Vartija napsahutti sen sel-
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lin ulkopuolelta, käytävästä, palamaan. Puhakka
räpytteli silmiään. Missä hän oli? Aivan oikein —•

vankilassa, Katajanokalla . . . syytettynä . . .

Siinä oli pöydällä kirjelippu hänen vaimoltaan.
Kas, kun se oli unohtunutkin siihen! Puhakka
sieppasi sen nopeasti, katsahti säikähtyneenä oveen
japisti taskuunsa. Eihän vain ollut punakaartilaisen
silmä oven tirkistysreiässä? Ei ollut, ei ollut ~

.

Kansi oli päällä. Tuo tirkistysreikä oli oikea hornan
keksintö. Tuon tuostakin saattoi siinä nähdä sil-
män, joka tuijotti selliin . . . pirullisen, häijyn sil-
män, jota vastaan ei voinut puolustautua muuten
kuin vetäytymällä syrjään.

Tuokion kuluttua veti hän kirje lipun varovasti
esiin, ensin vilkaistuaan oveen jarupesi sitä kämme-
nensä suojassa lukemaan tiesi kuinka monetta

kertaa:
»Andersson kävi kertomassa, mitä oli tapahtunut.

Mutta älä joudu epätoivoon . . . kyllä kaikki vielä
selviää. Minä olen lasten kanssa ruvennut laulamaan
sitä Matti Laurinahon laulua »Mua siipeis suojaan
kätke». Näin, isä, me koetamme pärjätä täällä . ..»

Kuumat kyyneleet tulvahtivat Puhakan silmiin.
Tuo viimeinen lause ihan loikkasi sydäntä. Siitä
kuvastui niin äärimmäinen tuska ja hätä, mutta sa-

malla niin liikuttava alistuminen. »Mua siipeis suo-
jaan kätke . ..» Hän oli näkevinään Liisin laihtu-
neena, surullisena tarttuvan laulukirjaan ja rupea-
van laulamaan. Mutta ääni tahtoi katkeilla, ja
lapset, varsinkin nuorimmat, katselivat, kummis-
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saan äitiänsä. »Mua siipeis suojaan kätke ...» Niin,
niin. Sitä oli Matti Laurinako ennen laulanut, kun
he tulivat pääteasemalle . . .

Oliko hän nyt tullut pääteasemalle?
Siltä näytti.
Krigsholmin tunnustus oli aiheuttanut pahan

käänteen. Nämä punikit eivät isosti sumeilleet .. .

ampuivat miehen silmää räpäyttämättä. Tästäkin
vankilasta oli viety jo monta. Hänkin oli toisinaan
yöllä herännyt pyssyn pamahdukseen ja tuntenut
kylmiä väreitä seljässään. Taasko? Niin varmaan.
Aamulla hän oli sitten kävelykepeissä kuullut, että
lehtori se ja se oli yöllä ammuttu. Oli saatu kiinni
aseiden kuljetuksesta .

. .

Sivistyneistöä ne erikoisesti vainosivatkin. Oli
kuin olisi jo se, että oli ylioppilas, merkinnyt erikoi-
sen raskauttavaa rikosta. Puhakka oli pannut sen
merkille.

Yht’äkkiä hän hätkähti. Avainta kierrettiin lu-
kossa. Hän nousi seisomaan joko nyt— ? Mutta

ei. Sieltä työnnettiin vain sisään uusi vanki. . .

nuori, hauskannäköinen mies, jollaoli siniset silmät
ja pysty nykerönenä.

Hän riisui palttoon päältään ja katseli ympäril-
leen.

Ei taida ollakaan nauloja tässä talossa, jotta
voisi päällystakkinsa ripustaa?

Ei ole. Herran täytyy laittaa se tuonne vuo-
teen päälle.

Vieras teki niin. . . asetti päällystakkinsa kokoon-



käännetyn ja seinään ruuvatun vuoteen reunalle
ja kääntyen Puhakan puoleen esitti itsensä:

Poikolin.
Puhakan aivoissa vilahti muisto vuosien takaa.

Pieni, terhakka, konepajan poika kiinnittää jarru-
tönkkää paikoilleen, ähkii ja puhkii. Hän seisoo
vieressä, katsellen, kuinka veturin savupiipusta
nouseva harmaanruskea savupilari sukeltaa tallin
savutorveen. Se nielee sitä kuin paksua köyttä.

Oulustako?
Nii-in.
Ettehän vain ole seppä Poikolinin poika?
Kuin naulan kantaan.
Kalle Poikolin?
Sama heppuli! Mutta kukas te olette?

Puhakka mainitsi nimensä jaammattinsa. Hänkin
oli sieltä pohjoisesta.

No, sitten te olette Lauri Puhakan isä?
Niin olenkin! Tunteeko herra —?

Sanokaa minua vain Kalleksi. Sillä nimellä
olen laajalti tunnettu aina Saksaa myöten.

Puhakka aivan hengästyi. Yai Saksaa myöten!
No . . . sitten te .. . sinä olet niitä ..

.?

Juuri niitä samoja! Saivat, p-ut, kiinni tänä
aamuna muutamassa hotellissa. Mutta mikä on
teidät tänne tuonut?

Puhakka kertoi tapauksen.
Hieno temppu! Poikolin vihelsi hiljaa Mutta

- mies oli varmaan musta?
Niinkuin nokikolari.

12 Järventaus, Ja eläinten henki 177



178

Poikolin rupesi hyräilemään:

Hoo, jos minä olen musta,
olen minä kaikilta tunnettu . .

Mutta sitten hän yht’äkkiä veti esiin avukelaati-
kon, katseli ympärilleen ja naurahti;

Kai tässä hotellissa saa polttaa?
Kyllä, kyllä! Eivät nämä uudet isännät niin tark-

koja olleet. Puhakkakin sai paperossin, ja he veteli-
vät tuokion aimo henkisavuja.

Kalle Poikolin kertoi ulkomaailman uutisia. Pu-
nikkien asia näytti päivä päivältä yhä toivottomam-
malta. Nyt oli jo Tampere valkoisten hallussa.
Hänellä oli luotettavat tietolähteet. Saksassa suun-
niteltiin apuretkikunnan lähettämistä se oli kai jo
matkalla. Kun hän viimeksi oli ollut Tukholmassa,
oli siellä kerrottu asiasta aivan varmana.

Tuliko hän Tukholmasta?
Sieltä juuri. Muuten minun nimeni on viralli-

sesti Jonasson, Bertil Jonasson ja ammatiltani olen
kauppamatkustaja.

JaKalle iski silmää, kertoen edelleen. Palattuaan
Saksasta oli hänet komennettu etappitöihin ja niin
hän oli joutunut kiinni Pudasjärvellä. Siellä oli sel-
lainen nimismies, jokavainosi jääkäreitä. Istuttuaan
vähän aikaa Oulussa, hänet oli sitten viety Pietariin
... Spalernajaan. Siellä hän oli istunut puolitoista
vuotta. Muutaman epäonnistuneen pakoyrityksen
jälkeen hänet oli tuomittu ammuttavaksi, mutta
lähetettykin Siperiaan. Silläkin matkalla hän oli
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karannut, mutta joutunut uudelleen Moskovaan ja
passitettu takaisin Spalemajaan. Toinen kuoleman-
tuomio oli jo ollut valmiina, kun hän vallankumouk-
sen humussa oli päässyt vapaaksi, jatoiminut sitten
suojeluskuntien järjestäjänä. Otettuaan osaa va-
paussotaan parisen viikkoa oli hänet komennettu
Helsinkiin nostattamaan täkäläisiä suojeluskuntia.
Hän oli matkustanut Tukholman kautta jasaapunut
kaupunkiin viikko sitten. Mutta nyt aamulla olivat
punaiset äkkiarvaamatta hänet vanginneet ja tässä
hän nyt oli.

Minä ihmettelen, että kerrot niin avomielisesti,
lausahti Puhakka, joka jännittyneenä oli seurannut
Poikolinin kertomusta.

No . . . te olette Oulusta. Eivät kai oululaiset
toisiaan kavalla?

Eivätpä tietenkään, eivät totisesti. Mutta
sano sinäkin minua sinuksi. En kai minä ole kuin
vähän toistakymmentä vuotta vanhempi.

Minä olen tasan kolmenkymmenenkahden.
Ja minä neljänkymmenenkolmen
No sitten!

Puhakkaa tultiin hakemaan. Hän kalpeni ja
seurasi vartijaansa.

2.

Kun hän puolen tunnin kuluttua palasi, oli hän
entistä kalpeampi. Raskaasti lysähtäen hän istahti
tuolille.
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No? kysyi Poikolin, joka oli jo täysin kotiu-
tunut. Mitä nuo sanoivat?

Kuolemantuomio, pääsi kolkosti Puhakan
huulilta.

Kalle Poikolin nojasi seinää vasten ja poltti.
Hän kohautti hartioitaan.

Niihin on niin totuttu, etteivät ne enää her-
mostuta.

Mutta minulle tämä on ensimmäinen kerta,
lausahti Puhakka, itsekin ihmetellen, että hän

saattoi sen niin tyynesti sanoa.
Jos se olisi ryssäin tuomio, niin sitten olisi

toista. Saisi jo ruveta valmistautumaan. Mutta
nämä . . . punikit . . . nämä suomalaiset punikit
kissa!

Eiköhän se ollut päinvastoin? Ryssältä saattoi
aina mennä konseptit sekaisin . . . mutta nämä suo-
malaiset. Minkä sanoivat, sen pitivät.

Ja taas ihmetteli Puhakka, että hän saattoi näin
tyynesti keskustella. Siihen kai vaikutti tuon paljon
kokeneen syntymäkaupungin pojan läsnäolo.

Poikolinkin oli käynyt vakavaksi. Polttaen pa-
perossin toisensa jälkeen hän tuijotti eteensä kuin
koettaen ratkaista ylen vaikeaa arvoitusta. Sitten
hän lausahti:

Eivät ne veturimieliiä ammu. Niillä on jo
ennestään puute ammattitaitoisesta väestä. Se on
vain tyhjää peloittelua.

Kunpa olisi, kunpa olisi!
Ilta kului jotenkuten, mutta kun yö tuli, joutui
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Penjami Puhakka yksin kamppailemaan sielunsa
tuskan kanssa. Poikolin nukkui lattialla, palttoo
päänalaisena. Hän ei ollut mitenkään suostunut
ottamaan vuodetta haltuunsa. »Minä olen jo niin
tottunut tähän vankilakomentoon, että makaan
vaikka tiilikivi pään alla.» Rohkea poika! Mutta
Puhakalta petti rohkeus sitä mukaa kuin yön tunnit
kuluivat.

Hän meni muistissaan läpi kaikki, mitä »oikeu-
dessa» oli tapahtunut. Krigsholm oli peruuttanut
tunnustuksensa, mutta se oli tehnyt vielä säälittä-
vämmän vaikutuksen: sama kuin jos hän olisi sen
kymmenkertaisesti toistanut. Hän, Puhakka, oli
koettanut tarrautua tähän viimeiseen mahdollisuu-
teen . . . aivankuin hukkuva, joka tulvivassa joessa
turhaan tapailee kiinni viimeisestä, puolittain veden
alle painuneesta pajunoksasta, saaden sen mukaansa
virran vuolteeseen. Puheenjohtajana toiminut puna-
kaartilainen oli vain ärjäissyt: »Asia on selvä!
Ennen aamua nämä miehet ammutaan. Ulos!»

Käytävässä hän oli saanut kuiskatuksi Krigshol-
mille muutaman rohkaisevan sanan: »Älä hätäile!
Jeesus elää!» Mistä olivat juuri nuo sanat juolahta-
neet hänen mieleensä?

Hän muisti lähtöhetkensä Oulusta. Matti Laurin-
ako mm. oli ollut asemalla saattamassa. Oli puhuttu
siitä uudesta ympäristöstä, johon hän, Puhakka, nyt
muuttonsa kautta joutuisi. Hän oli tuonut julki
epäilyksensä, miten mahtaisi hänen kristillisyytensä
siellä etelässä käydä. »Älä hätäile, Jeesus elää!» Nuo
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sanat oli Matti Laurinaho hänelle lausunut ja puris-
tanut lämpimästi kättä.

Penjami Puhakka makasi valveilla koko ruumis
kylmän hien vallassa. »Ammutaan». Se oli niin
lyhyesti sanottu . . . mutta se herätti eloon kokonai-
sen maailman asioita ja tapahtumia sellaisiakin,
jotka olivat jo ammoin unohtuneet.

Lapsuuden aika vieri ohi .. . huoleton, temmellystä
täynnä oleva elämä. He olivat asuneet Hollihaan
puolessa. Siellä oli hänen isänsä omistanut talon.
Limingan tulli oli siinä aivan lähellä . . . Pikku likan
männikkö ja Vatiketo. Jo aivan pienenä hän oli
retkeillyt kaupungin ulkopuolella. Mutta joudut-
tuaan rautatien varteen jostakin aidanraosta hän oli
hätkähtänyt tuota lievästi punertavaa hiekkavallia
kiiltelevine kiskoineen. Se oli ollut aivan uutta . . .

aivan äsken hänen kotikaupunkiinsa ilmestynyttä.
Mutta se oli sykähdyttänyt outoudellaan ...ja
saanut jo silloin heräämään sydämessäkiintymyksen,
joka sitten myöhemmin liitti hänet rautatiemaail-
maan täydellisesti.

Sitten tuli kansakouluaika. Avara, avara piha . . .

ja sillä mahdoton lauma poikia kuin irtipäästetty
rosvolauma. Siinä telmittiin ja siinä tapeltiin, kun-
nes punapartainen Pukki, johtaja, tuli karjumaan
portaille ja komentamaan sisään. Kello soi rämä-
kästi. Joku Heinätorin pään poika heilutti sitä por-
tailla silmät villiä riemua täynnä. »Puhakka, Puu-
akka!» Ja sitten oli survaistu niskaan niin että hän
oli ollut lentää nenälleen eteisen lattialle, jossa
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oksanpaikat olivat paistaneet senttimetrin korkui-
sina.

Ja sitten isän kuolema ja rautatien konepajalle
meno. Isä makasi vuoteessaan, suuri punertava nenä

pistäen esiin tyynyjen ja pieluksien keskeltä. Sei-
nillä oli ollut laivojen kuvia, jotka häntä aina olivat
erikoisesti vetäneet puoleensa. »Penna, nyt on minun
purjehdukseni lopussa, minä kuolen kohta. Mutta

minä olen tässäkoettanut mietiskellä, miten astui-
sin taivaallisen Ylikapteenin eteen.» Ja viimeksi. . .

vähää ennen hengen lähtöä oli isä puhunut merikor-
teista. »Tuokaa merikortit .. .»

Niin ja sitten konepaja-aika, viilaverstaalla-010
ja teollisuusko ulu. He olivat lukeneet veturioppia.
Ruotsinvoittoinen insinööri Rosenholm oli söpöttä-
nyt pöytänsä takaa: »Puuristus synty siten, ett’
männän jommassakummassa peesse oleva höyry on
paineeltan suuremp’ ko kattilan paine . .

.» He olivat
nauraneet .

. . mutta nyt oli hänen kohdalleen sattu-

nut sellainen puristus, joka ei naurattanut.

»Ammutaan.» Tuo sana kaikui hänen korvissaan
niin kumeana . . . niin inhon sekaista tuskaa synnyt-
tävänä, että hän ähkien heittelehti vuoteellaan. Se
tuntui kaikuvan hänen sisässään ... joka suoni
takoi sitä. Sydän hakkasi tavattoman kuuluvasti:
»ammu-taan, ammu-taan!» Hänen mielestään sen
olisi pitänyt herättää tuo nukkuva toveri, joka
tuolla ..

. toisella puolen selliä veteli rauhallisia
unia.

Ja nyt hän tuli sille kohtaa, jolloin alkaa varsinai-
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nen valmistus, kun ruumis tuskan kattilassa ikään-
kuin kypsennetään kuolemaa varten.

Se oli hirveää! Minuutit kuluivat, mutta tässä
makasi mies, jonka piti kuolla. Miks’ei aika pysäh-
tynyt? Miks’ei tuo mustana häämöttävä ovi avautu-
nut? Miksi piti kaiken ... koko luomakunnan,
maailman . . . tämän talon, tämän kolkon, kylmän
vankilan sanoutua hänestä irti .. . sanattomasti,
kuin hiljaisesta, äänettömästä sopimuksesta? Oliko
hän jo työnnetty ulkopuolelle? Ihmeellistä! Käytä-
vässä asteleva vartija piti luonnollisena, että hänet
ammutaan. Sellin toisella puolen kuorsaava Pelko-
iin samoin. Miksi he kaikki olivat hänet hyljänneet?
Hänellähän oli vielä terve ruumis .

. . terveet, voi-
makkaat käsivarret, ja hänelle oli sanottu:
»Sinut ammutaan!» Käsittämätöntä!

Ja sitten koti, vaimo ja lapset. Hän muisti mök-
kinsä Pasilan liepeillä. Siinä oli kaksi huonetta ja
keittiö, joten heillä nyt oli enemmän tilaa kuin
ennen. Ja kuitenkin saattoi eräs punakaartilaispääl-
likkö rauhallisesti sanoa: »Sinut ammutaan ennen
aamua!» Voiko sellainen olla mahdollista? Kaksi
huonetta ja keittiö . . .

Ja sitten hänellä oli sauna ... pieni, punaiseksi
maalattu sauna, jokaniin mukavasti tervehti häntä,
kun he Anderssonin kanssa ajoivat asemalta Pasi-
laan. Saunakamarissa, avonaisen ikkunan ääressä
hän oli toisinaan syysöinä valvonut, vahtien omena-
puita. Oli ollut niin soma kuunnella yön hiljaisuutta.
Vesipisara putosi oksalta maahan ja synnytti kahah-
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duksen, joka sai hänet säikähtyneenä hypähtämään
pystyyn. Joko nyt? Hermot jännittyneinä hän oli
hiipinyt eteiseen, pitkä sauva kädessä. Mutta
puutarha oli ollut hiljainen. Vain jossakinkauempana
oli vaihtoveturi kiljahdellut . . .

Puhakka taisteli, kiemurteli vuoteellaan ja tais-
teli. Kuin tahallaan oli hän torjunut tajunnastaan
vaimon ja lastensa kuvat. Siksi hän oli kuin kierrel-
lyt rakkaita, tuttuja paikkoja uskaltamatta »astua
sisään». Sillä hänellä oli tunne, että heti, kun hän
»avaisi oven», paisuisi tuska niin suureksi, ettei hän
jaksaisi sitä kestää. Mutta hänen oli »astuttava
sisään» ja katseltava, vaikka sydän siinä paikassa
halkeaisi.

Liisi! Hänen piti käsin peittää kasvonsa. Monta,
monta kertaa hän oli käyttäytynyt ynseästi, ollut
kylmä ja tyly, mutta nyt hän huusi vaimonsa puo-
leen koko sydämensä voimalla. Liisi! Hän muisti
vaimon morsiamena . . . kuinka he viettivät häitä
Rautatieläisyhdistyksen huoneustossa. Siellä olivat
olleet läsnä kaikki kuljettajat ja lämmittäjät . . .

Niemenranta, Laurinako ja Karling. Viimeksimai-
nittu oli kävellyt pöydästä toiseen, vedellyt pitkiä,
roikkuvia viiksiään ja virkkanut: »No, Penna!
Nyt on sinullakin se, joka laittaa eväskopan . . .»

Voi, Liisi, Liisi!
Ja sitten lapset Herra Jumala lapset! Oliko

hänellä lapsiakin? Oli, oli .. . kuusi kappaletta!
Vanhin poika, Lauri, luki yliopistossa teologiaa.
Hän oli alussa ollut vastaan, mutta sitten mukautu-
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nut. Hän ei nyt yhtään käsittänyt, kuinka oli
saattanut sellaista vastustaa aivankuin Jumalaa
ja hänen valtakuntaansa. Poika halusi papiksi.
Joka päivä kolmen jälkeen hän ajoi raitiovaunulla
Läntistä Viertotietä ja kulki sitten radan vartta
kotiin. »Lauri! Lue sinä vain! Sinun isäsi ammutaan

aamulla, ja pappeja tarvitaan!»
Hyvä Jumala! Hän muisti, kuinka he kerran oli-

vat lähteneet Vantaanjoelle ongelle .. . Elias ja
kaksoistytöt. Vene oli ollut kiikkerä ja vettä viska-
tessaan hän oli horjahtanut ja suistunut jokeen.
Ranta ei ollut siltä kohdalta niin syvä .

. . mutta
hän oli kuitenkin kastunut kaulaa myöten. Hän
muisti sen parkaisun, minkä nuo kolme olivat pääs-
täneet: »Isä!» Se oli ollut kuin kokonaisen maailman
tuskanhuuto ... ja siitä oli kajahtanut ilmoille
rakkaus . . . rakkaus omaa isää kohtaan. Nyt tuntui
Penjami Puhakasta, että tuo huuto kajahti uudel-
leen, mutta vielä kovemmin . . . vielä kipeämmin.
Isä! Ja hän voihki ääneensä.

Tuokion kuluttua tuska helpotti, ja hän makasi
kuin kuollut. Niin .

. . hän oli kai jo kuollut. Kuin
veden kalvon läpi hän näki elämänsä, ja sen pikku
tapahtumat. Kuinkapa niitä veturinlämmittäjän
elämässä olisi tapahtunutkaan suuria ne olivat vain
tuollaisia pieniä jokapäiväisiä asioita matkalle val-
mistautumisineen ja matkalta palaamisineen. Ja
näiden kahden päätepisteen välillä veturi .. . työ
ja touhu, kolina ja pauhu. Hytti oli se maailma,
johonka silloin kaikki keskittyi . .

. tulipesän hoito,
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vedensyöttö kattilaan, »turkin» lakaisu. Mutta
kuinka kodikasta tuo kaikki oli niin tavattoman
herttaista ja runollista. Andersson ajoi kääntöpöy-
dälle, jarrutti ja sanoi: »Sd där ungefärligen .» »Insi-
nööri» Portaanpää nousi veturiin Viipurin asemalta
ja ajoi heidän kanssaan tallille. »Onko matka
kulunut hyvin?» Hyvin oli kulunut. »Tämä 'mum-
mu1 vain on ruvennut niin omituisesti hakkaamaan.
Ei se silloin hakkaa, kun on venttiili kiinni... mutta

annapas että raoittaa hiukankin.» »Niin luisti-
jako on virheellinen. Se pitää toimittaa konepajalle.»

»Niinpä niin .
. .»

Puhakka makaa horroksissa. Hän on jo kuin
jättänyt tämän maailman, hän on valmis. Tuo
pieni temppu, jota kutsutaan laukaisuksi, tuntuu
nyt niin kovin vähäpätöiseltä seikalta. Mutta se
tarvitaan . . . kuin pisteeksi tälle elämälle . . . tälle
pienelle ja tälle suurelle elämälle, johon mahtuu
maailmoja. Se on näet välttämätön. Sillä jollei
sitä »pistettä» panna, niin tuska alkaa taas .

.
. alkaa

uudestaan tämä pieni elämä ja tämä suuri elämä,
johonka mahtuu maailmoja, Mutta onko se hyvä?
Ehkä se on hyvä sitä on ihmisen niin vaikea
ratkaista . . .

Kun Puhakka aamulla heräsi, seisoi vartija hänen
vuoteensa vieressä. Hän räpytteli tiheästi silmiään
ja nousi kiireesti. Mitä pikemmin sitä parempi.
Tarttuen housuihinsa hän rupesi vapisevin käsin
kiskomaan niitä jalkaansa. Kalle Poikolin istui
tuolilla, pää käden varassa. Hän näytti miettivän.
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Tuolle pojalle hänen täytyisi sanoa . . . jokin roh-
kaiseva sana . . . jättää viimeiset terveiset . . .

Mutta ennenkuin hän ehtii avata suutaan,
virkkaa punakaartilainen:

Teidät on armahdettu. Saatte lähteä.
Puhakan kädet vapisevat yhä enemmän, ja leuka

väkättää. Hän ei usko ilmoitusta. Näillä .. . pu-
naisilla oli toisinaan sellainen pirullinen tapa, että
kiduttivat uhrejaan henkisesti.

Lähdetään! sanoi hän miltei raivokkaasti.
Luuletteko, että minä pelkään?

Teidät on armahdettu ..
. ettekö kuule!

ärjäisi punakaartilainen. Tuossa on paperi
lukekaa!

Ja hän työnsi Puhakalle paperin.
Tämä tuijottaa sitä tylsänä. Siinä on jotakin, että

. . . »lämmittäjä Penjaami Puhakka on heti lasket-
tava vapaaksi.»

Mutta . . . entä Krigsholm kuljettaja Krigs-
holm?

Punakaartilainen teki merkitsevän liikkeen:
Hän on jo paremmassa maailmassa. Jo kello 3

ammuttiin.
Puhakka katsoo punakaartilaista, katsoo Kalle

Poikolinia vuoron perään, vuoron perään. Toisessa
maailmassa!? Hänen silmäteränsä laajenevat suu-
riksi, ja vetäisten syvään henkeä kuin hukkuva hän
kaatuu sänkyynsä pitkäkseen, retkahtaa kuin kuol-
lut.
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Kahdeksas luku.

1.

Puhakka harhaili kaupungilla puolittain sekapäi-
senä. »Ne tekivät minulle 'mustalaisen’!» hokee
hän itsekseen.

Hän pysähtyy »linnan» kohdalle jakatselee, kuinka
vaihtoveturi työntää vaunuja Eteläsataman laitu-
rille. Tuossa ei ole tilaisuutta »mustalaisen» tekoon,
sillä sataman reunaa pitkin kulkee vain yksi raide.
Mutta vanhana veturimiehenä hän tietää, mitä se
merkitsee. Lämmittäjä irroitti vaunun kytkimestä
junan kulkiessa, ennen vaihdetta, jolloin veturi
joutui eri raiteelle kuin vaunu. Sitä kutsuttiin veturi-
mieskielellä »mustalaiseksi». Tehdä »mustalainen»

hän on sen suorittanut lukemattomia kertoja.
Ja nyt olivat nuo roistot tehneet hänelle samoin:
pidettyään häntä koko yön siinä uskossa, että hänet
ammuttaisiin, olivat he aamulla ilmoittaneet hänen
olevan vapaan .. . vapaan aloittamaan taas tätä
vaivanalaista, tuskantäyteistä elämää . . .

Tavallaan hän on siitä iloinen . . . mutta sittenkin
raastaa hänen sydäntänsä kipu. Mikä alhaisuus,
mikä pirullisuus: antaa miehen kärsiä kaikki kuole-
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man kauhut ja sitten aamulla; »Te olette vapaa!»
Se koski paljon kipeämmin kuin ampuminen. Ah,
ampuminen! Se tuntui armolta . . . kuin ihmisystä-
välliseltä teolta tämän rinnalla. Sehän ei oikeastaan
ehtinyt tuottaa mitään tuskaa. Krigsholm, vanha,
vaatimaton ja nöyrä Krigsholm oli onnellisempi
häntä, jokanyt harhaili täällä . . . keskellä kaupun-
kia ilman päämäärää . . .

Ihmiset vilkuivat häneen. Tuo työpuvussa seisova
veturinlämmittäjä kummastutti heitä. Hän oli har-
vinainen ilmestys pääkaupungin kaduilla. Lakissa
oleva veturinkuva ilmaisi hänen ammattinsa .. .

samoin housut .. . molskihousut —ja nokiset huopa-
saappaat. Mitä hän siinä seisoi? Minkävuoksi hän
katseli satamaan käsin? Niin siellä puhkui
veturi. . . pieni, tylppä vaihtoveturi, joka oli kuin
ampiaisen puolikas. Sen peräpää oli jäänyt jonnekin

minne, sitä oli mahdoton sanoa. Yksi ja toinen
huomasi veturin pääkaupunkilainen ei tavallisesti
kiinnitä huomiota sellaiseen. Mitä erikoista tuossa

veturissa oli? Yhä useampi pysähtyi Puhakan vie-
reen, kunnes tämä säikähtäen huomasi kokoutuneen
väkijoukon ja lähti kiireesti harppaamaan katua
eteenpäin.

»Hullu mies!» Niin varmaankin ajatteli yksi ja
toinen. Kunnes väkijoukko, katseltuaan vuoroin
poistuvaa Puhakkaa, vuoroin edestakaisin puuskut-
tavaa veturia, vähitellen hajaantui ihmetellen, että
oli tyhjän vuoksi pysähdytty.

Puhakka harppasi jokaukana. Hän ei huomannut
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ympärillään kohisevaa liikettä, ei punakaartilais-
osastoja, jotka marssivat katua pitkin ... ei tätä
kirkasta huhtikuun päivää, jokaniinkauniina heloitti
pääkaupungin yllä. Puistojen puut olivat vielä pal-
jaat, mutta ilmassa oli kevättä ja odotusta. Odotet-
tiin saksalaisia, joista Kalle Poikolin oli kertonut.

Kalle Poikolin! Tuon nimen muistaminen välkäh-
dytti taas Penjami Puhakalle kotikaupungin ja sen
rakkaat muistot. Hän muisti pajan ... rautatien-
verstaan pajan, jossa Kallen isä, seppä Poikolin,
takoi. Niin mukavasti sojotti hänen parrantypyk-
känsä pystyssä, kun hän käänteli rautaa ahjossa.
Toisinaan hän heitti kourallisen hietaa ahjoon, jol-
loin hohtavan kirkkaat tulitähdet hypähtivät len-
toon. Hitsattiin Matti Laurinahon veturin kierto-
kankea. Se oli muutamassa yhteentörmäyksessä
mennyt poikki. He olivat ajaneet hiekkajunan
päälle. »Niin se käy . . . kun ei anneta tietoa!» Se oli
ollut niitä harvoja kertoja, jolloin Matti Laurinako
oli kiivastunut. Tavallisesti hän aina oli pysynyt rau-
hallisena. »Oli onni, ettei mennyt yhtään ihmishen-
keä. Siitä saamme kiittää Jumalaa.»

Penjami Puhakasta tuntui, kuin soveltuisivat nuo
sanat jotenkuten häneen. »Ei mennyt yhtään ihmis-
henkeä . . .» Mutta Krigsholm oli ammuttu, ja sen
olivat suorittaneet nuo samat roistot, jotka ensin
häntä yökauden kidutettuaan olivat aamulla laske-
neet hänet vapauteen.

Ja taas hänen ajatuksensa lennähtivät pohjoiseen,
rakkaaseen kotikaupunkiin ja sen rautatienkone-
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pajaan. Seppä Kemppainen seisoo alasimen takana,
jaAdrian Oinas puhuttelee häntä: »Minä olen pääs-
syt Tampereelle kuljettajaksi. . . niin että hyvästi
nyt.» »No .. . eivätkös enää visiotakaan Kyttä-
län pimeät porttikäytävät?» »Yistottavathan ne
kyllä .. . mutta minkäpä sille voi .

..»

Adrian Oinas oli koettanut nauraa, mutta se nauru
ei ollut oikein luonnistanut. Hänet oli kuin jollakin
tavoin paljastettu riisuttu alasti. Mutta hän oli
koettanut peittää hämilläoloaan toverillisella jutte-
lulla: »Kyllähän sinä ymmärrät . . . tuollainen hullu
mies.» Tuo vetoomus oli häntä huvittanut: Adrian
Oinas oli ollut sennäköinen kuin selkäänsä saanut
koira. Mutta nyt hänestä tuntui, kuin olisi tuo vetoo-

mus ollut jollakin tavoin voimassa ... läpi vuo-
sien . . . salaperäisellä, merkillisellä tavalla ja ulot-
tunut tähän hetkeen asti. Mutta nyt siinä ei ollut tuota
selkäänsä saaneen koiran tuntua, vaan päinvastoin
jotakinylhäistä... alentuvaa, suojelevaa, jokatuntui
kohdistuvan häneen, hänen persoonaansa. »Hullu
mies ...» Ja yht’äkkiä kuin salaman valossa selvisi
Puhakalle, että Adrian Oinas, Pasilan varikon esi-
mies, tämä punaisten luottamushenkilö, oli sekaan-
tunut tähän hänen juttuunsa ... estänyt kuole-
mantuomion täytäntöönpanon.

Adrian Oinas! Siinä mennä hyrräsi raitiovaunu
Aleksia ylös, ja sen johtolangon päässä oleva rulla
rätisi ja räsähteli. Puhakka oli ehtinyt Vanhan Yli-
oppilastalon kohdalle ja seurasi silmillään sähkökipu-
noiden rätinää . . . Juuri samalla tavalla räiskyi ja
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ainoa nimi; Adrian Oinas! Se oli hän . . . hän eikä
kukaan muu! Kumma, kun ei se aikaisemmin ollut
hänen mieleensä juolahtanut.

Hän oli kuin tuupertunut. Seisten Yliopiston ap-
teekin edessä hän ei huomannut, että ohikulkijat
tuuppivat häntä. Joku ruotsia puhuva herra ärjäisi:
»V a’ fan stårnimidtpåvägen!»1 Niin kiukkua
ja sappea .

. . mutta ei siihen määrään, että pystyi-
sivät karistamaan hartioiltaan tämän punaisen pai-
najaisen nämä Helsingin porvarit. Tyytyivät nöy-
rästi punaiseen hirmuvaltaan . . . nuolivat orjuutta-
jansa ruoskaa. Mutta — yksityiselle uskalsivat pur-
kaa kiukkuaan. Luuli varmaan häntä punikiksi
tuo herra. Muuten ei olisi niin röyhkeästi esiintynyt.

Mutta Adrian Oinas! Se nimi oli hänen selvi-
tettävä. Mitä kaikkea sisältyi siihen maailmaan,
jonka otsikkona oli Adrian Oinas?

Hän nojasi apteekin seinää vasten ja katseli ohit-
seen rientäviä ihmisiä. Hän näki heidät kuin su-
mussa. Tuo nimi tahtoi hukkua tuohon kirjavaan
ihmisvirtaan ... se oli kuin kivennuoliainen, jota
oli vaikea saada kiinni. (Hän oli poikasena sellaisia
pyydystänyt.) Kahmaisu kädellä . . . mutta se sattui
vain pohjamutaan, ja vesi meni hetkeksi sekaisin.
Muutaman sekunnin odotus, kunnes vesi oli jälleen
selvinnyt, ja uusi kahmaisu: kivennuoliainen, nilja-
kas kala, oli kädessä. Ja kuin olisi hänellä nyt ollut

1 Mitä pirua te seisotte keskellä tietä?
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kädessä tuollainen niljakas kalanen, hän seisoi ap-
teekin seinää vasten hampaitaan kiristellen, oikea
käsi nyrkissä. Adrian Oinas! Se saastainen, niljakas
otus, joka ennen oli näytellyt mahtavaa porvaria,
istui nyt Pasilan varikon konttorissa ja näytteli insi-
nööriä! Puhutteli tovereiksi sellaisia kuin Jussi
Kampmania, jota kuitenkin hengessään halveksi. Se
oli laskeva mies, joka otti huomioon olosuhteet: oli
koettanut päästä eteenpäin porvarien avulla, mutta
huomattuaan sosialismin tarjoavan suuremmat mah-
dollisuudet liittynytkin siihen suuntaan. Ja ennen
se oli puhunut halveksivasti Tampereen Kyttälän
pimeistä porttikäytävistä! Se mies oli itse tuollai-
nen pimeä porttikäytävä.

Penjami Puhakka lähtee puolijuoksua yli Ylioppi-
lastalon aukean. Sokeassa raivossaan hän on vähällä
joutua auton alle, mutta saa viime tingassa väiste-
tyksi. Juosten Sentraalipasaasin läpi hän rientää
asemalle kädet nyrkissä ja höpisten itsekseen. Ase-
man kello näyttää kuutta. Hän juoksee asemahallin
läpi laiturille. »Seis!» huutaa kopissa istuvaa sema-
mies, joka leimaa lippuja. Mutta Puhakka ei kuule,
syöksyy vain eteenpäin.

2

Sattui niin, että »iso mummu» oli juuri lähdössä
Pasilaan, kun Puhakka ehti asemalle. Andersson kur-
kisti hytin ikkunasta ulos jakatsahti häneen kuin vie-
raaseen. Puhakka yritti hymyillä, mutta Andersson
räpähytti silmiään, kuin terästääkseen katsettaan.
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No . . . siinähän sinä olet. Eivät ne sinua tap-
paneetkaan.

Eivät Jumalan kiitos! Puhakka kiipesi hyt-
tiin. Hänen kasvonsa olivat yhtä anteeksipyyntöä.
Outo lämmittäjä silmäili häntä uteliaasti. Andersson
seisoi paikallaan, lakki takaraivolla. Käsi venttiilin
varressa hän lausui kuin jostakin korkeudesta:

No ... mitenkäs Krigsholmin kävi?
Penjami Puhakasta tuntui yht’äkkiä, että pannun

otsa tuijotti häntä, samoin manomeetteri ja ilma-
painemittari. Ensiksimainitun taulu loisti kuin
kaikkivaltiaan Jumalan kasvot .. . niin totisena,
niin valkoisena. Koko hytti odotti vastausta.

Jaa Krigsholm? Niin hänet ammuttiin.
Veturi puuskutti kuuluvasti. Se ikäänkuin riensi

pakoon jotakin hirvittävää silmänräpäystä, joka
seuraavassa tuokiossa avaisi suunsa. Mutta tur-
haan. Se silmänräpäys liiteli vain veturin kupeella,
kurkisteli hytin ikkunoista, seurasi mukana ja oli
tässä hytissä kuin näkymätön matkustaja. Se paisui
viikoiksi, kuukausiksi ja vuosiksi. Siihen sisältyi
entisyys, nykyisyys ja tulevaisuus . . . niin koko
iäisyys .. . kunnes se viimein purkautui sanoiksi,
hirvittäviksi, kammottaviksi sanoiksi:

Kumma, että sinut laskettiin vapaaksi
Puhakka hypähti lämmittäjän pukilta, jolle oli

istahtanut. Sylinterin rasvaajan veivi meni ympäri
tasaisin nykäyksin.

Andersson!
Asianomainen hätkähti, mutta veti sitten vent
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tiiliä yhä enemmän auki. Lämmittäjä heitti pesään
pari hiililapiollista.

Minä, että ... kumma kun sinut laskivat
vapaaksi . . .

Tulipesä huohotti: vapaaksi, vapaaksi, vapaaksi!
flerra Jumala! Sitäkö Andersson tarkoitti?

Tarkoitatko, että minä olisin —?

Hän ei hirvennyt huutaa noita loppusanoja. Ne
olivat liian kauheita.

Andersson tuijotti häntä, mutta ei puhunut mi-
tään. Hän vain tähysti tenderin yli eteensä ... ja
hänen aatelisnenänsä oli uhkaavasti pystyssä. Sitäkö
Andersson oli tarkoittanut? Voi, hyvä Jumala!

Mutta Andersson sanoi vain rauhallisesti:
Minä luiden, että meidän on ajettava kuona-

kanavalle. Meillä on liiaksi kuonaa ...

Andersson! Ja hän oli ollut matkassa tuona
muistorikkaana yönä. »Liiaksi kuonaa!» Oliko koko
maailmanjärjestys järkkynyt paikoiltaan? »Liiaksi
kuonaa!» Lämmittäjä tarttui luutaan jarupesi lakai-
semaan »turkkia». Puhakka siirtyi tieltä pois.

Niin ... se tuntuu niin kummalta, että sinut
laskettiin pois, ja Krigsholm ammuttiin . . .

He siis epäilivät sitä, että hän olisi ilmiantanut ja
siten aiheuttanut toverinsa kuoleman .. . Krigs-
holmin, joka niin nöyränä oli istunut pukillaan ja
silmäillyt manomeetteriin . . . kuin johonkin saavut-
tamattomaan korkeuteen, missä tiede javiisaus val-
litsivat — Krigsholmin, jonkakanssa hänellä oli ollut
mitä parhaimmat välit. Voi, kurjia, voi, kataloita!
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Ja Puhakka hyppäsi veturista alas ja läksi juokse-
maan varikonesimiehen konttoria kohti. Portailla
hän pysähtyi ja silmäsi taaksensa. »Iso mummu» sei-
soi kuonakanavalla ja sen alta pursusi kuonaa ja
tuhkaa .. . palavaa tuhkaa ja kuonaa. Säkenöi
vain, ja veturin alusta savusi.

Puhakka kiristeli hampaitaan ja syöksyi portaita
ylös.

3.

Leveän, viheriän pöydän takana, missä ennen oli
istunut insinööri Hagelberg, istui nyt Adrian Oinas.
Muuten oli huone samannäköinen vain epäjär-
jestystä ja likaisuutta kaikkialla .. . veturitallin
nokea lattialla ja pesän edessä kokoonrutistettuja
papereita.

Puhakasta näytti, että Oinas oli suuresti muuttu-
nut. Nämä viimeiset viikot olivat tehneet hänet
monta vuotta vanhemmaksi. Silmien alle olivat
muodostuneet suuret pussit, jotka hermostuneesti
värähtelivät. Katse oli samea, ja kädet vapisivat.
Hänen edessään pöydällä oli iso kasa papereita, joita
hän oli ollut parastaikaa tutkimassa, kun Puhakka
syöksyi sisään. Konttorineiti katsahti häneen säi-
kähtyneenä.

No .. . siinähän sinä olet.
Aivan samat sanat kuin mitkä Andersson oli lau-

sunut. Puhakka seisoi ja huohotti . . . hän oli ihan
hengästynyt. Silmissä väikkyi kuva kuonaa pur-
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havasta veturista. Niin tuossa istui mies, joka
oli tehnyt hänestä ja hänen elämästään paljasta
kuonaa...

Oinas viittasi neidille, jotta tämä poistuisi. Nis-
kojaan nakaten kiiruhti neiti viereiseen huoneeseen
paukauttaen ovea mennessään. Kiviseinäinen huone
kumahti, ja sitä seuranneen hiljaisuuden aikana haki
Oinas jotakin edessään olevasta paperikasasta levot-
tomana, hermostuneena.

Istu!
Olen tottunut seisomaan esimiesteni edessä.

Oinas vilkaisi häneen nopeasti . . . epäluuloisesti.
Sitten häivähti hänen kelmeillä kasvoillaan hymy,
joka selvästi paljasti sen sisäisen kärsimyksen, jota
tämä mies tunsi. Se masensi hiukan Puhakan raivoa.

Sinun ansiostasiko minä pääsin vapaaksi,
vai —?

Istu, ole hyvä . . . tai tee miten haluat. Mutta
asia on niin, että minä tulin väliin. En sano sitä siksi,
että odottaisin kiitollisuutta. Hän kohautti olka-
päitään. Kiitollisuus on harvinainen juttu tässä
maailmassa. Mutta minä halusin pelastaa sinut.
Olemmehan vanhat tutut.

Hän hymyili taas vaisusti, vaivautuneesti ja leikki
paperiveitsellä.

Etkö pane palamaan?
Puhakka otti, tosin vastenmielisesti, mutta otti

kuitenkin. Hän ei ollut polttanutkaan koko päivänä.
Krigsholmin asiaa en voinut auttaa. Saat olla

varma, että yritin. Kävin kansanvaltuuskunnassa.
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liikenneasiain valtuutetun puheilla, mutta en voinut
mitään. Miesparka oli tunnustanut.

Mutta olihan hänetkin todistettu syylliseksi!
Kuinka hän siis oli voinut pelastua?

Panin ehdoksi valtuutetulle: joko me molem-
mat, tai sitten paikka sai jäädä. Hän suostui.

»Me molemmat»! Sanontatapa tympäisi Puhak-
kaa, joka kiskoi henkisavuja keuhkojensa täydeltä.
Hän ei ollut syönyt koko päivänä, ja tupakka huu-
masi häntä. Kaikesta päättäen olivat punaisten asiat
huonosti sen hän selvästi tajusi.

—— Ammattitaitoisesta veturimehistöstä on puute.
Joka päivä särkyy vetureita, kun eivät miehet ole
tehtäviensä tasalla. Suurin osa kuljettajista ja läm-
mittäjistä on livistänyt vain aniharva jäänyt.
Olen saanut toimekseni vangituttaa heidät, mutta en
välitä.

Hän huokasi ja katsoi kulmainsa alta Puhakkaa.
Olemme kahden kesken ja puhun sinulle vil-

pittömästi. Olisimme voineet pelastaa paljon, jos
olisimme olleet yksimieliset, mutta

Hän ei lopettanut lausettaan, vaan jäialakuloisena
tuijottamaan eteensä.

Mitä sillä tarkoitat?
Tarkoitan tätä liikkuvaa kalustoa. Minäkin

olen vanha veturimies, vaikka olenkin punainen.
Hän nousi kävelemään.

Minä tiedän, että meidän asiamme on tuomittu
häviämään en olisi sitä muuten uskonut. Mutta

niin on asianlaita. En halua kuitenkaan väistyä
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paikaltani, vaikka aavistan kohtaloni. Isot herrat
livistävät pakoon. Minäkin voisin livistää: tie Pie-
tariin on vielä auki. Mutta kuten sanottu: en
halua olla raukka, niin punainen kuin olenkin
taikka juuri senvuoksi. Pysyn paikallani.

Adrian Oinas seisoi Puhakan edessä suorana jaryh-
dikkäänä. Hänessä vilahti hetkinen entistä Adrian
Oinasta .

. . ylpeää ja itsetietoista. Puhakan täytyi
vasten tahtoaankin ihailla häntä.

Meitä on täällä punaisia ja valkoisia. Eikö ole
kumma: kuljettajan täytyy ottaa huomioon vain
punainen ja valkoinen? Se on sen semafoorin väri,
joka näyttää menosuuntaa. Tarkoitan: olisimme voi-
neet toimia yhdessä ... ja jokainen olisi saanut vas-
tata väristään lopputilissä. Mutta kuten sa-
nottu nyt on suurin osa kuljettajia ja lämmittäjiä
livistänyt, enkä minä ole ruvennut heitä vangitutta-
maan. Mutta täällä on toimittu kuten ennenkin

liikenne on käynyt. (Älähän keskeytä!) Konsu-
nantti-Pelin on hoitanut elintarveasioita, vaikka on-
kin valkoinen, ehdottomasti valkoinen. Mutta olisiko
hänen pitänyt kieltäytyä, kun kerran saattoi hyö-
dyttää tarkoitan; valkoisiakin? Minä olen huo-
lehtinut vetureista. Olisiko minun pitänyt olla hyö-
dyttämättä senvuoksi, että olen punainen. (En aio
kieltää väriäni sitä sinun ei tarvitse peljätä.)
Mutta ajattelepas: tällä paikalla olisi voinut istua
esim. Andersson hän on valkoinen. Luuletko, että
asiat olisivat siitä muuttuneet? Punainen ja valkoi-
nen ne värit on kuljettajan otettava huomioon .. .
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ts. tästä ei olisi tullut mitään, jos minä olisin ruven-
nut sortamaan valkoisia.

Hän istahti raskaasti tuoliinsa, otti pöydältä
paperiveitsen ja rupesi jälleen sillä leikkimään.

Mutta maailmankatsomuksestahan tässä
sentään on taisteltu, uskalsi Puhakka lopuksi
huomauttaa.

Oinaan silmiin syttyi valo.
Niin on! Jos me olisimme voittaneet, olisimme

hyvin luultavasti antaneet teidän jäädä vaikka
olettekin valkoisia senvuoksi, että olette palvel-
leet loppuun asti. Niin luulen. Me emme olisi kysy-
neet teidän mielipiteitänne, kunhan vain olisitte
alistuneet. Eikö samalla tavalla meidän vaikka
olemmekin punaisia pitäisi nyt saada jäädä, kun-
han alistumme?

Vai sinne hän tähtäsi! Penjami Puhakka koetti
järjestää ajatuksiaan. Ehei! Kyllä tässä jäivät rat-

kaiseviksi mielipiteet. Jos punaiset olisivat voitta-
neet, olisi jokainen valkoinen veturimies saanut
»leipäkortin» tai ainakin lähtöpassit. Siis: jos
valkoiset voittivat, kävisi punaisten samoin. Se oli
selvä.

Älä ole niin varma. Me voimme saada »leipä-
kortin» niinkuin sanot. Mutta te saatte myös
lähtöpassit!

Mahdotonta!
Saatpahan nähdä vain. Yain erikoiset ansiot

tässä tulevat kysymykseen. Sinä olet pelastanut
Krigsholmin pojan se on tulopuolta. Minä olen
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pelastanut sinut —se on myöskin tulopuolta. Mutta
sitä ei tällä kertaa noteerata.

Puhakka liikahti levottomasti tuolissaan (hän oli
lopultakin istuutunut). Oinas huomasi sen ja jatkoi:

Älä luule, että aion kerjätä mitään. Minä hal-
veksin sellaista. Huomautan vain, että samalla
tavalla kuin sinua ehkä inhottaa tällainen »ansio»
minun tililläni, pitäisi sinua inhottaa samanlainen
omallasi. Aiotko vetää sen esille ratkaisevana het-
kenä, jos tarvitaan?

En! -- huudahti Puhakka. Jollei minua
muuten valkoiseksi uskota niin en!

Samat sanat! Jos minun punaisuuttani epäil-
lään senvuoksi, että olen pelastanut sinut, niin

kammat: olen punainen. Kuten huomaat, olemme
yhtä ylpeitä kumpikin.

Ja Oinas heitti paperiveitsen pöydälle yliolkaisesti
ja rupesi vasemman käden sormilla rummuttamaan
pöydän reunaa.

Puhakka poltti ja mietti. Adrian Oinas näytti siis
sittenkin sellaiselta kuin hän oli kuvitellut .

.
. yl-

peältä, itsetietoiselta. Ja hän oli luullut kohtaavansa
mahtinsa menettäneen, luihun ja raukkamaisen mie-
hen, jokavain oli käyttänyt mahtiaan häntä pelas-
taakseen. Tuota miestä, joka tuossa leveän kirjoitus-
pöydän takana istui, täytyi melkein kunnioittaa.
Hän ei epäillyt Oinaan sanoja. Tämä ei pyytäisi
armoa, jollei sitä muuten annettaisi.

Näinkö siis kävikin? Hän oli rynnännyt tänne
aikeissa murskata tuon miehen sitä huolimatta, että
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tämä oli pelastanut hänet tai juuri sen vuoksi.
Sillä eikös juuri siitä syystä ollut häneen nyt kohdis-
tunut epäluulo, että hän olisi ilmiantanut Krigshol-
min? Nyt hän päätti pelastaa Oinaan, siitä huoli-
matta että oli tällä lailla murskattu tai juuri sen
Vuoksi. Sillä eivätkö he nyt olleet tavallaan kuin
kohtalotovereita, joita kumpaakin kartettiin saman
asian vuoksi: toista selvän punaisuuden, toista salai-
sen? Anderssonin sanoista oli käynyt niin selvästi
ilmi, että tämä piti häntä punaisena. Siihen vaikutti
myös hänen tuttavuutensa Adrian Oinaan kanssa.

»Minä saan kantaa Herran vihaa, siksi että olen
häntä vastaan syntiä tehnyt», soi hänen mielessään.
Kuka oli niin sanonut? Matti Laurinako kerran, kun
he Kannuksen päivystyshuoneessa olivat tutkineet
profeetta Mikaa. »Pääasia tässä on, että ihminen
sen tuntee ja tunnustaa. Tulee aika, jolloin Herra
ottaa rankaisevan kätensä pois ... ja armo loistaa
taas hänelle armo ja anteeksiantamus . . .»

Ovelle naputettiin.
Sisään!

Oinas kohensi asentoansa jaoli jälleen esimies, joka
oli ottanut harteilleen raskaan taakan johtaa ja jär-
jestää. Paavola, Paakin lämmittäjä,' astui sisään.

Hän oli hermostunut, ylenmäärin hermostunut.
Toimien jonkinlaisena lähettinä hän juoksutti kir-
jeitä varikon konttorin jarautatiehallituksen välillä.
Nytkin hän toi nähtävästi ylen tärkeän asiakirjan,
koskapa säpsähti huomatessaan Puhakan huoneessa.

Tämä nousi lähteäkseen. Oinas ei häntä pidättä-
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nyt. Mennessään Paavolan kanssa portaita alas virk-
koi Puhakka:

Teidän pelinne on siis kohta lopussa?
Mistä sen tiedät?
Näkeehän sen kaikesta

Hän oli jo viittaamaisillaan Adrian Oinaan sa-
noihin, mutta hillitsi itsensä. Kukaties tuo mies
oli sittenkin jalompi kuin hän oli ajatellut. Ei ollut
ottanut minkäänlaista lupausta, ei edes pidättänyt
häntä lähtemästä. Oli vain jäykästi sanonut hy-
västit. Mutta - siihen ehkä oli osaltaan vaikutta-
nut myös Paavolan läsnäolo.

Ulko-ovella he erosivat. Puhakka läksi kotiin.
Hänellä alkoikin jo olla kiire. Sitäpaitsi hän ei ollut
syönyt koko päivänä.

Taivaalla vilkutti yksinäinen viluinen, punertava
tähti. Se erosi niin huomattavasti toisista, keskitai-
vaalla vaeltavista, jotkanäyttivät kuin ryhmittyneen
oman erikoisen tunnuksensa ympärille. Mikä se oli

sitä oli mahdoton sanoa. Siihen ei mielikuvitus
löytänyt vastausta. Mutta tuo viluinen, hiukan
punertava tähti näytti kuin kiertävän yksinäistä
rataansa. Se värisi ja värjötteli muista erillään . . .

kuin poistyönnettynä tuosta taivaan laella tuikki-
vasta taajasta tähtiarmeijasta.

Minkävuoksi johtui Penjami Puhakan mieleen
Adrian Oinas tuota tähteä katsellessa? Oinaskin oli
punainen sen hän oli itse tunnustanut ... ja se
tiettiin sitäpaitsi yleisesti. Mutta hän oli toisen-
lainen kuin muut . . . ylpeä häviön hetkelläkin. Hän
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ei kerjännyt armoa, vaikka hänellä olisi ollut oikeus
sanoa: »Minä pelastin sinun henkesi .. . pelasta
sinä nyt minun.» Tuo Adrian Oinaan merkillinen
käytös ihmetytti Puhakkaa.

Vai oliko se vain kaikki näyttämölle panoa . . .

harkittua laskelmallisuutta? Vaikea sanoa. Jotakin
viluista ja yksinäistä oli hänestä huokunut kai-
kesta ylpeydestä jaluoksepääsemättömyydestä huoli-
matta. Puhakan täytyi tunnustaa ihailevansa häntä
... niinkuin hän ihaili tuota yksinäistä tähteä.
Sekin oli liikuttava luoksepääsemättömyydessään.

Tuo tähti vetosi häneen hän vain ei osannut
sanoa, kuinka. Joskus loisti ihmiskohtalokin harvi-
naisen väkevänä uhmassaan. Adrian Oinaassa il-
meni tuollaista uhmaa. »Älä luule, että aion kerjätä.
Halveksin sellaista.» Niin tuntui lähtikin sanovan:
»Älä luule, että aion kerjätä. Muuten vain vilkutan,
koska olen tähti. ..»

Oliko Adrian Oinaan todellinen olemus sellainen?
Puhakka kulki yli ratapihan. Semafoorit vilkutti-

vat kaupungista käsin. Punaista ja valkoista! Ad-
rian Oinas oli sanonut: »Kuljettajan täytyy ottaa

huomioon vain punainen ja valkoinen. Ne ovat ne
värit, jotka näyttävät menosuuntaa.» Merkillisesti
sanottu. Sisälsikö se eräänlaisen vetoomuksen?
Hänen, Puhakan, mieli oli herkkä. Itse asiassa hän-
kin oli nyt »ottanut huomioon» punaisen miet-
tiessään Adrian Oinaan olemusta ja omaa merkil-
listä asemaansa tämänpäiväisten tapahtumien yh-
teydessä.
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Keskellä ratapihaa tuli joku vastaan. Puhakka
pysähtyi. Se oli Konsunantti-Pelin.

Hyvää iltaa! Vai on Puhakka päässyt jo
vapaaksi. Niinpä niin .. . »vapauteen on Kristus
kutsunut teidät».

Pelin ei koskaan voinut puhua mitään lainaa-
matta jotakin raamatunlausetta.

Mitenkäs teidän hommanne sujuvat?
Hohoi ■—■ ei ollut kehumista. Nyt kun valkoiset

olivat ruvenneet joka taholla etenemään, olivat talon-
pojat alkaneet nousta vastakynteen. »Ei jauhon-
tomuakaan punikeille!» Hyvä Jumala! Vaikka
samastahan saivat valkoisetkin vaimot ja viat-
tomat lapset! Hän oli äskettäin palannut litistä ja
tuonut sieltä muutaman vaununlastin ruokatarpeita.
Mutta vaikeaa se alkoi olla. Jollei Jumala olisi
häntä vahvistanut, olisi hän jo aikoja sitten vaipunut.

Mutta ..
. samalla saan myös toisinaan saar-

nata, julistan sovinnon evankeliumia. On se kummaa.
Ja’an armon ja autuuden leipää taivaan tavara-

aitoista ja samalla tyhjentelen talonpoikain jyvähin -

kaloita. Edellisestä siunataan, jälkimmäisestä kiro-
taan, vaikka viljasta suoritetaan täysi maksu.
Mutta Jumala antaa ilmaiseksi viinaa ja ries-
kaa.

Ja Konsunantti-Pelin läksi kävellä töpöttelemään.
Jonkun matkan päässä hän pysähtyi:

Kertovat saksalaisten olevan tulossa. Liekö
siinä perää?

Kuuluu olevan.
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Jumalan kiitos! Loppuu tämä kurjuus
tämä vaiva ja ahdistus .

.
.

Ja hän jatkoi matkaansa.
Rautatienkasarmin nurkalla sukelsi Savu-Soldan

yht’äkkiä vastaan. Puhakka oikaisi tavallisesti siitä
mökilleen.

No, terve! Sinä olet päässyt! Kuulin jo äsken.
Kävin kertomassa kotonasi, siellä odotetaan.

Ja Savu-Soldan jutteli pitkälti. Saksalaiset olivat
jo Hankoniemessä. Pian loppuisi punaisten rehki-
minen.

Mutta kuinka oikeastaan kävi Krigsholmin?
Puhakka kertoi. Se oli murheellinen juttu. Savu-

Soldan seisoi kauan tuijottaen maahan.
Vai ampuivat. Voi viheliäisiä! Ukko-paha

hän oli hyvä mies . . . hyvä ja kiltti mies.
Mutta kuulehan, —jatkoi hän hetken kuluttua.

On annettu määräys veturien viennistä Pieta-
riin. Se kirottu Oinas! Siltä ei ole sisu pehminnyt.

Oinas! Puhakka ihan hätkähti. Se mieskulki yksi-
näistä rataansa vääjäämättä. Mistä oli Soldan saanut

tietää?
Soittivat juuri tallilta.

Vai niin! Oinas oli puhunut vetureista ... oli
sanonut säälivänsä niitä, kun niitä rääkättiin. Oli
toivonut, että ammattimiehet olisivat käsitelleet
niitä. Mutta kun tuli määräys viedä ne Pietariin,
niin totteli. . . totteli silmää räpäyttämättä. Ih-
meellinen mies!
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Samassa sukelsi pimeästä paikalle kuusitoista-
vuotias neitonen, joka ihastuksissaan kirkaisi:

Isä!
Se oli Aili, toinen Puhakan kaksoisista. Tyttö kie-

toutui isäänsä, itki ja nauroi yhtä aikaa:
Isä, isä!

Siinä oli samanlaista tuskaista hätää kuin kerran
siellä Vantaanjoen rannalla.

Niin, nyt on isä tullut kotiin, jutteli Savu-
Soldan. Ailihan tiesi jo.

Niin tiesin. MuttaKrigsholmin Bertta itkee
on itkenyt koko iltapäivän.

Ja neitonen rupesi rajusti nyyhkyttämään osan-
otosta.

Voi tätä maailmaa, jossailon maljaan aina sekaan-
tui murheen pisara, karvas ja katkera!

Terve nyt, minun täytyy mennä. Mutta kuule!
Savu-Soldan veti Puhakan syrjään. Tule tallille,
kun olet syönyt arvaan, ettet ole saanut ruokaa
koko päivänä.Ryhdymme toimeen... sinä ymmärrät?

Kyllä, kyllä! Imurien syöttöventtiilit pois!
Prikulleen! Eivät ajele pitkälti. Jäävät koko

paljon tälle puolen Pietaria!
Ja nauraa hykertäen jatkoi Savu-Soldan mat-

kaansa tallille Puhakan kääntyessä Ailin kanssa
kotia kohti.

4.

Imurien syöttöventtiilit pois se oli selvä. Mutta
kuinka hän nyt ottaisi osaa siihen puuhaan?



Se ei ollut pelkuruutta sanan tavallisessa merkityk-
sessä. Puhakan oli vain lumonnut Adrian Oinaan
olemus.

Oliko niin, että muutamien ihmisten suuruus tuli
näkyviin vasta häviön hetkellä? Adrian Oinas oli
aina häntä tympäissyt .. . kovin mahtava, kovin
itsetietoinen. »Tampereella tappoi itsensä muuan
suutari lukemalla liiaksi Marxia . . . täällä taas hypä-
tään kaivoon liiallisen raamatun luvun vuoksi.»
Siinä oli ollut sitä saatanallista uhmaa, joka oli aina
ollut Adrian Oinaalle ominaista. Nyt hän ei puhu-
nut mitään Marxista eikä raamatusta ... oli päin-
vastoin kuin jollakin tavoin kirkastunut. Mutta

entinen uhma oli jäljellä. Se ei kuitenkaan tehnyt
samanlaista vaikutusta kuin ennen . . . olipahan vain
eräänlaista kohtaloonsa alistumista, mutta pystyssä
päin, niska jäykkänä.

Puhakka on syönyt ja kertonut lyhyesti kohta-
lonsa. Perhe on riemuinnut, ilo on ollut katossa.
Rouva Krigsholmin käynti oli vain sumentanut tuon
välittömän, liikuttavan riemun. Liisi-rouvan ilokyy-
neleet olivat vaihtuneet surun kyyneleiksi. Koko
perhe oli itkenyt. Tämä oli sellaista aikaa Suomen-
maassa, jolloinhymyä seurasi kyynel japäinvastoin,
toivo ja epätoivo kamppailivat jättiläistaistelua kes-
kenään.

Rouva Krigsholm oli mennyt silmiään kuivaten.
»On toki Jumalan lykky, että valkoiset tulevat.
Meidän papankin piti antaa henkensä valkoisten
asian vuoksi.»

14 Järventaus, Ja eläinten henki 209
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Niin, niin valkoisten asian vuoksi. Mutta imu-
rien syöttöventtiilit! Nekin palvelivat nyt valkoisten
asiaa. Jos ne salaa poistettaisiin, ei veturien Pieta-
riin viennistä tulisi mitään.

Äiti, minun pitäisi mennä tallille.
Liisi oli parastaikaa keittämässä kahvia. Hän

kääntyi miehensä puoleen.
Mitäs sinä nyt sinne menet vastahan tulit.

Eihän ole minkäänlaista päiväkäskyäkään tullut.
Anderssonilla on nyt uusi lämmittäjä.

Ja pikku pojat, nuorimmat, juoksivat isän luo,
kietoivat käsivartensa hänen jalkojensa ympäri ja
kokivat:

Emme laske isää, emme laske. Oinas tekee taas
isälle pahaa.

Ja nuorin, Paavo, heilutti päätään ja lisäsi:
Se pökkää!

Sille piti nauraa ... kesken huolten ja levotto-
muuden.

Niin pitäkää vain kiinni isästä, ettei pääse.
Minä keitän kahvia.

Junia kulki rakennuksen ohi. Huone tärisi hei-
kosti. Tuolla ulkona kävi liikenne kuten ennenkin

junia tuli ja meni. Ja niitä kaikkia ohjasi Adrian
Oinaan jäntevä käsi. Hukkuvan laivan kapteeni!

Niin hukkuvan laivan kapteeni. Hänen isänsä
oli kertonut haaksirikoista. »Kaikki miehet kan-
nelle!» Kapteenin piti viimeiseen saakka seistä pai-
kallaan ja viimeisenä astua pelastusvenheeseen.
Jollei ehtinyt, niin sai vajota laivansa mukana.
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Samoin menetteli Adrian Oinaskin. Hänkin huo-
lehti, että toiset pääsisivät turvaan kansanval-
tuuskunnan jäsenet esimerkiksi. Eikö hän ollut pu-
hunut heistä? »Minäkin voisin livistää ...tie Pie-
tariin on vielä auki. Mutta minä en tahdo. Pysyn
paikallani.»

Mutta veturit hän oli määrännyt vietäviksi Pieta-
riin.

Penjami Puhakka taisteli hengessään. Tämä oli
miltei yhtä ankaraa kuin siellä Katajanokalla .

.
.

viimeisenä yönä. Tässä vain ei ollut kysymys hen-
gestä, vaan vetureista. Mutta eivätkö ne olleet
jokaiselleveturimiehelle rakkaita? »Minä hoidan tätä
loppuun saakka niinkuin omaa äitiäni.» Niin oli An-
dersson kerran sanonut ... heidän kuljettaessaan
sotilasjunaa Tampereelle, sinä muistorikkaana yönä,
jolloin Yrjö Krigsholm vietiin. Niin »kuin omaa
äitiäni.»

Penjami Puhakka nousi äkkiä, vetäisi pompan
päälleen, otti lakkinsa ja lähti.

En minä viivy kauan juoksaisen vain.
Tulen pian takaisin.

Ja samassa mennä rynnisti hän jo portaita alas.
Ulko-ovella hän oli törmätä pahki poikaansa, joka

tuli kaupungilta. Lauri tarttui häntä kädestä.
Kuulin jo, että olit päässyt. Tiedätkö, että

Tampere on jo vallattu?
Vai niin, vai niin . . . mutta isällä oli nyt kiire.

Minne sinä nyt?
Tallille.
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Et kai lähde matkalle?
En . .

. on vain muuta asiaa.
Hän oli jo menossa, napittaen ylimmäistä turkin

nappia. Adrian Oinas yritti sitoa hänen käsiään,
mutta ei kai kiitollisuus tähän velvoittanut. Hän
saattoi kyllä sanoa hyvän sanan Oinaan puolesta . . .

mutta velvollisuuksiaan laiminlyömään hän ei ru-
peaisi.

Siellä vilkutti taas tuo tähti, yksinäinen, viluinen
tähti, mutta alempana, paljon alempana. Merkitsikö
se laskua, kukistumista? Epäilemättä. Punainen
hirmuhallitus veti viimeisiä henkäyksiään.

Tallilla oli liikettä ja juoksua. Paavola, Oinaan
lähetti, kulki pilttuusta toiseen, vetäen punaliidulla
ristin jokaisen veturin kylkeen, joka oli määrätty
Pietariin. Kuin proskriptioluettelon haltija hän kulki
lista kädessä lukien ja tankaten:

Lumero 333, Anterssonin veturi
Mutta nyt syntyi rähäkkä. Andersson, joka myös

oli paikalla, nosti hirmuisen elämän:
-—-Vai Pietariin, p-kele soikoon! »Iso mummu» ei

ole vielä hengittänyt sen kaupungin saastaista
ilmaa . . . eikä hengitä, niin kauan kuin minun käsi-
varteni heiluu!

Hänellä oli kourassa suuri vaihtoavain ja hän seisoi
uhkaavana Paavolan edessä, paidanhihat ylöskää-
rittyinä.

Mutta määräys oli määräys!
Teidän määräyksenne ja liääräyksenne! Niin

kauan tässä on koetettu palvella kuin määräykset
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ovat pysyneet kohtuuden rajoissa. Mutta rajansa
kaikella!

Ja Andersson kiipesi veturiin.
Nyt sekaantui Savu-Soldan leikkiin. Hän oli ollut

veturissa ja laskeutui nyt alas.
Se on sillä lailla, että kun kerran on tullut

määräys, niin emme voi vastustaa. Veturit on vie-
tävä. Paavola, vedä risti vain!

Ja hän teki merkkejä Anderssonille, joka hämmäs-
tyneenä katseli hytin ikkunasta.

No . . . koska matkaneuvoja kerran määrää,
niin soromnoo.

Paavola piirsi ristinsä ja jatkoi matkaansa. Pai-
kalle oli vähitellen kerääntynyt koko tallissa oleva
miehistö. Joukossa oli punaisiakin, joten ei sopinut
ryhtyä selittelyihin. Mutta jokainen valkoisista
ymmärsi Soldanin tarkoituksen Anderssonkin, joka
nyt rauhallisena sytytti savukettaan.

Jaa ... sinulle näkyy olevan määräys tuolla
päivystyshuoneen seinällä, virkkoi hän, tarkas-
tellen syrjäsilmällä Puhakkaa. Oinas s-tana on

sen allekirjoittanut: pääset kuljettajaksi ja saat
Krigsholmin veturin.

Puhakka ihan hätkähti. Vai kuljettajaksi! Ja
kuka oli määrätty lämmittäjäksi?

Kelpo kaveri .. . Jussi Kampman. Kaipa
Oinas on tiennyt, kenet hän sinulle määräsi kump-
paniksi.

Ja se on kummaa, ettei Krigsholmin veturia
ole punaliidulla merkitty.
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Siihen on kai olemassa tietyt syyt.
En olisi sentään sinusta, Puhakka, koskaan sel-

laista uskonut.
»Keisarikuljettaja» seisoi hänen edessään pitkänä,

laihana, kaula ojossa. Hän katseli ympärilleen.
Minä olen pitänyt sinua valkoisena, mutta

näyt olevankin punainen.
Puhakka haukkoi henkeään kuin hukkuva. Hänen

silmänsä lensivät puhujasta toiseen aina sen
mukaan kuin toinen iski kiinni toisen lopettaessa.
Kun hän yritti vastata, oli jo toinen pauhaamassa,
ja hänen täytyi vain kuunnella. Kasvolihaksissa
vain niin tuskallisesti nyki. Hänestä tuntui, kuin
saisi hän iskuja oikealta ja vasemmalta iskuja,
jotka kirvelivät. Mutta kaikkein kipeimmin koski-
vat Korniloffin sanat.

Mitäpä se kannattaa väitellä . . . jokainen vas-
tatkoon itsestään.

Se oli Andersson, joka oli ottanut trasselitukon
taskustaan ja pyyhki nyt käsiään. Yks! kaks’ oli
pilttuu tyhjänä, ja Puhakka seisoi yksinään »ison
mummun» vieressä.

Hän oli aivan huumaantunut. Veturin messinkiset
numerot loistivat himmeästi, ja niiden alle oli hätäi-
sesti vetäisty punainen risti. Se oli tuomion merkki.
Puhakka tajusi kyllä, ettei se vielä merkinnyt lopul-
lista menoa: miehet hoitaisivat asian kyllä. Mutta
hän oli kuin pökerryksissä äsken saamistaan is-
kuista.

»Voi, mummu!» ajatteli hän. »Minun käteni ovat



215

saastaiset. Minä en saa kajota sinun imuriisi
sinä kuulit, mitä toverini äsken sanoivat . .

.»

Miksi hänestä tuntui, että jossakin hiljaa veisat-
tiin? Höyry ujelsi kattilassa ... ja sen ääni toi nyt
hänen mieleensä erään sävelen, joka liittyi tämän
veturin numeroon:

»Lihan häijyt himot meitä
Synnin teitä
Vaeltamaan viekoittaa;
Kenpä huomaa rikoksensa,
Puutiehensä?
Herra, meitä armahda!»

Niin hän huomasi kyllä rikoksensa ja puut-
teensa, mutta ne eivät olleet niitä, joita toverit tar-
koittivat. Hän oli viaton Krigsholmin kuolemaan.
Mutta hänellä oli muita rikoksia japuutteita paljon.
Kerran kauniisti aloitettuaan hengellisessä suh-
teessa hän oh luisunut hiljalleen alaspäin, muuttunut
kylmäksi, penseäksi. .

. ruvennut ryypiskelemään
ja yleensä elämään »lihan mukaan». Nyt Jumala
kuritti häntä, vetäen samalla puoleensa.

»Elämässä saattaa tulla hetkiä, jolloin ihminen
seisoo aivan yksin .. . kaikkien tuomitsemana ja
ylenkatsomana. Silloin on hyvä muistaa Jeesusta
Kristusta, joka myös oli aivan yksin . .

. väärinkäsi-
tettynä ja tuomittuna ... ja hakea turvaa hänen
armahtavasta vapahtajarakkaudestaan .

. .»

Niin oli Matti Laurinako kerran sanonut. Ah,
olisipa hänellä nyt ollut tässä tuo ystävänsä, tuo
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hengellinen isänsä ja neuvonantajansa. Olisi ollut
hyvä avata sydän ja kertoa kaikki. . . ripittäytyä
ja saada lohdutus . . .

Mutta Matti Laurinako ajoi siellä pohjoisessa . .
.

ja mitä mahtoi hän ajatella tänä ankeana aikana?
Puhakka lähti päivystyshuoneeseen. Siellä oli

koolla suuri joukko miehiä enimmäkseen kone-
pajalaisia. Heidät oli määrätty veturipalvelukseen,
kun suurin osa vakinaisesta miehistöstä oli livistä-
nyt. Miehet kiroilivat raa’asti lahtareita, jotka mieli-
vät ottaa jälleen vallan tässä maassa orjuuttaakseen
työväkeä. Ainoa valkoinen, joka istui nurkassa
pelonsekaisin ilmein, oli Haitari. Tallipäivystäjä
luki »Työmiestä». Hänen piti pitää huolta Pietariin
määrättyjen veturien lämmityksestä. Puhakka
nyökkäsi Haitarille, mutta tämä vastasi kuin vie-
raalle.

Anderssonillekin pitäisi antaa »leipäkortti»,
kiivaili muuan nuoremmista konepajalaisista. Pu-
hakka ei tuntenut häntä. Esiintyy liian mahta-
vasti. Sellaiset miehet saisi passittaa yli selkälinjan
Krigsholmin tapaan . . .

Puhakan sydäntä repi ja viilteli, mutta hän ei pu-
hunut mitään. Etsien päiväkäskyä, jostaAndersson
oli maininnut, hän vain kuunteli tuota räyhäävää
keskustelua.

Hei! Haitari! Haepa harmonikka ja soita inter-
natsionaali! Ei meitä vielä kuopata, vaikka muuta-
mat seisovat jo lapiot kourassa.

Ja joku alkoi hoilata:
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Työn orjat, sorron yöstä nouskaa!
Maan ääriin kuuluu kutsumus . . .

Näki, että muutamat olivat vahvasti humalassa.
Mitä kuljettaja hakee?

Puhakka säpsähti, kuin olisi käärme häntä purais-
sut. Jussi Kampman seisoi hänen vieressään.

Se on tuossa ... selvä ja lyhyt määräys
Ja Kampman osoitti muuatta lappua, joka nas-

talla oli kiinnitetty tauluun.
Niinpähän näkyi. »Vanhempi lämmittäjä Benjam

Puhakka nimitetään nuoremmaksi kuljettajaksi ja
hänen lämmittäjäkseen ylim. lämmittäjä Johan
Kampman.» Oli lähtö yöllä Viipuriin javeturilla 291.
Se oli Krigsholmin entinen veturi.

Sanovat, että se olisi kansanvaltuuskunnan
juna . .

. mutta en minä sitä usko. Eivät ne meidän
herrat niin vain livistä joittenkin löysien huhujen
vuoksi. . .

Hyvä Jumala! Mies piti häntä punaisena. »Mei-
dän herrat» ... ja »kuljettaja». Niin tosin hän oli
nyt kuljettaja, mutta silti se loukkasi häntä, kun
Kampmanin kaltainen mies sitä käytti.

Paavola touhusi ovesta sisään ja heitti liitukappa-
leen pöydälle.

Selvä on! Sinä, Peltolainen, pidät huolta, että
höyry on päällä aamuksi. Huomenna lähtee koko
karavaani Pietariin.

Ja hän määräsi miehet ensimmäiseen veturiin.
Pannaan Anderssonin »mummu» vetämään

roikkaa, koska hän äsken käyttäytyi niin koppavasti.
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Ehdotukselle hurrattiin. Se oli oikein! Helkkarin
hyvinkeksitty! 333 Anderssonin epäjumala! Pian
se saisi oppia tanssimaan ripaskaa Venäjällä, Ryssän-
maalla!

Puhakka lähti. Tuska suuri ja raskas kuin koko-
nainen vuori painoi hänen sydäntään. Niin oli maa-
ilma sekaisin. Että omat toverit, jotka tunsivat
hänet, saattoivat epäillä häntä se oli kauheaa.
Eikö hän ollut palvellut yhtä uskollisesti kuin toi-
setkin . . . valkoisena miehenä punaista hallitusta?
Mutta vain velvollisuuden tunnosta ja rakkaudesta
vetureihin. Tuollainen roskajoukko nyt temmelsi
tallissa . . . kuin irtipäässyt paholaislauma. Anders-
sonin veturi! Aikoivat viedä sen Pietariin ja kym-
menen muuta. Ja ajamassa mies, joka tuskin osasi
konetta käyntiin panna ... internatsionalen hui-
laaja. Se oli häväistys, pyhyyden häväistys eikä
hän pystynyt sitä estämään.

Herran käskyt silmän himiän,
Järjen pimiän
Kirkkahasti valistaa . . .

Kuka se siellä ratapihalla pimeässä kulki ja vei-
sasi? Pieni miehenkäppyrä näytti mennä kumpsi-
van kiireesti varikonkonttoria kohti.

Pelin! Konsunantti-Pelin!
Hei! huusi Puhakka.
Kuka siellä?
Odottakaahan!
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Oli hyvä saada jutella jonkun kanssa . . . vaihtaa
edes pari sanaa.

Jaahah .
.

. vai Puhakka se on. Kuulin, että
teidät on nimitetty kuljettajaksi. Tuota . . . minä-
kin menen Oinaalta pyytämään, että pääsisin aja-
maan. En minä jaksa enää noiden elintarveasioiden
kanssa. Kun ei mistään saa! Herra Jumala! Kuinka
minä voin ruokkia kansaa, kun ei mistään saa.

Ja Pelin oli aivan epätoivoissaan.
Kuulkaahan, Pelin. Pidättekö te minua punai-

sena.

Hyvästi siunatkoon! Kuka nyt olisi punainen,
kun on Karitsan verellä lumivalkoiseksi pesty!

En minä nyt sitä tarkoita . . . tarkoitan val-
tiollisesti, poliittisesti.

He seisoivat kahden kiskoparin välissä keskellä
ratapihaa, tuikkivien tähtien alla.

Minä ymmärrän niin vähän politiikasta . .
.

en ole koskaan siitä välittänyt. Minulla on ollut vain
yksi politiikka: sielun pelastus omalta ja muiden
kohdalta. Mutta sikäli kuin minä teitä tunnen,
niin ette kannata Pelsepuupin töitä. Kuulkaahan
tuota mölinää!

Ja hän viittasi tallia kohti, mistä kuului hoi
letusta.

Kiitoksia, Pelin ... ja rukoilkaa tekin minun
puolestani. Minä olen suuressa ahdistuksessa ja tar-
vitsen ystävien esirukousta.

»Minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei
sinun uskosi puuttuisi.» Ne ovat Herran omat sanat.



220

Voi, rakas veli! Me olemme vahvoissa käsissä! Ei
meidän tarvitse hätäillä . . . Herra Jeesus on meidän
kanssamme elämässä ja kuolemassa. »Kristus on
minulle elämä, kuolema on minulle voitto!»

Ja hän puristi lämpimästi Puhakan kättä, kyy-
nelten virratessa poskia pitkin ja lähti köppäsemään
varikonkonttoria kohti, mistä näkyi tuli.

Täältä puolehen ylhäisen maan
me nyt uskossa katsellahan.
Sinne Jeesus jo valmistamaan
kodin mennyt on meill’ ihanan.

Punakaartilaisjuna huristi ohi pohjoista kohti.
Härkävaunuissa hoilasivat miehet kuin juopuneet.
Pelinin käheä ääni hukkui siihen kokonaan.

Hei, äijä! hihkasi joku.—Lahtareille päihin!
Niinpä niin mutta taisi olla myöhäistä.
Puhakka lähti laahustamaan kotiaan kohti. Rauta-

tienkasarmin nurkalla tuohahti Savu-Soldan taas

häntä vastaan.

Terve, terve! Kuulin, että sinun täytyy lähteä.
Mikäpäs siinä täytyy seista paikallaan loppuun
asti. Mutta miksi ne käyttäytyvät sinua kohtaan
noin Anderssonkin?

Eikö hän ollut kertonut?
Kyllä . . . mutta sitä nyt ei usko mieron susi-

kaan. Sinäkö punainen? !

Punaisten kirjoihin tässä nyt kuitenkin on
jouduttu.

Peijakas, älä välitä! Punaisten kirjoissa me
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olemme tavallaan kaikki niin Andersson kuin
muutkin. Mutta virkavala velvoittaa sitä
mieltä minä olen ollut koko ajan. Veturit on säilytet-
tävä Suomen lailliselle hallitukselle. Siksi tässä
riehkaistaan.

Niinhän se on .. . mutta luuletko, että on
helppo tällaista kestää? Kun omat työtoverit

Älä ole milläsikään. Minä en ole epäillyt sinua
sekuntiakaan. Sanoin Anderssonillekin, ja hänkin
myönsi, että on taittu väärin tuomita.

Se oli lohdullista kuulla. Konsunantti-Pelin tuossa
äsken oli vakuuttanut samaa.

Pelin-parka, minun käy häntä sääli. Komis-
saarinvirka haiskahtaa pahasti ryssälle . . . vaikk’ei
Pelin sitä käsitä. Hän veisaa vain.

Niin se taisi olla. huuliko veli, että Peliniä uhkasi
jokin vaara?

Varmasti . . . jos on selvittämistä meillä muil-
lakin. Mutta Pelin on ollut komissaarina —ja se
on paha juttu.

Siis Oinasta myös?
Vielä varmemmin! Sillä Oinas on myös taval-

laan komissaari, ja ne vihaavat jo tuota sanaakin.
Sitäpaitsi hän on punainen ja istuu insinöörin pai-
kalla. Se on raskauttavaa.

Mutta Oinas pelasti minun henkeni.
Pimeässäkin saattoi nähdä, kuinka Soldanin

paltsasilmät levisivät kuin renkaat.
Niinkö?
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Niin oli asianlaita. Oinas oli koettanut pelastaa
Krigsholmiakin, mutta epäonnistunut.

No sitten meidän pitää ottaa Oinaskin listalle
ja koettaa pelastaa hänetkin.

Puhakka puristi kiitollisena Savu-Soldanin kättä.
Kuulehan .. . muuten minä tulen matkaan

sillä yöjunalla.
Sepä hauskaa!
Niin ... sain äsken puhelinmääräyksen seu-

rata mukana. Olen juuri menossa talliin järjestä-
mään sitä toista asiaa. Anderssonin täytyy panna
toimeksi.

Puhakka kertoi, mitä oli päivystyshuoneessa kuul-
lut. Anderssonin veturi oli määrätty kärkeen.

No sittenhän se sopii! Nyt Andersson puuhaa
kaksinkertaisella innolla. Vaikka kyllä hän jo äsken-
kin riehui.

Savu-Solclan nauraa hykersi hiljaiseen tapaansa.
Terve nyt sitten. Meillä on lähtö kello 1 yöllä.

Salassa ne kuuluvat ... mutta mitäpä me siitä.
Se kuuluu olevan kansanvaltuuskunta.

Niin oli kerrottu.
P-u kun olisi tällä puolen Viipurin valkoisten

rintama, niin karahuttaisimme koko roskan sinne!
Kunpa olisi .. . mutta ei ollut.
He hyvästelivät, ja Puhakka lähti harppaamaan

mökilleen.
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Yhdeksäs luku.

1.

Ja taas oltiin matkalla.
Puhakka istui kuljettajan pukilla. Hänestä tuntui

omituiselta istua siinä ..
. Krigsholmin paikalla,

missä tämä oli niin monta vuotta kököttänyt. Tuolla
toisella puolen, missä nyt istui Soldan, oli ollut hänen
paikkansa.

Hän muisteli erikoisesti erästä matkaa, jolloin he
olivat palanneet Tampereelta yöjunalla. Oli ollut
syksy ja lämmin yö. He olivat lähteneet kolmen tie-
noissa aamuyöstä, jolloin oli vielä ollut pimeä. Mutta

lähellä Riihimäkeä .. . Ryttylän ohi ajaessaan
he olivat yht’äkkiä huomanneet, että olikin aamu.
Pimeys oli haihtunut ... ja aamunkajo sarastanut
idässä. Päivä ei vielä ollut noussut, mutta idän tai-
vaalla oli jo vienosti punertanut. Se oli heille tuttu
ilmiö, mutta sillä kertaa he olivat siihen erikoisesti
huomionsa kiinnittäneet. Siihen oli antanut aiheen
Krigsholmin juttelu.

»Mine luki kerran yhrest’ kirjasi’, ett’ iankaikki-
suuress’ on samanlaista. Ihminen, joka teelte siirty
pois, ei huoma, ett’on tulnu toisse maaha. Hen luule
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viel’ olevans teell’ . . . mutt’ huomaki, ett’ ne ova
uure maisseina, ko avautuva ette. Mine ole montta
kertta mietikseny sit’ teli’ Tampere matkall’ ja
koettan panema merkill’, miss’ kohrass’ se aamu
alkka. Mutt’ aina se mene ohi. Oleks sää huoman
sit’?»

Hän oli ollut hämmästynyt. Krigsholmkin mietis-
keli sellaisia kysymyksiä. Ei todellakaan hän ei
ollut pannut sitä m.erkille. He lähtivät Tampereelta

oli yö. Mutta Ryttylän kohdalla sarasti jo aamu.
Tietysti se riippui vuodenajoista .

. . mutta syksyllä
syyskuussa juuri. Matti Laurinahokin oli kerran

huomauttanut samankaltaisesta seikasta.
Nyt oli Krigsholm siellä .. . uudessa maassa ja

sai ihmetellä uusia maisemia.
Hänen sydäntään riipaisi kipeästi. Kampman

lapioi hiiliä pesään synkkänä, alakuloisena, ja Soldan
tuijotti eteensä. Heitä painoi kaikkia kolmea tämä
matka, mutta eri syistä. Olihan se omituista, että
he kaksi valkoista miestä kuljettivat turvaan kansan
pettäjiä. Siitä johtui heidän huolensa. Kampman
taas suri sitä, että »kansan asia» oli kärsinyt haaksi-
rikon. Se oli hänen surunsa syy. Siellä, takanapäin,
tulla ryskäsi kaksi toisen luokan makuuvaunua,
joissa herrat kansanvaltuuskunnan jäsenet nukkui-
vat—jos nukkuivat. Haapalainen, punaisen armei-
janylipäällikkö, oli ainakin Riihimäen asemalla toik-
karoinut päissään. Hän oli ollut vaarantaa koko
matkan, jonka piti tapahtua mahdollisimman salaa.
Sillä aikaa kuin veturi oli ottanut vettä, oli hän
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puhetta muutamille punakaartilaisille. »Pitäkää
silmä kovana, pojat! Minä menen hakemaan Pieta-
rista uutta armeijakuntaa. Silloin me tapamme lah-
tarit viimeiseen mieheen!» Tiesi, kuinka pitkälle hän
olisi jatkanut puhettaan, jollei pari hänen toveriaan
olisi tullut vetämään häntä vaunuun.

Ja nyt vietiin herroja turvaan!
Puhakka kiristeli hampaitaan. Tämä oli vihe-

liäistä! Tuntui siltä, kuin olisi ottanut osaa noiden
roistojen rikoksiin kuljettamalla heitä koston ulottu-
vilta pois. Mutta minkä voi yksi veturimies . . .

sellainenkuin hänkin, jolla oli monta suuta syötettä-
vänä, ja joka sitäpaitsi oli kiintynyt ammattiinsa?
Veturin ulkopuolella saattoi arvostella ja filosofee-
rata: tee niin ja niin. Mutta noustuaan tänne ja
tuntiessaan ympärillään tämän aisteja huumaavan
pauhun ja tohinan, ei mies ollut enää oma itsensä.

Se oli hirveää.
Andersson oli kerran sanonut: »Veturimiehen koh-

talokkuus on siinä, että hän meni veturinsa kanssa
vaikka joen pohjaan.»

Niin kai se oli.
Huhtikuinen aamu rupesi vähitellen valkenemaan.

Puhakka silmäsi ympärilleen. Milloin se oli alkanut?
Lahdessa oli vielä ollut pimeä, mutta nyt sarasti jo.
Sumu leijaili lumettomien peltojen yllä. Nuo vaaleat
kiehkurat vääntelehtivät ilmassa. Maa näytti höy-
ryävän. Se oli kuin tuskien savua . . . paljon kärsi-
neen, koetellun maan. Milloin tämä loppuisi?

15 Järventaus, Ja eläinten henki 225
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Veturi jyskytti tasaisesti, oltiin ylämäessä. Mikäs
mäki tämä taas olikaan? Tuttu, vaalea rakennus
sukelsi näkyviin sumun seasta. Sieltä pilkoitti tuli
yhdestä ikkunasta. Pappilanmäki litin pappila.

Me ollaan jo Pappilanmäessä.
Soldan oli siirtynyt Puhakan puolelle.

Haluatko ajaa?
Aja sinä vain. Sehän menee kuin vanhalta

tekijältä. Muuten Kouvolassa lähetämme tuon pojan
konduktöörivaunuun. Saamme olla kahden.

Puhakka nyökäytti päätään. Hän muisti, kuinka
Andersson viime jouluna oli kiivaillut tuon pappilan
johdosta; »Minä en kysynyt, kuka tuossa pappilassa
asuu, vaan mikä sen nimi on!» Tohtori Paljakka
hän muisti sen nimen siitä lähtien. Tohtori oli ollut
junassa mukana sillä kertaa.

Kouvolan etusignaalit vilkuttivat jo. Puhakka
antoi tulomerkin, pitkän javihlaisevan. Lyhyt juna
kaarsi heilahdellen kolmannelle raiteelle ja pysähtyi
vesitornille.

Kampman lähetettiin konduktöörivaunuun. He
jäivät Soldanin kanssa kahden.

Vesitornilla rupesi pumppumies juttelemaan:
Täällä on eletty kauhun päiviä. Viime yönä

ampuivat kymmenkunta pappia, joukossa litin
kirkkoherran.

Puhakka oli aivan kauhusta jähmettynyt. Kym-
menkunta pappia! Sehän oli aivan ennenkuuluma-
tonta! Ja litin kirkkoherran! Ja kun hän juuri oli
muistellut häntä ajaessaan pappilan ohi.
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Kyllä menee liian pitkälle, virkahti Seidan-
kin, ja hänen silmänsä olivat ihan pullistumaisillaan
päästä. Ja me näitä kauniita kuskaamme vain!

Eikö se ollut kansanvaltuuskunta? Tänne Kou-
volaan oli levinnyt huhu, että kansanvaltuuskunta
pakeni. Konttorissa ei siitä tietty mitään oli
tietysti kielletty sanomasta mutta ihmisiä oli siitä
huolimatta kokoutunut asemalle suuret joukot.

Niin näkyi olevan. Laiturin itäpäähän oli alkanut
virrataväkeä. Sama silmälasipäinen herrasmies, joka
viime jouluaattona oli jutellut Anderssonin kanssa,
lähestyi veturia.

Eikö se ole kansanvaltuuskunta? supatti
hän kämmenensä suojasta.

Emme me tiedä. Meidät on vain määrätty
työhön.

Ja Savu-Soldan seisoi välikössä silmiään räpy-
tellen.

Herrasmies vetäytyi pois, nähtävästi nolona.
Mutta pian hän sai vastauksen, joka tyydytti.
Haapalainen ilmestyi vaunun portaille ja rupesi pitä-
mään puhetta:

Kansalaiset . . . me menemme

Pitemmälle hän ei ehtinyt, sillä konduktööri vi-
helsi. Veturi kiljaisi kuin kiukusta, että sen piti olla
näin surkeassa hommassa. Asemalla ruvettiin huu-
tamaan: »Herrat pakenevat!» Soldan istui kalpeana
kuljettajan pukilla Puhakan seuratessa meteliä.

Joitakin punakaartilaisia juoksi perässä, heilu-



228

telien kivääreitään. Kuului pari laukausta. Mutta
juna oli jo täydessä vauhdissa.

Olisi pitänyt antaa niiden riistää nuo roistot
ulos ..

. olisi nähty, kuinka olisi käynyt.
Soldan huusi vastaan:

Verta siinä olisi vuotanut verta. Ja me oli-
simme joutuneet samaan leikkiin.

Hän oli edelleenkin kalpea. Veivaten rattia varo-
vaisesti hän jatkoi:

Hyvä, kun pääsemme niin pian kuin mahdol-
lista tästä roskahommasta.

»Roska-hommasta, roska-hommasta», huohotti
tulipesäkin, kun Puhakka kumartui heittämään
hiiliä. Niinpä niin. Krigsholmin veturilla oli oi-
k e u s hokea niin.

Luukut pamahtivat kiinni, ja Puhakka istahti
pukilleen. Hän oli niin pyörällä päästään, ettei huo-
mannut panna imuria toimimaan.

Sumua leijaili radalla edelleenkin. Muutamissa pai-
koin, missä juna porhalsi ahtaan kalliosolan läpi,
näytti, kuin olisivat vainajien haamut syöksyneet
sitä vastaan. Ne viittilöivät ja ojentelivat käsiään.
Ei tännepäin! Veturi hyppi ja heittelehti. Tuntui,
kuin olisivat haamut halunneet suistaa sen kiskoilta.
Veturi parkaisi. Se kiljahti kuin peto, joka on saa-
nut kuoliniskun. Mutta se oli vain ylikäytävä-
merkki, jonka Soldan antoi. Jonkun ratavartijan
pihalla katseli puolipukeissa oleva nainen kauhistu-
neena tätä huimaavaa menoa. Loivasti ylenevää
kujaa ajoivat maitorattaat. Ajaja koetti hillitä
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vauhkoutunutta hevostaan. Mutta eläin nousi taka-
jaloilleen,hyppi jariuhtoi. Mies katsahti taakseen...
käsivarret koukussa kuin vakuuttautuakseen, ettei
tuo kiljahteleva, savua ja säkeniä syöksevä kummi-
tus vain ajaisi hänen niskaansa. Kansanvaltuus-
kunta! Niin tässä meni kansanvaltuuskunta
pakoon tuomareitaan . . . tuota kauhistunutta rata-
vartijan vaimoa ja tuota hätääntynyttä maitokuskia.
Niin voimattomaksi se oli muuttunut. »Kansalai-
set . .

. me menemme . . .» Kerrankin oli tuo mies . . .

tuo punaisen armeijan ylipäällikkö puhunut kolme
sanaa totta! Muuten hän oli valehdellut pitkin
kevättä .. . »Tiedonantajassa» kuuluttanut pu-
naisten voitoista javalkoisten tappioista. »Taas lois-
tava voitto puna-armeijalla!» Mutta kuka kir-
joittaisi tästä loistavasta paosta? Voi iankaikkinen
Jumala!

Ja Puhakka löi syöttöventtiilin auki ja rupesi
syytämään hiiliä pesään. Viedään, viedään ..

.

haaskat pois maasta! Hamppuköysikin olisi heille
liian hyvää ... puhumattakaan nikkelikuulasta.
Oli Suomelle ikuiseksi häpeäksi, että tuonkaltaiset
olivat sen tannerta polkeneet .. . maansa myöjät,
sanansa syöjät! Tänä aamuna ne yrittivät viedä
vetureita pois maasta Pietariin .. . mutta eiköhän
333 nousisi takajaloilleen. Se ei inahtaisikaanKera-
vaa etemmäksi. Ja toiset samassa kunnossa ...

kattilat vettä täynnä ja höyry määrätyssä pis-
teessä .. . mutta sama tauti, sama selittämätön
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tauti kaikilla: henki loppui . . . loppui kolmen peni-
kulman sisällä. Puhakka puhkesi nauruun.

Mitä sinä naurat?
Sitä vain, etteivät ne saakaan vetureita. Kyllä

niiden naama venyy, kun huomaavat, että heitä on
vedetty nenästä!

Niinpä niin. Savu-Soldankin muhoili. Andersson
oli vannonut, ettei yksikään näe Riihimäkeä - ei
ainutkaan. Mutta Oinas oli kierrellyt tallissa silloin
kuin hän oli ollut siellä.

Oinas!
Puhakan mieleen muistui heidän viimeinen koh-

tauksensa. »En minä kerjää mitään .. .» Niin
h ä n ei kai kerjäisi. Mutta nuo toiset . . . nuo, jotka
tuolla perässä tulla rymistivät, kerjäsivät. Jokainen
veivin isku, joka vei heitä lähemmäksi Viipuria, oli
kuin kerjäämistä: armoa, armoa, armoa! Jo tällä
teolla, että pakenivat, he osoittivat olevansa rauk-
koja, pelkureita .. . luihuja, jotka riehuivat vain
silloin, kun ei ollut pelkoa vastarinnasta.

Mutta olivathan valkoisetkin riehuneet aina-
kin sen mukaan, mitä »Työmies» ja »Tiedonantaja»
kirjoittivat. »Vankeja surmattu!» Tällaisin otsikoin
tiedoittivat punaisten lehdet valkoisten hirmutöistä.
Tuollaiset tapaukset kuin Kouvolan pappien murha
kiihoittivat kostoon jollei itse tapaus taas ollut
kostoa jostakin aikaisemmasta valkoisten suoritta-
masta kauhuntyöstä. Puhakka ei tahtonut uskoa
valkoisista sellaista. Eihän oikean asian puolesta
taistelevien tarvinnut seurata vihollisen menettely-
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tapoja. Mutta se ainakin oli varmaa, että punaisten
tilillä oli tuollaisia konnantöitä lukemattomia. Ja
taas johtui hänen mieleensä pappien murha.

Adrian Oinas ei luultavasti olisi saastuttanut
käsiään sellaisella. Hän oli kyllä punainen mutta
ylevämielinen. Yhtään ainoaa kertaa hän ei ollut
ryhtynyt toimenpiteisiin toisinajattelevia vastaan.
»Olen saanut määräyksen vangituttaa, mutta en ole
viitsinyt.» Oliko se pelkoa, laskelmallisuutta? Saat-
toi olla .

.
. mutta yhtä hyvin jalomielisyyttä, mie-

lenylevyyttä. Ja ennen hän oli pitänyt tätä miestä
inhottavana, epäinhimillisenä. Näkyi olevan totta,
että ihminen kärsimyksen koulussa jalostui.

Päivä vaikeni vaikenemistaan. Jo punoitti tuolta
metsänreunan yläpuolelta idän taivas. Veturin
savupiippu kohisi. Öljysäiliön veivi kiersi ympäri
vinhassa tahdissa. Kohtalo, kohtalo! Suomen koh-
talo täyttyisi pian. Sitä julisti tämä jyskävä juna. . .

sitä ennusti tuo idässä punertava aamurusko .
. .

Kuinka toisenlaiseksi muuttuisi kaikki, kun olisi
ohi tämä ahdistuksen aika. Alettaisiin elää ■—ja elää
uutta elämää. Suomi olisi vapaa . . . vapaa toisten
kansojen rinnalla. Sillä olisi edustuksensa, armei-
jansa, suojeluskuntansa. Talonpoika astuisi jälleen
päättäväisenä auran kurkeen, auran terä uppoaisi
maahan ... ja tuoreena, tuoksuavana kääntyisi taas

nurin ruskea multa. Siihen kylvettäisiin ... ja syk-
syllä korjattaisiin sato. Jakirkoissa kaikuisi jälleen
rauhan julistus .

. .

Hekin, veturimiehet, pääsisivät kunniallisesti am-
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mattiaan harjoittamaan. Nyt he olivat ajaneet näitä
junia.. . näitä sotilas- ja ammusjunia omia vel-
jiänsä vastaan. Hyvä Jumala mitäpä he olivat
voineet. He olivat niin pieniä, vähäpätöisiä tässä

tapausten väkevässä virrassa. Ja jos yksi luopui
periaatteen vuoksi, niin toinen astui tilalle peri-
aatteen vuoksi. Ja tämä teräksinen kummitus tot-
teli ihmistä .

.
. punaista javalkoista. Se meni sinne,

minne sitä ajettiin, sillä sen »henki oli rattaissa. ..»

Ja yht’äkkiä iski Puhakan mieleen se kerrallinen
tapaturma kauan aikaa sitten sattunut. Veturin
pyörät olivat olleet veressä. Nyt hänestä tuntui, että
tämäkin veturi oli kahlannut siinä . . . tämä Krigs-
holmin entinen ajokas ja kahlasi parastaikaa.
Joka männän iskulla karttui uutta syntiä. Se suu-
reni ja kasvoi .. . ulottuen lopulta taivaaseen. Ja
kenen vuoksi? Heidän, Savu-Soldanin ja hänen, Pen-
jami Puhakan, jotka olivat mukana tässä roskahom-
massa.

Niin se oli »eläinten henki oli rattaissa». Hän
oli silloin . . . tuona ikimuistettavana iltana, jolloin
he olivat yöpyneet Kannuksen päivystyshuoneeseen,
nähnyt sen niin selvästi. Se henki, joka tätä veturi-
eläintä johti, oli veturimiehen henki, ts. se maailman-
katsomus, joka hänen elämässään vallitsi. Nyt olivat
he, »valkoiset» miehet, matkalla Viipuriin . . . vie-
mässä kansanpettäjiä turvaan. Tämä Krigsholmin
veturi. . . tämä 291 kuulutti maailmalle heidän
maailmankatsomuksensa: myöntyväisyyden miehiä,
kurjia raukkoja, joilla ei ollut siveellistä ryhtiä eikä
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selkärankaa. Puhakasta tuntui, että viimeisellä tuo-
miollakinvielä tämä veturi ajaisi vanhurskaan Juma-
lan valtaistuimen eteen jalankaikkinenTuomari kat-
selisi sitä suurilla valontäyteisillä silmillään: Kaksi-
sataayhdeksänkymmentäyksi! Kuhunka henki
menee, sinne hekin menevät .

. . sillä eläinten henki
on rattaissa. Ja silloin he Savu-Soldanin kanssa
käsittäisivät, että Jumala tarkoitti heitä, heidän
henkeänsä . . . heidän maailmankatsomustansa. Sillä
eikö ollut Heprealaisepistolassa kirjoitettu: »Niihin,
jotka välttävät, ei minun sieluni mielisty . . .»

Tuskan hiki kihosi Puhakan otsalle, niin että hänen
piti pyyhkiä sitä. Entäpä, jos tästä sittenkin joudut-
taisiin vastaamaan, kun valkoiset saivat vallan?
Entäpä, jos he Savu-Soldanin kanssa sittenkin saisi-
vat astua tuomarin pöydän eteen? Olette avusta-

neet rikosta .. . siis olette itse rikolliset! Entäpä,
jos sittenkin kävisi niin?

Luulenpa, että saamme vastata tästä, huusi
hän hytin yli. Mitäs sanot, jos saisimme matka-
passit?

Soldan katsahti häneen hätääntyneenä ja löi vent-

tiilin kiinni, ikäänkuin aikoisi pysäyttää junan.
Mutta se johtui alamäestä.

Ei suinkaan. Mehän olemme tehneet vain vel-
vollisuutemme.

Mutta kuuluukos meidän velvollisuuk-
siimme kapinan avustaminen?

Soldanin paltsasilmät kuvastivat ihmettelyä.
Kapinan?
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Minä en ole koko aikana ajatellut kapinaa . . .

olen vain huolehtinut vetureista. Näistä minun on
vastattava lailliselle hallitukselle, sillä minä olen ollut
koko ajan tietoinen, ettei punaisten homma kauan
kestä.

Hän punehtui ja vetäisi taas venttiilin auki.
Mutta .

.
. voi olla, että asia tulkitaan toisin.

Silloin en voi sille mitään. Minun täytyy luopua
tästä. Mutta viimeiseen saakka säilytän hyvän
omantunnon siitä, että olen suojellut valtion omai-
suutta.

Siis Anderssonin kanta ja yleensä toimeensa jää-
neiden veturimiesten. Joukossa oli tietysti paljon
epävarmojakin .. . sellaisia, jotka eivät tienneet,
kummalle puolen kallistuisivat. Mutta oli myös
Soldanin kaltaisia yksinomaan veturi mi e-
hi ä. Ah, kunpa se riittäisi selitykseksi uusille isän-
nille! Mutta Puhakasta tuntui tällä hetkellä, ettei
se ehkä riittäisikään.

»Mutta sen pitää riittää! Trasselitukko kou-
rassa minä astun tuomarien eteen. Siinä on minun
puolustukseni .

. . rasvainen, likainen trasselitukko!»
»Mutta Jumalan edessä se ei kelpaa», kuiskasi

hänen omatuntonsa.

Viipurin esikaupunki tuli näkyviin. Semafoori
näytti selvää. »Punainen ja valkoinen ovat ainoat
värit, jotka veturimiehen on otettava huomioon.»
Niin se oli tässä ammatissa ... mutta ei muualla.
Siellä ratkaisi joko tahi.

Suhahdus mentiin sillan alitse. Sitten vauhdin
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hiljennys tultiin kääntösillalle. Varovasti kulki
juna sen yli .. . kuin tunnustellen, että kestääkö.
Niinpä niin kestääkö? Siitä tuli ennen pitkää
kysymys: kestävätkö perustelut. Tämä matka ei
ollut suinkaan tulopuolta ei ollut.

Mutta Savu-Soldan antoi niin pitkän tulomerkin,
kuin olisi halunnut hälyttää koko kaupungin. Kan-
sanvaltuuskunta! Paha periköön!

2.

He joutuivatpalaamaan pikajunassa, konduktööri-
vaunussa, sillä veturi oli pidätetty Viipuriin.

Katsos niitä p-uja, minkä tekivät! Krigshol-
min vanha nimikko Ryssänmaalle!

He istuivat junailijanvaunussa, junailijan osas-
tossa koko lailla masentuneina. Viipurissa tuntui
vielä punaisilla olevan täysi valta. He eivät usko-
neet häviöönsä päinvastoin: he olivat varmat voi-
tostaan. Linnan tornissa liehuipunainen lippu, puna-
kaartia oli kaupungissa paljon jaryssiä, ryssiä ennen-
kaikkia. Puhakka ei ollut vielä koskaan nähnyt sel-
laista tungosta asemalla. Ryssä kaikui ylinnä oli,
kuin olisi tullut Venäjänmaalle. Sotilasjunia lähe-
tettiin itään ... siellä käytiin ankaria taisteluja
Antrean seuduilla. »Kai Helsinki puolensa pitää?»
oli hänelle huutanut muuan punainen lämmittäjä.
Hän ei ollut vastannut mitään.

»Insinöörikin» oli tavattu. Tämä oli häärinyt Maas-
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kolassa tapansa mukaan, laihtuneena, tavattomasti
laihtuneena. Mutta päässä oli ollut iänikuinen
knalli ja palttoonkaulus pystyssä. Keppi kainalossa
hän oli kulkenut pilttuusta toiseen jaellen mää-
räyksiään: »Mannerheim on tilannut numeron 300.
Sillä on messinkivanteet ja se on käynyt Pariisin
maailmannäyttelyssä. Hei, pojat, kiilloittamaan
Mannerheimin veturia -- hän ajaa kohta Helsinkiin!»

Mutta hänelle oli naurettu kuten tavallisesti.
Punaisetkaan eivät olleet hänestä välittäneet. »Eikös
Kaljuselle anneta mitään? Mitä insinööri arvelee
tuosta Wilsonista? Sehän sopisi Kaljuselle .. .»

»Insinööri» oli raivostunut. Seisten pilttuun edessä
hän oli kepillään huitoen huutanut: »Kaljuselle!
Rullavaunu Kaljuselle! Siihen mahtuvat hänen
kamppeensa ja jalkavaimonsa! Ja punakaartilaiset
työntämään! Niin!»

Ja hän oli ottanut esiin taskukirjansa ja ruvennut
tekemään muistiinpanoja.

»Satakaksikymmentäneljä ei ole enää täällä
varastivat, roistot .. . vaikka minä olin sanonut,
ettei sitä saa liikuttaa. Sillähän ajettiin joulu sisään!
Me tarvitsemme sellaista veturia, jolla ajetaan joulu
sisään. Mutta veivät, veivät, armottomat, sillä
aikaa kuin minä olin varikonesimiehen kanssa sopi-
massa näistä Mannerheimin vetureista . .

.»

Ja taas oli taskukirjaan tehty joku tärkeä mer-
kintä.

»Kuinkas te nyt pääsette pois, kun ottivatn:on 291?
En tiedä, mihin ne sitä tarvitsevat. Mutta mitä
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arvelisitte »kanasta»? Aina sillä kaksi miestä ajella
kolkuttelee Helsinkiin. Antaisin mielelläni parem-
man, mutta ei liikene. Kenraali Mannerheim tarvit-
see paljon. Hän ajaa Helsinkiin.»

Ja hän oli huutanut kämmentorvensa läpi:
»Onko siellä joutilasta 'kanaa’? Yksi sellainen

näille herroille, heidän pitää päästä Helsinkiin!»
»Eikö ’satikka’ kelpaa? Sellaisen täältä kyllä saa.»
»Hmjaah satikka. Yiitsisittekö ajaa sellaisella?

Se on nyt hiukan tota noin broosallista. Mutta
odottakaahan minä menen katsomaan.»

Ja insinööri oli lähtenyt harppaamaan talliin, keppi
kainalossa, knalli kallellaan ja palttoonkaulus pys-
tyssä. Sillä aikaa he olivat Soldanin kanssa lähte-
neet.

Ukko Lundblad tuli ja istahti hetkiseksi juttele-
maan:

On se nyt aikaa! Koko maa sekaisin kuin Rom-
min paita! Minä sanoin jo heti alussa, ettei tommo-
teilla mitään toimiteta. Rappiolle joutunut entinen
ylioppilas ylimpänä päällikkönä, ja tämän pitäisi
johtaa kokonaista armeijaa. Ehei! Ennen meitä
Gorny Dubniakissa kävivät kenraalit aamulla tar-

kastamassa ... ja me annettiinkin turkkilaista päi-
hin niin että tuntui! Mutta näitä, könttyreitä, ko-
mentavat työmiehet, suutarit ja räätälit. Kyllä sen
arvaa, mitä siitä tulee. Ei naskalilla sodita!

Ja ukko Lundblad lähti taas kierrokselleen
Onko se ollut Turkin sodassa? kysyi Pu-

hakka.
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On .. . torvensoittajana.
Heitä nauratti kumpaakin. Oli niin hyvä, jos

saattoi edes nauraa, kun kaikkialla kohtasi vain sur-
keutta.

Kouvolassa pysähdyttiin kymmeneksi minuutiksi.
Soldan lähti veturiin.

Menen katsomaan, miten siellä Pusu-Pahlma-
nin asiat ovat. Tulen Lahdessa takaisin.

Puhakka käveli konduktöörivaunussa. Jussi
Kampman, hänen lämmittäjänsä, istui penkillä,
köysinippu jalkojen juuressa. Hän oli itseensä sul-
keutunut.

No . . . miltäs tuntuu?
Lämmittäjä sylkäisi.

Mitäpä se keneenkään kuuluu, miltä tämmöi-
sestä tuntuu.

Ja heittäen vihaisen silmäyksen Puhakkaan hän
kyyristäytyi kokoon ja veti lakin silmilleen.

Niin . . . siinä istuu punikkipoika nyt köysi-
nippu jalkojensa juuressa, pauhasi Lundblad tul-
lessaan sisään. Kuka sinunkin pani sille puolen
rehkimään?

Mille puolen?
Kampman kyräili konduktööriä kuin ilves, val-

miina hyökkäämään niskaan.
Älä kielläkään! Kyllä me tiedämme, että sinä

olet punainen. Vain käytöksestäsi riippuu, autam-
meko sinua vai emmekö. Mutta noille Kouvolan
papintappajille käy köyhästi.

Kampman irvisti kuin haavoitettu peto, mutta ei
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vastannut mitään, painautui vain seinää vasten, jää-
den siihen murjottamaan.

Kansanvaltuuskunnan junan konduktöörikin tuli
siihen. Hän oli ollut ravintolavaunussa kahvilla.

Sinne jäivät nyt punaiset herrat ... ja paras
olikin. Olisi tainnut Helsinki muuttua ylen kuu-
maksi ennen pitkää.

Se on vale! kivahti Kampman yht’äkkiä ja
hyppäsi pystyyn. Kansanvaltuuskunta palaa
kyllä takaisin... ja silloin näette, kuinka teidän käy!

Eräs junamiehistäkin puuttui puheeseen:
Liekö se niin varmaa, että jäävät? Saattaahan

niillä olla asiaa Viipuriin. Ja mitä noiden pappien
murhaan tulee, niin kukaties olivat syyllisiä.

Syyllisiä! kivahti Lundblad. Mitä pahaa
ovat papit sinulle tehneet vihkineet sinut, kasta-
neet lapsesi jakäyttäneet rippikoulun. Mutta teistä
se on rikos . . . koska teidän mielestänne paha on

hyvää!
Vaunu ryski ja kolisi. Junamies rupesi synkkänä

lajittelemaan pakoteitä. Hän heitteli niitä japaiskoi.
Kampmankaan ei enää puuttunut keskusteluun.
Lundblad viittasi Puhakalle ja toiselle konduktöö-
rille, että mentäisiin hänen osastoonsa.

Sisukkaita kuin paholaiset! puuskautti hän.
Vaikka viimeiset hetket saattavat olla käsissä.

Niin Kampman oli sisukas, vaikka känellä oli
omallatunnollaan yhtä ja toista.

Mitä esimerkiksi?
Hän luultavasti ilmiantoi Krigsliolmin ja

minut.
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Ja sen te sanotte noin rauhallisesti vain!
Niin asia ei ollut aivan varma, mutta kaikki

todennäköisyys oli sen puolella.
- Kutsutaanpas poika heti tänne!
Puhakasta tuntui, että kuta kauemmaksi Viipu-

rista he ehtivät, sen rohkeammiksi he muuttuivat.
Lundbladkin esiintyi jo kuin henkilöllistynyt van-

hurskaus.
Kampman tuli, pysähtyi ovelle jakatseli heitä epä-

luuloisesti.
Sinäkö ilmiannoit Puhakan ja Krigsholmin?
Minä? Se on h-vetin vale! Minä en tiedä koko

jutusta mitään.
Mutta sinä käyttäydyit kovin kummalli-

sesti silloin Tampereen-matkalla.
Minä! Olettepas te nyt sankareita! Puhakka-

kaan ei ole hiiskahtanut halaistua sanaa niin kauan
kuin meikäläiset olivat vallassa. Mutta jopasnyt
.. . kun oma puoli alkaa voittaa, nousevat harjakset
pystyyn! Minä en tiennyt mitään insinööri Krigs-
holmin viennistä. Vasta jälkeenpäin sain kuulla
toisilta.

Oli turhaa tällainen kuulustelu. Poika saisi vas-
tata laillisten tuomarien edessä. Lundblad viittasi,
että hän saisi mennä.

Maisemat vilahtelivat ohi. Puhakka katseli keväi-
siä peltoja. Ne olivat mustat. Metsän laita kauem-
pana loisti sinipunervana. Oli kuin olisi kaadettu
maalia valtavat läiskät pitkin metsän syrjää. Ilma
oli autereista. Kuta kauemmas katse kantoi, sitä
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.

sinistä, sinipunervaa. Pajut ne tuolla tavoin koris-
tivat maisemaa.

Harmaita asumuksia .. . mataloita, ilman syö-
ntiä joukossa jokin maalattu talokin. Punainen
puutarha-aita, jonka takana paljaat pensaat ja
omenapuut nukkuivat. Valkoisen harmaa läiskä,
joka nopeasti vilahti ohi: järvi, joka vielä oli jään
peitossa . . . rannalla kumollaan oleva rysä. Sitten
niittyä, märkää, keltaisenviheriää . . . peltosarkoja,
mustia .. . kivikkoisia. Maantie juosta vilisti rin-
nalla päinvastaiseen suuntaan . . . taloja, toinen toi-
sissaan kiinni. Leipurinkyltti, apteekki, asema ..

.

portailla virkalakkinen junanlähettäjä, ja asemamies
näyttämässä selvää . . . otsa rypyssä, huolestuneen
näköisenä . . .

Lahdessa saatiin kuulla kummia: saksalaiset olisi-
vat vallanneet Helsingin. Koska? Tänään! Kau-
punki kuohui jakohisi. Mutta punaiset patrullit
astelivat vain asemalla kuten ennenkin.

Minä tulen ajamaan! huudahti Puhakka,
joka seisoi veturin kupeella. Saat mennä, Pusu,
levähtämään.

Pusu-Pablman suostui mielellään, hän olikin aja-
nut Viipurista asti. Laskeutuen alas hytistä hän
hyräili:

Och ingen bar
så roliga dar
som en balvtokig kypare bar

16 Järventaus, Ja eläinten henki 241
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Pahlman oli laisensa, häntä ei tämä kapina näyt-
tänyt painavan.

Puhakka vapisi jännityksestä: saksalaiset Helsin-
gissä! Silloin uhkasi vaara Adrian Oinasta ja Kon-
sunantti-Peliniä. Ja he kun olivat Savu-Soldanin
kanssa päättäneet pelastaa miehet.

Hän odotti tuskaisena lähtömerkkiä, mutta se
viipyi. Hyvä Jumala! Kalliita sekunteja meni huk-
kaan, ja kaksi ihmistä oli hengenvaarassa! Hän ei
yhtään ajatellut niitä tunteja, jotka vielä olivat jäl-
jellä: runsas kahden tunnin matka.

Savu-Soldan kurkisti hyttiin. Hän oli seisonut
välikössä.

Tutkivat matkustajia.
Ketkä?

Punaiset.
Herra Jumala —ja saksalaiset Helsingissä. Kyllä

oli suomalainen kovapäinen!
Vihdoinkin lähtömerkki! Puhakka vetäisi valta-

venttiilin seljälleen, niin että pyörät paikallaan
mennä vilistivät ympäri. Hän pienensi hiukan, ja
nyt tarttuivat vetopyörät kiskoihin. Juna lähti.

Hei, Haitari, hiiliä pesään! huusi Puhakka.
Tämä on ensimmäinen juna, joka ajaa valkoisen

Suomen valkoiseen pääkaupunkiin!
Haitari teki työtä käskettyä, hän löi hiiliä pesään.

Soldan hoiteli imureita ja piti silmällä manomeette-
ria. Sanoin selittämätön innostus oli vallannut
heidät.

Puhakka ajoi. Vasen käsi venttiilin varressa ja
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oikea kellonperissä hän tarkkasi linjaa edessään.
Nopeusmittari näytti seitsemääkymmentä, kiipesi
vielä viisi piirua ...oli hetken päässä kahdeksassa-
kymmenessä. Vauhti oli hirvittävä.

Tulemme liian aikaisin Riihimäelle, huusi
Soldan ja katsoi kelloa. Hiljennä vähän.

Onko nyt enää mitään aikataulua? huusi
Puhakka vastaan. Punainen aikataulu ei enää
kelpaa .. . eikä valkoista ole vielä laadittu.

Punaista on kuitenkin seurattava.

Veturi heittelehti, niin että näytti joka hetki
olevan syöksymäisillään metsään. Kiskot mutkit-
telivat hentojen rihmojen kaltaisina. Mutta ne olivat
terästä, 12 senttimetrin vahvuiset. Kyllä ne kestivät.

Riihimäellä vallitsi vielä suurempi sekasorto: sak-
salaiset olivat jo siellä! Asemalla niitä parveili suu-
ret joukot . . . pieniä, viheriätakkisia miehiä. Uuti-
nen saksalaisten tulosta oli lyönyt toisen puolen
asukkaita pyörryksiin, toisen puolen taas tehnyt
huiman rohkeiksi ja iloisiksi.

Junanlähettäjä juoksi veturin luo . . . nuori, vaa-
leaverinen mies.

Te ette näy seuraavan aikataulua ... mutta
kukapa sitä nyt seuraisi. Saksalaiset ovat täällä,
ja Helsinki vallattu.

Milloin se tapahtui?
Tänään puolen päivän jälkeen.

Liitettiin mukaan postivaunu, jonkakyljessä loisti
pahvilevy: Kaiserliche Post. Niin oli yht’äkkiä
kaikki muuttunut »keisarilliseksi». Mutta täälläkin
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tuli pysähdys pitemmäksi kuin oli tarkoitettu: tar-
kastettiin juna, tutkittiin matkustajia. Lahdessa
sen olivat suorittaneet punaiset, täällä valkoiset.
Usea, joka ei kyennyt tarkkaan tekemään selkoa
henkilöllisyydestään, sai marssia esikuntaan.

Puhakka muisti yht’äkkiä Kampmanin. Nyt ei
konduktöörivaunu ollut hänelle turvallinen paikka.
Oli paras noutaa poika tänne.

Mutta sieltä saapastelikin jo Jussi Kampman
työpuvussaan, lämmittäjän lakki päässä. Kuin
muina miehinä hän nousi veturiin, vaikka olikin
kalpea.

No, Kampman, nyt se laulu loppui.
Näkyi loppuvan.

Hän oli merkillisen tyyni, vaikka kalpea. Trasseli-
tukko kourassa hän nojasi hytin ovenpieltä vasten.
Kun saksalaisia sotamiehiä kulki ohi, hän nosti
hitaasti päätään ja katseli heitä kuin olisivat he
olleet kummituksia.

3.

Pasilan tallin edustallariehui parastaikaa rankaisu-
retkikunta, kun Pusu-Pahlman ajoi tallille. Kukaan
ei ollut kääntämässä kääntöpöytää, jonkavuoksi
Pahlmanin oli pysäytettävä sen ulkopuolelle.

Joukossa näkyi saksalaisia ja suomalaisia. Kau-
pungin suojeluskunta, jonka koko talven oli ollut
pakko piileskellä, oli nyt sukeltautunut esiin kuin
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maan alta. Se oli avustanut kaupungin valtausta ja
suoritti nyt yhdessä saksalaisten kanssa viimeistä
puhdistusta.

Tallirakennuksen päässä, halkopinon juurella ma-
kasi Adrian Oinas. Hänet oli juuri ammuttu. Kon-
sunantti-Peliniä raahattiin parastaikaa pinon eteen.
Hän kulki horjahdellen, pää etukumarassa . . . kuin
olisi tavattoman raskas taakka sälytetty hänen har-
teilleen. Saksalainen vääpeli huitoi ja riehui mak-
sankarvaisena kasvoiltaan:

Rote Hunde! Alle niederzuschiessen! 1

Puhakka oli katsellut tuota näytelmää kauhusta
kalpeana. Adrian Oinas häntä ei siis ollut voitu
pelastaa. Mutta Pelin Konsunantti-Pelin ei!
Se ei saanut tapahtua!

Hän hyppäsi veturista alas ja meni silmälleen.
Seuraavassa tuokiossa hän oli jälleen pystyssä ja
syöksyi joukkoa kohti, joka kiväärit poskella täh-
täsi puupinoa vasten nojaavaa Peliniä.

Jumalan nimessä! Älkää!
Jokutarttui häneen takaapäin japidätti. Se oli vää-

peli. Puhakka tempoili jariuhtoi, mutta ote oli luja.
Was der Henker! Bist du auch ein Rot? 2

Hän ehti vain nähdä Konsunantti-Pelinin kasvot
ne olivat harvinaisen kirkkaat jakuulla hänen

viimeiset sanansa: »Jeesuksen Kristuksen veri!»
Sitten pamahti.

1 Punaiset koirat! Kaikki ammuttavat!
2 Mitä lempoa! Oletko sinä myös punainen?
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Puhakka laahusti takaisin jakiipesi hyttiin. Siellä
seisoivat kaikki kauhusta kalpeina. Jussi Kampman
itki:

Suojelkaa minua, kuljettaja! Ne tappavat
Puhakka laski kätensä hänen olkapäälleen:

Vaikka minun pitäisi henkeni antaa, niin minä
suojelen sinua.

Joku oli kääntänyt kääntöpöydän. Pahlman ajoi
sille.

Seis!
Ja sitten, pyöri pöytä melkein puolet radastaan.

Penjami Puhakasta tuntui, kuin olisi hänen elämänsä
siinä samassa pyörähtänyt monta vuotta eteen-
päin ... suuntaan, jonka hän vain hämärästi vais-
tosi.
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Kymmenes luku.

1.

Oli kulunut viisitoista vuotta kapinan päättymi-
sestä, mutta Penjami Puhakka muistaa vieläkin sen
hetken, jolloin hän seisoi insinööri Hagelbergin
edessä ja sai kuulla, että oli erotettu rautateiden
palveluksesta. Valkoinen tuomioistuin oli tutkinut
hänen asiansa ja päätös oli ollut lyhyt: avustanut
kapinaa. Hän ei ollut puolustanut itseään sanalla-
kaan mitäpä hän olisi osannut sanoa. Andersson
ja Soldan olivat olleet ainoat, jotka olivat sanoneet
hyvän sanan hänen puolestaan, mutta heidän
oli käynyt samoin kuin hänenkin: hekin olivat
menettäneet virkansa. Ei ollut otettu kuuleviin
korviinkaan, että he olivat pysyneet velvollisuudel-
leen ja valalleen uskollisina. Velvollisuus olisi vaa-
tinut heitä heittämään. »Entäs virkavala?» oli Savu-
Soldankysynyt, jahänen suuret paltsasilmänsä olivat
olleetkuin itkusta punaiset. Se johtuivedosta, alitui-
sesta vedosta. »Mitenkäs virkavala on ymmärrettä-
vä?» Jaa... se oli vannottu lailliselle esivallalle.Mutta
vastuu valtion omaisuudesta? Jaa... suurissa yhteis-
kunnallisissa mullistuksissa ei sellaista momenttia
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voitu ottaa huomioon: kapina olisi loppunut pikem-
min, jos veturit olisivat aikaisemmin joutuneet
käyttökelvottomiksi. Niin että juttu oli käsitelty.

Niin se oli käsitelty siltä puolen, mutta ei hei-
dän puoleltaan. Asiain saadessa tällaisen käänteen
oli heissä uudelleen vahvistunut se käsitys, joka
kapinan viime päivinä oli alkanut horjua, että he
pysymällä loppuun asti virassaan olivat täyttäneet
velvollisuutensa. He katsoivat tulleensa syyttömästi
erotetuiksi, ja varsinkin Andersson painosti usein
tätä kohtaa. Puhakka ei ollut siitä aina yhtä varma,
mutta toveriensa esimerkkiä seuraten ei hänkään
ollut jättänyt papereitaan, kun puolikymmentä
vuotta takaperin entiset rautatieläiset olivat pääs-
seet takaisin virkoihinsa. Monia punaisista, jotka
olivat kärsineet rangaistuksensa, oli nim. otettu

palvelukseen . . . Jussi Kampmankin, josta nyt oli
tullut kuljettaja. Puhakka oli pitänyt sanansa; hän
oli suojellut lämmittäjäänsä. Kampman oli säilyt-
tänyt henkensä noina levottomina tilinpäätöspäi-
vinä. Hän oli saanut vain lyhytaikaisen tuomion.
Osallisuutensa Krigsholmin kuolemaan hän oli jyr-
kästi kieltänyt. Sitä ei oltu koskaan voitu sitovasti
todistaa.

Puhakka makaa saunakamarissa, vanha, iän-
ikuinen pomppatakki pään alla. Hän on vahti-
massa omenapuita. Hänestä tuntuu, että takista
vieläkin tuoksahtaa kivihiilen haju. Onhan se hänen
vanha työtakkinsa. Junat jyrisevät ohi. Se kuuluu
niin selvästi tänne hänen saunakamariinsa ... Sa-
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moinkuin mökkiinkin. Niin hänellä oli sentään
mökki japieni puutarhapalsta, jossa hän viljeli keit-
tiökasveja. Liisi kävi niitä myymässä kaupungin
torilla, hänen vanha uskollinen Liisinsä. Savu-
Soldan oli perustanut pienen sekatavarakaupan ai-
van lähelle, ja Andersson korjaili pyssyjä ja moot-
toripyöriä. Hänellä oh oma korjauspaja, jossa hän
työskenteli.

Niin. Näin oli elämä hiljakseen kulunut näiden
viidentoista vuoden aikana. Monesti oli ollut ah-
dasta, mutta Jumalan avulla oli toimeentultu.
Lauri oli jo ollut toistakymmentä vuotta pappina . . .

oli hakenut Pohjanmaalle. Jonkun kerran he olivat
äidin kanssa päässeet siellä käymään, kun Lauri oli
lähettänyt matkarahat. Eiväthän heille enää kuu-
luneet vapaaliput.

Elias palveli rautatiellä. Hän oli kirjurina Kirkko-
nummella. Suomalaisuuden asia olikin isosti men-
nyt eteenpäin näitten viidentoista vuoden aikana.
Nyt oli rautateilläkin kaikki komento suomalaista

ollut jo kauan. Mutta sisempänä oli vielä pal-
jon sitä vanhaa »hapatusta», josta Niemenranta oli
puhunut.

Toiset lapset olivat myös jo maailmalla osittain:
Alli ja Aino naimisissa, ja teillä oli jo lapsiakin.
Allin oli nainut Kalle Poikolin, sama, joka oli ollut
hänellä koppitoverina Katajanokalla. Hän oli sit-
tenkin saanut tyttären palkakseen siitä, että oli ker-
ran, poikasena, kiillottanut 124:n numerot. Mutta

nyt olivat huonot ajat. Kalle, joka oli metsän-
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hoitaja, oli vuosikausia ollut vakinaista virkaa
vailla, kun yhtiötkin sanoivat irti henkilökuntaansa.
Eikä valtion virkoja ollut saatavissa. He lähettivät
joka syksy ruokatarpeita heille, sitä, mitä tästä
pienestä puutarhasta liikeni.

Aino oli naimisissa rautatieläisen kanssa. Mies
oli äsken saanut nimityksen nuoremmaksi kuljetta-
jaksi. He asuivat Kouvolassa .. . mutta harvoin
heitäkin pääsi tapaamaan. Kerta vuodessa tuli
Aino miehineen mökille heitä katsomaan, viipyi
viikon, joskus parikin. Ja silloin oli talossa eloa ja
liikettä. Nytkin he olivat vasta lähteneet, vieden
säkillisen punajuuria ja porkkanoita mennessään.

Pentti oli vasta päässyt teollisuuskoulusta ja pal-
veli rautatien konepajalla. Veturialalle hänkin aikoi.
Oli se somaa . . . veturimiehen poikien useimmilla
oli vetoa isänsä ammattiin. Hän asui Paavon
kanssa kotona. Paavo oli tiskimiehenä Soldanilla.

»Anna sinä vain poika sinne ... minulle, minä
teen hänestä kauppiaan», oli Savu-Soldan sanonut.

»Itse olen tosin oppinut ammatin vasta vanhemmalla
puolen ikääni, mutta kyllä minä silti kykenen
vielä toisiakin opettamaan. Säästäväisyys se on
numero yksi.» Vanha Savu-Soldan! Hän oli puolet
ikäänsä palvellut rautateillä ja opettanut veturi-
taloutta. Kyllä hän säästää osasi.

Vaikka eivät he vielä niin ikäloppuja olleet.
Hän, Puhakka, oli viidenkymmenen kahdeksan ja
Soldan kuudenkymmenenyhden. Andersson oli heistä
vanhin täytti kohta kuusikymmentäviisi. Mutta
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siitä huolimatta hän käpsehti ketteränä pajassaan.
»Sitä kun on tähän viilaverstaan hommaan tottunut,
niin ei kulu aika. Miten se sinä niiden punajuuriesi
kanssa pärjäät?»

Täytyi pärjätä elämä opetti. Se opetti muuten
niin paljon! Oli hänellekin opettanut, että »yksi on
tarpeellinen»: jumalanvaltakunta, josta Matti Lau-
rinako oli puhunut.

Matti Laurinako!
Puhakka tunsi sydänalassaan jotakin niin merkil-

lisen lämmintä ja hellää. Matti Laurinako oli jo
täysin palvellut . . . päässyt eläkkeelle ja kierteli
nyt ympäri maata Rautatieläisten Kristillisen Yh-
distyksen matkasihteerinä. Sen jälkeen kuin rauta-

tiensaarnaajien virat oli lakkautettu, oli Suomen
rautatieläisten sielunhoito Matti Laurinahon har-
tioilla. Mutta hänpä ne hoitikin. Matkustaen
ympäri pieni matkaharmonio ja varjokuvakone
muassaan hän piti esitelmiä ja hartaushetkiä, otti
vastaan R.K.Yin äänenkannattajan tilauksia. Tuli
se heillekin »Lentävä pyörä.»

Hänen erottamisensa jälkeen oli Matti Laurinako
kirjoittanut: »Jumalan tiet ovat ihmeelliset. Hän
kuljettaa meitä salatussa viisaudessaan. Ehkäpä
Hänellä on Sinullekin, Penna, vielä jotakin hyvää
varattuna tämän kaiken jälkeen.» Se oli totta.
Jumala oli todellakin varannut hänelle paljon hyvää.

Ensinnäkin hän oli saanut suuren tyytyväisyyden
lahjan. Hän oli tyytyväinen elämäänsä. Nyt kun
hän oli tullut köyhäksi, oli hän niin ihmeellisesti kas-
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vanut sekä henkisesti että hengellisesti. Hän ei ollut
mistään riippuvainen ei puolueista, ei esimiehistä,
ei siitä, että sanoi joskustotuuden sanoja . . . arvos-
teli tätä aikaa ja yhteiskuntaa. Kukaan ei voinut
hänelle mitään. Jos vain juurikasvit menivät hyvin
kaupaksi, oli kaikki hyvin. Ja ne menivätkin
tavallisesti Jumalan kiitos!

»Kristitty on suvereeni.» Matti Laurinako käytti
joskus tuota vieraskielistä sanaa ja hän selitti sen.
Uskovainen oli kuin täysivaltainen hallitsija, riippu-
maton, toisten yläpuolella elävä. Mutta kun tuo

hallitsijanriippumattomuus tavallisesti perustui ajal-
lisiin asioihin, perustui se kristityn kohdalta hengen
maailmaan ja sen asioihin. »Ette ole saaneet or-
juuden henkeä elääksenne jälleen pelossa, vaan te

olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme:
Abba, rakas Isä!» Ja: »Niille, jotka Jumalaa rakas-
tavat, kaikki asiat parhaaksi kääntyvät.»

Se oli totta! Hän oli nyt köyhä, ainakin köyhempi
kuin ennen, mutta hän oli hengessään päässyt
tämän köyhyyden yläpuolelle: se ei häntä vähim-
mälläkään tavalla vaivannut. Hän tiesi, mitä onni
oli, ja mitä onnettomuus mutta ne eivät hä-
nelle enää merkinneet samaa kuin ennen: hän oli
päässyt niidenkin yläpuolelle hengessään. Hän oli
kokenut murheen ja ilon, mutta nekin olivat muut-
tuneet toisarvoisiksi: niillä ei ollut enää samaa vai-
kutusta hänen elämäänsä kuin ennen. Hän oli
»suvereeni» Matti Laurinahon selityksen mukaan.

Ja kuinka hän oli tähän onnelliseen tilaan päässyt?
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Hän oli ennen elänyt »lihan mukaan», juopotellut
(ei tosin suuressa määrässä, mutta kuitenkin), mutta
sitten Jumalan avulla jättänyt sen ja tullut rait-
tiiksi. Hänelle oli kirkastunut raamatun sana:
»Jos te lihan mukaan elätte, on teidän kuoleminen;
mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, saatte
elää.» Hän oli ennen ollut riippuvainen »lihasta»,
nyt hän oli päässyt »lihan» yläpuolelle ainakin
alkoholiin nähden.

Matti Laurinaho oli kerran kirjoittanut: »Liha on
myös kaikki ajallinen, näkyväinen sikäli kuin
se estää meitä hengen tarkoituksia toteuttamasta.
Ennen kaikkea sillä tarkoitetaan ihmisen alhaisia
himoja ja haluja. Mutta se voi myös merkitä riippu-
vaisuussuhdetta sellaiseen, mikä ei itsessään ole
pahaa, jos tämä »luvallinen» vain estää jakahlehtii.»
Silloin hän oli heittänyt tupakankin. Mutta sitä
hän ei ollut jaksanut voittaa, ts. se ei ollut tullut
hänelle synniksi samassa merkityksessä kuin alkoholi.

Hän oli kerran kysynyt Matti Laurinaholta tavat-
tuaan tätä muutamana kesänä: »Mitenkä se on nyt
sen kristityn suvereenisuuden? Minä en ole jaksanut
luopua tupakasta.» Hän muisti vieläkin entisen työ-
toverinsa vastauksen: »Kristityn suvereenisuus tar-
koittaa myös vapaata suhtautumista kaikkeen ajal-
liseen. 'Kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen
ja Kristus on Jumalan’. Jos voit näiden sanojen
valossa tupakoida, niin polta minun puolestani.»

Ja hän oli luullut voivansa ja ruvennut uudelleen
tupakoimaan.
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Sellaista se oli. Puhakka kaivoi savukerasian tas-
kustaan ja sytytti. Yö oli lämmin ja hiljainen, puu-
tarhasta ei kuulunut mitään. Saunakamarin ikkuna
oli auki, ja silloin tällöin tipahti vesipisara puun ok-
salta ja pensaisiin sattuessaan synnytti omituisen
kovan ja kohahtavan äänen: aivankuin olisi jotakin
hyvin raskaasti pudonnut. Mutta hän tunsi sen
jo, se ei ollut mitään. Tällaisena hiljaisena, lämpöi-
senä yönä aiheuttivat äänet vain tavallista kovem-
man kaiun. Niinkuin junakin, joka nyt parastaikaa
mennä ryskäsi ohi. . .

Mitähän kello mahtoi olla? Siinä yhdentoista
paikkeilla ehkä. Niin varmaan olikin, sillä tuo oli
Rajajoelle menevä yöjuna.

Ja yhtäkkiä lennähti ajatus veturiin. Kukahan
siellä mahtoi ajaa? Hän pistäytyi toisinaan tallilla

vanhasta tottumuksesta ja tarkasteli vetureita.
Niitä oli nyt paljon enemmän kuin ennen uusia
tyyppejä .

.
. suuria, raskaita tavarajunanvetureita

jakomeita, uudenaikaisia pikajunanvetureita. Äsket-
täin oli rautatiehallitus tilannut Tampereelta viisi
uutta H-sarjaan kuuluvaa, H-yhdeksäistä. Niille
oli annettu liikanimeksi »rovasti».

»Ei isä enää osaisi ajaa», oli Pentti kiusoitellut . . .

»nämä uudet tyypit ovat niin monimutkaisia
sivukäytävän alla sellainen erikoinen pallokin, jossa
pakohöyry puhdistuu rasvasta, ennenkuin joutuu
kattilaan . . .»

Ohoh! Kyllä sellaisia oli ollut ennenkin .. . hei-
dänkin »mummussaan». Pakohöyry niinkuin se
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olisi vanhalle veturimiehelle mitään uutta ollut!
»Mutta turbogeneraattorit! Nyt on jo näissä 'rovas-
teissa’ turbogeneraattorit, joilla valaistaan koko
juna sähköllä!»

Voi, Pentti-parka! Turbogeneraattoreita oli ollut
jo ennenkin. Ne olivat vain vanhoissa vetureissa
pienempiä, koska niitä ei tarvittu muuhun kuin
veturin valaisuun. Ja hän oli nauranut makeasti.

Puhakka poltti ja muisteli. Niin paljon oli
tietysti tullut uutta, mutta ei se vielä yli ymmärryk-
sen käynyt. Johan nyt toki! Olihan hänkin käynyt
teollisuuskoulun. Ja taas lennähti ajatus äsken
ohiporhaltaneen junan veturiin ja sen hyttiin.

Oi, voi hän tunsi kyllä tuon linjan: Helsinki—
Viipuri! Siltäkin väliltä oli monta muistoa. Hän
muisti mm. viimeisen matkansa: he olivat Savu-
Soldanin kanssa vieneet kansanvaltuuskunnan ju-
nan. Niin hyvin hän saattoi nähdä sen hytin . . .

n:o 291:n hytin. Oli aamuvarhainen ... ja heillä
hirvittävä vauhti. Yoitelukannun kampi oli kier-
tänyt nopeassa tahdissa ... se oli hakannut kuin
syyllisyydentunto omantunnon ovea. Oi, voi. . .

»kuhunka henki meni, sinne rattaatkin menivät .
. .

sillä eläinten henki oli rattaissa.» Niin, niin. Nyt
jos hän vielä kerta pääsisi valtaventtiilin varteen,
hän ajaisi uutena miehenä . . . jälleen uudestisyn-
tyneenä. Nyt eivät »rattaat» ainakaan veisi sinne,
minne niillä ei olisi oikeutta mennä. Mutta nyt-
hän olikin toinen aika ... ei nykypäivien veturi-
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miehellä ollut enää samoja ristiriitoja kuin hänen
aikanaan.

Vaikka tavallaan. Nyt oli syntynyt uusi kan-
sanliike, joka vaati mukaansa jokaisen isänmaa-
tansa rakastavan suomalaisen. Se antoi arvoa uskon-
nolle ja kirkolle . . . tahtoi säilyttää isien tavat.
Mutta ennenkaikkea se tahtoi hävittää maasta puo-
lueet, joidenharjoittamaan rikkirepivään toimintaan
se oli kyllästynyt. Hän oli taistellut kauan, miettinyt
ja aprikoinut: kuuluiko hänelle enää tämä ajallinen
isänmaa? Mutta hän oli päässyt ratkaisuun aivan
viime päivinä: sikäli kuin tämä uusi liike jättäytyi
Jumalan johdettavaksi, saattoi hän siihen kuulua.
Hän säilyttäisi kyllä kristillisen suvereenisuutensa
siitä huolimatta. Kansakuntien kohtaloita johti
iankaikkinen käsi, ja sikäli kuin ihmiset ajallisissakin
asioissa jättäytyivät sen käden varaan, menestyivät
heidän pyrkimyksensä.

Puhakka nojaa ikkunanpieltä vasten ja katselee
taivaalle. Se on tähtiä täynnä. Niin ne vilkuttavat
pirteinä ja rohkeina taivaan etuvalot. Ja yhtäk-
kiä hänen mieleensä muistuu Adrian Oinas. Se su-
kelsi mieleen noita tähtiä katsellessa.

He eivät olleet kyenneet pelastamaan häntä .. .

paremmin kuin Konsunantti-Peliniäkään. He olivat
tulleet paikalle liian myöhään ainakin Oinaaseen
nähden. Mutta Konsunantti-Pelin! Liekö hän mah-
tanut olla selvillä, mihin häntä tuona hetkenä oli
talutettu? Hänhän oli viime aikoina kulkenut kuin
muissa maailmoissa. Niin, niin .. . siellä olivat nyt
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täytyy ottaa huomioon vain punainen ja valkoi-
nen .. .» Niin kyllä. Hän olikin taas viime aikoina
paljon ajatellut Oinasta ja Konsunantti-Peliniä.

Mutta nyt oli Matti Laurinako luvannut tulla
käymään. Hän oli soittanut toissa iltana Savu-
Soldanin kauppaan. Paavo oli tuonut siitä sanan.
»Isä, etpä arvaa, kuka tulee ylihuomenna tänne?»
Hän oli ensin ajatellut Lauria .

.
. kukaties tämä oli

Helsingissä käymässä. Sitten oli tullut mieleen
Kalle, Kalle Poikolin, sillä tälläkin oli tapana joskus
matkustaa pääkaupunkiin nuuskimaan, tuntuisiko
jossakin »leivän haju» niinkuin hän humoristisesti
sanoi. Mutta ei se ollut ollut kumpikaan heistä.
»Matti Laurinako! Hän soitti Hyvinkäältä ja il-
moitti tulevansa pitämään kokouksen. Sinun pitäisi
kysyä pastorilta rukoushuonetta.»

Hän oli ottanut selvän: rukoushuone oli vapaa,
kuljettaja Laurinahon sopi tulla. Hän oli kyllä niin
yleisesti tunnettu, että hänet mielellään otettaisiin
vastaan. Pastori oli ollut kovin ystävällinen.

Ja Penjami Puhakka jäi istumaan ikkunan ääreen
ja tarkkailemaan yön ääniä.

2.

Aamulla hän pistäytyi Soldanin kauppaan. Tämä
istui tiskillä lukien sanomalehteä.

No Saksastahan nyt kummia kuuluu! Siellä
on uusi komento ... kommunismi on mennyt

17 Järventaus, Ja eläinten henki 257
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kanttui, ja juutalaiset painavat maasta tukka suo-
rana. Jokohan, jokohan .. .

?

Ja Soldan silmäsi lasiensa yli ikkunaan, mistä
näkyi osa ratapihaa ja sillä puuskuttava vaihtove-
turi.

Liian paljon hiiliä haaskaavat oletko pan-
nut merkille? Tuokin tuossa savuaa kuin masuuni
äll* ykkönen. Mitä? Kahvit ovat kallistuneet.

Se sanottiin muutamalle muijalle, joka tällä välin
oli tullut kauppaan.

Soldan laskeutui tiskiltä alas ja antoi neuvoja
Paavolle.
- Pidä sinä »turkki» puhtaana, poika ... ja

katso, että »tenderi» on täynnä. Hän osoitti
perähyllyjä. Tuolta puuttuu pesupulveri. Sitä
tarvitaan, sillä eikös nyt ole pyykinpesun aika? Vai
mitä?

Kyllä. Kyllähän nyt pyykkiä taas pestiin Suo
menmaassa.

Sitähän minäkin.
He menivät puotikamariin. Se oli pieni. Yhdellä

seinällä oli sänky, sen yläpuolella vanha liikenne-
kartta, rautateineen ja asemineen, sekä muutamia
valokuvia. Ikkunan edessä oli pöytä, sillä sähkökat-
tila ja pari kirjaa. Puhakka pani merkille Veturi-
opin.

Se on hyvä kirja tällä liikealallakin, haasteli
Soldan, siirrellen pöydällä olevia esineitä syrjään.

Minä sovellutan vain sitä uudella tapaa. Luin
eilen illalla »junktuurista» kahden putken yhdys-
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mutteri. Tuli mieleen, että niitä on sellaisia ihmi-
siäkin, jotka heiluvat kahtaalle .

. . ovat ikäänkuin
siltana kahden eri puolueen välillä. Niitä pitää
»hoitaa» erikoisen hyvin . . . olla erikoisen kohtelias

ja ne tuovat ostajia kummastakin puolueesta.
Se on kauppapolitiikkaa!

Hän nauraa hykersi ja rupesi keittämään teetä.
Niin tämä on kuin veturin hytti . . . tämä mi-

nun kamarini. Onhan minulla keittiökin, missä
ruokani laitan, mutta palj onkos sitä nyt tällainen
yksinäinen mies tarvitsee: kauranryynipuuroa aa-

mulla, pari perunaa ja läskisoosia. Ja sitten päiväl-
liseksi: pari perunaa, läskisoosia jakauranryynipuu-
roa. Sähkökattilalla kiehautan vettä ja laitan teetä
... ja siinäpä se päivä menee. Illalla sanon Paa-
volle: »Nyt ollaan Viipurissa.» Poika sulkee puodin,
laittaa »moban» ts. järjestelee hiukan hyllyjä
seuraavaksi päiväksi. Ja sitten menen maata ..

.

jollen pistäydy tallille juttelemaan hiukan talli-
päivystäjän kanssa. Juotko teetä?

Samanhan tuo teki, vaikka hän oli jo kyllä aa-
mulla juonut oltuaan koko yön omenapuita vahti-
massa.

Jaa, jaa . . . se on sinun virkasi, sinä olet ollut
»yöjunalla». No niin. Kaipa se tämä elämä menee
näinkin.

Ja Savu-Soldan huokasi, katsellen silmälasiensa
yli ikkunasta ulos.

Puhakka ilmoitti Matti Laurinahon talosta, vaikka
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Soldan sen kyllä jo tiesikin. Hän katsoi kuitenkin
velvollisuudekseen mainita siitä erikoisesti.

Jaa, jaa .
. . Laurinahon Matti. Tietysti minä

tulen rukoushuoneelle .. . vanha kuljettaja kuun-
telemaan toista kuljettajaa. Ja mikäpäs siinä
oikeaa asiaa se Matti toimittaa: puhuu taivaallisesta
rautatiestä. Se minua miellyttää. Miksikähän se
meillä, veturimiehillä, aina menee rautatiehen?

Sitä oli niin kiinnikasvanut entiseen ammattiinsa,
että siitä kai se .

.
.

Siitä kai.
Ja sitten istuttiin hetkinen ääneti. Puodin ovi-

kello vain soi tavantakaa. Paavo siellä palveli
asiakkaita.

Tuo »latowsky» minua hiukan hermostuttaa,
lausahti Soldan. On liian iso tuohon puodin-

oveen aisakello. Mutta kaipa se siinä menee.
Onhan, kuin oltaisiin aina asemalle tulossa.

Hän naurahti ja siveli leukaansa. Puhakkaa huvit-
tivat hänen vertauksensa. Latowsky! Olipa sekin
metkasti sanottu puodin ovikellosta verrata
sitä tuolla tavoin veturissa olevaan hälytyskelloon!

Hän lähti. Oli vielä aikomus pistäytyä kaupun-
gissa. Anderssoniakaan ei ollut näkynyt pitkään
aikaan. Olisipa soma sivumennessä kurkistaa hänen
pajaansa.

Astellen Turuntietä siksi se oli ristitty tämän
itsenäisyyden aikana hän mietiskeli heidän kol-
men kohtaloa. Juurettomia miehiä tavallaan
mutta sitä syvemmin kiinni uudessa maaperässä.
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Jumala oli ottanut heidät erikseen kaikki kolme,
saadakseen puhua heille erikoisesti. Hänellä itsel-
lään oli ennestään vanhaa pohjaa ..

. niin että
häneen nähden se ei ollut niin merkillistä. Mutta
että Savu-Soldankin oli vuosien varrella ruvennut
harrastamaan hengellisiä asioita se lämmitti sy-
däntä. Anderssonista hän ei ollut päässyt selvyy-
teen. Hän oli liiaksi kiinni omissa puuhissaan ..

.

korjaili pyssyjä, kasvatti koiria ja metsästeli. Mutta
yhtään kertaa hän ei ollut asettunut vastakynteen-
kään, kun hän oli puhunut hengellisistä asioista. Oli
vain vakavana kuunnellut, mutta sanonut sitten
toisinaan: »Hyvä kai se olisi kirkossakin käydä,
mutta kun pitää noita koiria kävelyttää sunnuntai-
sin. Pakkaavat liian levottomiksi.»

Niin levottomaksi pakkasi ihminen, jolleipääs-
syt »elämän lähteille». Andersson oli puhunut kuin
itsestään, vaikka oli tarkoittanut koiria. Niinpä
niin. Kyllä se Jumala Anderssonistakin huolen
piti.

Siinä olikin joAnderssonin paja, vanha,ränsistynyt
vaja muutaman askeleen päässä kadulta. Suur-
Helsinki oli jo ulottanut tännekin. Kadun toisella
puolen kohosi jo monikerroksinen kivimuuri .. .

ja niitä oli silläkin puolen katua, missä paja sijaitsi.
Kuin armosta se oh saanut jäädä siihen vielä seiso-
maan kaksikerroksisen, likaisen puutalon kanssa,
jossa asui työläisperheitä. Siitä oli Anderssonillakin
yksi huone vuokrattuna.

—No .. . osasitpas tänne ketunpesään! huu-
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dahti Andersson, kun Puhakka astui pajaan.
Piti kesken kaiken ruveta tässä kasaria korjaamaan,
kun uhkasivat diplomaattiset välit katketa.

Mitkä tiplomaattiset välit?
No, tuon Kissa-Riikan kanssa.

Andersson tarkasteli ikkunaa vasten työtään, ja
hänen aatelisnenänsä oli komeasti pystyssä. Lakki
kellotti takaraivolla kuten ennen veturissakin.

Mikä se sellainen Kissa-Riika on?
Andersson kertoi. Talossa asui vanhapiika, Riika-

niminen, ja hänellä oli puoli tusinaa kissoja mistä
lie niitä hankkinutkin kulkukissoja. Mutta hän
hoiti niitä hellästi ja osti maitoa kadun toisella
puolen olevasta maitokaupasta. Nyt olivat Anders-
sonin koirat hätyyttäneet pahasti yhtä . . . olivatpa
tainneet puraista hännänkin poikki. Jasiitä oli Riika
kimpaantunut.

Se on niitä sinun puoluelaisiasi.
Kyllä minä sen ymmärrän, jatkoi hän sitten

ja niiskautti nenäänsä. Riika on eläinrakas niin-
kuin minäkin se ero vain, että hänellä on kissoja,
minulla koiria. Emmekä me kumpikaan voi sille
mitään, että niiden välillä vallitsee ikuinen sota.

Minä sanoin, että »eikös teillä ole vanhaa kastruliia,
minä paikkaan sen.» Ja olihan Riikalla. Tässä nyt
näitä koirieni syntejä sovittelen.

Ja Andersson laski kattilan syrjään, otti savuke-
rasian, tarjosi Puhakalle ja pani palamaan. Ruuvi-
penkillä istuen hän sitten haasteli;

Kissat ja koirat sepä se. Niin ovat nyt



263

ihmisetkin keskenään kuin kissat ja koirat . . . rii-
televät ja tappelevat. Tässä meidänkin talossamme
asuu suomalaisia ja ruotsalaisia, sosialisteja ja
joku porvarikin. Siinä on nosket ja natsit .. .

kahtalaiset ja muut palstalaiset. (Minun naapurini
seinän takana harrastaa sunnuntaipalstoja niinkuin
minä pyssyjä ja koiria —ja Riika kissoja.) Mutta

hitto vie toisinaan sitä rähinää aamuisin käytä-
vässä, kun jokainen tuulettaa mörskäänsä. Siinä
se on parlamentti!

Ja Andersson nauroi, aatelisnenä komeasti ko-
holla, ja hänen siniset silmänsä olivat täynnä veli-
kultaa.

No niin, sanoi hän sitten ja tarkasteli kasa-
rin pohjaa. Så där ungefärligen.

He lähtivät talon puolelle. Andersson vaati kiven-
kovaa, että Puhakan oli juotava kahvit. Ei siinä
auttanut.

Älä säikähdä, mamma, Penjami Puhakka se
vain on. Ja Luisti, Kruunu ja Poksi! Voi rääpä-
leitä, kun hyökkäätte heti vastaan! Sepu, sepu, sepu!

Rouva Andersson siirteli tuoleja syrjään, pyyhki
pöytää ja komenteli koiria hänkin. Hän oli
lihava, kuudenkymmenen korvissa oleva nainen,
jolla oli suuret ohuet korvarenkaat ja sykerö pää-
laella.

Istuma’, istuma’! —toimittihän. —Minä pane’
kaffe päälle.

Tämä meidän mamma puhuu vielä sitä Agri-
kolan aikuista suomea tietty pernaj alainen,
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nauroi Andersson ja rupesi pesemään käsiään
No, mitenkä teillä jaksetaan?

Hyvin oli jaksettu, Jumalan kiitos. Liisi oli
mennyt torille vihanneksia myymään.

Siellähän sinä, mamma, saat porkkanoita, kun
aamulla vaitelit.

Kyllä niitä sieltä sai.
Jaa, jaa omituista on meidän elämämme

nyt. Ennen me ajoimme »isoa mummua», ja nyt
siinä könöttää Jussi Kampman. P-hana sentään!

No, no, pappa! Sinä kiro’ niin paljo, va-
ro itteli rouva Andersson.

P-hana, minäkö? Minä en, hitto soi, kiroa
koskaan!

Puhakan täytyi väkistenkin nauraa. Andersson
oli niin viattoman näköinen kuin lapsi. Hän pyyhki
parastaikaa käsiään.

Kahvi kiehui, rouva Andersson järjesteli pöytää.
Anderssonilla oli edessään kaikki kolme pystykor-
vaansa. Silitellen niitä vuoron perään hän haasteli:

Tämä Kruunu on hyvä haukkumaan, mutta

Poksi, peijakas, pakkaa nousemaan puuta vasten!
Viime sunnuntaina olisin saanut metson Leppävaa-
rassa, jos ei tuo pakana intoutunut liikaa. »Terve!»
sanoi voi potaatille! Se meni!

Hän taputteli koiraa ja jatkoi:
Ei sillä lailla, Poksi, saalista saada ei! Pitää

seista yhdessä paikassa ja haukkua räyskyttää.
Katsopas Luistia! Se osaa!
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Ja Luisti hieroi niskaansa isäntänsä säärivartta
vasten ja »nauroi» kuono yhtenä viiruna.

Muuan maisteri Keravalta olisi ostanut tämän,
mutta en myynyt. Sanoin: »Ostakaa Poksi.» Mutta
ei ei huolinut Poksista. »Se riivattu hyppää puuta
vasten.» Ja niin se tekeekin —se on liian innokas.

Andersson haasteli koiristaan. Olivat ne viisaita
ymmärsivät hävetäkin. Kruunu, pakana, joka

oli puraissut Riikan kissalta hännän poikki, oli
maannut monta tuntia kuin kuollut, kun hän oli
kurittanut sitä. »Emme me kissoista välitä! Ja-
lompaa riistaa me tarvitsemme!» Ymmärsipäs,
pakana, kun sai kettingistä!

Kahvi valmistui. He hörppivät sitä ja haastelivat
maailman asioita. Se Savu-Soldan ...se taisi pär-
jätä sillä kaupallaan? Kyllä .. . mikäpäs hänellä
oli yksinäisellä miehellä. Möi kahvia, sokeria,
tupakkaa ja siirappia. . . ja pistäytyi iltaisin talli-
päivystäjän kanssa juttelemassa.

Kuule! Minä en ole käynyt siellä vuosiin. En
ole Voinut, vaikka asun näin lähellä. Minua niin
kummasti riipaisee, kun näen »ison mummun» ja
Jussi Kampmanin hytin ikkunassa. En voi käydä.

Mitäpäs sitä niin raskaasti otti. He Soldanin
kanssa kävivät usein.

Raskaasti! En minä sitä niin raskaasti ota.

Mutta minua kiukuttaa, kun kaiken maailman
punikit komeilevat . . . kultanauhat lakin partaassa.
Ennen meille riitti hopea. Nyt näille p-uille pitää
olla kultaa!
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Ja Andersson tuhisi kiukuissaan.
No niin så där ungefärligen.

Kruunu oli ojentautunut pitkäkseen Anderssonin
jalkoihin ja heilutteli häntäänsä.

Puhakka kertoi Matti Laurinahon tulosta. Oliko
Anderssonilla ja hänen rouvallaan aikaa tulla ru-
koushuoneelle?

Andersson kynsi päätään.
Peto soikoon, kun tuli luvatuksi muutamalle

insinöörille tulla hakemaan hänen moottoripyö-
räänsä. Oli ajanut kiveen ja rikkonut kurasiiven.
Muuten olisin tullut.

Mutta mamma kyllä meiltä joutaa,
lisäsi hän hetken kuluttua. Näyttääkös se kuvia?

Kyllä. Lutherin elämästä oli ilmoittanut näyt-
tävänsä.

Kuule, mamma! Lutheruksen elämästä! Kyllä
sinun pitää mennä katsomaan . . . voit sitten kertoa
minullekin.

Ja Andersson oli touhua täynnä.
Rouva lupasi tulla, ja Puhakka lähti. Oli ollut

taas niin virkistävää haastella tuon väärentämättö-
män miehen kanssa. Andersson ei ollut mikään
uskovainen . . . paremmin kuin uuden liikkeen kan-
nattajakaan, mutta harvinaisen rehellinen sielu.
Hänellä oli vain niin paljon puuhaa tässä maailmassa,
ettei- joutanut ajattelemaan »yhtä tarpeellista».
Mutta kaipa sekin aika vielä koittaisi kaipa . . .

Hän tuli kotiin. Liisi oli palannut torilta ja oli
reippaalla päällä. Hän oli saanut vihanneksensa
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myydyksi. Mutta kyllä häntä oli harmittanut, kun
Kampmanin rouva oli hynkäillyt ja hyhkäillyt
moittinut tavaraa kalliiksi.

»Kallista sen täytyy ollakin, kun sinun miehesi
on riistänyt minun mieheni leivän!» ajattelin pau-
kahuttaa. Niin suututti.

Et kai sentään paukahuttanut?
En, mutta kovin mieleni teki. Sellainen helmi-

kana!
Ei saanut antaa turmelukselle valtaa. Tuli alistua

ja pysyä nöyränä. Jumala oli ylpeitä vastaan,
mutta nöyrille Hän antoi armonsa. Niin se oli.

Niin kai se on . . . mutta ei tahdo aina jaksaa
voittaa häijyä sisuaan.

Jumalan avulla. Jumalan avulla. Liisi rakas.
Niinpä niin. Mutta nyt hän aikoi ruveta päi-

vällistä laittamaan. Pennan sopisi siksi aikaa panna
pitkäkseen, kun oli valvonut koko yön.

Ethän muuten jaksa istua illalla seuroissakaan,
kun Matti Laurinaho tulee.

Se oli totta häntä väsyttikin jo kelpo lailla.

3.

Pasilan rukoushuone oli melkein täynnä kansaa,
kun kokous kello 7:ltä alkoi. Joukossa oli enem-
mistö »siviiliväkeä», mutta oli rautatieläisiäkin.

Savu-Soldan istui etupenkillä Puhakan kanssa.
He veisasivat samasta virsikirjasta:
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Enkeli taivaan lausui näin:
»Miks’ hämmästyitte säikähtäin?»

Penjami Puhakka muisti: näin oh Matti Laurin-
aho ennenkin aloittanut esityksensä, jolloin näytti
varjokuvia Lutherin elämästä. Hän tahtoi heti
päästä tunnelmaan.

Pastori oli jopuhunut japoistunut. Hän oh pysy-
nyt koko ajan hengellisellä alalla. Ei sanaakaan
päivän polttavista kysymyksistä. Puhakka tunsi
itsensä levottomaksi. Miksihän nyt .. . juuri tänä
iltana huoli isänmaan tulevaisuudesta oli niin eri-
koisesti vallannut hänet?

Matti Laurinaho laitteli konettansa kuntoon, ja
Puhakan piti kesken virren veisuun mennä häntä
auttamaan. Hän oli jo heidän kohdatessaan pannut
merkille toverinsa harvenneen päälaen ja valkoisen
parran. Niin Matti Laurinaho täytti kohta seitse-
mänkymmentä.

Mutta samalla tavalla hän piti leukaansa sisään-
vedettynä, ja pää oh entiseen tapaan kallellaan.
Heidän kohtauksensa oli muodostunut erittäin sydä-
melliseksi. Ottaen toisiaan kaulasta he olivat siten
tervehtineet monen pitkän vuoden jälkeen.

Onko täällä tasavirta?
Kyllä oli.

No . . . sitten pannaan tämä.
Kone oli kunnossa, johdot paikallaan. Huone

pantiin pimeäksi, ja esitys alkoi.
Puhakka tunsi nyt olonsa kodikkaaksi. Monta
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monituista kertaa hän oli istunut kotikaupunkinsa
N.M.K.Ycssä Matti Laurinahon esittäessä varjo-
kuviaan. Tämä sarja oli hänelle entuudestaan tuttu.

Mutta oikeastaan oli kuvien esitys hänelle tois-
arvoista. Pääasian muodosti Matti Laurinahon tulo
ja kaikki siihen liittyvät vanhat ja rakkaat muistot.

Martti Luther syntyi Saksanmaalla Eislebenin
kaupungissa marraskuun 10. päivänä 1483.

Oli kuin olisivat vuosikymmenet sulaneet kokoon
ja hän, Puhakka, nuorena lämmittäjänä ensi kertaa
seuraamassa esitystä. Luther koulupoikana .

.
. pyr-

kimässä luostariin . . . ankaroissa sielun taisteluissa.
Oh, hän tunsi jo noita taisteluita hänkin . . . vaikk’ei
hän ollutkaan mikään Luther, vaan halpa, virasta
erotettu veturinkuljettaja. Mutta kullakin oli
omat kamppailunsa .

. .

- Kunnes valo koitti ja Luther seisoi Witten-
bergin Linnankirkon ovella naulaamassa kuuluisia
teesejään.

Puhakka säpsähti. Matti Laurinahon esitys oli
sattumalta punoutunut hänen, Puhakan, omiin
mietteisiin. Pari, kolme kuvaa oli häneltä mennyt
huomaamatta ohi. Siinä seisoi nyt nuori Luther,
toisessa kädessä pitkä paperi, toisessa vasara.

Nyt seurasi Puhakka mukana. Tämän tutun sar-
jan esitys ei ollutkaan hänelle toisarvoista. Hän
vaistoili, että Matti Laurinaho noin ikäänkuin
kautta rantain antoi siunauksensa uudelle kansan-
liikkeelle . . . mutta niin varovasti ja taitavasti,
ettei siihen voinut kukaan pahastua. Ja kuitenkin
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soi jokaisesta hänen sanastaan iäisyyden sävel.
Matti Laurinaho ei ollut koskaan toiminut puolue-
miehenä. Jumalan valtakunta ja sen julistaminen
oli ollut hänen elämänsä pääsisältö ja tehtävä.

Mutta Puhakka vaistoili, että hänkin oli viime
aikoina joutunut ajattelemaan isänmaankin asiaa.
Tämä uusi liike, joka äsken oli syntynyt, oli viime
viikkoina vallannut yhä enemmän alaa. Sen pärs-
keet tuntuivat jo kautta maan. Moni veturimieskin,
joka muuten esiintyi hiljaisena, pistäytyi iltaisin
tämän uuden liikkeen päätoimistossa keskustele-
massa. Puhakka oli tavannut heitä siellä. Tosin
useimmat ottivat asian kokonaan yhteiskunnalli-
selta kannalta, mutta hän näki tai ainakin luuli
näkevänsä sen korkeammalta: Jumalan valtakun-
nan näkökulmasta. Samoin hän nyt vaistoili Matti
Laurinahostakin, vaikk’ei tämä sanallakaan mainin-
nut päivän tapahtumista.

Mutta jopahan tuli! Matti Laurinaho selosti
Lutherin suhdetta kansaansa. Siinäkään ei koske-
teltu politiikkaa, mutta se tuntui kuitenkin viittaa-
van sinnepäin:

Luther oli isänmaallinen mies. Hän rakasti
maatansa jakansaansa . . tahtoi nostaa sen evanke-
liumin ihanaan valkeuteen, uskoen, että kaikki muu-
kin hyvä ajallinenkin seuraisi sitten mukana.

Niinpä niin. Siis ensin Jumalan valtakunta ja
Hänen vanhurskautensa. Saimihan Jeesuskin: »niin
kaikki muukin teille annetaan.»
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Saksassakin on taas viime aikoina poltettu
jumalattomia kirjoja .

. .

Mitä? Puhakka räpytti silmiään. Kankaalle oh
juuri ilmestynyt kuva, jossa Luther seisoi paavin
pannakirja kädessä. Ylioppilaat kantoivat sytyk-
keiksi paksuja teoksia rovioon heitettäviksi. Oliko
se isänmaallisuutta vai uskonnollisuutta? Varmasti
enemmän viimeksimainittua, sillä Matti Laurinako
ei taaskaan sen enempää kajonnut päivän kysy-
myksiin, vaan pysyi raamatullisella linjalla.

Mutta nyt päästiin vaarattomammille aloille.
Luther istui kehdon ääressä keinutellen nuorinta
lastaan ja näppäillen luuttua, joka hänellä oli pol-
vellaan. Jouluvirren synty!

Ehkäpä laulamme tämän ihanan virren ensim-
mäisen säkeistön uudelleen! kehoitti Matti Laurin-
ako ja aloitti.

Juuri kuin ennen kotikaupungin N.M.K.Y:ssä!
Tämä oli esityksen huippukohta. Kuten aina, niin
kaikui nytkin veisuu valtavana. Siihen ottivat osaa
aikuiset ja lapset. Pari, kolme penkkiä olikin lapsia
täynnä, ja he lauloivat innostuneina, välittöminä.
He olivat ihastuneet varjokuviin. Heillä ei ollut
minkäänlaisia häiritseviä sivuajatuksia.

Mutta toista oli vanhempien laita. Heidän vei-
suunsa tulkitsi muutakin kuin puhtaasti hengellistä
innostusta. Toiset veisasivat voimainsa takaa, toi-
set tuskin avasivat suutaan. Savu-Soldan tuossa
veteli virttä oikein hartiavoimin. »Kommunismi on
Saksassa mennyt kanttui . . .»
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Esitys loppui. Matti Laurinaho puhui vielä
muutamia sanoja ja nyt hän puhui vain Jumalan
valtakunnasta. Se oli kaikkein tärkein, kaikkein
suurin ja kaiken yläpuolella oleva. Sen omistami-
sesta piti joka päivä kamppailla valvoen ja rukoillen
.

. . kunnes kerran voitiin silmä ummistaa viimei-
seen uneen yhtä rauhallisesti kuin oli tehnyt suuri
uskonpuhdistaja, suuri saksalainen, tohtori Martti
Luther.

Suuri saksalainen! Siinä kajahti viimeisen kerran
Matti Laurinahon taitava lyönti. . . hillittynä, varo-
vaisena, mutta kuitenkin kyllin selvänä. Miks’ei hän
ollut sanonut: suuri kristitty?

Puhakka sai siihen vastauksen heti kokouksen
jälkeen, kun he Savu-Soldanin kanssa jäivät kolmi-
sin juttelemaan. Savu-Soldan väitti, että Laurinahon
puheessa oli ollut politiikkaa.

Ei siinä ollut, nauroi Matti Laurinako
Minä en harrasta politiikkaa.

Mutta sinä sanoit: »suuri saksalainen»,
huomautti Puhakka.

Sanoinko minä niin? No ... minä tarkoitin
suurta kristittyä. Te näytte täällä olevan niin
kovin herkkiä vainuamaan politiikkaa kaikessa.

Ja Matti Laurinako nauroi herttaisesti.
No, olkoonpa miten tahansa, sanoi Savu-

Soldan, mutta saisi meilläkin roihauttaa paljon
sitä, mitä on präntätty, ja joka päivä präntätään.

Olisi kai sitä Jumala paratkoon. Mutta
miten matkaneuvoja nyt tuli toimeen?



Minulla on kauppa ... ja tämä Puhakka vil-
jelee maata. Sellainen on nyt aika Suomenmaassa,
että entiset uskolliset veturimiehet elättävät itseään
mikä mitenkin.

Heidät keskeytti rouva Andersson, joka tällä
välin oli palannut eteisestä. Hän halusi tilata
»Lentävän pyörän».

Kenelle se tulee?
Anderssonille, entiselle veturinkuljettaja An-

derssonille.
Vai Anderssonille! Tunnen, tunnen. Kuinka

Andersson nyt oikein voi?
Rouva Andersson katsahti Soldaniin ja Puhak-

kaan kuin yhteisymmärryksessä. Kyllähän he hei-
dän vointinsa tiesivät.

Meidän pappa korjailee pyssyjä senjälkeen
kun joutui jättämään valtion palveluksen. Kyllä
hän hyvin jaksaa.

Hän sai muutamia näytenumerolta, kiitti ja läksi.
Eikös Laurinaholla ole aikaa käydä siellä

minunkin »hytissäni»?
Kiitos vain kiirehän se tahtoi olla piti huo-

menna pitää pari esitelmää kaupungissa. Mutta
jospa hän aamulla pistäytyisi. Hän menisi nyt
tämän vanhan lämmittäjänsä luokse yöksi.

Tervetuloa! Aina minä sentään saan teen
kiehautetuksi . . . minullakaan kun ei ole emäntää.

Vai oli matkanenvojakin vanhapoika! Eihän
niitä kaikille vaimojakaan. »Joilla vaimot on, ol-

18 Järventaus, Ja eläinten henki 273
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koot niinkuin ei heillä olisi, sillä Herran päivä on
läsnä.»

Niinpä niin tervetuloa vain.
Ja Savu-Soldan lähti.

4.

He olivat vihdoinkin kahden. Penjami Puhakka
oli odottanut tätä hetkeä hermostuneena. Mitähän
Matti Laurinaho sanoisi hänen valtiollisesta kannas-
taan?

Kello tikitti seinällä niinkuin ennen Matti Laurin-
ahon veturin hytissä. Liisi ja pojat nukkuivat.
Hän oli vieraansa kanssa syönyt vaatimattoman
illallisen. Ja nyt he istuivat kahden kamarissa,
jonka seinällä riippui »ison mummun» kuva.

Matti Laurinaho selaili raamattua. Hänen kas-
voillaan asusti hartaus. Puhakasta tuntui, että
hän oli edelleenkin vanhassa virassaan .

. . kuljetti
näkymätöntä veturia, jonka pyörät olivat korkeat
ja peljättävät .. . taotut vanhurskaudesta.

—• Niin, virkkoi hän sointuvalla, syvällä rinta-
äänellään, jossa värähti omituinen särkyneisyys,
mikä antoi sille vielä liikuttavamman sävyn. On-
han isänmaakin Jumalan lahja, ja kristityllä velvol-
lisuutensa siihen nähden. Jumalan tahtohan tapah-
tuu ihmisten kautta. Mutta kaikki riippuu
hengestä mikä henki hallitsee niitä miehiä,
jotka tätä uutta liikettäkin nyt johtavat. Jos se on

Jumalan Pyhä Henki niinkuin Lutherissa, on Suomi
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syntyvä uudestaan. Jos se on maailman henki, niin
työ ei kestä, vaan turhaan raukee . .

.

Hän selaili edelleenkin raamattua, otsa syvissä
rypyissä.

Luenpa tästä profeetta Hesekielin ensi luvusta:

»Ja tapahtui kolmantena kymmenentenä
vuotena, neljännen kuun viidentenä päi-
vänä, minun ollessani vankien joukossa
Kebar-virran varrella, että taivaat auke-
nivat ja minä näin Jumalan näkyjä.

Kuun viidentenä päivänä, joka oli ku-
ningas Jojakinin vankeuden viides vuosi.

tuli Herran sana Hesekielille, papin
Busin pojalle, kaldealaisten maalla Kebar
virran varrella, ja siellä Herran käsi tuli
hänen päällensä.

Ja minä näin, ja katso, raju tuuli tuli
pohjan puolelta, suuri pilvi ja tulikerä;
kirkkaus oli sen ympärillä, ja sen keskellä
oli niinkuhi kirkkaan metallin hohde tulen
keskellä.

Ja sen keskellä oli niinkuin neljä elävää
olentoa, ja tämä oli heidän muotonsa: he
olivat ihmisen muotoiset.

Ja heidän jalkansa olivat suorat, ja
jalkateränsä olivat niitikuin vasikan sor-
kat ja ne paistoivat kuin kiiltävä vaski.

Ja kukin kävi kohdastansa; minnepäin
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henki tahtoi mennä, sinne he menivät,
eivätkä he käydessänsä kääntyneet.

Ja eläimet olivat näöltänsä niinkuin
palavat tulihiilet, niinkuin tulisoihdut,
jotka kiertelivät eläinten välitse; ja tuli
antoi loisteen ja tulesta leimusi salamia.

Ja minä näin nämä eläimet, ja katso,
yksi ratas seisoi maan päällä eläinten
tykönä, heidän neljän kasvonsa edessä.

Ratasten muoto ja teos oli niinkuin
topaasi-kiven kirkkaus, ja yhdenlaiset oli-
vat ne kaikki neljä; ja muodoltansa ja
teoltansa tie olivat niinkuin ratas olisi
ollut rattaan sisällä.

Kulkiessansa ne kulkivat neljälle kul-
mallensa, eivätkä kulkiessansa kääntyneet.

Ja niiden kehät olivat korkeat ja pel-
jättävät, ja ne kehät olivat yltä ympäri
täynnä silmiä kaikilla neljällä.

Ja eläinten kulkiessa kulkivat rattaat

heidän vieressään, ja eläinten ylentyessä
maasta ylenivät rattaatkin.

Kuhunka henki meni, sinne hekin me-
nivät; minne henki liikkui, sinne rattaat

ylenivät heidän kanssansa, sillä eläinten
henki oli rattaissa.

Ja minä näin niinkuin kiehuvan metal-
lin, niinkuin tulen näköisen sen sisäpuo-
lella ympäriinsä.
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Ja minä näin sen ja lankesin kasvoilleni
ja kuulin äärien puhuvan.))

Syvä hiljaisuus vallitsi huoneessa. Penjami Pu-
hakka kuuli oman sydämensä lyönnit. Matti Laurin-
ahon ääni oli kaikunut hartaana, nöyränä . . . kuin
olisi hän profeetta Hesekielin tavoin kumartanut
tuota valtavaa näkyä. Tämä luku oli Penjami Puha-
kan aina niin omituisesti vanginnut sen illan jäl-
keen kuin se ensi kerran oli luettu Kannuksen päi-
vystyshuoneessa. Siinä oli jotakin, joka jollakin
tavoin toi mieleen veturit . .

. nuo teräshirviöt, ja
tulipesän silmiä häikäisevän hohteen, joka oli »kuin
kirkkaan metallin hohde tulen keskellä». Yksityiskoh-
taisestihan se ei tietysti tähän kuvaan sopinut, mutta
se toi siitä huolimatta mieleen höyrykattilan lantio-
maisesti kaartuvat kupeet kiiltävine metalliesineen,
joista aurinko iski salamoita, veturin tohinan ja
pauhun, joka oli kuin »suurten vetten pauhina».
Käydessään eivät veturitkaan kääntyneet, vaan

»menivät kukin kohdastansa eteenpäin». Ja minne
»henki tahtoi mennä», sinne nekin menivät, kor-
keine, peljättävine pyörineen. Niin se oli: »Eläinten
kulkiessa kulkivat rattaat heidän vieressään», ja»ku-
hunka henki meni, sinne hekin menivät .. . sillä
eläinten henki oli rattaissa .

.
.»

Ja hänen mielensä valtasi omituinen, pyhä pelko
. . . kuin olisi ääretön vastuunalaisuus yht’äkkiä
laskettu hänen hartioilleen. Se ei enää koskenut
veturia eikä veturipalvelusta eihän hänellä enää
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ollut sen kanssa mitään tekemistä. Se koski jotakin
muuta . .

. tulevaisuutta . . . tämän isänmaan koh-
taloita .. . vastuuta Herran tulemisen päivänä . . .

koko maailmaa ja sen kehitystä. Nuo rattaat .. .

korkeat ja peljättävät, kuvastelivat hänen mieles-
sään erivärisinä . . . punaisina, valkoisina, mustina
ja keltaisina. Ne olivat jättiläismäiset .. . pilviin
ulottuvat . . . kuin olisivat hirmuiset jättiläisveturit
noine erivärisine pyörineen hursaltaneet halki maail-
man murto-osa sekunnissa ... eri suuntiin, »nel-
jälle kulmallensa» . .

. murskaten kaikki alleen. Mut-
ta kauhistuttavin oli punapyöräinen . .

.

Ehkä me rukoilemme nyt?
Matti Laurinahon ystävällinen ääni laukaisi lu-

mouksen: he polvistuivat. Matti Laurinaho rukoili
hartaasti. Hän rakoili kuolemattomien sielujen
puolesta, sulkien siihen rukoukseen kaikki maailman
kansat. Suomen kansankin. Hän muisti koteja, kou-
luja ja yhteiskuntaa ..

. punaisia ja valkoisia.
Kaikki hän kantoi iankaikkisen armoistuimen eteen

.. . rautatieläiset, papit ja opettajat .. . esivallan
ja alamaiset. Kaikki hän jätti kaikkivaltiaan,
armollisen Jumalan huomaan suuressa, nöyrässä ja
palavassa rukouksessa.

Ja siunaa tätäkin veljeä ja hänen kotiaan, ja
anna meidän kaikkien kerran päästä iankaikkiseen
isänmaahamme, taivaaseen.

Penjami Puhakka oli syvästi liikutettu. Hänen
mieleensä muistuivat Adrian Oinaan sanat: »Kul-
jettajan täytyy ottaa huomioon vain punainen ja
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valkoinen. Se on sen semafoorin väri, joka näyttää
menosuuntaa.» Mutta nyt hänelle vasta kirkastuivat
nämä sanat niiden todellisessa, syvällisessä merki-
tyksessä: Uskovaisen kuljettajan ... ja yleensä
jokaisen tosi kristityn täytyi suhteessaan ympäris-
töönsä toimia vain Kristuksen rakkauden
elähdyttämän ä.

Hän rukoili:
Kiitos, Sinulle, Herra, että olet näyttänyt

suunnan! Kiitos Sinulle, Herra, että olet johtanut
luokseni tämän veljen, joka ensimmäisenä ohjasi
minut autuuden tielle! Suo minun pysyä sillä tiellä
loppuun asti, Amen.

Amen, kuiskasi Matti Laurinako hiljaa.
Ja he nousivat kirkastunein kasvoin.







Hinta 40 mk., sid. 50 mk










