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D i s p e t c e r . . . Töö, taitaa, i että kuulleet, ken se ono dispetcera
rautateel. Koncluktoroit, tiijettävä assia, otta nähneet, strelocnikkoja,
ma?inistoja, kocegaroja kera otta nähneet. Tiijettä, ken se onci^stantsian
nacalnikka,— punaisees furazkaas perroonaa möötä käyp. Veel bilettikassiroja ikkunois. Vagonoin provodnikat, voitajat, stsep^ikat,.. No,
$veitsaarat vagzaloin oven äärees. A miä vot oon dispetcera. Minnua
töö, taitaa, että kertaaka omas iäs oo nähneet. 1 komnattii miul ei saa
tulla — ovvee niin ono i kirjutettu: „Sissää tulo stroogoist ono
keelletty".

Dispetceran komnatti meil vogzalaas ono kaikkees ylemäisees
kerraas. Töö, passazirat, vaa ensimäisen kerran 1 tiijettä, a meil hänen
paal veel ono kolt. Ensimälsees kiljutaa, ^arkitaa, joonitellaa etes ja
takas. A ylämäisees kerraas ono hilja. Seel väki kirjuttaa, lukkoo,
piirustaa.
Näät i miä omas dispetcerakomnntiis issun lavvan takkaan, luen,
piirussan. Tööttä miulle komnattii (jos, ku teil ono erikoin lupa) —
i kerraas teijen ees koko rautatee avahuu kaheksalkymmenääl kilometraa!. Ei niin. jot töö ikkunast sen näättä, ei, — kaik kaheksankymment
kilometraa lezziit miul lavvan (kannen) pääl. Miä katson lavvan paal
i näen, milläiset pojezdat männööt glavnoi linija mööt, miltset seisoot
zapasnoil teel, miltset sortirovocnoil olla ajettu tali Farforovskois
postaas miun käskyä ootteloot.
Leningradast Ljubanii saa vennuu miun ucastka. Sitä luetaa meil
ensimäiseks krugaks. Miä oon ensimäisen krugan dispetcera.
A seinän takkaan miul ono toisen krugan dispetcera (LjubaniOkulovka), hänen rinnaal kera yli seinän ono kolmannen krugan
dispetcera — se jo on pool teetä Moskovaa saa, — i niin etes.
Joka dispetcera omast komnatist kaik omat poojezdat näkköö.
Ilman miltäistki teleskooppaa näkköö. Vähäin öksyi poojezda hodult,
pilaisi liikkumisen teel,—dispetceran pittää kiirettää ma^inistaa tali
temmat poojezda glavnoilt liinialt i panna zapasnoille teelle.
Tässä pittää arvata prostoi assia. Kaik poojezdat iähtööt Leningradast tocno, stroogoist raspisannian mukkaa, jokain omal ajal. MänL
Siä hänen peril katsoot. Vernoist männöö poojezda, ilma zaminkoja,
ilman pereboija. Dispetceral i tehä ei o o . m i t ä . I äkkiistää — mikä se?
Poojezda männö hiljampi kahta-kolmia minuttia, hävitti hodun. То Ii
paarun davlenija ei katsont manometriä möö ma§inista, to Ii db§lan
söi, a vaa katkoo raspisanjan poojezda — i kaik siin.
Näät otamma vaik esimerkiks sata neljäkymmenän kolmannen.
Hänen pittää raspisanijan mukkaa tulla Rjabovaa rovno kakskymment
kaks tunnia seitsentoist minuttia. A tuli hää, saomma, kakskymment
kaks tunnia kakskymment minuttia. Znaacit, mööhästyi vaa kolmeel
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minuttii. Melkettää i läätä ei oo mist. Kolt minuttiä! Ykski passazira,
sitä taitaa i ei miksikä paa.
A rautatee jo ono lihoradkas. Kaikin jo ollaa lihoradkas — R j a b o vast Leningradaa saa. Telegrafa särköö, dezurnoit joonittelloot teiefonnaa m ö r n ä ä t — t o i n toist, i suutoo antaa, i pahalaiseel saattaa. Vet
poojezdoit liinial ono täpisen täyn. Kaik peregoonat ollaa poojezdoinka
täytetty. A Leningrada laatii ain uusija poojezdoja, ain saattaa. Kymmän minuttia,—i poojezda, . kymmän minuttia — i poojezda. Siin
siul i rbbinskan poojezda mättijää, i irkutskan, i sevastopoiin —
К г ь т а а , i kislovodskan — Kavkazaa. Jo? sata neljäiskymmenäis kolmais jääp seisomaa teel, hää kaikil näil poojezdoil pannoo teen
kiin, — vet Rjabovaa saa höö kaik yhtä teetä mööt tulloot. A ennen
kaikkia teen pannoo kiin Moskovan kiiräiseel poojezdaal, kakskymmenälle seitsemälle numerille. Тадш ain tulloo sata neljäiskymmenän
kolmen jälest. •
Niin toin toisen niskaa i liikkuut meil poojezdat liinioil... I äkkiistää se-e-i-s! Sata neljäiskymmenäis kolmais Rjabovaa ei tullut.
Kolmen minutin mööhästymiin. Kuin vaa stantsia enne Rjabovaa ei
olis kiireisen kakskymmenän seitsmennän eest pant omal ajal semaforraa kiin, — sitä i katso, olis löönyt häntäri mööhästynelle.
I noistii särkömää seinaforat kaikkiin poojezdoin ees kaikkiil stantsioil Leningradaa saa. I U k k o i s , i Ubuhovaas, i Sablinaas, i Popovkaas —
kaikkiil stantsioil ahissettaa poojezdat.
Kaik poojezdat, znaacit, hävittiit oman raspisannian.
Näät miltaisen putrun voivat keittää kolt minuttia rautateel.
I keittähyis putru liinial, el vaa yks kerta suutkiis keitähyis ku vaa ei
olis dispetceraa. Vet poojezda — ei oo jänis, ei hyppää reljsoilt pois i ei
joos troppaa mööt toisest poojezdast ettee, kump hänen ees liinial
seisoo.
n
Sentä i istuu dispetcera oman lavvan takkaan, jot antaa joka
poojezdalle tee.
Lehti graafitettua paperia ja kranda?§i — vot i kaik, mitä pittää
olla dispetceraal. A veel hänelle pittää, jot ympäri oltais hiljaa. Ovi
6

ono plotnoist kiin, fortocka kera— jot ei kuuluis ei viiettä, ei gudkaa,
ei kiljumist.
Miä ni veel i $tooran itse! ikkunaas lasen alas, — jot silmin ees
poojezdat evät vilkkais. Isian oman kannen takkaa, harotan kletkikkan
paperilissaan, meijen viisii „graafikka", toccitan kranda?§in terävämmäks
i alan upravljoittaa poojezdoinkaa.
2

Miä en oo yksintä komnatiis. Meitä kahen kes tekkoo töötä.
Miä, dispetcera, i miun apinikka — gromkogovoriteli. Miä stoolil issun,
a gromkogovoriteli kannen äärees miun ees yhel jalal seisoo. Seisoo
i Iäkäjää miulle:
— Sata neljäiskymmenäs kolmas ono/1 Rjabovas. Kolt
minuttia mööhästymist. Kakskymmenäs seitiomäs tulloo omal ajal.
Sannoo miulle apinikka—i miun käskömyksen stantsioja möitä antaa
tiitä.
Kuras poolee miusta, näät näin — ?katulka seisoo, kutsutaa sitä
selektoraks. $katulka on avvaiuiin kera. Yheksäntoist stantsia ono miul
ucastkaas—ja yheksäntoist avvaint §katulkaal. Käännät avvaimen —
äkkiistää stantsa siulle 1 vastajaa. Käännät rjabovan avvaimen —
gromkogovoriteli äkkiistää i mörähtää:
— Selektoran loonna on Rjabova:
Muka ei liinial oo Rjabova, ei viijenkymmenän kilometran pääs,
a siin samas §katulkaas.
— RjabovsV — kysyn. — Ni ilatkaa sata neljäskymmenäs kolmas
zapasnoille. Laskaa kakskymmenäs seitsemäs.
— Selvä on, — vastajaa gromkogovoriteli.
„NUn" ja „ei" meil ei saota. Meil saottaa: „Selvä on". Parempii
se sana gromkogovoritelis kuuluu.
Panin Rjabovan kiin i toista avvainta käännän.
— Ljubani? Seitskymmenäis ensimäiseel vettä otta. Ocerediis teil
kuussattaa neljäskymmenäs viijäis.

— Selvä on, vettä o t t a a . . .
— Navaaiocnoja, miks ^isternoja neftin alt piättä kiin? Lähettäkkää
järkee.
— Selvä on! Selvä on! — kiJjahtelloo gromkogovoriteli. A itse
hyppii omal yhel jalal, niku ahkeruttaa.
— Dispetcera! Selektoraas on Leningrad — passazirskoi. Kakskvmmän yheksäis on valmis. Paravoza Eljkasata kuuvveskymmenäs kolmas,
ma§inist Haritonov,. vagonoit viistoist, telkijä kuuskymmän, poojezdan
painu seitssattaa koltkymmän yheks tonnaa, tormozat proverjöitettu,
glavnoi konduktora $ i § o v . . . — yhel henkämyksel kiljahtaa gromkogovoriteli. 1 alkaa §ipissä. niku kipetka: — Saattaa kakskymmenäs yheksäs?
Saattaa?

— Saattakaa.
— Dispetcera! Dispetcera! — kaikiil ääniil kiljuu gromkogovoriteli. — Sata neljäiskymmenäs viijäs Kolpinast l ä k s i . . . Dispetcera, miä
oon R j a b o v a . . . Dispetcera, miä oon O b u h o v a . . .
Jos kuunneel dispetceran oven takkaan, kenkää i ei uso, jot miä
yksintää komnatiis oon. Näyttää silt, jot ekstrennoi zasedanija miul
mannöö. Näyttijää, jot henkiä kahtekyminenää yhes läätää, kiljutaa
spooritaa.
Oli k e ^ T m o k o m a tapahos. Saatettii miulle kirjanka provoanikka.
Tiijettä, yagonoin provodnikat? No tak vot, kokutti hää ovvee. A miä
en Jkuö$f. Kokuttaa — a miä en ota tiitääki. Siin hää avaisi oven ilman
luppaa — ja ku h y p p ä j ä ä . . . Ja jooksemaa!
Poika-to, näkkyy, oli noora teenijä rautateel. Kunis hää miun oven
takkaan seisoi, hää kuuli komnatist kakskymmänt eri ääntä. A avaisi
oven — näkköö: yks ihmin istuu, hävisit toiset kaik, niku läpi maan
mänivät.
Kuin siis siin ei pölästyä?
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Praaviloin mukkaa dispetceral ei saa männä. Da i ei oo minen
peräst. Yhellain Iäätä dezurstvaas miä en voi. Ggomkogovoriteli yhtä
perrää tärtättää korviis, — kuuntelet i sannaa pölkäät las möötää. Vet
evät oo neet sana* tyhjät-—neet kaik poojezdat tullaa. Siulle korvaa
kiljuu gromkogovoriteli, a siä hänelle inikrofonaa vastaat. Läkkäät,
läkkäät, käset, ajelet, kiljahteiet. Ja kaik ш oot niku tiskois. Kura
käsi on §katiilkan pääl. Oikias kranda§§i. Kranda^inka graaffikkaa möot
veität. Kura jalka siul ono pedalin pääl — koko aikaa pittää pittää
pedalia, kunis läkkäät. Vaa oikia jalka siul i onoki joutava dezurstvast.
A silmat —silmät kaikkian enemmän tekkööt töötä. То graafikan
päälle katsahhat, to tunnin päälle, to grafikan, to tunnin. Miul kaik
töö on minuttiittaa luettu. Kaheksan tunnia oot dezurstvaas smee-

naas, se on neljäsattaa kahekskymmän minuttia. Vot i kaik, mitä siulle
ono lastu. I ei yhtkä minuttia enemp. Ei oo mist ottaa liikaa minuttia.
Enempää kuuttakymmänää minuttia tunnist et puserra. A niissä neljässaas kahekskyinmänäs minutiis siun pittää viiskymmän yheks poojezdaa
aijaa ucastkaa mööt. Vot i §aarit silmiil ^iferblnatfcaa möö, kertaat
minuttija kilometroil, jaat kiiometroja minuttille. Vähennät minuttija
minuttist. Kuin vaa, duumat, ei tokuttaa miltäist, kuin vaa siul Uipi
sormiin ei karistuis minutti. No. i poojezdoille kera annat minutit
scootan mukkaa. A jos viskat poojezdaal liijemman minutin, — ni ma§inista sinnua ucastkan loppuu saa, samoi Ljubanii saa kiittämää
noisoo.
No ei vaa minutit, a 1 sanat meil, dispetceroil, ollaa luetut. Bärbättäjä dispetcera dezurstvaasonhävinnyt ihmin. Jos lassa möötää poojezda,
ono ohto sannoa kaks-koltsannaa stantsialle; „lähettää sata neljäskymmenäs
kolmas", tali „avata kahelkymmenäl seitsemääl semafora". A bärbattäjä
terven jutun gromkogovoritelin ees Uikäjää.
— Kolpino, — sannoo, — kuunnelkaa ko, Kolpino, teil seel sata
neljäskymmenäs kolmas semaforan al seisoo. Lähettäkkää ko hänt
kiirempii olkaa hyvät. Mitä? Tere, Ivan Ivänovic... A kuin töö? Niin,
olkaa hyvät, saattakaa sata neljäskymmenäs kolmas.
Yhen Ivan Ivanovicanka kopisoo, a kymmän poojezdaa raspisanjast
jättää pois. Katsot i pilaisi liikkumisen. Itse dispetcera pilaisi.
Senen peräst meil ono ustava: pooltoist läkkämyst yhelle poojezdalle.
Se on seitsen sannaa. Sanoisit pooltoist läkkämyst i paa suu klini. Poojezda männöö kuin pittää. A liijammat sanat siul keelen pääl jooksoot—
lainaa heijet. Liijampii! sanoil teel ei oo liijempia minuttija.
4

Näittäk töö konsa dispetceran graafikkaa?
Duuman, jot että n ä h n e e t See ono setka, kaik piirelty kurast oikia
poolee ja oikiast kurraa kossoil punaisiil ja sinisiil viiruil. Punaiset
viirut — passazirskoit poojezdat, siniset — tovarnoit. Kaik neet viirut
10

dispetcera oman dezurstvan ajal itse veittelöö. A setka hänel annetaa
valmis, pecatnoi. Samoi yllääl lehtiä ono präntätty paksu viiru, i
kirjutos vastaa viiruul: „ L e n i n g r a d \ Allaal — toin viiru, se ono
„Stantsia Ljubani". A heijen välis —veel seitstoiskymmän jakkoa. Ne
ollaa stantsiat — Sortirovocnaja, Obuhova, Slavjanka, Kolpino, U§akat
ja niin etes ja niin etes. Yhekstoistkymmän stantsia miul ono ucastkaas.

Ofitjabrskoit гсшГаГееТ
Poo/tvdoiri Iii к kumiiijraafikko
Iii niiit . Ipniniyad— Mosleva
leningrad l tit 10* a v
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ja yhekstoistkymmän viirua lissaas. Kaik neet viirut ovat gorizontaljnoit.
A rissittäät heitä vertikaljnoit lineikat: jokaiselle viijelle minutille
yks lineika. Neljasattaa kahekskymtnän minuttia ono miun dezurstvaas —
ja yhekskymmän kuus vertikaljnoita lineikkaa.
Vot i teet tööt! Läksi poojezda Leningradast silkii tunniil, silkii minuttii. Paat kranda§§inka tockan paksuul viiruul „Leningrad",
seel, kus hänt rissiittää sen saman tunnin, sen saman minutin viiru.
Ja ootteleet. Yli kakstoistkymmenän minutin, saomma, poojezdan
pittää olla Slavjankaas. Katsoot tunnin päälle i piät kranda§§iä valmenna.
— Slavjanka omal ajal! — kiljuu gromkogovorlteli.
u

— Selvä o n , — v a s i a a t i ajat kranda§§ia Leningradast Slavjankaa.
Ja taas otteleet. Veel yli seitsemän minutin poojezdan pittää männä
yli blok-postan kahelkymmänäl ensimäiseel kilometraal. Hyppäis möötää.
Jooksoo kranda§§i Slavjankast blok-postaa. Peräst Kolpino. Krandas§i
kera männöö Kolpinaa. Popovka — lähen Popovkaa. Sablino'—veitän
Sablinaa saa. Niin poojezdan jälest i veen kranda§$ia. Ku poojezda
hyväst männöö ni i viiru kranda§§in al tulloo soora. A ku alkaa
särkiä mänömist — kranda§§in viiru kera katkenoo. Näät miä i ilman
teleskooppaa nään, kuin poojezda männöö. Vaikko hää pääl kolmen
saan kilometran mänis, a dispetcerast ei peittii. Gromkogovoriteli joka
stantsialt poojezdast antaa dispetceralle tiitää.
No kerkiä miul ollis ammatti, jos miä vaa yhen pojezdan jälest
katsolsiin. Miul ono kymmeniä poojezdoja, jokaiseel pittää graafikkaa
tee tehä. Yhen Kolpinaa saa veitit, toisen jo samoi Rjabovaa saa, a
kolmas paksuul viiruul tockanna veel seisoo.
Toin toisen jälest lähtööt Leningradast poojezdat. Kymmän minuttia — i poojezda, kymmän m i n u t t i a — i poojezda, kummän minuttia —
i poojezda... Ei eri rihmat oo jo miul setkan pääl, a tervet §utit.
Vernoist männööt poojezdat — §utit niku suan kera ollaa suattu, rihma
rihman loonna. A to niku tuuli ottaa miltaisen ikkää rihman, ja puhhuu
sen ääree. Znaacit, pilaisi poojezda hodun, keskiteel toisiin ettee noisoo.
Miä kerraas — avvaimest kiin. Kiljun groinkogovoritelii; „Ilat mokomakii
kolmaskymmenäs viijais zapasnoille teelle. Lassa ettee viijäskymmenäs
seitsemäs.
Taas rovnjaistii poojezdat, taas rihma rihman looks laatihuu. Vaa
näät kolmaskymmenän viijennenkää kuin miul olla — senenkä, miitäisen
miä zapasnoille laisin? Vet miul ono tocnoi tehtävä: aijaa dezurstvan
ajas viiskymment yheksän poojezdaa ucastkaa mööt. A miä yhen
poojez 'гч viskasin pois. Vot siin to i onoki reknatusl Visata poojezda
glavnoilt Hinioilt — ei oo §tuukka. Kaikkias kerkiämp assia —visat.
A kuin takas hänt poojezdoin vällii toukat? Kaik rilhmat graafikaas
haroittaa, jot täl visatulle poojezdalle tee tehä?
Toin kerta i niin ono: suutuut, viskaat poojezdan zapasnoille —
12

a siin kerraas poojezdat partittee jooksoot i ahistaat sen pooleel teel.
Niin i annat dezurstvan. Olit vastaa viiskyinmän yheks, annoit viiskyinmän kaheks. Se miunka tihtii tapahtui, kons mia vast aloin teha
tööt. A nyt ei oo niin. Issut dezurstvaa, a pääs siul ono matematlkka.
Ajattelet: onoks rascetta visata poojezda zapasnoille? Eivätko ahissa
hänt zapasnoil toiset poojezdat? Leenöks hänel jällee väli glavnoille
teelle hypät? I suurk siittä leenöö Ьагь^а?
Minuttiis luet, paljok siittä toiset poojezdat vbgodoittaat, ku miä
tämän poojezdan Hinialt otan pois. I rubliis luet: kuin paljo hää polttomaterialaa polttaa turhaa, ku miä hänt ilman hoddua tunniin — pooltoist
piän?
Ei, zapasnoille teelle p a n n a — s e ono kaikkian viimäisemp assia.
Oopbtnoi dispetcera omal ajal ma?inistaa kiirettää: „Mää pois, mokom
siä—niin mokomain, kolmaskymmenäs viijäis, elä sasihu jalkoin al! Mää
pois, jot i henkiä siun ei olliis!" Katsot yli kymmenän minutin graafikan pääl aha, ma§lnista sai arvon. Painuttaisi hänen koverain jarkee
alas. Painuttais i jo rovnoittais toisin poojezdoin kera. Riihma riihman
ääree loottijaat taas poojezdoin teet.
A tapahtuu i niin, jot ei torrua m u n i s t a a piä, a pittää kiin pittää.
Äksyt ma§inistat kaikkian enemp paackajaat dispetceran graafikkaa.
Lähtöö L e n i n g r a d a s t — j a ajamaa, ja ajamaa, ja ajamaa! Duumat, hää
veel ono peregonaal mis-ikkää, a hää jo stantsiaal hyppais. Lovitat
stantsialt — kus-seel!— hää jo etemmääl peregonaal pakeni. No, käset
toiseel stantsial tehää hänelle strelkat zapasnoille teelle. Hää i lentää sinne
niku lovu§kaa. Piät, hänt seel kiini, kuin paljo pittää ja laset etes
raspisanjan mukkaa. Graafikaas viiru hänel, tijettävä, pilattu tulloo, —
pilajaa siul viirun mokoma poojezda.
Paljo siin ma§inistast rippuu. Hyvä ma§inista jalkoinka kuuloo, kuin
männöö hänen poojezda. Hänel jo ei hävit hoddua paravoza. A ku
alkaa antiissa ma^ina vaikko pooleel minutiil, ma$inistal järkee jalat
sannoot. Repäjää hää reguljatoran ruckan — i jo praavitti hodun.
Vähä sitä, jot praavitti, a veel antoi paarua ^ilindraa, jot minutti aikaa
zapasaa jäis. Tavallin ma§inista ain minutin zapasaas pittää. Hänen
13

i iunniin paalle katsoa ei piä. Ku et kuule ommaa ща§шаа — ni i
tunnit sinnua evät lunassa.
Hyviin ma§inistanka ono hyvä paravozaas männä. Veel ku on
kiiräin paravoza — bukva „S u tali Eljka 1 , bukva „ L \
Näittäko töö Eljkaa? Hänt i äänt inöö järkee tunnet. Ei oo g u ^
dokka, a orkestra. Kahekskymmän kilometraa tunniis, sata kilometraa
antaa paravoza. Topkaas möry, pään toukkaat ikkunaa — ni ei vaa
furazkan, a i hiukset, näyttää, pääst repäjää. A hodu on rovnoi,
tasain, ei revi ma§ina, ei viso. Ma?inist valtaa itselle stokanan caajua,
pannoo sen kattilan paal, armaturnoin patrubkan juuree — siiski caaju
ei läiky yli stokanast. Vot se ono hodu!
Kons Eljkan graafikkaa otat, niku kenlee veitsenkä veitti setkaa
mööt. Katsoa on hyvä!
Eljka ei kaikkija poojezdoja veitä. Miltsen ikkää tovara-posazirskoin
tali hozjaistvennoin al hänt ei panna. A tapasitta töö „Krasnoil Strelaal* ajamaa. Vot se ono —Eljka.
Klirätsiin poojezdoinka assiat pittää dispetceraal—yks udovoljstvia.
Ne evät petä. Vaikko kus i viivähtää teel, — yhes peregpnaas oman
aja n ottaa takas. I ma§inat kiireisiil poojezdoil ollaa ensikla snoit, i
ma§inistat ensimäist klaassaa. A glavnoi — puhas niijenkä on ioö. Joka
1

Rautateetööläiset k u t s u u t j o k a paravozaa niijen seeriin (sorttuin) m u k k a a .
S a o m m a paravoza „L* seeriä k u t s u t a a „ E l j k a k s " .
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stantsia semaforaa niijen ees pittää valmenna. Pooltoist tunnia — i
kiirein on Ljubaniis, toiseel dispetceraal mäni.
A toisin poojezdoinka dispetceraal on paljo enemmän hoolt. Erinoinaisest tovarnoin poojezdoin kera.

Tovarnoit poojezdat möö ööl paamma linialle — ööl Iiinial ono
enemmän tillaa. I paamma möö heiiä terveinnä packoinna. Kuussattaiset
noomen't — yks packa, seitssaitaiset — toin. Yheksänsattaiset noomerit —
kolmais packa. A joka poojezdaas ono liki sata vagonaa. Liki pooHa
kilometraa tulloo joka poojezda.
Ei joka poojezda mokomaa §tuukkaa tempaa. A vet §uuka. Bukva
„m" 1 — tempajaa. $ u u k a — se ono meijen voimakas veittätjä. Kiljuu
§uuka baassaal. .Mokoma ääni hänel pittää olla forman mukkaa. A paalt
katsoa se ei oo oikii suur paravoza. I männöö ei niinkii kovast —
hänel Eljkaa saa ono ettääl. Veerut $uukaal niku hampat peenet,
tarttuvat. Eljka — se suureel veeruul ottaa. Käntää veerun — i järkee
mäni etes poolel kymmenääl metraal. A §uuka ei ruttii, raskast loottijaa veeruil reljsoil i sentää näät milläist mahinaa tempajaa.
Vetijäät tovarnoit, köhhiit, raännööt viis-kuus peregonnaa i jävvää

1

$ u k a — h a u k i , n o las t a p a h u k s e e s kutsutaa havvlks siks, jot
on „$" seeriä u v e n ä j ä n keeleel hauki alkuu „$" (щ) b u k v a s t .

paravoza
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selsomaa. Vettä pittää heille antaa tenderaa, paaru nostaa kokonaisee
davlenii saa. I kunis seisoo tovarnoi stantsial, dispetceraal graafikaas
tervenäin trappu kasvaa. 'Min enemmän minuttija ono seisomiin, sen
levviämp ono trappu. Katsoot perrää dezurstvan graafikan päälle, a
tovarnoit poojezdat kakskymmän trappua siulle piirustiit.
Pahempaa ei oo, ku mikä undrehti peregonal tapahtuu, kons
tovarnoit toin toiselle niskaa tulloot. Alkaat tormazoittaa, piättyää
mis puuttuu — hävviit siin heijen kera. Seisattuu milläin ikkää seitssatain noomeri — tuhatta tonnaa veeruin pääl, — hänt siis paikalt et
liikuta. Erikoisest, jos talveel, pakkaiseel. Lumi vähäin kattaa hänelt
veerut, — katsoot, hää jo reljsois jäättyi. Mää, revi hänt siis. Anna
hänelle tööväkkiä lapjoinka aja naapurin stantsialt toukkaja.
Mittää et sao, remetti assia ono tovarnoi poojezdoja graafikkaa
möö veitellä. Remetti, a pittää. Ilman tovarnoit poojezdoja et leipää
linnaa too, et kirpicaa novostroikiil, etko traktoroja kolhozois. Da i
possazirskoit poojezdat ilman tovarnoi häylää evät voissiis. Vet hiilt
„$" bukvaa ja neftiä Eljkaa vart — ken veittää? Tovarnoi.
Tovarnoit poojezdat ottaat tavallisel dispetceraal ensimäisen kohan.
6
Lähtööt neet kaik kuuvvensattaiset, seitsensattaiset, yheksänsattaiset
noomerit liinial ööl,—Sortirovocnoilt stantsialt.
Kons ajatta poojezdaal Leningradast, töö voitta itse nähä Sortirovocnoin. Se vennuu viis-kuus kilometraa. Mokomain stantsia ono ei
vaa Leningradaas, no i joka suureel rautateen uzlaal. Possazirskoit,
poojezdat Sortirovocnois evät piäty. Etko vakzalaa seelt nää, etko
perronija, — yks puhas pelto. I pellool — reljsat. Niku pluugaal käytii
pelto ja kaikkiis vakkois reljsat pantii — niin paljo ono heit seel.
I kaikkiil reljsoil vagonat: yllält kattoin päälle katsoa — kokonain
linna.
Sortirovocnoit stantsia kaikkian helpomp ono rinnoittaa säkkiin
kera. Hoomnikost iltaa saa, illast hoomnikkoo saa täytetää hänt lassatie

tuin vagonoin kera. Joka zavodast sortirovocnoille ollaa laahittu teet.
Täytetää zavodan tanavaal vagonat, ripussettaa, kuin pittää plombat —
i läksi vagona Sortirovocnoile.
A veitetää vagonija zavodan tanavoilt Sortirovocnoile stantsiale ja takas erinomaiset paravozat — O v e c k a t K u t s u t a a niitä Oveckoiks sentää, jot heille ollaa bukvat „Ov" tenderaas. No, vaa kiljuvampaa
paravozaa ei oo! Kohallee saon, leikkava ääni on Oveckaal! Korjahuut höö Sortirovocnoil i mokoman teil kontsertan tekkööt, jot korviil
ono kippiä. Hyvä, ku stantsia ono linnan takkaan.
A oli kerran mokoma tapahhos. Vaihtoivat depon tööläiset Oveckalt villeen — to Ii höö nagramist vart senen tekivät, to Ii ma§inista
kysyi, kumpa suvajaa paravozan muuzbkkaa. No vaa keersivät höö
Oveckaalle mokoman villen, milläist konsaaki ei ollut Eljkäal. Yhellain —
ku hor. Tempaja ma$inista ruckast, i laulaa Ovecka kahel-kolmeel
Mneel. Duumataa, jot liinial miltäin ikkää uus ylikiirelliin suur paravoza
tulloo, a se prosto Ovecka № 31—47 podjeznoi teetä mööt tunkijaa.
Ja veel kaikkias vanhemp Ovecka, tehty 1901 vooel. Kolisoo hää
peeniil veeruil i kiljuu ei omal ääneel.
Koko Sortirovocnoil sil päivää hätä oli.
^Ovecka" —lammas

A toiset Oveckat toin toisest inillää evät erroo, vaa noomerit
heil ollaa erilaiset.
Sukkelat ollaa neet paravozuikaiset! Höö i vagonat korjajat,
i teetä möt heijet pannoot, i sinne jooksoot, i tänne ehtiit. Ympär,
suutkat joonittelloot Oveckat Sortirovocaoit mööt. Tuhatta kolt — neljä
vagonoja toin kerta toukkiit zavodoist stantsialle,—katsoot, öössä jo i
sorliroittiit heijet, korjasivat adressoin mukkaa, pantii toin toisen
takkaa. Stsep§ikka käyp ympäri keertää vagonat kiin — i valmis on
poojezda.
Dokladoittaa dispetceralle Sortirovocnoi:
— Ottakaa vastaa!
— Sain tolkun, — vastajaa dispetcera.
Ettäiselle, teelle viijä sostava — se jo ei oo Oveckan töö. Siin jo
lähtöteille $uukat depost tullaa. Poojezdan laatijat lousajaat irti Ovecknn,
vingahtaap hää jäähyväiseks i lähtöö ommii assioihe. A §uuka vastajaa
hänelle koval ääneel ja ottaa söstavan kokkaa.
Siittä samast minutist sostava puuttuu dispetceraal graafikkaa.
7
Mut pahain ono se dispetcera, kumpa mittää, ku vaa ommaa
graafikka? ei taho tiitää. Jot olliis porjadka liinlal, dispetceran pittää
toisen kerran i itsen näyttiissä linijalle. Tiijettävä, ei dezurstvan ajal»
siis i harkkamust etemmääl gromKogovoritelist et mää. A vot joutava!
ajal ei me§aita meijen veljelle istussa paravozaa ja männä ucastkaa
mööt. Määt, i itse omil silmiil näät, miks tänäpään Navalocnoil ^isternat kolt tunnia vbgruskan al olliit, tali minen peräst Rjabovaas joka
kerta semaforan al poojezdoja pietää: signalista kos seel haikkoittelloo,
vai dezurnoi stantsial ono §lääppi?
Vaa kaikkian paremp dispetceran ei passazirskoin, a tovarnoin
sostavanka männä. Tovarnoinka hänt vähemp ooiellaa. Se hänelle ono
meelen mukkaa. Tulloo paikalle, i kaik näkköö ilma kraaskamist.
Miä yhtkää §estidnevkaa en läse möötää, jot Ljubanii saa en
18
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liukuis. Sentää omast ucastkast dezurstvaal oot spokoinoi. I Rjabova,
i Obuhova, i Tosna, i kaik toiset stantsiat ei vaa äänt mööt nyt
tiijen, mut, saap sannoa, i liitsaa mööt.
Kirjutat dezurstvan ajal lehtee, inikä siulle siun graafikan pilais,—
operatoroja, kummat pittiit kiin svedenijoja poojezdoist, depon dezurnoja, kummat siulle ajallee evät antaneet paravozoja, a siis i määt
heijen kera hyväsestää lakkaamaa. Muissan, ku kerran dezurnoil viipyi
stantsial Sablino tovarnoi № 631. Mäni hää importnoin gruuzan kera
i stankoinka tehty viimäisen modelin mukkaa moskovan B $arikopod§ipnikka" zavodaa vart. Stankat nämät srocnoist kirjutettii ulkomailt, maksettii heist kullaal. Leningradan portus purkajees parahoddaa, tehtii sitä vart subotnikka. Täs paikaal portuus formiruitii sostava, ilman kaikelaajaisia sortiro*ocnoja, i meille glavnoille liinialle
visattii.
Miä sen läpinäiseel mar^rutaal laitoin suuremmaal skoorostr! —
Leningradast samoi Moskovaa saa ilman piätyksiä.
2
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Sil päivää miä kak-ras laatisin linijalle. Annoin kaheksan tunnia
hoomust dezurstvan i läksin daacnoil poojezdaal.
Tulin Sablinaa. Katson vagonan ikkunast i nään: meijen vastaa
millämlee tovarnoi sostava seisoo, i joka vagonaa mellaal on kirjutettu:
Moskova, Moskova, Moskova.
Vot kuin miun tovarnoi ekspress ilman piätyksiä männöö. Neljäkyinmän kilometraa mäni i viipyi Sablinaas. Kaikkia vaa kuutta sattaa
kilometraa Moskovaa saa ei mänt!
Hyppäisin vagonast (a enstää miä en duumant Sablinaas noissa
pois) i jooksen etsimää stantsian dezurnoita). Puuttuu miulle teel provodnikka Moskovan tovarnoista.
— Miks, — kysyn, — seisotta täs?
— Dezurnoi jätti.
— Kuin jätti, miks?
— A en tiijä. Pritsepkaa laatijaa tekömää. Vagona milläinlee täs
hänel männeelt suutkalt jäi, hää i tahtoo laittaa hänt Ljubanii, kuriis
dispetcera ei tavoita.
— Vot kuin, — saon, — kunis ei tavoita?
Katson — i itse dezurnoi ilmahhu. Hää sostavan alt pistiis.
Näki minnua — cut ku jällee sostavan alle ei pistist.
— Tämä mikä, — kysyn, — teil moskovskoi hookajaa?
— Moskovskoi, — sannoo. — Möö paraikaa hänelle annamma lähön.
— A miks tähä saa että antaneet?
— Emmä kerinneet, tovari§§a dispetcera, kaik buksat piti proveT ö i t t a a . a kolmees vagonaas daaze uus mättämiin piti tehä. Leningradas
vot ei katsonneet hyväst, a meil prostoi tuli.
— Vot kuin,— siis Leningrada on v ä ä r ä . . . A miltäisen vagonan
töö täs läpinäiselle mar§rutalle tahotta kiinittää?
Dezurnoi noisi plikuttelemaa silmiil, a miä selektoran looks Leningradan dispetceraa kutsun — miun vaihtomeest.
— Kuin teil Moskovan tovarnoi on merkitty?
— Seisoo Sablinaas, — vastajaa, — Paarun ajamiin.
Laitan rezervnoin paravozan.
-20
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„Vot,— duuraan, — selvä dezurnoi. Hää, siil vittää, kaikille erilaisest pettelöö. Miulle — jot buksat väärät, a L e n i n g r a d a a — j o t ma§inista paarua aijaa. Ajan miä hänelle paarua!"
Lähen miä perronalle, a miun moskovskoi jo semaforan takkaks häntää
korjajaa. Nät, kuin selvää hänt laitettii, tali, kuin meil saotaa, „toukattii"!
1ч!о, i dezurnoin kera tääl möö selvää lopetimma: kera „toukkasimma".

Ei järestää, arvattava, i miust dispetcera tult.
Muissan, tootii minnua ensimäin kerta dispetceran dezurstvaa.
Miä —vanha rautateeläin, läpi paravozan savvuul poltettu.
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Meijen Okijabrskoi tee veel Nikolajevskoiks kutsuttu, veel meil
kakspäiset orlat bilettiis tehtii, veel generalat §inelilöls rohoisiin podkladkoinka teenkii upravljaittiit, a miä jo tein töötä.
Olin stantsias toisees klaassaas telegrafistanna, tocka-tire kokuttelin.
kahestkymmenäst viijest rubljast kuus. No, siis joka .stantsia itseksee
teki ilman kaikenlaajaist dispetceraa. Oman meelen mukkaa vastais i
laitteli poojezdoja i zapasnoille teelle viskoi. No vet i liikkumiin oli
turhapäiväin. Strelocnikkoja ja vahtija ei saant i rautateeläisiks kutsua—
kiirempii ogorodnikkoiks. Vetijää strelocnikka omast tarhast, tekkoo
strelkan poojezdalle tali rohoisen flakun näyttää, — i jällee lanttua
kitkömää.
„Dispetcera"— i sannaa inokoinaist möö emmä kuulleet niil ajoil...
Dispetcerskoin sluuzba meil revolutsiast saa ilmahtui. Talohuksees —
plaanu, zavodois — piaanu. Niin i gruuzat rautateetii mööt pittää plaanua
mööt veittää.

И

Vot tas-to i pittää olla dispetcera graafikanka. Issutettii hänt
upravljoittamaa kaikkiin stantsioinkaa, kaikkiin poojezdoin liikkumissinka.
A miä siks ajaks jo stantsial ensimäist razrjadaa tein töötä, suurees stantsias. 1 en telegrafistanna, a nacaljnikan pomo$nikanna. Korjaisin seel oopbttaa. Poojezdoin liikkumisen i koko rautateen mehanikan
miä jo pitkin ja poikin tiisin. No vot i pantii minnua dispetceraks,
tootii dezurnoin komnattii ensimäiseel krugaal. Viikon miä dispetceran
kannen loon seisoin. Katsoin, kuin dispetcera kranda§§iil paperia mööt
veittelöö. A siis dispetcera issutti miun kannen looks, a itse miun selän
takkaks seisottais.
Aloin i miä vähittee certittää graafikkaa. Kunis miul kaik hyväst
mäni, miä itsenäisest tein töötä. A kuin vaa hyppäjää miult milläinikkee poojezda omast ajast, — miä paraikoi takkaks vääntiin, dispetceralle.
— Kuin?—kysyn.
— Niin i niin, — sannoo.
Töötä möö hänen kera teimmä ympäär kuuta, — hyväst assia läksi.
A siis hää, dispetcera, mäni pois. Mäni i jätti miun vksintää — graafikan, selektoran i gromkogovoritelin kera.
Veitän miä kranda§§iil graafikkaa mööt, a ajatuksia korjata en
jaksa. Gromkogovoriteli miulle korvii mörnää, kärisöö, kranda§§i miul
taittuu. Se i assia ku poojezdoin scotun hävitän. Vot, duuman, miltäisen-ikkee unohhan, vot en vee Ljubanii saa.
Vet nämät ollaa poojezdat, a ei §a§kat §a§kalavvaal. Sasin miä
täs, käännään kokkoo — koko liinijal siis pudro tulloo: i stolknovjenjat, i kru§enjat, i piru hänt tiitää mitä.
Korvat miul pallaat, syän ku pyyvvätyvl kroolikaal hyppii, a pois
joossa ei saa.
Vot näin puutuin peredelkaa!
Gromkogovoriteli kyssyy minnua:
— Laittaakse sataykstoistkymmenäis, laittaa?
A miä pölässyksest ja kiireest i itse en tiijä, laittaa hänt vai ei
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laittaa. Miä kaik i graafikast hänt en jaksa löytää. Voi vet, kons miun
selän takkaan seisoi dispetcera,— ni miä äkkiistää iöysin hot miltaisen
poojezdan. A täs järestää kaik kletkat, kaik iiinijat sasihuivat, — valmis
hämöverkko.
Vaihettii minnua, ku paraika muissan, rovno kakskymmen neljä
tunnia — teijen viisii kakstoist tunnia öötä. Tuli vaihtodispetcera. Katsoi
miun graafikan paalle — i ei rnittää, kaik poojezdat omil paikoillaa
olliit. Otti miult dezurstvan. A miä, nojatees seiniis, vetisin pois dispetcerskoist i jeli-jeli trappuja möitä laskisin.
Vot kuin miä oppisin.
Assia on männyt, a kavvan miun keeli ei kääntynt, sovestia ei
tavant, itseätä dispetceraks sannoa. Nyt~to mitä.. Nyt miä dezurnoin
komnattii kuin kottii itselle tyen.
Proveröitan tunnit, katson selektoran, graafikan, lapan zurnalan ja
kannen takkaks. Käet i jalat itse oman tilan tiitäät ja alkaat tehä
töötä: yks käsi graafikkaa certittää, toin selektoran avvaimia kääntelöö,
a jalka pedalia painaa.
I glavnoi hooli täl ajal — niin poojezdat viija, jot ykskää väärä
rihma ei venuttais graafikkaa, jot strunniinna venuttaisivat graafikkaa
oman jälen poojezdat. Jot Viiskymmen yheksän poojezdaa ilman minutin mööhästymist naapurikomnattii männiisivät. Puuttuu olemaa, jot
apihuu niin töö tehä. Siis perrää dezurstvan määt vesseläst, kolmannest kerrast allaa, niku §ko!nikka. livvuut. A ono, kons määt niitä
samoja trappuja mööt allaa i duumaat: lyyvvää sinnua ei lööty, a
pitäis. Liin:jat siun graafikaas männiit harin eri poolii. Vaihtodezurnoin ees ono häppiä!
Piätyt trappuiseel i kysyt itsiätäs: kuin se tämä niin tuli, tovari§?a
dispetcera?
iMa^inistat väärät? Ei, ma$inistat hyväst poojezdoja veivät. Dezurnoit stantsial? I nämät evät haikotelleet — ommaa asjaa tekkivät. Signalistat? Konduktorat? Stsep§ikat? Teevahit? Ei, kaik höö byväst tekkiit
töötä, siun käskyjä täyttiit. Täs i saot itsellee: itse oot väärä — kus
rutit, a kus veenottelit.
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Samoi raskaamp meijen assias — dispetceran reknatuksia reknata.
Ollaa reknatukset sloznoimmat i prostoimmat, a reknata heijet pittää
järestää, välimittee yhel sllmän räpähykseel.
Välimittee i riskuittaa pittää, vaikko ustavaas sitä ei oo saottu.
No vet kaikkia ustavaas ei oo katsottu. Ustava, vet, on laahittu normaljnoita graafikkaa vart, saomma 59-lle poojezdalle.
A jos ku siulle milläin-ikkee kuuskymmänäs, a to i kuuskymmänt
toin ja kuuskymmänt kolmas visataa?
Vot i praavita, kuin tiijät. Tahot — et taho, a riskuita. Totta, joka
riskast siä vastamaa noiseet. Sitä unohtaa ei saa. Ustava ustavanka,
a oma pää hartioil pittää olla. Otamma, esimerkiks mööhästymiset
Ustavaa mööt poojezdoin ensikää mööhästyä ei saa. A höö toisen kerran i mööhästyyt. Vot i tee uus kombinatsia graafikaal.
Hyvä veel, ku yks poojezda mööhästyy, a ku heitä siul kaks
tali kolt, tali veel enemp mööhästyy?
Täs siun kohallee fokusnikkaan pittää olla, tali zongleranna: yks
ota vastaa, toin elä lase, kolmas tappaa kiin. A paras — elä näytä
itsest, ku hätähyt tali et tarkast tiijä. Annoit käsyu — pittii hänest.
A alat vaihella omija käskyjä, mätnliä selektoraas — verrioimp kaikkia
puutuut. Kaik hätähyyt liinijaal i männööt sasimaa. Dezurnoi alkaa
joonitella, signalista nostaa semaforan siiven lähtöä vart, a samoi
paravozan ees kroittaa kolmia siipiä — zapasua vart. Ma§inista sasihuu
viimen i aijaa sostavan polnoille houlle. Vot i aijaa poojezda tupikkaa,
särköö vagonat tykkylöiks.
Ei, paremp on riskuittaa, ku mämliä.

Oli miul mokomain tapahus.
Laittelin miä en niinkä aikaa ma§inoja— doomennoit voronkat —
Uralaa, Magnitostrojaa vart. Enemittee gruuzat Uralaa männööt Vologdan kautta. Toin dispetcera heijenkä rasporjazoittaa. A täs tukattii
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'Vologodskoin liinija tovarnoi poojezdoil, — voi i piti doomennoit
voronkat Moskovan kautta, Oktjabrskoita teetä mööt aijaa. A Oktjabrskoi — se jo on miun ucastka. Se tiitää, jot miun itsen tätä reknatusta pittää i reknata.
Ajettii täytetyt vagonat zavodoist. Päivääl jo ajettii tunnia neljä
päivää, meijen viittää kuustoist tunnia. A kunis ajettii vagonat Sortirovocnoist, kunis laahittii poojezda, kunis dokumentat hänelle tehtii,—
tuli assia illaks. Pittää paikaal laittaa — gruuza to vet ono eksfrennoi.
Iltatunnit miul, dispetceraal, nikuleenkki kaglaas. Päivääl veel ei
mittää, päivädezurstvaa i caajua joot, i stokanaas lusikaal hämmennät...
A illast vaa hengätä kerkii. Packoittee visot liinijalle poojezdoja Leningradast. Vokzalat, perronat ollaa täytetty passaziroil. Tööläiset zavodoist. sluuza§§it, dacnikat, kurortnikat, komandirovannoit—kaik pittää
viijä linnast, jokain biletin otti. Visoin pasazirskoi poojezdoja packoittee,
a miun ekstrennoi, doomennoin voronkoin kera, ain veel seisoo.
Kuinkaa en voi ottaa packaa ja toukata Leningradast. Sitä vart pittää
milläin ikkee passazirskoi temmata, a hänen tilalle tupata tovarnoi
voronkoin kera. A vet jokaiseel passazirskoi poojezdaal ono oma raspisanja — lähtömis tunnit i minutit. Kuin siis hänt packast visata?
Mitä täs noiset tekömää? Voronkat vet ei hoomenna, a tänäpään
pittää laittaa. Käsky ono teen direktoralt. Vaa i ilman käskyä miä.
arvaan, kuin ootellaa näitä voronkoja Magnitostrojaas. Ilma heitä vet
domnija ei saa tehä valmeeks. Mahtaa olla, jot joka päivä inmihiset
stantsial tulloot — tätä poojezdaa vastaamaa.
Nään tämän ku silmiin ees i piän poojezdaa krando§?iil. A kuin
vaa miun tupata hänt linijalle — arvata en voi.
Männiit miult viimen prigorodnoit poojezdat, — läksiit etähäiset
Irkutskaa. Petrozavodskaa. Moskovaa. v -Polotskoi... Novosibirskoi...
veel Moskovaa. Jällee Moskovaa. No, ei hookaistaissa...
Tilihytetää teen direktsiast: „Kuin voronkat? Laitettii? Ööks valmisettaa veel kaks ekstrennoita sostavaa ma^inoinka Donbassaa...
Pittää heijet raspisanjaa panna".
Ripussin miä trubkan. Vot tämä, duuman, on k a t o o s . . . Öön
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paalle koko miun lootos oli. Duumaisin, ku lasen kiirehiset, niin f
annan magnitogorskoin kuuvvannen sattoin vällii. A t ä s . . . otetaa
pois miult öö. Vot kuin assia k ä ä n t y i . . .
§aarin, miä, $aarin graafikkaa mööt. Tupin, tupin kranda$?iil,—kuinkaa en jaksa tupata poojezdaa voronkoinka. Mokomain
ahissos... Piätyin kakskymmenän seitsemänneen ettee, — tämä o n o
iMoskovan kiirelliin, — ei tye mittää. Kakskymmenän yheksännen ettee
piätyin — taas ei tult mittää, koltkymment ensimäisen ettee. I koltkymmenän ensimäisen ei tult mittää. A täs ocerediis (rääys) jo on .Kras27

naja Streia", Moskovari ekspress. Mitä siis, duuman, tehä voronkoinkä?
Dispetcerskoist nyt sinnua ei lassa pois. Hot kakuks särkehy, a iövvä
tila voronkoille.
Köhähtäis gromkogovoriteli:
— Dispetcera...
Katsoa tunniin pääile. No ja, vot hää i ,Streia".
— Ken on apparatin loon? — kysyn.
Apparatin loon ensimäin svetofoora. „Krasnaja Streia" on valmis.
Annamma parkast vokzalaa.
— Selvä on, — saon, — antakaa...
Tuppaisin kranda$$in graafikkaa — panin tockan. Taittui miun
k r a n d a ^ i . Tocittainmaa en noist. Viskaisin kranda§§in, otin uuvven.
iMitä siis, jääp nyt vaa tee „Strelalle" valmlstaa. Kutstin liinijaa,
annan käsyn:
— Korjata poojezdat sapasnoisse. Puhastaa tee — „Streia" männöö.
Kaikkiin poojezdoin, milläiset vaa ovat linijal, tarvis täs vääntiissä ääree. Toin poojezda, mahtaa olla kilometraa viiskymment jo Leningradast mäni, liki Tosnaa kus-ikkee männöö, a liikahtaa „Streia", perronast vaa e r o h u u , — p i t t ä ä tämän poojezdan koko houl likemäisel
stantsial aijaa i houst zapasnoille matkalle peittiissä.
Viijelkymmenääl kilometraal matka „Strelan" ees tarvis puhtaanna
olla. Mokomain ono praavila. „Streia" vast Leningradast lähtöö, a
hänt jo Peenees V e e r a a s vassataa. Vot kuin!
Sata kuuskymment kilometraa Vii^eraa saa „Streia" yhel houl
männöö, ilman seisomuksia Bologovaa saa. A Bologova — pool matkaa
Moskovaa saa. Vot milläiset olla „Strelal" peregonat! Kaik stantsiat —
kupehees Obuhovo, Slavjanka seel, Tosno, U§aki — yhenlain ku matkabutkat hänt vart. Vaa Ikkunois plikkiit.
Käänsin, siis, miä selektoran avvaimen — annoin käsyn puhastaa
liinija. Seisoo „Streia" vakzalaas, klazikaton al. Hänelle veel i paravozzaa depost ei annettu, saattajat valkiois sormikkais veel vast ensimäisiä passaziroja vastajaat, vagonija möit issutelloot,—a matka „Strellaa"
vart jo samoi Tosnaa saa on puhassettu.

A ain-taki kuin olla voronkoinka?
Noisin miä, käin komnattia mööt, jällee istuisin. I, arvattakse,
re?aitin miä. Väänsin jällee selektoran avvaimen.
— Depo? Kutsua ma§inista Korotajev.
Kutsuttii Korotajev. Teretin hänenkä täl kertaa, hot pravilaa mööt
i ei kelpaa. I kysyn:
— Kuin,— saon, — itsetää tunneet? Siun §uuka ono kunnoos?
— Molempiin, — sannoo, — oomma kunnoos, — mikä miä, mikä
$uuka.
— Oikii hyvä, — saon, — a nyt Korotajev, kuuntele minnua. Jaksatkse siä omal Suukaal „Strelast" paeta? Tovarnoi poojezdanka kuussattaa viiskymmän tonnaa, doomennoi voronkoinka?
— „Strelast"?
Gromkogovoriteli jäi vait.
— No, kuin, — kysyn, — Korotajev, määt vai et? Miä sinnua en
aja väkisen.
Gromkogovoriteli on vait.
Lasin mia pedalin i keersin kiin Korotajevan.
A itse otin rezinkan, issun, puhassan poojezdoin jalkijä graafikast.
Mittää, näkkyy, et tee. Niin sille i olla. A kiiree miulle vaihto.
Vai käsky antaa Korotajevalle? No, käsen, — miä vet joka ma§inistalle voin käskiä sluuzbaa mööt. Kasen — männöö Korotajev. Vetijaa
hänen $uuka voronkoin kera, männöö kakskymmän seitsen kilometraa
tunniis, oman pantun n o r m a n . . . Vai miulle sitä pittää? Miulle pittää,
jot §uuka mörnämää noissiis, jot hulluunnaa männiis... „Strelast",
Eljkast jot pakeniis, vot mitä miulle pittää.
En ketä-ikkee miä i kutsunt tätä asjaa vart. a itsetää Korotajevaa.
Korotajev — kaikkees paremp tovarnoi poojezdoin ma§inista.
Issun, risavoitan ommaa graafikkaa ja duuman: josku vaa Korotajev keeltiis minnua lunastamast, siis... En kerent miä otsaa saa i
duumata. Gromkogovoriteli märähti!
— Dispetcera, Nikolai Petrovic!
Korotajev! Äkkiistää äänt mööt hänet tunsin. Hengen miult pani kiin.
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— Niin i olkoo, mään voronkoinka. Anna käsky. Vaa sao siä
miulle, — kavvankse miun „Stpelast" paeta pittää?
Tahoin miä mörähtäissä: „Drug, sia miun suvattava Korotajev,
vot lunässit!" Vaa ei oo aikkaa läätä, herttaisia juttuja levittää. Saon
ofitsialj noist:
/"
— „Strelast" pittää männä samoi vähemp U§akovaa saa. Kuuskymmän kolt kilometraa. A U?akovast jo kerkiämp leenöö, Usakovast
miä teitä graafikkaa saan tupata. Antakaa paravoza.
— Sain tolkunl Paravoza ono polnois paaruis. Miä — girkuljarnoin
avvaimen takkaks. Tämä avvain kerraas kaik stantsiat kutsuu. Noissiit
vuhisommaa gromkogovoritelis kaik miun yheksäntoist stantsiaa, §opisoot, krääkkiit. Jäivät oottelemmaa, näkkyy. Veel ei mitä! Qirkuljarnoi
4utsumiin, ekstrennoi...
— „Strelaks", — k y s y n , — o o t t a valmeet?
— Valmeet,—saota.
— Так vot, kuunelkaa, ees „Strellaa" miä lasen erinomaisen
srocnoin gruuzan Uralaa, Magnitostrojaa. Toukkikaa hänt molommiil
kässiil U§akkaa saa, tali etemp U§akkaa, ei likemp.
— Saimma tolkun, — vastajaat kaik kerraas. Ääniä mööt kuulen —
arvaisivat stantsiat assian.
— A miltaiseel noomeriil, — kyssyyt, — männöö poojezda?
— Kakstuhannel. Annan hänelle kakstuhattaa kolmanneen 1100merin.
Saimma t o l k u n . . .
Meil dispetceroil ono praavila. Kons laahiit poojezdan pääl graafikan, — anna hänelle oma erinomain noomeri. A niil poojezdoil,
kummat graafikkaa mööt kävvööt, — kuin töö jo tiijettä, — ollaa kokoaikaiset noommerit.
Laitetaa miun kakstuhattaist.
Männöö vai ei m ä ä ? . .
Katson tunniin paalle. Luki strelka minutin. Toisen paalle läksi.
Vetijää ja vetijää. Tjfu siä-—niku itikkain vetijää, voimia ei oo ennää
strelkan paalle katsoa. Puuttui gazetti käen alle. Luen objavlenijoja,
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objavleniloin al ono redaktoran sukunirni. Redaktoran al arvattomattomat merkit: gorlit... n o o m e r i . . . tipografia, zakaz, jallee noömeri....
Ja, duurnan, noomeri. Leenöö miul noomeri, ku Korotajev voronkoin
kera ei pääs läpi... En terppint miä, kutsuln O b u h o v a n — e n s i m ä i s e n
stantsian poojezdan matkaal.
— Kuin kakstuhattain, — kysyn, — ei näy? Ei likentele?
— J o o mäni, — saotaa, — minuttia neljä ku mäni.
— Tjfu siä. Mitä töö että ianonneet?
— Signalista täs meil sasi, tovari§§a dispetcera. Mörnää ba$njast:
„Strela" mänil Miltain, saon, siul „Strela"—vai on aika „Strelalle"?
Se tovarnoi oli. A signalista — ommaa; „Tovarnoit näin evät käy. Tätä
loovvinna v e i . . . u
Etes miä i kuuntelemmaa en noist. Lasin pedalin — panin Obuhovalt suun kiin. Vot, duuman, ajoi ma§inan Korotajev. Vot aijaa...
Vet männöö strelast, männöö piru hänen ottais... A no ku repijää„ No-ku ei tappaa paarua, a ? . . . Pöörin stooliil — milläistkää terppimist ei oo. kättä avaimest en ota pois. Treebuitan Kolpinoa — toist
stantsia:
— Kuin kakstuhattain? Ei kuulu teil?
— Ei kuulu...
— Täs minnua Leningradan pasazirskoi hämmensi:
— Dispetcera!
Pittää näät mokomaal minutiil!
— No, mitä teille? — kysyn, — sanokaa lyhemmäst.
— Lähtöö „Krasnaja Strela"... I läksi, i läksi... tarattammaa
gromkogovoriteli; — Porovoza Eljka—yhekskymmän seitsen. Ma§inista
Garnoi. Konduktora Lipatov. Vagonoja kakstoist, telkijä neljäkymmä
kaheksan.
Kuuntelen miä raporttaa, a itse huulet lutissin.
— Sain tolkun, — s a o n . — Laittakaa »Strela".
Istuisin miä plotnoimmast stoolille. Vot hää, duuman, kons alkuu.
Kutsun jällee Kolpinaa — kroppaisin avvaimest, en lase. A käsi
värisöö.
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Korotajev mltalee raörnl piravozast.

— Kus ono kakstuhattain? — mörnän. — Kakstuhattain? Vassatkaa
kiirempii! Tuli? Ei?
— Ootelkaa, — popottaa mitälee Kolpinast. — Tovarnoi... ekspress... § u u k a . . .
— Läätkää sirklämmäst—mörnän miä. Dokladuikaa forman mukkaa.
— ..Kaks tuhatta kolmas... mäni Kolpinast m ö ö t ä ä . . . nolj tunnia
kaki&ymmen kaheksan minuttia...
— Sain t o l k u n , — v a s t a a n hänelle.
Katson tunniin päälle. No pittii, Korotajevl Pittii! Neljäkymmän
minuttia pittii — i hyppäämmä möö voronkoinkä. Paaru vaa ei loppuis
kattilast! Paarua vaa siulle! Paarual
Lentäät kaks poojezdaa miun ucastkaal — voronkat ees, „Streia"
jälest. Mörnää gromkogovoriteli linialt — to yht — poojezdaa mörähtäjää, to toist:
— „Streia" mäni möötää Slavjankan... Kakstuhattain mäni Sablinan... „Streia" Kolpinan...
1 nään miä, kuin „Streia" peregonoja luikkajaa, kuin leikkajaa
hää, leikkajaa miun graafikkaa. I tapajaa Korotajevaa, — ain likemp, ja
likemp... Nään, kuin hää vaalastaa prozektoroil öötä, etsii reljsoja,
§paaloja... Nään kun kobliit hänen prozektorat pikkaraist punaist
fonaria ees — se ono Korotajevan poojezdan häntä. Ei, Korotajevan ei
oo männä...
Ei, veel voip, veel v o i p . . . Eh, olijaisin miä paravozas... Itse topkan looks noissisin.
Tunni kolt minuttia öötä. Sablinast Tosnaa saa hänelle kakskymmän minuttia männä.
Vait ono Tosno. Ei oo Korotajevaa...
Tunni viis minuttia... Ei o o . . . Tunni kaheksan minuttia. No mikä
hänen kera?
Tunni yheksän minuttia.
Kakstuhattain mäni loitse Tosnon.
Dezurnoi dokladoittaa: „Mani glavnoit mööt. Korotajev mitälee
mörni paravozast, a mitä mörni — jyrisemisest ei saant tolkkua.
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Miä vaa itse ki arvaa», mitä mahtoi mörnää Korotajev. Väsyi
$uuka. Ei mää hänel assia... Minuttia kolt hänen ennemmäs Tosnoo
tulla, — a to „Strela" hänen häntää aijaa. A vet vot, vot höö —
U§aki... Viimäin peregona jäi i vot siulle.
Tunni kakskymmän minuttia öötä. „Strela„ kera Tosnon mäni.
Tavoittaa.. Kymmenääs minutiis toin toisest poojezdat ovat. Eh, pirn...
Pittää „Strelan" eest semafora panna kiin. A to aijaa paalle.
Trebutan blok-post. Kättä en lase avaimest. Molommiil jaloil
lutissan pedalia.
Paraikaa näyttijää „Strela" blok-postaas... Paraikaa näkköö hänt
signalista... Käsen hänelle panna kiin semaforan... No meelelliin se
assia — piättää „Strela", ja veel miltaiseel leenöki pahaiseel peregoonaal?!
— Issun miä. Käsi selektoran avvaimen .pääl.
— Likentellöö, — mörnää miulle gromkogovoriteli. Se signalist
blok-postast dokladoittaa.— Valkiat näyttisivät, tovari^a dispetcera.
„Strela" tulloo.
Henkäsin miä... i saoin:
— Pankaa kiin!
— Mitä? Kiin panna? — kyssyy pölässyksiis signalista. — Tovari§§a dispetcera.
I äkkiistää gromkogovoriteli noisi tärisömmää toiseel ääneel:
— Miä —U§aki. Vastaan kakstuhattaist.
— U$aki? Da ei voi sitä olla! Ootelkaa! Blok-post, laskaa
„Strela". U§aki! Kutsua Korotajeva.
— Miä on täs, tovari^a dispetcera, selektoran loonna.
— Siä, Korotajev?
— Miä itse.
— Kerkisit? Tulit?
— Jovvuin hyväst. Pakenin „Strelast". Kolmia minuttia. Jele
hänest hännän tempaisin. U§akkaa, itse tiijettä, rnilläin noisu o n o . . .
— Molotsa siä, Korotajev. Klassnoi ma§inista. A miä ni ennää i en
nadeittast. Duumaisin, happaniit siä. Miä jo „Strellaa" piättää tahoin.
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— No mitä töö, tovari§§a dispetcera! Miä vet Tosnoos kiljuln
dezurnoille, jot mään „Strelast". Miä i houn kiusillaa 'vähennin, jot
noisua vart paarua kopittaa. Nossin miä paarun i otin noisun. Muitas
miulle kuinkaa ei tult, tovari§?a dispetcera. Muites miä ollisin i
istust...
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