
ampuivat punaset Karjalaisen. Hänellä oli valkoinen nauha käsivarres-
sa. Näitä toisia miehiä tutkivat ja päästivät menemään kotiinsa.

Ei nämä punaset Mäntyharjussa viipyneet kuin viikon verran. He
olisivat ehkä menneet yhtä kyytiä Mikkeliin asti, mutta he jäivät tä-
hän ihmettelemään. Sillä aikaa valkoset punoi juonta ja tyrkkäsivät
kaksi dynamiittivaunua räjäyttääkseen rautatiesillan, mutta ne vaunut
eivät ennättäneet sillalle asti, vaan ne räjähtivät kunnalliskodin koh-
dalla. Siellä meni radanpuoleiset ikkunat rikki ja rataa särkyi kymme-
niä metrejä kahdesta kohtaa, sillä vaunut räjähtivät eri paikoissa. Se oli
sellainen pamaus, että koko sodassa ei niin kovaa ollut. Kyllä ne sen
ratasillankin räjäytti, mutta sitä en muista kuulleeni, kuka sen räjäytti.

Sitten punaiset alkoivat häipyä. En tiedä, mitä heille lie mieleen tul-
lut, mutta tietysti pahaa aavistivat, niin kuin tulossa olikin. Alkoi tulla
valkoisten joukkoja. Siihen aikaan ei ollut autoja punaisilla eikä val-
koisilla. Näillä oli kuitenkin hevosia, joilla ajoivat punaisia etsimässä
joka puolelta. Kun he tässä Mäntyharjun asemalla innoissaan ajoivat
monella hevosella rinnakkain kapeaa maantietä ja äitini isä Juho Häk-
känen oli menossa kauppaan, niin hevosen aisan sakara tyrkkäsi hänet
siihen maantielle ja samassa toinen hevonen ajoi hänen ylitsensä.

Silloin oli hyvin vaikea kulkea, kun pelättiin vakoilijoita, niin ei ku-
kaan kelvannut häntä viemään Mikkeliin kuin minun äitini. Aarne
Tiilikainen kävi hänet kotoa hakemassa. Äitini sanoi, että koko mat-
kan häntä tutkittiin, onko hän punainen vai valkoinen ja onko miehet
rintamalla vai ei. Kun hän sanoi, että ei, niin ne vastasivat, ettei ne
mitään miehiä olekaan vaan pelkkiä housuja.

Viljami oli tuohon aikaan osuuskaupan hevosmiehenä, koska silloin
kaikki tavarat ajettiin sivukaupoillekin hevosella. Hän hävisi tässä ry-
täkässä, eikä saatu tietoa kahteen viikkoon hänen olemassaolostaan.
Luulimrne hänen jo kuolleen, mutta ei sentään. Valkoiset olivat otta-
neet sekä hevosen että miehen omaan käyttöönsä. Hän kertoi, että he
ajoivat yötä päivää, eikä oikein tiennyt missä milloinkin oltiin. Kerran
hän sanoi heränneensä hevosen jaloista, molemmat kun olivat olleet
väsyneitä päästessään katon alle suojaan.

Ei näillä paikoilla ollut suurempia taisteluita, mutta tästä etelään
Mouhun pysäkille oli jo molemmat rintamatja kävivät kovat taistelut.
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Siinä kaatui ja haavoittui monta mäntyharjulaistakin, en heidän kaik-
kien nimiä enää muista. Muistelen, että lehtori Lauri Cantell haavoit-
tui juuri Mouhun taisteluissa. Häneltä meni oikea käsi ja päästä luu
niin, että aivokalvo jäi pitämään, mutta eloon hän kuitenkin jäi.

Yhden kerran olin hautajaisissa ja silloin oli yhdeksän vainajaa. He
olivat luullakseni kaikki Mouhulla kaatuneita. Aikansa kun siinä tais-
telivat, rintama alkoi edetä etelään ja niin alkoi täällä rauhottumaan.
Viljamikin tuli ihan vahingoittumattomana kotiin. Sitten alkoi se pu-
naisten etsintä ja heitä oli jo saatukin säilöön.

Päämaja oli silloin asemalla Penttilän talossa. Sinne vietiin kaikki,
ketä vähänkin epäiltiin. Sitten tutkittiin ja ketkä punaiseksi havaittiin,
niin vietiin illalla myöhään Pekkolan kankaalle, mihin oli hauta kaivet-
tu. Kun laukaukset kuultiin, se oli aina heidän loppunsa. Kyllä tämä on
järkyttävää, mutta sota on sotaaja siinä menee ihan syyttömiäkin.

Kun kaikki alkoivat palata koteihinsa, niin minä läksin katsomaan
kouluani. Siellä oli opettaja Aino Pätärikin katsomassa. Olihan se kurja
näky meille molemmille. Hänellä oli ollut paljon kukkia, niin kaik-
ki oli revitty multinensa ja viskottu pitkin lattioita. Olin neljännellä
luokalla ja meidän piti tehdä käsitöissä leninki ja miehen paita. Olin
varannut molemmat kankaat ja ehdin jo alkaa vähän tekemäänkin. Ne
jäivät sinne minun pulpettiini. Kun aukaisin kannen, kaikki ol viety.
Muistan, kuinka kovasti paiskasin kannen kiinni ja itkin. Opettaja etsi
sieltä mitä löysi. Sieltä löyty palanen valkoista kangasta. Sen hän antoi
minulle. Tulihan siitä paitaan hihat, ei muuta.

Kävin myös katsomassa sitä paikkaa, missä dynamiittivaunut oli rä-
jähtäny. Se oli hirveän näkönen. Rataa oli kahdesta paikkaa poikki ja
siinä syvät kuopat. Metsää oli kaatunu molemmin puolin rataa ja siellä
oli vääntyneitä ratakiskon pätkiä ja vaunun palasia.

Aika kului hiljakseen ja se oli kaikkein ikävintä, kun kuultiin ne
myöhäiset laukaukset. Tuli ajatelleeksi, että kenenkähän vuoro se taas
oli. Rintama oli jo niin kaukana, että sieltä ei paljoakaan kuulunu. Tie-
toja sai silloin hyvin niukasti. Puhelimia oli hyvin vähän, kulkemaan ei
päässy ilma esikunnan lupaa ja lupa oli kovilla. Emme saaneet tietoa
äitini isästäkään ennen kuin keväällä. Hän oli kuollut sinne Mikkelin
sairaalaan, haudattu sinne hautausmaahan ja vaatteet lähetetty Mänty-
harjun kunnalliskotiin. Kyllä ne sieltä vaatteita anto. En tiedä kenekä
lie olleet - ei ainakaan hänen.
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Kun elettiin sitten toukokuuhun, suurin paha oli ohi. Ei kuulunu

enää niitä myöhäisiä laukauksiakaan, ne oli lopetettu. Meidät koululai-

set, jotka olimme ollu neljännellä luokalla, kutsuttiin kouluun. Kävim-

me koulua touko-kesäkuun vaihteessa kolme viikkoa ja saimme pääs-

tötodistukset. Toiset kävivät seuraavana vuonna luokkansa uudelleen.

Aina on käynyt niin, että sotaa on seurannu nälkä ja niin kävi nyt-

kin. Oli paljon ihmisiä,joilla ei ollu kotoa mitään syötävää eikä saanu

mistään ostaa muuta kuin minkä kortilla sai. Ehtivät kuitenkin saada

sen korttipelin aikaan, muuten olis kuollu ihmisiä nälkään muuallakin

kuin vankileirillä. Annokset oli hyvin pieniä ja tavara huonoa, mutta

kyllä sillä pysyjotenkuten hengissä.
Meidän perheessä ei ollut leivästä pulaa, olihan meillä vähän viljelys-

tä, mutta ei se riittänyt koko vuodeksi. Ei ne niitä leipäkortteja antanu,

kellä vähänkin oli itsellään, sillä viljaa oli niin vähän koko maassa. Äi-

tini serkkuja oli Karankamäessa Halla-Ahon talossa, Leea, Eetla,]oel

ja Hermanni Väisänen. Heillä oli viljaa yli oman tarpeen ja he toivat

kotiin niin paljon kuin tarvitsimme.
Musta Pörssi toimi meillä niin kuin kaikkialla, missä vaan siihen

oli hyvä tarvis. Viljami oli jo muualla töissä ja hän sai leipäkortin.

Olin kerran hänen kortillaan hakemassa jauhoannosta. Kortti sisälsi

2.800 g jauhoja. Olin koko päivän jonossa ja pitelin lappua käsissä-

ni, niin se kului päivän mittaan ja tuhraantui muutenkin käsissä. Kun

sitten viimein sain vuoron, niin myyjä ei enää erottanu hämärässä nu-

meroita ja anto 12.800 g niitäjauhoja. Ihmettelin annoksen suuruutta,

mutta hyvin jaksoin ne kotiin kantaa. Myyjä oli Aarne Vainio.
Kesä kului kaiken puutteen merkeissä. Pyytäjää kävi vähän päästä.

Ei meillä ollut annettavaa. Tuli elokuu ja perunoita rupes jo saamaan

maasta. Meille tuli sattumalta viipurilainen rouva ja lupas perunoista

hyvän hinnan. Niin me sitten kuokittiin hänelle kaksi säkkiä perunoita.

En muista, mikä hinta oli, mutta satamarkkanen oli isoin rahaja siihen

vielä pienempiä rahoja lisäksi. Ostajalla oli niin kiire, että perunat oli

saatava heti asemalle ja junaan. Olihan meillä hevonen, mutta isäni ja

Viljami eivät olleet kotona. Minä läksin ja hain hevosen metsästä. Ei

siinä mitään vaikeuksia ollut, mutta kärrit oli purettu alkutekijöihinsä.

Kyllä minä ne jotenkuten kokoon sain ilman suurempia vaikeuksia.
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