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Jalkamatka Yellowstone kansallispuistoon
Kirj. Richard Pesola

Se oli  syksyllä  v. 1 9 1 7 ,  kun erään 
toverini kanssa kulkeuduim m e Yellow- 
stone kansall ispuiston rajalle, Idahon 
valtiossa, rautatietöihin. Silloin juu ri  
oli  työnala isena rata Idaho Fal!s’ ista 
Ye llow ston e  kansall ispuiston rajalle, 
osa ollen siitä jo  li ikennekunnossa. 
Kuitenkin  oli siltä pysäkiltä, jossa me 
jäim m e matkustajajunasta pois, noin 
SO maitia puiston rajalle. O li  aivan 
sattuma, että me sinne jouduim me. 
Kun iltahämärässä allapäin ja synkällä  
mielellä is tuim me erään myymäläteltan 
edustalla  haukkaamassa viimeisillä lan
teillamme ostamaam me kuivaa illallis
ta, astui eteem m e mies, jok a  reilulla 
länteläisellä tavalla k ysy i:  “ Pojat, o le t
te k o  vailla ty ö tä ? ”  Me vastasimme 
olevam m e juuri työn etsinnässä. “ No, 
siinä tapauksessa ei muuta kuin astu
kaa kärryilleni” . Hän selitti samalla 
meille ehtonsa, jo tk a  olivat hieman pa
remmat mielestämme kuin mitä ol imme 
kuulleet siihen saakka sen rautat!en 
“ kämpil lä”  tarjottavan. Hän oii to i

nen kaksimiehisestä urakoitsija-yhtiös
tä, joka oli rakennuttanut useita kap
paleita puheenalaista rautatietä. Nyt 
oli heillä viimeinen kappale rataa tekeil
lä ja se oli aivan Yellowstone kansallis
puiston rajalla. He haluavat saada sen 
valmiiksi ennen lumentuloa ja siksi ot
tavat nyt miehiä ja tarjoovat paremmat 
ehdot kuin muut urakoitsijat. Niin se
litteli miehemme.

Me päätimme lähteä hänen mukaan
sa. Kun olimme nousseet kärrylleen, 
jonka edessä oli neljä vahvaa hevosta, 
selitti hän: “Me ajamme nyt yön läpi 
eräälle vanhalle “kämpällemme” , siellä 
vähän lepäämme, haukkaamme aamiai
sen ja huomenna suuremmalla sakil
la —  vanhalla “kämpällä” on vielä 
joukko miehiä, hevosia y. m. —  jat
kamme matkaamme puiston rajalle".

Kaikki kävi niinkuin hän oli sano
nutkin. itse  matka oli meille vaan o u 
toa. Me kuljim m e yöpim eässä maili- 
määriä pitkin vuoristojokea,  jota he
voset oudoksum atta  talsivat kuin vsr-
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maa tietä ainakin; väliin kiertotietä  ko
hosim me korkealle vuoristoon ja taas 
laskeuduim me laakson jokiuomaan. 
Sellainen matkustus ei suinkaan ole 
vailla mielenkiintoa.

Seuraavana päivänä olimme perillä. 
Tunsim m e kohta, että olemme nyt erä
maassa, josta  ilman vaivannäköä ja roh
keutta  el päästä ihmisten ilmoille. S iel
lä erämaan kätkössä v iet im m e aikaam
me noin kolmisen viikkoa, erossa p o s 
tista, kirjeistä, sanomalehdistä ja e ro s
sa seuraelämästä, tuttavista, sanalla sa
noen; erossa kaikesta, mikä meillekin 
oli käynyt niin kalliiksi ja rakkaaksi 
kulkurie lämämme varrella.

Sitten kun e n simainen kylm ä aalto 
leuhahti vuoristoon ja olomme, jotka 
ennenkään eivät o l l e e t  mitään 
herrasoloja, kävivät entistään tukalam
miksi, päätimme lähteä. Kun työnteet-  
täjämme vihdoin kauniiden selitysten 
kautta saimme suostumaan tu um aam
me ja  maksamaan meidät ulos, nousi 
eteen kysym ys:  miten ja minne me 
täältä lähdemme. Toisen ky sy m y k sen :  
minne lähdemme, vastasi toverini,  van
ha montanalainen hiilenkaivaja, “ M on
tanaan me menemme” , päätteli  lian ja 
minä suostuin siihen. Mutta miten ja 
minkä kautta! Jos lähdemme työn-

alaista rataa sinne, mistä olemme tu l
leetkin, niin saamme vähintään pari 
päivää kävellä ennenkuin  olem m e siel
lä, mistä junakulku aikaa ja  siinäkin 
tapauksessa maksaa k yytim m e Monta
naan sille paikkakunnalle, jonne ha
luamme mennä, useita "kym ppidoila-  
reita” . Mutta jos kävelemme läpi Yel-  
loivstonen kulman Gardneriin, Alont,, 
niin pääsemme noin 30 mailin itsäkäve- 
lyllä ja Sitten ei k yytim m e erään tar- 
kottamallemme paikkakunnalle maksa 
kuin 7— 8 dollaria ja senkin voim me 
"säästää” , kun “ piittaamme” , s. o., 
ajamme ripakyydillä.

Jälkimäinen näistä suunnitelm ista  
voitti ja  me päätimme lähteä Jalkasin 
leikkaamaan Yeliovvstonen kulman, 
tullen matkan pituudeksi noin 80 mai
lia.

Oli iltapäivä, tuossa kello 3 t ienois
sa, kun me lähdimme tälle taipaleelle. 
Meillä oli kyllä jo  lähtiessämme mie
lessämme ajatus, että nyt lähdemme 
yhdelle  vaiherikkaimmalle matkalle, 
mitä lähteä voidaan, mutta niin vaihe
rikkaaksi sentään emme sitä uskoneet 
kuin se sitten todell isuudessa m u o
dostui.

T u sk in  olim me ehtineet vielä monta
kaan mailia kävellä, kun saimme tuta

K*1* jäsenet C h icag o ssa , Klofc- 80— 1919
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sen totuuden, että emme olekaan va
jaalla  alueella ollessamme Yhdysvaltain  
kansallispuistossa.

Me olimme Juuri sivuuttaneet e n si
maisen tiensivussa olevan vahtimajan, 
kun meidät röyhkeästi huudettiin ta
kasin, Meidät vietiin vahtiinajaan, jos
sa sotamiehet kourivat kaikki taskum
me —  tarkastivat näet jos on aseita, 
jo tk a  ovat luvattomia  puistossa kantaa 
—  ottivat y lös  nimemme, kokom m e, 
painomme ja näkömme ja  laskivat v as
ta sitten menemään, kun olimme täy
dellisen selvyyden itsestämme anta
neet. Aseita meillä ei ol lut muuta 
kuin y k s i  taskuveitsipahanen, mutta 
sekin sai kunnian tulla m erk ityk si  her
rojen registeerauskir joih in.

Ilta aikoi jo  hämärtää —  Yelloivsto- 
nen ihana ilta —  kun me pääsimme 
tästä regiSteerauksesta  ja saimme luvan 
jatkaa matkaamme. Mutta kovin kau
as emme päässeet ennenkuin tuli 
eteem me tienhaara, joka  pani m ei
dät ymmälle, sillä ilman tiekartaa em
me voineet varmuudella  päättää, k u m 
pi niistä johtaa meidän maaliimme. 
Silloin muistimme, että  noin yhden 
mailin matkan päässä sielläpäin, josta 
olimme tulleet, olimme nähneet heinä- 
ajurien asettuvan yötilalle, pystyttävän

telttansa j.  n. e .* )  Palasimme noiden 
heinämiesten luo. He neuvoivat meille 
oikean tien. Edelleen he selittivät, et
tä noin 4:jän mailin päässä on tiemme 
ohessa “ kämppä” , jossa  voimm e viettää 
y öm m e  ellemme jo  heidän kanssaan 
halua jäädä yöksi.  Me päätimme k ä 
vellä tuon 4 mailia vielä sinä iltana, sil
lä matka mielestämme oli kulunut vali
tettavan hitaasti,

Illan taivas hehkui viimeisiä rusko- 
jaan kun me lähdimme vaeltamaan vuo- 
ristotalvaltamme, heinämiesten nuotio
tuleltaan katsoessa kysyvästi  jä lk e e m 
me. Pian tul: täysi pim eys ja  me saim
me kuulla jo s  minkälaisia villieläinten 
ääniä vuoristosta . Me vuolimme itsel
lemme teräväpäiset sauvat ja  niiden 
kanssa tallustelimme eteenpäin. Seutu 
kävi yhä jfaameammaksi ja pimeys 
mustemmaksi.  Toisella  puolen korkea

♦) Yellovvstonen e ri lio te lle ih in  a ja v a t  
s a d a t  m ieh e t he in iä  y. m. ta rp e ita - T a v a il i ' 
seetl su u ren  h e in ä k u o rm a n  edessä  on 10» 13 
jo p a  i s  hevosta . K un  tu le e  ilta , ta i  a ju r i  
a rv e lee  ta rp e e k si p a ljo n  p ä iv än  m it ta a n  k u l
keneensa, p y s ä y t tä ä  h än  hev o se t tlenoheen . 
p y s ty t tä ä  te l ta n  k u o rm a n sa  v iereen , panee 
y hde lle  hevoselle kellon  k a u la a n  j a  la sk ee  
hev o se t v u o ris to s ta  e la tu k se n s a  e ts im ään . 
H e in äm les  itse  k e i t tä ä  j a  p a is ta a  ru o k an sa  
te l t ta n s a  e te en  la i t ta m a lla a n  tu le lla  J a  n u k 
ku u  yönsä te lta ssa an , m iten  hyv in  j a  r a u 
h a llises ti, se t ie ty s ti  r iip p u u  luon teen  la a 
d u s ta  ja  to ttu m u k s e s ta  v illie lä in ten  lä h e i
syy d essä  “  j a  m e lk e in p ä  p a ris sa  yöt ä än
v ie ttä ä .

Viiniin uskulliiun jfoyseri
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vuori, toisella syvä laakso, jonka poh
jassa mutkikas vuoristojoki kiemurteli. 
Tiemme näytti joltakin mu taita, epä
määräisesti vedetyltä viivalta. Kun sii
hen lisää yhä aänekkäämmäksi käyneen 
villipetojen kiljunnan ja karjunnan, on 
lukijalle aseettoman, siis turvattoman 
miehen tunnelma selvä.

Me painalluimine yhä eteenpäin. 
Ihastuimme, kun kuulimme edellämme 
jonkunlaista kuivien puunoksien tait- 
telemista: “kämppä” johon pyrimme, 
on varmaan lähellä, siellä matkustajat 
taittelevat puita nuotiotuleen. Mutta 
samalla kuulut kamala ulvahdus, Vuo- 
ristoleijona! Toverini meni jo täyttä 
maratoonia takasin ja pitkiä mietintöjä 
pitämättä itseni kanssa seurasin minä 
häntä......

Silta  eriiiitt Yellovvtfloiuui pii telon  
joen  ylitse

Juostuamme hetkisen matkaa, me
nimme alas rotkossa olevaan jokiran
taan, teimme tulen —  tiesimme, että 
pedot pelkäävät tulta —  koetimme 
nukkua, mutta turhaan. Luonnon suu
ressa juhlasalissa oli mahtava konsert
ti, jonka sointuja me emme kyenneet 
sulattamaan. Etäältä kuului inahtava, 
kumajava kiehunta niinkuin kosken 
kohina. Se oli “geyserien” ääntä. Me 
tunsimme olevamme luonnon mahta
vassa juhlasalissa. Tuli mieleen Israe
lin lasten korpivaeiiusaikainen napina: 
"Herra, miksi johdit meidät tänne
korpeen kuolemaan?” ......

Me palasimme heinämiesten majalle, 
sinne, missä olimme käyneet tietä ky
symässä. Miehet olivat juuri levolle 
menossa, kun llha]loo"-huudolta ilmai-

K riis Y ollm vstone p u is to n  lio lc llc te tu

simme takasin tulomme. Toinen mie
histä tuli teltasta meitä vastaan. Hä
nellä oli pyssy toisessa kädessään, mut
ta pani sen kohta pois kun tunsi mei
dät.

Sitte keitettiin vielä kahvi riutuvalla 
nuotiotulen luiloksella. Onneksi nä
mä vuoristovaeltajat ovat ystävällisiä 
ihmisiä! Hörppiessämme kahvia, ker
toi mies, että hän ja Jim —  se oli hä
nen toverinsa nimi -— olivat olleet pa
halla mielellä sen johdosta, että olivat 
laskeneet meidät menemään ilman va
rotusta tuolle taipaleelle, josta nyt sen
tään olimme takasin päässeet. “Kaksi 
kuukautta sitten juuri tuolia samalla 
tiellä tappoi vuoristoleijana kaksi mies
tä” , sanoi hän. "Se on vaarallista tääl
lä aseitta Uikkua. Mutta mikä hassuin
ta, teikäläiset matkustajat, joilla on 
kaikista suurin vaara joutua villipeto
jen uhreiksi, eivät saa aseita täällä kan
taa” , selitti hän.

M ium notli h otelli ja  “V apauden lukki”
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Mies näki siinä luokkarajan ja me 
näimme myös.

Herraskaiset, jotka ajelevat täällä ho
tellilta hotellille upeissa ajoneuvoissa, 
joissa ei ole mitään vaaraa joutua vil
lipetojen saaliiksi, he saavat kan
taa aseita, mutta emme me, joiden täy
tyy jalkasin matkustaa, me joi la ei ole 
tarpeeksi rahaa hienosti elellä. Meiltä 
otetaan vain osote, jolla voidaan kuo
lemastamme ilmottaa silloin, kun las
ketaan tänne villipetojen pariin.

Näin aprikoimme toverini kanssa.
Nukuttuamme hetkisen aikaa heinä- 

miesten kuorman päällä heidän susi- 
turkkiensa aila, jatkoimme matkaamme 
kohta aamun valjettua. Päivällä saa
vutimme erään gardnerilaisen heinä- 
miehen ja kuljimme hänen kanssaan il
taan saakka, illalla tyhjensimme hä
nen kanssaan heinäkuorman erääseen 
hotelin varastohuoneeseen ja menimme 
hetkisen matkan päähän, jossa asetuim
me yönviettoon. Pystytimme teltan ja 
heinämies laski hevosensa vuoristoon. 
Meillä oli puhe aamulla jatkaa yhdessä 
matkaa. Alutta heinämieheltä joutui 
yksi hevonen kadoksiin yön aikana ja 
hän meni sitä etsimään. Näin mene
timme kyytimme. Alutta nyt otimme 
rohkean kävelykurssln ja saavuimme 
illalla Alammoth Hot Springs’iin, josta 
ei e n ään ole kuin 5 mailia Gardn eriin, 
Mont.

Sanomattakin on selvää, että olim
me äärimmilleen väsyneet. Mutta päi
vän vaivamme eivät saaneet vielä lop
pua tähän. Kun menimme erääseen ho
telliin, jossa tilasimme ruokaa ja juo
maa nälkäämme ja janoomme, niin kiel

täytyi hotellipalvelua vastaanottamasta 
meidän pankkiosotuksiamme, jotka vii
meisestä työpaikastamme olimme saa
neet, eikä meillä ollut muuta rahaa. 
Elämä näytti synkkääkin synkemmältä, 
Vihdoin sentään eräs kauppias otti oso- 
tuksemme ensin telefonoituaan Gard- 
nerin pankin rahastonhoitajalle, kysy
en josko miehellä, mikä meille on vek
selit tehnyt, on siellä vastiketta. Kun 
sieltä vastattiin myöntävästi, niin antoi 
hän meille rahat.

Nyt saimme tilaisuuden vähän virkis
tää itseämme. Kaiken sen jälkeen mi
tä olimme viimeksi nähneet ja koke
neet, tuntuikin se välttämättömältä.

Seuraa van a aamuna jatkoimme mat
kaamme Gardneriin, Mont. Näin 
olimme leikanneet jalkasin 80 mailia 
Yellowstone puistosta.

Huolimatta siitä, että tämä matka oli 
vaivaloinen ja vastukselleen, olen mi
nä halukas myöntämään, että kyllä se 
maksoi vaivan. Sellaista tavatonta 
luonnon vaihtelua ja monipuolisuutta 
ei ole ihminen tilaisuudessa missään 
näkemään kuin on Yellowstone kansal
lispuistossa. Tuhannet vuoristomaise
mat etsivät vertaansa missä tahansa. 
Ja missä sitten sellaisia vesiputouksia 
ja koskia kuin Yellow$tonessa? Ei 
missään. Entäs sitten ne merkilliset 
lähteet eli “geyserit” , jotka ovat tul
leet kautta maailman kuuluisiksi. Kun 
kuljet tietä myöten, alat kuulla jonkun
laista jyminää, mikä sitä mukaa kove
nee, kuta Hkemmäksi paikkaa tulet. 
Edessäsi on kuumalähde, jonka vettä 
maanalaiset voimat kiehuttavat. Mutta 
mikä merkillisintä, aivan sen vieressä

Y ö llin e n  li i t iu -11
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saattaa olla lähde, jonka vesi on niin 
kylmää kuin olla saattaa. Useimmat 
näistä n. k, “geysereista” ovat sellai
sia, jotka määräajan kuluttua purkau
tuvat ja sellaisella voimalla, että ne sil
loin lähettävät useita satoja jalkoja 
korkealle vettä ilmaan. Kuuluisimpia 
“geysereita” ovat: Old Faithful, Mud, 
Monareh y. m.

Yellowstone-pu:sto on suurin kan
sallispuisto Yhdysvalloissa. Se kuu
luu kolmeen valtioon, nimittäin Monta
naan, Idahoon ja Wyommgiin, vaikka
kin pääasiallisesti viimeksimainittuun. 
Sen pinta-ala on 3,348 neliömailia ja 
korkeus 7,000 jalkaa yläpuolelta me

renpintaa. Se käsittää tuhansia pie
nempiä ja suurempia järviä ja jokia, 
joilla kaikilla ovat omat merkillisyy
tensä.

Tosiaan merkillisen alueen on siis 
Yhdysvaltain hallitus vallannut kansal
lispuistoksi. Mutta se pahin puoli asi
assa on vain, että tämänkin kansallis
puiston tuhannet merkillisyydet pysy
vät vain rikkaiden ihailtavina. Köyhä 
työläinen ei saa tilaisuutta niihin tutus
tua. Ja jos vakisten sellaisen tilaisuu
den ottaa, saa sen tehdä oman henken
sä uhalla, kuten olemme tässä kirjo- 
tuksessa nähneet.

K ikoin! K rlkson , T uorvn  Irm e liä , 1’o t ls ia .  V iitta  19 vuotias.. 
Y ulko isen  S u o m en  k h lu ti isn i iik i le i ii i i  tu lo k s ia .


