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Se retki alkoi matkustamalla keltaisella, joka vei varhaista työläis-
vuoroa kaupunkiin. Koko matkan maantie oli liukas, mutkainen ja 
täynnä tärisyttäviä kuoppia.

Oli joulukuun aamu 1961.
Kaikki tämä väki ja sen porina oli matkalla säännölliseen seitsemäl-

tä alkavaan tehtaantyöhön, keittämään massaa ja vuolemaan tuk-
kipuita, ja odottamaan pitkän päivän iltaa. Minä en ollut tuohon 
väkeen menossa, minä olin pyrkimässä toisaalle, ulos merelle, pois 
siitä pikkukylän rajoittuneesta ilmapiiristä, missä tuo huokauksen 
kaltainen toive: - Pois täältä oli päästävä, oli kuulunut jo pitkään 
säännöllisesti iltaisiin rukouksiin.

Nyt minua vietiin poispäin, vanhan pitkänokkaisen Volvo linjurin 
vetämänä.

Nälkätyöt metsissä, pelloilla ja telakalla olivat muokanneet minus-
ta kovalihaksisen laihan nahkanaulan, sitkeän kuusitoistavuotiaan 
jolla oli parta huulessa ja paksun lamppuharjamaisen hiuskuontalon 
alla lapsen kasvot.

Se on merellä, se on lähtenyt merelle, saattoi kuulla silloin tällöin 
viisitoista vuotta täyttäneistä maa ja kaupunkilaispopojista. Tiedet-
tiin myös perheriitojen päätteeksi joidenkin perheenisien uhkaavan 
lähteä merelle. Merelle lähtemisessä kuulosti aina, ja kaikissa yhteyk-
sissä, olevan jotakin peruuttamatonta elämänmuutosta, se oli menoa 
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sinne, missä ihminen asettaa itsensä alttiiksi kaikelle ihmisen mah-
dolliselle turmiolle.

Saada kaikki tarvittavat esteettömyys todistukset ja luvat kuntoon, 
se ei ollut läheskään helppo homma. Nuo kokoon haalitut luvat ja 
passit eivät sisältäneet minkäänlaista todistusta merille pyrkivän 
osaamisetta, taikka alaan soveltumisetta; ne olivat pelkkä todistus 
hakijan esteettömyydestä matkustaa ulkomaille, ne olivat kuin van-
gin vapauspassi, ulos tuosta valottomasta, ilottomasta pikku kylästä.

Noiden papereiden lisäksi taskussani oli kutsu satamakapteenilta - 
tulla ja pestaantua messi Kalleksi laivaan.

Kun tuo pitkältä tuntunut autokyyti lopulta päättyi pikkuisessa 
länsirannikon kaupungissa linja-auto aseman eteen, otin matka-as-
kini ja hyppäsin ensimmäisien joukossa ulos talven viimaan.

Kaupungin vähän valaistut aamuvarhaiset kadut olivat tyhjät au-
tiot ja lumiset, voimakas tuuli puhalsi pitkin tyhjiä katuja, vähäiset 
katuvalot keikkuivat tuulessa ja lamppujen heiluvat varjot vilistivät 
hangella. Seisoin siinä hetken jalkapohjien alla kylmä jäätynyt katu. 
Minun oli päästävä jatkamaan matkaani perille asti.

Pari pitkänokkaista linja autoa näytti seisovan rinnastusten, koneet 
käynnissä, ilman osoitetaulua ikkunoissa. - Ei kauempaa, sanoin it-
selleni. Ei kauempaa tässä. Päivä alkaa jos sarastaa. Nostin kaulukset 
pystyyn ja vedin karvahatun syvemmälle, sitten matka-aski käteen ja 
aloitin jalan tuon viiden kilometrin matkan satamaan.

Luminen katu ja luminen tie jatkuin pitkin joen sivua, sitten yli 
radan, vasta kun höyryävä veturi oli työntänyt kirskuvapyöräisiä vau-
nut ohi, jatkui matka harppomalla junan jäljessä pitkin ratapölkkyjä 
, harmaakattoinen satamatoimisto jäi oikealle, sitten tulivat maka-
siinit. Toisen makasiiniin seinustalla näytti seisoskelevan avopäinen 
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joukko miehiä, kodittoman näköisinä, kuin eksynyttä väkeä,. Päät 
seinustalla kääntyivät katsomaan ohikulkuani.

Äkkinäinen tuulenpuuska nosti mustan hiilenpölyn maasta, mus-
ta pilvi kohosi jäätyneestä maasta, pöllyävä viima pani makasiinin 
seinustalla seisovien kääntämään selkänsä vasten tuulta suojattomat 
päät painuivat ylös nostettujen kauluksien suojaan.

Viisi minuuttia vielä ja kraanat satamalaiturilla erottuivat aamutai-
vasta vasten, nosturien kaulat törröttivät ylöspäin, näiden alla, taka-
na, laituriin kiinnitettynä makasi harmaarunkoinen rahtilaiva.

Uudet ajatukset nousivat nyt mieleen: Mikä laiva tämä on? Tunsin 
monta meripoikaa ja oli kuullut monta tarinaa. Laiva, se voi olla ok, 
mutta mikä väki, mikä minua siellä odotti. Tätä mielessä pyöritellen 
tulin lankonki valon piiriin.

Siinä se oli, harmaa laivansivu suoraa edessä ja nousi korkealle.
Laivansivussa erottuivat selkeinä kylkilevyjen säännölliset niittiri-

vistöt, kuin ompeleet tilkkutäkissä, yläpuolella tämän saattoi nähdä 
valkeaksi maattuja reelinkejä, pelastus renkaita ja monenlaista köy-
sistöä, korkealle ulottuvien ilmavaihtotorvien kaareutuvien aukko-
jen kautta kantautui laiturille asti sihisevä ääni. Savupiippu osoitti 
kaiken tämän yli, suorana ja korkeana kohti taivasta, kun pystyyn 
nostettu lyijykynä. Kaikki tämä henki merellistä seikkailua ja ro-
mahtikaan.

Tumma hahmon irtosi makasiinin seinustalta ja kulki poikki laitu-
rin, pitkään mustaan mantelimaiseen päällys poplariin pukeutunut 
nukkavieru mies pysähtyi.

– Monsträätkö päälle?
– Joo, minulla oli jobin tähän.
– Huonot ulosviennit. Minäkin olen merimies. Talvi aika, paha 

aika ,ei Jobia, nääs.
Sitten hän otti käden taskustaan ja ojensi sen minua kohti.
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– Voisitko panna sen verran, että saisin aamukahvin. Ei ole ollut 
Jobia aikoihin, nääs.

Etsin taskustani ne muutaman kolikko jotka siellä vielä oli ja ojen-
sin ne tuolle miehelle, joka siinä laivan vierellä käsi ojossa seisoessaan 
oli kuin varoitusmerkki meriammattien epävakaisuudesta,

Kun varoitusmerkki; ken tästä käy, ei paluuta ole.

Jännitys liittyy aina lähtöön, erityisesti lähtöön kohti tuntematon-
ta.

Samalla kun jalkani osui laskusillan ensimmäiselle epävarmalle as-
kelmalle, lämmin vesisuihku syöksähti laivan kyljestä ja kasteli ken-
käni.

Märin jalkinein aloin kavuta ylös huojuvaa laskusiltaa.
Ylhäällä aukesi näkyviin keskilaivan rakenteissa syvänne, mistä läh-

tivät portaat ylös venekannelle, tästä saatoin nähdä pelastusveneen 
keulan, ja raskaan köysitaljan roikkumassa kaartuvan vene-Taavetin 
alla.

Rautainen ovi oli auki käytävään, joka näytti johtavan läpi keskilai-
van peräkannelle. Pitkällä harppauksella ylitin käytävää rajoittavan 
korkean myrskykynnyksen. Hämärästi valaistun käytävä ulommai-
sella valkeaksi maalatulla sisäseinustalla näkyi rivi Teak-puisia ovia, 
ja vastaisella seinustalla kaksi rautaovea, joista ensimmäisettä ovesta 
valui valoa käytävälle.

Kurkistin sisään tuosta ovesta ja näin valaistun tilan jonka rauta-
seinillä roikkui kattiloita ja pannuja, jykevä kaapisto,lyhyt penkki, 
ja vastakkaisella seinustalla hella, sen vierellä peltinen allas, ilmassa 
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oli kahvin ja mausteiden sekä pohjaan palaneen ruokaöljyn minulle 
aivan uusi ja eksoottinen tuoksu.

Nuhraantuneeseen kokin hattuun, ja samalla lailla nuhraantu-
neisiin valkoruudukkoisiin housuihin pukeutunut vanhako mies 
pumppusi vettä peltiseen altaaseen, mies teki työtään verkalleen, lii-
kuttamalla pumpun vartta vaivaloissetti edes takasin.

Seisoin siinä oviaukossa, käytävän puolella.
– Olen uusi messi Kalle, satamakapteeni lähetti..
– Puhu perämiehelle! Tuli ärtynyt ärjäisy, minun läsnäoloni näyt-

ti jättäneen tuon laihan virttyneen laivakokin täysin tiedottomaksi.

Äkkiä ulkoa kannelta kantautui kengän kantojen säännöllinen 
napsahtelu rautakantta vasten, laiva keittiöön lehahti nyt nainen 
mekossaan, kookas tumma nainen.

Nainen loi levottoman pikaisen katseen minuun, sitten matka-as-
kiin.

– Oletko sinä se uusi Kalle?
Nyökkäsin, pystymättä sanomaan asiasta enempää, nainen pyö-

rähti kannoillaan ja katosi, palasi takaisin vähemmässä kun viidessä 
minuutissa mukanaan suurenkokoinen mies, mies oli niin kookas ja 
pitkä, että hänen oli kumarruttava keittiön oviaukossa välttyäkseen 
lyömästä koppalakkiaan oven ylimpään kamanaan.

– Ooteko olleet ennen merillä?
– Sanoin olleeni kalassa ja telakalla, mutta vastaamatta mies kään-

tyi ja katosi näkyvistä, saatoin vain kuulla miten hänen askeleensa 
jytisivä yläpuolisella kannella.

– Aloitat sitten huomenna, kello seitsemän, nainen sanoi.
Nostin matka-askin laivakeittiön kivilattialatta, tietämättä mihin 

seuraavaksi mennä kun tunsin heikon kosketuksen olkapäälleni, 
kääntyessä katsomaan näin pyöreät hymyilevät pojankasvot.
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– Hei, tulet minun tilalle, nuo kasvot sanoi. - ota tavarat, men-
nään.

Poika työnsi auki laivakeittiön rautaiset kaksoisovet, lähti sitten 
etenemään rivakoin askelin pitkin vastapuoleista käytävää, peräjäl-
keen mentiin, en tiennyt minne, askelien kaiku kajahteli rauta sei-
nistä, jatkettiin keulaan päin, yli korkean myrskykynnyksen kannelle 
ja siitä kulman taakse, lopulta poika pysähtyi tukevan punapuisen 
oven eteen, ovessa oli pyöreä messingin värinen nuppi ja oven ylä-
puolella laatta: Galley Boy

Tässä, poika sanoi, ja veti taskustaan messinkisen avaimen, - tämä 
on sinun ’häkkis’. Pidä tämä ovi aina lukittuna kun olet satamassa, 
kaikenmoista väkeä roikkuu täällä alituiseen.

Oven takkaa paljastui kansihytti, kooltaan se ei ollut suurempi 
kuin harjavarasto, tuossa ahtaassa tilassa oli seinään niitattu kapea 
vuode ja pesukaappi, pesukaapissa oli sisään rakennettu täytettävä 
vesisäiliö ja klaffi mihin oli kiinnitetty pesuvati, laskemalla klaffin 
alas vesi virtasi säiliöstä vatiin ja nostamalla klaffin ylös vati tyhjeni 
kaapin alla olevaan ämpäriin, päivänvalo tähän pikku huoneeseen 
tuli pyöröikkunasta ja katossa roikkui alaston sähkölamppu, pikku 
hytissä oli kuumaa ja ilma haisi kostealta höyryltä.

Poika nosti tyhjän laukun vuoteelle ja alkoi sulloa siihen vaattei-
taan.

-Tämä on nyt sun häkkisi, tee kotis tänne. Minä hengaan tään päi-
vän täällä, sitten häivyn, näytän paikkoja sinulle. Se muija muuten 
on Rissa, keittiöporukan pomo, sä olet vastuussa sille. Ja se iso äijä, se 
on Forsti, yliperämies, tarkempi kun aurinko itse. Ja kokki, juoppo-
hullu, varo sitä, sil on laivan suurimat puukot.

Sain tietää, että näiden edellä mainittujen lisäksi keskilaivaa asusti 
muu upseeristo, kuten konepäällikkö, mestarit ja perämiehet, sekä 



10

’byssä porukka’ johon mekin kuuluimme. Muu laivaväki asusti lai-
van perällä.

Siirryttiin ulos kannelle, partaan vierelle minne oli kasattu kasa 
tuhkaa. - Trimmerin töitä, poika sanoi. - Trimmeri vinssaa sitä tuol-
ta, ja kasaa sitä tähän kun ollaan satamassa, lempppaa sen sitten 
mereen kun ollaan ulkona.,poika osoitti avonaista rautaovea jonka 
takana näkyi nokinen pimeys. - siellä on pataruuma, siellä’ ovat ne 
fyyrit ja ’eltarit’, sinne pahat pojat joutuvat kun ne kuolevat. Kurkis-
tin oviaukosta alas mustaan nokiseen kuiluun jonka pohjalta kuu-
luin ääni kuin lapioita olisi työnnetty rautapohjaa vasten.

Poika poltti Marboro savukkeensa loppuun, heitti tumpin yli lai-
dan ja sanoi: - Yksi juttu vielä. Elä kulje keittiön läpi kun tulet tänne 
hytille, kokki saa raivarin ja sillä on ne puukot, muista se. Käytä tois-
ta tietä, minä näytän.

Lähdettiin taas peräjälkeen kulkemaan, mentiin käytävää pitkin 
perään päin ja keskivälillä poika veti auki rautaoven, jonka kautta 
lähti silta yli konekuilun. Kattoilkunnalla valaistu konekuilu oli laaja 
hämärä tila, jonka seinustaa kiersivät ohuemmat ja paksummat put-
ket, ja jonka ilma oli kosteaa emuloinutta höyryä. Puolivälissä tätä 
kuilumaista tilaa oli seinästä seinään ulottuva rautaritilöity taso, tällä 
tasolla näkyivät päähöyrykoneen silinterikannet, yksi isompi ja kaksi 
pienempää, tuon tason lävitse saattoi eroaitaa konehuoneen pohjal-
la liikettä, ihmispäitä, ylhäältä katsoen kuin ruumiittomat päät liik-
keessä, konehuoneen hautahämärässä, sihinää kantautui putkista ja 
äkkiä kaiken yli kuului ulospurkautuvan höyryn jyrisevä ääni, poika 
kääntyi minuun päin ja sanoi: - Mestarit kännissä, puhaltelevat al-
haalla laseja.

Ylpeästä nimestään huolimatta upseerimessi oli varsin tavanomai-
nen tila, siellä oli pitkä pöytä ja pitkät penkit kummankin puolin, 
pöydässä olivat alas lasketut reunat, jotka voitiin pahalla ilman tul-
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len ostaa ylös, pikku tiskaukseen tarkoitettu Pentry oli heti messi-
huoneen takana ja se kuului messipojan työympäristöön.

Poika oli tulisilla hiilillä, hänellä oli lähtökuumetta.
-Totta kai sinä tulet toimeen, hän vakuutteli, -Panet vaan pöytään 

kipot ja kupit, haet kokilta safkat, lyöt ne pöytään. Väijyt sitten tuol-
la penterissä , jos joku pyytää lisää käyt hakemassa Byssästä, kokilta ja 
kun ne on syöneet, tiskaat astia, sitten sinulla onkin iltapäivä vapaa, 
ei siinä sen kummempaa. No vielä on ne hyttien toppaukset, mutta 
Rissa näyttää ne sinulle.

Hytissä poika keräsi loppu tavaroitaan, veti sitten ylleen upouuden 
sinisen Lee, merkkisen dongeripuvun, siveli Suove nimistä hiusras-
vaa hiuksiinsa ja käveli levottomana partaan ja hytin väliä, otti sitten 
sinikantisen merimiespassin ja pani sen rintataskuunsa, niin että osa 
tuosta passista jäi näkyviin. - Tämä takeen linja-autossa matkatessa 
hyvän vaikutuksen naismatkustajiin, merimies, merimies eri mies, 
poika sanoi, sitten hän vakavoitui, - tiedätkö miksi ne kutsuu tätä 
laivaa? Pudistin päätäni. - Vodka Johansson, Haha, sellainen tämä 
on, ramppi, Koli ramppi, Ei, kyllä seuraavalla kerralla on päästävä 
moottorilaivaan. Ei enää tällaisiin,

Rissa ilmestyi ovelle. - Salonkiin! ’Mönsträmään’, kummatkin.

Salonki kuului päällikön tiloihin, sinne johtavalla pikku käytävän 
pätkällä oli punainen mattoja ja itse salonkin kalusteissa oli plyysiä 
ja messinkiä, tuossa tilassa valitsi oudon vierasperäinen ilmapiiri, ja 
ilma siellä tuoksui sikarilta. Me tulimme tuohon pyhäkköön kuin 
talopojat kartanon herran tiloihin. Salonkin pöydällä näkyi levitet-
tyyn virallisen näköistä paperitavaraa, pöydän takana punaplyysisel-
lä sohvalla istu vanha nainen ja vanha mies, valtion merenkulkuviras-
ton paikalliset virkailijat; päälle mönsträäjät.’ näistä erillään, eilisessä 
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nojatuolissa istui, keski-ikäinen mies, jonka kalpeat kasvot olivat 
enneaikaisesti huolien ja pelkojen uurtamat, tuossa istuimella istui 
laivan kapteeni ja commander ja tuo enneaikasetti uurtunut comma-
deri katseli tervehtimättä ja välinpitämättömänä meitä poikia kuin 
kartanon herra renkejään.

Vanha nainen nosti katsettaan pöydän takana, - kumpi teistä on se 
joka ”mynsträtään” sisään? Astui askeleen eteenpäin. - minä.

Nainen katsahti kapteenin tuoliin,--Ja tämä toinen ulos. Niinkö se 
oli? Vastausta odottamatta nainen jatkoi paperien nostelua ja siirte-
ly pöydällä. Monta nimeä kirjoitettiin alle, ja monta leimaa lyötiin, 
kaiken lopuksi sain pienen kovakantisen vihkosen, jossa minun lei-
malla tuhritun kuvani lisäksi oli laivan nimi, päivämäärä ja sen alla 
vanhuksen huolellisella käsialalla piirretty merkintä; Otto, tuo pelk-
kä otto, ilman selityksiä, pikkasen ihmetytti minua, mutta jos juuri 
kuusitoista vuotta täyttäneenä olisin ollut tietoinen englantilaisetta 
1700 luvun pestausmenetelmästä jolloin katuja kiertänee Press jen-
git ottivat umpimähkään vastaa tulleita miehiä ja poika kuninkaan 
laivoille palvelukseen - olisin saattanut olla enemmän huolissani, nyt 
olin kuitenkin merimies, pieni sellainen, mutta virallisesti merimies.

Myöhemmin illalla kun olin purkamassa vähäisiä tavaroitani lau-
kusta, ulkoa kuului käheä sumusireeni ulvahdus, lopetin hommat 
siihen ja menin ulos kannelle, partaan vierelle katsomaan. Vähän 
ulompana laivasta seisoi hinaaja, uppiniskaisen näköinen pikku alus, 
jonka pehmustettu otsa kaartui taaksepäin, alus seisoi paikallaan, 
musta savupiippu tuprutti mustaa savua taivaalle ja veden yllä viipyi 
poltetun kivihiilen kitkerä haju. Kondensoinutta vettä alkoi äkkiä 
sataa isoina pisaroina päälleni ja samalla suuri urku ylhäällä aloitti 
käheänä ulvoa, se oli laivan oma sireeni, joka vastasi hinaajalle.

Oli ulos lähdön aika
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Heräsin yöllä siihen että hytti vaappui puolelta toiselle, rakenteet 
natisivat ja klaffi pöydästä lähti väpättävä ääni kun, ta,ta too.

Sitten ääniä kuului ulkopuolelta, jotakin raahattiin pitkin kannen 
rautalevyjä, sen jälkeen kuulosti siltä kuin jotakin olisi työnnetty yli 
laidan mereen. Venekannelle vievät portaat tömisivät ja lisää ääniä 
liittyi edelliseen. Nousin jalkeille, avoin oven raolleen ja kurkistin 
ulos, vähäinen lappu venekannen kulmassa valaisi alas märkänä 
kiiltävää rautaparrasta; kaksi ihmishahmoa seisoi partaan vierellä 
syventyneenä keskusteluun, toinen näistä, selkä minuun päin seiso-
va, näytti olleen pukeutunut vanhaan sotilaspusakkaan ja villainen 
myssy oli syvälle vedetty hänen päänsä suojaksi, toinen, vastapäätä 
ensimäistä, vaikutti laihalta, vähäpukeiselta afrikkalaiselta, eikä hä-
nellä ollut päänsä suojana muuta kuin paksu tukka, miesten takaa, 
partaan takan alkoi sysimusta meren pimeys, sieltä kantautui tuulen 
suhina ja aaltojen kohahdukset.

Oven raosta karannut valokiila osui mustaan mieheen ja saatoin 
hyvin erottaa valkoiseen hikiliinan kaulan mustaa ihoa vasten. Kes-
kustelu taukosi ja miehet kannella kääntyivät katsomaan hytin oven 
suuntaan. Panin oven kiinni ja asetun täysissä pukimissa vuoteelle.

En tiedä mikä aika yöstä oli, ovea hakattiin ulkoapäin ja huuto kuu-
lui: - Herätys! Herätys!. Kellon on kuusi!.

Kello oli kymmentä yli kuusi aamulla kun tulin messiin, missä Ris-
san istui tupakoimassa kahvikuppi edessään pöydällä. Rissa katsahti 
minuun kun astuin sisään. Rissa näytti siinä istuessaan villatakakis-
san,vahvarakenteiselta maatalon työläisnaiselta, jolla oli tumma tuk-
ka ja samanväriset kulmakarvat.

- Sinulla oli hytin ovi lukittuna.
- Kuka kertoi?
- Merivahti kertoi, kun kävi sinua herättelemässä. Elä laita ovea luk-

koon merellä, maissa ihmiset lukitsevat oviaan, mutta ei merimies 
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lukitse oviaan merellä. Jos jotakin sattuisi, vaikka yhteentörmäys, 
runko sattuisi vääntymään, jäisit hyttiisi ja menisit laivan mukana 
pohjaan, muista se. Mutta nyt sinut on vietävä kahvia ylös Forstille..

Se metallinen tarjotin jolle pahantuulinen kokki sysäsi kannun 
kahvia ja sämpylät, oli paha kantaa, tuolla kuormalla läksin kiipeä-
mään portaita ylös. Toista kättä apuna käyttäen tasapainoilin ensin 
ylös venekannelle, kaiken aikaan tuuli uhkasi riistää sämpylät tar-
jottimelta, venekannelta alkoi uusi nousu, uusi porras osuus ylös-
päin, kohti komentosillan vasenta siipeä, se kysyi askel askeleelta 
työtä, mitä ylemmäksi tulin, sitä voimakkaimpina tuntuivat laivan 
heilahdukset. Viimein seisoin ruorihuoneen liukuoven edessä. Iso-
kokoinen yliperämies kiskoi oven auki, tein eleen ojentaa tarjotinta 
hänelle, mutta sain vastaani ärjäistyn käskyn: - Tuokaa helvetissä se 
perille asti!

Laiva heilahti, ja tuon hilauksen vauhdittamana läksin kiitämään 
kantamuksineni poikki ruori huoneen, kohti merenkulkuhyttiä ja 
karttapöytää mihin jätin tarjottimen sämpylöineen, tyhjin käsin 
samaa reittiä palatessani tarkastelin ympäristöä kuin varkain, laajat 
ikkunat aukesivat eteenpäin ja niiden takana rannaton harmaa meri 
aaltoineen, messinkinen konelennätin oikeanpuoleisen ikkunan 
vierellä ja käskeskellä huonetta, kupumainen messinkinen kompas-
si suojus; matalalla korokkeella näin seisomassa ruorimiehen, sama 
sotilaspuseroinen, toinen noista, jonka oli nähnyt aikaisemmin yöllä 
kannella, myöhemmin opin tuntemaan tämän miehen matruusina.

Jäin hetkeksi ulos komentosillan siivelle katselemaan, siitä paikasta 
aukeni esteetön näköala yli keulakannen ja rannattomalle, harmaana 
aaltoilevalle merelle. Ympärillä aukeava meren rannaton avaruus teki 
minuun suuren vaikutuksen. Laiva heilui verkalleen puolelta toiselle 
ja kuulin keula aallon kohahtavan. Meren yleisväri oli talvisen har-
maa, ja samaa väriä oli pilvinen taivas, mihin mastokärjet piirsivät iä-
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nikuista edestakaista kuvioitaan. Kuljettiin myötätuuleen, harmaat 
aallot nostelivat harjojaan samaan suuntaan. Taakse katsoessa, näkyi 
perän nouseva ja laskeva liike, vaahtoläikät taakse jäävän perävanan 
kummankin puolin jatkuivat suorassa jonossa, niin pitkälle kun sil-
mä kykeni erottamaan ja alas painuva musta kivihiilisavu purjehti 
tuulen mukana laivan vierellä, häviten verkaan aaltojen laaksoihin.

Vuoteiden sijaus, veden kanto noihin pesukaappien vesisäiliöihin, 
sekä hyttien päivittäinen siivoaminen kuului messipojan työympä-
ristöön. Rissan opastamana sain aloittaa ensimmäiseksi tuon työn 
konemestarin hytistä. Hytti sijaitsi keskilaivan oikeapuoleisen hytti-
rivistön toisena -heti konepäällikön hytin jälkeen. Se ei ollut kovin 
suuri asumus , hytissä oli pöytä, vaatekaappi, lyhyt sohva ja korkea 
verhoilla eristetty vuode, vahvasalpaisen pyöröikkunana lävitse tuli 
valoa tähän meriselliin. Asumus oli karu ja koditon, hytin vähäiset 
seinätilat olivat tyhjät kuvista, eikä pöydällä näkynyt valokuvia per-
heenjäsenistä, ei edes laivakauppiaiden merimiehille lahjoittamia 
tyttökalenteria näkynyt, jotka muuten olivat niin yleisiä merimies-
ten asumusten seinillä.

Vuoteen alalaatikoista kantautui ympäristöön kuulumaton ääni, 
kumarruin avaamaan alimman laatikon ja katsoin sen sisältöä, laa-
tikon pohjalla näkyi tyhjien vodkapullojen rivistö kierimässä laivan 
kalistusten mukana, puolelta toiselle.

Ovi aukesi ja hytin asukas; ensimmäinen konemestari, astui 
hyttiin, mies oli lyhyenläntä, turpeakasvoinen, kaksiosaiseen virtty-
neeseen konemestarien työasuun pukeutunut puolalainen. Miehen 
raakaluomisilla lyttyyn lyödyillä kasvoilla karehti hyväntahtoinen 
hymy. Minä ymmärsin sisään tulleen tervehtivän, mitä muuta hän 
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sanoi oudolla kielellään, siitä ei jäänyt mitään kuvaa minulle. Mesta-
ri taikoi nyt jostakin laatikostaan avatun pullon vodkaa,kaksi lasia , 
kaato ne täyteen ojensi toisen niistä minulle, - ymmärsin tästä, että 
hän tahtoi kallistaa minun kanssani maljan. Otin tahtomattani lasin 
käteen, maistoin lasista, se oli väkevää,vaikeasti nieltävää pahan ma-
kuista ainetta joka jäi minulta juomatta, panin lasin pöydän kulmalle 
ja mykän käsielein selitin, että minulla oli vielä töitä tekemättä, otin 
siivousvälineeni ja poistuin huojutunenin mielin ulos käytävälle.

Saman päivän aamuna kohtasin vanhemman miehen kumartunee-
na korjaamassa messin oven edessä olevaa askelmaan, todenäkäisesti 
laivan kirvesmies, Minun nähtyään mies nosti päätään. - Kalle, kat-
so, tämän askelman alla saisit hyvän jemman. En heti ymmärtänyt 
mitä hän tuolla tarkoitta, sitten kirvesmies kysyi: -Onko tämä en-
simmäinen laiva sinulle?

Nyökkäsin.
Lähes kaikki keskilaivalla – kokkia luukuuottamatta – näytti suu-

taantuvan minuun tulooni laivalla samalla asenteella, kun tunnetun 
Klipperin Catty Shackin päällystö suhteentuin siihen poikavauvaan, 
jonka he löysivät pienessä veneessä ajelehtimassa keskellä Intian val-
tamerta, ja jonka he adoptoivat laivalle, ristivät Robisoniksi ja kas-
vattivat löytölapsesta laivakokin Catty Sharkiin.

Elintarvikkeiden suuri määrä ihmetytti minua; erilaisia säilykkeitä 
ja makkaraa, ihmeekseni sain katsella, miten kokonaisia makkara-
pötkyjä jäi työajan jälkeen laivan keittiöön. Aamuin ja illoin kokki 
leikkasi metalisille tarjottimille leikkeleitä vietäväksi kaikkiin laivan 
messeihin. Tuo kaikki ihmetytti minua ja näin siinnä kuin tahto-
mattani tuhlailua, kun Rissa sitten kehotti minua heittämään kaiken 
ruokailusta yli jääneen ruuan mereen, aloin kapinoida, olin lähtöisin 
kylästä, missä ihmiset tekivät päivittäiset työnä niukalla ravinolla, 
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ruoka oli noissa asumuksissa ja kylissä siunattu jumalan viljaksi, jota 
ei käynyt heittään pois.

Rissa nauroi koko asialle. - Se on maissa, tämä sukupolvi täällä lai-
voilla ei säästä mitään, eikä seuraavalla ole mitä säästää.

Höyryttiin kohti pohjoista, läpin harmaanvihreän Pohjanlahden. 
Sain kuulla että seuraavan päivän iltaan tultaessa oltaisiin perillä 
lastaus satamassa.

Vesi ja aallot kohtelivat laivan ulkosivuja vasten eikä mikään eri-
tyinen luonnon ilmiö häirinnyt kulkua. Iltapäivätauon aikaan Rissa 
istui messissä tavanomaisella paikallaan tupakoiden ja silloin tällöin 
kahviaan maistellen.

Rissa oli itsevarman tuntuinen nainen, joka ei pelännyt muutta 
kuin isoa kalaa. Pian opin kuitenkin tietämään hänen salaisesta pe-
lostaan, se ei ollut meri, eikä arvaamattomat miehet, se oli jotakin 
muuta, sellaiset kun laivan höyrykattilat, opin pian ymmärtämään 
että hän tunti selittämätöntä pelkoa noita paineessa pullistelevia 
astioita kohtaan. Laivan ollessa merellä ja konehuoneen ja pannu-
huoneen miehitettynä, hänen ei pelkoa näkynyt, mutta kun laiva oli 
saatu satamaan ja pannuhuone alhaalla jätetty yksinäisen patavah-
tina toimivan lämmittäjän valvontaan, silloin hän ei voinut peittää 
pelkoaan, hän oli huolissaan lämmitähän kyvystä valvoa yön aikana 
noita kattiloita, ja kun hänen korviinsa kantautui sana lämmittäjien 
juottelusta, sinä yönä saattoi kuulla hänen kengänkatojensa hermos-
tuneen kapsahtelun kantta vasten, hänen kulkiessa oman hyttinsä ja 
messi huoneen väliä.

Rissa tuntui olevan selvillä kaikesta, mitä laivalla tapahtui; toinen 
perämies, Andrei, ja Buosu, kasvattivat partaa kun sellainen nyt oli 
ruotsissa muotia. Kokki oli juoppo retale, jolle tullaan antamaan läh-
töpassit seuraavassa satamassa, samoin olivat lämmittäjät, no, kansi 
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remmi- kuten hän kutsui laivan matruusi porukkaa: - Nekään nyt 
maailman parhaita ole, mutta heihin saattoi luottaa.

Seuraavan päivänä, puolenpäivän jälkeen nousi talvisesta usvasta 
laivan oikealta puolelta, matalan maan ääriviivat näkyviin, saattoi 
myös erottaa kolmiomaisen majakan ja vaalean raidan horisontissa 
maakaistaleen alapuolella, se oli jäätä ja heti syönnin jälkeen iskey-
tyivät ensimmäiset irralliset jäälauta laivan kylkiin, iskut tärisyttivät 
laivan runkoa ja peräsinkone konehuoneen ylätasanteella aloitti 
pitkän äännekään käyntinsä puolelta toiselle, jäälauta kulkivat lai-
vakylkien vieritse, keinuivat hetken keulan aallon kohauttamina ja 
loittonivat taakse verkalleen pyörien.

Pienien yksittäin ajelehtivien jäälauttojen leikittämä avovesi loppui 
ja laiva iski täydellä vauhdilla silitysrautaa muistuttavan keulansa yh-
tenäiseen jääkenttään, runko vapisi keulasta perään ja laivakeittiön 
seinillä roikkuvat kattilat aloittivat säännöllisen rummutuksen, me-
ren rauha ja järjestys oli hetkessä kadonnut, syntyi uutta veden, jään 
ja ihmisen elämää.

Maalin ja rasvan tuhrimissa talviasuisia merimiehiä kiirehti keitti-
ön ohitse, ja saatoin kuulla äänekkäitä käskyjä, sekä kovaa kiroilua.

Laivat teki raskasta kulkuaan jäisellä tiellä, ohitettiin luminen kal-
lioinen niemi ja yksittäisiä saaria, sitten illan jo pimetessä tuli sata-
man valot- äkkiä ja arvaamatta näkyviin.

Jalat polkivat kiireisin askelin kansia ja kuului huuto: _Stad by!
Rysähtelyn ja jytinän taottua, joukko merimiehiä laski suurella kii-

reellä lankonkia alas laiturille, missä pari ohi kulkenutta oli jäänyt 
seuramaan laivan kiinnitystä.

Oli uuden vuoden aatto ja kello lähenteli kuutta illalla.
Rissa toi minulle hyttiin pullon susipäistä Gordon Giniä, ja koko-

naisen kartongin Amerikan savukkeita: -Ne ovat ’ransuunia’, hän sa-
noi ja käski minua viemään sekamehua upseerimessiin.
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Kaatelin keittiön kaapista kymmenenlitran peltipurkista mehua 
kahteen teräksiseen nokkakannuun ja panin ne messin pöydälle.

Ryhmä perälaivan merimiehin maihinmeno asuissaan laskeutui 
alas lankonkia, meluava joukko päissään, matkalla kaupungin ravin-
toloihin.

Upseerimessiin kerääntyi väkeä, kenellekään siellä ei näyttänyt 
olevan asiaa maihin. Messissä kajahteli kovaääninen ruotsinkieli ja 
siellä juotiin Bols merkkisiä juomia. Sitä mukaan kun ilta vanheni, 
äänet messissä nousivat ja arvokkuus laski. Ennen puolta yötä ovi 
oli avattu käytävään ja sähkövalojen alla leijaili paksu tupakan savu. 
Puolalainen konemestari istuin mukana tuossa väessä, hänen lattean 
turpeat kasvonsa kiilsivät hiestä ja hän näytti nauttiva koko slaavilai-
sella sielullaan yhteisjuominkista, ymmärtämättä sanakaan puhutus-
ta kielestä ympärillään.

Puheiden, taikka väistelyn aiheita tuossa seurassa ei tarvinnut kau-
kaa etsiä, kaikki ne olivat peräisin laivasta ja sen työympäristöstä, 
kiistelyn kohde oli lämmittäjät.

Forsti valitti pöydän yli, konepäällikölle, ettei laivalla ole päteviä 
lämmittäjiä pitämää höyrypainetta yllä.

Poikakasvoinen konepäällikkö istui hetken hiljaa, vaikka huoneen 
ilma oli lämmintä - lähes kuumaa – hän istui ruotsalaismallinen 
suikka päässään. - se ei ole niin helppoa, hän sanoi, - pitää höyryä 
topilla, silloin kun ajetaan jäissä, käsky pysäyttää kone tulee varoitta-
matta ylhäältä, ei lämmittäjät voi tehdä juuri mitään siinä vaiheessa, 
varaventtiilit aukeavat ja pannut ’lettaavat.’ Ei siinä ole mitään tehtä-
vissä, paine putoaa, samalla menee rahaa taivaalle, höyry on rahaa ja 
paineen ylös stemmaaminen ottaa aikansa.

Väittely jatkuin ja aaltoili, välillä kaikki puhuivat yhtä aikaa: - Mikä 
mies tämä mies. Juna mies! Huusi toinen perämies Anrei.



20

Rissa ei osallistunut kannen ja koneen väliseen kiistelty, hän sen 
sijaan tahtoi tietää, missä laivassa uusi kokki oli viimeksi ollut.

Uusi kokki oli tullut myöhään illalla laivaan, hän oli vaalea silmäla-
sipäinen nuori mies nimeltään Olli. Istuessaan siinä penkin päässä, 
hänellä oli edelleen musta poplaritakki yllään, koska oli uudenvuo-
den aatto ilta, oli hän luonnollisesti humalassa, hän puhui ohuella 
kimeällä äänellä: - Minä olen kokki, safkat ovat minun alaani. Elkää 
sitten tulko minua neuvomaan, minä osaan pöperöt vääntää, jos 
näen pupun juoksevan, minä kyllä tiedän mitä siitä pitää laittaa. 
Jytte. Jytte, se oli viime kanootti. Arkangelista tropiikkiin ja perusta 
kiinaan, sitä linjaa ajettiin.

Tein tuttavuutta nuoren laivapoika Junkin kanssa, joka oli määrät-
ty yövahtiin kannelle. Junkki kuljeksi laskusillan läheisyydessä ja piti 
päämajana laivan keittiötä, mihin hän oli tunnut ai kausi lehtiä yön 
pitkiä tunteja varten, hän piti noita lehti näkyvillä siitäkin huolimat-
ta, että Forsti oli kurkistanut sisään keittiöön ja tiukannut Junkilta, 
pitikö tämä keittiötä lukusalina.

”Parjaavat aina ahteriporukkaa, Junkki sanoi, nyökäten päällään 
kohti messiä ja sieltä kuuluvia ääniä, - Ovat kuitenkin samanlasia, 
se Polakki, esimerkiksi, se on tissuttelee kaiket päivät, haisee viinalle, 
mutta se osaa tehdä sen ääneti, niin ettei sitä erityisemmin huomaa. 
Ollaan kun yhtä perhettä, Forstikin joskus juovuksissa julistaa. Voi 
helvetti, ei se että hän sinuttelee meitä joskus, teitittelyn sijasta - tee 
meistä yhdenarvoisia.

Yöstä oli tulossa kylmä, vähäinen lumisade laskeutui alas laiturille, 
missä vähäisten valojen alla kuljeksi hajanaisesti ihmisiä.

Huomioni kiinnittyi ihmisen tummaan hahmoon, joka seisoi kra-
anajalan varjossa laiturilla. Hahmo seisoi liikkumatta paikallaan.

- Miks se seisoo tulla, kysyin Junkilta.
- Junkki katsoi alas. - Se on varmaan niitä huoltoja. Vittu kyttä.
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- Mitä se siellä?
- Se vahtii, ettei huorat pääse laivaan.
- Huorat?
- Niin, Ne tulevat tavallissetti myöhempää, jos nyt tulevat ollen-

kaan.
Ohueen päällystakkiin pukeutunut laihan luiseva mies laiturilta 

lähti ovopäin kiipeämään laskusiltaa ylös. Junkki asettui laskusillan 
yläpäähän laivaan pyrkivää vastaan. - Mitä asiaa?

- Tulin tervehtymään vanhaa kaveria, pitäs olla tässä laivas.
- Minkä niminen
- Eldari, legioona Kananen. Oltiin yhdessä legioonaa.
- Ei ole sen nimistä meillä.
- Pitäs olla.
- Ei tässä laivassa.
- Päästäisit lämmittelemään. Antaisit edes ryypyn, on niin saatanan 

kylmää.
Junkki piti päänsä.
- Ei käy.
Mies kääntyi ympäri ja laskeutui alas laskusiltaa. Katselin partaan 

yli alas ja näin tämän onnettoman Lasaruksen kulkevan lumisen lai-
turin poikki ja häviävän varastorakennuksen taakse. Tunsin olevan 
etuoikeutettu, kodikas lämmin laivaympäristö takanani kaikkine 
tuo juomineen ja syömisineen.

Kova meteli ja huudahdukset kiinnittivät meidän huomiomme , ne 
tulivat toiselta puolen laivan, upseerimessin käytävältä. _ Tule ulos, 
Polakki perkele!

Mentiin katsomaan, mitä tämä kaikki oli; isonkokoinen yliperä-
mies seisoi käytävällä, kädet koholla lievässä etumatarassa, askeleen 
parin päässä hänestä seisoi lyhyen länttä konemestari, kasvoillaan 
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tuo pysyvä hämmentynyt hyväntahtoinen ilme, mestari päästeli ly-
hyestä kurkustaan ääniä, jotka kuulostivat aivan kuin hän olisi sano-
nut; kichak, kichak.

Meille oli selvää, että siinä oli yhteenotto alkamassa. Kämmensyrjä 
isku tuli mestarilta, se osui Forstiä poskeen, Förstin kädet putosivat 
nyt alas ja hän kääntyi siltä seisomaltaan ympäri ja palasi lyötynä 
messiin, äänekkäästi alkanut epätasaiselta näyttänyt ottelu oli vä-
hemmässä kun kahdessa minuutissa ohi.

Viimeinen hytti, laivan vasamanpuoleisella käytävällä, enne perä-
kannen portaita, kuuluu kolmannelle perämiehelle; Rille Henrikso-
nille. Rilly oli vanhempi romuluinen mies, joka joskus näytti kärsivän 
pakkoliikkeistä. Rilly viihtyi yksikseen hytissään, sillä kovin harvoin 
näin hänen istuvan messissä seurustelemassa muiden mukana. Ril-
lyn hytin ovi oli auki ja kun hän näki minun kulkevan ohitse, hän 
viittoi minua astumaan sisälle hyttiin, menin ja istuin pienelle soh-
van pätkälle. Rilly istui tuolissaan pienen kirjoituspöydän vierellä, 
hän otti lasin, kaasi siihen äkkinäisin elein Viskyä latteasta pullosta 
ja sanan mukaisesti tokkasi lasin minua kohti, otin lasin ja maistelin 
pienin siivuin sen sisältöä. Rilly ei aloittanut mitään keskustelua, ei 
tehnyt kysymystä mistään, istui vain paikallaan ja röhähteli. Hänellä 
ei tuntunut olevan mitään asiaa, ei tarvetta sanan vaihtoon, hän vain 
istui siinä tullillaan. Sitten äkkiä hän löi kämmenellä otsaansa, lau-
sui luisevan kovalla äänellään: - Rilly Henrikson, from Marjanham. 
Finlad. Kuulin hänen röhkivän, näytti siltä, kuin jokin muisto olisi 
vaivannut häntä, tuon jälkeen hän joutui yskäkohtauksen valtaa.

Nousin istumiseltani ja astuin käytävälle, kuulin takanani tämän 
tuberkuloottisen vanhan purjelaivamiehen köhisevän yskän.
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Kello löi puolenyön, vanha vuosi vaihtui uuteen. Laivojen sireenit 
ulvoivat ja monet sekaiset huudot toivottivat uuden vuoden terve-
tulleeksi.

Matkalla hyttiini tapasin Rissan.
Kapteeni ei pidä tästä metelistä, hän sanoi, sitten jatkoi, - Siellä on 

vieraita perälaivassa. Ne ovat pahoja tyttöjä. Elä mene sinne, tämän 
sanottuaan hän toivotti hyvää uutta vuotta ja hävisi omalle puolel-
leen.

Mitä olivat sellaiset pahat tytöt, mistä Rissa minua varoitti. Niistä 
minun oli otettava selvää.

Peräkorokseen kansi oli vähäisen lumen peitossa, iso ruskeaksi 
maalattu rautainen vararuorikehikko otti suuren osan vähäisestä 
kansitilasta, tuon ruorikehikon varjossa, lumessa, kyykki humalainen 
tyttö,minun nähtyään hämmentynyt tyttö nousi täyteen mittaansa, 
nosti pikkuhosujaan ja kiirehti kansi ’töllin’ avonaisesta ovesta sisään. 
Yhtä hämmentyneenä kuin tyttö, ja jännittyneenä kaikesta, seurasin 
humaltunutta tyttöä alas niitä portaita, jotka johtivat heti oven ta-
kaa alas perälaivan hämärästi valaistulle käytävälle. Joka askelmalla 
tuli musiikkia vastaan, ääniä ja huudahduksia, käytävää reunustavien 
hyttien ovet olivat auki, levysoitin soitti äänekästä tulipunaruusua. 
Kaikkialla ympärillä oli elämää ja rallatusta. Pitkä punatukkainen 
nuorukainen Amerikan tyylisissä farmari housuissaan hoippui ulos 
yhdestä hytistä, takana kurkisti naisen kasvot ja taempana vielä mus-
tatukkainen pikkumies. Yhtä pieni, mutta vaaleatukkainen mies 
huusi oikeanpuoleisesta ovesta: Tule Kalle ottamaan ryyppy!, ja pul-
lo lennähti käden pitelemänä eteeni. Otin ryypyn ja vielä kaksikin 
sen jälkeen, musiikki soi ja laulaja aloitti samaa; ’ratsun lento on kun 
tulta’, nainen,ei enää niin nuori, liittyi kertosäkeeseen; ’ratsun lento 
on kun tulta’. Tämä kaikki oli jännää ja uutta, eikä yhtään pelottavaa 
riita ääntä erottautunut tästä hyväntahtoisesta mölinästä.
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Kuka sä soot?, nainen hytin ovelta kysyi. - Oot sä täst laivasta?
Se on Kalle, Messi Kalle, asustaa keskilaivansa, vaaleatukkainen 

matruusi sanoi.
Mä Tahdon ’midsemppiin’, mä tuun sun hyttiin, nainen sanoi,.mu-

siikki soi, - Mä lähden mukaan, tummatukkainen mies sanoi.
Mentiin siitä portaat ylös kannelle ja käveltiin kohti keskilaivaa, 

tummatukkaisella oli pullo kädessään ja hän sanoi: - Mut on pelas-
tettu merestä kerran. Uskotko sitä, se oli Biskajan lahdella. Laiva 
meni pohjaan, spanjuurait onkivat ylös, pitivät hyvää huolta. Uskot-
ko, että pitivät.

Seuraava aamu oli sunnuntai, ja koska sunnuntai ei ollut satamassa 
työpäivä laivalla oli hiljaista. Kokki oli kipeä, ja niin olivat muutkin.

Kello puoli kymmenen Rissa sanoin. - Kalle sun henki haisee ka-
malalta, mene pesemään hampaasi. Olin kuulut että jotkut ihmiset 
pesivät hampaitaan, mutta ensimmäisen kerran sellaista ehdotettiin 
minulle.

Kävin ulkona kannella ja palasin messiin asettelemaan aamiaiskip-
poja, siivotulle pöydälle.

- Onko sinulla tyttö hytissä, Rissa kysyi. Nyökkäsin.
Rissa lähti katsomaan, palasi kotvan kuluttua. - Se ei olis hullum-

man näköinen tuo Ulla jos sillä oli vain puhtaammat alusvaateet. 
Varo sitä, se puhaltaa.

- Puhaltaa?
- Niin puhaltaa, varastaa.
Kun menin hyttiin, Ullaksi kutsuttu istui puoli pukeissaan pun-

kassa.
- Sä olit juovuksissa illalla, ja vihainen, löit nyrkillä ’skottiin’ ja sam-

muit turkille, Eldari nosti sut punkkaan.
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Minua vaivasi koko tapahtunut ja olin epäystietoinen miten tähän 
kaikkeen pitäisi suhtaantua ja miten tästä eteenpäin menetellä.

Olin jo varhain oppinut tietämään mitä on kova ja hiomaton kar-
kea työ. Siihen olin tutustunut metsissä ja rannoilla. Tuo kaikki oli 
muokannut minusta jo kuuteentoista ikään tullessani sitkeän nah-
kanaulan, ja muistutin enemmän kalliovuorten villi intiaania kun 
minkään laivan sisäpalvelijaa.

Eräänä päivänä Rissa kutsui minut hyttiinsä.
- Kuule Kalle, Rissa aloitti - Olen huomannut,että olet tottunut 

toisenlaisiin töihin, raskaisiin töihin, sen saattaa nähdä sinusta. Sen 
vuoksi olen puhunut kapteenille ja ehdottanut, että pääsisit ’jung-
mannikisi’, laivapojaksi kannelle, ulos kansitöihin, saisit pitää ruoria 
ja olla tähystäjänä merivahdissa, se oli ihan toista, kun tämä, ja palk-
kakin olis pikkasen suurempi. Sovittiin kapteenin kanssa että saisit 
muuttaa perälaivaan asumaan jo tänään. Virallinen ’mönsträys’ tulee 
sitten myöhemmin.

Vielä saman päivän aikana siirsin vähäiset tavarani perälaivaan, 
poop kannelta portaita alas vasamalle puolelle, ovi pikku hyttiin ja 
siinä korkealaitaiset päälekaispunkat kahdelle,kuin kaksi avonaista 
ruumisarkkua, vaatekaappi, ja pyöröikkuna sisäänpäin kallistuvassa 
laipiossa. Ketään ei näkynyt missään, poikittaiskäytävä oli tyhjä ja 
ovet sen sivuissa suljetut. Alavuoteen vuodevaateet olivat mustan 
pölyn tuhrimat, ja tuota mustaa pölyä oli kaappien ovissa ja pikku 
pöydän reunoissa. Asetuin hyttiin ja valitsin tyhjän ylävuoteen lepo-
siakseni missä tulisin makailemaan kuluvan vuoden.
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Sillä aikaa kun tein pesää yläkokijaan ja kotiuduin tuohon pikku 
huoneeseen, ei koko pesäosastossa ollut ristin sielua toivottamassa 
minut tervetulleeksi. Kaikki perälaivan asukkaat olivat ulkona työs-
sä, merimiehet kannella ja konemiehet konehuoneissaan.

Perälaivan asuinosastot olivat jaettu kone ja kansimiehistön kes-
ken, niin että oikealla puolella asustivat merimiehet, matruusit ja 
muu kansiporukka. Vasemman puoleiset hytit kuuluivat lämmit-
täjille ja tunkkimiehelle, se hytti johon minä olin joutunut asusta-
maan, kuului ’trimarelle,’ lämmittäjien apulaiselle, jonka tehtävänä 
oli kärrätä hiiliä varsinaisille lämmittäjille näiden vahdissa.

Näiden kahden laivasivun asukkaiden hyttien sisustuksessa oli 
näkyvä ero. Kansimiesten, matruusien ja puolimatruusien,jotka 
jakoivat hyttinsä laivapoikien kesken, asujaimistot olivat siistejä ja 
erilaisilla puukenkälampuilla koestellut. Vuoteiden seinustoilla saat-
toi nähdä laivalla vierailleilta kaupustelijoilta ostettuja gobeliineja, 
joiden aiheet olivat ratsastava neidonryöstäjä pakenemassa täyttä 
laukkaa.

Satamissa stuertti myös jakoi laivakauppiailta saamiaan seinäka-
lentereita, laivaväen kesken niin että jokaisen hytin yhdellä seinällä 
noiden kalenterien puolipukeiset tytöt esittelivät pitkiä raajojaan.

Hyttien sisustus perulaivan asemalla puolella oli toista maata, 
nämä hytti kuuluivat lämmittäjille ja olivat karut ja autiot. Lukuun 
ottamatta joidenkin tyhjien pullojen kirjailtuja etieketejä, muu-
ta koristeellista ei noissa hyteissä näkynyt. Näitä hyttejä  asustivat 
lämmittäjät, laitella oli pataruumasta vaateiden mukana kantautu-
nutta hiilenpölyä. Alastomalla seinällä koukussa roikkui noen mus-
taamia vaatekappaleita, vuodevaatteet olivat tuhraantuneet nokeen 
ja vuoteilla makaili lämmittäjä usein täysissä pukimissaan.






