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Lähtöni laivalle tapahtui äkkiä ja suunnittelematta siitäkin huo-
limatta, että olin odottanut jo jonkin aikaan tätä tilaisuutta päästä 
mukaan tälle tietylle matkalle, joka suuntautuisi Kap Hornin kautta 
Eurooppaan. Kapteeni oli ehdottanut laivalle saapumiseeni päivää, 
jolloin sää olisi sopivampi venematkalle maista laivalle. ”On parempi 
tulla laivalle huomenna”, hän esitti asian minulle. Herra Swannellin 
vietettyä yön maissa, oli hän valmis palaamaan venekyydissä laival-
le, joten päätin liittyä enempää viivyttelemättä hänen seuraansa, ja 
matkata samalla veneellä ulos redille, missä Passat oli ankkuroitu-
na. Siinä hädin tuskin jäi aikaa kunnon hyvästelyille, pelkät hätäi-
set kädenpuristukset ja sitten hyppy moottoriveneeseen. Laiturille 
asti minua saattamaan tullut neiti Long oli itsepintaisesti kutonut 
minulle sukkia aivan viimehetkiin asti ja nakkasi kutomansa sukat 
nyt jälkeeni veneeseen. Neljämastoinen parkkilaiva Passat oli ank-
kuroituna mailin etäisyyteen rannasta, ja matka sinne kesti puolisen 
tuntia. Vene teki tuon matkan ilkeässä aallokossa, joka keikutti aika-
lailla pientä venettä missä me matkustajat heittelehdimme avutto-
mina sinne tänne. Meidän lisäksemme veneeseen oli lastattu suuri 
määrä matkatavaroita. Yritin pitää huolta laatikoista ja nyssyköistä 
ympärilläni sekä samanaikaisesti toisella kädellä suojata kasvojani 
meriveden lentäviltä pärskeiltä. Pääsy laivalle aaltojen nostamasta ja 
laskemasta veneestä ei ollut lainkaan helppoa, oli hypättävä juuri oi-
kealla hetkellä Jaakobin portaille, jotka eivät olleet muuta kun laivan 
kyljellä killuvat huojuvat köysitikkaat.

Päästyämme lopulta Passatin kannelle olimme kaikki läpimärkiä ja 
osa matkatavaroistakin olivat meriveden pahasti kastelemia. Laiva 
vaikutti erittäin likaiselta, mutta tiesin että matkan alettua Euroop-
paan kaikki tulisi laivalla muuttumaan. Sain kuulla matkatoveriltani, 
että tavaroita ja tarvikkeita oli toimitettu laivalle reilusti yli kuuden-
tuhannen Australian punnan arvosta ja niitä lojui kaikkialla, kansilla 
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sekä käytävissä. Kulutin tulopäivän purkamalla matkatavaroitani ja 
keskustelemalla Swanellin kanssa, joka oli sanoinkuvaamattoman in-
noissaan ajatuksesta matkata purjelaivalla Hornin kautta Englantiin. 
Kolmas matkustaja, Rimmer niminen pikkumies, saapui alukselle 
myöhemmin illalla kasvot vihreinä kuoppaisen venematkan jäljiltä.

Tutustuimme ensimmäiseksi laivan pääkokkiin, joka oli kotoisin 
eteläisestä Australiasta. Hän oli myös yksi mukavimpia miehistön jä-
senistä. Meitä palveli myös reipas australialainen messipoika, jonka 
juuret olivat Euroopassa, Wienissä. Näytti siltä, että matkan aikana 
tulisi olemaan tarjolla hyvän palvelun lisäksi loputon määrä yksin-
kertaisia, mutta hyviä aterioita. Kuitenkaan tämän matkan alkujär-
jestelyt eivät olleet verrattavissa matkaan jonka olin tehnyt samalla 
laivalla vuosia aikaisemmin. Olin tavannut kapteenin aikaisemmin 
jo maissa sekä puhunut tästä matkasta. Havaitsin heti tämän kysei-
sen miehen ystävälliseksi ja kelpo herrasmieheksi. Vaikka seuraava 
päivä alkoikin kiireisenä, mitään ei silti kuitenkaan näyttänyt tapah-
tuvan. Puoleenpäivään mennessä nousi pienoinen tuulenvire, mutta 
laiva ei vielä läheskään ollut purjehduskunnossa. Kun purjeet saatiin 
nostettua, tuuli tyyntyi. Katselin koko päivän miehistön valmiste-
luja edessä olevaa purjehdusta varten. Päivä oli kaunis ja ilma viileä, 
vaikka kylmyys ei tuntunut yhtään. Tyyni meri laivan ympärillä hoh-
ti sinisenä kuin alkukesällä. Tarjolla oli aterioita, mutta laivan kansil-
la lojuvien rojujen ja kiemurtelevien vaijerien vuoksi meille jäi hyvin 
vähän mahdollisuuksia sulattaa kyseisiä aterioita liikkumalla. Pikku-
mies Rimmer oli kävellyt koko päivän rauhattomana edestakaisin, 
hän oli selvästi harmissaan kaikesta tästä viivyttelystä, joka lykkäsi 
matkan reipasta alkua. Hän sanoi tuntevansa olonsa samaksi kuin 
kahlittu leijona, hän halusi päästä viivyttelemättä matkaan. Minul-
la oli pienoinen ennakkoaavistus, että matka tulee osoittautumaan 
hänelle suureksi pettymykseksi, sillä kuten hän itse asian ilmaisi – 
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hän haluaa liikkua nopeasti. Suuri raskaasti lastattu purjelaiva ei ole 
oikea väline nopeaan matkantekoon. Herra Swanell oli erinomainen 
matkakumppani, huumorintajultaan hyvä ja mieleltään maltillinen. 
Meistä kumpikaan ei tupakoinut, mutta herra Rimmer sen sijaan 
tuprutteli pahanhajuista piippuaan kaiken aikaan ja saatoin vain 
aavistella mitä tuo käry tulisi tekemään olollemme siinä pienessä 
päivähuoneessa, missä tulisimme viettämään päivittäin aikaamme 
– varsinkin silloin kun laiva alkaisi keinua ja olisimme vaarassa sai-
rastua meritautiin. Vaikka laivan Röijeli purjeet olivat kaikki nos-
tetut, laiva tuskin liikkui ja Port Victorian viipyi edelleen näkyvissä 
taivaanrannalla. Mennessäni iltaruokailun jälkeen ulos kannelle, mi-
nua tervehti siellä suurenmoinen näky: taivalla oli täysikuu ja purjeet 
laivan mastoissa piirtyivät kuunvalon kirkastamaa yötaivasta vasten. 
Jansson, joka kulki mukanani, oli innoissaan tästä kaikesta ja nautti 
jokaisesta hetkestä. Kulutimme lopun iltayöstä päivähuoneessa, jota 
kutsuttiin tupakkahuoneeksi. Ulkona kansilla asiat tuskin voisivat 
olla huonommin, käytävien pimeydessä lojui edelleen sotkuisia 
köysivyyhtejä sekä kiemurtelevia teräsvaijereita, joihin tottumaton 
saattoi arvaamatta kompastua. Rimmer parka oli kauhuissaan laivan 
askeettisesta ja alkukantaiselta vaikuttavalta toilettijärjestelmästä, 
lisäksi hän marisi alituiseen epäjärjestyksestä ympärillään. Minä 
tiesin jo laivaan tullessani, että laiva on ennen tätä kyseistä matkaa 
maannut yhdeksän vuotta toimettomana ja siinä oli nyt nähtävissä 
samankaltaista rappiota, jota syntyyn kylmilleen jätetyssä talossa. 
Minä kuitenkin uskoin, että kaikki tämä vielä tulisi muuttumaan, 
kunhan olisimme ensin päässeet kunnolla matkaan. Vasta myöhään 
illalla, kello kymmenen teen jälkeen painumme vuoteisiin. Olimme 
kulkeneet koko päivän aikana vasta viisikymmentä merimailia.
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Tiistai, 18. toukokuuta. 

Näinä aikoina on talvi eteläisellä pallonpuoliskolla. Silti päivä on 
kaunis ja vietämme suurimman osan päivästä kannella katsellen me-
rimiesten työskentelyä ylhäällä laivan takilassa ja raaoilla. Istumme 
keskilaivalla, joka on mukava paikka, mutta keittiön savupiipun pa-
hasti nokeama. Kokilla on täytynyt olla käytössään Leight Creekin 
hiiltä, sillä mikään muu hiililaji maailmassa ei saisi noin paljon no-
kea aikaan. Ruoka laivalla on enimmäkseen suuri määrä yksitoikkoi-
sia aterioita. Se suuri varastojen ja tarvikkeiden määrä joka tuli lai-
valle Australiassa, on nyt ahdettu tyhjiin hytteihin ja varastotiloihin, 
pois näkyvistä. Nuo toistuvat ateria ovat ainoa mitä me siitä enää 
näimme.

Heti iltaruokailun jälkeen Rimmer alkaa voida pahoin. Minäkin 
menen kannen alle ja kaivan esiin pullon Brandya, teen pari totia ja 
sukellan sitten vuoteeseen. Erittäin meluisan yön jälkeen seuraava 
päivä valkenee keskiviikkona. Kun nousen kannelle, nään miehistön 
täydessä työn touhussa hilaamassa purjeita ylös. Edellisen päivän na-
vakka tuulenvire on tipotiessään ja lillumme nyt lähes tyvenessä ve-
dessä. Koko armaan päivän laivamme kiertää verkaan kehään Wed-
ge- ja Neptun saarien välissä salmessa. Kuten tavallista, näillä vesillä 
suuret mainingit keikuttavat laivaa lähes tuulettomassa säässä. Nuo 
mainingit saavat nyt lukemattomat köydet ja vaijerit natisemaan, 
sekä ylimmän köysistön suhahtelemaan laivan heiluriliikkeiden tah-
dissa. Iltapäiväkahvin aikaan herra Rimmer ehdottaa, että meillä 
voisi olla jonkinlaiset kutsumanimet, koska hän muistaa niin huo-
nosti nimiä. Hän sanoo itse voivansa olla vaikka Ernie, erään suosi-
tun merikirjan keskushenkilö. Niinpä aloamme kutsua häntä ‘Love 
me sailor’ kirjan nimen mukaan. Illalla rahtihöyrylaiva nimeltään 
Silver Star ohittaa meidät läheltä perän kautta kiertäen. Laiva on 
englantilainen ja se viestittää lampulla; ”hyvää matkaa ja onnea”. Me 
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vastaamme viestiin vetämällä Suomen lipun ylös. Olemme koko päi-
vän rullanneet vasemmalta oikealle, oikealta vasemmalle ja takaisin, 
loppulomassa edestakaisessa liikkeessä. Ajan mittaan se ei tunnu mu-
kavalta. Muistelen välillä muiden tekemieni matkojen mukavuuksia. 
Torstaina minun alkaa jo olla vaikea muistaa mikä viikonpäivä on 
milloinkin kulumassa. Aamulla tullessani kannelle havaitsen saari-
en Wedge ja Neptun olevan edelleen silmillä erotettavissa. Kapteeni 
tulee sisälle aamiaiselle ruokailutilaan ja kertoo olleensa koko yön 
jalkeilla ja pyrkineensä alituisilla ’manoveereilla’ pääsemään eroon 
saarien läheisyydestä. ”En tahtoisi katsella niitä enää pidempään”, 
hän sanoo ja menee jälleen ulos. Päivän mittaan nousee pienoinen 
tuuli ja alamme tehdä verkalleen matkaa eteläiseen suuntaan. Loki 
laivan looringilla alkaa verkalleen pyörimällä mitata kuljettuja mai-
leja. Kapteeni Hagestrand kutsuu meidät illalla salonkiinsa aterialle. 
Samalla kerralla hän haluaa näyttää meille valokuva-albumiaan. Hän 
kertoo monia hauskoja juttuja retkistä laivoilla missä hänellä on ollut 
mukanaan matkustajia. On ylevää istua kapteenin siistissä, tilavassa 
ja hyvin kalustetussa salongissa. Paluu sieltä laivan peräasuntoihin 
on aivan kuin olisi muuttanut takaisin pahaan slummiin.

Perjantai, 21. toukokuuta. 
Vähäistä edistystä matkanteossa. Olemme edenneet kuluneen vuo-

rokauden aikana 100 merimailia. Tarjolla on ollut pohjoisenpuo-
leista tuulta, myötämerta sekä suttuinen taivas mastojen yllä. Useat 
linnut ilmestyvät tyhjästä ja laskeutuvat kansille, seisovat hetken liik-
kumatta keulapartaalla ja lehahtavat sitten siivilleen. Eräs kookas Al-
batrossi taapertaa keskilaivan kansilankuilla pitkin päivää eikä näytä 
kovin halukkaalta lentämään tiehensä. Ilkeä haju jonka lähtökohta 
jää minulle tuntemattomaksi, nousee jostakin laivan uumenista ja 
vaivaa minua koko päivän, kunnes keksin sen tulevan ilmavaihtotor-
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vista ja olevan mätänevän viljan imelä lemu. Vieläkin pahempaa on 
Rimmerin pahanhajuinen piipunkäry, jota hän alituiseen käryttää 
hampaissaan ja vasta toisena päivänä hänelle näyttää selviävän syy, 
miksi minä ja Jansson joka kerta poistumme ulos päivähuoneesta 
hänen astuessaan piippuineen sisään. Minulla oli tänään pitkä jut-
tutuokio erään nuoren eteläafrikkalaisen merimiehen kanssa. Hän 
täytti 18 vuotta ja näyttää olevan äärimmäisen mieltynyt purjelai-
van harjoittelukauteensa. Hän haluaa valmistua oikeaksi merimie-
heksi. ”Ei ole mitään, mitä voisi verrata tällaiseen purjelaivaan”, hän 
vakuuttaa. Stuertti, vaalea kookas ruotsalainen, on saanut ahdettua 
varastonsa ja tarvikkeensa jonnekin silmiltä näkemättömiin. Minul-
le jää sellainen mielikuva koko asiasta, että hän olisi siirtänyt tuosta 
määrästä osan omiin yksityisiin varastoihinsa. Laivassa ei ole saata-
villa lämpimiä kylpyjä, ainakaan matkustajille. Siitä huolimatta kol-
mas perämies ja kokki lotraavat pesuhuoneessa ja kuulen, kuinka he 
ovat kylpeneet siellä vedessä, jota meille matkustajille ei tarjota.

Lauantai, 22. toukokuuta. 
Aurinkoinen hieno aamu ja vastatuuli. Emme pääse mihinkään, 

emmekä tee matkaa mailiakaan. Istuskelen ja kävelen pitkin kansia, 
jotka ovat vihdoin lojuvista köysistä ja roinasta vapaat. Monta suurta 
albatrossia on liitänyt laivan läheisyydessä kaiken aikaa ja iltapäivällä 
ilmestyy näkyviin vettä suihkuttava valas. Ilma on tyyni ja meri sile-
än kiiltävä, kuin kiillotettu teräs. Ei ollenkaan matkantekoa koko vii-
meisen kuluneen 24 tunnin aikana. Iltaruokailun jälkeen kapteeni 
jatkaa kertomuksiaan hauskoista retkistään purjelaivoilla eri merillä 
ja maanosissa. Messipoika tulee keskeyttämään kapteenin tarinat 
ilmoittamalla suuren höyrylaivan tulevan meitä kohti. Menemme 
kaikki ulos kannelle ja näemme suuren harmaan höyrylaivan liikku-
van hitaasti aivan perämme takana. Vapaavahti ryntäsi peräkannelle 
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katselemaan ohikulkijaa. Laiva on brittiläinen ja se viestittää lampul-
la jotakin, jonka kokki tulkitsee: ”Charmer, matkalla Lontooseen. 
Hyvää matkaa ja hyviä tuulia”. Yöllä tapaan ruorissa seisovan nuoru-
kaisen, joka kertoo olevansa papin poika. Purjehtiminen yhdellä vii-
meisimmistä suurista purjealuksista on ottanut hänet täysin valtaan-
sa. ”Kuka haluaisi olla jonkinlainen upseeri konealuksissa tämän 
jälkeen?”, hän kysyy ja kitisyttää suuren ruoripyörän jalkajarruja.

Sunnuntai, 23. toukokuuta. 
Tuuli on voimistunut yön aikana ja sää on hyvää vauhtia muuttu-

massa oikeaksi kunnon tuuleksi. Suuret aallot mustuvat pullonvih-
reinä yli partaiden. Laiva rullaa ja survoo. Emme tunne kuitenkaan 
oloamme kovinkaan huonoiksi ja seuraamme mielenkiinnolla 
pahenevaa säätä.

Maanantai, 24. toukokuuta. 
Tyynet ja lempeät säät ovat tältä osin ohi ja takana. Tuulee kovaa 

ja on kylmä. Merimiehillä on täysi työ roikkua raaoilla keräämässä 
kohmeisin käsin purjeita, jotka päivää aikaisemmin olivat roikku-
neet lähes tuulettomassa ilmassa.

25.- 30 toukokuuta. 
Enimmäkseen merisairas. Olen viime päivien aikana useaan ker-

taan sananmukaisesti huuhtoutunut ulos hytistäni veden noustessa 
siellä puolisääriin. Vaadin stuerttia järjestämään minulle toisen, kui-
vemman asunnon. Hän antaa minulle lopulta luvan siirtyä hyttiin, 
joka on täynnä hänen omia tavaroitaan. Hytti sijaitsee hänen omaa 
asuinhyttiään vastapäätä ja kuulen päivittäin hänen laulelevan hytis-
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sään ”Daisy, Daisy” - sävelmää. Wieniläinen messipoika tulee 
pieneen päivähuoneeseen, missä savuttavan kamiinan lisäksi polte-
taan tupakkaa. Hän ripustaa märät sukkansa kuivumaan kamiinan 
yläpuolelle sekä päästelee paksuja savupilviä amerikkalaisista savuk-
keistaan, joita hän polttaa ja sytyttelee alituiseen. Hän on erittäin 
huolehtivainen nuorukainen ja haluaa tehdä kaikkensa saadakseen 
meidät tuntemaan olomme kotoisaksi laivalla. Ruoka on käymässä 
yhä kehnommaksi. Ruoka on enimmäkseen suolattua sianlihaa, pe-
konia, kovettuneita perunoita sekä muita papuja ja tinapurkkeihin 
säilöttyjä hedelmiä. Sen epämääräisen hauteen koostumusta, jota 
kokki valmistaa liedellään, ei ole kenenkään laivassa olijan tiedossa. 
Messipojan mukaan vain Jumala ja kokki itset tietävät mitä se on.

1. kesäkuuta. 
Kapteeni sanoo aamulla, ettemme ole päässeet juuri minnekään 

yön aikana. Se vähäinenkin tuuli, joka usean heikontuulisen päivän 
jälkeen on puhaltanut, oli ollut vastassa koko yön ajan. Ukko on 
selvästi pettynyt ja pahalla päällä matkan hitaan edistymisen vuok-
si. Emme tohdi kysellä mailien määrää tässä vaiheessa matkaa. En-
simmäisen 11 päivän aikana olemme tehneet tuhannen merimailin 
mittaisen matkan ja arvioimme olevamme jossakin Auckland-saaren 
läheisyydessä. Lisää purjeita nostetaan vaikka meri pysyy tyynenä. 
Ilma alkaa muuttunut kirpeän kylmäksi ja sää väriltään tasaisen 
harmaaksi. Vietämme paljon aikaa sisätilassa, siinä savuisessa päivä-
huoneessa, jota kutsutaan ’Mustien leiriksi’ sen vuoksi, että olemme 
enemmän taikka vähemmän kamiinasta lähtevän hiilisavun mustaa-
mia. Pieni Suomessa valmistettu kamiina antaa hyvää lämpöä, mutta 
samalla se työntää ilmoille aikamoisen määrän savua.
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21. kesäkuuta. 
Ohitamme eteläiset Uuden-Seelannin saaret ja jatkamme verk-

kaista matkaamme kohti Kap Hornia. Olemme viettäneet nyt 
seitsemäntoista päivää merellä Port Victoriasta lähdön jälkeen ja 
edessä on vielä tuhansia merimaileja Kap Horniin.

Perjantai, 4. kesäkuuta. 
Tuuli voimistuu ja alamme viimeinkin todella purjehtia. Vihreät 

aallot kaatuvat laitoja vasten ja murtuvat partaiden ylitse kannelle. 
Laiva rullaa ja survoo voimakkaasti. Oleskelu kannen alla muuttuu 
kurjaksi. Kaikkialla on kylmää ja märkää sekä kamiina savuttaa taval-
lista enemmän. Mutta teemme reippaasti matkaa, olemme edenneet 
yhden ainoan päivän aikana 240 merimailia. Kapteenin arvion mu-
kaan olemme Antipodit Islandin läheisyydessä. Seuraava maa edessä 
olisi sitten Kap Hornin niemi.

Lauantai, 5. kesäkuuta. 
Ylitämme päivärajan, 180 läntistä pituutta. Seuraavat kaksi päivää 

olisivat kummatkin lauantaipäiviä. Voimakasta merenkäyntiä koko 
päivän. Korkeita pullonvihreitä aaltojen seinämiä nousee aluksen 
ympärille, kuohuja ja pyörteitä. Laivan kaivokansi keulassa pysyy 
melkein alituiseen veden huuhtomana. Tuulenpuuskiin kasaantuvat 
rae- ja lumikuurot pieksevät kasvojamme kun yritämme seisoa het-
ken keskilaivalla ruorimiehen läheisyydessä.

Toinen lauantaipäivä, joka on samalla huomispäivä, jatkuu. Hur-
jaksi muuttunut purjehdus pysyy samanlaisena kuin edellisenäkin 
päivänä ja laiva on siirtynyt kiitämällä 200 merimailia eteenpäin 
edellisestä paikastaan. Silti kapteeni ei ole kovin halukas antamaan 
täsmällistä vastausta kysyessämme kuljettua matkaa. Vahdeilla on 
kova aika purjeiden alituisessa trimmaamisessa ja köysien haalaa-
misessa. Kapteeni itse viipyy kannella seuraamassa tuulen ja meren 
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vaihtelua. Hänen mukaansa laiva kulkee huonosti kaikesta tästä 
tuulesta huolimatta. ”Se johtuu väärästä lastaustavasta, joka panee 
laivan rullamaan tarpeettomasti ja menettämään nopeuttaan”, hän 
selostaa. Vettä kaikkialla, sitä on käytävissä ja messissä. Panen meri-
saappaat jalkaani ja hoipertelen messiin ruokailuun. Ruoka on omi-
tuista. Se on selvästi jäänyt puolikypsäksi. Kun kysyn ruokapöydässä 
yliperämieheltä lokattua matkaa, hän sanoo laivan tehneen 200 mai-
lin matkan yhden päivän aikana.

Sunnuntai 6.- tiistai 8 kesäkuuta. 
Joka päivä on paljon toisensa kaltainen. Ilma on täynnä tuulen ul-

vontaa köysistössä, meren ärjyntää sekä kylmiä meriveden roiskeita. 
Tuuli muuttuu vastaiseksi ja alamme pyrkiä kohti koillista, joka on 
viistosti vasta-aallokkoon. Suunnanmuutos muuntaa aluksen käyt-
täytymistä. Perälaiva jossa asustamme, syöksyy väliin kohti taivasta 
sellaisella nopeudella, että kiihtyvyys naulaa jalkamme lattiaan ja 
hetken päästä leijumme taas kevein jaloin perälaivan syöksyessä ala-
päin. Stuertti tuo minulle ylimääräisen huovan sekä savuhuoneen 
savupiippua on pidennetty niin, että kamiina vetää nyt paremmin, 
mutta silti olemme hienoisen Koli-savun mustaamia. Ruoka on yhä 
kehnompaa ja se tarjoillaan aina enemmän raakana. Olen menettä-
nyt elopainostani jo tähän mennessä melkoisen määrän. Tänä päi-
vänä tulee kaksikymmentäkolme päivää matkalla ja merellä. Meille 
kerrotaan, että matka tulee ottamaan vielä saman verran päiviä, en-
nen kuin saavuttaisimme Kap Hornin. On aurinkoinen päivä. Jään 
kannelle katselemaan ja lopuksi istahdan karttahytin sohvalle. Se on 
tervetullut muutos ’Mustan Leirin’ jälkeen. Iltapäiväkahvin aikaan 
herra Linssor alkaa paasata sosialismista. Käskemme hänen pitää 
turpansa kiinni koko asiasta, sillä tietojemme mukaan kapteeni ei 
tunne mitään sympatiaa sosialismia eikä kommunismia kohtaan.
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Lauantai, 12. kesäkuuta. 
Ei mitään merkittävää. Päivät ovat kovasti toistensa kaltaisia, yksi 

ja sama monotoninen valtameri ja samanlaisena toistuva laivarutiini 
ympärillämme. Kovaa sivu- ja vastamerta, korkeita aaltoja niin että 
laiva näyttää kulkevan lähes tauotta veden alla. Ilma on muuttunut 
yhä kylmemmäksi. Puuskiin kerääntyneet rae- ja räntäkuurot kulke-
vat vaakatasossa silmiemme ohitse. Pimeä tulee iltapäivisin jo puoli 
viiden aikaan. Toinen perämies on pukeutunut venäläisen sotilaan 
toppatakkiin ja muistuttaa siinä asussa suuresti Michelinin merk-
kisen autorenkaan mainosta. Minä ja Johnson olemme kokkailleet 
pikkaisen itse panemalla kamiinalle kiehumaan teetä ja grillaamme 
väliin siinä suolattua kinkkua peltipurkissa. Mitään merkkiä mah-
dollisuudesta päästä kylpyyn ei ole näkyvissä, tummumme päivä päi-
vältä yhä enemmän savusta ja muusta liasta ympärillämme. Olemme 
kuitenkin kylvyn suhteen kaikki samassa veneessä.

Sunnuntai, 13. kesäkuuta. Aamulla on melko hyvää tuulta ja koh-
tuullinen merenkäynti. Vietän suurimman osan aamupäivästä kan-
nella. Iltaruokailun aikaan kapteeni kertoo meidän tehneen tähän 
mennessä 4000 merimailia. Myöhemmin illalla näen kartasta, että 
olemme palanneet takaisin aikaisemmalle kulkusuunnallemme.

14.–16. kesäkuuta. 
Vuoroin vastatuulta eikä tuulta ollenkaan, sitten taas heikkoa tuul-

ta. Tätä on jatkunut viimeiset kolme päivää. Ilma on muuttunut 
yhä kylmemmäksi, avoin meri ympärillä on synkän harmaa ja sataa 
melko usein. Sitten nousee merisavu ja tähystäjät asettuvat paikoil-
leen keulapaikalle. Todennäköisesti jossakin edessäpäin on jäävuoria 
tämän paksun sumun verhossa. Ilma ulkona on liian kolea ja mär-
kä pitkiin oleskeluihin kannella, niinpä istumme suurimman ajan 
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päivästä savuhuoneessa kamiinan lämmössä. Kapteeni on vaitelias ja 
vastailee vaivoin esitettyihin kyselyihin.

Emme kykene saamaan selville päivittäistä kuljettua matkaa. Jokai-
seen sitä koskevaan kysymykseen kapteeni vastaa murahtamalla ”ei 
paljon mitään.” Yliperämies valaisee meitä kertomalla, että enintään 
sata mailia on nyt laivan päivittäinen matka. Kaikki laivalla arvele-
vat, kuka väestämme voisi olla se Joonas, joka on tuonut huonon 
purjehdussään tullessaan. ’Jonathan’, kuten kapteeni sen lausuu. Stu-
ertti leipoo leipää, joka maistuu yhtä hirveältä kuin ”pettu”. Vaikka 
ruoka ei olekaan kaiken aikaa yhtä huonoa, se on kaiken kaikkiaan 
kuitenkin kehnoa. ”Se on sellaista mitä me syötämme sioille”, kap-
teeni sanoo, mutta ei tee asialle mitään.

17.–19. kesäkuuta. 
Vähän on kerrottavaa laivasta, joka seilaa valtamerta vasta sitten 

kun tulemme kohtamaan sen läntisen tuulen. Olemme tähän asti 
viipyneet merellä kokonaisen kuukauden ja luopuneet kaikista yri-
tyksistä nimetä se päivä jolloin tulisimme Kap Horniin. Kapteeni 
kertoo kauhutarinoita Kap Hornista ja niitä kuunnellessamme herra 
Rimmerin silmät laajenevat ja muuttuvat yhä pyöreämmiksi. Kap-
teeni on täynnä muisteloja ja kaskuja. Hänen englantiaan on jos-
kus vaikeaa ymmärtää. Erityisesti hänellä on vaikeuksia J:n ja G:n 
äänteiden kanssa. Tänään hän kertoi meille tarinan vanhasta Maa-
rianhaminassa asustaneesta miehestä, jota kutsuttiin Yil Jesukseksi. 
Olemme suunnilleen 54 eteläisen leveyspiirin alueella. Ilma tuntuu 
kylmältä, mutta viimeisen kahden päivän aikana taivas on pysytellyt 
lähes pilvettömänä ja aurinko kalpeana loisteena taivaanrannassa. 
Silti maisema ja sää näyttävät iloisemmalta kuin jokunen aika sitten. 
Olemme elämässä aikoja, jolloin pystymme viipymään ulkona tar-
vitsematta istua kaiken aikaa Mustien Leirissä, siinä pienessä noki-
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sessa huoneessa minkä nurkassa kamiina savuaa. Olen pukeutunut 
paksuun vaatekertaan pitääkseni itseni lämpimänä.

20.–22. kesäkuuta. 
Kahden päivän ajan on meren yllä viipynyt sankka usva ja kylmät 

vesisateet ovat silloin tällöin kulkeneet ohitse. Samanaikaisesti na-
vakka pohjoinen tuuli on puhaltanut meidät 155 merimailin verran 
reitillämme eteenpäin. Suunnilleen puolenpäivän aikaan tuuli heik-
kenee ja lopulta taukoaa tyystin. Kaikkien kasvot ovat synkkinä tuu-
len puutteen ja Kap Hornin matkan pitkäksi venähtämisen vuok-
si. Kapteeni mutisee sellaisesta päivästä kuin heinäkuun 10, mutta 
emme koskaan voi olla varmoja onko hän tosissaan. Ruoka on sitä 
miksi kapteenini sitä kutsuu; sian ruokaa. Ainoat siedettävät eväät 
ovat erilaiset sopat, joita kokki valmistaa säännöllisesti. Linssor kek-
si lainata keittiöstä paistinpannua. Eräänä yönä kun messipoika oli 
käynyt pummimassa meille kokilta erilaisia herkkuja, valmistimme 
kamiinallamme maistuvan aterian pikkusilleistä ja kaikesta tuosta 
mitä pojat olivat onnistuneet hankkimaan laivan muonavarastoista.

23. kesäkuuta. 
On juhannusaatto ja ensimmäistä kertaa koko matkan aikana on 

myötätuuli aaltoineen. Matkaa on taitettu 180 mailia päivän aikana. 
Koko laivaväki on riemuissaan. ”Yhtiön tuuli puhaltaa!”, merimie-
het tervehtivät toisiaan ja Kap Horniin tulopäivää veikataan. Mutta 
tuulen muututtua vastatuuleksi yöllä, venähtävät naamat alas ja jää-
vät synkkään murjottamaan taivaanrantaa.

24. kesäkuuta. 
Juhannuspäivä. Kapteeni tarjoaa pullon Giniä ja pullon Brandyä 

kahvin kera laivaväelle. Laivalla suoritetaan joitakin juhannusjuh-
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laan kuuluvia järjestelyjä. Kapteeni saapuu myöhässä iltaruokailuun 
ja ilmoittaa, että ulkona sataa lunta ja tuulee lujasti. Merimiehet 
ovat ylhäällä raaoilla, sysipimeässä yössä keräämässä purjeita yltyvän 
tuulen tieltä. Se on hirveä homma kylmässä sysipimeässä yössä, kor-
kealla heiluvilla raaoilla. Messipoika ja Rimmer ovat juuri päässeet 
sanomasta, että heidän mielestään Kap Hornin myrsky ja vaikeudet 
ovat liioiteltuja. Nyt he ovat jo alkaneet muuttaa mieltään Kap Hor-
nin ilmoista.

26. kesäkuuta. 
Vielä tuhat mailia Kap Horniin, joka on samalla kääntöpiste kar-

talla, josta pääsemme suuntamaan kohti pohjoista ja Atlantille, joka 
täältä katsoen tuntuu jo lähes kotivesiltä. Ilmassa on myös merkke-
jä lähestyvästä myrskystä. Laiva rullaa koko yön tavalla, joka panee 
kaiken irrallisen esineistön hytissä lentämään. Suuri aalto murtuu 
jylisten keskilaivan ylitse ja sammuttaa kompassivalon. Ruorimies 
menettää ohjauspisteensä ja laiva on vaarassa kääntyä tuuleen, joka 
olisi kohtalokasta tällaisessa ilmassa. Sama aalto lyö pään keulassa 
vasemman vahdin ”kanssiin” ja kylmä merivesi huuhtoo miesten ma-
kuutiloja. Me matkustajat kykenemme viettämää vain kymmenisen 
minuuttia kerralla tuulisella, veden huuhtelemalla kaneilla, lisäksi on 
kylmää kuin jäämerellä, ulkona vallitsee oikea Kap Hornin sää. Olen 
kaneilla juuri kun valtava vihreä aalto iskee jysähtäen perämäisen 
kaivokannen yli ja kestää aikamoisen tovin ennen kuin kansiluukut 
paljastuvat kihisevän ja kuohuvien vesimassojen alta. Tuuman verran 
vettä on myös messihuoneen latinalla. Messipoika Latimer sanoo, 
että meidän on nyt syötävä ateriamme sukellusveneessä. Joka kerta 
kun aalto lyö laivan ylitse, vesi valuu sisälle asuin- ja oleskelutiloihin, 
herra ties mistä. Lampun laseja särkyy päivittäin, ja messipoika La-
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timer tuijottaa joka kerta ääneti hetken lasinsirpaleita ympärillään, 
ennen kuin ryhtyy keräämään niitä peltiämpäriin.

27 kesäkuuta. 
Yöllä tuulen kääntyessä on hetken melkein tyyntä, kunnes voima-

kas lounaisvirtaus karkaa kimppuumme ja äityy aamupäivään men-
nessä pieneksi myrskyksi ulvoen ja viheltäen laivan takilassa ja jys-
kyttäen roikkuvia narunpäitä mastoja vasten. Säännöllisin väliajoin 
suuremmat aallot murtuvat partaiden ylitse laivan kansille ja vesi 
kohisee myrskyluukuissa ja valuma-aukoissa. Olemme istumassa sa-
vuhuoneessa kun hirvittävä täräys ravistelee laivaa. Ihmettelemme 
mikä meihin oikein oli osunut, mutta messipoika sanoo sen olleen 
tavallista suurempi aalto, joka oli kaatunut laivan ylle. Mustien leiri 
vaikutti entistä kosteammalta ja kurjalta.

28. kesäkuuta. 
Tuuli heikkenee huomattavasti yön aikana, mutta kammottava kal-

listelu jatkuu vielä tunteja. Puoleen päivään mennessä sää on muut-
tunut siedettäväksi, mutta puolenpäivän aikana kapteeni sanoo il-
mapuntarin olevan laskussa, ja että odotettavissa olisi kovaa tuulta. 
Myöhään illalla alkaa tuulla ja laiva rullaa ja kallistelee enemmän 
kuin koskaan ennen. On lähes mahdotonta nukkua kapeassa laiva-
vuoteessa. Yritän tukea ruumistani korkeita punkkalaitoja vasten 
ylimääräisillä tyynyillä, mutta kaikki on turhaa. Laivan rajut rullaus-
liikkeet paiskovat ja veivaavat minua edestakaisin vuoteessani.

29. kesäkuuta. 
Takana on uneton yö. Lihakset ovat kipeät alituisesta jännittämi-

sestä ja tunnen itseni todella väsyneeksi. Koko päivä kuluu itseni 
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pystyssä pitämiseen ja paikasta toiseen liikkuminen tapahtuu lyhyin 
syöksyin tukipaikasta toiseen.

30. kesäkuuta. 
Tuuli taukoaa aikaisin aamulla. Laiva rullaa siitä huolimatta vielä 

voimakkaasti. Ilma on jääkylmä ja vuoroin sataa räntää ja lunta. Pai-
koitellen kantta peittää ohut jääkerros. Olemme tulleet Kap Hornin 
leveyspiirille, vaikka itse Kap Hornin niemeen on vielä matkaa 500 
merimailia. Kokki sanoi valmistavansa jotakin ”hyväiskää” iltaruo-
kailuun, kuten omenatorttua, mutta torttu ei oikein onnistunut. 
Tortut eivät maistuneet miltään, jokin oli mennyt pieleen taikinas-
sa. Merimiehet ovat viipyneet mastoissa koko päivän. ”Niillä täytyy 
olla pirumaiset olot siellä ylhäällä”, kapteeni sanoo, kun näkee mi-
nun katselevan ylös. Purjeenneuloja on tekemässä jotakin korjausta 
ja näen hänen nenänsä vuotavan kylmästä.

1. heinäkuuta. 
Olemme 350 merimailin etäisyydessä Diego Ramirezn saaresta, 

joka on kaikkein uloin saari Kap Hornin niemestä. Tuuli voimistuu 
ja kannella näkyy lisääntyvää toimintaa. Toivon mukaan ei ole uutta 
myrskyä valmisteilla.

2. heinäkuuta. 
Teemme matkaa voimakkaan myötätuulen työntämänä ja myö-

täaaltojen saattelemana. Laiva kulkee enimmäkseen vakaasti, mut-
ta joskus satunnaiset rullausliikkeet paiskaavat tavaroita latinalle. 
Lumi- ja raekuurojen välillä voi viivähtää kannella ja katsella sinistä 
taivasta ja lumivalkeita pilviä. Aurinko laskee kolmen aikaan iltapäi-
vällä ja värjää pilven reunat aprikoosin väriseksi. Aallot ovat korkeita 
ja vaahtopäisiä. Näky on suurenmoinen, mutta kannella voi viiväh-
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tää vain tietyn ajan sillä ilma on pistävän kylmää. Laiva kantaa kol-
mea alempaa huippupurjettaan ja yhtä ajopurjetta. Purjeenneuloja 
odottaa purjeen repeävän riekaleiksi hetkellä millä hyvänsä. Se on 
hänen mukaansa niin vanha, ettei se kestä pitkään kovaa tuulta. Yksi 
kaikkein suurimmista ongelmistamme ovat purjeet, niitä ei ole riit-
tävästi, ne ovat vanhoja, eikä niitä voi panna alttiiksi kovassa tuules-
sa. Niitä korjaillaan ylhäällä takilassa. Miten merimiehet sen tekevät, 
sitä en tiedä. ”Sen täytyy olla ylhäällä jäisillä raaoilla täyttä helvettiä”, 
kuten kapteeni asian ilmaisi.

3. heinäkuuta. 
Täällä ollaan, Kap Hornissa. Viimeinkin! Puolenpäivän jälkeen 

kapteeni tuli ahteriin mukanaan kartta ja sanoi, että olemme Kap 
Hornissa mutta liian etelässä nähdäksemme maata. Vaikka täällä al-
haalla on keskitalvi meneillään, päivä on hieno ja ilma kylmän selkeä. 
Matala aurinko paistaa, meri on sininen ja valtavat lumipilvet reu-
nustavat taivaanrantaa. Tämä maisema, jonka keskuksena on laivan 
lumisin kansi, korvaa kaikki matkalla koetut vaikeudet ja jäämme 
ihailemaan sitä pitkälle iltapäivään. Kapteeni näyttää kymmenen 
vuotta nuoremmalta ja on selvästi hyvillään että olemme viimein tul-
leet Kap Horniin, josta alkaa viimeinen matkaosuus kohti Atlanttia 
ja Eurooppaa. Kaikki laivalla riemuitsevat. Kapteeni kuitenkin huo-
mauttaa, ettemme ole ennen ohittaneet Hornia saavutettuamme vii-
denkymmenen pituuspiirin.

4. heinäkuuta. 
Heti aamusta alkaen on huhu kiertänyt laivaa, jonka mukaan joku 

olisi nähnyt maata. Kokki pani päänsä ovenraosta savuhuoneeseen ja 
kysyi josko joku meistä haluaisi nähdä State Islannin, joka on Le Ma-
ren ja Etelä-Amerikan mantereen välisessä salmessa. Kysyin, onko 
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joku saanut State Islandin näkyviin. ”Yes, ja Etelä-Amerikan man-
tereen myös”, kokki sanoi. Menin ulos kannelle tähystämään, mutta 
en pystynyt näkemään kuin vettä ja paljaan horisontin. Mieleeni tuli 
heti, että joku on nyt jujuttanut kokkia ja pahan kerran. Myöhem-
min eteläafrikkalainen kansioppilas tulee ja sanoo, että State Islan-
din huippu on ollut näkyvissä hetken. Messipoika vakuuttaa myös 
nähneensä vilauksen korkeasta vuorenhuipusta. Messissä ruokailun 
aikana kysyn kapteenilta, onko hän nähnyt maata. Kapteeni pudis-
taa päätään sanoo, ettei hän ole nähnyt vilaustakaan maasta. Illalla 
istumme mustassa leirissä kamiinan lämmössä, Swanell, Rimmer ja 
minä. Ulkoa kuuluu pamaus ja heti sen jälkeen huutoja sekä kiirei-
siä juoksuaskelia kannelta. Pilli soi ja väki juoksee perälaivaa kohti. 
Emme osaa arvella mitä oli tapahtunut ja lähdemme uteliaan pe-
lästyneenä kohti perälaivaa. Useita miehiä oli kerääntynyt laivan 
peräpartaan tienoille, missä varaohjauslaitteet sijaitsevat. Purjeet 
paukkuivat ylhäällä mastossa, joka on selvä merkki siitä, että laiva oli 
kääntynyt pois kurssistaan. Kannella yliperämies tuli juosten vastaan 
huutaen jollekin keskilaivassa: ”Anna löysää, slakaa, slakaa”. Viimein 
minulle selvisi, että keskilaivalla sijaitsevan ruorin kettinki oli kat-
kennut ja nyt suurella kiirellä oltiin kytkemässä peräkannen vararuo-
ria käyttöön. Toinen perämies säntäsi suurella kiireellä ohitsemme 
kohti perään, mihin oli miehiä kerääntynyt ruorikehikon ympärille. 
Kun kaikki näytti valmiilta siellä, neljä miestä alkoi kiertää vaivalloi-
sesti vararuoria saadakseen laivan palaamaan vanhalle suunnalleen. 
Tapaus tarjosi mieleenpainuvan näyn neljän miehen kamppailemas-
sa ruoripyörän äärellä kääntämässä laivaa, taustalla meren aallokko. 
Kapteeniin tämä tapaus ei näyttänyt tehneen minkäänlaista vaiku-
tusta, kaikki mitä hän sanoo koko asiasta on, ettei hän pitänyt tapah-
tunutta ruoririkkoa harvinaisena.
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26. heinäkuuta. 

Keskilaivan ruori on korjattu ja ruorinpito siirretty perästä keski-
laivalle takaisin. Stuertti valmistaa meille ensimmäisen kylvyn koko 
laivalla olon aikana ja kapteeni on varma, että laivayhtiö järjestää hä-
nelle potkut matkan hitaan etenemisen vuoksi.

Sunnuntai, 27. heinäkuuta. 
Kymmenen viikkoa on nyt kulunut siitä kun lähdimme Pot Vikto-

rin luonnonsatamasta, emmekä ole pidemmällä kuin 30 kymmenellä 
eteläisellä leveyspiirillä. Tänään on ollut ilmojen suhteen täydelli-
nen päivä ja hyvä purjetuuli. Ikävä vaan, että se vie meitä kaakkoon, 
sillä meidän pitäisi päästä pohjoiseen ja koilliseen. Koko päivän on 
suuri Albatros seurannut laivaamme. Välillä se liitää niin matalan 
peräkannen ylitse, että voisi kuvitella koskevansa siihen käsin. Kap-
teeni sanoo, että sen täytyy olla Gustaf Eriksson, joka on tullut tar-
kistamaan missä laiva on viipynyt kaiken tämän ajan.

28. heinäkuuta. 
Tänään iltapäivällä näimme joitakin valaita puhaltavan perälai-

van suunnassa. Myös muutama Hornin pingviini on seurannut 
laivaa ja sama albatros näyttäytyy lähistöllä. Emme ole vielä tulleet 
trooppisille vesille, viivymme edelleen 29 leveyspiirin tuntumassa. 
Ilma on kuitenkin erinomainen: sininen meri ja pilvetön sininen 
taivas. Merimiehet puhdistavat laivan teakpuisia osia ja korjaavat 
purjeita. Kapteeni sanoi, ettei hän viitsi neuloa tänään purjeita. 
Ruokailun aikana hän kysyy äkkiä josko me haluaisimme tulla hänen 
kanssaan pelastusveneeseen, kun hän jättää laivan. Hän myös jatkaa 
puhettaan potkuista, jonka hän uskoo yhtiön hänelle antavan kun 
laiva on joskus saatu Eurooppaan.
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29. heinäkuuta. 
Hieno päivä eteläisellä Atlantilla. Kolme albatrossia istuu meressä 

aivan perälaivan partaan alapuolella. Kolmas perämies onnistuu 
sieppaamaan yhden valmistamalla narulenkin ja hilaa sen ylös kan-
nelle. Iso lintu istuu liikkumatta kansilankuilla piittaamatta muista 
ihmisistä ympärillään. Kun kokki tarjoaa sille kädestään palan pe-
konia, se ottaa sen nokkaansa ja nielee pekoninpalan nirsoilematta. 
Iso lintu on silmiinpistävän rauhallinen, sillä ei näytä olevan mitään 
kiirettä takaisin mereen.

30. heinäkuuta. 
Meri pysyy tyynenä ja päivästä tulee eilisen kaltainen. Meri on 

kuin lasia ja taivas sen yllä kuin avarana loistava sininen holvi. Päi-
vän kokokohdaksi muodostuu hai. Juuri keskipäivän ruokailun jäl-
keen jotkut nuorista merimiehistä laskeutuvat laidan ylitse mereen 
uimaan. Silloin havaitsemme hain uiskentelemassa jonkin matkan 
päässä laivasta. Hai ui keulanlaivan tienoilla. Syntyy kuumeinen 
kiire, jolloin pojat merestä nousevat takaisin laivaan. Donkeyman 
käy noutamassa kokilta lihakoukun ja palan pekonia. Hän tunkee 
syötin koukkuun ja nakkaa sen vahvan narun päässä yli laidan. Iso 
kala ui laivan sivua pitkin ohi syötin, sitten se kierähtää ja valkoinen 
vatsapuoli vilahtaa näkyviin. Se on nielaissut syötin ja alkaa raivokas 
kamppailu. Vesi räiskii ja kuohahtelee hain ympärillä, eräs merimie-
histä ampuu perämiehen paikalle tuomalla kiväärillä haita suoraan 
päähän, ja kun elän on lakannut rimpuilemasta, se hilataan monen 
miehen voimalla ylös kaneille.

31. heinäkuuta. 
Edellisien päivien kaltainen tyyni ja rauhallinen päivä. Meillä oli 

tavallista pidempi istunto ruokasalissa eli messissä, kuten sitä lai-
vakielellä kutsutaan. Kapteeni kertoi taas juttujaan retkistä, joissa 
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hänellä on ollut mukanaan matkustajia, Euroopan siniverisiä, kuten 
paroneja ja ruhtinaita, joilta hän oli saanut henkilökohtaisia muis-
toesineitä.

Sunnuntai, 1. elokuuta. 
Nyt on yhdestoista viikko merellä. Jo jonkin aikaa kapteeni on 

pysynyt omissa oloissaan ja niinäkin harvoina kertoina kun hänet 
tapaa kannella, hän on vähäpuheinen. Tyyni tuuleton sää näyttää 
käyvän hänen hermoilleen. Suunnilleen kolmen maissa iltapäivällä 
näkyviin nousee synkkä musta pilvi. Ilmapuntari painuu alas, se on 
varma merkki lähestyvästä myrskystä. Öijeli ja ylempi huipunpurje 
kootaan kiireessä ja lähetetään alas. Sunnuntaista näyttää kehkeyty-
vän merimiehille työntäyteinen päivä, sillä kummatkin vahdit ko-
mennetaan ulos työhön. Suuri valas puhaltaa vettä lähellä laivaa ja 
saatan kuulla tyynessä ilmassa sen ääntelyn, joka kuulostaa siltä kuin 
jättiläissika röhkisi.

2. elokuuta. 
Rankka sade toi yöllä navakan tuulen mukanaan ja viimeinkin pää-

semme kulkemaan kohti pohjoista. Kaikki purjeet ovat korvattu yön 
aikana ja saatan kuvitella sitä työtä ylhäällä, kun se tehdään sateessa 
ja sysimustassa yössä.

3. elokuuta. 
Ei hullumpi päivä tämäkään, jos ei oteta lukuun sitä että tuuli on 

tyystin tauonnut yön aikana. Taivas on mennyt sellaiseen pilveen 
joka tavallisesti enteilee pasaatituulta. Tropiikkivyöhykkeen ei pi-
täisi enää olla kaukana. Taas istuimme pitkään ruokapöydässä ja 
juttelimme. Kapteeni on hyvällä tuulella, vaikka purjehdustuulesta 
ei ole vielä merkkiäkään.
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4. elokuuta. 
Ne pienet merituulet, jotka hetken viivähtävät ja kuolevat sitten 

pois, ovat kaikki pohjoisesta. Kapteeni pohtii jo ajatusta mennä 
tuhannen mailin päähän St Helenan saarelle puhdistamaan laivan 
pohjan merikasveista, sillä hän on varma että ne pitävät laivaa pai-
kallaan.

5. elokuuta. 
Kauniit, mutta tuulettomat päivät näyttävät jatkuvan. Kuljemme 

silti seitsemänkymmentä merimailia väärään suuntaan vuorokauden 
aikana.

6. elokuuta. 
Keskipäivällä vaihdettiin parborin halssille ja menemme nyt suo-

raan itää kohti. Iltapäiväteen aikaan kapteeni panee miehet tyhjen-
tämään purjevaraston ja inventoi jäljellä olevat purjeet.

7. elokuuta. 
Ei vieläkään merkkiä tuulesta. Silti pidän päivästä ja vietän suurim-

man osan päivästä istuskelemalla kansituolissa.

8. elokuuta. 
Vähäinen tuuli joka puhalsi aamulla, oli vastainen, eikä se autta-

nut laivaamme yhtään. Ilta ja yö ovat täysin tuulettomia. Siitä huo-
limatta laiva rullaa pitkissä mainingeissa. Keulapuolen merimiesten 
keskuudessa kulkee huhu, jonka mukaan emme olisikaan ohittaneet 
Kap Hornia vaan olisimme kääntyneet liian aikaisin kohti pohjois-
ta ja olisimme nyt jossakin Etelä-Amerikan itäpuolella. Monia isoja 
valaita risteilee laivan ympärillä ja kaksi albatrossia ilmestyy jälleen 
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näkyviin. Kapteeni lupaa ampua kummatkin alas jos ne vielä huo-
menna ilmestyvät. Ruokailujen aikana auringon alla keskustellaan 
messissä kaikesta mahdollisesta, kuten saippuan valmistuksesta. 
Kapteeni sanoo, että olisi saattanut olla hyödyllistä valmistaa kaikis-
ta sodassa palaneista ruumiista saippuaa, ja sitten hetken päästä hän 
sanoo: ”ja paljonko esimerkiksi Göringistä olisi saanut saippuaa? 
Minä vastaan, että kaksi tankoa”, johon kapteeni tokaisee; ”vähin-
tään 20 paalia”.

10. elokuuta. 
Täysin tyyni meri, ei tuulen häiväkään koko päivän aikana, mutta 

auringonlasku illalla on näkemisen arvoinen värinäytelmä taivaan-
rannalla. Illalla saamme pöytään suolattua hevosenlihaa.

11. elokuuta. 
Luulenpa että saamme lounaispasaatin ehkä jo tänään. Tuuli nousi, 

mutta jaksoi puhaltaa vain vaivaiset viisi minuuttia.

12. elokuuta. 
Olemme nyt 21 leveyspiirillä, lähellä 22 astetta eteläistä leveyttä. 

Kapteeni sanoo, että jos hän kertoisi nähneensä näin ylhäällä albat-
rossin, ei kukaan sitä uskoisi todeksi. Hän myös toteaa, että olemme 
pian rikkoneet Kap Hornin ja päiväntasaajan välisellä matkalla täy-
sin kunnossa olevalla laivalla purjelaivojen hitausennätyksen.

13. elokuuta. 
Reilu tuulenvire puhaltaa, mutta ei aivan oikeasta suunnasta. Al-

batrossit ovat edelleen lähistöllä ja kapteeni ei voi muistaa koskaan 
nähneensä noita lintuja näin kaukana pohjoisessa. Merituulen 
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henkäys tuntuu niin viileältä, että on vaikea uskoa meidän olevan 
pian trooppisella vyöhykkeellä.

14. elokuuta. 
Eteläafrikkalainen kansioppilas nimeltään James Watt sai aikaan 

tervetullutta hilpeyttä meidän matkustajien keskuudessa ilmesty-
mällä kannelle valkoiseen paitaan ja mustaan solmioon pukeutunee-
na. Yllään hänellä oli myös erittäin suurikokoinen musta takki, joka 
oli kietaistu kiinni kevyesti köydellä, sekä jalassaan hänellä oli pari 
vanhoja housuja. Toinen lahkeista oli kierretty ylös ja housut olivat 
ilman takamusta. Hän oli ”lapputrimmer”, ja täysin vakavissaan il-
man hymyn häivääkään ruskettuneilla kasvoillaan hän täytti huo-
lella lamppujen öljysäiliöt ja ruuvasi sitten lasit paikoilleen ja jatkoi 
työtään välittämättä vähäkään meidän naurustamme.

15. elokuuta. 
Aamulla puhaltaa reilu tuulenvire, kapteeni arvelee meidän vii-

meinkin kohdanneen pasaatin tuulen.

18. elokuuta. 
Kaunis ilma jatkuu. Istumme kaiket päivät ulkona kannella. Tä-

nään aamuruokailussa Rimmer laski leikkiä puurosta, joka oli ta-
vallista vetisempi. Jostakin syystä kapteeni otti itseensä ja lopetti 
pikaisesti aamiaisen sanakaan sanomatta. Myöhemmin kuulimme 
hänen vierailleen tuona aamuna puhuttelemassa kokkia ja stuerttia, 
ja kaiken tämän jälkeen saatoimme odottaa muutosta päivittäiseen 
ruokavalioon.

19. elokuuta. 
Pasaatituuli puhaltaa ja laiva tuntuu liikkuvan pikavauhtia veden 
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halki, vaikka todellisuudessa vauhtimme ei voi olla kovin merkittä-
vä.

20. elokuuta.. 

Ruoka todella on muuttunut paremmaksi kapteenin keittiövie-
railun jälkeen. Lentokaloja on valtavasti, ne näyttävät aivan suurilta 
suurenkorennoilta räpytellessään aallonharjaansa toiselle. Tuntuu 
kuin liukuisimme niiden keskellä vakaassa kuilussa, yhdellä ja muut-
tumattomalla suunnalla. Uskomattoman kauniit auringonlaskut 
esiintyvät iltaisin ja seuraamme kyseisiä auringonlaskuja kannella 
siihen asti kunnes äkkinäinen hämärä jasen jälkeinen pimeys laskeu-
tuvat horisonttiin.

23. elokuuta. 
Tänään ylitämme päiväntasaajan. Tarkalleen se tapahtuu kello 

1400 iltapäivällä. Koska olimme suorittaneet linjakasteen ja siihen 
liittyvät seremoniat jo eilen, ei tänään ollut merkittäviä tapahtumia 
kannella. Kapteeni on synkällä mielellä eikä hän voi ymmärtää mikä 
eteläafrikkalaista kansipoikaa vaivaa. Hän on jo jonkin aikaa ollut 
kipeänä. Kapteeni sanoo, että pojan oireet ovat paljon punakuumee-
seen viittaavia, mutta hän ei voi olla asiasta varma. Käytyään läpi lää-
kärikirjansa, kapteeni tulee luoksemme peräkannelle ja kertoo kaik-
ki mahdolliset sairaudet johon eteläafrikkalaisen kansipojan vaivat 
sopivat.

24. elokuuta. 
Olemme tähystelleet koko päivän ajan mahdollisia höyrylaivo-

ja. Emme kuitenkaan olleet iltaan mennessä saaneet yhtään laivaa 
näkyviin, vaikka olimme ylittämässä höyrylaivojen käyttämää New 
Yorkin ja Kapkaupungin välistä meritietä.
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25. elokuuta. 
Heti aamuruokailun jälkeen kapteeni kutsuu meitä kannelle, hän 

on kuullut lentokoneen äänen. Me kaikki kuuntelemme ja tähystäm-
me tarkkana ylös taivaalle näkemättä silti vilaustakaan lentokonees-
ta. Sitten Rimmer sanoo näkevänsä lentokoneen korkealla taivaalla 
pilvien lomassa. Merimiehet ryntäävät peräkannelle ja vilkuttavat 
lampulla koneen jälkeen, mutta kone jatkaa lentoaan suoraan eteen-
päin. Yksi miehistä uskoo koneen olevan matkalla Dakarista Per-
nambucoon. Lentokone on ensimmäinen merkki muusta maailmas-
ta sen jälkeen, kun lähdimme Port Victoriasta 110 päivää sitten.

26. elokuuta. 
Iltapäivällä alkaa sataa vettä. Sade ei ole mikään hirmuinen, jonka-

laisia tropiikissa yleensä tapaa, vaan se on lempeän lämmin ja ohut 
sekä tasainen sade. Kun sade lisääntyy, miehet alkavat kerätä vettä 
varastoihin. Valuma-aukot suljetaan ja kannelle kerääntynyt vesi 
kauhotaan ämpäreihin. Kapteenilla on oma yksityinen alueensa, 
mistä hän kerää vettä. Se on karttahuoneen katto ja näen hänen kul-
kevan edestakaisin sateessa kantamassa ämpäreitä.

27. elokuuta. 
Kello kolmen aikaan iltapäivällä tuntematon höyrylaiva tulee yh-

den mailin etäisyyteen ja aiheuttaa jännittyneen ilmapiirin laiva-
väkemme keskuudessa. Eräs merimiehistä aloitti viestien vaihdon 
höyrylaivan kanssa, viestit vaihdettiin viestilampulla morse merkein. 
Höyrylaiva vilkutti: ”Mikä laiva?” Laivamme vastasi: ”Suomalainen 
neljänmastoparkki Pamir matkalla Australiasta Englantiin. Rapor-
toikaa meistä Lloydille”. ”Sen teemme”, he lupasivat. ”Tunnemme 
laivanne hyvin. Olemme matkalla Manchesterista Rioon. Hyvää 
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matkaa ja hyviä tuulia”. ”Kiitos ja hyvää yötä”, vastasimme. Tuu-
lettomasta vyöhykkeestä huolimatta olemme kaiken aikaan olleet 
verkkaisessa liikkeessä. Sade lankeaa alas ja on niin ohutta, että se 
vaikuttaa paksulta usvalta. Vanha sumutorvi parka ei saa ilmoille ko-
vinkaan paljon huomiota herättäviä ulvahduksia. Välillä laitteesta 
lähtee ohut kirkas ulvahdus, ja välillä ääni taas kuulostaa siltä kuin 
kärpänen surisisi pullossa. Epäilemme, ettei yksikään mahdollisesti 
sumussa kohtaavamme höyrylaiva kuulisi sumusireenimme ääntä. 
Kapteeni on pessyt pyykkiä koko päivän. Hän näyttää liottavan 
pyykkiään yön yli kaltecsooda-liuoksessa ja lopuksi keittävän pyykin 
samalla tavoin kuin lakanat.

28. elokuuta. 
Pilvinen viileä päivä. Ei paljon tuulta, mutta liikumme silti. Joitakin 

pieniä myrskyn poikasia esiintyy ja niiden aikana sataa paljon. Kok-
ki ottaa sateesta kaiken irti ja istuu kannella valuma-aukon vierellä 
alastomana kylpemässä sinne kerääntyneessä valumavedessä. Suuri 
osa laivaväestöä kärsii valtameri-depressiosta, jonka pitkä eristys ja 
tuuleton vyöhyke saavat yhdessä aikaan.

29. elokuuta. 
Päivä on hiljainen siitäkin huolimatta, että taivas näyttää myrskyi-

seltä ja ilma on painostavan kuuma ja kostea. Kartan mukaan olisim-
me koisopasaati vyöhykkeen reunalla. Royalli purjeet otetaan alas 
niiden oltua ylhäällä viikkokausia.

30. elokuuta. 
Päivä alkaa hiostavana ja vaikuttaa aivan sitä kuin se valmistelisi 

trooppista myrskyä kaatosateineen. Royali-purjeet otetaan alas ai-
kamoisella hässäkällä, kuuluu huutoa ja mekastusta kun merimiehet 
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kiirehtivät yläraaoille ja kiikkuvat korkealla jalka ’pattien’ varassa. 
Kapteeni tuntuu olevan erityisen kireällä päällä, mutta odotettu 
myrsky ohittaa meidät nopeasti ja loppupäivän makaamme jälleen 
tyvenessä. Iltaa kohti se suuri tuuli - kuten stuertti odotettua tuulta 
kutsuu, saavuttaa meidät ja pääsemme sen kiidättämänä etenemään 
kohti lounasta. Kahden höyrylaivan ilmestyminen näköpiiriin ai-
heuttaa jälleen suuren jännityksen laivaväessä. Toinen niistä on nä-
kyvissä vain mastoista katsoen ja toinen ohittaa meidät keulamme 
edestä noin seitsemän mailin etäisyydeltä. Jokainen kannella seisova 
tuijottaa höyrylaivaa toivoen sen muuttavan suuntaansa, mutta tur-
haan. Laiva ei edes paljasta kansalaisuuttaan, vaan höyryää meistä 
piittaamatta eteenpäin.

31. elokuuta. 
Kova tuuli puhaltaa. Herään stuertin ilmoitukseen: paljon tuulta 

ja väärä suunta. Ei hyvä. Melkoisen kovaa merenkäyntiä, toisin kuin 
olin kuvitellut trooppisilla vesillä . Istun kannella katselemassa merta 
kun aallonharjan takaa ui näkyviin merikilpikonna. Olen uskonut, 
ettei merikilpikonnat esiinny syvillä vesillä. Kapteeni, joka seisoo 
läheisyydessä, ei sano asiasta mitään ja on sulkeutunut taas itseensä.

Keskiviikko, 1. syyskuuta. 
Aamuun mennessä myrsky on laantunut. Tilalla on voimakas lou-

nainen ilmavirtaus ja myötäinen aallokko, joka iskee silloin tällöin 
perää vasten. Yliperämies ehdottaa halssien vaihtoa, mutta kapteeni 
epäilee suunnanmuutoksen vievän meidät todennäköisesti suora-
naan kohti syklonia. Hänen arvionsa mukaan meidän täytyy olla nyt 
tuon syklonin ulommaisella laidalla.
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2. syyskuuta. 
On tyypillinen trooppinen päivä valtamerellä. Ei tuulen henkeä, 

ilma tuntuu kuuman kosteana pysyvän paikallaan.

3. syyskuuta. 
Ihmiset niin kuin muutkin, asiat eivät aina ole sitä miltä ne näyt-

tävät. Laivan kirvesmies on ulkomuodoltaan kuin nuori pyhimys. 
Hänellä on mahtava parta ja tasaiset hampaat ja hänen kasvoillaan 
on hyväntahtoinen ilme. Hän saa laivayhtiöltä hyvän korvauksen 
omista työkaluistaan joita hän säilyttää laivalla kirvesmiehen ’sho-
pissaan’, eli kaapissa jonka hän pitää aina lukittuna. Hän ei halua 
lainata kenellekään mitään tuosta kaapista. Kun kapteeni eräänä 
päivänä halusi lainata suurta koukkua, minkä oli nähnyt roikkuvan 
kirvesmiehen shopin seinällä, kirvesmies kieltäytyi jyrkästi antamas-
ta sitä sanomalla ”se on minun”. Kapteeni parka on jo kolmen päivän 
ajan pyykännyt housujaan ja takkejaan. Eilen hän sai pyykkinsä kui-
vattua ja hän kävi lainaamassa stuertilta silitysrautaa, jonka jälkeen 
hän aloitti vaateittensa silittämisen. Iltaruokailun aikaan hän kertoo 
pyykkinsä olevan pahemmassa kunnoissa mitä ne olivat ennen pyy-
kinpesua, sillä rauta jota hän oli käyttänyt pyykkiensä silittämiseen, 
oli jäänyt stuertilta puhdistamatta. Rauta niin likainen, että kaikki 
pyykinpesu oli mennyt hukkaan. Kuuman aamun jälkeen tuuli vah-
vistuu koillisesta ja olemme selvästi koillispasaatissa. Kaikki laivalla 
ovat taas kerran hyvällä päällä ja arveluja saapumisesta jo kahden 
viikkoon päästä Falmouthiin heitellään ilmaan.

4. syyskuuta. 
Olemme koko ajan purjehtineet niin ylös tuuleen kuin mahdollis-

ta, pääsemättä sillä tavoin kovin merkittäviin päivämatkoihin. Lai-
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vaväen mielialat ovat välillä ylhäällä ja välillä ne taas painuvat alas. 
Umpimielisyytä ja murjotusta tapaan kaikkialla.

6. syyskuuta. 
Hyvää purjetuulta ja kohtuullista merenkäyntiä, eikä kiusallisen 

kovaa heiluntaa, joka ajan mittaan käy hermoille ja lihaksille. Taivas 
pysyy pilvessä ja ilma on kovin kosteaa ja kosteus merisuolan kyl-
lästämää. En missään matkan vaiheessa aikaisemmin ole havainnut 
näin suurta suolan kyllästämää kosteutta.

8. syyskuuta. 
Erinomainen päivä. Lämmin auringonpaiste, raikas merituuli ja 

mikä tärkeintä, teemme hyvin matkaa. Huomenna olemme jo ulko-
na trooppiselta vyöhykkeeltä. Ruoka-aikana kapteeni uskoo meidän 
olevan vakaasti asettunut koillispasaatin vietäväksi. ”Se tietää neljää-
toista päivää Falmouthiin”. Mutta päivän kuluessa tuuli käy heikoksi 
ja lopulta lakkaa kokonaan. Yöllä istun kannella katselemassa kuun-
valossa kylpevää merta ja laivaamme. Kapteeni tulee luokseni ja sa-
noo: ”En pidä tästä laivasta. Se on liian hidas. Sanotaanko, että vielä 
kolme viikkoa ja sitten voimme odottaa näkevämme Falmouthin”.

Perjantai, 11. syyskuuta. 
Puuskainen tuuli puhaltaa aamusta alkaen sekä tuulenpuuski-

en mukana tulee sadekuuroja. Keskipäivämittaus osoittaa meidän 
olevan 27:llä pohjoisella leveyspiirillä. Tuuli pysyy voimakkaana ja 
teemme hyvin matkaa koko päivän. Kapteeni kuitenkin huomaut-
taa, ettei laiva voi koskaan saavuttaa hyvää vauhtia pohjalevyjen ol-
lessa merikasvien ja eliöiden peitossa.
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12. syyskuuta. 

Puuskainen tuuli repii irti yhden röijelipurjeista ja loput röijyleis-
tä otetaan kiireesti alas. Suunnilleen keskipäivän aikaan istuessani 
keskilaivalla näin äkkiä höyrylaivan tulevan meitä kohti. Pinkaisin 
pystyyn ja kiirehdin yliperämiehen luokse, joka seisoi kannen vas-
takkaisella puolella. ”Laiva näkyvissä!” huusin ja osoitin parborin 
puolta. Tämän kuultuaan kaikki laskivat työvälineensä ja karkasivat 
sille puolelle laivaa missä höyrylaiva oli näkyvissä. Merimiehiä lähe-
tettiin ylös mastoihin levittämää auki kaikki röyalipurjeet. Jälleen sa-
mankaltainen viimekäden kiire kuin joka kerta aiemminkin. Sitten 
odottelua kunnes höyrylaiva oli jo melkein ohitse, vasta sitten kansi-
oppilas lähetetään lippukaapille valitsemaan oikeat singaliliput. Hän 
vetää kuitenkin koko lippulaatikon tyhjäksi kannelle, mihin ne le-
viävät suuressa epäjärjestyksessä. Hän etsii kuumeisesti oikeaa lippua 
ja menettää koko ajan kallista aikaa. Laiva oli ranskalainen linjalaiva 
ja saatoimme nähdä ison joukon matkustajia kerääntyneenä laivan 
keulakannelle katsomaan suurta purjelaivaa. Viestitettyään: Bonn 
Voyage, meidän miehemme kuumeenkiireisesti toinen toisiaan neu-
voen viimein löysivät singalilipun jolla he viestittivät höyrylaivalle: 
”Kiitos”. Emme saaneet näkyviin höyrylaivan laivan nimeä, mutta 
aluksemme täysissä purjeissa on täytynyt tarjota mahtavan näyn 
tuolle ohikulkijalle.

13. syyskuuta. 
Peskipäivämittauksen mukaan olemme tulleet 34:lle pohjoiselle 

leveyspiirille, neljäsataa merimailia Azerien saarille. Katselen kansi-
oppilaiden verkaista työskentelyä, ne ovat kehittäneet laiskottelusta 
taiteen, asiat ja miehet laivoilla ovat todella muuttuneet viidentoista 
vuoden aikana.
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16. syyskuuta. 

Tyyni tuuleton aamu, mutta jo iltapäivällä saamme sen verran tuul-
ta purjeisiin, että pääsemme verkaan liikkeille. Sitten raskas sadekuu-
ro kulkee ylitsemme ja sen jälkeen on täysin tyyntä. Joku suuri kala 
kiertää laivaa ja kapteenin saalistushalut heräävät. Hän valmistaa 
pikaisesti harppuunankaltaisen pyydyksen ja alkaa väijyä kalaa. Toi-
nen perämies liittyy seuraan ja he seuraavat kalaa kulkemalla perästä 
keulaan pitkin laivan reelinkiä. Kalastusonni ei parane ja kala pääsee 
pakenemaan. ”Oli liian paljon neuvojia”, sanoo kapteeni ja poistuu 
pettyneenä partaan äärestä.

17. syyskuuta. 
Iltapäivällä saame taas tuulta purjeisiin ja kello kahdeksaan men-

nessä illalla olemme tehneet matkaa kokonaiset yhdeksän merimai-
lia. Ennen kello kymmentä puhkeaa rajuilma koillisesta ja roijali-
purjeet kerätään taas kerran alas. Rajuilma salamoineen pahenee ja 
merimiehet lähetetään mastoihin keräämään purjeita. Kirvesmies 
sanoo, että se on aurinkolinja ja että tästä lähtien ilmat alkaisivat kyl-
metä. Mutta mitään ei tapahdu. Tuuli ei nouse, eikä rajuilman jäljiltä 
meri pysynyt tyynen sileänä.

17.syyskuuta. 
Meri pysyy tyynenä ja ilma tuulettomana iltapäivään asti, jolloin 

pienoinen tuulenvire alkaa puhaltaa ja lähdemme verkaan liikkeelle 
illalla kahdeksan aikaan. Taivasranta tummenee ja lounaisella tai-
vaalla esiintyy voimakasta salamointia.

18. syyskuuta. 
Vahdit ovat olleet jalkeilla koko yön ja koonneet purjeita, mutta 

myrsky ei puhkeakaan ja purjeet levitetään uudelleen. Keskipäivä-
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ruokailun jälkeen saamme vieraan. Se on Atlantin linja-alus Cam-
ber, kotipaikkanaan Liverpool Englannissa. Matkustaja-alus muut-
taa kulkusuuntaansa niin, että se ohittaa nyt meidät läheltä ja kiertää 
perän kautta vasemmalle puolellemme. Laiva ei koko aikana lähetä 
mitään merkkiä eikä nosta lippua, sen ohittaessa meitä kuuluu sieltä 
sadekuuron takaan, huutaen ihmisäänellä esitetty kysymys: ”Mihin 
matkalla?” – Falmouthiin! joku meistä huutaa takaisin, mutta en 
usko, että huutajan ääni kantaa tankkerille asti.

19. syyskuuta. 
Jo ennen aamiaista löydän pari kansioppilasta lippukaapin viereltä, 

missä he ovat asettelemassa signaalilippuja niiden oikeisiin lokeroi-
hin seuraavaa mahdollista höyrylaiva tapaamista varten. Jo aamiaisen 
aikaan näkyviin ilmestyy toinen matkustaja alus. Laiva tulee lähel-
le, sen singalimastossa aurinkoa vasten on heikosti näkyvissä kaksi 
lippua. Se kysyy onko meillä radio laivalla. Eräs merimies tulkitsee 
lippujen viestin: ”Voimmeko raportoida varustamolle?”. Hän lukee 
lisäkysymyksen tankkerilta. Kysymys aiheuttaa aikamoista sekaan-
nusta miesten keskuudessa, jotka olivat kerääntyneet peräkannella. 
Kansioppilas on valmiina lippukaapilla signaalikirja auki, mutta 
kapteeni käskee kuitenkin tuoda signaalikirjan keskilaivalle, missä 
hän itse seisoo tarkastelemassa tankkeria. Kun laiva on jo melkein 
ohittanut meidät, kävelee kapteeni peräkannelle singalikirja muka-
naan. Hän yrittää saada lähetetystä viestistä selvää ja lopuksi käskee 
yhden kansioppilaista katsomaan, josko tämä saisi selvää lähetetystä 
viestistä. Kuumeinen kirjan selailu alkaa ja kapteenin kasvot alkavat 
punertaa yhä enemmän. Lopuksi kapteeni päättää nostaa kieltävän 
lipun kumpaankin tankkerin lähettämään viestiin. Tämän jälkeen 
seuraa äänekäs ruotsinkielinen väittely yliperämiehen ja kapteenin 
välillä. Kapteeni hoputtaa läsnäolevia tekemään jotakin ja pienoisen 
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hässäkän ja panikoinnin jälkeen singaliraakaan nousee kiitosta ku-
vaava lippu.

1-2. lokakuuta. 
Kaksi hiljaista päivää. Ensimmäinen päivä oli harmaa ja kylmä, 

mutta teimme sen aikana hyvin matkaa ja jäljellä on enää kaksisataa 
mailia Falmouthiin. Tämä päivä taas on aurinkoinen ja kirkas mutta 
tyyni. Kaksi isoa höyrylaivaa ohittaa meidät tervehtimättä. Määrä-
sataman läheisyys näkyy laivaväessä. Laivalla on tunnelma kuin kou-
lussa, jonka lukuvuosi alkaa olla lopuillaan. Päällikkö yrittää keksiä 
väelle jotakin tekemistä, mutta kukaan ei enää tahdo keskittyä mi-
hinkään vaan kaikki odottavat malttamattomana suotuista tuulta. 
Seuraava yö oli kylmä ja selkeä, ylhäällä taivaalla tähdet erottuvat 
kirkkaina. Merellä näkyvät lukuisat kalastusalusten valot, kaikki tuo 
tuntuu oudolta kaikkien noiden pitkien tyhjien valtamerikuukausi-
en jälkeen. Kapteenin mukaan olemme suunnilleen kolmenkymme-
nen mailin etäisyydessä Bishop Rockin majakan valon kantamasta. 
Hyvien tuulien vallitessa se tietäisi huomisiltaa Falmoutissa.

4. lokakuuta. 
Ei Falmouthia aamuun mennessä. Vastatuuli vahvistui yön aikana 

ja on nyt puhaltanut koko päivän vastaan. Olemme luovineen maan 
pysyessä kaiken aikaan näkyvissä. Land End tai Lizar.

Harry Tobin

Takasivulla olevat kuvat on päiväkirjan kertomalta matkalta.
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