Kuukausi
Riossa

Heikki Kaasalainen

Oli vuosi 1969 syksyllä menin Annukkaan ja heti päästiin Rion linjalle. Kerronkin
ensimmaisestä reissusta Kanadan Quebecista Rioon. Vietiin sinne kolilasti ja jossain päin
maailmaa oli lakkoja niin että Rion redi oli täynnä laivoja. Mekin purettiin viikko kolilastia
minkö jälkeen siirryttiin redille kahdeksi viikoksi. Maihin pääsi joka päivä ja lentoemäntiä
oli laiva täynnä. Kipinä Paulakin ihmetteli kun oli rahalista että mihin te pojat rahaa noin
paljon tarviitte. Mulle sattui ensimmäinen huki yövahtina. Oli aika lokoista hommaa ja
laakonki vedettiin ylös etteivät kutsumattomat vieraat tule laivaan. Ankkuriklyyssissä oli
myös pelti. Yksi yö satuin nukahtamaan kun aamuyöstä tuli porukkaa maista sellaisella
avoveneellä ja satoi kaatamalla. Laakonki oli ylhäällä ja koputtelivat konehuoneen skottiin
mutta patavahtikin nukkui. Heräsin jostain syystä ja kävin ulkona niin kuulin mekkalaa
laakongin suunnalta. Siellä oli försti, koneykkönen ja sähkömies veneessä märkinä kuin
uitetut koirat. Laskin laakongin alas ja läksin samantien pakalle kävelemään. Siinä
laakongilla olisin voinut saada turpiini. Oleilin pakalla niin kauan kunnes näin förstin
hytistä sammuvan valot. Tää försti oli Bensovin Arianan ex kippari/försti. Aamulla eivät
muistaneet enää sitä odottelua. Olivat senverran ottaneet. Mulla oli koko ajan sama
emäntä hytissä. Oli pieni pakko kun vaihtaakkaan ei uskaltanut. Sitten Ajan myötä
siirryttiin malmikaijaan lastaamaan. Siellä oli laiturissa kiinteä elevaattori mistä malmi tuli
joten laivaa oli haalattavan edestakaisin eri luukkujen välillä.
Luukkuja oli 8 mutta joka toiseen lastattiin. Silloin rupesivat rahavarat olemaan niin
vähissä että käveltiin kulmille. Oli sellainen 5 km matkaa. Kaikenlaista bisnestä yritettiin
keksiä. Myytiin suomen lippuja ja voi oli kova sana. Tullisaldot tais ostaa stuju. Aina oli
kuitenkin senverran että pystyttiin istumaan Topin ja Florida baarissa. Gobagabaanalle en
kerinnyt kuukauden aikana. Akat veivät meidat kerran kristus patsaalle ja sieltä olikin
hulppeat näköalat. Oltiin siellä illalla ja nähtiin kun valot syttyivät Rioon. Sitä hauskuutta
ei kauaa kestänyt kun saatiin malmilasti päälle ja nokka kohti Antwerpeniä. Jouduimme
tosin pysähtymään Kap Verdelle bunkraamaan. Vaikka oltiin Riossa kuukausi niin oli taas
hilkulla etten jäänyt ahteriin. Annukan jälkeen 1970 Normannit kutsuivat neljäksi
vuodeksi.

