
Olimme kolunneet  Etelä-Amerikan Tyynenmeren puolen Valparaisosta Ecuadorin Gauayaguiliin lastaten 
kuparimalmia joka oli jalostettu melkein puhtaaksi kupariksi,    olimme jo ohittaneet  Panaman kanavan ja 
olimme saapumassa New Orleansiin Meksikon lahdelle. Laiva oli Ruotsalainen ms Travancore joka oli 
entinen Pohjois-Amerikan kulkija,  nyt laiva oli taimseerattu Amerikkalais varustamolle Etelä Amerikan ja 
USAN välille. Laiva oli 140 metriä pitkä ja DW 7, 200 Ensimmäinen miitseppi alus meikäläiselle,   
porukkaa oli vähän alle 40 ja jobi mulla oli sama säkäkokki. Minut  pantiin koville alussa tässä laivassa,  jo 
botskiin tultaessa Stuert ihmetteli ikääni,  mutta hyväksyi toki minut  kun oli plaarannut  papereitani aikansa 
olinhan ollut  edellisessä Eva Janetissa säkänä jo vähän yli vuoden.  Ensimmäinen koe tehtiin Ecuadorin 
Gauayaguilissä  esakokki ja stuju sanoivat menevänsä maihin ja tutustumaan vihannestorin valikoimiin,  
mikä täällä oli kuulema ylenpalttinen,  nyt kun ilma on vähän viilentynyt laitamme tänään herne keittoa 
Ruotsalaiseen tapaan tehtynä pannarit sun muut lisukkeet puheli Stuju,   esa oli edellisenä päivänä laittanut 
herneet likoon,   en ottanut  paineita tästä tehtävästä niin hyvin oli Leif Nillson minut kouluttanut edellisessä 
laivassa. Vaikka lämpömittari näytti tasaista kolmekymmentä plus astetta ei Perun ilmasto ole mitenkään 
sietämätöntä siitä pitää huolen Humboltin merivirta ja korkeat vuoret (Andit?) jotka tekevät  ilmaston 
mukavaksi,  ihme kyllä meneehän Päiväntasaaja melkein vierestä. Aloitin päivällisen valmistuksen keitin 
herneet ilman lihaa,   pelkät mausteet  suola ja sipuli plus meirami,  kun  keitto oli kypsää siivilöin sen nyt 
keitto oli tasaisen näköinen herne velli mun mielestä. Lihan keitin erikseen ja mausteina käytin  purjoa 
porkkanaa  muita juureksia pippuria sen jälkeen liha siivutettiin viipaleiksi,  tämän lisäksi keitin perunat ja 
tein piparjuuri kastikkeen niille jotka ei halunneet soppaa syödä. Jälkäriksi tuli pannarit jonka taikinan 
sekaan lorautin pari flaskaa Ramlös kivennäisvettä. Kyselin messikallelta miten ruoka kelpas ja kelpasihan 
se, olin siis todistanut  pärjääväni byssä hommissa. Illan suussa lähestyimme New Orleanssia ja kiinnityimme 
kaijaan olimme mutkitelleet melkoisen jokisuun läpi ja näytti aika ajoin että täähän on pelkkää rämettä tulva 
vallit  näkyivät  selvästi siellä täällä. Illalla halutti jo maihin,   olihan edellinen käynti ollut Etelä-Amerikassa 
ja paarlastiakin oli punteissa ihan painoksi asti..  Sen verran kaijamme oli syrjässä että jouduimme ottamaan 
taksin,  kaverina mulla oli Ruotsalainen junkki joka poltteli hasaa ja marijuanaa aina kun silmä vältti välissä 
silmien toljotus oli ihan käsittämätöntä,  ihme ettei ollut  jo kärähtänyt. Taksimies jolotti ihan käsittämätöntä 
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Englantia emme kumpikaan ymmärtäneet  siitä sanaakaan hän kuitenkin heitti meidät ensimmäisen kapakan 
eteen ja väänyimme sisään saluunaan,  paikka oli tavanomainen loossit  ikkunoiden edessä ja perällä pitkä 
tiski, jossa isorintainen nainen pyyhki tiskiä naisen takana iso neon valo vilkutti coktails,  coktails,  nainen 
kaateli meille paikkakunnan omaa tuotetta eli Kentucky Gentlemannia ja ojensi kummallekkin Budwaisserin 
kaljat, kumma tapa jenkeillä ottaa kyytipojaksi tätä kusivettä teollisesti valmistettua huhu kulki. 
Takahuoneesta kuului kova ääninen tuttu Perrrkele ihka omalla Suomen kielellä ovi aukossa häilähti tutut 
kasvot, mitä vittua sä täällä teet  kysyin jolloin kaveri vääntäytyi baarin puolelle Vaskonen perkele,  sun piti 
olla laivan päällä, jäin ahteriin toista kuukautta sitten Vaskonen tilitti ja siitä asti olen ollut tässä läävässä 
pataskrapana, ei ollut  kuulemma ihmisten hommaa ei ainakaan valkoihoisten 12 tuntia päivässä ja vitun 
huono palkka. Katselin Vaskosen olemusta ja kieltämättä siinä paistoi lievä epätoivo tilanteesta johtuen,  
samalla muistin että meillähän oli miehistö vajausta kun epäsuosioon joutunut Ruotsalainen matruusi oli 
hypännyt  maihin Panaman kanavassa,  liekö jiparot syöneet kaverin suihinsa ei ollut  mitään kuulunut 
miehestä, Mehän hommataan sulle jobi sanoin ja Vaskonen katteli mua silmät suurina,  mistä mistä,  meillä 
on matruusin paikka auki ja hyvä ettei mies polo hypännyt  kaulaani. Onneksi Vaskonen oli saanut 
hommattua passin ja paperinsa tänne jenkkeihin oli kuulemma rederi lähettänyt Vaskosen ilmoitettua 
osoitteensa. 

Katselin hetken Vaskosen vaatteita pataskrapana työskentely oli jättänyt  jälkensä niihin rasvaa ruuan tähteitä 
ja muita eritteitä,  kysyin eikö sulla ole  muita vaatteita ”perkele hyvä että liksa riittää vuokraan ja ruokaan 
siitäkin joutuu maksaan”Vallu vilkaisi altakulmain baari isäntää ja jatkoi”en saatana ole ikinä nähnyt  yhtä 
pihiä ihmistä sehän imisi vaikka veret sulta jos pystyis”. Sovimme siinä että junkki lähtee ostaan Vallulle 
housut,  joka tapauksessa junkin piti hankkia hasaa entinen oli tiukan pössyttelyn jälkeen lopussa,  hioimme 
Vallun kanssa stragediaa millä saisimme Kipparin myötämieliseksi hankeellemme. Kapakan isäntä kävi 
kuumana kun tiski vuori vain kasvoi ja tiskari heitti läppää niin kuin mitään ei olis tapahtunut. Vallu 
vittuuntui jatkuvaan solvaukseen ja heitti rasvaisen esiliinan tiskille ja ”fuck off jude”,  siitä kimmastuneena 
isäntä jo kopeloi mailaa käteensä ja kuulutti,   Finnellä ei olisi mitään asiaa hänen ravintolaansa ikinä johon 
Vallu alipalkkaisena tiskarina kiusattu päästi patoutumat sisältään Ja tarttui isäntää lutkusta kiinni ja nappasi 
toiseen käteensä isännän maila käden naama melkein naamassa kiinni antoi tämä sorrettu tiskari sitten huutaa 
sydämensä kyllyydestä kaiken sen mitä hän oli tässä syöttölässä saanut  kärsiä kuukauden aikana,  Saatana 
ruoka oli jätettä mitä isäntä oli kaapinut vieraiden jättämiltä lautasilta vuode yläkerrassa oli samaa luokkaa 
millä Natsit kiusasivat  juutalaisia keskitys leireillä, baari isäntä ilmeisesti juutalainen meinasi tukehtua 
kiukkuunsa mutta ei päässyt Vallun rautaisesta otteesta irti,  minä aloin hätääntyä kokki katseli jo puhelinta 
siihen malliin josko soittas poliisit paikalle. Sain Vallun irti isännästä, mutta ei Vallu niin helpolla 
luovuttantut isäntä oli velkaa hänelle 20 dollaria ja 75 centtiä ja sen Vallu halusi kouraansa,   isännän naama 
oli näkemisen arvoinen tulipunainen silmät pullistuneena hän ähisi jotain mistä kukaan ei saanut selvää hän 
kahmaisi kassasta rahaa kouraansa ja löi ne Vallun handuun,  samassa työntelin Vallua kohti ulko ovea sillä 
syrjä silmällä näin kuin kokki puhui puhelimeen. Olimme tuossa tuokiossa ulkona ja häivyimme paikalta 
erään varasto rakennuksen syvennykseen josta oli näkö yhteys kapakan eteen pitihän meidän helssata junkki 
joka oli vielä reisussa,  vähän ajan päästä poliisiauto pysähtyi kapakan eteen ja baari mikko käsillään elehtien 
kertoi julmasta kohtalosta mikä oli tullut  hänen osakseen hullun Finnin hahmossa. Poliisit  lähtivät  hitaasti 
likkeelle ja tuijailivat  valonheittimellä sinne sun tänne etsien meitä siinä kuitenkaan onnistumatta. Aikanaan 
junkikin palasi ostoksiltaan ja tuttu toljotus kasvoillaan, ilmeisesti muutama ploosit  oli jo vedelty no 
täytyyhän tavara tutkia ennen ostoa. Lähdimme kohti satamaa vilkuilen koko ajan ympäristöä ettei vain kytät 
pääsis yllätään meitä,  varsinkin kun junkilla oli hassis paketti taskussa. Onneksemme vapaa taksi pysähtyi ja 



pinkaisimme taksin kätköihin,   ehdotin vielä että menisimme istuun vielä kapakkaan ja suunniteleen tulevaa. 
Vaskosella ei nyt ollut yö paikkaa työstä puhumattakaan hän tiesi kuitenkin spurkujen ilmaisen koisumestan,  
”ei siellä nukkua voi mutta saahan siellä olla pitkällään spurkut  mölisee koko yön”jutteli Vaskonen,   
sovimme että hän tulee Travecorelle seuraavana päivänä. Seuraavana aamuna tuli Vallu Vaskonen 
esittäytymmään Förstille ja Kipparille,  mies oli kokenut  muodon muutoksen sitten  eilisestä parta ajeltuna ja 
puhtaat vaatteet  päällä suihkussa käyneenä lievästi tuoksahtaen old spice vedelle, oli kuulemma lainannut 
joltain herrasmieheltä yö majassa. Junkki oli ostanut  myös uuden paidan Vallulle, ei mikään pohja  noteeraus 
kun asialla oli kuitenkin hasa pölyssä oleva junkki. Vallua jänitti se näkyi miehen olemuksesta,  
puolimatruusi Fredrik lähti opastamaan Vallua salonkiin ja vajaan puolen tunnin kuluttua Vallu saapui 
kannelle ja naamasta näkyi että jobi oli saatu syvä helpotus oli levinnyt Vallun kasvoille juoksemiset 
laivoissa tyrkyttämässä itseään oli nyt päättynyt. Kysäisin mieheltä mitä Kippari oli kysellyt  Vallulta ”ei 
muuta kun rehellinen vastaus jäikö Vallu viinan takia ahteriin niin kuin yleensä tapahtuu vaiko miksi”johon 
Vallu oli vastannut  rehellisesti pillun takia jäin ahteriin johon Kippari oli oli tokaissut oliko se sen arvoinen 
oli se Vallu totesi.  Näin mies sai paikan laivalta,  aprikoimme esakokin kanssa oliko Vallulla kenties seilaus 
kielto mutta ainakaan Kippari ei siihen kantaa ottanut,  säästi redarilta pitkän pennin matkalaskussa. 

Olin taas tutulla paikalla katselemassa sataman hyörinää,  Vallukin oli purkamassa uima allasta föörtäkiltä se 
piti kulemma siirtää miitsepin taakse marakatti luukun viereen.  Ahnas kita raapi viimeisiä malmin rippeitä 
ruuman pohjalta joita duunarit  lapioivat  kasoihin,  lasti oli kohta lossattu tunnin päästä alkaisi siftaus jumbo 
nosturin alle lastaamaan joitakin painavia koneita täkille. Olin ja olen vieläkin ihmetellyt miten tieto laivalla 
kulki nopeasti, ei tarvinnut kuin Kipparin pieraista brykällä kun se oli byssässä vajaassa kahdessa 
minuutissa:Kolmas perämies oli kuullut pierauksen mainitsi siitä poosulle joka oli brykällä kuuntelemassa 
uusia oodrinkejä poosu mainitsi asiasta stevartille jonka tapasi päällystökongilla laskeutuessa brykältä stuju 
huomautti siitä salonkivillelle joka puolestaan infomoi siitä uffarikallelle joka taas tunnetusti vikkelä 
kintuisena juoksutti sanoman byssään ”Kipparilla paska lentää brykällä oli kuulemma piereskellyt  puoli 
tuntia yhtämittaa ”Johon Esakokki lakoonisesti ei voi paska lentää jos voi piereskellä puoli tuntia 
miehistökalle vei tiedon miehistömessiin ja neljän minuutin päästä sen tiesi koko laiva, viaton tuhnu sai 
käsittämättömät mitta suhteet  niin kuin laiva juoruissa aina. Siftaus alkoi ja siiryimme ylävirtaa toiselle 
lastauspaikalle, työntö proomujen paljous pisti ajatelemaan että ainakin Amerikassa osataan käyttää vesiteitä 
tavaran siirtelyyn. Pian olimme ison nosturin alla ja lastaus alkoi, jouduin välissä hommiin illallinen piti 
vielä valmistaa: sparris soppa Griskotlet  ja potatismus jälkkäriks yltiö makea piirakka vadelma kastikkeella,  
sveduthan pitävät  makeasta sitähän on ”ruisleivän”tapaisessakin jota joku onneton leipomo valmistaa. 
Lastaus jatkui ja pian näimme nuo isot  koneet joita jumbo hampaat irvessä nosti alukseen,  suuria 
työntökoneita suurimpia mitä  ikinä en  edes kuvitellut  olevaankaan ja joissa isot kyltit  julistivat USAN apu 
maailmalle, nämä koneet  olivat menossa Santokseen josta ottaisimme paluu lastiksi kahvia. Jälkeen päin 
ajattelin Amerikkalaisten olevan vastuussa sademetsien raivaamisesta pelloiksi kun olivat  nämä jätti 
Gatepillarit  Brasilialaisille lahjoittaneet. Kun savuimme avomerelle navakka tuuli vinkui mastoissa vaikka 
aalto ei suuri vielä ollutkaan,   myöhemmin täkkärinä ollessa ajattelin jos PohjoisAtlanilla talviaikaan olisi 
ollut tällainen lasti esimerkiksi ssWasalandissa olisi se mennyt  pohjaan alta aika yksikön sehän oli aika pieni 
laiva esimerkiksi MS Travecoreen verattuna. Matka jatkui auringon paisteessa ja meri elämä palas jälleen 
laivalle täkkärit pesivät kannella kaikki aluksen matot ja samalla siinä meni myös omat farkkupuvut joita 
kalstiks suuda mukavasti vaalensi ja olen vakuuttunut siitä että myöhemmin muotiin tullut  vaatteiden 
varsinkin farkkujen vaalentaminen juontaa juurensa merimiesten tavoista niin kuin esimerkiksi tatueeraukset 
rengas korvassa ja monta muuta, minä näin jätkillä renkaita korvissa jo 60 luvun alussa, ainakin Sveduissa. 



Sipsu oli tuonut laivaan aika kasan ulosvientiä joka oli Ruotsalaiseen laivaan aika erikoista, tämä oli neljäs 
Svedu laiva mulla enkä ollut ennen ikinä nähnyt tälläistä  määrää viinaa missään laivassa aikaisemmin, 
Joskus sai muutaman keissin kaljaa ja pari flaskaa viinaa Esakokki oli tilannut munkin nimissä brenkkua niin 
paljon kun sitä sai,  kaikkialla laivassa alkoi helvetin moinen jemmailu saada viinat  pimentoon ennen kuin 
saapuisimme Brasiliaan paras jemma oli hasa junkilla se vetäs viinat  ahterimaston topille siellä oli kuulemma 
mukava pesä kahdelle 12 pullon viskikeissille ei ollut  ikinä kuulemma kärähtänyt tästä jemmasta,  en tiedä 
miten se sai ne alas vaikka eihän tulli varsinkaan etelän maissa koko ajan kytännyt laivassa ainoa olikin 
kaijalla majaileva marinero jonka sai kuulemma näppärästi lahjottua jussi kävelijä pullolla. Illat laivan 
messissä ja päivähuoneessa lätisivät pelikortit, messissä pelaajat käyttivät  taaloja pelaamiseen ja 
päivähuoneen porukka joka oli ilmeisesti  rahatonta pelasi tupakoilla jotkut kartsat  olivat  jo niin 
rispaantuneita ettei niitä ainakaan voinut  myyntiin panna Itse en osallistunut tähän koska olin saanut kunnon 
opetuksen Ms Eva Jeanetissa jossa olin hävinnyt  kitarani kortin peluussa Engelsmanille ja pikku hiljaa 
maksamalla sain sen takaisin. Päivä rutiinit menivät  tavanomaisesti ja vapaa vahdit  ottivat suulista täkillä 
matka radioiden jytkyttäessä tulista sambaa, välissä hain kissojen ja koirien kanssa mehukannuja pakkasivat 
viemään ne täkille ja unohtivat palauttaa byssään. Kaikki oli rauhallista tuntui kuin skönö merelle päästyään 
rauhoittui siitä mitä satamassa, ei ollut pähkäilyä siitä missä pussinsa tyhjentäis. 

Kapteeni oli Skoonelainen noin viisikymppinen puoliksi kalju hoikka mies, hän jopa laskeutui välissä 
täkillekin ja praatas kaikkien kanssa kun olis ikään kuin tasavertainen muiden kanssa, näinhän se ei suinkaan 
ollut juorut  kertoi että Kippari oli onnistunut peloittelemaan Kolmosen ihan säikyksi aina kun Kapteeni tuli 
brygalle kolmosen ollessa vahdissa tämä onneton törmäili  pitkin seiniä ja oli jopa onnistunut melkein kaataa 
ruorimiehenkin törmättyä häneen pimeällä brykällä.  Försti oli jo varmaan eläke iässä oleva pitkän huiskea 
mies kotoisin Pohjois Ruotsista ja oli juorujen mukaan ollut ikänsä kivilaivoilla rahdaten Ruotsalaista 
rautamalmia ympäri maailmaa. Toinen perämies ei ollut kaikkien kaveri kuten karavaanarien laulussa 
sanotaan,  tarun mukaan joku ammatti vosu oli saanut Perämiehemme sellaiseen satimeen että oksat  pois,   
vosu oli paneskellut 4-5 kaverin kanssa ja tietenkin myös Kakkosen kanssa ja varmistanut näin paksuksi 
tulemisen jos vaikka Kakkonen olisikin  tuhka muna ja nyt Kakkonen maksoi niska limassa joka äyrin 
Ruotsiin jonka tienas ilmankos sitä ei näkynyt maissa koskaan. Tästä kimpaantuneena Kakkonen vittuili 
kaikille Kipparia lukuun ottamatta jopa Förstin kanssa heillä useasti oli tiukkoja väittelyjä keskenään. 
Esakokki oli nuorikaveri  tätä laivaa ennen hän oli ollut  kokkistuertina pienemmillä laivoilla tämä oli hänen 
ensimmäinen valtamerilaiva, tulimme hyvin toimeen kokin kanssa, mutta emme olleet kuitenkaan niin 
läheisissä väleissä kuin olin ollut  edellisen laivan Leif Nillsonin kanssa. Miehistö oli etupässä Ruotsalaisia 
mitä nyt  koneessa oli pari Filippiinoa ja yksi jenkki jota monet arvelivat sotilaskarkuriksi , uffarikalle tuo 
mielikuvitusmaailmassa elävä uneksija jopa uskoi että hän olisi väärentänyt passin ja paperinsa mikä oli 
varmasti totta niin usein me Usassa kävimme mutta kallen toinen väittämä että tämä konemies olisi tappanut 
kaikki esimiehensä ei enää oikein  mennyt  kenenkään jakeluun. Timppana seilas isokokoinen Ahvenanmaalta 
kotoisin oleva vajaa kuusikymppinen Lemlandista kotoisin oleva vanhapoika en ikinä nähnyt tämän käyvän 
maissa kupilla missään maassa. Kerran messikalle oli udellut Timpan naisasioita jolloin kallen päätä kohti oli 
läimähti sellainen pommi että pöydän yli tullut isku lennätti kallen seuraavan pöytärivin päälle, jonka vuoksi 
kalle aina sopivan tilaisuuden tullessa uhosi hakkaavansa Timpan raajarikoksi ja vielä monottavan kaupan 
päälle No kalle oli noin viiskyt kilonen 17 toista vuotias ja Timpaan verratuna epäsuhta oli ilmeinen eipä 
kukaan oikein jaksanut innostua tulevasta teurastuksesta kuten kalle tätä tapausta tulkitsi. Tämä noin vähän 
yli 5000 tuhatta mailia(kävin brykalla tarkistamassa) oli jo matkattu loppu vaiheeseen eli olisimme 
ylihuomenna Brasilian Santoksessa jossa hamassa tulevaisuudessa kokisin elämäni krapulan Odotellessa 



erästä laivaa ja maatessani hotellihuoneessa pikku ukkoja katsellen mutta sehän onkin toinen juttu.  Käväisin 
Vaskosen hytissä kuuntelemassa miten mies oli laivaan kotiutunut  ja hyvin oli pullat uunissa Vallukin oli 
saanut Poosulta kopan kaljaa ja muutaman pullon viskiä ne mies aikoi pistää lihoiksi heti  saavuttuamme 
Santokseen, piti kuulemma käydä paarlastin tyhjennyksessä niin kuin kaikki muutkin, jäi USAN päässä 
tyhjentämättä. Santoksen upeat maisemat vetivät melkeinpä vertoja  Rion  vastaaville mutta ei ihan sentään. 
Kuulin kuinka Försti kiroili taas Brassien suurpiirteisyyttä jeevlar sama satans tyyli joka kerta nytkin ei 
päästy lossaamaan ruumassa olevaa lastia kun  täkillä olevat  isot koneet  olivat  tiellä ei oltu saatu paikalle 
niin isoa nosturia joka jaksaisi nostaa koneet kaijalle,  nosturi tulisi jostain  ylempää ja olisi proomunosturi,  
meni taas päivä harakoille fittan  murjotti Försti.  Proomu nosturi tuli seuraavana päivänä hinaajan vetämänä 
Travecoren kupeelle ja maansiirtokoneiden lossaus alkoi koneet  lossattin kauniiseen rivistöön kaijalle 
odottamaan Amerikkalaisten saapumista opettamaan näiden käyttöä tiesi Poosu kertoa. Illalla koko laiva 
jengi suunnisti maihin muutama täkkäri jäi stampai hommiin laivalle ja näille ei auttanut  yhtään vinoilla niin 
oli miehillä vitutus päällä sen huomasivat  kaikki. Vallu oli nyt  kaverina ja pian olimme ensimmäisillä 
olusilla.  Brasiliassa on hyvän makuiset  pivat toista kuin Jenkkien tai Kanadalaisten keitokset  Vallu ehdotti 
että hakisimme paikallisen tanssipaikan ei mitään kapakkaa, parhaimmat  naiset  kuulema saa näistä Vallu 
teroitti nuorempaansa,  mulla tuli hätä käteen ”meinaatko että panot menee vonkaamiseksi voi joutua koko 
yön seisottaan turhaan”minä hätäilin johon Vallu ”eipä ole koskaan moista tapahtunut, johon minä vielä 
yritin selittää että huora on aina huora ei tarvinnut vonkaa. 

Istuimme taksissa matkalla 
jonnekin, en oikein vakuut-
tunut  Vallun Portugeesin 
kielestä ja pienet tanssi 
esitykset taksi suharille 
vähensivät uskoani siihen 
vielä enemmän, kadut  alkoi-
vat kapeneen aika uhkaavasti 
olimme ajelleet  jo puolituntia 
kunnes taksi pysähtyi kape-
alle sivukadulle, vilkuilin 
ulos hermostuneesti ulkona 
leveiden ovien edessä majaili 
juuri sen näköisiä kavereita 
mitä näin paljon myöhemmin elokuvissa kuten Hyvät Pahat  ja Rumat niin oli saman näköisiä Bandiittoja 
maksoin taksin ja Vallu heivasi itsensä ulos autosta minä seurasin huomattavasti matalammalla profiililla 
kuin Vallu, nyökkälimme porukalle joka kansoitti kadun, minun pää nyökähteli varmaan pelosta Vallu paineli 
sisään muitta mutkitta ja seurasin perässä ja ajattelin” voi vittu mihin olen taas pääni pistänyt”Tanssisalihan 
se oli, minusta kuitenkin näytti sen olevan vanha autotalli jota oli koristeltu Brassien tapaan, yhdellä 
seinustalla oli pieni tiskin tapainen ja sinne kiiruhdin puoli juoksua katsomaan josko vähän rohkaisu ryyppyä 
löytyis ja löytyihän sitä sokeriruokoviina poltteli sisuksiani ei ollut  mitään hunajata tämä Brassien maakunta 
viina. Käännyin katselemaan saliin päin ja huomasin Vallun jo menevän sutjakkaasti samban askelin neito 
käsivarsillaan, näinkö tässä taas kävi,   miksi muut  olivat aina vikkelämpiä naisten kanssa ja minä saatana 
seison täällä kun k.. pä häissä.  kietaisin toisen paukun kitusiini ja vähän ajan päästä veri alkoi kohista 



suonissani ja tiettyä itsevarmuuttakin tunsin tapahtuneen. Naisia paikka oli pullollaan ja miehiä toki myös en  
ollut ikinä käynyt  tämmöisessä paikassa tämä oli minulle ihan uutta, Vallu tuli naisensa kanssa tiskille, tyttö 
otti limun ja Vaskonen saman kuin minäkin katselin tyttöä joka oli Vallua varmaan 20 vuotta nuorempi mutta 
ei näyttänyt panevan sitä pahakseen,  ” ootko varma ettei tällä tytöllä ole sulhasta jossain voi tulla puukko 
hyppelyt hyvässä lykyssä,  ei ole olen jo tsekannut  asian.  Vaskonen hölötti Englannin ja Portugalin 
sekakieltä, eipä tyttö siihen paljoa vastaillut liekö ymmärtänytkään,  annoin katseeni kiertää salin 
seunustoilla ja totesin että kyllä naiset ovat kauniita varsinkin kun edellisestä kerrasta oli kulunut melkoinen 
tovi. Kaverini neuvoi ”laita tästä Cocista joukkoon lähtee tää petrolin maku suusta nämä on näitä viinoja ei 
viitti paljon röyhtäistä,  ilmankos ne on niin kuumana viskin perään käsistä veivät  kun muutin rahaksi pari 
botlea”. Suunittelimme illan ohjelmaa ja Vallun tyttö kävi hakemassa kaverinsakin pöytään en oikein 
jaksanut  innostua tästä senjoriitasta hän oli pukeutunutkin eri tavalla kuin muut  pitkään kolttuun joka ylettyi 
nilkkoihin asti näytti että hän oli pukeutumisellaan viestittänyt Stoi stop seis pääsy kielletty,  minusta alkoi 
tuntua että tätä likkaa ei hevin punkkaan saada ja katkerana siitä Vallulle mainitsin ”onhan täällä naisia pilvin 
pimein mitä sä siinä vollotat”,  vittu mä arvasin tämän, vai perhe tyttöjä piti saada,  eihän noista tiedä nehän 
voi olla varattukin ja kaveri on ulkona tupakalla,  en kyllä haluais mustasukkaista puoliveristä kimppuuni 
näytin samalla isokokoista neekeriä jonka hauikset  pullistelivat siihen malliin että minä en ainakaan halunnut 
mitään eripuraa tämän kaverin kanssa. ”Niin kauan kun olen meriä kulkenut olen aina käynyt tavallisissa 
tanssipaikoissa niissäkin joissa tarjoillaan pelkää mietoa siideriä enkä ole koskaan ilman jäänyt”latasi 
Vaskonen. ”Ai että pitäisi seisottaa koko yön eikä sittenkään ole varma saako vai ei”nyt  jo puristelee 
eturauhasen kohdalta ei kyllä jaksais koko yötä kinuta”. Sovimme sitten että minä lähtisin kupille johonkin 
varmempaan paikkaan Vallu haki kynän tiskiltä ja kirjoitti käteeni jonkun osoitteen ja minä kumarsin 
neideille ”Como Esta” ei jumalauta eihän se tähän sopinut  sehän tarkoittaa mitä kuuluu ja mähän olen 
lähdössä,  mietin pää punaisena mitä nyt  sanoisin etten sentään Vaskosta nolaisi sain vaivoin sanottua 
Obrigado olikohan se oikein, no vitut  siitä ajattelin nyt nostan kytkintä. Taksi vei minut väljemmille vesille 
ensi tankattuaan kädestäni ositetta näin kuinka taksisuharin suu liikkui kun konsaan lapsella joka opettelee 
tavaamista.  Eipä olleet  nämäkään kulmat kovin häävejä kaikenlaisia tallaajia kulki kadulla edes takaisin, 
maksoin kuskille ja kömmin pikku Fiatista etukautta ulos ovi oli poistettu ja näin oli saatu kulkuväylä 
takapenkille Nyt olivat  naiset  aivan eri näköisiä kun edellisessä paikassa tupakan savusta ja valvomisesta 
johtuvat juonteet näkyivät  kaikkien kasvoilla myöhemmin tulin huomaamaan että jos nämä naiset saivat 
pokattua jätkän itselleen he pitivät siitä kiinni kynsin ja hampain niin kauan kuin laiva makas satamassa 
monet tappelut tulisin näkemään kun kaksi raivotarta matsasi saalistaan. 

Ensi kerran jouduin käyttämään salvaa jonka Kippari oli tilannut  New Orleansista, kyllästyttyään  
katselemaan jalat  levällään kulkevia täkkäreitä, Ecuadorin Gauayagulistä tartunnan saaneet  kaksi matruusia 
olivat työkyvyttömiä USAhan saakka pahan laatuinen kuppa oli tehnyt  tehtävänsä. Täkkikakkosen luento 
parittelun vaarallisuudesta näillä leveys asteilla sai kuuluviin kätten taputuksia ja pieniä naurun 
purskahduksia kun jokainen ajatteli Kakkosen omaa kohtaloa. Pienen vittuilun säestämänä Perämies sitten 
antoi ohjeet salvan käsittelyssä:Terskan pää peitetään mustalla salvalla sitten se pestään pois jos vettä ei ole 
saatavilla käytetään omaa virtsaa, sen jälkeen valkoinen salva jätetään hepin päähän seuraavaan pesuun 
saakka..  Uffarikalle heti kysymään”mites sitten jos on heittänyt  monta varvia eikä kusta enää tule ”jeevla 
mässgosse turpa kiinni”hikeentyi Kakkonen ”eihän se ole koskaan naisen kanssa ollut”latasi ahterikalle 
”monta varvia niin varmaan”. Paarlasti tuli tyhjennettyä ammattilaisen toimesta alta aika yksikön toimitus oli 
niin nopeaa että Argentiinalainen aro jäniskin olisi kateudesta vihree. Nainen kyllä katseli minua epäuskoisen 
näköisen oli varmaan hänen elämänsä ensimmäinen todellinen Short time. Siftasimme kolme laivan mittaa 



eteenpäin ison kahvivaraston eteen duunarit  saapui joukolla laivaan, miten niin monta ukkoa mahtui samaan 
ruumaan työ kävi aika vikkelästi ei nämä mitään laiskoja olleet  lihaksikkaita työmiehiä,  ennen säkit 
lastattiin yksitellen näin joka ruuman sopukkakin tuli lastattua, myöheminhän kaikki lasti tuli laivaan 
valmiissa hiiveissä kuten pitkä puutavara paketeissa väitän että näin lastattu laiva sai  huomattavasti 
vähemmän lastia ruumaan kun vanhalla systeemilla. Ruoka oli aika pähkäilyn takana Stuju aprikoi mitä 
milloinkin  laitetaan ruuan piti olla kevyttä mutta siitä huolimatta pitää miehet työ kuntoisina. Tämä tuhti 
pata joka löytyy jokaisesta  Brassien kuppilasta nimeltään Feijoada oli Travecoren miehistön mieli ruokaa,   
pataan tuli ruskeita papuja vettä naudan kieltä naudan lihaa sian lihaa pekonia bratwurstia riisiä ja tomaatteja 
nämä haudutettiin (pavut  likosivat  yön yli) padan ollessa valmis kieli nyljettiin ja viipaloitiin kuten myös 
lihat nautittiin riisin kera, myös hedelmiä Stuju tilas laivalle kiitettävästi. Olin Esakokin kanssa maissa 
käymässä iltapäivä vapaalla istuimme puiston penkillä vieressämme oli pari nuorta Brassityttöä aika 
niukoissa vaatteissa ihan kuin vain Brassinaiset osaavat, imuroimme Bohemia olutta, ja katselimme kuin  
pieniä Fia 600 satasia ja Kupla volkkaireita noita pikku takseja vilahteli ohi tuon  tuostakin. Siirryimme 
lähemmäs tyttöjä, ikää oli vaikea sanoa kroppa oli aikuisen naisen mutta ota näistä latinoista selvää 
viisitoista vuotiaskin voi näyttää aikuiselta naiselta on kehitys pikkasen nopeampaa kun Pohjoimaissa no 
sataahan täällä säännöllisesti ja on lämpimämpää kuin Pohjolassa,   nyt voisin käyttää tervehdystä Como 
Esta nyt se oli paikallaan, Englannin ja Portugaasin seka kielellä Esa yritti paikallisella ”Cumprimentos a  
Americas” sen tytöt ymmärsivät  hyvin mutta seuraava kysymys meni myös perille Esan piti kysyä josko 
likat lähtee huomenna meidän kanssa uimarannalle joka oli aika lähellä satamaa ja rantaa oli silmä 
kantamattomiin Sabado, Sabado elehti Esa ja näytti samalla rinta uinti liikeitä tytöt  ymmärsivät  että 
huomenissa joka oli lauantai menisimme uimarannalle näytin kellosta koska tavattaisiin samassa paikassa. 
Askelsimme laivaan kevein askelin nyt  alkoi tuo tuttu tunne kun olisi jotain mukavaa tiedossa. Hasajunkki 
lakas roskia marakattiluukun vieressä ja Poosu katseli arvostelevasti junkin laiskaa harjan heiluntaa ”ei 
näistä tule merimiehiä ikinä mihin tämä maailma menee”tuskaili Poosu ei edes osata harjaa käyttää,  
nyökkäilimme Poosulle myötätunnosta ja jatkoimme kohti byssää. Kippari oli antanut  ankarat  oorningit jo 
tullesamme sisään piti gänvei pitää ylhäällä yhtään varastelevaa joukkoa ei laivaan päästetäis,  viime kerralla 
oli pitkä kynsi vienyt  Förstin hytistä rannekellon ja parta koneen, vaikka Försti vannoi oven olevan lukossa.  
Tiesimme toki että ahterissa oli useampikin nainen olivat pojat lahjonneet Marinerot portilla. Odotin 
jännityksellä huomista ja tavasin Esakokin sana kirjasta sanoja ja yritin tehdä jonkulaisia lauseita huomista 
varten, pakkasin ranta kassin valmiiksi uima pyyhe aurinko rasvaa ja pariaskia röökiä ja lisäksi ottaisin 
aamulla byssän jääkaapista muutaman oluen ensihätään varmaan rannaltakin juomista saisi. 

Käväisin vielä illalla katsomassa mitä ahteriin kuuluu Uffari kallen ääni kuului täkille asti ”Kyllä se on niin 
kun mä sanoin Ecuadorin ilotytöt ovat saaneet kupan paimenilta jotka vuoristossa paimentavat laamoja nämä 
veitikat  sitten naisen puutteessa livauttaneet  laamoja sieltä oli tämä maailman laajuinen kuppatauti epidemia 
lähtöisin laama kuppa oli kuulemma vielä pahempi kuin Afrikan apinoista saatu, että ihmisen vika tämä alun 
perin on saa itseään syyttää”, vasta väitettä ei kuulunut ja uffari kallen kasvoille levisi tyytyväinen ilme 
filosooffi oli jälleen puhunut. Menin ulos messistä ja haistoin hassiksen kitkerän tuoksun heti ulos tultuani,   
katselin hetken ennekuin älysin mistä katku tulee se tuli pupan katolta sinne oli hasa tehnyt pössittely paikan 
itselleen ei juuri tuulen virettä käynyt ja katku leijaili pitkin täkkiä. ”Varo jos poosu tulee maista se nirhaa 
sulta nirrin pois sehän ei suvaitse pössyttelyä pätkääkään, no sen takiahan minä täällä ylhäällä olen näen 
koska Poosu tulee” sanoi junkki ja katseli minua kuin vähäjärkistä. En viitsinyt mennä enää maihin olihan 
huomenissa luvassa mukava päivä rannalla kauniin Brassityön kanssa, ennen nukahtamista vielä kuitenkin 
ajattelin tuleekohan kaunottaret  paikalle pettymys olisi kova jos eivät tulisi. Seuraavana aamuna byssässä 



kaksi miestä touhusi hiki otsassa kaikki piti saada kuntoon puoleen päivään mennessä,  latasin kaikki 
jääkaapit  täyteen keitettyä kanaa,  salaatteja juomista leikkeleitä kaikkia oli ei pitäs jätkillä olla nälkä Esa oli 
sopinut Stujun kanssa että me häivyttäis vähän aikaisemmin tänä lauantaina. Olimme vähän etuajassa ja 
odotimme leidejämme jännittyneenä josko he tulisivat ja tulivathan he rantakassit käsivarsillaan kauniimpina 
kuin eilen, he olivat  ilmeisesti sopineet  keskenään kuka kenenkin kanssa on. Toinen tarrui käteeni ja veti 
minut  ylös puiston penkiltä siinä Suomipojalla tuli mieleen että kunpa kaverit  näkisivä tämän autuuden,  
vilkaisin kokin tyttöä ja täytyy sanoa että kyllä mun oli kauniimpi Esakokki joka oli 32 vuotias ei ollut 
hänkään kuulemma tämmöisen pommin kanssa ennen ollut  oli vaan käyttänyt ammattilaisia asiansa 
hoitamiseen,  vieressäni oleva brassi hyräili hiljaa jotain sävelmää jota en tuntenut. Laskeuduimme hyvin 
ilmastoidusta ratikasta ulos kävelimme kohti rantaa Braija Grande oli edesämme, ja rantaa jatkui tosi 
pitkälle.  Laskuvesi oli juuri alkamassa ja vesi oli vieläkin lähellä rannan asumuksia laskuveden aikana ranta 
oli  iso,  pyyhkeet hiekalle ja suuliksen ottoon komensi  Esa ja näin tapahtui. Kävimme uimassa ja leikimme 
kuin pienet lapset lämpimässä vedessä,  ihan oli kuin paratiisissä olis ajattelin Kokki otti kuvia ja tässähän 
minulla olisi todistus kappaleita joskus leuhkia kotikylän pojille. Meillä oli hieno päivä biitsillä 
kuhertelimme rannan kuumassa hietikossa ja nautimme auringon paisteesta,   tästä päivästä jäi kaunis muisto 
jonka muistan tänä päivänäkin kuin eilisen tyttöjen bikinitolivat Brasilialaiseen tyyliin tosi niukka kankaisia 
ne suorastaan tyrkytti näkymiä katsojilla. Aurinko oli jo laskemassa ja nyt minun pitäisi sanoa se lause jota 
olin harjoitellut  koko eilisen illan ”NAO GOSTARIAM DE VIRA NOSSA BARCO” siinä se oli kysytty  
suoraan haluaisittekö vierailla meidän laivassa, ilmeisesti kysymys oli ymmärretty kun molemmat 
nyökkailivät   innostuneena,  mutta sitten toinen tytöistä pani kädet eteensä ristiin ja näytti Esakokin kellosta 
ajan koska hänen tulisi olla kotona ”tomomorrow nigt sanoin salaman nopeudella ja näytin sormillani 
kelloajan eli kello viisi huomenna ja sehän tytöille sopi  halailimme tovin ja  kun tyttöjen bussi tuli heitimme 
jäähyväiset ja katselimme ratikan perään ja takaikkunasta näimme kaksi vilkuttavaa kättä. Esa kokki oli ihan 
täpinöissään kuten minäkin, en ole ikinä merillä ollessani ollut tuollaisen perhe tytön kanssa saneli Esa ja 
minä säestin perässä,  suunnittelimme mikä olisi huominen ohjelma, ”näitä ei parane säikyttää pitää edetä 
varovasti” kuiskaili kokki kysyin miksi hän kuiskaili tytöthän olivat jo menneet,  kokki palautti nopeasti 
puheensa normaaliksi ja meni hetkeksi hämilleen,  innostus paistoi hänestäkin, tässähän oli saalistuksen 
makua olimme kun vanha kollikissaa jotka kyttäävät hiiren kolon edessä odottaen saalistaan. Porukkaa 
lappoi maihin ja huutelut  kuuluivat  gänveiltä miksei kokit lähde maihin mikä mättää, ei meitä kumpaakaan 
kiinostanut  pitkä päivä rannalla,  ei oikein huvittanut maihin enää lähteä,  menimme esan hyttiin ja otimme 
kylmät kaljat  byssästä mukaan  juttelimme huomisesta ja mitä tarjoaisimme tytöille Esa intoili pannaan 
parasta pöytään hän käy vielä saman illan aikana Stujun kanssa proviantissa kattelemassa tarjoilut  aino asia 
kaiversi vähän mieltä  missä tarjoilu tapahtuisi jolloin Esa keksi hyvä safka byssässä. 

Sovimme että tarjoilu tapahtuisi byssässä,  kuulostaa aika omituiselta mutta muutakaa paikkaa ei tullut 
mieleen mikään messi ei tullut kysymykseenkään koska halusimme känniläisten pysyvän poissa illastamme 
byssä väen ankea koppi ei myöskään tuntunut sopivalta. Esakokki lähti Philips Morris kartsa kainalossa 
hakemaan tyttöjä portilta ja minä hääräsin hiki päässä keittiössä, tytöt  saapuivat uhkeina paikalle ja me 
kannoimme pötyä pöytään Tomaattikeitto paahdetut  pikku sämpylät  voideltuna Esakokin spesiaali levitteellä 
siansivupaisti rapeinen kuorineen ja riisi johon hieman raastettua appelsiinin kuorta jälkiruokana Creme de 
papaya nopea jälkkäri jäätelöön valmistettu.. Nautimme ateriasta ja vaikka tarjoilumme ei niin kaksista 
ollutkaan tuntuivat  tytöt sen hyväksyvän vai olivatko vaan kohteliaita isännilleen. Nappasin keittiön 
jääkaapista pari pulloa Argentiinalaista punaviiniä mukaamme ja siirryimme Esakokin hyttiin joka oli vähän 
isompi kuin minun,  istuskelimme aikamme ja siirryimme vähän ajan päästä omaan hyttiini ja maistelimme 



punkkua hiljaisuuden vallitessa taas sadattelin kieli  taitoani,  vaikka muutaman lasillisen jälkeen yhteinen 
kieli löytyi, sekaisin Englantia ja Portugalia, ymmärsin Danielan puheista että he kumpikin olivat 
opiskelijoita Cristina oli häntä vuoden vanhempi ja he opiskelevat ceundo grau koulussa viimeisellä luokalla 
käytimme kynää ja paperia avuksemme että ymmärtäisimme toisiamme. kuin huomaamatta olimme 
punkassa ja sitten tapahtui se mikä oli väistämätöntä, jälkeen päin huomasin kyyneleitä Danielan kasvoilla ja 
hätäännyin mitä olinkaan tehnyt mikä meni pieleen tuhannet ajatukset myllersivät  sisälläni pitikö taas mokaa 
tämäkin juttu sitten Daniela kuiskasi ”i am happy  married Daniela”siitäkös pääni sekosi vielä enemmän mitä 
mitä ei siksi ettenkö olisi naimisiin mennytkin Danielan kanssa muuta tuskin hänen vanhempansa antaisivat 
ainokaistaan jollekkin ulkomaalaiselle kokkipojalle, Tiesin EteläAmerikkalaisen käytännön missä lapsia 
suojellaan viimeiseen asti ja sulhanenkin mielellään on vanhempien valitsema. Juttelimme pitkälti yöhön ja 
yritin kysellä tytöltä miten hänen vanhempansa suhtautuvat  siihen että hän oli yön poissa kotoaan siinä 
emme oikein ymmärtäneet  toisiamme. Aamulla saattelin Danielan ratikalle, en tiennyt että tämä oli 
viimeinen kerta kun hänet  näin. Esakokki ei ollut  tullut byssään ja aloin valmistella miehistölle aamiaista 
nythän oli maanantai ja työpäivä oli kaikilla edessä,  hasajunkki notkahti byssän ovelle, jotain suolaista piti 
kuulemma saada hiukos kuulemma niin julmetusti, ”eikös siellä messin jääkaapissa ole mitään ärähdin” ei 
ole huorat on vetänyt kaikki naamaan sanoi junkki paistelin juuri aamiaismakkaroita ja löin junkille yhden 
käteen ja jatkoin aamiaisen valmistusta. Esa kokki saapui byssään vasta yhdeltätoista oli jäänyt  nukkumaan 
paidan helman päälle rakasteltu oli sen näki jo Esan raukeasta olemuksesta, treffit  olisivat tänä iltana samaan 
puistoon, Illalla olimme puiston penkillä istumassa ja odottelimme tyttöjämme, mutta niitä tuli vain yksi 
Cristina, jäin monttu auki kun nainen selitti tapahtunutta Daniela oli joutunut arestiin yöllisen poissa olon 
takia,   häntä vartioitiin kotona yötä päivää Cristina oli saanut  puhua vähän aikaa ovella  ystävälleen. Taas 
päässäni pyöri olinko tehnyt oikein kärsikö Daniela loppu ikänsä tästä tapahtumasta Lähdin asteleen hiljaa 
kohti laivaa Esan jäädessä istumaan tyttönsä kanssa, vitutus oli ankara syytin itseäni tapahtumasta ja se tuli 
jopa uniinkin pitkän ajan päästä se jäi ainiaaksi mieleeni se oli ollut alussa pelkkää vonkaamista mutta oli 
muutunut totiseksi suhteeksi. Kyllä ihminen on 17 vuotiaana vielä aika viaton ajattelin jälkeen päin. 
Vaskonen oli toipunut  hyvin niistä päivistä kun näin hänet New Orleansissa puhdas farkku puku päällään ja 
Lee hanskat perstaskussa hän näytti ihan oikealta skönöltä, mutta sitä hän ei suostunut  sanomaan jäikö kaato 
suorittamatta sitten viime kerran. Laivasta oli jo puolet  lastattu ja täkkärit  veteli selstokkeja välitäkille siellä 
oli vielä lemppuluukut kannen tasolla olivat pontoonit  joita täkkärit  kirosivat  joka kerta olivat tosi hankalia 
laittaa paikalleen ja pirun vaarallisiakin,  Kakkonen oli lähdössä Tukholmalaisen puolimatruusin kanssa 
lääkäriin oli ensimmäinen tippuri tapaus  tällä reisulla kannelta kuului Kakkosen vihainen ääni”pitääkö sitä 
paljaalla vetää on salvat on kortsut mutta kun näille kusipäille ei mikään mene päähän”ääni vaimeni pikku 
hiljaa ja laivan elämä jatkui normaalina täkkärit  tekivät  omia töitään konehuoneesa haalattiin kolmosen 
pyttyä Försti nojaili miitesepin föörkantissa ja katseli kannen hyörinää,  

Istuimme Skandinavia Barin pöydässä ja katselimme kun joukko Sakemanneja huuteli solvauksia kahden 
Normannin pöytään Normannit  istuivat aivan lungisti eikä olleet  kuulevinaankaan Sakujen solvauksia 
Vaskonen vilkaisi ovelle ”taitaa Sakut kaivaa verta nenästään”kun noin kymmenkunta Normannia käveli 
sisään sopivassa laita myötäsessä. Baarin Poosu oli kai ennenkin nähnyt näitä tapauksia ja kiirehti 
patistelemaan Sakuja ulos kapakasta,  yksi Saku oli tietenkin rohkeampi kuin muut hän pani haisevan 
vastalauseen häädölle ja tönäisi Poosua rinnasta,  samassa kymmenen Normannia oli heidän ympärillä ja 
nyrkkien puristelu kuului selvästi kummankin osapuolen kasvojen ilmeet kertoivat  että olisi tulossa tuima 
taisto,  Baarin väki alkoi yhteis tuumin komentamaan tappelijoita ulos säilyttääkseen Baarin kaluston ehjänä 
”Tämä tappelu ei meille kuulu Vaskonen sanoi ja katseli minua kuin olisin lähtenyt  tappeluun mukaan ”minä 



en ainakaan mene tuonne saamaan selkääni on sen verran tuimaa sakkia”toivoin silti että Normannit 
antaisivat Sakuille opetuksen. Vaskosen kertoman mukaan Saksalaisten alemmuskomplessi purkautuu 
tappeluina ja rähinöinä hävityn sodan takia en tiennytkään että nuorempi Saksalainen kantaa kaunaa 
hävitystä sodasta ja ajattelee että koko maailman olevan heitä vastaan,  Huorat eivät pitäneet näistä 
kähinöista nehän heikensivät heidän ansioitaan ja sen takia pöytämme ympärillä parveilikin kaikki kapakan 
tytöt,  minua ei kiinostanut yksikään nainen tällä hetkellä eikä Vaskonenkaan ”perhetyttöjen”kaatajana oikein 
näihin syttynyt Yksi neitokainen keksi syyn haluttomuutemme ”näähän on homoja”tämä typykkä kailotti 
ympäri Baaria Vaskonen antoi mulle pusun poskelle ja tämän jälkeen saimme istua rauhassa koko illan tätä 
konstia oli kuulemma ennenkin käytetty monta kertaa juuri tälläisissä tapauksussa. Tappelijat oli häädettyä 
pihalle ja olin jo nousemaasa ylös mennäkseni katselemaan tappelua Vaskonen tarras hihaani kiinni”pysy 
täällä sisällä siellä on kohta poliisit ne hakkaa kaikki mitä kiinni saa”istutaan täällä sisällä on turvallisempaa,  
vähän minua korpes jäi hyvä tappelu näkemättä mutta tottelin vanhemman skönön neuvoja. Seuraavana 
päivänä työt jatkuivat  normaalisti mitä nyt  Esakokkimme oli kokenut melkeinpä uskonnollisen herätyksen 
hän oli rakastunut  silmittömästi Cristinaan ja suunnitteli ahteriseilausta. johon minä yritin toppuutella,  
ajattelin minähän tässä kusessa olen jos Esa maihin hyppää saan saatana duunaa yksi kaikki safkat. Kauan ja 
hartaasti sain puhua Esalle huonoista vaihtoehdoista jos hän maihin jää, millä hän elättää Cristinan kokin 
palkallako täällä Santoksessa? jumalauta täällähän on joka toinen kokki ainakin kun katselee katunäkymiä 
eihän niillä ole minkäänlaista  palkkaa ei ei nyt  järki käteen tuollainen perhetyttö kuin Cristina asunut 
hienossa kodissa ja viettänyt  turvallista elämää kuinkahan kauan hän katselisi tuota kurjuutta mikä teitä 
kohtaisi pikku hiljaa puheeni taisi kolahtaa perille kun Esa alkoi aprikoimaan asiaa. Vieläkin minua painoi 
Danielan tapaus en ollut  koskaan elämässäni kokenut yhtä kaunista välillä haukuin itseäni pataluhaksi 
tapahtuneesta toisaalta kaikki oli hyvin toisaalta tunsin että olin väärin tehnyt,  ei ollut enää sitä uhoa kun 
nuorella miehellä on saatuaan  kaadettua tytön allensa. Ensi rakkaus on jotain mitä ei tule ikinä enää 
kokemaan. Laiva oli ollut  tässä satamassa nyt  pari viikkoa ja lähtö oli edessä kohti USAta poosun mukaan 
määrän päätä ei vielä tiedetty,  tätäkin olen pähkäillyt  monta kertaa myöhemmin tulin toteaamaan,  vaikka 
lasti oli laivan päällä välissä matelimme parikin viikkoa,  kuukausi pisin aika (tankkerit)odotelemaassa mihin 
lasti lossattais.  tämä oli sitä kauppaa ja merenkulkua ajettiin kiviä johonkin maahan ja otettiin kiviä paluu 
lastiksi että näin. Täkkärit tekivät meriklaaria luukut suljettiin ja puomit ajettiin alas kannen puulaus 
tapahtuisi merellä ja siellä lekotetaisiin monta tynnyriä ruuan jätteitä sun muuta jopa öljyisiä rättejä 
konehuoneesta eipä juuri noina aikoin luonnon suojelu ollut  oikein tapetilla.  Santos jäi taaksemme katselin 
hienoja näkymiä uimarantoja silmin kantamattomiin taloja jotka olivat rakennettu lähelle merta  vuoria jotka 
kohosivat  kauempana ja ne näyttivät ihan sinisen usvaisilta taivasta vasten. Sinne jäi myös ensirakkauteni ja 
tunne mitä en koskaan elämässäni tulisi tuntemaan. Esakoki oli onneksi pysynyt  laivalla jäähyväiset laiturilla 
olivat olleet haikeat  koko täkkäri porukka katseli tuota näytelmää ja ihme ja kumma mitään nälveilyä eikä 
muutakaan huutelua tapahtunut jopa uffarikalle joka osasi kyllä huomautta lähes joka asiasta oli hiljaa,  lähes 
hartaina miehet katselivat Esan ja Cristinan jäähyväisiä. 

 Meri otti lapsensa hoiviinsa ja kevyt maininki keinutti Travancorea kohti  Meksikonlahtea ja määräsatamaa 
jota ei vielä tiedetty. Laivalla alkoi hillitön siivous kannet  spuulattiin valkoväriä pestiin ja messikallet 
jynssäsivät kongejaan puhtaiksi matot lensivät jälleen kannelle joka puolella oli näkymätön kiire jokainen 
halusi että laiva oli arvoisessaan kunnossa tämä sama tapahtuma toistui joka satamasta lähdön jälkeen tämän 
ankaran siivouksen jälkeen laiva ikään kuin huokas ja rauha laskeitui alukseen. Taas alkoivat  samban sykkeet 
täkillä kun vapaavahdit kantoiva Grundig Sateliten kannelle ottivat  takaisin sitä aurinkoa mitä ei satamassa 
kerennyt nauttimaan Seuraavana päivänä uffarikalle tuli hengästyneenä kertomaan että seuraava satama olisi 



Mobile vähän ylempänä kuin New Orleans mutta kuitenkin Meksikonlahdella tämäkin tieto oli jo byssässä 
ennenkuin edes Perämiehet tiesivät asiasta salonki villen ja uffarikallela täytyi olla telepaattisia kykyjä ei 
tämä muuten olisi mahdollista. Kannella alkoivat  tavalliset askareet Luulaja ja Vaskonen pleissasivat  uutta 
öögaa springi vaijerin päähän hien valuessa pitkin poskia tämä oli armotonta vääntöä tässä helteessä Poosu ei 
hyväksynyt  mitään räpelöintiä pleissauksen piti olla tasainen ja kavennus piti olla melkeinpä huomaamaton 
se ei saanut  jäädä plokiin kiinni käytössä, katselin ihaillen matruusien touhuja tässä tehtiin merimies työtä 
vailla vertaa tätä ei joka poika taitanutkaan. ”Lappjeevel himoisetkö täkkäriksi kun aina norkoilet  täkillä 
kattelemassa merimies töitä”en noteerannut  enää Luulajan juttuihin hän oli kutsunut minua Lappjeeveliksi 
aina kun oli kuullut syntymä kaupunkini Kemin,  Luulaja on melkein vasta päätä Kemiä mutta oli kuulemma 
pohjoisemmassa.  Mobilesta ei ole paljon kertomista kaupunki sijaitsi taas joki varressa muutama korkeampi 
rakennus ja varastot lähellä laiturin reunaa vain kapea kaistale laivan ja varaston välissä,  lossaus tapahtui 
köysi propuilla näytti olevan 16 säkkiä hivakassa, paljon vähemmän kuin esimerkiksi Suomessa jossa lavalle 
lastattiin  32 säkkiä kahvia.  Laivaa siftattiin vähän eteen päin suuren aukion reunaan joka oli täynnä suuria 
teräsrullia ja määräsatama oli aika lähellä Hondurasin Puerto Cortes,  ihmeteltiin mitä Honduras tekee 
teräsrullilla ei siellä ainakaan autoja valmistettu. Kävimme pari kertaa kaupungilla ja ainoa tapahtuma oli 
että retuutimme hasajunkin laivaan oli vetänyt  hassis plosseja ja erehtynyt  ottamaan muutaman drinkin 
muuta ei tarvittu ukko oli aivan muissa maailmoissa. Matkaa ei ollut kuin 850 mailia eli poikki Meksikon 
lahden. Seuraava ordelli olikin aika pommi ainakin miehistölle sen toi itse Stuju jota ei näkynyt  byssässä 
juuri koskaan. Travancore palaisi Pohjois Amerikan linjalle eli siis Eurooppasta Amerikoihin ja välillä 
Kanadaan se ei kuulostanut hyvältä kenestäkään  seikkailut  näillä lämpimillä leveys asteilla saisivat lopun,  
Hondurasin lossauksen jälkeen jos ei lastia saatais Eurooppaan ajettaisiin tyhjä laiva Tukholmaan Finnbodan 
telakalle ja sieltä Sundsvalliin lastamaan massapaaleja jonnekin päin PohjoisAmerikkaa. Raskaimmin tämän 
otti Esakokki raskaasti hän oli tehnyt suuria suunnitelmia Cristinan kanssa tulevaisuudestaan ja haukkui 
myös minua kun sain houkuteltua hänet jäämään laivaan arvasin kokin vitutuksen hänellä jäi niinkuin 
minullakin rakas ihminen Santokseen en tiedä näkikö Esakokki koskaan Cristinaa, minä en nähnyt Danielaa 
koskaan vaikka asuin myöhemmin Santoksessa pari viikkoa odottaen erästä laivaa. Maksoin ulos 
Tukholmassa ja tapasin vanhan koulukaverini joka oli menossa Maarianhaminaan lomille hän oli Avestan 
kaivoksessa töissä ja tahtoi vähän tuuletella, ja minähän päätin lähteä mukaan mutta se onkin jo toinen juttu. 

LOPPU PUHE                                                                                  

KEMI KYLMÄ ON NAPAPIIRIN ALLA  

ÄLY KULKEVI LAAHUSTAMALLA            

KEMI TORNIO RATA ON KUIN KÖYTTÄ

SIELLÄ SYRJÄSSÄ JOSSAIN ON RÖYTTÄ

MISSÄ LAIVAT EI KOSKAAN KÄY

                EI KÄY



TÄMÄN RUNON VASKONEN LAUSUI MULLE 

KYSYTTYÄÄN ENSIN  SUUTUNKO

KIRJOITUKSESSA ESIINTYVÄT VIRHEET KUTEN

RUOTSALAINEN HERNE KEITTO JOHTUU SIITÄ

ETTÄ NÄISSÄ KAHDESSA SVEDUSSA JOSSA OLI MYÖS

MUUNMAALAISIA LAITETTIIN SOPPA KUTEN KERROIN

MUUTENHAN RUOTSALAINEN SOPPA KEITETÄÄN 

SAMALLA LAILLA KUIN SUOMALAINENKIN

LISÄÄMÄLLÄ TIMJAMIA JA LAAKERILEHTI 

(aina yrittävät olla parempia kuin me)


