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. osi~ertomusten ja _ mui~~e- \ Hpa Hessu eräänä kaunii- ~ 
l01tten Jou~osta er~.ttuu selvak- ~ • • 

1 

na kevätpäivänä makaillut au- '7. 

sl o~aksl r~J;lmakseen n.k. E R A V A L E E T rinkoisella rinnemaalla lähel.lä v··· .. L ~ pyyntlValeot. Nutten synty ta- · vaitaisaa mäyränpesää. Kömpii ainO ang t 
:paht~u _us,eimmiten. __ _v!l:nhojen, · siitä metsäsika ulos luoJansa ~ 
JO e~.ataipal~ensa paahan kul- \ _) sokkeloista, tarkastelee ilmaa, y • • t 
keneitten mresten . suuss~. K.=er~ "-.... ympäristöä, vaan ei huomaa pii- k s 1 1 a ~ 
toessaan tapauksia · elama?aa los~a. makaava~ .. Hessua .. Tov.~n · ~ ~-
saatosta nu. oremmal:~ kuull]a- kalastajien ja metsästäjien sui-,nä kahinassa ottaessaan lahno-,rissa saaliissa. Hessu kertoilee takatassuillaan riiputtaen so- t~lJai!.~~aan ~aanty~ Sika 1~- ;; ~; 
kunnalle, JOka ylee:lsa muodos- hin . Se on luonnollistakin, sillä ja pois housuistaan laukeaa tarinoitaan, kertoilee ja piiput- masti etutassujaan. Peijakas, h lmpaan kolVutureikkoon Ja 11 ~. 
taa h~rta.an .. s.el~~Isen, saavat vain hän osaa luoda kertomuk- miehen pyssy pudottaen puusta telee. Eukko häärii omissa as- kova pakkanen on ajanut ne katsoo . arvostelevasti koivun-!'~ t h at k s J !' 
mona~t.1 .~~~apatotset tapahty= seensa sille kuul~van miljöön. metson. Metso taas vuorosta.~n k.ar~iss~an piisin vierellä ääne~- nuotiolle .. ~a a.ina ~illoin tällöin piiskoja .. ~iir~yy j.~ ~~~ ta~kas- ~ U · y · . , . : 
~at)Isavar,a ja ~erronnan ~dJ.s Joskus kuulee hyvan muun alan putoaa makauksella olevan Ja- tomana. Vaan kun Hessun tan- tulee uus1 JUSSI tulllle. telee. Vumem loytaa sopivan, 2 ' . 
tym~~~n su~gerOI. ant~m~an Sil.., kertojan esittävän näitä pyyn- niksen päälle - jälleen paisti na saa oikein voimallisia kään- Pyntiveri nousee Hessulla. j•onka katkaisee ja - vääntää ~ · 
le ll~avahvistuksia. SillOin m?- tivaleita, mutta silloin on asi- lisää, ja kun mies kaikesta täs- teitä, niin hiljaa tokaisee: Miten nuo saisi kaikki, saisi ker- siitä mahtavan vitsaslenkin. ~(. 1 

n~~t~ _ s_:mot~.an , ~tta k~rt~Ja. asta maku poissa. Pyyntivale on tä hämmästyneenä linttaa kä- - Taas se Hessu valehtelee, ei- rankin oi~ein paljon jäniksiä. Lenkin valmistuttua painuu vä- ~J •• •• •• • •• •• 
»vantta.a>>, han mmstaa vaarm, nautittava vain itse pyyntimie- tensä yhteen, lentää pyy käm- kä edes eleellä osoita mitään Jos ampua paukautat, saat vain J;län ale~mas, nousee kah.del~e Yon syntymapmvana 
kos~a e~ hal~ta asettaa kyseen- hen kertomana. menien rakoon. Siinä on saalis- sanoneensa. Hessu oli sii:hen ai- yhden - kuka ties kaksikin, ]alalle Ja etutassullaan Sllml- l' d r d a 
alaiseksi hauen totuudenrak- ta, mutta ennen kaikkea siinä kaan jo kohtalaisen kuuro, hil- mutta loput karkaumustuvat ään varjostettuaan tarkkailee pa JOU en pa JOU ess 
kauttaan. p . . ... .. . on tarinaa. Tarinaa tarjottuna jaista puhetta ei kuullut laisin- pois. Ja kun aikansa miettii, ympäristöä. Viimein n~kee m.itä itkevät kädet savunsadussa 

yyntim1ehta, kalastaJia Ja siinä muodossa, että uskokoon kaan, mutta vaistoaa kuitenkin niin viimein keksii. ottaa kir- hakee: suuren sammalikon. Sm- k . · h k · 

P l m~. ;;ästäjiä väitetään kanssa- ken haluaa. Eikä tarina olekaan monivuot;.;en elämänkumppa- veen ja alkaa !isäillä puita tu- ne painuu lenkkeineen, kerää Y Sl Ja tu at Y Sl 
t' . o . .. ih~i~ten kes~;t~de.ssa .sm~rim- tarkoitettu uskottavaksi, se on ninsa teon ärähtäen: - Akka leen. Hakkaa puita niin paljon suuren kantamuksen pehmeä~ä 2 ja äidinkyynel 

--· YY~ wal.~:t o~at Sle~vtta- m1ks1 valehtellJOiksJ. As1a lienee tarkoitettu kuunneltavaksi ja hiljaa! . kuin lyhyen talvipäivän aikana sammalt~. Sammaltaakka vam ' . . . r.: 
VIB:tt~sKa nncE~\ ei kertoJ~ ta- niin, että kaikkien har-rastuselä- sen todesta ottajaa pidetään yk- Oli se Hessu kerran saanut ehtii ja kantaa kaikki nuotio!- vitsaslenkkiin, taakka selkään ~ maan varJOOn JUOSSUt ~1 
ri~k~i:u omaa e ua~n .. Nl.ltte~ män. er~ alojm j ol:l.k~sta löytyy sinkertaisena. oikein suuren saaliin hänkin. le. Ja jäniksiä virtaa jatkuvasti j~ suoriz:ta tietä ~?til~olaan.~~ kuulee valkorist ien kutsun ~) 
;tU~lJ~k~I111a.n mielenkunnon todella hyviä vaJeen kertojia on .. . nut mies lähtee kotiin jättäen jäl- maita vitsaslenkillisen kotinsa ~ 

k .. s 011 yks. nkert.~tsestl suunakm valehteli]Oita, mutta p Ei pyssyn paukkuakaan tarvin- tulille. Illan hämärissä pyynti- Smne ve1 Hessun mayra sam- 7 ~~ 

aanen kuulemisen 1lokm. Mutta jutuista pöytäjuttuja ne muis- Se1tseman ve!Jeksen Taula- L.. t 1. rillä K 'i pyorosilmien puhuvasta tecasmeresta 1 
Vlrell:apltll:rnl~en, . ke~_ronnan vain pyyntimiesten joukossa ja :;trhaana . pyy~t:~utt~Jen . keensä loimuavan valtaisan pehmusteeksi. '). • t 1 ki aa lÖS 
~.::us"'uus Ja J?sku~ e~ka oman heidän elävä kerrontansa tekee ke~to]ai1a on ~Idettava Ktven nuotion ja jänikset sen ympä- ~ Ja .. ~. ~na. pu Y .. .. 
näitten J·ut tuJ'en esittämisessa" t t · · 't · 1·· Mattia Hän suggeroi kerron- ukkuessaan kerran u l- · ~"> !') · · e aan Ja ne pamuva m1e un. · ,_ , . . . .. .. · .. · · .. .. ~ 
on eroavaisuuksia. Me tunnem. nallaan veljekset niin pyynnin palopa""kasella p::u"oJaan ko~ Å . 'mat Ja asee~ na!ttelevat ~ y ontikarm tyonnon sanaton huuto 
me tyypin, jolla on luontaiset T lumoihin, että nämä valmiste- kem~ssa. .. Ja saallstamass~ ull 'lmulla Hessu s1ttene p~- suuroa ?saa pyyntlvale1tten ta- } k . t l"t 
kertojan lahjat. Pa.ksuinkin vale arina kalastuskerhon vuo- levat ja lähtevät myös itse suu- kylmissaan tehnyt kUUSlkko- laili tulilleen oikein hevosella Ja pahtu.missa. . 1. umarmse se a 
Hukuu hänen huulioma yU juu,- 'ik~"ouk"'ta, ju'Sa. pöydät oli- ""' pyynti,tkelle, iuka kui- kankaalle tulot. Siinäi,tui tu: heinä<eellä. Ja aivan oikein oli Olipa puhetta e<ämi,jouko'- ~! UU\is[eipä ! 
tavasti, pieni veitikka kiiluu sil- vat SIJOitetut syhvallharvennuk- tenkin, kuten muistetaan, päät- 111~~ . J~ sulat~eh Jaatyn~ta las·kenut eilen. S1ella oli palJon sa haulikoitten takaisin lyön- ~~ ( t'.... k . alta) ~2 mänurkissa, hän höystää kerta- se~n, koska k~ikki.~n ~~senten tyy hyvin kohtalokkaasti. Liekö e:vasleivan kan:r:Ikkaans~, mt_et~ jä:r:'-iksiä, .oikein . kehäkau~a~la: nistä, potkusta. Erään kaverin ;,J pe. a~an UOren . ~ 
muksensa hauskoilla sanan- ?h saatava my?s na~ttaa .ka.lo- Kiven tarkoitus tällä varoittaa tl tulevi~ ankeit~ .. ai~OJa, sJlla 011 . ~?nmkert~J~e~a pu~~~ haulikko potkaisi niin lujaa, et- '1. yksi Ja tuhat yksi ~ 
käänteillä ja huumorilla ja mi- ]ensa suuruus Ja tarma p1tk1en uskomasta juttuja - mene ja ansat olivat. t~~Jat Ja amp.u- nuotiOSIJan ympanlla. Ja kalkKl tä se lensi pois käsistä ja meni ~ 'h d k" · · ~ 
kä tärkei~tä - hän kertoo seu- k.aloj.en. näyt~~jästä, jol~a tove- tiedä. maankaan et paassyt,. kun .hlr- ~~?llein.a... tassuistaan kiin~i vielä kappaleen matkaa pitldn 1 ( ~aan VI rey en aSl varsm ~ 
raavallakm kerralla tarinansa nt sitoivat kadet ranteJsta yh- T vit.tava ~akkan~~ oli. estanyt ]aatynema, pakkasen tappami- maatakin sammaleita pöllyt- ~ Vlerotettuna {. 
samalla lailla, muuntelematta teen, mutta hän näytti sen jäl- . .. .. .. . . kaiken rLstan lnkkum1sen. na. Hessu oli laskenut aivan oi- täen. Mutta Johanssonin pyssy t. ~ 
tai unohtamatta siitä pieniä- keen edelleenkin suuria kaloja . osielamassakm 011 o~lut Ja Siinä kun istuu ja sulattelee kein, että suuri nuotio haukut- potkaisi ampujan nurin maahan ~ '(. 
kään käänteitä. Vastakkainen - etusormilla silmie~ välejä, tu~e~ olemaa~ Taula-~a~m ve: !~~päänsä, niin . yks'k~ks pomp- telee paljon _)äniksiä, ~u.~ta se ja hakkasi vielä maassakin pei- x ja tuulien nukkum? kaupungissa ~ 
tyyppi on tökerö kertoja. Hän ovat syntyneet eravaleitten rolsla ker~o.j ra. Eht!maton va pu suuri valkomen Janis met- sulattaa myos lumen snta ym- ·oonisti miestä olkapäähän. ~ . . (. 
sepittää juttua liian äkkinäisin pohjalla. PyyntivaJeen huipen- rasto ~!:V1~ pyyntivale.lt~, 011 1sästä nuotiolle. Hetken päästä päriltä. Jänikset eivät huomaa- J ... . . x kaltevien kattojen ylle ~ 
mutkin ja tämä kertoja usein tumana voidaan pitää juttua ollut e~aalla .. m~~n. pOhJ_?lSpuo- tulee toinen, kolmas, neljäs ja kaan, miten tassut jäätyvät P~s~yt ?vat .hY~la.~ k.?.:rat ~rm- ~ unesta nOUSevat t. 
uskoo itsekin valeensa. Pahin metsästäjästä, joka ampui hir- lella el~.neella era~tehella - 0 !- kohta jäniksiä on kymmenkun- kiinni vetiseen sohjoon nuotion o~~~.~~a J~ mieh~~ak.aan e1 ol~ '1. • .. • • ~ 
hänen kerronnassaan on ta- ven puron taakse. Mennessään koon ... J:lan nyt vaikka Hessu m- ta. Heikki sen kun tuijottaa j.a hiipuessa. Ja pakkanen t~ppaa. ~mtaan. Vl~~a. ~aaa~1a on ~tta ~ helmiaiSpilvet t. 
pauksen jatkuva muuttaminen puron yli saalistaan tarkasta- meltaan. ihmettelee. Mikä nyt jäniksillä. Tappoikin niin paljon, etta Hes- Juttu ktertaa elOisasti, pyyn~1va- x . ~ 
eri kertomakerroilla. maan ui lahnaparvi hänen o Viimein kuitenkin sytyttää: jä- sulia oli kukkurallinen heinä- leet hauskuuttavat harmltt?- ~ 1. 

housuihinsa. Hirvi oli kaatunut Ii istuttu iltaa Ressun mö- nikset lämmittelevät. Ne kään-jhäkillinen jäniksiä kotiin vietä- masti muitakin kuin itse era-~''''NY'-'10'-'"-~"'-"'-"'-"'-"'-""-"'-"'-'X~~"--x-x.-x~ 
PyyntivaJeet sijoittuvat aina ketun päälle tappaen sen ja sii- kissä. Puhe oli liikkunut suu- tyilevät tulen ääressä, istuvat vänä. miehiä .ia kalastajia. . 
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äijänsä seisahtui. Jokohan .sai vielä niitä hullumpia ollutkaan. napatanssi siellä Egyptissä sen- pui o:vene ];Jäin, is.ä~~än .. !yller
leikistä kylläkseen? Olin ai- Ei ensinkään . . . tään oli toista. Mutta Arttu taessa perassa kas1a vaannel
keissa hillitä omankin juh tani, Hälisevä joukko tungeksi ym- meni heti henkilökohtaisuuk- len. 
mutta mitä! Arttu perhana pärillämme. Oli siinä monen siin ja muistutti minua siitä, Kadulle päästyämme koimme 
loi.~kasi kieseistä, koppasi ve- ikäisiä, ka;karoitakin. Vetäjäm- kuinka se yksi na.patanssijatar järkytyksen. Eteemme put.kah
,täjän syliinsä ja paiskasi hä- me levittelivät käsiään, viitti- juuri siellä Egyptissä oli t:ms- tivat äskeiset vetäjämme kotLi
net kieseihin ja loikkasi toisel!a löivät ja po-smelsivat. Pitäisi sinut minut makuukamariinsa kärriäijämme. Arttu alkoi kar
latkalla aisoihin it.se ja sänttäci toki maksaa, minäkin ymmär- ja myös kaikki ra;hani, mutta jua heille että meillä oJi.si it
perääni sellaisella roikinal!a, sin, ja me ma.ksoimmekin. että tämä,. inti~lainen. v~~&~- sellämmekin helvetillinen lh~ ta 
että korkkihattunsa lennähti 1 Maksoimme paitsi tavallisen tanssi, hUitoi han la.p1okasii- :vkkoja ja sairaita kakaroita, 
;katuun ja ki.eri menemään kuin taksan. myös kovanmenonlisän, Jään, on jotain syvästi mystil- joita meidän kaikkia tulisi 

Allamme kei.kkul tuonnoin Ihailin noita Artun ny~kk·ejä, on se, Pietari? Silkki ja samettil Sitten tulikin toppi eteen. Yl- saviva.ti · · · sit~e~ ar~~liai~uusl~~än, sitten iis~~ eikä mitään napanäytte- elättää, ~t~ä ~~ä.~ .. ei h.er~. k;c-
norjala.inen ' kymppitonninen. vaikka joskus o!Lvat kolautta- kun Iäikkyivät näet vastaamme li:i<täen tulikin! Olimme jolla- .Ei, ei nyt ollut aikaa yhdelle h~Idan nnn Ja n~m ~:onelle Y · . . .. . . suksen ktllmkiakaan. E1 mm. 
Edellisen sataman täydennyk- neet minuakin. No, ei sen puo- jo tuossa va. !tavassa eteisaula.~- kon _torintapais.ella kymmen- k·o·r· kkihatulle, jos hän. liene si- s. a~.r.~alle .. ~aps~lle~n Ja. tyonnet- . Ja J·Os mma ~~Ism oll.ut gr~. - M.utta heillä vetäjillämmepiis 
seensä kuu~Ai).l~f.lfw:!*i:t~ukea leen, ei om!~:q\k.a;~n mitään s~·, llö,Y:StöHä:än kaikki ihmeem- ~UlllJ.~A ~ot~ikärriäijäil piirit- tä huom~nnutk~an, , m?-ha:qa,lns tyaan nam ties ~ 0 kmr:ka _m o- g!Jlkaan_ enem~an 2ttanut oll- ,olikin . salain~n ase: Artun 
lukuu!:l ~~o~ ""'Rå!lt~ ""S'\~»'tlal.ai~- vikaa ollut] 7 A.ttlnlkih sen oli se~.· ta~vaantuoksut. - Pietar:tn t~manä' 1 Ök~i~~H: · lieist~:;tyh- U~!~oja tayte~n v.a~J;I.; t . , i .rt i-• me~~:flfla~UJn J.Q~~1f~\k~- s:rt lffiibä~ so_lv~tss.~'b ~:~tu~ P~1: , k?rk~~~~ttiit;~J ~ se n~ul:a,. v~t~ 
ta: nahkaas - Ar.ttu Ja mma! tunnustanut. No jaa, sattuuhan asemes·ta tuli kyllä vain joku tyessä kiskomaan meista kuka 1 Ja selvähän se on, kun Ie- ma ll ~ ous\iJ&m~ ~V:a 1:11 nt~aniks1 .. 81!1~ han-ella oh. va~ an'läkm WtttfN suhteerr. ~alisY- 1 

Ja mehän taas vedimme yhtä- sitä ystävienkin kesken . jos- muu, ylen arvokas kaluuna- minkäkinkokoista kimpaletta. vännyt , mies aisoihin tarttuu l~ko~.:In ~e . ~.~~ kun '{am ykSl . ~uelltJ.etty, Manan:le väärl: .. kumarrellen he tarjosivrrt 
köY'ttä, kuinkas muuten. olim- kus ... jees! ukko kylläkin ja loi ihmettelyä Oli se polinaa! - 0 hem::.!· niin pitää siinä matkankin jou- karttlvat y~a lls~a. . . Mon~tevtdeossa,. kapakkamata- kyytJa satamaan, nyt ehdotta
me vetäneet monta vuotta ja Loi:k!oi~lessamme sitten katok- täynnä olevan katseen ensin Arttukin politti! Ja sitten äkk:ä tuman. Siltähän se aluksi näyt- .?n~as. J~ut~ailla mskoil!aan mi, JOnka vuoksi Arttu oli van- ma;sti puolella hinnalla! 
olimme taannoin pyhästi päät- se~ varJossa vapaavahtia, vih- ulko-ovelle ja sitten meihin? noista .pwkanoista pari jollakin ti, mutta kohta komean alku- lhnv~t~st1 vaivaiSta s~ua, A~tt~ nonut paa~to~va~sa ~u?.de~k.~n Varmuuden vuoksi maksoim
täneet, ettemme enää kyllä iki- jaisi Arttu äkkiä huomisesta Arttu ja s-e kaluuna-ukko tempulla sai meidät riistettyä startin otettuaan alkoikin Ar- muriSI, mu~ta mak~?~m~e v~el~ ~ vaikka tles~~han mm~ tana- me etukäteen. 
nä nousisi laiv·aan missä olisi satamaa~ saapumisesta ja t ie- ryhtyivät sananva~htoon ja s~n golleegojensa käsistä ja tyrkä- tun vetorataan tulla ylimääräi- ke:ran tOlvossa paas~~ h~Jsta k~n vuonna ?an_en kylla aln<t- Pötkähdimme kieseihin ja 
hullu kapteeni, kuten meille tyst~ myos v~kistä~ sävystä minä jo oitis haistoin tyksi kärreihinsä! siä mutkia. Eikähän sellainen vam er.?011• Mtt:~ta hyva~ydaml- km kahdesti nkkone~n . tufJn armias isä miten maailma ~yöri 
edellisen edellisellä kerralla oU Mmusta oll usem tuntunut jotakin? Heidän kteskustelunsa Arttu hihkaisi että ohjelmas- ole reiluakaan että kesken kil syydestamme lnkuttunema ve- vannotun paaston, etta ei sen ·h t· · t 1 · ... . . . . tt .. A tt t . . 11 . ' . . .. .. . ' . . ' -1 t" 'ä m ku vuod tt' ·at puoleen l anas l Ja au uus va Ul Jasc:-
sattunut Ja J•onka pamajalSena ~ a. r ~. alSI o a melkomen alko1 kayda ka1~kea muutasa seuraisi kilpa-aJo! van ajokki va'ihdetaan liekö aJ .m:. ~ sen 11 . a H · .. .:·· niin. Mieli herkisty· lauluun: 
Arttu myrskyöinä yhäkin oli l·~mistuntiJa, tai saattoihankuin ystävällissäsyiseksi? En Vai seuraisi se, tuumin minä, semmoista missään säännöiss~? ~ntistakm .~u~laam~m pu?:~t.~ Isanta .. is·ki silmää ja · .rsyi Vii veisaan niin su~ut eiliset 
kuulevinaan hullun kapteenin hån~n _t~ntijakykynsä rajoittua ollut niitä kielimiehiä, jotf'n kun siinä samas·sa mentiin jo Katuvierelle ryhmittyneet k t- Ja kyyneha J~ k~lken llsak'~l merkitsevasti kuinka h än r :.r- ja shuomiset pois' pesty on vis-
raa'an naurun. - Mutta sehän pelkaståan minuun. Ainakin - eikä hällä väliäkään samas- että maailma tärisi! ei" t l"k h t 1. t h" at tungokse~ta .tyor:ty~ ~askemato.n haiten taitaisi amerigaanoja kiin 111·in Oh-hoiJ'aa 

.. .. .. . .. !. tt" . t h" t . .. . . . t . s lJa u a e IVa ammen v- luku mUitakm llkalsla anoV:l' i'hd tt".. , .•. on jo tykkanaan toinen juttu! epa1 m, e a mmu an uns1 sa naet seurasi JOtam ker s.- Heti alkuun huomasin sen ·n" k . .. t . ht.... t· • ' • .- v ~ Y aa · · · . . k lkk . t . k r 
Nyt me pojat pikesimme lai- kiusallisen perust-eellisesti? katkkisesti uskomatonta - jos- irhmeen, että juuri minulla oli ~;~ a~i~n ~:~lel~1 yk :an A~~~- ~~a käsiä. Mu~ta silloin ve.!-~- Arttu tiukkasi käärmemiestii ! k ~~~sit A ~t k~lva .. lf.· ~ut·111 

van kantta. .. jolla asteleva kap- .. N?, minä vilka~tuin tietysti takin Um~styiy>inenki!l kaluu- kunnia ryhtyä johtamaan tätä milläkin ehetkelläesu~a~~i ~ie~ J:em~: kyyne~:.~~et .. kasvo~ ~a~- .. !~äntä Iä~ytti .ka~vais~a kä- .. ~mlJ~ .. rh t\ m· sy.~a a n~/': 
teenl tuntuz olevan OK. Kali- snna. samassa, oli suorastaan na-uk,ko Ja han awka1si ulko- jaloa kilpaa vaikka olinkfu ej" . tt nsty1vat Ja. saälitta. he 1sk1vat sraan ja hUlkkas1 Jotakm Iy- aane aa.z:t 0

.
1 

t.<Ml Vlls~~ va. ..a 
tervan katku kiemurteli väke- pakko... oven ja Artun kanssa posmel- rähmälläni klesien pohjalla pi- s a r.lepo aa · ::... kaikki ylimääräiset käpälät hyttä kimeällä äänellään. meren n areis a · · · mm··· 
vänä sieraimiimme kurkku är- Arttu tuijotti minua noilla tanut otti ja potkaisi meidät dellen Iaidoista kaksin käsin. : ~ntm.en. ~etaJaparka pysyt- alas ja samassa jo taas nyhti- Tanssijatar vääntelehti lavalta Heräsin että joku nyhti ja 
tyi ja :kuivui ja kaiken yllä Jaa- omituisilla, ulostyöntyvillä sil- ulos! Ja eikös se persetti käy- Kottikärriäijäni pinkoi ilmei- teh .8~~~mvo.lSf$~i .omi~sa veto- vät hurskaan nöyrinä meitä pois sinne mistä oli tullutkin ja tu~ppi minua? E:r:sin e~ u~~ein 
il.1.ui tuo jumalaton helle. Se po- millään ja eikös vain hän lem- nytkin vähän näppärästi! sen tosissaan. Selvä kilpailu'- peleJssaan, silma;t Jfl: k~ta appo- Annetaan turpiin, huusin ml- samassa verhojen takaa toi- taJ~rmut, .mutta sitt en .. akk.asm, 
rotti suoraan taivaanlaelta povieköön virnuillutkin? Taisi Mitä se sanoi, minä kysyin, tunnelmahan tässä. Arttu ei ' se~ am~ollaan, .kteh ulkona nä, mutta Artun syvä inhimil- saalta putkahti lavalle se; Ar- sehan . oll Ar~tu!, seka taJusm 
kohti merenlakeutta, jossa nor- ryökäle vain omaksi mielenvi- kun oltiin kadulla? kun koko ajan vain jäi ja kaip- k~m k~Iralla. ~~n. ukkopaha linen vilkaisu minuun sai mi- tun toivoma käärmemies, kyy- s~n . .. zr:rt,en as1~~me ollyat .. ~.e 
jalaisemnre keikkui ! rikk·eekseen ärsytellä hei,kkoa Häh!, karjaist Arttu, enkä pa hän kaiketi huomasi sen it- .sai sellaist.a kyyha ~o~a .. tokko nut perumaan heti sanani. .. kistyi, puhalteli pilliinsä . ja :·otkot1m_me rotal.~et. k~eseis.sa, 

Saattaa tuntua merimiesro- kohtaani. En ollut tainnut tur- minä sitten enää kysynytkään sekin koskapa kuului hoilaa- ~oskaan oh saanut, eikahan tu- Lopulta sentään, hoippurol- mato a.lkoi kuin alkoikin loi- JOtka olivat kaunnst1 rmtarm
mantiikalta- mitä? Mutta pD - haan epäilläkään, että yhdessä mitään, viittasin vain peuka- van selvää suomalaista hevos- 11~~ ~aa~~.~:nkaan, ei tulevan tuamme siinä tungoksen töni- kerrella eteensä asettamasta<~n nan laitur.!ll.a .. laivamme ku
remminkin olimme ärtyislä he, Arttu ja viski, hallitsivat Jolla siih·en taivaan-porstuar.- kieltä, jollaista hän ai·kaisem- elamansakaan varrella. mänä, pelaiStuksen armokin tuli pajukorista. Arttu ihasteli, p:ena, ! mpanlla mus.tan ~u.:;~,l 
kuollaksemme, kuin romantti- minua enemmän kuin minä lt- oveen, josta niin kunniakkaasti min lapiokäsin. Hänen kotti- Enkähän minä siinä häm- kuin ihme! Se oli kapakanovi. mutta minä väitin lieroa kuol- yo, t<uvaalla kuu Ja la1tunn 
sia. Tottapuhuen se romantiil{- se? olimme saaneet käydä edesta- neensa. Hän rojotti konta!laa::1 mingissäni sitten huomannut, Ka.pa.kkaisäntä kiskoi meiclät leeksi vieterillä käyväksi ja uj ot valot. Arttu osoitti sar
ka astuu näyttämölle vasta, Belsebuupi vi-eköön, ovel11.n kaisin? ollen ~kieseissä ja huitoi molern- kuinka oi.kein pysähdyimme - joukon käsistä siSälle ja sätU täytetyksi! Artt u vain muljaut~i n:ella jot~ki;D , ka~s?iX:..' ja siel~ä 
kun on päästy maihin ja us- kaverin taisin muljautella vi- Arttu murisi! Ja niin me min laptokäsin. Hänen kantti- vetäjän! ja minä? Ulosjäänettä ja meille vakuutti minuun ja vaati vielä, kuten ktesien .. ~~~OJen vahssa ~or~km
konkin, että jos satamien an- haisesti! työnnyLmme vaatimattomam- kärriäijänsä näytti tajuavan Ar~tu holppuroi viimeiset J:eveästi hymyillen olevamme hän jo aikoja. sit ten kuulemma v~t vetaJa:r_nme .kyykyssa rmta
teja käytäisiin rajoittama<tn Kärsittyämme vi-elä vuoro- paan k!iJpakkaan pari korttelia heti mis:tä oli kysymys vauhti kymmenet metrit kuin mara- nyt turvassa. Päästämme pyö- oli lukenut ja satamaa lähe~-1 rmnan. Nnn oli! 
niin kiro~u~ .. moni merimies kaude_n noita vihel.iäisen ki.i- ~~onnempana ja ~uud~nnen aina~kin para~i ja ~:ttua se in- t?n!.~oks.~j~ j~ löysä:s~. aisat k~.- räll.ä istuimr_ne joi~lekip .upot- ~~~~säm~e ... ~iitä-- höpiss~t, ettäl ~ekin h~.räsi~.ät, kun rr..e 
luopuisi I.etVlskastään.. . rastuha, me saavmmme kmn Jalkeen Arttu sitten JO hieman nost1 kovasti, vallmat,kamme s1staan äkisti. Ja s1ta kun h a- taV1lle tyynytlle sa1mme JUota- alJa he1ttaa koyden Ilmaan, aloimme komp1a makuuvau-

Ja sitten oli syntyä ta.ppelu, saavuimme:kin tuohon lemmB rauhoittuikin ja sanoi sen ka- alkoi lyhetä. Minäkin aloin kar- nen ei olisi pitänyt tehdä, sillä vaa ja pyörea kap~kkaisäntä toinen äijä kiipeäisi köyttä nuistamme ja he katsoivat mei
herra siunatkoon. Messin radio mabkamme päähän, yhteen in- luuna-ukon sanoneen, ettem- jua V'etäjälleni ja taisinpa jou- aisat kolahtivat katuun ja kär:i hyöri ympärillämme, ku.marteli myöten, heittäjä menisi perästä hin unisen armeliaasti. 
näet pauhasi jotain imelää me- tialaiseen satamaan ja myhäll- mekö me eurooppalaisina taida kon osaamiani ohjasliikkeitä- rymäihti niin etukalttoon, että ja puhutteli meitä amerigaa- sapeli kourassa ja h akkaisi en- Eivät olleet raaskineet jättää 
rimieslaulua ja Arttu meni ja len Arttu kaivoi säkistään van- osata kunpioittaa edes diplo- kin, kuten ainakin, kun hevo- varaansa pitämätön ukkeli sin- noiksi. nmeisesti h än oli näh- sin m enneeltä kaulan poik!:i, meitä heitteille, h e sanoivat. 
pamautti toosan kiinni! Pari han ja kuhnmuutuneen korkki- maatti-sääntöjä. Se toinen näes, sella piti päästä lujaa! koutui nurinniskoin alas. Artun nyt kadulla tapa!h.tuneen ante- että pää kolisi tantereeseen, Olivat kyllä yrittäneet herätellä 
ruo.tsalaista oli erimieltä, ja kypäräi1~ä, hän kun käytti sitä Jonka piti olla ulko-ovella. sat- Tilanne alkoi käydä sangen jaloissa sitävastoin menohaluja liaisuutemme: minulla nähkääs sitteJ;I kädet, jalat ja suolet . . . meitä, he-heeh !, mut ta sata
taisi olla moni m~ukin, mu~t~ ama nam ~.~.in .. ~ai~sa. .. tuj.kin olemaan jossain tarpeil- kr.iiti~lis~ksi. Artt,u o~i ?ääss~t oli ilr_neisesti yh.~kin_ kos~ar~ säilyi ~ina _Jonkinlainen tilan- .Mutta isänt~ ~!öritt.eli ka~- ~ manau,tuu.s oli ollut väkevfim-
Artun suuret nyrlot ja mylvlVa Noh, se paassaan Ja mina va- laan kun menimme ... m1lte1 rmnalleni Ja a1k01 Ume1- va.tkastvat itsepatsesti hanta teenarviOimiskyky, Artulla ei, htstuneena s1lmamumaan Ja .pi ..• 
ääni perivät voiton jo pelkälJä na:''edes~~ porskuttelimme me Se oli diplomaattihotelli, huo- sesti painella noin vain ohitse- puolel1e ja toiselle. . . ja nähtävästi juuri tästä syn- vannoi tulevan elämänsä ni- Noh! täytyihän meidän pu·
olemassaolollaankin. Hän ka~·- noille itai_si~le maille . .. •kasi A.rttu... ni'kin. Ja ihmispoloiset, herra Uk:ko kömpi kadulta ylös, pie- tyi se komiikka mikä sai minut meen sellai.sta mahdottomuu- littaa kohtu~llinen vuokra ma
j~, e~tä t~oll~i~et laulajat ja ~mme~ahån. me. ainoas~aan . Diplomatia~. ~aa-ha. ~o. jo ~~r~t.~oon, päätäpahkaa ryn- .ni köyr~selkäinen. ukkopa~a. ~uora.:'taan rakast~:~aan Art~ua de~s~: Pi~·~i-?~tjall~ . makaaia kuusijoistamme, ja ihan vil
vusumkkar1t e1våt olleet oikerr- k_~m v.am poilikes1mme smne sitten, Artturillak1n kun oh VIE'- täthvat alta.mme... Arttu protest01 koko kilpai- Ja stten syntyv1a tilanteita. heilla kylla ohs1. Sopuko? meisi!lä kolikoi!lamme täytyi
ta merta koskaan edes näh- tanne joiihinkin kapakoihin, lä mönjäinen trasselitukko ta- Tässähän tuli:kin hemmetin Iun. Hän tahtoi tulosta tasa.pe- Arttu puolestaan väittäisi kai- Minulle se oli ihanan yhden- kin! 
neetkään, että oikea merimies nom vain kiireemmiten, Arttu kataskussaan. Noh, sattuuhan moinen tosi eteen. Huusin ja liksi. Katso nyt, hän sanoi, ken aivan päinvastoin, jos kan- tekevää, sillä tajusin äkkiä 
aamulla. Ei ollut vielä viimei- näet oli saanut päähänsä, että sitä, !herra paratkoon.. . hutkin olemattomilla ohjaspe- kuinka tuommoinen kuiva luu- tani sanoisin. että jo hyvänlaisen tovin nlin 
ei tässä pätsissä laula kuin s a- me oltiin maissa missä meille Neljännentoista jälkeen alkt'i rillä ja syydin kaik.ki renkipoi- kasa tämmöistä matkaa voi Ja oikeastaan, paikkahan ei tajunnut kieliäkin taas, h ä
Iomonin va11tusvirsiä korkein-~ eurooppalaisina auk·eni:si vaikka Antua vaivata vaellusviettt. kana aikoinani oppimani hir- pystyä vetämään kunnialla. Ei tannut hullumpi ollakaan: sil- hääh! Ja minä kysyin oi•is 
taan, että joka vastaan pulisee t.~ivaanportit, jos ne vaan tääl- O!ln puolestani odottanut sitä. veydet, joilla oli se pettämätön pysty. Katkennut olisi ellei hän kit, sametit, esityslavat ja kaik- isännältä, että esitetäänkö 

Kapusimme sit ten hiljaisPn 
laivamme laskuportaita ylös. 

_ turpiin tulee! la olisivat. Ja sit-i paitsi. Arttu- Työnnyimme siis kadulle ja sitä teho, että niiden voimalla juh- olisi auttanut. Tokko tämä nn ki, höystönä paitsi mukiinme- täällä aitoa napatanssia lain-
__ _;;.. _____ .,----'·~--- han oli kiinnostunut mystii.- myöten. Minkäs siinä mahtoi? ta ylitti aina ja varmasti nor- tervekään, hän sanoi ja kopeloi nevät tuoksut myös tuo ei mis- kaan? 
nen uni He~kille . Kaira tahtoi kas.ta, . käärmemiehistä ja sa- Arttu höpisi häl1käpäises+.i maalin vetokykynsä. Kaiketi julkeasti ukon olkapäitä, sel- tää.n erityisemmin tuleva hui- Petyin. Ei kuulemma esitetä., 
vain omaansa koetella ja te- pe~mk01sta . ja h~rr.a~~es mistä? käärzn:eistä j~ sap~~iu~_oi~ta ja niin kävi nytkin, s~lä .~~:h~~ kää,. ~~nttuja.:. .. lu~t~~en v~eno ~äni . . Ääne;ttö- SeUain~n olisi s~ädytöntä!. ) 

Piru, h enkäsi Arttu ja mutisi 
merelle lähtemisen kaipaukses
ta. Niin h än teki ... 

KALLE HEIKKINEN 

--· - -
.. t.. .. k tt' k t S Han sanm, etta na1n paikan vanno1 kor~k1kyparansa mmef'n taas Artun pelit alkOivat ]aada. Mma katsotn ja myonsin, mma ist uvia· astakkaitakin Ias- Arttukm oli synkistynyt. Han "i 

ras aa asva msa. t~·n ~.a. ..e päällä ollen me h aemma esme etsivänsä ne ylös. Minä en pu- Rako kasvoi. .. mutta sanoin, ettei tuommoi- kin parisen kymmentä. Saa- saisikaan nähcj.ä miten kaulaa Pari väsynyttä n aapuria saa
ta~toi t aamoa ~Ies ansa ~~~- k~~k~Il: sen! Eikä hyödyttänyt hunut mitään, sillä määrätyn Mörisin riemusta. mutta ta- seen luukasaan kyllä mikään toinhan asiantilan huomioon ha;kattaisiin sapelilla. He:nmet- pui rautatieasemalle, toinen Iy
meiseen .sa.akka Ja a?taa ]al- va1ttaa vasman kun kerran hän määrän saatuani, nähkääs, ei- kaa alkoi kuulua selvää kiukun tauti voi pystyä korkeintaan ottaen laskea h eidät tuplaten, ti, hän . sanoi ja minä tiesin sähti heti makaamaan penkille 
leen . v01m1ensa punstu~~~~sa sen .. ~a~.oi... vät alka eikä paikka merkin- ja raivon karjahtelua! luumä tä ja sitäkään siinä ei joten kymmenen oilenee oikf:'a että koh ta mentäisiin taas. ja toinen hoip ui li uluukulle· 
utaromeel!le erämaanelajalle Nrussa merkeissä me . Jh- neet minulle suuriakaan ja Hä-hääh! Passaa sitä pojan 1 ole, ei voi olla, sillä mätänevillä määrä ka~ketinkin? · Isäntäkin varmasti vaistosi ~en, . p. . pp . · · 
elämänsä takaisin. . dyimme ~yö.~t~~ään hienoim- niin~ä .minä senkun vain toi~-- ~~ästellä tämmöisellä menij~~.~~ lu~l~~ ei _Juost.a senkään vertaa . .&k~iä isäntä tap~tti käsiään hän taput~i pullei~a käsiään ja - . . H~~· neiti, yksh l!ppu 

Näin kertoili minulle eras paan loytamaamme hotel- karoitslll Artun vanavedessa. la. He-h·eelh! A.rttu sen kun Jai m1ta se JUOksi. ]a es1tyslavaa puolrkuuna ym- lavalle klemurtell oi:tis kalu;i Rankkimaelle. 
vanha Lapin-eläjä kerran yötu- lii~. Sellaisella itsevarmuudella Siksikin kai niin sopeuduimme ett.ä näkyi, mutta minä poika Kina;simm.e kotvan, mutta päröivien verhoJen takaa tulla tanssijatarta vääntelehtimään. Lipunmyyjä tutki pitkään 
Iilla istuskellessamm-e, kun py- tyo.~n~i~me~i? ja yl~vyydellä, ~eskenämme, me ka,ksl oh-ho!- sen ~un p~sytteli~ kieseissä annoin myötez: . sitten. Muussa k!:~:murteli laval~e ta~ss.ij at~r ja Näky te~osi mi~uun ~nkarasti. luettelaitaan ja tuhahti sitten: 
ry ponnahteli yli asentomme ja. etta s1t~ o~1s1 kadehtmut itse Jaa! vaan Ja annom maailman kuul- tapauksessa ohs1 Artt u saatb- vaantelehti m1elestam atvan Napa e1 tanssiJattanlla kyllä- - R kk' , .. k. E' ll . t 

. . . . . . . maharatJakm. Ja totisesti, ellei Katselin valn pitkään toisella Ia kuka tässä johti! nut ruveta väittämään, että pääbtömästi, tuon ei erityisem- kään näkynyt, mutta sitä· as- an m.a 1 · · 1 se als a 
outa to~Isl zr:mstelmhm va.lV ' t- t äJmä ollut taivaanportti niin silmälläni silloin tällöin ohit- Silloin kuulin Artun karjal- hän sittenkin oli perillä him- min mistään t ulevan huilut~-i- toin näkyi paljon muuta .·. ole olemassRkaan! 
taen. Han oll se toinen mies. mikäs si:tten Vaistomaisesti semme Ionksuttaviin, jonkinlai. seva.n jotain voimallista ja äl- puuverran ennen minua. Eikä- men piipityksen tahtiin... Olisin jäänyt kernaasti, mut- - Alkääsh nyt, on se ... . tuol-

Tiera. ka;t.selln Jo ovelta, että missä. se siin kottikä.rryäiJiin. listykseiksent hänen kottikärri- hän se Artun väittämäksi olisi Sanoin A.rtulle, että kyllä se ta Arttu oli jo .noussut ja hoip- la se nu·~kuu penkillä. 


