
-lsk. Olen antanut vaarini
� selvakirjoittaa ajatuk-

seni, jotka kuitenkin
ovat ehdottomasti omiani. 
Han ymmartaa myos rajoite
tun sanavarastoni (5) ja eri
laisten huudahdusten ja hy
mahdysten tarkoituksen. 

No, jos kerran 
Nasse-setakin ... 

Finnjetin kannella Vuokko
mummi hopottaa korvaani: 
»Katso, tuolla on Vaari».

Na.en vain matalia Trave
mQnden taloja ja muutamia
pikku veneita Trave-joen ran
nassa.

»Heiluta nyt Vaarille» ja mina
heilutan - taloille.

Passitarkastuksen jalkeen
terminaalissa joku nyppii kor
valehteani ja kun katson nyp
pijaa, partaisen naamansa au
ringossa nahattomaksi poltta
nutta miesta, muistuu mielee
ni kauan sitten (2 kk) nakema
ni Vaari.

'Hanelle on tullut sitten vii me
nakeman vikaa kyynelkana
viin, koska silmat ovat aivan
vetiset.

Matka jatkuu Trave-joen
rantaa karryissa. Saksassa on 
kiva olla.

Laiturilla kuitenkin tulee pa
ha takaisku. Minut survotaan
johonkin oranssin variseen
koteloon, se on kuin pakko-
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Olen Riku Duncker, 
vuosi ja kahdeksan 
kuukautta. 
�itini Eija on ylittanyt 
Atlantin kahdesti eika 
pida vielakaan purjeh
timisesta. 
Vaarilleni on tassa leh
dessa annettu sankari
purjehtijan titteli. 
Olemmehan tittelien 
luvatussa maassa ja 
pyrkimassa asukas
lukumme suomaan tit
telimaaraan. 
Heinen motiivinsa pur
jehtimiseen taas ovat: 
pois kotoa, vaikka pur
jehtimaan. 

Pertti Duncker 

paita. Siina on hirvean vaikea 
liikkua. Juuri kun on oppinut 
hallitsemaan ta.man kavely
puolen, niin nyt pita.a oppia 
liikkumaan tallainen outo ko
telo pa.a.Ila. Se on leuan alla 
niin tiukasti, ettei jalkoihinsa 
nae. 

Paa.tan jyrkasti olla mene
matta sen sisalle toiste. 

Mutta sitten Vaari loytM 
jostain Nasse-sedan kuvan ja 
tiputtaa luomet alas ja mori
see, etta »Nasse-seta on hyvin 
hyvin vihainen,jos lapset eivat 
kayta pelastusliiveja». Niin mi
nusta tulee pelastusliivi- ja 
Vaarista Nasse-seta-fani. 

Veneesso on ahdasta 
ja kauheasti sonkyjci 

Vaari n veneessa (M erivuokko) 
on kaksi pitkaa salkoa, niihin 
laitetaan isot valkoiset liput 
liehumaan. 

Sisalla on kauhean pienta, 
samanlaista kuin meidan ves
sassamme. Sankyja on tilaan 
nahd1en hirveasti (6). 

Liikkua on vaikea, kun ei voi 
edes juosta. Kaikenlaisia kul
mia on mahdottomasti ja mui
takin ansoja, joihin kolhii 
itsensa usein. 

Ainoa etu on, etta oranssi 
kotelo suojaa kaatuessa. 
!Iman sita tulisi pipi paljon
useammin. Saastyn monelta
itkulta.

Nukkuminen on kivaa, vaik
ka keulapiikissa on kylla 
ahtaampaa kuin aidin kanssa 
teltassa. Joku jaksaa heiluttaa 
venetta koko ajan. 

Meritautia ja muita 
vaaroja 

Aamulla sitten lahdetMn. 
lstun mummon sylissa si

salla, etten ole tiella kannella. 
Moottorin Mni on mykistava, 
en ole ennen istunut kone
huoneessa. Onneksi se aly
taan sammuttaa tuotapikaa, 
kun on lahdetty laiturista. 

Kun katselen taakse jaavaa 
vanaa, tuntuu oudolta, kun 

Travemunden korkeat rake, 
nukset painuvat kokonaan v, 
teen. Onpa siina syvaa. 

Vaarallisin tilanne sattu 
kun nojaan heilurissa olevae 
hellaan ja olen saada kieh, 
van veden niskaani. Sen ja 
keen se lukitaankin paikoi 
leen. 

Minun tulee hiki ja paha o 
ja alkaa nukuttaa. Sanovat sit 
merisairaudeksi. Senko vuol 
si on mentava purjehtimaan 

Purjehtiminen on 
lapsellista touhua 

Paivaunien paikka on raju. 
Kerrankin on kiva kayc 

koisimaan. Vaari vetaa verl 
kokeinun »fokan staakist 
mastoon», niinkuin han seli 
ta.a. 

Vaari kertoo, etta enne 
vanhaan raakapurjealuste 
aikana miehisto nukkui s, 
manlaisissa keinuisa kanne 
alla ja niitakin heilutettiin kol< 
ajan. Kylla on ollut lapsellis 
miehet ennen. 

Mutta jos miehisto kerre 
nukkuu keinuissa, niin nyt si 
ten kai minakin olen miehi: 
toa. 

Vastaan tuleville veneil 
nostetaan katta ihan kuin pc 
liisi pysayttaa tiella autoj. 
Mutta vaikka kuinka leikimrr 
poliisia, eivat veneet pysahd 

Leikkiminen on vaikea1 






