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"Ulkona.”

Sitä kutsutaan "ulosmenoksi” kalastajani kielellä, kun ru
vetaan kalojen pyynti hommiin oikein todenteolla. Ensimmäisen 
"ulosmenon” tänä kesänä piti tnpahua huomenna. Se oli sun
nuntai. Sinä iltana kello 6 lanastaan kanuuna. Tämä on merk
kinä, jolloin saa ruveta verkkoaan veteen heittämään.

Ennen tätä päivää oli meidän miesten suunnitelmissa kuiten
kin tapahtunut perinpohjaisia muutolis, Alun pitäin oli luvattu 
kalastusvehkeet kullekin miehelle, mutta sitte ne peruutettiin, 
sillä syyllä, että me ei oltukaan kalamiehiä, Joku meistä sentään 
oli vanhassa maassa onkinut kiiskiä järven rantakivillä, mutta se 
ei kelvannut puoltolauseeksi. Nyt kysyttiin: kykeneekö mies- 
hoitamaan yksikseen 26 jalan pituista •‘Funkta ja 200 syltää pitkää 
veikkoa kovassa virrassa, laineikossu jit tuulessa ja osaako hoi
taa purjeita; tietääkö vai >a: inletin suussa olevain kari kko jen 
kuohuja sekä sitä ettei ajauiHi ulapalle. Kaikkien näitten lisäksi 
siellä vielä on oikea "kalamiesten kauhu” muuan merikoski, 
joka vetää verkkoja ja veneitä mailan et;: -ydeltä nieluunsa. 
Tähän vielä tuli lisäksi valaat, mustat . ala j<t hait, jotka nekin 
toisinaan takertuvat verkkoon, vievät siitä osia mennessään, jopa 
joskus on pakko kokonaaukin heittää kallis pyydys den liuos
taan ; on työtä tarpeeksi kun saa .. nheen ja oman i nsa säi
löön.
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Heikommatkin kuvaukset väijyvistä vihollisista saa veneko- 
mautoon toit nm at toin a n epäröimään, saati sitte tällaiset luihin 
ja ytimiin tunkevat. .Ja tottumattomia me toden totta oltiin. 
Melkein joka yksi ensi kertaa a meri k ala isiä kalastusvehkeitä näh- 
tiinkin. paitsi Möttönen. Ilän oli kuulemma, Astoriassa olles
saan, kerran ollut erään tuttavansa kalapaatissa Columbia-joella 
kalastamassa yhden yön, silloinkin maaten koko ajan kalapok- 
sien päällä, mutta me toiset ei senkään vertaa.

Tämä harjoitelma se Möttösen kuitenkin kytki kalamiesten 
kirjoihin, niin että hän oli ainoa koko sakista joka sai yksin veh
keet. Toisten piti ryhtyä kaksittain kalastamaan.

.Io kotoa lähteissä saarelaisten tohtori, joka toisinaan hu
vikseen laskette! i viatonta pilaa, ylisti vä rva ajalle Möttöstä maas
ta taivaaseen pnrhnimnpana kalamiehenä. -Ta kun tämä kysyi, 
missä mies on ennen kalastanut, selitti tohtori haltioissaan: “ As
toriassa. Columbia-joella. Siellä on maailman parhaimmat kala
miehet.”

Kun asia kerran kääntyi tälle tolalle, lankesi Möttösen har
teille kauhea edesvastuun taakka. Ensiksikin pitää Columbian 
kalastaja in mainetta koholla täällä Pohjois-Lännen vuonossa ja 
sen lisäksi säilyttää riistäjän puheen arvokkuus. Tämä ei ole 
niinkään helppoa katsoen moninaisiin asianhaaroihin. Ja mel
keinpä on luultavaa että viimemainittu seikka se enempi kannusti 
kuin edellinen.

Monta kuumaa kuulustelua se Möttos-riepu sai kestää ennen 
kalastuksen alkua vanhoilta veteraaneilta. Näissä kuulusteluissa 
kysyttiin taitavuutta ja tietoa verkon ja venheen hoidossa. Ky
seltiin sitäkin kenen kanssa on kalastanut ja oliko omat vehkeet 
tahi oliko soutajana siellä Astoriassa:

“ lloikka-Aapon kanssa olin”, vastasi Möttönen ja siihen sai 
uteliaat tyytyä.

Toisten kanssa ei käynyt vallan niin. Ne päivitteli sitä, että. 
mitenkä siitä f mahtaa selvitä, kun ei moisia vehkeitä ennen ole 
nähneetkään.

Täällä, kuten kaikissa muissakin maailman kolkissa, sattui 
olemaan jokunen “ rakkaita kansalaisia” , joitten jutut ja jäljet 
toisinaan tuntui ylitä epäilyttäviltä kuin Kaapvo Jääskeläisellä 
uskominen poika-junia laa n. Nämä ne ottivat miehestä irti minkä.
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sainkin saivat ja käyttivät sen. omiin tarkoituksiinsa. Herttaisia 
miehiä muuten neniin edessä, oikein imeliä: se vaan pakkasi te
kemään kiusaa, kun lie voi olla kaikkein edessä samanlaisia. Ne 
oli miehiä, jotka kertoivat oi evänsä lauantaina humalassa ja sun
nuntaina jumalassa, -[«itäin tästä tyypistä oli niitten kiittämi
nen, jotka omaksi tumillisuudekseen sai toverin knhistusven- 
heeseen.

Möttösen suhteen nämä -oli epäilevällä kannalla. Kivut oi
kein tienneet oliko tämä kala vai lintu, Möttönen kun varoi 
puheissaan takertumasta liian pitkälle verkkoihin. Tuumailivat 
vaan: “ Sittepiihän nähdään kun mies saa vehkeet, kuinka se 
niitä huushollna.” -Ia ne saatua, täytyi epäilevienkin myöntää, 
että on mies k il Iisalla niistä kanipsnista.

-To lauantaina, lähdön edellisenä päivänä, oli kaikkien ven
heet löhtökumiossa. Känärin verkkopoosu tarkasti luinkin ven
heen erikoisesti ja hyväksyi ne merikelpoisiksi. Tätä ennen oli 
jo verkot puoli vuorokautta lionneet sinikivi vedessä, tullakseen 
pehmeä nimiksi. Tästä ne otettiin suoraan venheeseen, joihin ka
lastajat nyt kanniskelivat tarvekalujani!: vesiastioita, keitin- 
sijoja, kirveitä, pilkkeitä, eväslaatilcoita, villapaitoja ja mikä 
mitäkin kapistusta. Toiset sijoitteli teltta vaatetta keula au sa
teen ja auringon suojaksi. Muutamat oli jo muuttaneet asun- 
tonsakin sinne. Keitteliviit illallistaan öljykannusta valmiste
tussa tulisijassa tai juttelivat keskenään. Oli se koko kirjava 
näky ja elämä, tyynessä lahden poukamassa, jossa liki puri sataa 
keinuilevaa kalastusvenettä miehineen, monenlaisille kielineen ja 
mielineen elosti. Vaihtelua lisäsi känärin laiturilla parveileva 
indioanijoukkue ja samaan rotuun kuuluva torvisoittokunta, joka 
kajahutteli säveleitä, joita kaiku toisteli vuoren seinämistä.

Ja kaikki tämä hilpeys johtui siitä, että huomenna lähde
tään "ulos”,

Känärin nurkkaan oli ilmestynyt musta taulu, johon liidulla 
oli kirjoitettu: "höyrvveneet "Kotka” ja “ Kdva tV” lähtevät 
känärin laiturista klo 12 päivällä huomenna, edellinen inletin 
penikkaan ja jälkimäinen suuhun, hinaten lastausvenheitä.”

Höyry veti heillä ei kuitenkaan ollut monta venettä hinatta
vana. Päivä oli kaunis ja puolen päivän rinnassa puhalsi sievo- 
nen länsi tuuli, joten melkein koko laivasto lähti omin vointinsa
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— purjeitton avulla — kyntämään inletin ulapoita, kalastajat 
katsellen samalla sopivia paikkoja pyynti alueiksesi), tahi odotel
len jossain sievässä lahden poukamassa merkkilaukausta, joka 
ilmoittaisi tämän kesän kalastuskauden alkaneeksi. Mutta ol
tiin hau sitä kuitenkin “ ulkona” .
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