
Karhusaaren paviljongilla me Reinon kanssa
ensimmäisen kerran tavattiin. Taisi olla toisena
tai kolmantena kesänä sodan jälkeen. Tyttöjen
kanssa tultiin, parhaimmat mekot päällä, hie-
man punaa huulilla. Marke oli hankkinut jos-
takin kaverin, joka lupasi soutaa hänet saa-
reen. Me jätimme pyörät Maalaistenlaiturin pi-
entareelle ja nousimme muiden mukana
veneen kyytiin. Kun moottori hurahti käyntiin,
näkyi että Marken vene lipui sekin jo matalilla
aalloilla kohti Karhusaarta.

Se oli ihana kesäilta! Lämmin tuuli leikitteli
hiuksillani ja silitti lempeästi paljaita käsivar-
siani. Ihmiset juttelivat keskenään. Iloinen ja
tulevan odotuksesta jännittynyt porina saatteli
meitä kohti horisontissa keinuvaa tanssipaik-
kaa. Paviljongin korkealle kohoavassa tornissa
liehui lippu. Matkaa olin tehnyt monen monta
kertaa aiemminkin, mutta jotenkin tuntui tu-
olloin siltä, että tästä reissusta tulisi hieman
toisenlainen.

Paviljongin suunnasta kuului jo tuttu ”Anna-
Liisa”, kun laiturilla vastassa olleet miehet aut-
toivat meidät rantaan. Rantakallioita pitkin
hypellen kiiruhdimme sisälle ja saimme pöydän
aivan tanssiparketin vierestä. Kauan aikaa ei
siinä tarvinnut jalkojaan leputtaa, kun tultiin jo
hakemaan.

Orkesteri soitti kovaa jotakin rytmikästä. Muut
tytöt viilettivät parketilla kavaljeereineen. Itse
otin pillistä huikat Sittisoodaa ja korjasin mek-
koa. Ikkunasta näin, että Marke keskusteli ulko-
na jonkun nuoren miehen kanssa.

Sitten hoikka hahmo ilmestyi eteeni. Tuon nuo-
ren pojan nauraviin silmiin taisin ensiksi rakas-
tua.

Musiikki vei minua ja Reinon käsivarsille olisin
tahtonut nukahtaa. Toiset tanssivat parit aivan
kuin hävisivät näkyvistä. Maailma kohisi korvis-
sani, partaveden ohut tuoksu oli kuin ihanaa
huumetta, jota nautin kaikilla aisteillani. Suljin
silmäni ja heittäydyin tunteeseen.

Sen illan me tanssimme, eikä mikään ollut sen
illan jälkeen enää ennallaan. Myöhemmin, juuri
ennen lähtöä takaisin Lappeenrantaan, istuim-
me kaksistaan ujosti rantakalliolla ja katselim-
me, miten kauempana pieni vene eteni airot
hitaasti nousten ja laskien kohti kaupunkia. Au-
rinko sukelsi uneen ja minä ajattelin, että tämä
kaikki on ikuista.

Kummallisella tavalla huomaan nyt, että tuo
nuori tytönhupakko oli oikeassa. Vaikka enää
ei ole Karhusaaren paviljonkia, ei ystäviä jaka-
massa muistoja kesäilloista, ei suvi-illan suute-
lemaa elämänkumppania, ei rohkeata Markea,
kaikki on silti edelleen paikallaan ja läsnä tässä
hetkessä. Mikään ei häviä eikä katoa lopulli-
sesti.
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It was at Karhusaari Pavilion that I first met
Reino. I think it was the second or third sum-
mer after the war. I went with the girls, dressed
in our best frocks, a little lipstick on. Marke had
found a guy somewhere who promised to row
her to the island. We left our bikes at the side
of the Maalaistenlaituri quay and got into the
boat with the others. When the engine started,
we could see Marke's boat already gliding on
the small waves towards Karhusaari.

It was a glorious summer night! The warm wind
played in my hair and gently brushed by bare
arms. People were chatting together. The
cheerful chatter, excited about the coming
night, accompanied us to the dance venue
rocking on the horizon. A flag was flying above
the high Pavilion tower. I had made this journey
many a time before, but somehow I had a feel-
ing that this trip would be rather different.

The familiar melody of 'Anna-Liisa' carried from
the Pavilion, as the men meeting the boat on
the quay helped us ashore. Skipping across
the shoreline bedrock, we hurried inside and
found a table right by the dance floor. Our legs
didn't get much of a rest; we were soon
whisked away to dance. The orchestra played
something rhythmic and loud. The other girls
were whizzing around the parquet with their
partners. I took a sip of my lemon soda through
the straw and adjusted my dress. Through the
window, I saw Marke talking to some young
man outside.

Then a slim figure appeared in front of me.
That young boy's laughing eyes may have
been the first thing I fell in love with.

The music carried me and I wanted to fall as-
leep in Reino's arms. The other dancing pairs
seemed to vanish from view. The world rushed
by in my ears, the thin scent of after-shave was
like a wonderful drug which I relished with all
my senses. I closed my eyes and immersed
myself in the feeling.

We danced all that night, and after it nothing
was the same again. Later, just before leaving
for the return trip to Lappeenranta, the two of
us sat shyly on the bedrock and watched a
small boat at a distance making its way to-
wards the town, oars slowly rising and falling.
The sun dived down to sleep and I thought that
all this is forever.

In a strange way I now realise that young slip
of a lass was right. Although the Karhusaari
Pavilion is no more, no friends sharing memo-
ries of summer nights, no life partner kissed by
the summer wind, no bold Marke, everything is
still in its place and present in this moment.
Nothing disappears or is lost forever.
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