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Viipuri 

Aurinko pai taa turkit alkavat painaa mäkiset katumme luovat vähitellen kiinteän 
hannaanjääpeitteen ä. Jälleen aattaaolla vaivan arvoi ta promeneerata "pitkällä illalla , 
vilkai ta afäärimiele ä kokeeksi jäänreunaa Uuraan suunnalla ja tervehtiä kevään 
ensimmäisiä kukkia kauniiden naisten hatuissa ja poskilla. Me viipurilaiset emme 
tunnetusti ole kovin hanakoita kehumaan ylenpalttisesti kaupunkiamme, ja ahtaat 
katumme ja vanbanaikai et kivitalomme saavat täällä käyvät vieraat yleensä vain 
nyrpi tärnään nenään ä. Onhan Joen uun tai Mikkelin tulevai uuden miehistä tietysti 
tyrmi tyttävää nähdä, miten yn eät harrnaakivikirkkomme ja varastomme asettuvat 
poikkiteloin katulinjaa va taan kunnioittamatta tippaakaan ainoaa autuaaksitekevää eli 
uoraakulmaa; mutta mukava vanhakaupunki Viipuri ilti on: iUäon muinai mui ton a 

ja vilka nykyelämän ·ä, nuoret neitokaisensa ja täy ipätöi et liikemiehensä 
käy keotelemä ä Torkel Knuutinpojan vanhan linnan juurella höyrylaivojen jaalojen 
ja hiilikasojen liepeillä. 

Kesällä oi to in olla vähän hankalaa. "Menneiden päivien varjo" ei juuri suojaa 
auringonpaahteelta, ja paljon muuta iime tä Viipurilla ei ole tarjota. Huu niemen uu i 
pui to on tarkoitettu tuomaan helpotu ta, mutta sinne on en verran pitkä matka ettei 
iellä aivan yhtenään juo ta. Viipurin kesäasukkaat ovat etupääs änuoria miehiä jotka 

päivisin istuvat toimistois aan tai virastoi aan ja joilla vain iltaisin on muutama tunti 
vapaata. He tarvitsi i athiukan vehreyttä ja raiti ta ilmaa lähempää ja halvempaan hintaan 
kuin Huu nieme ä, jonne u eimmissa tapauksi sa on körötettävä vuokra-ajurilla. 

Vesitse matka oli i lyhin ja mukavin jo pui to pystyisi ylläpitämään ellaista 
Liikenneyhteyttä kuin kaupungin ja kylpylän välillä on Helsingi sä. Se ei nyt kuitenkaan 
mle kysymykseen eivätkä höyrypu.rsi Pontuksen lähtöajat luullaksemme ovi kovin 
hyvin po tinkulkuun, laivojen lUloon ynnä muuhun, mikä määrää viipurilai en 
liikemiehen aja ta. Pyhäi iin pik:nikkeihin Huusniemen ulk:oravintola en sijaan sopii 
erinomai e ti ja täyttää kauan tunnetun tarpeen. 

Lähempänä ovat Vauxhall Kaupunginpuutarhaja Turbuu . En iksi mainittu ijaitsee 
autioimmallarannalla,joka Viipurin ympäri tö äon tarjolla, eikä nykyi elle omi rajalle 
ole vähäi ek i kunniak i että hän on o annut tehdä pai.ka ta niin houkuttelevan kuin se 
nykyi ellään kuitenkin on tyylikkäästi koristeltuine saleineenja kauniine verantoineen. 
Mutta kesänviettopaikkana sitä tu kin suo ivat muut kuin vesilinnut, jotka ri teilevät 
rantakivikon yllä. 
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Kaupunginpuutarhassa on toki varjoa, kauniimpia puita kuin sen salskeat koivut saa 
hakea, mutta muuten koko paikka on merkillinen h.ak abdu . Miten kenenkään päähän 
on voinuL pälkähtää hullunkurinen ajatu peru taa uuri pui to uolle, joka heti 
auringonla kun jälkeen verhoutuu usvaan ja jonka käytävät eivät edes keskellä kesää 
ole täysin kuivia, on aina ihmetyttänyt meitä. 

Niin sanottu Turhuus Tervaniemessä on siksi lähin ja sopivin kesäpromenadimme 
kohde. Valitettavasti tämä kauni pui to on viime vuo ina kuitenkin ollut pahasti 
laiminlyöty. Sillä lailla restauroituna kuin se nyt pari kolme uottaon ollut, seei totisesti 
voi tyydyttää edes vähäisimpiä vaatimuksia. Kuten tiedetään, ruuti varasto on tähän saakka 
ollut tässä suhteessa kaikkien parannusten esteenä; mutta kun tämä este tänä kesänä 
kuulemma raivataan, olisi kai aika tehdä jotain puutarhalle, joka luonnonkauneudessa 
etsii vertaistaan Suomessa. 

(Teoksesta Hurnoresker och pennteckningar. G.W . Edlund, förläggare . Helsingfors 1898) 
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