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Usva 3/2010 on tehty yhteistyössä kirjoittamiseen 
erikoistuneen Paperiarkki-foorumin kanssa, ja 
numeron teemana on musiikin inspiroimat tarinat. 
Novellien jujuna on jokin spekulatiivinen elementti 
tai poikkeuksellinen näkökulma todellisuuteen. 
Novelleja työstettiin foorumilla kevään 2010 
aikana. Yllättäen ulkonäköpulmat sekä todellisuutta 
muokkaavat keksinnöt nousivat keskeisiksi 
tarinoita yhdistäviksi motiiveiksi

Siria Kohosen Yövieras on todellisuuden rajoja 
jännittävällä tavalla venyttävä tarina. Yön hämärinä 
tunteina voi kodistaan löytää seinään naulatun 
miehen. Tiina Perkiön Palasina kuvaa tilannetta, 
jossa kertoja joutuu outoon, yllättävään tilaan.

Rakkaus inspiroi monia numeron kirjoittajia. 
Päivi Loimalan Saarenmaan valssi on romanttinen 
balladi pojasta, joka tapasi tytön - mutta tämä 
tanssi sujuu leikiten vain jos poika ei kysele liikoja. 
Saara Kuhan Keijukainen on tarina Samsonista, 
joka rakastuu palavasti täydelliseen tyttöön. 
Tämäkään suhde ei etene ilman perin yllätyksellisiä 
karikkoja. 

Venla Lintusen Muovielämää kuvaa nimensä 
perusteella muoviseksi muuttunutta elämää - mutta 
syynä onkin hyvin ilmeinen seikka.

Tarja Sipiläinen vie lukijan kuuluisan laulajadiivan 
matkaan novellissaan Tähdenlento. Menestyksellä on 
hintansa. Markus Koskimiehen Pirunmalja esittelee 
lukijalle hauskan seuraleikin, jossa panoksena on perin 
korvaamattomia asioita.

Samuli Antilan Kimalainen on jännittävä 
dekkari musiikkikappaleesta, joka osoittautuu hyvin 
vahingoittavaksi. Kenen syy se on, mistä on kyse? 

Historiaa luotsaavat Jussi Katajalan Asturias, 
jossa kaksi tarinaa kietoutuu toisiinsa, sekä Markus 

Harjun Saarnamies, jonka päähenkilö Vento 
tekee kohtalokkaan erehdyksen ja katsoo mystistä 
Saarnamiestä silmiin.

Naisnäkökulmaan tartutaan myös mieskirjoittajien 
parissa. Tuomas Salorannan Joelta tullut kuvaa 
herkästi nuoren naisen rakkaudennälkää ja kasvua. 
Tomi Jänkälän Karmeat kannut ottaa kantaa 
ulkonäkökysymyksiin ratkiriemukkaalla tavalla, ja 
laittaa lukijan hytkymään silikonien tahdissa.
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Pääkirjoitus 

Projektinumeroita on aina mukava tehdä!
Olen seurannut Paperiarkin toimintaa (osoitteessa 

www.paperiarkki.net) vuosia passiivisena tai 
puolipassiivisena jäsenenä. Toiminnassa minua 
on ilahduttanut yhteisöllisyyden oikeanlainen 
ymmärtäminen eli aito vastavuoroisuus: kun antaa niin 
saa ja jos saa niin antaa. Käytännössä tämä on näkynyt 
novellikommentoinnin aktiivisuutena, yhteisinä 
kirjoitustempauksina ja vilkkaina chattikeskusteluina. 
Porukka on hitsautunut hyvin yhteen ja tapaa toisiaan 
myös livenä, mutta uusia osallistujia mahtuu aina 
mukaan.

Yksi mainio esimerkki Paperiarkin toiminnasta 
on Kirjoittamisen yö -tempaus, jonka aikana kaikki 
osallistujat kirjoittavat läpi yön ja raportoivat 
edistymistään keskustelupalstan avulla. Paperiarkilla 
on myös kirjoittamisen vertaistukea torstaisin ja 
sunnuntaisin. Netissä ei toista yhtä säännöllisesti 
toimivaa kirjoittajayhteisöä taida tällä hetkellä olla.

Yhteisen numeron tekeminen oli sikälikin helppoa, 
että moni paperiarkkilainen on jo julkaissut jotakin 
Usvan kautta. Uusiakin nimiä saimme tätä kautta 
mukaan.

Musiikkinumero Usvalta ilmestyi ensimmäisenä 
ilmestymisvuonna 2005. Silloin numeron ideana 
oli kirjoittaa musiikkia tavalla tai toisella käsittelevä 
novelli. Tämän numeron punaisena lankana on taas 
ollut tarinan kirjoittaminen jonkun musiikkikappaleen 
innoittamana. Lähtökohdan ei ole tarvinnut näkyä 
lopputuloksessa, vaikka joissakin novelleissa se onkin 

suoraan kohtauksissa kuultavina kappaleina. Novelleissa 
on myös Usvan linjausten mukaisesti jonkinlainen 
spekulatiivinen elementti tai ainakin kummallinen 
taustavire mukana.

Arkkilaiset ovat kommentoineet toistensa tekstejä 
ja auttaneet lopputuloksen aikaansaamisessa. Kiitokset 
Paperiarkille hienosta yhteistyöstä!

*
Tarkkasilmäisimmät lukijat ovat Toimittajan 
spekulatiivisesta lokikirjasta (usvazine.wordpress.net) 
jo huomanneet, että Usva aikoo olla tauolla vuoden 
2011 - virkistäytymässä ja keräämässä uusia ideoita. 
Mitään ei ole hakattu kiveen, mutta se on tällä hetkellä 
suunnitelmana. Ehkä jotakin ilmestyy, tai sitten paussi 
pitää ja toimittaja keskittyy omiin projekteihinsa.

Sitä ennen kuitenkin hoidetaan vielä luvatut asiat. 
Nyt kesällä ilmestyy myös Usva International 2010, 
joka esittelee kuusi kotimaista Usvasta tuttua kirjoittajaa 
englanniksi.

Tämän vuoden viimeinen numero tulee esittelemään 
kirjoituskilpailun voittajat. Lyhytnovellikilpailu 
osoittautui menestykseksi, sillä osallistujia oli lähemmäs 
neljäsataa. Suosio yllätti järjestäjät ja antoi uskoa siihen, 
että spekulatiivisella kirjoittamisella on tällä hetkellä 
vahva kaikupohja kirjoittavien ihmisten keskuudessa. 
Usva aikoo osaltaan jatkaa spekulatiivisen sanoman 
levittämistä tulevaisuudessakin.

Anne Leinonen
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Tärkein asia, jonka Lisbeth muisti lapsuutensa 
kesistä vielä vuosien jälkeen, olivat tuoksut. 

Auringon lämmittämän, sulamisvesistä vielä 
märän maan, vastakäännetyn mullan ja lumen alta 
paljastuneen kellastuneen nurmikon kosteuden, johon 
uusi ruoho ja kevään raikkaat tuulet toivat aavistuksen 
alkavasta elämästä. Se tuoksu merkitsi hänellekin 
elämää, pakotietä porvariskodin ja kouluhuoneiden 
ummehtuneesta ilmasta – vaikka sitten vain lyhyen 
kesän ajaksi – ja se herätti hänessä tunteita, joita hän ei 
naiseutensa kynnyksellä vielä täysin ymmärtänyt. 

Kesähuvilallakin toki haisi aluksi ummehtuneelta 
– vanhoilta kirjoilta, huonekalujen kostuneilta 
pehmusteilta, tunkkaisilta lakanoilta ja hapertuvilta 
tapeteilta, puulta ja seisovalta ilmalta ja koimyrkyltä. 
Huvilan talvikunnossapidosta vastasivat vanha 
hovimestari Lundgren ja keittäjätär Holm, jotka 
itse asuivat pienissä mökeissä jonkin matkan päässä 
huvilasta, ja vaikka he talvisaikaan pitivät huvilan eri 
huoneiden kamiinoissa tulta vuoropäivin, sellainen 

sattumanvarainen lämmittäminen ei riittänyt pitämään 
kosteutta kokonaan poissa. Lisbethin mielestä huvilan 
tuoksu oli kuitenkin turvallinen ja miellyttävä, toista 
kuin kaupungin savuinen ja pölyinen ilma. Kesän 
edetessä huvilan tunkkaisuus sitä paitsi katosi, kun 
keittäjätär Holm avasi ikkunat ja terassin kaksoisovet ja 
toi maljakoihin kedon kukkia. 

Lisbeth oli ainoa lapsi. Se oli samalla kertaa sekä 
siunaus että kirous – hän sai vanhempien jakamattoman 
huomion, mutta hänen päivänsä niin suuressa ja 
kolkossa kerrostaloasunnossa kuin kesähuvilallakin 
olivat yksinäisiä. Isä oli etäinen, päivisin hän oli 
näytelmäharjoituksissa teatterilla tai sulkeutui 
työhuoneeseensa ja kertasi siellä repliikkejään hiljaa 
mutisten, ja hänen iltansa kuluivat näytöksissä ja 
pakollisessa seuraelämässä muun teatteriväen kanssa. 
Niinä harvoina aikoina, kun harjoiteltavaa näytelmää 
ei ollut, isän työhuoneesta kantautui kirjoituskoneen 
naputus ja häntä näki vain päivällispöydässä. Äiti 
taas keskittyi hysteerisesti rajoittamaan Lisbethin 
elämää silloin kun ei sairastanut ja vetäytynyt 
makuuhuoneeseensa. Rouva Andersson, joka 
kaupungissa toimi perheen kodinhoitajana, rajoitti 
Lisbethin elämää vielä äitiäkin tehokkaammin, sillä 
hysteerisen sijasta hän oli tiukka ja määrätietoinen. 
Tyttökoulun opettajat eivät olleet paljon armeliaampia, 
ja nuoret palvelustytöt taas suhtautuivat Lisbethiin 
pelokkaasti ja vältellen. 

Maalla Lisbeth sai sentään maistaa vapautta. Äiti 
katsoi toki edelleen hänen peräänsä silloin kun jaksoi, 
mutta jätti useimmiten asian hovimestari Lundgrenille 
ja keittäjätär Holmille. Toisin kuin ankara kodinhoitaja, 
keittäjätär oli lempeä ja herttainen vanha nainen 
ja toi Lisbethin mieleen isoäidin, joka oli kuollut 
keuhkotautiin jo vuosia sitten. Leppoisa hovimestari 
taas oli nuorena poikana ollut merillä ja viihdytti 
Lisbethiä mielikuvituksellisilla tarinoilla kaukomaista. 

Paljon muuta seuraa Lisbethillä ei kesäisin 
ollut. Läheisessä maalaiskylässä olisi varmasti ollut 
ikätovereita, mutta matka oli liian pitkä jalkaisin 
taitettavaksi eikä Lisbethiä muutenkaan laskettu 

JOELTA TULLUT
Tuomas Saloranta
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yksinään rahvaan seuraan. Huvilalla kävi välillä pehtori 
Nyström, keski-ikäinen punakka mies, joka huolehti 
suvun tiluksista ja autteli hovimestari Lundgreniä 
huvilan ja pihapiirin töissä. Lisbeth muisti, että 
aikaisempina kesinä pehtorin mukana oli joskus ollut 
kylän nuoria miehiä auttamassa raskaammissa töissä, 
mutta kun Lisbeth oli alkanut lähestyä rippikouluikää, 
pehtori ja hovimestari olivat saaneet luvan pärjätä 
kahdestaan. 

Lisbethin lapsuus oli yksinäinen. Olihan hänellä 
tyttökoulussa ystäviä, perhetuttujen kyläillessä hän 
tapasi joskus poikiakin, mutta suuren osan varhaisesta 
elämästään hän oli viettänyt seuranaan vain valvovia 
aikuisia. Hän pakeni yksinäisyyttä lukemalla kirjoja 
ja kuuntelemalla radiota, ja kun hän joskus tavoitti 
puhetta tai musiikkia merten takaa, se lumosi 
hänet. Vieraat kielet ja musiikin rytmit ja sävelet 
tuntuivat tuovan viestin jostakin toisesta maailmasta, 
joka oli paljon Lisbethin maailmaa värikkäämpi, 
kiinnostavampi ja vapaampi. Niiden kautta hän tunsi 
aavistuksen elämästä, jota ei koskaan ollut saanut kokea 
– ei ennen sitä kesää, jona tapasi pojan. 

Lisbeth sai liikkua huvilan lähiympäristössä 
suhteellisen vapaasti, kunhan ei eksynyt liian kauas 

maaseudulle eikä tiluksia ympäröiviin metsiin. Myös 
tiluksien läpi kulkevan joen rantaan häntä oli varoitettu 
menemästä ja aiempina vuosina hän oli totellut, mutta 
nyt hän uskoi jo olevansa sen verran iso tyttö, ettei 
onnistuisi hukuttamaan itseään. Joen virtaus saattoi olla 
keväisin voimakas, mutta vesi ei ollut kovin syvää, ja 
vain aivan pienten lasten tiedettiin koskaan hukkuneen 
jokeen. 

Oli kesän ensimmäinen päivä. Huvila oli vielä kostea 
ja kylmä, äiti valvoi matkalaukkujen purkamista ja 
huvilan laittamista asuttavaan kuntoon ja juoksutti 
hovimestaria ja keittäjätärtä ympäriinsä. Lisbeth päätti 
pysytellä poissa tieltä, hän kaipasi rauhaa ja kuin 
huomaamattaan lähti kävelemään joen suuntaan. 
Sinne asti äidin hössötys tuskin kantautuisi. Matkalla 
Lisbeth ohitti vanhan naisen, joka keräsi risuja 
tienvarsipusikossa. Tämä luutamummo kävi joskus 
huvilalla myymässä tuotoksiaan, Lisbeth muisti hänet 
jo varhaislapsuudestaan, vaikkei ollut koskaan kuullut 
mummon sanovan sanaakaan. Nytkin tämä vain ähersi 

ryteikössä kiinnittämättä ohikulkijoihin huomiota. 
Lisbethin mieli oli korkealla. Aurinko lämmitti hänen 

olkapäitään, jotka kesämekko jätti paljaiksi, hiekka 
rahisi avokkaiden pohjissa, kesän ensimmäiset kimalaiset 
surisivat tienvarren voikukissa ja leskenlehdissä ja 
peltoaukean yllä kaarteli pääsky. Joen lähestyessä 
nokkosperhonen lensi tien poikki, ja Lisbeth otti 
muutaman tanssiaskeleen sen perässä. Hän tunsi 
itsensä kevyeksi kuin perhonen ja purskahti kuin 
huomaamattaan nauruun nuoressa elämänilossaan. 

Joenrannassa haisi mudalta ja mädäntyneiltä 
edellisvuotisilta kaisloilta. Pikkulinnut sirkuttivat 
rantapajukossa, sammakko kurnutti ja jossain hyppäsi 
kala. Lisbeth nyrpisti nenäänsä hajuille ja oli hieman 
kylmissään, sillä aurinko ei osunut tänne kunnolla. 
Rannassa oli vielä rippeitä jäästä, vaikka kevään tulvat 
ja voimakkaat virrat olivatkin vieneet suurimman osan 
mennessään. 

Lisbeth etsi juuri kuivaa paikkaa, johon istua, kun 
äkkäsi pojan. Tämä seisoi mutaisessa vedessä vyötäröä 
myöten, katseli Lisbethiä ja hymyili. Poika oli ehkä 
vuoden tai pari Lisbethiä nuorempi, tosin sitä oli vaikea 
sanoa, sillä Lisbeth oli ikävaiheessa, jossa tytöt kasvavat 
nopeammin kuin pojat. Pojan kasvoissa ja vartalossa oli 
vielä lapsenpyöreyttä, ja silmissä ja hymyssä oli keväisen 
naurava pilke. Hän näytti olevan alasti, mutta Lisbeth ei 
ainakaan nähnyt hänen vaatteitaan missään. 

”Mitä sinä teet siellä?” Lisbeth kysyi pojalta 
kummastellen. Poika vain hymyili hänelle. 

”Tule sinäkin, vesi on lämmintä!” 
Lisbeth nosti helmojaan, laskeutui polvilleen ja 

sipaisi vedenpintaa sormillaan. Hänestä vesi tuntui vielä 
aivan liian kylmältä. Hän ei ehtinyt ollenkaan varoa, 
kun poika kahlasi lähemmäs ja roiskaisi vettä hänen 
silmilleen. 

”Tule nyt veteen, täällä on tosi hauskaa!” 
”Sinä senkin... senkin...!” Lisbeth oli niin tyrmistynyt, 

ettei edes löytänyt sanoja – tällä tavalla häntä ei ollut 
koskaan kohdeltu! Hän potkaisi avokkaat jaloistaan, 
kääri mekon helmat ylemmäs ja harppasi veteen. Poika 
juoksi hänen edellään nauraen ja vettä pärskyttäen, 
Lisbethiäkin alkoi pian naurattaa ja hän roiski vettä 
pojan päälle. Hän ei edes välittänyt siitä, että hänen 
helmansa uivat jo mutaisessa vedessä ja roiskeet 
kastelivat mekon kauttaaltaan. Lopulta he pysähtyivät, 
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hengästyneinä ja nauraen, ja kiipesivät joenpenkalle 
istumaan. Märkä maa ei enää häirinnyt Lisbethiä. 
Hän katsoi poikaa, edelleen hieman hämillään – poika 
todellakin oli täysin alasti, ei tuntunut edes häpeävän 
sitä, eikä Lisbeth uskaltanut katsoa häntä aivan 
suoraan. 

”Missä sinä asut?” Lisbeth kysyi. ”Ja mikä sinun 
nimesi on?” 

”Minä asun täällä joella”, poika sanoi ja mietti sitten 
hetken. ”Ja voit sanoa minua aivan miksi haluat, koska 
minulla ei ole nimeä.” 

Lisbeth ihmetteli hetken, miten kukaan voisi asua 
joella, saati sitten olla nimetön. Sitten hän muisti 
hovimestari Lundgrenin kertoneen, että joen varrella 
asui kummallista väkeä, jota maalaiskylän asukkaat 
välttelivät. Kylällä kuulemma puhuttiin, että jokivarren 
väki ei ollut ottanut kastetta, eikä pakanoilla siis ollut 
luultavasti nimiäkään. 

”No hyvä on, saat sitten olla Timo”, Lisbeth 
sanoi. Sellaisen nimen hän muisti jollain paikallisella 
renkipojalla olleen. ”Minä olen Lisbeth ja asun tuolla 
huvilalla vähän matkan päässä. Voisit joskus tulla 
käymään, minulla on siellä yksinäistä ja tylsää.” 

Hän säpsähti, sillä joenvarsipöheiköstä kuului 
äkkiä rasahdus. Luutamummohan se vain oli, hän 
oli seisahtunut pajupensaikkoon ja katseli Lisbethiä 
ja poikaa hieman oudosti. Huomatessaan Lisbethin 
kääntyvän mummo kuitenkin taapersi nopeasti 
matkoihinsa. Lisbeth ja poika jäivät taas kaksin, 
mutta tunnelma oli särkynyt ja Lisbeth tunsi olonsa 
kiusaantuneeksi. 

”Minun on nyt mentävä”, hän sanoi. ”Mutta tule 
tosiaan joskus käymään huvilalla. Saat kahvia ja 
pullaa.” 

”Voinhan minä tullakin”, poika sanoi. ”Mutta sinun 
pitää ensin tuoda minulle vaatteet.” 

Lisbeth ei sen suuremmin ihmetellyt pojan 
pyyntöä. Jokivarren asukkaat olivat varmasti 

köyhää väkeä, ja kenties poika häpesi resuisia 
vaatteitaan eikä kehdannut niissä tulla herrasväen 
nähtäväksi. Lisbeth penkoi huvilan kaappeja ja 
lipastoja ja löysi vanhoja vaatteita, jotka olivat 
luultavasti hänen isänsä poikavuosilta. Ne oli säästetty 
siltä varalta, että sukuun tulisi taas poikalapsi, mutta 
sitä tuskin koskaan tapahtuisi. Äiti sairasteli niin 

paljon, että jo Lisbethin syntymä oli ollut koitua 
kohtalokkaaksi. Lisbeth otti talteen myös muutaman 
pullan ja leivänkannikan sekä palasen juustoa. Hän 
päätti viedä ne pojalle, luultavimmin pojan perheessä oli 
pulaa ruoastakin. 

Poika otti lahjat vastaan, kun he seuraavana päivänä 
tapasivat – hän istuskeli edelleen joenpenkalla alasti, 
mikä oli Lisbethin mielestä hieman kummallista, mutta 
kuka noita rahvaan tapoja ymmärsi. Poika ei tuntunut 
paljoa välittävän eväsnyytistä, ja vasta Lisbethin pitkän, 
vaativan tuijotuksen jälkeen hän kaivoi esiin leivän ja 
järsi sitä hieman. 

”En uskaltanut tuoda ihan tuoretta”, Lisbeth 
pahoitteli. ”Keittäjätär Holm olisi huomannut ja 
ihmetellyt, mihin minä leipää kiikutan. Hän on niin 
tarkka leipomisistaan.” 

”Tämä on oikein hyvä”, poika sanoi, puki vaatteet 
ylleen ja lähti sitten viemään Lisbethiä joen alajuoksun 
suuntaan. 

He viettivät päivän kiertelemällä joen ympäristössä, 
ja poika näytti Lisbethille monta suojaista poukamaa 
ja muuta kaunista ja rauhallista paikkaa. Linnut, kalat 
ja sammakot vaikuttivat kaikki olevan kosiopuuhissa ja 
ilma oli täynnä sirkutusta, kurnutusta ja veden loisketta. 
Kertaalleen Lisbeth näki jopa jäniksen. Se ei tuntunut 
ollenkaan säikkyvän poikaa, joka kutsui sitä luokseen 
ja jutteli sille hiljaa, mutta kun Lisbeth yritti kumartua 
rapsuttamaan sitä, se säikähti ja juoksi pois. 

Kauempana huvilasta joki sukelsi metsään. Tuli 
synkempää ja hämärämpää, ja ilmakin oli kylmempi 
kuin joenvarressa. Varjoisimmissa paikoissa oli vielä 
jopa sulamatonta lunta, vaikka kinokset olivatkin 
jo matalia ja harmaita. Metsän tuoksu oli raskas ja 
liikkumaton, sekoitus kuusenhavuja ja sammalta ja 
lahoavaa puuta, ja peltoaukeilta puhaltavien raikkaiden 
tuulien jälkeen ilma tuntui paksulta ja vaikealta 
hengittää. Lisbethiä alkoi pelottaa, mutta poika vain 
nauroi ja vakuutti, että mitään pelättävää ei ollut. He 
näkivät lisää eläimiä, jäniksiä ja oravia ja ketun, mutta 
susia ja karhuja ei Lisbethin huojennukseksi sentään 
tallustellut vastaan. Kaikki eläimet, siltä Lisbethistä 
ainakin tuntui, pysähtyivät katsomaan poikaa kuin 
olisivat tervehtineet häntä, mutta Lisbethin läheisyys sai 
ne varautuneiksi. Vain yksi pieni lintu laskeutui kerran 
pojan olkapäälle sirkuttamaan. Poika murensi sille 
hieman leipää, ja se pyrähti nokkimaan muruset hänen 
kämmeneltään ja lensi sitten tiehensä. Lisbeth katseli 
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lintua silmät laajenneina, mutta poika vain hymyili ja 
kohautti olkapäitään kuin asiassa ei olisi ollut mitään 
kummallista. 

Muutaman kerran he ohittivat vastarannalle 
rakennettuja huteran näköisiä hökkeleitä, kaiketi 
jokivartelaisten asumuksia. Lisbethin mielestä ne 
näyttivät synkiltä, ränsistyneiltä ja pelottavilta, 
hieman kuten työläisten vuokrakasarmit, joita hän 
oli kaupungissa joskus ohimennen nähnyt, ja harvat 
pihapiirissä näkyvät asukkaatkin olivat vanhoja, 
resuisiin vaatteisiin pukeutuneita ja apean näköisiä. 
Poika ei tuntunut kiinnittävän sen enempää mökkeihin 
kuin asukkaisiinkaan mitään huomiota. 

”Tuollako sinä asut?” Lisbeth kysyi kerran. Poika 
hymyili kujeilevasti. 

”Minähän sanoin jo, että asun joella.” 
”Niin niin, mutta täytyyhän sinulla olla koti jossain”, 

Lisbeth sanoi. ”Vai etkö kehtaa viedä minua sinne, 
koska olette niin köyhiä?” 

Poika naurahti eikä vastannut. Lisbeth jatkoi 
kyselyään. 

”Mitä sinun isäsi ja äitisi tekevät? Minun isäni on 
kuuluisa näyttelijä, tosin hän kirjoittaa myös omia 
näytelmiä, vaikka ei olekaan vielä saanut yhtään 
valmiiksi. Äiti ei tee mitään, mutta ei niin hienon 
naisen tarvitsekaan.” 

Poika pysähtyi ja katsoi Lisbethiä hieman 
kummastuneena, ja Lisbeth jatkoi: 

”Täytyyhän sinulla olla isä ja äiti. Vai oletko orpo?” 
”Orpo”, poika maisteli sanaa kielellään. ”Hmm, niin 

kai sitten.” 
”Voi sentään”, Lisbeth sanoi. ”Sehän on kamalaa. 

Kuka sinusta pitää huolta?” 
”Kyllä minä pärjään oikein hyvin”, poika sanoi. 

Lisbeth ei kuitenkaan ollut tästä aivan vakuuttunut, 
olihan hän tänäänkin löytänyt pojan istumasta 
ilkosillaan joen rannassa. 

”Alkaa tulla myöhä”, poika sanoi äkkiä ja kääntyi 
ympäri. ”Vien sinut takaisin kotiin. Metsä ei ole aina 
turvallinen paikka pimeällä.” 

He harppoivat paluumatkan sen verran reipasta 
vauhtia, ettei Lisbethille jäänyt aikaa kyselyihin. 
Huvilan pihapiirissä poika seisahtui äkkiä. 

”Tästä sinä osaat kotiin jo itsekin.” 
Sen sanottuaan hän kääntyi ympäri ja lähti nopeasti 

astelemaan joelle päin. Varmaankin hänellä oli kiire 
kotiin ennen pimeäntuloa, Lisbeth ajatteli. Olipa siinä 

kerrassaan kummallinen poika, mutta jollain lailla 
Lisbeth myös viihtyi hänen seurassaan. 

Huvilan pihassa seisoivat hevoskärryt, pehtori 
Nyström oli tuonut kylältä ruokatarpeita ja nyt hän ja 
hovimestari Lundgren kantoivat niitä huvilalle. Isä valvoi 
tavaroiden purkamista hajamielisen näköisenä ja jutteli 
kärryjen kuskinpukilla istuvan ukonrahjuksen kanssa 
– kaiketi tämä oli joku torpan ukko, jonka pehtori oli 
luvannut kyyditä kylälle saatuaan asiansa hoidettua 
huvilalla. Isä viihtyi kansanmiesten seurassa, ja kun 
äiti valitti rahvaan kanssa veljeilemisestä, isä selitti, että 
erilaisten ihmisten puheen ja käytöksen tarkkaileminen 
auttoi näyttelijää eläytymään rooleihinsa. 

Lisbethin ja pojan nähdessään ukko oli säpsähtänyt ja 
alkanut kiihtyneesti supattaa isälle jotain, ja kun Lisbeth 
kulki ukon ohi näennäisen välinpitämättömänä, hänen 
korvaansa tarttui sanapari ”joelta tullut”. 

Pehtori ja hovimestari palasivat kärryjen luo, ja koska 
kärryt olivat tyhjät, pehtori hyppäsi kuskipukille ja 
alkoi tehdä lähtöä. Isä viittoi hovimestarin luokseen, 
ja Lisbeth viivytteli pihapiirissä muka kukkaistutuksia 
katsellen, mutta tosiasiassa hän kuunteli salaa, mitä isä ja 
hovimestari puhuivat. 

”Lundgren”, isä sanoi, ”mitä ihmettä tarkoittaa ’joelta 
tullut’? Nyströmin mukana ollut vanha ukko kuvaili 
Lisbethin kanssa kävellyttä poikaa niillä sanoilla, mutta 
en ehtinyt kysyä häneltä enempää. Hän ainakin näytti 
olevan peloissaan. Onko meillä syytä huoleen?” 

”Se on paikallista taikauskoa”, hovimestari sanoi 
ja naurahti. ”Joenvarressa on muutama tölli, joiden 
asukkaat eivät ole tekemisissä kyläläisten kanssa. 
Väitetään, että he olisivat pakanoita, mutta en 
ymmärrä, kuinka he olisivat tänä päivänä onnistuneet 
välttämään kasteen. Vaikka täällä syrjäseuduilla kaikki 
on tietysti mahdollista. Luultavasti he kuitenkin vain 
ovat erakkoluonteista väkeä, joka tahtoo elää omissa 
oloissaan. Kyläläiset uskovat, että näillä jokivarren 
asukkailla olisi jonkinlaisia noitavoimia, mutta se on 
tietenkin pelkkää vieraan pelkoa ja nurkkakuntaisuutta. 
Herran ei tarvitse olla sellaisesta ollenkaan huolissaan, 
me elämme nyt modernia aikaa ja tuollaiset uskomukset 
ovat aikansa eläneitä.” 

Isä näytti huojentuneelta, mutta huikkasi silti 
Lisbethin luokseen. Lisbeth oli keskeyttävinään kukkien 
haistelun ja hypähteli isän luo viaton ilme kasvoillaan. 

”Tyttö”, isä sanoi, ”muistathan olla varovainen. Jos 
näet vieraita ihmisiä, älä lähde heidän mukaansa, äläkä 
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ainakaan anna heidän viedä sinua metsään tai vieraisiin 
taloihin.” 

”En tietenkään, isä”, Lisbeth sanoi, katseli 
kengänkärkiään ja jatkoi: ”Tapasin muuten yhden 
pojan, hänen nimensä on Timo. Saako hän tulla 
huomenna huvilalle käymään, minulla on niin 
yksinäistä ja olen ikävystynyt.” 

”Tuo ihmeessä ystäväsi käymään”, isä sanoi ja 
pörrötti Lisbethin hiuksia. Jokivarren poika oli selvästi 
alkanut kiinnostaa häntäkin. ”Mukava että sinulla on 
seuraa.” 

Äiti ei ollut aivan varauksettoman innostunut 
siitä, että huvilalle tuotaisiin rahvaan jälkikasvua, 

mutta kun Lisbeth aikansa jaksoi kiukutella ja polkea 
jalkaa ja isä vielä tuki tytärtään, äiti lopulta suostui. 

”Mutta jos se poika ei osaa käyttäytyä”, hän varoitti, 
”Lundgren saa ajaa hänet luudanvarrella ulos.” 

Poika kyllä osasi käyttäytyä. Aluksi hän näytti 
hieman epäröivältä, mutta aikansa perhettä 
ja palvelusväkeä tarkkailtuaan hän sisäisti 
yksinkertaisimmat käytöstavat yllättävänkin nopeasti. 
Lähtiessään hän osasi jo kumartaa ja kiittää ja 
puhutella isää ja äitiä herraksi ja rouvaksi. 

Isä oli yrittänyt kysellä pojalta tämän kodista ja 
vanhemmista, mutta kuten Lisbeth oli jo aiemmin 
huomannut, poika kiersi nämä kysymykset kokonaan 
tai vastaili hyvin lyhyesti ja huolimattomasti, ja käänsi 
sitten keskustelun äkkiä muualle. Hän oli melko 
vähäpuheinen, ja Lisbeth pani merkille, että hän 
sai etenkin isän kertomaan perheen asioita paljon 
enemmän kuin antoi vastineeksi. 

”Se Timohan oli oikein mukava poika”, isä 
sanoi pojan lähdettyä. ”Vähän hiljainen kyllä, 
mutta rauhallinen ja hyvin kasvatettu. Ainakin nyt 
olosuhteisiin nähden.” 

Myöhemmin illalla, kun Lisbeth oli jo huoneessaan, 
hän kuuli äidin ja isän kiistelevän työhuoneessa ja 
hiipi varovasti käytävään kuuntelemaan. Äiti vaikutti 
olevan vihainen tai ainakin järkyttynyt, isä yritti 
rauhoitella. Kaikkea Lisbeth ei kuullut, koska ovi 
oli kiinni eikä hän uskaltanut mennä liian lähelle, 
jotta hänen hiiviskelynsä ei olisi tullut ilmi. Hän 
erotti vain joitakin katkelmia – äiti sanoi ”tyttökin jo 
kohta naimaiässä”, isä ”hehän ovat vasta lapsia” ja äiti 
siihen ”tietävät kyllä harvinaisen hyvin mitä”, mutta 
lopusta Lisbeth ei saanut selvää. Alakerran portaista 

alkoi kuulua askeleita, kenties hovimestari Lundgren 
oli toimittamassa asioitaan, ja Lisbeth livahti takaisin 
huoneeseensa ennen kuin hänet huomattaisiin. 

Hän kävi tapaamassa poikaa joenrannassa koko 
alkukesän, ei joka päivä mutta aina kun onnistui 
livahtamaan äidin valvovan silmän alta. Äiti oli 
ilmeisesti määrännyt keittäjätär Holmin ja hovimestari 
Lundgrenin vahtimaan Lisbethiä, mutta vaikka nämä 
eivät koskaan sanoneet asiasta mitään, Lisbeth ymmärsi 
pian, että he kaikessa hiljaisuudessa olivat hänen ja 
pojan puolella. Siitä hän oli kiitollinen, vaikka ei 
tietenkään uskaltanut ottaa asiaa puheeksi palvelusväen 
kanssa. 

Hän ei uskaltanut viettää pojan kanssa yhtä pitkiä 
aikoja kuin ensimmäisillä kerroilla, ja pysytteli aina 
suhteellisen lähellä huvilaa. Poika yritti pari kertaa 
houkutella häntä metsään, mutta ei vaatinut selityksiä, 
kun hän kieltäytyi. He istuivat joenpenkalla, viruttivat 
varpaitaan vedessä ja joskus kävivät uimassakin. Lisbeth 
tosin käytti aina uimapukua ja meni edelleen hieman 
hämilleen siitä, että poika riisuutui alasti yhtään 
häpeilemättä. Eläimet kerääntyivät pojan ympärille yhä 
rohkeammin ja vähitellen ne tottuivat Lisbethiinkin, 
vaikka vain harvat silti antoivat hänen silittää. Joskus 
Lisbeth yllätti myös luutamummon katselemasta heitä 
matkan päästä, mutta aina huomatessaan paljastuneensa 
mummo kääntyi kannoillaan ja lähti nopeasti jatkamaan 
matkaa. 

Lisbeth oli jo pitkälti luopunut yrityksistä saada 
poika puhumaan, ja kertoi ennemmin itsestään, 
koska se tuntui poikaa kiinnostavan. Hän kertoi 
elämästään kaupungissa, kodinhoitajana toimivasta 
ankarasta rouva Anderssonista, tyttökoulun opettajista 
ja oppilastovereista, kaupungin synkästä talvesta ja 
hiostavasta kesästä, savuttavista automobiileista ja 
hevoskärryjen kolinasta mukulakivikaduilla, puistoista ja 
merenrannasta, ja poika kuunteli kiinnostuneena. Välillä 
poika kysyi tarkennusta johonkin asiaan, mutta suuren 
osan ajasta hän vain istui, katseli Lisbethiä ja antoi 
tämän puhua. Se tuntui oikeastaan hyvin mukavalta. 

Erityisesti poikaa kiinnostivat kertomukset 
kaupungin ihmisistä – torien hulinasta, puheliaista 
torikauppiaista ja jurommin murahtelevista 
puodinpitäjistä, keskenään kikattelevista 
palvelustytöistä, työläiskaupunginosien kaduilla 
möykkäävistä juopuneista työmiehistä ja törkeyksiä 
huutelevista poikajoukoista, isän ja äidin vieraista, jotka 
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maistelivat sherryä, puhuivat asioista, joita Lisbeth 
ei ymmärtänyt, soittivat gramofonia ja lauloivat 
loppuillasta kummallisia lauluja ruotsinkielellä. Poika 
halusi jopa kuulla, kuka Lisbethin oppilastoveri 
oli ihastunut kehenkin kuuluisaan urheilijaan, 
näyttelijään, orkesterimuusikkoon, koulun opettajaan 
tai vahtimestariin, ja osasipa Lisbeth kertoa, että 
jotkut tytöt olivat pussailleet jonkun tuttavaperheen 
pojan kanssa. Lisbeth itse tosin ei pojista välittänyt, 
heidän puheensa ja typerät temppunsa eivät häntä 
kiinnostaneet ja etenkin viime vuosina he olivat vielä 
pyrkineet pussaamaan ja lähentelemään, mistä Lisbeth 
ei ollenkaan pitänyt. 

Ei Lisbeth silti ollut aivan kokonaan luovuttanut 
pojan asioiden selvittämistä. Välillä hän yritti vaivihkaa 
ottaa ne puheeksi, mutta vain ohimennen ja kun se 
tuntui sopivan johonkin hänen sanomaansa. 

”Mitä sinä oikein teet kaiket päivät?” hän kysyi. ”Siis 
silloin kun et ole minun kanssani. Täytyyhän sinun 
tehdä jotain elääksesi.” 

”Ethän sinäkään tee mitään”, poika sanoi ja hymyili 
ilkikurisesti. Lisbeth suutahti. 

”Se on eri asia. Sinä olet orpo ja köyhä, pakkohan 
sinun on tehdä jotain elantosi eteen!” 

”Minä kuuntelen ihmisiä ja opin heiltä”, poika sanoi 
ja vakavoitui. ”Ihmiset ja heidän tapansa kiinnostavat 
minua todella paljon. Ja kaiken oppimani minä kerron 
kotona perheelleni.” 

Varmasti moisen metsäläisen oli syytäkin opetella 
ihmisten tavoille, Lisbeth ajatteli hiljaa itsekseen, mutta 

hänen kiukkunsa alkoi laantua yhtä nopeasti kuin se oli 
syntynytkin. Poika oli maininnut perheensä, ja se sai 
Lisbethin kiinnostuksen heräämään. 

”Perheellesi?” hän kysyi muka viattomasti. 
”Niin”, poika sanoi ja katsoi ympärilleen. ”Puille ja 

nurmelle ja kedon kukille, tuulelle ja taivaalle, linnuille 
ja kaloille ja metsän eläimille... Olethan sinä minun 
perheeni tavannut!” 

Lisbeth katsoi poikaa ja tunsi itsensä taas 
närkästyneeksi. 

”Sinä olet omituinen”, hän sanoi ja nousi ylös. 
”Minun pitää mennä nyt kotiin, ettei äiti huomaa 
minun olevan poissa.” 

Paluumatkalla hän kuitenkin jo leppyi. Poika oli 
omituinen, totta, mutta Lisbeth piti hänestä silti yhä 
enemmän. 

Tuli juhannus. Kesä oli hehkeimmillään, 
luonto kukki ja viheriöi ja linnut visersivät 

pesintäpuuhissaan. Huvilalle kutsuttiin joukko isän 
ja äidin tuttuja, joilla oli oma huvila lähistöllä, ja 
teatteriväkeä oli saapunut kaupungista asti. Gramofoni 
soitti jatsia yötä myöten, vieraat joivat boolia ja 
istuivat puutarhakeinussa, huvimajassa tai terassilla 
höpöttämässä iloisesti, ja välillä joku intoutui laulamaan, 
lausumaan runoja tai esittämään kappaleen jostakin 
tunnetusta näytelmästä. Miesväki poistui silloin tällöin 
kirjastoon tai isän työhuoneeseen tekemään milloin 
mitäkin, muka tutkimaan joen kulkua tai tilusten 
laajuutta kartastosta taikka tarkistamaan jonkin tärkeän 
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vuosiluvun historiankirjoista – mutta taskumatillahan 
he tietysti kävivät, sen Lisbeth jo ymmärsi, koska 
herrat olivat pihalle palatessaan aina entistä 
hilpeämmällä tuulella. 

Tarjolla oli kaikenlaista hyvää ruokaa, ja Lisbeth 
kääri herkkuja lautasliinaan pojalle vietäväksi. 
Paikalla oli tuttavaperheiden lapsiakin, mutta monet 
olivat liian nuoria kiinnostaakseen Lisbethiä eikä 
varttuneemmankaan jälkikasvun seura häntä oikein 
innostanut. Pikkulapset juoksentelivat pihassa 
ympäriinsä, kiljuivat ja kierivät nurmikolla ja sotkivat 
hienot kesävaatteensa. Joukko vanhempia poikia 
oli aikuisten silmän välttäessä käynyt verottamassa 
boolimaljaa, ja boolin rohkaisemina he temppuilivat 
pihapiirin laitamilla, kiipeilivät puihin ja hyppivät 
ojien yli. Joku heistä ehdotti, että pihaan pitäisi 
rakentaa kokko kuten rahvaallakin oli tapana, ja 
Lisbethistä näytti pahasti siltä, että toiset lähtivät 
keräämään risuja. Vanhemmat tytöt istuivat 
katsomassa poikien pelleilyä ja juttelivat samalla 
omista asioistaan, mutta joukossa ei ollut ketään 
Lisbethille erityisen läheistä. Eivätkä tyttöjen asiat nyt 
kiinnostaneet häntä muutenkaan. Isä oli tarjonnut 
hänellekin mukillisen boolia, vaikka äiti oli kieltänyt, 
se lämmitti mukavasti hänen sisällään ja hänen alkoi 
tulla entistä enemmän ikävä poikaa. 

Päivä oli jo vaihtunut illaksi, pienemmät lapset 
passitettiin nukkumaan, ja aikuiset alkoivat olla sen 
verran hiprakassa, ettei kukaan kiinnittänyt huomiota 
Lisbethiin. Hän hiipi varovasti pois pihapiiristä, livahti 
joenrantaan ja löysi pojan istumasta tutulla paikallaan. 
Yleensä poika lähti kotiinsa hyvissä ajoin ennen 
iltaa, mutta kenties hänen vanhempansa – tai kuka 
hänestä sitten huolehtikin, orpohan hän oli – olivat 
juhannuksen kunniaksi antaneet hänen lähteä joelle 
vielä illalla. Tai ehkäpä hänkin oli Lisbethin tavoin 
livahtanut kotoaan. 

Lisbeth hämmentyi hieman nähdessään pojan. 
Hän ei ollut aiemmin kiinnittänyt asiaan huomiota, 
mutta nyt hänestä tuntui, että kesän aikana poika 
oli koko ajan hiljalleen varttunut. Lapsenpyöreys oli 
kadonnut, ääni madaltunut ja hartiat leventyneet, 
ja nyt poika näytti jo Lisbethin ikäiseltä tai jopa 
vanhemmalta. Vaatteet, jotka Lisbeth oli huvilalta 
tuonut, olivat jääneet pahemman kerran pieniksi. 
Tietysti nuoret miehet kasvoivat nopeasti, ja ehkä 
pojan kasvupyrähdys oli osunut juuri tähän kesään, 

mutta Lisbethistä se tuntui silti oudolta. Juhannusyön 
taianomainen tunnelma sai hänet kuitenkin 
unohtamaan epäilykset, ja varmasti boolillakin oli 
vaikutuksensa asiaan, joten hän istui pojan viereen. 

He olivat pitkään hiljaa ja maistelivat Lisbethin 
tuomia herkkuja. Joki solisi, yölinnut laulelivat ja 
joenrantaan kasvaneet – kaiketi alkujaan huvilan 
puutarhasta karanneet – villit syreenit tuoksuivat 
kilpaa luonnonvaraisten kukkien ja yökasteesta kostean 
nurmikon kanssa, ja ilmassa tuntui myös savunhajua 
suurista kokoista, joita kyläläiset ja seudun maanviljelijät 
olivat sytyttäneet. Joen toisella puolella avautui 
peltoaukea, joka lainehti hiljaisessa tuulessa. Pellon 
takana häämötti seudun ainoa tanssilava, ja heidän 
korviinsa kantautui haikeaa haitarimusiikkia. Lisbeth ja 
poika uittivat varpaitaan vedessä ja katselivat jonnekin 
kaukaisuuteen. He eivät edelleenkään puhuneet, mutta 
heidän olkapäänsä koskettivat varovasti toisiaan. 

”Kaikkein eniten”, poika äkkiä sanoi, ”minua 
ihmisissä kiehtoo rakkaus. Sitä en ole koskaan 
ymmärtänyt, mutta tahtoisin oppia.” 

”En minäkään tiedä rakkaudesta mitään”, Lisbeth 
sanoi. Olihan hän lukenut siitä kirjoissa, mutta 
niissä se vaikutti jollain tavalla elämälle vieraalta, 
ylevältä ja ihanteelliselta asialta, jolla ei ollut mitään 
tekemistä Lisbethin omien, hiljalleen heräävien 
tuntemusten kanssa – hänen tunteensa olivat vaikeita ja 
käsittämättömiä, hieman häpeällisiäkin, eikä hän oikein 
osannut pukea niitä sanoiksi. 

”Me voisimme oppia yhdessä”, poika sanoi ja laski 
kätensä Lisbethin kädelle. He kääntyivät katsomaan 
toisiaan silmiin, tanssilavalla solisti kuului laulavan 
nuoresta rakkaudesta kesäyössä, Lisbeth sulki silmänsä 
ja tunsi pojan huulet omillaan. Poika kietoi kätensä 
Lisbethin ympärille ja Lisbeth tunsi kuin vajoavansa 
joen syleilyyn. Poika virtasi hänen huulillaan, hänen 
ympärillään, häntä vasten – se oli ihana tunne, mutta 
samalla Lisbeth pelkäsi hukkuvansa, tukehtuvansa... 

Huumauksen keskelläkin Lisbeth tiedosti toisen 
asian, joka häntä oli pojassa alitajuisesti häirinnyt jo 
pitkään. Poika ei tuoksunut miltään, ei hieltä tai lialta 
tai mutaiselta vedeltä eikä edes pinttyneeltä savunhajulta 
ja homehtuneelta puulta, vaikka sellainen haju Lisbethin 
vähäisen kokemuksen mukaan helposti tarttui köyhiin 
ihmisiin, jotka asuivat puutteellisissa oloissa. Poika 
tuoksui vain raikkaalta, ikään kuin tuulelta ja virtaavalta 
vedeltä, ja äkkiä Lisbeth ymmärsi, miksi oli alusta 
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lähtien tuntenut vetovoimaa poikaa kohtaan. Pojassa 
tuoksui elämä, se elämä, joka Lisbethiltä oli kielletty. 

Tieltä kuuluva meteli sai heidät irtautumaan 
toisistaan. He olivat kuin huomaamattaan kellahtaneet 
makuulle ja eväsnyytti oli liiskaantunut heidän 
alleen, mutta nyt Lisbeth ryömi pois pojan alta, nousi 
polvilleen ja kohenteli mekkoaan ja kampaustaan. 

Tiellä metelöi tietysti joukko huvilan kesävieraita. 
Nuoret pojat olivat ilmeisesti onnistuneet pihistämään 
jonkun herran taskumatin ja etsivät nyt rauhallista 
paikkaa saaliinjaolle. Kun he kuulivat kaukaisen 
haitarimusiikin, joku joukosta keksi, että nythän 
olisikin aika pistäytyä lavatansseissa. Puheista päätellen 
he aikoivat ylittää joen jokseenkin sieltä, missä Lisbeth 
ja poika olivat, huvilalla he olivat kuulleet herrojen 
sanovan, että joen vesi oli matalalla ja siitä pystyisi 
kahlaamaan yli, kunhan vähän käärisi lahkeitaan. 

”Minun pitää mennä”, Lisbeth sanoi pojalle. Hän 
tunsi olonsa hyvin hämmentyneeksi. ”Ja niin varmaan 
sinunkin.” 

”Tulethan vielä takaisin?” poika kysyi, mutta 
Lisbeth vain harppoi tiehensä. Huvilalle päästyään 
hän sulkeutui huoneeseensa ja veti peiton korvilleen. 
Hämmennys alkoi hiljalleen muuttua ahdistukseksi, 
sillä hän ei täysin ymmärtänyt, mitä rannassa oli 
tapahtunut. Toisaalta pojan syleily pelotti häntä, mutta 
samalla hän tunsi sisällään alati kasvavan poltteen joka 
hetki, kun poika ei ollut hänen lähellään. 

Lisbeth ei mennyt joelle pitkään aikaan. Joskus 
hän oli näkevinään, että poika seisoi pihapiirin 

laitamilla tai polunvarsipöheikössä, katseli huvilalle ja 
yritti nähdä hänet, mutta pihaan asti poika ei koskaan 
tullut, saati sitten että olisi koputtanut ovelle ja kysellyt 
Lisbethiä. Lisbeth yritti saada aikansa kulumaan 
lukemalla tai radiota kuuntelemalla, mutta pääasiassa 
hän vain makasi vuoteellaan. Hän alkoi muuttua 
kalpeaksi, ei saanut nukuttua eikä jaksanut paljoa 
syödäkään, ja kuuli kerran isän tuskailevan hovimestari 
Lundgrenille, että tytär saattoi olla kehittämässä samaa 
vaivaa kuin äitinsä. 

Polte Lisbethin sisällä ei hellittänyt. Hän tunsi 
aivan uudenlaisia asioita, kaipausta johonkin, mille 
ei löytänyt sanoja tai mitä ei itsekään osannut selittää 
itselleen, ja lopulta hänen oli keskellä yötä livahdettava 
ulos huvilalta ja hiivittävä joen rantaan yöpaitasillaan. 

Ja poika odotti häntä taas, aivan kuin olisi tiennyt hänen 
olevan tulossa. He eivät puhuneet mitään, katsoivat vain 
toisiaan arasti, ja lopulta Lisbeth astui pojan eteen ja 
tarttui häntä kädestä. 

Sen jälkeen kaikki tapahtui kuin itsestään. Lisbeth 
ei tuntenut edes kipua, hänestä tuntui kuin joki olisi 
virrannut hänen sisäänsä ja turruttanut hänet. Hän 
ajelehti virtauksen mukana, kasvot vain hädin tuskin 
pinnan yläpuolella, ja hänen tajuntansa hämärtyi. 
Hänen oli lämmin ja hyvä olla, ja hetken ajan hän 
tunsi yhteenkuuluvuutta joen ja koko ympäröivän 
luonnon kanssa. Vasta jälkeenpäin, havahtuessaan yksin 
joenpenkalta, hän huomasi, että hänen yöpaitansa helma 
oli veressä. Poikaa ei näkynyt, linnut olivat taas alkaneet 
laulaa ja kesäyön lempeä hämärä oli vaihtumassa 
auringonnousuksi. Lisbethin selkäpuoli oli märkä 
ja hänellä oli vilu, ja hän onnistui vain hädin tuskin 
livahtamaan huomaamatta takaisin huoneeseensa. Hän 
peseytyi vaivihkaa ja työnsi yöpaidan uuniin muiden 
hävitettävien riepujen mukana, ja yöllinen retki jäi 
hänen salaisuudekseen. Loppukesän ajan hän uppoutui 
kirjoihinsa ja sulki koko asian mielestään. 

Viimein tuli syksy, ilmat viilenivät ja puiden lehdet 
kellastuivat. Ilmassa alkoi tuntua vastapuidun viljan 
tuoksu, kun lähitalojen maanviljelijät korjasivat satoaan. 
Perhoset ja muut hyönteiset katosivat hiljalleen, joku 
eksynyt pörriäinen saattoi joskus surista huvilan 
ikkunalasia vasten, mutta senkin keittäjätär Holm aina 
vei juomalasissa ulos. Sateet alkoivat ja toivat mukanaan 
syksyn kostean tuoksun ja koleat tuulet. Linnut lähtivät 
etelään, ja myös Lisbethin perheen oli aika pakata 
tavaransa ja suunnata takaisin kaupunkiin. 

Ikävä poltti Lisbethiä. Hän ei ollut nähnyt poikaa 
heidän yhteisen yönsä jälkeen eikä uskonut näkevänsä 
seuraavana kesänäkään, mutta tahtoi silti käydä 
hyvästelemässä. Lähtöpäivänä hän käveli joenrantaan, 
tutulle paikalle, mutta ei löytänyt poikaa. Maa oli jo 
kellertävien lehtien peitossa ja oli taas viileää, kuten 
kesän alussa, kun Lisbeth oli ensimmäistä kertaa tullut 
rantaan. Hän kietoi kylmissään hartiahuivia ympärilleen 
ja istui rannalle odottamaan, mutta kuuli pian äänen 
selkänsä takaa: 

”Etsit häntä turhaan. Ei hän ole täällä enää.” 
Luutamummo tulla taapersi Lisbethin vierelle. 

Lisbeth katsoi häntä suutahtaneena. 
”Mistä sinä sen tiedät? Mistä sinä ylipäätään tiedät 

mitään?” 
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”Minä tapasin kerran joenvarressa pojan”, mummo 
sanoi. ”Siitä on jo kymmeniä vuosia, olin silloin 
nuori tyttö niin kuin sinä nyt, ja monena kesäyönä 
tulin tänne hänen luokseen. Poika muuttui ensin 
nuorukaiseksi ja sitten mieheksi...” 

Luutamummo vaikeni hetkeksi ja pyyhkäisi 
kyyneleen silmänurkastaan. 

”Sen jälkeen olen palannut rantaan joka ikinen 
kesä, jäänyt vanhaksipiiaksi pieneen kurjaan mökkiin 
jokivarressa, koska olen odottanut pojan joskus tulevan 
takaisin. Mutta ei hän tietenkään ole tullut.” 

”Sinä valehtelet”, Lisbeth sanoi kiukkuisesti. 
Mummon ilme muuttui surulliseksi, hän tarttui 
Lisbethiä kädestä ja lähti johdattamaan tätä alajuoksun 
suuntaan – sinne, minne poikakin oli Lisbethin 
keväällä vienyt. 

”Tule”, mummo sanoi, ”tahdon näyttää sinulle 
jotakin.” 

He astuivat syksyisen metsän hämärään. Tuoksu 
oli nyt entistä kosteampi ja raskaampi, ensimmäiset 
sienetkin olivat jo alkaneet mädäntyä, ja Lisbeth 
nyrpisti nenäänsä. He saapuivat jokivarteen 
rakennettujen mökkien luo ja mummo pysähtyi. 
Asukkaat, useimmat jo vanhoja ja raihnaisia, 
seisoivat talojensa portailla ja katselivat Lisbethiä 
myötätuntoisina mutta surullisina. 

”Täällä me asumme”, mummo sanoi. ”Jokainen 
meistä tapasi joen rannassa elämänsä rakkauden, pojan 
tai tytön, ja jäi tänne odottamaan häntä. Mutta ei 
jokea voi saada omakseen. Se antaa toivoa ja lupauksia, 

hetken ajan jopa rakkautta, mutta sen virta on liian 
voimakas, jotta ihminen voisi koskaan sitä hallita.” 

Hän laski kätensä Lisbethin olkapäälle ja hänen 
äänensä värähti, kun hän jatkoi: 

”Älä sinä tee samaa virhettä kuin me. Olet vielä 
nuori, unohda joelta tullut poika ja jatka elämääsi 
ihmisten maailmassa.” 

Lisbeth katsoi mummoa hämillään, tietämättä mitä 
sanoa tai ajatella. Mummon silmissä oli kyyneleitä eikä 
hän varmasti valehdellut. Lisbethiäkin alkoi itkettää. 

Hän palasi huvilalle, missä isä ja äiti jo odottivat 
automobiilissa. He näkivät Lisbethin kyyneleet, mutta 
eivät sanoneet sanaakaan. Automobiili käynnistyi, 
ja Lisbeth kääntyi viimeistä kertaa katsomaan joelle. 
Hän toivoi vielä vilahdukselta näkevänsä pojan, mutta 
pölypilvi peitti näkymän ja pian joki jäi tienmutkan 
taakse. 

Sen kesän jälkeen moni asia muuttui, tuli sota ja 
jälleenrakennuksen aika, eikä Lisbethin perhe enää 
viettänyt kesiään huvilalla. Mutta Lisbeth ei koskaan 
unohtanut. Vielä monena hiljaisena yönä, kun 
ikkunat oli jätetty auki hänen perheensä kolkossa 
kaupunkiasunnossa, hän saattoi tavoittaa kesäyön 
tuoksun, tunsi joen virtaavan sisällään ja tiesi jonakin 
päivänä palaavansa joen rantaan – ja kestäisi siinä 
sitten kuinka kauan tahansa, viimein hän saisi pojan 
omakseen.

© Tuomas Saloranta 2010

Tuomas Saloranta on kolmekymppinen 
helsinkiläinen kirjoittaja, joka on sinut myös 
feminiinisen puolensa kanssa.

“Joelta tullut -novelli syntyi spefi -kirjoittajan urani 
alkupuolella, kun epätoivoisesti etsin jonkinlaista 
kirjoituskilpailujen viisasten kiveä. 2000-luvun 
alkupuoliskolla kilpailumenestystä
tuntuivat saavan naisnäkökulmasta kirjoitetut
novellit, joten valitsin aiheeksi nuoren
naisen seksuaalisen heräämisen.

Siinä missä aiempi vastaava yritykseni, Novassa 
2006 neljänneksi sijoittunut Peniskuiskaajat, oli 
selvästi parodiaa, tässä pyrin kirjoittamaan aivan 

vakavissani naisellista tekstiä - olkoonkin, että 
lopputulos tietysti muuttuu tahattoman koomiseksi, 
kun tietää kirjoittajan. Teksti jäikin Novassa 2007 
kymmenennelle sijalle, ilmeisesti parodia toimii 
pastissia paremmin.

Novellin pohjana on Costi-nimisen naisartistin 
kappale Marraskuun poika. Yhteys tosin on melko 
löyhä, jo kuvattu vuodenaikakin on toinen ja myös 
kappaleen sävy on pikemminkin hieman häijy - 
kuinkas muutenkaan, onhan teksti Kauko Röyhkän 
- mutta molemmissa keskeistä roolia esittää “joelta 
tullut” salaperäinen poika, joka sotkee huvilassa 
asuvan nuoren naisen elämän.”

Tuomas Saloranta
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Yövieras
Siria Kohonen

Kello oli kuutta yli kahden yöaikaan. Saida avasi 
oven, sytytti valot ja ripusti avainnippunsa 

naulaan. Eteisestä Saida näki, että olohuoneen seinällä 
riippui käsistään ja jaloistaan kiinni naulattu mies.

 Saida laski laukkunsa ja riisui takin harteiltaan. 
Eteisen valo vilkutti vanhuuttaan. Saida sammutti 
sen ja astui peremmälle asuntoonsa tuntemattoman 
miehen katsellessa häntä vaiti. Tämän ilmeessä oli 
hienon hieno ripaus varautuneisuutta, mutta lähinnä 
katse oli vakaa, rauhallinen ja juuri ja juuri näkyvästi 
utelias. Miehen ruumis oli paljas. Suuret kädet 
levittäytyivät lähes koko seinän pituudelle, ja pitkät 
naulat olivat vajonneet kämmenien ihoon.

 Saida sivuutti miehen matkallaan keittiöön, 
katsomatta, noteeraamatta, kuin tätä ei missään 
nimessä olisi olemassakaan. Hän kyllä kuuli 
tämän hengityksen häiritsevän selvästi ja huomasi 
sivusilmällään miehen seuraavan häntä. Pää kääntyili 
avoimesti askelten perässä. Saida huokaisi ja viimein 
katsoi miestä.

 ”Otat varmaankin teetä”, Saida totesi. Mies 
nyökkäsi. Nyökkäys oli hidas ja intensiivinen, ja se 
toistui pienieleisemmin, varmistaen. Saida valutti 
vettä hanasta kattilaan ja asetti kattilan liedelle. 
Hän huomasi pohtivansa, olisikohan vihreä tee liian 
kuivaa naulitun kurkulle, tai musta tee liiaksi tätä 
kiihdyttävää. Saida valitsi miedon mustan teen ja nosti 

pöydälle hunajaa.
 Vesi alkoi nopeasti äännähdellä. Se kohisi kovasti, 

vaikkei pinta vielä väreillytkään. Kumpikaan ei 
puhunut. Kumpikaan ei tohtinut korottaa ääntään 
kattilan ylitse. Suun avaaminen kun on niin vaikeaa, 
äänen muodostaminen kurkussa on joka kerta 
uudenlainen aloitus, sillä pitäisi heti saada ilmoille se 
oikea taajuus, ilman harjoituksia tai valmistautumisia. 
Ja jos äänen arvioi väärin, saattaa sillä ilmaista jotain 
tahatonta, epätoivottua, salattua. 

 Kaapista Saida otti kaksi valkoista mukia. Vesi ei 
vieläkään kiehunut. Saida ei halunnut astua vielä vieraan 
luo, joten hän otti laatikosta viipaleet ohraleipää ja 
voiteli ne huolellisesti. Hän ei halunnut esittäytyä, hän 
vihasi oudoissa tilanteissa esittäytymistä. Veden kohina 
vaimeni aavistuksen verran. Juustohöylä, punaiseen 
kääröön paketoitu kermajuusto, ohuet siivut, tomaatti, 
tylsä veitsi, liian isot viipaleet. Vesi rauhoittui kuin olisi 
luovuttanut kesken kaiken, ja sitten se päästi pinnalleen 
ensimmäiset ilmakuplat, jotka rikkoivat jännitteen. Oli 
pakko valmistaa tee. Oli pakko viedä leivät pöytään.

 Mies katseli yöpalaa vaiti. Hän katsoi Saidaa, ja 
hänen huulensa pysyivät edelleen liikkumattomina, 
hiljaisina. Hän vain hengitti syvään sisään, hitaasti ulos.

 ”Minulla ei ole työkaluja”, Saida sanoi viimein, ”En 
saa sinua alas.”

 ”Ei se mitään.”
 Miehen ääni oli hiljainen. Siinä soivat korkeat 

©
 I
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henkäykset katkeilivat ja värisivät, eikä mies osannut 
vastata. Saida ei tiennyt, mitä tehdä. Tämä mies hänen 
seinällään ei ollut Jeesus eikä rankaistu rikollinen, 
vaan pikemminkin häkistä karannut hiiri, joka oli 
huolimattomasti astunut loukkuun. Tuo ujous, tuo 
käsittämättömän rauhallinen hämmennys, oli lähes 
sietämätöntä. Saida tarttui kuppiin ja asteli miehen 
eteen, niin että tämän oli pakko taas huomioida hänet.

 ”Nosta päätäsi.”
 Mies nosti. Saida tarttui häntä leuasta ja asetti 

kupin reunan hänen huulilleen. Mies joi varovasti 
silmät suljettuina, pieniä kulauksia ja lyhyitä nielaisuja. 
Huulet olivat kuivat. Saida tunsi sormenpäissään 
esiin tunkeutuvan parransängen. Kupin reunalle oli 
karannut suortuva tummaa hiusta, päästä, jossa tukka 
oli ylikasvanut ja pyörteinen ja lyhyet pulisongit vinosti 
muotoillut. Mies aikoi juoda kupin tyhjäksi kerralla. 
Aataminomena hypähteli ja rintakehä kohoili. Saidalla 
oli kylmä. Hänen sanansa jäätyivät ja ihonsa huurtui. 
Aivan kuin ikkunasta olisi puhissut pakkanen ja 
vuorannut Saidan kasvot kuuralla, joka jähmetti hänen 
silmänsä, suupielensä paikoilleen, ja hyhmä kietoutui 
niveliin, lukitsi ne, jäädytti karmit ja laajensi veren 
tilavuuden, hidastutti sen vauhtia, viilensi virtausta, ja 
viilein poskin Saida vähä vähältä luontevammin katsoi 
miestä, kumosi vienosti tuoksuvaa teetä tämän janoiseen 
nieluun, ja aivan kuin koko kupillisessakaan ei olisi ollut 
riittävästi. 

Tuona iltana olivat ystävykset pitäneet 
railakkaita iltamiaan. Tuona iltana haikarat oli 
häädetty savupiipuistaan, joita ne olivat luulleet 
käyttämättömiksi, autioiksi. Tuona iltana ylennyksen 
oli saanut uusin mies, ja vierasmaalainen oli tyhjentänyt 
kaikki ravintolan pelikoneet. Ja Saida uskoi joutuneensa 
jättämään läheisen, mutta joku oli käynyt naulitsemassa 
hänen seinälleen tuntemattoman miehen, ikään kuin 
korvikkeena, tai ikään kuin seinä olisi ollut joku 
pahuksen puuristi, ikään kuin kulttuuri olisi yhtä 
traditionaalinen kuin Punaisella merellä, ikään kuin 
koko maailmanhenki ei täällä olisi vain pukeutunut 
satiiriin ja anarkiaan. Vierasmaalainen joutui sairaalaan. 
Saida lähti yksin kotiin ja löysi kotoaan tuntemattoman 
miehen, kuusituumaiset naulat käsissään ja jaloissaan.

”Sinä et ole vihainen?” mies ihmetteli. 
”Sinulleko? En kai niin”, Saida sanoi ja hetken 

hän ihmetteli, miten olikin niin tyyni. Oliko hän nyt 

koskettimet ja matala metallikello, se ei ollut käheä 
eikä karkea, vain kuivahko kuivassa kurkussa, se oli 
säälittävä ja surullinen. Samoin olivat siniset silmät. 
Mies oli kuin nurkkaan jätetty koulupoika, arka mieli 
aikuisen miehen hoikassa, teräväpiirteisessä ruumiissa, 
kädet levällään vailla rihman kiertämää.

 Mies vilkaisi käsiään, molempia vuorotellen. 
 ”Minä tahraan tapettisi”, hän sanoi.
 Saida huokaisi. Hän ei osannut sanoa mitään, joten 

hän pysyi hiljaa, pudisti vain päätään. Tapetit olivat 
valkoiset ja puoli vuotta sitten laitetut.

 ”Otatko leipää?” hän kysyi. Mies pudisti päätään.
 ”Vain teetä. Saisinko?”
 ”Se on vielä turhan kuumaa. Antaa sen jäähtyä.”
 Saida ahmaisi molemmat leivät. Hän oli nälkäinen 

mutta ehkä kuitenkin tarvitsi enemmän syömistä 
seuraavaa hiljaisuutta. Päässä pyöri. 

  ”Kuinka sinä tulit tänne?” Lauseen oli tarkoitus olla 
vain ajatus, mutta se karkasi huulilta ennen kuin Saida 
sai sitä kiinni. Hän ei oikeastaan tahtonutkaan tietää, 
mutta nyt hän oli aloittanut. Huokaus.

 ”Tänne? Minun kotiini? Ja miksi?”
 Mies katsoi lattiaa ja punastui tuskin huomattavan 

verran. 
 ”Onko sen niin väliä?”
 ”Sinä et ole murtautunut ovesta, tuskin 

ikkunoistakaan.”
 ”En minä semmoista tekisi.”
 Miestä oli vaikea katsoa silmiin. Jokainen kerta oli 

pakolla ja sisulla puristettu, etova, hurjasti kiehtova ja 
vavisuttava. Saida pelkäsi. Samoin pelkäsi tuo mies. 
Tapaaminen oli hyvin epäedullinen molemmille 
– päivänvalossa olisivat molemmat hakeutuneet eri 
puolille katua aavistaen, ettei tämä toinen ole hahmo, 
jonka kanssa tulisi toimeen. Saida pakotti ja pakotti. 
Ripset hipaisivat toisiaan, luomet kohosivat hitaasti, 
laskivat, kohosivat, hengityksen ja ilman lomassa, ja 
leuka nousi pakottaen kohti kutsumatonta vierasta. 
Molemmat esittivät, etteivät sillä hetkellä ymmärtäisi 
aavistuksiaan.

 ”Jonkun on täytynyt pistää sinut siihen.”
 ”Niin. Niin on täytynyt. Olen pahoillani.”
 ”Voitko vain kertoa, mitä on tapahtunut?”
 Mies seinällä ei enää kestänyt Saidan katsetta. 

Kasvot herpaantuivat jälleen ja suuntasivat taas lattiaan, 
rennosti roikkuen, ei nyökäten, ei kieltäen. Pitkät 
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kylmä ja turta, vaikka hän oli muuten niin roihuava? 
Sydämen liike oli tasaista ja kumeaa. Häntähän ei 
yllätetty.

”Sellaista olen vain sinusta kuullut”, mies sanoi, 
sanoi varovasti ja hiljaa, hiljentäen, ja sanojen loppu oli 
vain kuiskausta. 

”Minä en ole kuullut mitään sinusta”, Saida sanoi.
”Ei minusta kukaan puhu.”
Saida nosti kätensä miehen rinnalle. Hänen 

vierelleen nousi ilmavirta keittiöstä. Tuli kylmä, tuli 
kuuma sekä väreet ja sävähdys. Iho sormien alla oli 
viileää ja kananlihalla. Ei ole olemassa outoutta, ei 
vieraita, ei tuntematonta. Tämän muistaa jostain, tuo 
saa mieleen nousemaan kuvia ja ajatusvirtoja, jotka 
ovat juovikkaita ja pehmeitä, joskus unohdettuja. 
Eihän unohtaminen ole pahasta. Ja vaikka kaikki 
mielikuvat olisivatkin virheellisiä, ne saavuttavat silti 
mielenkiinnon, ensivaikutelman, jolla ei ole mitään 
merkitystä yhden illan lyhyessä kohtaamisessa. Iho 
sormien alla oli viileää. Tällä miehellä oli kylmä.

”Tarvitsetko jotain?” Saida kysyi.
”Taidan pärjätä.”
”Minä menen nyt nukkumaan.”

Saida kokeili vielä. Hän liu’utti kätensä sydämeltä 
kaulalle kokeillen ujoa valtimoa, ylös poskelle, hitaasti 
hartialle ja hauista pitkin käsivarrelle, kiertäen kyljelle, 
alas luiselle lantiolle, ja jäi siihen koettaen voimistaa 
verenkiertoa, mutta kaikkialla iho tuntui vain kuivalta 
ja vilpoiselta. Mies ei hengittänyt tasaisesti, vaan 
välillä nopeammin, välillä syvään ja hitaasti, katse pois 
luotuna Saidasta, joka seisoi nyt aivan liian lähellä. 
Saida henkäisi hiljaa. Kenties häiritsevintä oli, että tällä 
seinällä riippuvalla miehellä ei ollut tarpeeksi rohkeutta 
olla omalla paikallaan tässä kuvassa.

 Saida kävi nukkumaan. Hän makasi seinän toisella 
puolella raukeana ja pohti, kuinka hänen ihannoimansa 
ystävä olikin lähtenyt toisen naisen mukaan, ja makasi 
tällä hetkellä tämän vierellä, toisissa lakanoissa, toisessa 
vuoteessa.

Ja kun tuli aamu, ei ollut enää nauloja eikä seinällä 
riippuvaa miestä. Jäljellä olivat vain tyhjät teekupit 
pöydällä ja ikävästi seinään pinttyneet tahrat.

© Siria Kohonen 2010

Olen kaksikymmenvuotias espoolainen kynäilijä, 
joka aikoo opiskella kirjallisuustiedettä, kunhan 
saa yliopistolta sen hyväksymiskirjeen. Luovaa 
kirjoittamista olen harrastanut vapaa-aikanani 
useamman vuoden verran, erilaisia tapauksia ja 
tempauksia kokeillen ja toteuttaen.

Ajatus Yövieraasta oli olemassa jo ennen kuin 
liitin sen lomaan Pink Floydin kappaleen Wish 
you were here. Kappale soi kuitenkin ahkerasti 
kirjoittamisen taustalla, synnytti inspiraatiota ja 
vaikutti omalla tavalla novellin tunnelmaankin. 
Sekä kappaleesta että novellista voi havaita 
yksinäisyyttä ja ristiriitoja kahden henkilön välillä.

Siria Kohonen
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”Hans, älä vaan sano, että sä oot taas menossa 
lavatansseihin.” Jaan puuskahti.

”Kyllä mä ajattelin mennä.” Hans sanoi.
”Siis toi on säälittävää! Eihän täällä Kuressaaressa 

kyllä muutenkaan kunnon bilemestoja oo, mutta 
silti...”

”No voi kai sitä välillä tehdä jotain erikoisempaakin. 
Tota perusbiletyssettiä nyt voi harrastaa milloin 
vaan, mutta tämmösiin ulkolavatansseihin pääsee 
vain kesällä. Siellä vaan on jotenkin jännä tunnelma. 
Valoisa kesäyö, kukat tuoksuu ja kun lähtee 
kävelemään vähän syrjemmälle, voi kuulla käkien 
kukkuvan.”

”Oho, jätkähän heittäytyy runolliseksi. Oon mäkin 
sitä mieltä, että kesäyöt on kauniita, mutta on se silti 
outoa, että sä vietät nykyään kaikki lauantai-iltas 
tollasessa mummomestassa.”

”Ei se nyt mikään mummomesta oo. Kyllä siellä 
meidänkin ikäisiä käy. Käyhän Trinekin siellä.”

”Ai niin, ihana Trine. Jos sä nyt ootkin sattumalta 
löytänyt sieltä jonkun hyvän panon, niin kyllä niitä 
muualtakin löytyy. Hei, sitten kun tulee seuraava 
palkkapäivä, niin sit me kyllä viedään sut Tallinnaan 
dokaan, ettet sä vallan ukkoudu ennen aikojasi.”

Hans mietti kävellessään lavalle, että oli täysin 
ymmärrettävää, että kaverit ihmettelivät 

hänen innostustaan ja irvailivat siitä. Ihmetteli hän 
sitä välillä itsekin. Jos joku olisi puoli vuotta sitten 
sanonut hänelle, että tulevana kesänä hän lumoutuisi 
lavatansseista, hän olisi nauranut sille päin naamaa. 

Hän ei oikein osannut sanoa, miten suuri osa tästä 
lumoutumisesta johtui Trinestä. Olisiko hän ylipäänsä 
mennyt tansseihin toista kertaa, jos ei hän olisi 
tavannut Trineä ensimmäisellä kerralla?

Trinellä oli pitkä ja paksu viljanvaalea tukka. Juuri 
sellainen, jota hän oli aina ihaillut. Se oli muutenkin 
harvinaisen hyvin varusteltu pakkaus. Tajuttoman 
seksikäs. Se oli tullut hakemaan häntä tanssimaan 

melkein heti silloin ensimmäisenä iltana. Puolen tunnin 
kuluttua Jaan ja Georg olivat olleet sitä mieltä, että tämä 
paikka on jo nähty, olihan lavatansseissa piipahtaminen 
yleensäkin ollut vain kännissä mieleen tullut vitsi. Hans 
oli jäänyt viettämään iltaa Trinen kanssa. Meininki oli 
jatkunut samanlaisena kahtena seuraavana lauantaina.

He eivät olleet kertaakaan varsinaisesti sopineet 
tapaamista. Ei hänellä ollut edes Trinen 

puhelinnumeroa eikä hän muutenkaan tiennyt siitä 
paljon mitään. Ehkä osa näiden iltojen jännitystä 
piilikin juuri siinä, että koskaan ei voinut varmaksi 
tietää, oliko Trine paikalla. 

Hans saapui lavalle ja huomasi ilahtuvansa kovasti 
nähdessään Trinen. Onnistunut ilta taas tiedossa. Trine 
oli kiehtova nainen ja aina niin hyväntuulista ja hauskaa 
seuraa. 

”Hei pellavapää!”
”Heipä hei komea poika! Mennään tanssimaan.”

SAARENMAAN VALSsI
Päivi Loimala
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Miten hän olikin tämän kesän 
aikana alkanut pitää näin paljon 
tanssimisesta? Ei hän koskaan ollut 
mitään lavatansseja harrastanut. 
Lukion Wanhojen päiväänkin hän oli 
osallistunut hieman vastahakoisesti. 
Mutta nyt kaikki oli niin kepeää ja 
kaunista. 

”Mitä sä teet työkses? Vai 
ootsä opiskelija?”

”En oikeastaan mitään. Tai siis 
mä oon kieltenopettaja. Oon opettanut englantia ja 
ranskaa. Mut viime aikoina tilanne on ollut sellainen, 
ettei mulla oo ollut työmahdollisuuksia.”

Trine näytti jotenkin vaikealta ja surulliseltakin. Ihan 
turhaan se työttömyyttään nolosteli. Varmasti kaikki 
ymmärsivät, että tällaisena aikana kuka tahansa saattoi 
jäädä työttömäksi, kun jatkuvasti vaan irtisanottiin 
väkeä.

”Harmi. Toivottavasti tää taloudellinen tilanne kohta 
paranee ja löytyy töitä taas sullekin.”

Trine oli jälleen oma pirteä itsensä: ”Kyllä varmaan. 
Äläkä sä siitä stressaa. Hyvin mä pärjään.”

”Tuli mieleen, että vois olla kiva tehdä joskus jotain 
yhdessä. Siis muutakin kuin hengata täällä.”

”Hans, sä oot tosi kiva, mut mä en oo kiinnostunut 
parisuhteista. Eikö voitais jatkaa entiseen malliin, pitää 
vaan hauskaa? Mä tuun joka tapauksessa tänne joka 
lauantai.”

”Ok, tapaillaan sit täällä vaan.”
Eipä parisuhde Hansinkaan intresseissä 

päällimmäisenä ollut.

Hans huomasi ajattelevansa Trineä luvattoman 
paljon. Tapailikohan se muitakin miehiä? 

Tansseissa se oli aina vain hänen kanssaan - jostain 
käsittämättömästä syystä muut miehet eivät koskaan 
hakeneet sitä tanssimaan eivätkä muutenkaan 
vaikuttaneet juuri kiinnittävän siihen  huomiota 
- mutta entä muualla? Eipä se mikään ihme olisi, 
vaikka muitakin miehiä olisi, kyllä sillä varmasti 
vientiä riittäisi. Hans tunsi mustasukkaisuuden piston. 
Kesä läheni loppuaan, kesälava suljettaisiin pian. 

Hän ei halunnut Trinen katoavan 
elämästään. Asialle piti tehdä jotain. 

”Mentäiskö leff aan joku päivä?”
”Leff aan? Mähän oon sanonut, 

että mä en välitä seurustelusta.”
”Jos kaks ihmistä menee yhdessä 

leff aan, ei sen tarvi seurustelua 
tarkoittaa.”

”Kai sitä sitten vois mennä.” Trine 
sanoi, mutta ei vaikuttanut järin 
innostuneelta. 

”Voisinko mä saada sun 
puhelinnumeron?”

”Ei mulla ole.”
”Siis ei oo puhelinta??”
”No ei oo! Älä nyt jankuta.”
”Sori. Mitä leff aa sä haluaisit mennä katsomaan?”
”Hei, mä en nyt just jaksa miettiä tällaisia. Mulla on 

vähän huono olo. Päätä särkee. Mun ois varmaan paras 
lähtee kotiin.”

”Mä tuun saattaan sua.”
”Ei sun tarvi. Mä asun ihan lähellä. Ei mulla nyt niin 

huono olo oo, etten kotiini pystyis käveleen.”
”Ei siitä oo mitään vaivaa.”
”No tuu nyt sitten, jos välttämättä haluat.”
He lähtivät kävelemään Trinen talolle. Hans mietti, 

että ehkä leff a ei ollut sittenkään hyvä idea, Trine ei 
tainnut juuri välittää leff oista. Olis kannattanut pyytää 
sitä mieluummin vaikka kirjamessuille. Kirjoista 
se puhui paljon, se luki erityisesti kaikkea vanhaa 
kirjallisuutta. 

”Mä asun tuolla.” Trine sanoi osoittaen erästä vanhaa 
puutaloa. ”Kiitos, kun saatoit. Mä jatkan tästä yksin.”

”Kyllä mä voin tulla saattaan sut sisälle asti.”
”Ei. Mä en halua, että sä tuut tän pidemmälle. Usko 

nyt!”
”No ei väkisin. Älä nyt hermostu. Hyvää yötä.”
”Hyvää yötä.”
Hans jäi katsomaan Trineä, joka käveli lanteet 

keinuen taakseen katsomatta. Miksi sen pitikin olla niin 
viehättävä ja samalla niin etäinen?

Seuraavana päivänä Hans huomasi, että Postimees-
lehden yleisönosastolla oli kirjoitus koskien hänen 
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tanssilavaansa. Ja millainen 
kirjoitus! Joku mummeli valitti, 
että oli moraalitonta pitää 
tanssilavaa samalla nurmella, 
jossa joku hänen sukulaisensa oli 
murhattu 1800-luvulla. Kaikesta 
ihmiset viitsivätkin vetää herneen 
nenään. Tuskin maailmasta enää 
löytyikään sellaista paikkaa, missä 
ei olisi historian aikana jotakuta 
tapettu. Sitä paitsi se tantta ei 
edes asunut täällä vaan Pärnussa, 
joten miten ihmeessä sitä saattoi 
häiritä niin kovasti, mitä Kuressaaressa tehtiin? No, 
maailmaan mahtui kaikenlaisia höyrypäitä.

Hansia otti päähän. Miksi hänen pitikin mennä 
retkahtamaan naiseen, joka juoksi häntä pakoon? Se 
puhelinjuttukin tuntui niin tekosyyltä, kenellä nyt 
muka ei oikeasti ollut puhelinta tällä vuosituhannella? 
Ja mitä sen kotonakin oli niin salaista olevinaan, ettei 
sinne saanut tulla?

Jos Trine olikin naimisissa?
Ei, tuskin nyt sentään. Jos sillä olisi aviomies, ei 

se olisi uskaltanut hengata tansseissa niin tiiviisti ja 
avoimesti hänen kanssaan. Tämä oli sen verran pieni 
paikkakunta, että juorut olisivat varmasti kiirineet pian 
sen äijän korviin.

Mutta toisaalta... mistä sen varmaksi tiesi? Miksi 
se muuten olisi niin salaperäinen ja välttelevä, jos ei 
mitään salattavaa olisi?

Hansia alkoi jurppia entistä enemmän. Jos Trine 
oli naimisissa, oli tosi tympeää, ettei sillä ollut pokkaa 
kertoa siitä hänelle. Vaikka hän olikin säätänyt 
ja koheltanut kaikenlaista, hänellä oli muutamia 
periaatteita, ja yksi niistä oli, että varattuihin ei 
sekaannuta. Millä hän saisi totuuden selville? Tuskin 
Trinestä saisi taaskaan mitään irti suoraan kysymällä.

Hänen mieleensä juolahti, että nyt kun hän tiesi, 
missä Trine asui, hänhän voisi mennä käymään 
yllätysvierailulla. Se oli valitellut eilisiltana huonoa 
oloa, joten siinä ei olisi mitään ihmeellistä, jos hän 
kertoisi ollessaan siitä huolissaan ja päättäneensä 
pistäytyä katsomaan, miten se voi. Ja jos oven tulisi 

avaamaan joku karpaasi, ainahan hän 
voisi teeskennellä myyvänsä jotain tai 
keräävänsä rahaa johonkin.

Mitä enemmän asiaa ajatteli, sen 
paremmalta idealta se alkoi tuntua. 
Hans lähti matkaan. Hän otti 
mukaan viime viikolla postissa tulleen 
Amnestyn esitteen siltä varalta, että 
sattuisi tarvitsemaan harhautusta. 

Kun hän saapui Trinen talolle, hän 
huomasi oven olevan raollaan. Hän 
soitti ovikelloa, mutta siitä ei lähtenyt 
ääntä. Ovikello taisi olla jumissa. Hän 

astui varovasti sisään huhuillen: ”Haloo, onko ketään 
kotona? Ovi oli auki.” Ei vastausta. 

Hans huomasi yllätyksekseen seisovansa tyhjässä 
huoneessa. Pölyä oli niin että yskitti ja nurkat kasvoivat 
hämähäkinseittiä. Trine oli taas huijannut häntä. Se ei 
mitenkään voinut asua täällä. Paikka näytti siltä, ettei 
täällä ollut asuttu vuosiin. Mitä pirua sen naisen päässä 
liikkui, kun ei edes sitä voinut rehellisesti kertoa, missä 
asui?

Hans haistoi pölyn keskeltä tutun tuoksun. Se oli 
Trinen hajuvesi. Ei täällä kukaan voinut asua, mutta 
ilmeisesti Trine oli kuitenkin käynyt täällä juuri äsken. 
Tai oli paikalla parhaillaan. Ja tännehän se oli astellut 
viime yönäkin. Mitä tekemistä sillä oikein oli tällaisessa 
autiotalossa?

”Trine! Hans tässä. Oletko sinä täällä?”
Ei kuulunut risahdustakaan. Se oli varmaan ehtinyt 

jo lähteä. Hans ajatteli lähteä myös, mutta päätti 
sittenkin jäädä vähän tutkimaan paikkoja. Hänellä oli 
entistä vahvempi tunne, että tähän touhuun liittyi jotain 
hämärää. Hän halusi ottaa siitä selvää.

Kahdessa seuraavassa huoneessakaan ei ollut mitään. 
Jäljellä oli vielä yksi huone. Kun Hans astui sinne, hän 
huomasi Trinen hajuveden tuoksun vahvistuneen.

”Trine! Oletko sinä sittenkin täällä?”
Hans hätkähti huomatessaan seinällä olevan 

maalauksen. Sehän esitti Trineä! Hän meni lähemmäksi. 
Paksun kehyksen alareunaan oli kaiverrettu jotakin, 
mutta kehys oli niin pölyn peitossa, ettei siitä saanut 
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Olen 32-vuotias tamperelainen psykologi. 
Olen harrastanut fi ktiivistä kirjoittamista 
viisi vuotta. Novellini ovat tyylilajiltaan 
yleensä spefi ä tai romantiikkaa ym. 
ihmissuhdejuttuja.

Mietin parhaillaan, mistä biisistä 
oikein tekisin Usva-novellin, kun kuulin 
Saarenmaan valssin ensimmäistä kertaa 
moneen vuoteen eräissä karaokeiltamissa. 
Muistin, että tämähän on ihana biisi, 
minähän tykkäsin tästä kovasti lapsena. Ja 
siitä inspiraatio lähti liikkeelle. Erityisesti 
kohta ”nyt pellavapäätä et omaksi saa” 
inspiroi kirjoittamaan ihastuksesta, joka 
tietyistä syistä jää saavuttamattomaksi.

Päivi Loimala

mitään selvää. Hän pyyhkäisi pölyn takkinsa hihaan. 
Pölykerroksen alta paljastui teksti:

RAKAS TYTTÄREMME TRINE NURMSALU 
1830-1855

Eihän se, eihän se voinut olla mahdollista!
Äkkiä Hans kuuli Trinen äänen aivan korvansa 

juuresta: ”Voi sinua Hans! Eikö nainen saa edes yhtä 
pientä salaisuutta pitää? Kun valkeat yöt seuraavan 
kerran koittavat, otan seurakseni nurmelle jonkun 
toisen miehen.”

Hans ei nähnyt Trineä enää koskaan. 

© Päivi Loimala 2010

Usva 4/2010 

ilmestyy 

lokakuussa 

ja esittelee Lyhyt-

novellikilpailun 

parhaimmiston.
Lataa omasi ilmaiseksi osoitteesta 
http://www.usvazine.net
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Tähdenlento
Tarja Sipiläinen

Olen odottanut tätä hetkeä siitä lähtien, kun 
saavuin Plektroniin lämpimän kauden 

ensimmäisten merkkien myötä. On jäähyväiskonsertin 
aika.

 Kun alukseni lähestyi pääkaupunki Tebaldaa, 
puistokujien varsilla siprissipuut olivat juuri heräämässä 
kylmyyden jäljiltä hopeiseen kukintaansa. Turkoosilla 
taivaalla vuoroin paisuvat, vuoroin kutistuvat 
keltasävyiset pilvet saivat kupolitornit läikähtelemään. 
Ne muistuttivat minua ihmeellisistä valoista, jotka olin 
nähnyt kauan sitten eräällä kaukaisella planeetalla. Die 
Erde, planeetan nimi palasi välähdyksenä mieleeni. 
Vietin siellä paikallisten asukkaiden vuosiksi kutsumia 
ajanjaksoja useita kymmeniä. Oleskeluuni mahtui urani 
käynnistäneitä huippuhetkiä ja yksi vastoinkäyminen, 
joka yhä pistää sieluani kuin väkäinen oksa, vaikka olen 
vieraillut tuon jälkeen kymmenillä planeetoilla. 

 Mitä kaikkea Wolfi  olisi ehtinytkään, ellei olisi 
menehtynyt niin kovin nuorena. En ole pitkän elämäni 
aikana tavannut toista yhtä elämäniloista, nerokasta 
muusikkoa. Hän oli ihmelapsi. Sävelet tulvivat hänen 
päästään nuotteina arkeille, jotka täyttivät perheen 
asunnon pöydät ja hyllyt, joskus lattiatkin. Musiikki 

pulppusi hänestä kuin vesi lähteestä, kirkkaana ja 
puhtaana. Hän oli ensimmäinen, joka lumoutui 
laulustani. Kun hän kuoli, olin musertua. Mutta otin 
mukaani muiston, kauneimman, mitä kuvitella saattaa. 

 Amaden kuoleman jälkeen lähdin pois kaupungista. 
Kykyni olivat tuolloin kehittymässä, alkuvaiheissaan. 
Ääneni antoi lupauksia, jotka laulunopettajani uskoivat 
minun lunastavan. Olin ahkera oppilas, mutta tunsin 
sisälläni kaiken aikaa poltteen, joka ajoi minua 
eteenpäin, pakotti lähtemään matkaan, toteuttamaan 
oikeaa luontoani.

 Tämä aurinkokunnan äärillä kukoistava 
pikkuplaneetta otti minut ja kolmehenkisen miehistöni 
avosylin vastaan. Kaukonäköinen hallitus oli jo 
sukupolvien ajan kohottanut musiikin ja kuvaamataiteet 
asemaan, jolla kansa taltutettiin ankeina aikoina. 
Sodat, ajoittaiset nälänhädät, ankarat verot naamioitiin 
mielet ylentäviin konsertteihin, spektaakkelimaisiin 
taidenäyttelyihin, joihin kansalaiset olivat oikeutettuja 
osallistumaan. Varsinaisesti oli kyse velvoitteesta, 
mutta perinteet ja taitava manipulointi tyynnyttivät 
kansanrivit. Ne marssivat säännöllisesti, ylentynein 
mielin tapahtumiin, joissa arki haalistui ja tilalle astui 
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äänien ja värien Voima. Alempiarvoisilla perheilläkin 
oli tilaisuutensa. Jos jälkikasvusta löydettiin 
lahjakkuuksia, perheen asema yhteiskunnassa kohotti 
elämänlaadun tyystin uudelle tasolle.

 Annoin näytteen taidoistani Tebaldassa ja sain luvan 
kiertää musiikkiakatemioita pääkaupungin lisäksi 
muillakin paikkakunnilla. Monen kuunkierron ajan 
viivyin opettamassa syrjäisimmilläkin seuduilla. Jos 
vain löysin lahjakkuutta, jota pystyin jalostamaan 
taidoksi, jäin kaupunkiin. Jatkoin matkaani vasta, 
kun oppilaani olivat löytäneet osaamisensa ytimen. 
Valtavasti nuoria, heleitä, innostuneita ääniä; 
käsittämätön määrä esteet tieltään pyyhkäisevää 
energiaa. 

 Riipi syvältä kuunnella heidän lauluaan, kun tunsin, 
miten oma elinvoimani hiipui pieninä hitusina. Pian 
aikani loppuisi.

Pristine Duduk seisoo lavalla kuin kuningatar, 
suoraryhtisenä ja uljaana. Hän kohottaa ylemmät 

kätensä kämmenet avoinna, mustakyntiset sormet 
ojentuvat kohti kupoleita. Kahdella alemmalla 
kädellään hän levittää harsomaisena kuultavan 
seittikudelman sivuilleen. Hän näyttää lentoon 
lähtevältä jättiläisperhoselta.

 Salissa ei kuulu kuiskaustakaan.

Vedän kaikki keuhkoni täyteen ilmaa. Nyt on 
minun hetkeni. Tätä janoan. Tiedän tarkalleen, 

kuinka toimia. Vilkaisen nopeasti lavan oikealle 
laidalle. Alukseni kapteeni, Violo, istuu sermin takana 
hänelle varatulla paikalla. Violo on kuuro, kuten 
muukin miehistöni. Silti hän tietää oitis, jos olen 
ylittämässä vaarallista rajaa, ja on valmiina auttamaan. 
Viiton hänelle, että tilanne on hallinnassani.

 Aloitan balladin aavistuksena voimasta, joka 
pian täyttää kuulijoiden aistit; saa heidät vuoroin 
hytisemään jäätävässä viimassa, vuoroin hehkumaan 
hekuman hurmiossa ja konsertin lopussa päätymään 
tajunnat räjäyttävään euforiaan. 

 Juoksutukset nuolevat salin kristallikaaria, 
kilpailevat loisteessa niiden kanssa. Ne kohoavat 
korkeuksiin kuin lumoojalintu hakiessaan voimaa 
syöksyyn, joka yllättää saaliin. Annan ääneni vyöryä 
kuulijoihin vahvana ja vastustamattomana kuin 
pyörremyrsky; tempaan yleisön mukaani, kuitenkaan 
murskaamatta mitään. 

 Ylellisesti pukeutuneen seurueen keskellä istuva 
nuori nainen näyttää tarkastelevan kumppaneitaan. 
Oikaisen ryhtiäni ja saavutan balladin kohokohdan. 
Nainen kääntää turkoosit silmänsä minuun, kasvoillaan 
hehkuttavaa mielihyvää. Tunnistan hänet yhdeksi 
lahjakkaimmista oppilaistani. Pyynnöstäni eturiviin 
on sijoitettu kymmenkunta parasta oppilastani. Näen, 
kuinka laulu saavuttaa heidät.

 Olen vielä voimissani. Tiedän myös, että ennen 
päättymistään konsertti ajaa minut jaksamisen 
äärirajoille. En pelkää mitään muuta, kun että ylitän 
tuon rajan, joka on päässyt aivan liian lähelle.

Toinen balladi alkaa. Hiljaisuuden täyttää säihkyvä 
sävel, yksi ainoa ilmassa väräjävä nuotti. Sen 

puhtaus koskettaa syvältä, kun se kirkkaana soljui 
tuhatpäisen kutsuvierasjoukon kuuloaistimiin. Ääni 
kasvaa hiipien melodiaksi. Se kimpoaa marmorilattiasta, 
täyttää konserttisalin kristallikupolit, aina 
näkymättömiin kohoaviin huippuihin asti. 

 Jos liput Pristine Dudukin jäähyväiskonserttiin olisi 
myyty vapailla markkinoilla, niistä olisi epäilemättä 
käyty verinen taisto. Itsevaltiaan tavoin esiintyvä 
taiteilijatar oli kuitenkin vaatinut oikeuden kutsua 
haluamansa vieraat tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen. 
Monien hämmästykseksi suurin osa kuului olevan 
hänen oppilaitaan, niin kuin minäkin. Tebaldan 
kuuluisimmat muusikot ja laulajat olivat myös 
kutsuttujen listalla. Tuskinpa yksikään heistä oli jättänyt 
tulematta paikalle. 

 Ääni vangitsee. Täytyy ponnistella, jos yrittää 
päästä irti täyteläisyydestä, joka on vallannut salin 
perimmäistä penkkiriviä myöten. Katselen lähimpänä 
istuvien kasvoja; rodusta riippumatta kuulijoiden 
ilmeet peilaavat omia tuntojani. Näen keskittyneen 
haltioituneita kasvoja, etukenoon taipuneita vartaloita. 
Jopa runsaslukuisena paikalle kutsuttujen vieraiden 
lajien edustajat huojuvat paikoillaan musiikin tahdissa. 
Nautintoa ei näytä vähentävän se, että he pikemminkin 
tuntevat äänet kuin kuulevat ne. 

 Tarkkailuasemani ovat oivalliset. Kulttuuriministerin 
tyttären ystävänä olen seurueessa, jolla on paikat 
ensimmäisessä rivissä.  Vieressäni istuvat muut kurssin 
parhaiten suorittaneet oppilaat. Olemme etuoikeutettuja 
ja olemme ylpeitä kunniasta.

 Virtuoosin solakka olemus täyttää estradin; hän 
näyttää eksoottiselta kukalta harsomaisessa, hohtavan 
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valkoisessa viitassaan, piinmustina suortuvina 
laskeutuvine hiuksineen, joiden latvat tavoittelevat 
esiintymislavalla puoliympyrässä helottavia tornimaisia 
kukka-asetelmia. Lähes nyrkin kokoinen sydänrubiini 
sykkii valkoisella povella. 

 Toinen balladi lähestyy loppuaan. Samalla laulajatar 
näyttää kasvavan – vaikuttaa aivan kuin hän ylittäisi 
esiintymislavan reunan, kohoaa pituudessa niin, että 
joudun kurkottamaan katsetta ylemmäs. Voimassaan 
ja ehdottomuudessaan hän on kuin päälle ryöppyävä 
rankkasade. Silmissä sumenee. Huomaan, että olen 
pidättänyt hengitystä jo pitkän aikaa. On vain Duduk 
ja laulu, joka minut sykkimään niin, että on vaikea 
pysyä aloillaan. Hekuman aalto toisensa jälkeen 
hulvahtaa läpi kehoni. Kosteus tiivistyy iholleni. 
Huohotan aallon huipulla.

Ympärilläni tanssivat oudot valot. Vihreinä, 
punaisina, sinisinä viiltoina ne aaltoilevat, 

kieppuvat ja syöksähtelevät kuin elävät olennot. Oi, ne 
ovat niin kauniita! Haluan kahmaista niitä sylillisen, 
pitää niistä kiinni ja viedä mukana palvoakseni niitä 
silmilläni päivin öin.  

 Pristine Duduk. Ihana, ihana, ihmeellinen nainen. 
Taivaallinen ääni, jonka huilumainen notkeus saa 
minut syttymään. Aaltoilen valojen tahdissa. Vain tällä 
hetkellä oli merkitystä, tätä varten olen elänyt, lähtenyt 
vanhempieni luota, opiskellut. Nyt elän. Täydesti.

Konsertin kliimaksi on alkamaisillaan. Yleisö 
on hiljaa. Se on vallassani. Odottaa henkeään 

pidätellen, että annan kaivatun loppuhuipentuman. 
Vielä hetki, ja kaikki on ohi.

Valot hiipuvat aarian viimeisten sointujen myötä. 
Uusi laulu tuo mukanaan tuoksut. Huumaavat 

tuoksut, joita en tunne. Makeaan aromiin yhtyy hehkeä 
häivähdys roosaa, joka musiikin voimistuessa syvenee 
tummanpunaiseksi rykelmäksi terälehtiä. Kukinnot 
putoavat korkeuksista meidän kuulijoiden ylle. Niihin 
kasvaa vihreitä, piikkivartisia lehtirykelmiä, joiden 
lomasta kukinnot pilkistelevät ujoina, mutta yhtä 
kaikki lumoavina. 

Dudukin laulun sävy muuttuu. Tuuli leikkii 
valkorunkoisissa puissa. Puiden latvukset 

vihertävät hennosti, niissä soi lehteen puhkeamisen 
uhoa, jonka rajuus tuoksuu ilmassa. Metsän syli on 
kostea, sen tuoksu väkevä. Suljen silmäni ja tunnen 
olevani turvassa. 

 Silmäni rävähtävät auki. Mestarini ääni onnahti. 
Lähes huomaamattomasti, mutta kuulin sen selkeästi 
kuin iltakellon soiton yön pudottua kaupungin kattojen 
ylle. Duduk huojahtaa ja ottaa tukea vasemmalla 
puolellaan kohoavasta kukkatornista. Asetelma 
keinahtaa, mutta laulajatar saavuttaa tasapainon.

 Vatsassa kouristaa, kaulan ympärillä on kuin liian 
tiukalle kiristetty kaulus. Täytyy ajatella hengittämistä, 
hikipisaroita nousee otsalleni, ne alkavat valua pitkin 
poskea. Haluaisin avata pukuni miehustaa, mutta en voi. 

Huimauksen tunne helpottaa. Irrotan otteeni 
kukka-asetelmasta. Vain konsertin huipennus on 

jäljellä. Jaksan kyllä loppuun asti, minun on jaksettava. 
Violo on tapansa mukaan tilanteen tasalla ja tuo minulle 
lasin täynnä chaliaa. Virvoitan äärimmilleen rääkättyjä 
äänijänteitäni ja tarkastelen kuulijakuntaani samalla, 
kun juon lasin tyhjäksi. 

 Tiedän täsmälleen, miten he juuri kokivat muistoni 
kaukaa menneisyydestä. Esitys etenee täsmälleen 
nuottien mukaan. Kerrasta toiseen sama kaava toimii.

 Näytin heille kaukaisen planeetan pohjoisten tulten 
ilkamoivan tanssin. Revontuliksi noiden karujen 
pohjoisten alueiden asukkaat niitä kutsuivat. Näin ne 
kerran ikuisuuksia sitten. Ne jäivät mieleeni elävinä 
olentoina, jotka nyt olin esitellyt oppilailleni. He 
hurmaantuivat rakastamieni kukkien aromista. Die 
Rosen, niin niitä oli nimittänyt nuorena kuollut ystäväni 
Wolfi , jonka mestarillisen sävellyksen esittäisin konsertin 
viimeisenä. Keväisen koivikon tuoksu sateen jälkeen 
leijailee vielä ympärilläni. 

Olen kuullut enkelten laulavan. Pristine Duduk 
laulaa tuhannesti ihanammin. Leijun salin 

katonrajassa, kevyenä, samalla kuitenkin ääriäni myöten 
täynnä, raskaana tuoksuista, mauista, kuvista, jotka 
kiitävät ympärilläni villisti kuin ilmakehäämme taannoin 
syöksynyt meteoriittiparvi. 
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Olen lappeenrantalainen kirjoittaja, joka 
työkseen kirjoittaa asiatekstejä. Vapaa-ajalla 
unohdan pidäkkeet ja uppoan luovaan 
kirjoittamiseen, jota myös opiskelen. 
Enimmäkseen kirjoitan reaalifantastisia 
novelleja.

Tähdenlento on on yksi harvoista 
scifi stisistä virityksistäni. Novellin innoitti 
kirjoittamaan Mozartin Taikahuilu, varsinkin 
Yön kuningattaren aaria, jonka esittäminen 
vaatii sopraanolta suurta taituruutta ja 
dramaattista koloratuuriääntä. 

Tarja Sipiläinen

Ajatukseni kiitävät valon nopeudella. Yleisöni 
on valmis, tunnen heidän läsnäolonsa. Kokoan 

itseni ja valmistaudun virtuoosimaisiin juoksutuksiin, 
värikkäin piirroin siirtyviin intervalleihin. Ääneni 
on yhtä taianomainen, huilumainen kuin ooppera, 
josta aion laulaa päätösaariani. Die Zauberfl öte. Yön 
kuningatar on saapunut. 

”Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, 
Tod und Verzweifl ung fl ammet um mich her...” 

Pakahduttaa. Tuo jumalainen olento on opettanut 
minua, Plektronin takamailta löytämäänsä 

mitättömyyttä. Sisälläni kuplii polte, joka yllyttää 
liittymään duettoon hänen kanssaan. Tuli korventaa 
kehoa sisältä päin. Kosketan kädellä poskeani. 
Sävähdän, kun sormea polttaa. Haluan yhtyä mestarini 
lauluun, sen täydelliseen sielukkuuteen. Minun on 
pakko. Nousen sijoiltani ja kävelen kuin unessa lavalle. 
Alan laulaa.

Osaa minusta kiskotaan väkivalloin irti. 
Jotain kauheaa on tapahtumaisillaan. Jotain 

peruuttamatonta ja kamalaa. Haluan huutaa. Sisälläni 
vihloo, kuin minusta vedettäisiin suun kautta kehooni 
juurtunutta karheikkopensasta piikkeineen. Leukani 
kampeutuvat omia aikojaan auki. Pelkään, että ne 
irtoavat. Tartun vierustoverini käteen ja yritän kysyä, 
tunteeko hän samoin. 

 En saa aikaiseksi kuiskaustakaan. Pääni on räjähtää. 
Juuri ennen tajuntani menettämistä kaikki pysähtyy. 
Täydellinen, rikkumaton hiljaisuus tyhjentää 
salin äänistä, tuoksuista, tunteista. Ei yhtä ainoata 
huokausta kuulu tuhatpäisestä joukosta. Sitten kaikki 
pimenee. 

Alan hitaasti siirtyä kohti pääovea. Jalkani eivät 
kunnolla kanna. Ellei Violo tukisi minua, 

lyyhistyisin lattialle.
 Jotain säälin tapaista häilähtää mieleni laitamilla, 

kun kävelen elottomilta näyttävien, patsaiksi 
jähmettyneiden kuulijoideni ohi. Katson entisiä 
oppilaitani. He olivat parhaat, siksi olin heidät 
kutsunutkin. Työnnän myötätunnon ja katumuksen 
loitommalle. He heräävät pian. Ja sopeutuvat. 

 Myönnän, että olen ottanut paljon. Mutta olen 
antanut enemmän. Vaikka kannankin mukanani surua 

ja tuskaa, olen elämäni aikana kohottanut kuulijani 
korkeuksiin, joista he eivät ole osanneet uneksiakaan, 
joihin he eivät ilman minua olisi koskaan yltäneet. 

 Vedän varovasti henkeä ja päästän suistani väräjävän 
ensi nuotin. Se pyrähtää riemukkaaseen lentoon, kiitää 
korkeuksiin värikkäänä juoksutuksena ja laskeutuu alas 
kevyesti kuin höyhen. Olen uudesti syntynyt. Askel 
askeleelta löydän lähes kadottamani elinvoiman. Violo 
irrottaa otteensa.

 Suonissani virtaa nuori voima; se tekee minut 
eheäksi. Lahjaksi saamani äänet auttavat minua 
jatkamaan tähteyttäni, uudet sukupolvet ruokkivat 
sieppaajan nälkääni ajastaan. 

 Sipaisen vaalentuvaa hiussuortuvaa ja vilkaisen 
kiillotettua kivilattiaa. Se peilaa kasvojani, joilla jo näkyy 
muutos. Uusi elämä valtaa minut ja muokkaa muotoni. 
Pristine Duduk on historiaa, Divien Maneh työntää

painavat ovet vaivatta auki ja kävelee aukion poikki, 
nyt jo varmoin askelin. 

 Ylimmällä askelmalla vilkaisen vielä taakseni jäävää 
näkymää. Yritän painaa sen piirteet mieleni sopukoihin: 
kristalliset holvikaaret, jykevät, ornamentein koristellut 
seinät, putouksen lailla liplatteleva vesiseinämä aukion 
laidalla, kylmän kauden värittömyyteen haaltuvat 
puistikot, taivaan syvenevä turkoosi. Kuuntelen hetken 
hiljaisuutta. Se laulaa vaeltavalle tähdelle hyvän matkan 
toivotusta.

© Tarja Sipiläinen 2010
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Kun Samson heräsi, hän tahtoi pitää silmänsä 
kiinni vielä hetken. Päätä jomotti ja kylmä hiki 

norui niskaa pitkin ennestään kostealle tyynylle. Taisi 
tulla juhlittua rankasti viime yönä.

Hän avasi silmänsä ja tuijotti kattoa. Tuttu halkeama, 
tumma epämääräisen muotoinen viiva rikkomassa 
valkoista sileyttä. Vierestä kuului hiljainen hengityksen 
ääni. Samson käänsi päätään ja näki tytön vieressään. 
Tämäkin vielä. 

Samson muisti yökerhon. Musiikkia ja tanssimista. 
Olutta. Ehkä vähän liikaa tsirppaa. Tyttö oli ollut 
tanssilattialla, kyllä, Samson muisti nyt. Hyvin 
viehättävä tyttö näköjään myös selvin päin katseltuna. 
Keijukaismaisen siro olemus, pitkät vaaleat hiukset 
ja pehmeän näköinen iho. Mitähän tällekin on tehty, 
Samson pohti kyynisenä. Nykyajan naiset ottivat 
jatkuvasti kaikenlaisia  muokkauksia kehoonsa 
kulloisenkin muodin mukaan.

Niinkun Hilisa. Niin monta kertaa Samson oli 
ajatellut Hilisaa juuri tällaisina hetkinä, kun vierellä 
oli joku toinen. Hilisa oli mennyt aivan liian pitkälle 
muutosten kanssa. Se oli niin helppoa, jos oli varaa 
ja Hilisalla oli. Samson ojentautui lähemmäksi tytön 
kasvoja etsiäkseen merkkejä keinoihon saumoista tai 
istutusten jäljistä. Mitään ei näkynyt. Tyttö värähti ja 
Samson vetäytyi takaisin omalle puolelleen sänkyä. 
 Jos Hilisan muutokset olisivat jääneet vain 
fyysisiksi, Samson olisi ehkä kestänyt ne yhdetkin 
sydämenmuotoiset, hohtosäikeillä kirjaillut kasvot, 
mutta valitettavasti jokaisen muutoksen myötä Hilisa 
oli tullut yhä pinnallisemmaksi, arvaamattomammaksi, 
ärsyttävämmäksi ja onnettomammaksi. Mikään muutos 
ei tuntunut riittävän Hilisalle. Ehkä oli päivänselvää, 
että hän halusi lopulta muuttaa myös poikaystävänsä 
– kokonaan toiseksi henkilöksi. Samson huokaisi ja 
katsoi vierasta tyttöä surumielisenä. Naiset. Niille ei 
riitä mikään. Miksi edes yrittää.

Olihan Hilisa yrittänyt tulla takaisinkin, palata 
nöyränä, kysyen millaisen naisen Samson oikein halusi 
– Hilisa voisi teettää itsestään juuri sellaisen. Mutta 

Samson ei halunnut häntä takaisin. Olisiko pitänyt? 
Kaipasihan hän kuitenkin sitä jotain hyvää, mitä heillä 
oli ollut joskus ennen. Tuskinpa sitä kuitenkaan olisi 
enää saanut takaisin. Ikuinen muutos oli tullut tilalle, 
ainainen tyytymättömyys, tiuhaan vaihtuvat tunteet. 
Liian raskasta. 

Ei Samson halunnut enää juuttua johonkin naiseen, 
naisten kanssa oli liian monimutkaista. Tämäkin toki 
näytti hyvältä nyt, mutta mihin asti viehätys riittäisi? 
Kuin vastauksena tyttö heräsi. Hän nousi valppaasti 
istumaan ja tuijotti Samsonia kiinteästi suurilla, vihreillä 
silmillään. Ei laisinkaan unenpöpperöisenä vaan heti 
kärppänä.

– Huomenta Samson, tyttö sanoi jännittyneesti 
oudon heleällä äänellään. 

– Huomenia vaan, mikä sinun nimesi nyt olikaan? 
Samson kysyi. 

– Liuna, tyttö sanoi varovasti.
– Onko kaikki hyvin? Ei kai ole sattunut mitään 

pahaa?
– Ei toki, ihan hyvää vain, Liuna henkäisi.
– Olet vain vähän pelästyneen oloinen tai jotain. 
Voi, anteeksi. En ole tottunut tällaiseen.
– Tuota, touhuttiinko me jotain tässä sängyssä yöllä? 

Samson kysyi.
– Nukuimme vain, ei mitään touhuja, Liuna sanoi 

vältellen ja pälyili ympärilleen.
– Sinä varmaan lähdet nyt kotiisi, eikö niin? Samson 

kysyi. Liuna voisi tosiaankin jo lähteä, niin hän voisi 
rauhassa parannella päätään ja lepuutella. Tyttö oli 
jotenkin stressaava jännittyneisyydessään. 

– Minulla on niin tavattoman kova nälkä nyt, 
saisinko laittaa meille aamupalaa? Liuna kysyi puhuen 
niin nopeasti, että yhdessä äänen kuulaan soinnin 
kanssa puhe kuulosti helinältä.

– Maistuisihan se, laita vain, Samson myöntyi, sillä 
nälkä kurnaisi hänenkin vatsaansa.

 Liuna näkyi osaavan tien keittiöön, hipsutteli sinne 
kevyesti liitäen kuin omaansa. Samson kävi vessassa 

Keijukainen 
Saara Kuha
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aamutoimillaan ja päätti ajaa tytön pois aamupalan 
jälkeen. Hän tutki peilistä ohimossaan olevaa laastaria. 
Hän irrotti laastarin reunaa ja kurkisti sen alle. Pieni 
siisti haava vain, ehkä lasinsirusta tullut. Haavan 
ympärillä oli hieman turvotusta mutta ei tulehduksen 
merkkejä. Hilisa olisi touhottanut tämänkin pikku 
nirhaman kanssa. Sitä olisi puhdisteltu, desinfi oitu 
ja lääkitty ja siihen olisi löytynyt joku ihan oma 
erikoishaavatyynynsä. Hilisahan oli kaikkien alojen 
asiantuntija ainakin omasta mielestään. 

Keittiössä pöytä oli katettu. Miten Liuna olikin 
ehtinyt tehdä tuon kaiken? Yhdessä hujauksessa hän 
oli taikonut esiin raikkaan näköistä hedelmäsalaattia, 
pulleita lämpimiä leipäsiä, täyteläisen näköistä 
paputahnaa, tuoksuvaa yrttiteetä ja pehmeitä 
muffi  neja. Samson ei voinut peitellä tyytyväisyyttään. 
Liuna katsoi häntä ahnaasti ja näytti ilahtuvan suuresti 
nähdessään Samsonin reaktion ruokapöydän antimiin. 
Hymy valaisi sirot kasvot. Kaunis tyttö hän oli, siitä ei 
päässyt mihinkään. Samson nautiskeli aamiaisesta ja 
päätti miettiä Liunan häätämistä myöhemmin. 
 Liunakin söi. Kylläpä hän söikin paljon noin pieneksi 

naiseksi, eipä ainakaan ollut niitä ärsyttäviä närppijöitä 
tämä tyttö, Samson hymähti mielessään. Liuna huomasi 
heti tuon myönteisyyden häivähdyksen ja imi sen 
itseensä yrttiteen myötä. Hän laski kupin pöydälle ja 
asetti kämmenensä pöytää vasten kuin tukea ottaen.

– Pidätkö sinä minusta? Liuna kysyi. 
– Mistä sen nyt vielä tietää, Samson sanoi 

vaivautuneena. 
– Olenko minä sinusta kaunis? Liuna kysyi ääni 

väristen. 
– Olet tietysti, Samson sanoi ja katsoi poispäin. 
– Onko minun ulkonäössäni ehkä jotain jota 

tahtoisit muuttaa? Liuna pommitti.
– Ei todellakaan, Samson sanoi melkein 

kauhistuneena.
– Oletko aivan varma? Liuna kysyi. 
– Kyllä. Olet tosiaan nätti. Ei mitään vikaa. Älä vaan 

muuta mitään, Samson sanoi painavasti.
– En muuta, Liuna sanoi ja hymyili.
– Minun entinen tyttöystäväni muuttui vähän 

liikaakin, Samson nieleskeli yllättäen itsensäkin 
avautumisestaan. Hilisan muistelu aiheutti hänelle 
vieläkin tuskaa.

– Minä en muutu koskaan, Liuna sanoi äänessään 
uutta itsevarmuutta. 

– Olet erilainen? Samson hymähti.
– Olen juuri sellainen kuin sinä haluat, Liuna sanoi 

kiihkeästi. 
– Jaa jaa, Samson sanoi hämmentyneenä ja noukki 

sormenpäillään muffi  nin murusia lautaselta suuhunsa. 
Liunassa oli jotain häiritsevän tuttua ja pelottavan 
vierasta. 

Liuna ei lähtenyt pois koko päivänä. Hän takertui 
Samsoniin tiukasti kuin ilmastointiteippi ja kyseli 

loputtomasti hänen mieltymyksistään, silitteli hänen 
hiuksiaan ja hieroi hänen hartioitaan, taikoi hänelle 
aterioita, keskusteli hänen kanssaan ajankohtaisista 
asioista, otti häneltä suihin ja pesi hänen pyykkinsä. 
Liuna oli Samsonin asunnossa vielä illallakin, kun 
Samsonin hologrammipuhelin hälytti. Liuna meni 
kohteliaasti makuuhuoneeseen siksi aikaa kun Samson 
puhui kaverinsa kanssa.

– Vähänkö oli kova meno sinulla eilen, Paka 
naureskeli. 

– Taisi olla joo, meni muisti jossain vaiheessa ja 
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otsassa on joku ruhje, Samson sanoi.
– Tanssitit siellä sekä naisia, miehiä että jotain 

kolmansia sukupuolia, sinua ei pidellyt mikään, Paka 
kiusoitteli. 

– No, onneksi tänne kotiin asti oli sentään tullut 
otettua joku nätti misu. 

– Aijaa, katsohan jätkää, kaikkea sinä ehditkin! 
Jostain syystä Samson ei halunnut tunnustaa, 

että tyttö oli täällä vieläkin. Paka olisi heti kuvitellut 
kaikkea. Että tämä oli jotain vakavampaa. Ei 
taatusti ollut. Liuna saisi lähteä nyt. Samson meni 
makuuhuoneeseen, mutta Liuna oli jo nukahtanut 
hänen sänkyynsä. Olkoon nyt siinä, nukkuessaan naiset 
ovat parhaimmillaan, Samson ajatteli ja kömpi Liunan 
viereen. 

 Aamulla Liuna oli kadonnut. Keittiössä odotti 
runsas aamupala ja Liunan allekirjoittama viesti 
”Menin töihin”. Ei mitään mainintaa, että oliko 
hän tulossa takaisin. Ei puhelinnumeroa. Ei mitään 
Liunalle kuuluvia tavaroita missään. Ehkä nainen ei 
sentään ollut jäämässä taloksi. Onneksi, Samson ajatteli 
järjellään, mutta tunteiden uumenista livahti pieni 
haikeus.

 Samsonilla oli vapaapäivä ja hän oli ajatellut käyttää 
sen harrastamaansa kasvien geenimanipulointiin. 
Hänellä oli oma pieni kasvitarha, jossa kasvoi 
muutama ihan itse kehitetty kasvilaji. Kasvien parissa 
oli rentouttavaa puuhastella ja hän suunnitteli uusia 
kokeiluja kevään kunniaksi. 

Puuhaillessa ajatukset karkasivat usein Liunaan. 
Tyttö oli vähän omituinen ja suorastaan rasittavan 
ylivireä ja yliläsnä, mutta myös ihana. Samson hymyili 
muistellessaan kaikkea tapahtunuttta. Mitä tyttö 
sanoi ja mitä hän teki. Hän näytti niin kauniilta. Hän 
tuoksui jollekin hyvälle, vaniljaiselle. Hänen ihonsa oli 
uskomattoman pehmeä. Hänen äänensä kuulas sointi, 
joka oli aluksi oudoksuttanut, tuntui nyt viehättävältä. 
Ja ne aamupalat. Ja kaikki. Samson huokaisi. Kävikö 
tässä kuitenkin näin.

Iltapäivällä Samson tarkkaili tahtomattaan aikaa. 
Kohta Liunan työpäivä saattaisi päättyä. Soisiko 
ovikello, tulisiko Liuna takaisin? Iltapäivä jatkui iltaan 
eikä Liunaa näkynyt. Ei häntä näkynyt seuraavanakaan 
päivänä. Ei sitäkään seuraavana.

Samsonin äiti soitti ja kertoi olevansa sairaalassa. Hän 
kaipasi poikaansa ja tahtoi nähdä hänet pitkästä 

aikaa, ties vaikka se olisi viimeinen kerta. Samson 
epäröi. Mitä jos Liuna yrittäisi sillä aikaa tulla hänen 
luokseen? Samson päätti pitää ylimääräisen vapaapäivän 
ja käydä äitinsä luona vain työpäivän mittaisen ajan. 
Lentokoneella pääsisi puolessa tunnissa Helsingistä 
Rovaniemelle. Hän viettäisi äidin luona enintään viisi 
tuntia ja palaisi sitten iltapäivälennolla kotiin.

Liuna varmaan arvelisi hänen olevan töissä, 
kyllä hän tiesi Samsonin käyvän päivätöissä 
elintarvikelaboratoriossa normaaliin tapaan neljänä 
päivänä viikossa. Hän oli ehtinyt kysellä niin paljon 
Samsonin arjesta. Kuinka joku saattoi ollakin niin 
kiinnostunut kaikesta? Kysyi kiihkeästi, kuunteli 
intensiivisesti, teki tarkentavia lisäkysymyksiä ja tuntui 
pitävän jokaista saamaansa tiedonmurua jännittävänä 
aarteena, jonka imi ahnaasti sisäänsä, mutusteli sitä 
haltioituneena ja säilöi sen hartaasti miljardien muiden 
tiedonmurusten joukkoon. 

Lentokentän turvatarkastuksessa etsin piippaili 
Samsonin kohdalla. Hänet pysäytettiin tarkempaa 

tutkimusta varten. Turvamies paikansi lähteen hänen 
ohimossaan ja skannasi sitä käsilaitteellaan.

– Kybersiru se vain on, anteeksi häiriö, voitte jatkaa 
matkaanne, turvamies kuittasi. 

– Kybersiru? Samson ihmetteli.
 Niitähän käytettiin joidenkin sairauksien hoitoon. 

Päähän sijoitetut yleensä mielen sairauksien. Mistä 
ihmeestä sellainen oli hänen ohimoonsa joutunut? 
Laastari ja haava ja kybersiru. Oliko juhlimisyönä 
tapahtunut jotain vielä oudompaa kuin mitä Paka oli 
kertonut? 

Lentomatkalla Samson otti yhteyden lääkäriinsä ja 
kysyi sirusta. Lääkäri ei tiennyt siitä mitään mutta antoi 
vastaanottoajan parin viikon päähän. 

Samson muisti, että äidin velipuoli Sifer tutki ja 
teki töitä kybersirujen parissa. Sifer–eno oli kertonut 
niistä paljonkin Samsonille, kun Samson oli ollut pieni, 
sittemmin vähemmän. Eno oli muuttunut kovin, ehkä 
tieteellinen työ oli vienyt hänet mukanaan niin, ettei 
hän osannut olla ihmisten kanssa luontevasti. Vain 
joidenkin harvojen, kuten Hilisan ja tietysti äidin 
kanssa eno oli tullut mukavasti juttuun. Sifer–eno kävi 
kyllä edelleenkin usein kylässä, halusi pitää yhteyttä 
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siskopuolensa poikaan, oli kai jotenkin kiintynyt, kun 
ei hänellä omia lapsiakaan ollut. Samson päätti soittaa 
myös enolle.

– Lusifer Tattinen, Sifer–eno vastasi puhelimeen.
– Moi eno, Samson tervehti. 
– Kas, Samson! Hihkaisi eno aidosti yllättyneen 

kuuloisena. 
– Vieläkö duunaat niitä kybersiruja? 
– Toki toki, ihan kovasti, oikein tykkään 

edelleenkin, hyvä työ se on, eno höpötteli. 
– Haluaisin jutella niistä vähän enemmänkin. 

Voisitko tulla kylään tässä joku päivä ihan lähiaikoina? 
Samson kysyi. 

– Voi että kuule, nyt olen juuri työmatkalla, minua 
ihan pyydettiin tämmöiselle pitemmälle komennolle 
tänne Pekingiin, täällä ollaan niin kiinnostuneita 
näistä siruista, oikein mukavasti täällä menee, en 
tiedä kauanko haluavat minua täällä pitää, eno puhui 
hätäisesti.

– No ei se mitään, kai me joskus nähdään, Samson 
kuittasi.

– Tuota noin... mitä sinä niistä nyt haluaisit sitten 
tietää? Eno kysyi jotenkin huolestuneen kuuloisena, 
ihan kuin olisi aavistanut jotain.

– No ei tässä nyt mitään ihmeempiä, jutellaan niistä 
sitten kun tulet takaisin Suomeen, Samson väisti, 
sillä yhtäkkiä hän ei halunnutkaan kertoa enolle, että 
hänelle oli mahdollisesti asennettu sellainen ohimoon. 
Eno vielä hätääntyisi ja hänellä menisi Pekingin 
bisnekset poskelleen. 

Samson vietti äidin luona sairaalassa puoli 
päivää. Eihän äidillä mitään hätää ollut. Hänen 
sydämentahdistajaansa vain päivitettiin ja äitiä tuntui 
pääasiassa harmittavan, ettei liharuokaa enää nykyään 
saanut. Kun hän oli ollut lapsi, oli saanut vielä kanin 
lihaa, se oli ollut mehukasta. Sellaista kun vielä saisi 
ennen kuolemaansa.

– Niin se eno on sitten mennyt Pekingiin, Samson 
muisti. 

– Jaa jaa, joko Sifer sinne ehti... eilen kävi täällä ja 
kertoi että lähdössä on, en arvannut että näin pian, äiti 
ihmetteli. 

– Oho, jopas on nopeasti sitten tehnyt itsensä 
tykö, ovat kuulemma jo ihan innoissaan siellä ne 
pekingiläiset, Samson hymähti. Enon sosiaalisilla 
taidoilla olisi luullut menevän jokunen päivä 
sisäänajoon.

– Sifer on aina ollut nopea liikkeissään. Vaan oletko 
ketään kivaa tyttöä tavannut? Äiti kyseli.

– Olen, Samson tunnusti ja tunsi mukavaa hurinaa 
vatsanpohjassaan.

– Voi että, kerro kaikki, äiti innostui.
Samson kertoi valikoidut, kiltit palat Liunasta. 

Äidin mielestä Liunassa oli vaimoainesta ja Samson oli 
varovasti samaa mieltä. Kunpa Liuna vain tulisi takaisin, 
hän ajatteli. 

Viikon kuluttua ovikello viimein soi ja Samsonin 
sydän hypähti. Hän avasi oven. Se oli kuin 

olikin Liuna. Samson halasi häntä pitkään ja kuiskutti 
hänen korvaansa kaivanneensa häntä ja pelkäävänsä 
rakastuneensa häneen.

– Minäkin rakastan sinua, Liuna sanoi. 
 Kuinka onnellisia päiviä ne olivatkaan. Joitakin 

omituisuuksiahan Liunalla oli, mutta rakastunut 
Samson halusi nähdä ne vain söpöinä persoonallisina 
piirteinä. Liuna oli kumman kiihkeä kaikessa mitä teki 
ja sanoi. Hän oli oudon takertuva.

Seksi tuntui olevan ongelma. Liuna kyllä hoiteli 
Samsonin käsillään ja suullaan, mutta muuhun hän ei 
suostunut. Aina oli jotain esteitä. Ensin oli kuukautiset, 
sitten hiivatulehdus, sitten jotain muuta. Aina jotain. 
Tekosyitä? 

– Olet tosi taitava tuossa, Samson sanoi Liunalle 
saatuaan taas kerran nauttia Liunan suun iloista. Liuna 
hymyili vastaukseksi.

– Olisi mukavaa jos saisin joskus helliä myös sinua, 
hän lisäsi. 

Liuna näytti vaivaantuneelta ja oli hetken hiljaa.
– Minusta on kiva antaa sinulle nautintoa, Liuna 

sanoi. 
– Miksen saa tehdä samaa sinulle? Samson kysyi.
– Nyt ei voi, Liuna sanoi surullisesti. 
– Miksei? Samson tivasi. 
– Onko se niin tärkeää? Liuna kysyi tippa 

silmäkulmassaan. 
– On. Se on tosi tärkeää, Samson sanoi ja tarttui 

Liunaa vaativasti ranteista. 
– On yksi juttu. En halua että joudut kärsimään siitä. 

Mutta se hoituu pian. Sinun pitää jaksaa odottaa, että 
asia hoidetaan. Sitten voidaan tehdä mitä vain, ihan 
mitä vain. 

Hetken hiljaisuuden päästä Samson oivalsi. 



USVA 3/201028    

– Okei. On minullakin ollut sukupuolitauti. Ei se 
ole niin ihmeellistä, Samson sanoi rauhallisesti. 

– Niin. Eräs sukupuolitautihan minulla on, Liuna 
sanoi ja painoi päänsä häpeissään alas. 

– Onneksi se on jo hoidossa, kohta varmasti paranet, 
Samson sanoi ja silitteli Liunan poskea.

Liunassa oli outoa myös se, ettei hän koskaan 
halunnut lähteä Samsonin kanssa kaupungille kaksin. 
Hän ei myöskään halunnut tavata Samsonin kavereita. 
Eräänä päivänä Paka kuitenkin tuli yllätysvierailulle. 

– Kappas vain, Paka! Samson ilahtui. 
– Tulin käymään, kun jätkää ei näy, Paka sanoi. 
– On tullut oltua Liunan kanssa täällä kotosalla, 

Samson myhäili. 
– Liunan? Jaa sinulla on joku tyttö täällä? Voin minä 

mennä poiskin. 
– Ei kun tule, minä haluan esitellä sinulle Liunan. 
Samson raahasi Pakan olohuoneeseen, jossa Liuna 

istuskeli joitain tietosivuja lueskellen. Nähdessään 
Pakan Liuna sävähti kuin neulaan pistetty perhonen. 

– No mutta Liuna, Paka on minun paras kaverini, ei 
tarvitse pelätä, Samson naurahti. 

Hän katsahti Pakaa, joka tuijotti Liunaa 
hämmästyneenä. 

– Tunnetteko te toisenne ennestään? Samson kysyi.
– Öh tuota, en tiennyt, en yhtään arvannut, Paka 

takelteli. 
– Ei tässä mitään, sanoi Liuna painaen päänsä alas.
– Äh, älkää viitsikö, kätelkää nyt edes, en ala jos 

olette tuollaisia toisianne kohtaan, Samson sanoi ja 
veti Liunan sohvalta. Liuna ja Paka kättelivät toisiaan 
vaivautuneesti. 

– Samson on minun paras kaverini ja hyväksyn sinut, 
jos kerran olet hänelle tärkeä, Paka sanoi Liunalle hyvin 
vakavan näköisenä. 

– Kiitos samoin, Liuna soperteli katse edelleen 
maahan luotuna.

 Lyhyen ja väkinäisen keskustelun jälkeen Paka 
toivotti kohteliaasti hyvät jatkot ja lähti pois. Liuna oli 
silmin nähden helpottunut, kun Paka poistui. 

– Anteeksi, Samson. Ehkä et tiennyt, että olen näin 
kamalan ihmisarka. 

– Sitäkö se oli, ihmisarkuutta? Samson ihmetteli.
– En tahtoisi enää tavata ketään kavereitasi, se on 

minulle ihan kamalan stressaavaa, Liuna sanoi. 
– Halusin vain esitellä teidät toisillenne, kun 

olette molemmat minulle tärkeitä. Harmi ettei teillä 
synkannut. 

– Kumpi on tärkeämpi? Liuna kysyi epätoivoisen 
näköisenä. 

– Sinä tietenkin, älä nyt ole huolissani, Samson sanoi. 
 Hän ei voinut käsittää Liunan ja Pakan reaktioita 
toisiinsa. Tässä oli takana jotain, he varmasti tunsivat 
toisensa jostain nolosta tilanteesta menneisyydessä. Asia 
selviäisi ajan kanssa tai sitten sen voi antaa olla, mitäpä 
tuosta, Samson ajatteli itseään rauhoitellen. 
 Kybersirua Samson ei voinut olla ajattelematta. 
Ohimossa ei enää tuntunut mitään, näkyi vain hento 
arpi. Samson siveli sitä mietteissään. Mitä ihmettä 
hän voisi tehdä? Löytyisiköhän enon työhuoneelta 
jotain vinkkejä? Siellä olisi varmaankin enon sihteeri 
paikalla. Hän voisi kysellä sihteeriltä esitteitä tai jotain 
luentomateriaaleja kybersiruista. 

  Kun Liuna oli lähtenyt töihin, Samson otti taksin 
Siferin työhuoneelle. Hän koputti oveen, jossa oli 
vanhanaikaisilla kultakirjaimilla kirjoitettu kyltti 
”Lusifer Tattinen”. Ovi avautui ja hämmästyksekseen 
Samson näki työpöydän takana Liunan. Liunakin näytti 
yllättyneeltä, mutta hymyili sitten. 

– Moi kulta! 
– En tiennytkään, että olet täällä töissä, Samson sanoi. 

– Ei kai ole tullut tarkemmin kerrottua, mutta joo, olen 
Tattisen sihteeri. 

– Siis minun enoni sihteeri. Onpa hassu 
yhteensattuma. 

– Oho, onpa tosiaan, Liuna sanoi vältellen. 
– Etkö muka tiennyt? 
– Ei en tosiaan, eihän sinun sukunimesi ole Tattinen, 

ei meillä ole tapana jutella sukuasioista Tattisen kanssa, 
Liuna soperteli. 

– Uskon kyllä sen, eno varmaan on uppoutunut ihan 
työhönsä, hän on aikamoinen työmyyrä, on saanut niin 
paljon aikaan, Samson sanoi ja katseli Liunan kasvoja 
tutkivasti. 

– Niin on, todellakin, Liuna sanoi näyttäen 
ilahtuneelta. 

– Tarvitsisi viedä pomolleni jotain esitteitä noista 
kybersiruista, ajattelin että enolla varmaan olisi sellaisia. 

– Ahaa, erikoista, mitä ihmettä elintarvikepuolella nyt 
on keksitty? Liuna kysyi. 

 En minä oikein tiedä, ei pomo kertonut tarkemmin.
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– Omituista. Jos sitten vain pussaillaan, Liuna sanoi ja 
tulikin saman tien syleilemään Samsonia. 

Samson oli hämmentynyt, mutta Liunan lämpö, 
pehmeä iho ja vaniljan tuoksuiset hiukset rauhoittivat 
häntä. Tämän täytyi olla sattumaa. Kaiken. Että 
juuri sinä yönä, kun hänen ohimoonsa oli ilmeisesti 
asennettu kybersiru, oli juuri Liuna tullut hänen 
mukaansa, ja juuri Liuna sattui olemaan enon sihteeri. 
Sen oli pakko olla sattumaa. Liuna ei tekisi hänelle 
ikinä mitään pahaa. Eihän? 

Samson pyysi Pakaa kanssaan lounaalle. He menivät 
raikkaasti sisustettuun burmalaisravintolaan, jossa 

oli rauhallisia looseja kunnon keskusteluja varten. He 
istahtivat pehmustetuille penkeille vastakkain pöydän 
ääreen, tilasivat aterian, siemailivat yrttihauduketta ja 
vaihtoivat muutaman sanan päivän uutisista. 
– Sua vaivaa jokin, Paka sanoi. 

– Nojoo, vähän hämmentäviä juttuja tapahtunut 
tässä, Samson sanoi ja sipaisi arpea ohimossaan. 
– Kerro. 
– Ohimossani on kuulemma kybersiru, joka ilmeisesti 
on laitettu minulle sinä samana yönä, kun biletimme 
viimeksi, koska seuraavana aamuna heräsin laastari ja 
haava ohimossa. 
– Oho. 
– Samaisena aamuna Liuna löytyi vierestäni. 
Paka kohotti kulmiaan, mutta ei sanonut mitään. 
– Sitten sain tietää, että Liuna on enoni sihteeri. Eno 
on sattumoisin tehnyt tosi paljon töitä kybersirujen 
parissa. 

– Huh! 
– Mutta minun on vaikea uskoa, että Liuna olisi 

sekaantunut tähän. Liuna on tosi suloinen nainen ja 
varmasti aito tunteissaan. Ei hän voisi tehdä minulle 
mitään pahaa. 

 Paka yskähti ja Samson huomasi kestohymyisen 
tarjoilijan tuovan ateriaa pöytään. Tarjoilija asetteli 
pöydälle hopeanvärisen kulhon, jossa oli paistettua 
riisiä. Sen viereen hän laittoi valurautaisen padan 
ja avasi sen, jolloin tulisesti maustettujen kasvisten 
herkullinen aromi leijaili höyryn mukana ilmaan. 
Tarjoilija toivotti hyvää ruokahalua ja kipitti pois 
esiliinan helma lepattaen. 

– No aika erikoinen yhteensattumahan tuo olisi jos 
ei olisi sekaantunut, Paka sanoi. 

– Sehän tässä rassaakin. Liikaa yhteensattumia.
– Kuule. Kuinka paljon sinä pidät minusta? Paka 

kysyi. 
– Olet paras kaverini, eli paljon, Samson sanoi 

hämmentyneenä. 
– Oletko ikinä ajatellut minua... sillä lailla? 
– Mitä tarkoitat? 
– Siis onko sinulla ollut jotain fantasioita minusta?
– Seksifantasioita vai? No ei todellakaan, Samson 

sanoi kummastuneena. Paka oli nyt hyvin outo. 
– Entä jostain muista miehistä? 
– Ei. Ihan hetero olen, jos sitä yrität tivata, Samson 

mutisi ja yritti tavoittaa punaisen langan päästä. 
Olikohan Paka nyt tulossa ulos kaapista vai mitä tämä 
oli? 

– Okei. Halusin vain varmistaa, Paka sanoi.
– Tule vain kaapista ulos, ei se minua haittaa, Samson 

tokaisi. 
Paka räjähti nauramaan. 
– Anteeksi Samson. Joo ei, en ole tulossa kaapista, 

en nyt vain oikein tiedä miten ottaa puheeksi se, mitä 
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haluan sanoa. 
– Kakaise ulos vain, tuommoiset temput ei paljoa 

auta, hymähti Samson. 
– Tuota noin. Kerro nyt minulle ensiksikin, että 

oliko tuo Liuna, jota sanoit suloiseksi naiseksi, juuri 
se Liuna, jonka näin teillä sillloin, kun viimeksi kävin? 
Paka kysyi hitaasti. 

– Kyllä, se oli Liuna. 
– Huhheijaa, Paka sanoi ja tuijotteli kattokoristetta.
 Paka hieroi nyrkkejään ja selvästi pinnisteli 

saadakseen sanottua jotain joka hänen mieltään painoi.
– Älä nyt järkyty, mutta pakkohan minun on kertoa, 

hän sanoi viimein. 
– Kerro ihmeessä, Samson sanoi jo kärsimättömänä. 
 No. Liuna oli... tai ainakin minä näin hänet... 

tuota... ihan erilaisena kuin sinä hänet näet. 
– Eli? 
– No... suhteellisen rumana miehenä. 
– Siis mitä? 
– Niin. Hän oli sellainen aika vanha, ihan kalju, 

tosi laiha eikä mitenkään miellyttävän näköinen mies, 
selvästikin siis mies, ei nainen.

 Hiki pisaroi Samsonin otsalla. Hänen kasvonsa 
jähmettyivät tunteiden pidättelystä. Kädet täristen hän 
haroi hiuksiaan, hieroi nenäänsä, otti matkaviestimensä 
esille, kaivoi hermostuneesti enon kuvan esille ja näytti 
sen Pakalle. 

– Juuri tuo mies. Ai helvetti, siis tuo on se Lusifer 
Tattinen, se sinun enosi, Paka hoksasi. 

– Ei voi olla totta, Samson nyyhkäisi. 
– Tosi outo juttu, mutta palaset alkaa loksahdella 

paikoilleen. Olen tosi pahoillani, Samson. 
– Minä en voi uskoa tätä. Liuna on... Liuna oli... 

niin todellinen, Samson ähki. 
– Tattinen on varmaan keksinyt jonkun tosi hyvän 

kybersirun sitten ja jostain syystä testasi sitä sinuun. 
Joku sellainen joka vaikuttaa sinun aivoihisi niin, että 
sinä näet Tattisen jonain söpönä misuna. 

– Ja kuulen. Ja tunnen ja haistan. En tajua. 
– Aika helvetin hirveä juttu.

Samson laahusti kotiin päin. Hänen jalkansa 
tuntuivat raskailta. Ne olisivat halunnet pysähtyä, 

liimautua katuun, ei kävellä. Lyijynraskaat gorillakädet 
lähestyivät asfalttia vetäen hartioita alas ja selkää 
köyryyn, ne olisivat halunneet ottaa tukea kadun 
kivisestä pinnasta. Jospa olisi voinut mennä siihen 
kontalleen ja painaa otsansa viileään katuun.

 Käsittämätöntä, että Sifer–eno olisi tehnyt hänelle 
jotain sellaista. Enohan oli suhtautunut häneen aina 
lämpimästi, enoon olisi voinut luulla luottavansa. Ei 
eno voinut olla niin kiero. Mitä jos se ei ollutkaan totta? 
Mitä jos Paka valehteli? Mitä jos Liuna olikin Pakan 
entinen rakastettu ja Paka oli keksinyt koko jutun 
huijatakseen häntä ja saadakseen Liunan itselleen? Tai 
jos Paka oli sittenkin rakastunut häneen, Samsoniin, ja 
halusi siksi erottaa Liunan hänestä? Mitä jos eno tosiaan 
oli Pekingissä ja kotona oleva kaunis nainen oli nainen, 
juuri sellainen miltä näytti ja tuntui?

Liuna oli häntä vastassa. Niin todellinen, niin ihana. 
Kuinka kummassa tämä saattoi olla harhaa? Liuna 
huomasi heti, että Samson ei ollut oma itsensä.

– Mikä hätänä, kulta? Liuna kysyi. 
– Kuulin, että yksi työkaverini on aika huonossa 

kunnossa, Samson valehteli. 
He katselivat yhdessä sohvalla vanhoja elokuvia. Se oli 

hyvä, ei tarvinnut puhua. Illalla Liuna nukahti varhain, 
mutta Samson ei saanut unta koko yönä. Hän tarkkaili 
Liunaa yölampun valossa ja kosketteli häntä. Hyvin 
varovasti, ettei hän heräisi. Kuinka hän saattoi tuntua 
niin sileältä, pehmeältä ja naiselliselta, jos hän kerran oli 
oikeasti eno, kurttuinen ja luiseva mies? 

Aamulla Samson meni lääkärinsä vastaanotolle. 
– Se kybersiru pitää ottaa heti pois, se on asennettu 

ilman syytä ja minulta kysymättä, Samson sanoi 
lääkärilleen vakavasti. 

– Sinun sairaustiedoistasi ei todellakaan löydy mitään 
aihetta minkäänlaisille kybersiruhoidoille. Otetaan se 
pois vain, se on ihan pieni operaatio, lääkäri totesi ja 
suoritti toimenpiteen.

Paikallispuudutus, pieni viilto, sirun irrotus, haavan 
kiinnitys, laastari. Siru pois. Liuna pois, iäksi. 

Kuin unissakävelijä Samson palasi työpaikalleen. 
Onneksi tänään oli vain rutiiniluonteisia testauksia, 
aivotonta puuhaa. Samson oli niin vihan ja surun 
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uuvuttama ettei olisi voinut keskittyä mihinkään 
vaativampaan. Mitä jos hän ei olisi koskaan saanut 
tietää? Olisiko hän saanut elää loppuelämänsä 
onnellisen illuusion vallassa? Ehkä se olisi ollut 
mukavampaa.

Kotimatkalla hän kokosi itsensä kohdatakseen 
totuuden. Hän valmistautui näkemään Sifer–enon 
Liunan tilalla. Se olisi kamalaa, mutta sitä ei voinut 
estää. Pieni toivon kipinä yllytti häntä ajattelemaan, 
että jospa Liuna ei ollutkaan Sifer, jospa hänellä 
ei ollutkaan mitään tekemistä sirun tai enon 
ihmiskokeiden kanssa? Samson ravisteli turhan 
haaveen harteiltaan.

Kun Samson palasi kotiin, Sifer ei aluksi 
huomannut häntä, koska oli keskittynyt ruuanlaittoon. 
Samson katseli vanhaa enoansa pettyneenä ja 
totuuteen alistuneena. Eno nosti katseensa, hymyili 
ja  häntä kohti kädet valmiina halaamaan. Samson 
halasi häntä haikeana. Vaikka hän yritti tuntea 
entisen lämmön, sielujen sympatian, jotain tuttua, 
edes vanhaa tuttua Sifer–enoa, eno tuntui vieraalta ja 
vastenmieliseltä ja hyvin säälittävältä. 

– Miksi teit tämän minulle, eno? 
Eno avasi suunsa, muttei saanut sanottua mitään. 

Hän lysähti kasaan ja piteli päätään. Samson nosti 
hänet ylös ja katsoi häntä vihaisena silmiin. 

– Miksi? 
– Rakastuin, uikutti eno. 
– Mitä rakkautta tuo muka on? Samson kovisteli.

Olen espoolainen yrittäjä, äiti, vaimoke ja satunnainen kirjoittaja. 
Yhden harrastekirjan olen julkaissutkin. Tarinoiden kirjoittaminen on 
minulle yksi rakas harrastus monien joukossa.

Inspiraation lähteenä Keijukaiselle on ollut Egotripin vanha 
hitti: “Älä koskaan ikinä muutu”. Ajattelin lyriikan sanomaa jo 
silloin, kun sen ensimmäistä kertaa kuulin vuosia sitten. Miten 
niin ei saa ikinä muuttua? Kaikkihan muuttuvat pikkuhiljaa, 
väistämättä. Toisaalta ymmärrän tämän olevan vastalause kehon- ja 
mielenmuokkauskulttuurille.

Saara Kuha

– Olin niin kovin innostunut kaikesta – sinusta ja 
uudesta sirusta, eno soperteli. 

Samson tunsi sääliä miestä kohtaan, mutta tukahdutti 
sen. Vielä tässä tunteilemaan. 

 Kyyneleet valuivat Lusifer Tattisen silmistä, mies 
pidätteli täristen itkua ja lopulta purskahti vollottamaan 
suureen ääneen tuijottaen samalla Samsonia. Kuka 
itkee noin, ei käpertyen itseensä, vaan avoimesti, 
yhteyttä vaatien, silmät apposen auki? Se oli Samsonista 
sietämätöntä ja hän päästi enon menemään. Käytävässä 
vollotus vaimeni nyyhkinnäksi ja lopulta ei kuulunut 
ääntäkään. 

Samson oli väsynyt ja turta kun ovikello soi. Hän 
avasi oven ja säikähti, sillä siellä oli Liuna. Ei 

sittenkään. Nainenhan oli hieman eri näköinen ja 
pitempi keiju. Ei helvetti, ei enää näitä, Samson ajatteli. 

– Hei Samson, nainen sanoi tutulla äänellä. 
– Hilisa? 
– Minä se olen, tunnistit sentään, Hilisa nauroi. 

© Saara Kuha 2010
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Aleksin uudenvuodenbileet olivat hyvässä 
vauhdissa. Riku haki jääkaapista kolmannen 

oluen. Hän ei liiemmin välittänyt mauttomasta 
peruslagerista, mutta muutakaan ei ollut tarjolla. Riku 
suuntasi seuraavaksi kohti keittiön pöytää hakemaan 
naposteltavaa. Sonja, Virva ja Mia istuivat pöydän 
ääressä juttelemassa siiderin voimalla. Sonja oli Aleksin 
avovaimo ja Virva oli Sonjan sisko. Riku ei ollut 
aikaisemmin tavannut Miaa, joka oli Sonjan työkaveri. 
Hän olisi mieluusti jutellut Mian kanssa kahden 
kesken, mutta ei ollut ainakaan vielä saanut siihen 
tilaisuutta. Riku kauhaisi pöydällä olevasta kulhosta 
perunalastuja ja palasi olohuoneeseen, jossa Aleksi ja 
Petri pelasivat jotain mätkintäpeliä toisiaan vastaan. 
Taulu–TV:n kaiuttimista kajahtelevat karjaisut, 
nyrkiniskut ja potkut sekoittuivat stereoista kuuluvaan 
musiikkiin.

– Lapsi on terve kun se leikkii, Sonja huusi 
keittiöstä.

Janne palasi parvekkeelta tupakalta ja istahti 
nojatuoliin. Ikkunan takaa näkyi kylmään talviyöhön 

jähmettynyt hiljainen Matinkylä. Ainoastaan Ison 
Omenan räikeät mainosvalot toivat väriä ankeaan 
maisemaan.

– Pelataan välillä jotain muuta, Janne sanoi Aleksille. 
– Eikö sulla ole uusin Guitar Hero?

Aleksin pelihahmo otti kunnolla turpaansa ja kaatui 
veren roiskuessa maahan.

– Vaihto Guitar Heroon kuulostaa hyvältä, Aleksi 
sanoi.

Aleksi haki kitaraohjaimen ja yhdisti konsolin 
stereoihin. Aleksi oli pelannut jo aikaisemmin, 
joten suurin osa kappaleista oli vapaasti pelattavissa. 
Hän pelasi itse vaikeimmalla tasolla, muut tyytyivät 
helpoimpaan tasoon. Parin kappaleen jälkeen Mia 
ja muut naiset tulivat olohuoneeseen kuuntelemaan 
soittamista, mutta kukaan heistä ei halunnut itse pelata. 
Omalla vuorollaan Riku sai päähänsä valita Knights Of 
Cydonian, koska Mialla oli päällään Musen T–paita. 
Riku ei ollut kovin musikaalinen, mutta sai kappaleen 
silti soitettua suhteellisen hyvin. Aleksi arveli, että 
toisen soittokierroksen jälkeen voisi olla aika lähteä 
kaupungille katselemaan ilotulitusta. Riku ojensi 
kitaraohjaimen Jannelle ja istahti sohvalle Mian viereen.

– Olitko Musen Helsingin keikalla? Mia kysyi.
– Joo, olin siellä Aleksin kanssa. Meillä oli paikat 

sivukatsomossa, aika ylhäällä. Entä sinä? 
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– Minulla oli lippu permannolle. Kävin keikalla 
muutaman työkaverin kanssa.

Riku ja Mia jatkoivat puhumalla Musen uudesta 
levystä. Riku oli hyvillään, että hänellä oli aihe, josta 
keskustella luontevasti Mian kanssa.

– Onko sulla muuta Maidenia kuin Run To Th e 
Hills? Janne kysyi Aleksilta selatessaan biisilistaa.

– Hankin eilen Iron Maiden –lisäpaketin, Aleksi 
vastasi. – Pitää vain vaihtaa levy.

Janne valitsi uudelta biisilistalta Piece of Mindin 
päättävän To Tame a Landin. Kun kappale oli 
puolivälissä Rikun valtasi omituinen tunne. Hänestä 
tuntui kuin hän olisi nopeasti alaspäin kiitävässä 
hississä. Oksetuksen tunne vahveni. Musiikki tuntui 
kaikuvan jostain kaukaa pitkän tunnelin toisesta päästä 
ja Riku...

Pelayo on painautunut seinää vasten ja katselee 
luolan suuaukosta ohi kulkevaa maurien 

sotajoukkoa. Maurit eivät ole havainneet luolaa, jossa 
Pelayon joukot vaanivat eivätkä tiedä olevansa matkalla 
kohti väijytystä. Joukkojensa kärjessä ratsastava Al 
Qama on ohittanut luolan jo jonkin aikaa sitten ja 
Pelayo katselee hermostuneena ohi marssivia sotilaita. 
Heitä on paljon enemmän kuin Pelayo kuvitteli. Maurit 
marssivat rivistössä ja heidän askeltensa rytmikkäät 
äänet kaikuvat solan seinämissä. Pelayo katsahtaa 
ylöspäin ja näkee luolan suuaukon yläosassa hämähäkin 
kutomassa verkkoa. Hän hätkähtää, kun Pedro 
Kantabrialainen laskee kätensä hänen olkapäälleen.

– Paljonko heitä on? Pedro kysyy.
– Paljon. Ainakin kolme kertaa niin paljon kuin 

meitä.
Pedro osoittaa maurien joukossa kulkevaa miestä, 

joka kantaa piispansauvaa.
– Heillä on Sevillan piispa Oppa mukanaan.
– Tiedän, Pelayo vastaa. – Hän yritti jo puhua minut 

antautumaan ja alistumaan maurien valtaan. Käskin 
hänen kerätä hopearahansa ja painua helvettiin.

Pedro katsoo vastapäisen jyrkänteen harjalle, jossa 
auringonvalo välähtää metallista.

– Pian on aika. Käsken miehiä valmistautumaan.
Pedron lähdettyä Pelayo on yksin ajatustensa 

kanssa. Hän epäilee, tekeekö sittenkään oikein. Ehkä 
hänen olisi pitänyt sittenkin suostua, sillä maurit 
ovat kokeneita sotureita ja heillä on valtava ylivoima. 

Pelayo pelkää, että heidät kaikki teurastetaan turhassa 
taistelussa. Joku hyräilee hänen takanaan. Hetken aikaa 
Pelayo on jossain muualla. Hän seisoo lumen peittämällä 
torilla, jonka toisella laidalla kohoaa suuri valkoinen 
kirkko. Pimeällä taivaalla välähtelee värikkäitä, jyriseviä 
valoja ja ihmiset huutavat.

Jyrkänteen harjalta kuuluva huuto saa Pelayon 
heräämään mietteistään. Maurien niskaan sataa nuolia, 
keihäitä ja kiviä. Pedro palaa luolan suulle miekka 
kädessään. Pelayo katsoo taakseen. Hän ei näe luolan 
hämärässä montako miestä seisoo hänen takanaan. 
Luolasta on toinenkin tie ulos, tie joka vie turvaan 
vuorille. Pelayo ei tiedä moniko hänen mukaansa 
lähteneestä kolmesta sadasta miehestä on päättänyt 
valita pelkurin turvallisemman tien. Joidenkin miesten 
kasvoilla on määrätietoinen ilme, mutta useimmat ovat 
pelon vallassa. Pelayo vetää oman miekkansa.

– Aika on tullut, Pelayo sanoo. – Seuratkaa minua.
Pelayo ei uskalla katsoa taakseen juostessaan ulos 

luolasta, koska pelkää miesten rohkeuden sittenkin 
pettävän. Ensimmäinen mauri ei ehdi tehdä mitään 
ennen kuin kaatuu Pelayon miekan iskusta. Kiiltelevä 
Toledon teräs leikkaa läpi kaiken tielleen osuvan ja 
värjäytyy punaiseksi. Seuraava mauri on kovempi vastus, 
mutta hänkin kaatuu. Avoimella taistelukentällä Pelayon 
joukoista ei olisi vastusta, mutta tässä kapeassa solassa 
maurit ei voi hyökätä koko voimallaan. 

Taistelu tuntuu jatkuvan ikuisesti. Pelayo iskee ja 
iskee, maurien virta tuntuu loputtomalta. Kun yksi 
kaatuu maahan, toinen ottaa hänen paikkansa kapeassa 
rintamassa. Iberian armoton aurinko paistaa solaan ja 
korventaa kaiken. Pelayo hikoilee ja huohottaa. Hänen 
jalkansa ja kätensä vapisevat rasituksesta. Viimein 
maurien hyökyaalto vetäytyy ja jäljellä olevat maurit 
lähtevät silmittömään pakoon. 

– Al Qama on kuollut! joku huutaa.
Pelayo uskaltaa viimein kääntyä ja katsoa taakseen. 

Näky on lohduton. Vain parikymmentä Pelayon 
johtamista miehistä on enää elossa ruumiskasojen 
keskellä. Taivaalla liitää jo muutama korppikotka 
vaanien saalista. Piispa Oppa kyyristelee kallionseinämän 
luona ja puristaa piispansauvaansa aivan kuin luulisi 
pystyvänsä torjumaan sillä häneen suuntautuvat 
miekaniskut ja keihäät. Oppan pelko on kuitenkin 
turhaa, sillä Pelayon kristityt sotilaat eivät uskalla koskea 
piispaan vaikka pitävätkin häntä petturina. Pedro 
virnistää, mutta hänen hymynsä hyytyy.
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– Varo, takanasi! Pedro huutaa.
Pelayo käännähtää ja näkee maurin iskevän 

miekallaan. Hän ehtii väistää, joten maurin miekka 
ei osu koko voimallaan. Miekan terä iskeytyy Pelayon 
kypärään ja kivun aalto suistaa hänet mustaan 
tajuttomuuteen.

...heräsi säpsähtäen pimeässä. Riku nousi 
istumaan ja katsoi yöpöydällä olevaa 

kelloradiota. Kello oli 03:47. Riku huokaisi ja nojasi 
päänsä käsiinsä. Hän ei muistanut milloin oli palannut 
kotiin, mutta päänsärky kertoi, että hän oli juonut 
liikaa. Äskeinen omituinen uni oli vielä kirkkaana 
hänen mielessään, mutta se hämärtyi hetki hetkeltä. 
Riku tunsi kädessään jotain lämmintä ja märkää. Hän 
meni vessaan ja tuijotti peiliä järkyttyneenä. Hänen 
otsassaan oli pitkä haava, josta valui verta. Riku mietti, 
oliko hän kompuroinut kännissä ja lyönyt päänsä 
johonkin.

Käytettyään lähes rullallisen vessapaperia ja 
puhdistettuaan haavaa kirvelevällä desinfi ointiaineella 
Riku sai verenvuodon loppumaan. Haava ei ollut 
niin paha kuin miltä se oli ensin näyttänyt, mutta sen 
peittämiseen meni puoli pakettia laastaria. Riku otti 
buranan ja meni takaisin nukkumaan. Herättyään 
puolenpäivän aikaan hän etsi kännykän ja soitti 
Aleksille.

– Hyvät bileet, Riku sanoi. – Tuota, mihin aikaan 
minä lähdin kotiin? Lähdinkö Senaatintorilta vielä 
jatkoille johonkin?

– En osaa sanoa, Aleksi vastasi. – En edes 
huomannut sinun häipymistäsi. Tuli ehkä juotua 
vähän liikaa.

– Ei kai siellä mitään tappelua ollut? Minulla on 
haava päässä.

– Ei, kyllä minä sen muistaisin. Ehkä sait turpaasi 
taksijonossa.

 Riku huokaisi, lopetti puhelun ja lähti tekemään 
itselleen aamiaista. Musta kahvi ja paljolla metwurstilla 
päällystetty voileipä helpottivat oloa. Riku silmäili 
juuri hajamielisesti päivän Hesaria kun kännykkä 
soi. Riku ei tunnistanut numeroa ja ajatteli ensin 
soittajan olevan puhelinmyyjä, mutta vastasi kuitenkin 
pääteltyään puhelinmyyjienkin viettävän vapaapäivää. 
Riku yllättyi kuullessaan Mian äänen.

– Moi, minä en pääsekään leff aan, pitää mennä 

käymään kotona.
– Ahaa, Riku sai vastattua.
– Voidaan kyllä mennä seuraavalla viikolla, jos sinulle 

sopii.
– Sopiihan se.
– Sovitaan tarkemmin vaikka maanantaina kun tulen 

takaisin töihin.
– Okei. Hauskaa uutta vuotta.
Mia toivotti Rikullekin hyvää uutta vuotta ja lopetti 

puhelun. Riku ei muistanut pyytäneensä Miaa ulos, 
mutta ei pannut asiaa pahakseen. Luettuaan lehden 
loppuun Riku tarkisti, että pakastimessa oli vielä 
pakastepizzaa krapulapäivän ruoaksi. Loppupäivän hän 
kulutti katselemalla televisiota ja lukemalla joululahjaksi 
saamaansa ristiretkistä kertovaa kirjaa. 

II
 

Riku ja Mia istuivat Kampin Café Rougessa 
kahvilla. He olivat menossa Tennispalatsiin 

elokuviin ja heillä oli vielä puolisen tuntia aikaa ennen 
näytöksen alkua. Kahvilan ohi vaelsi loputon ihmisvirta. 
Useimmat ihmisistä olivat luultavasti matkalla kotiin 
töiden jälkeen, sillä he kulkivat metron sisäänkäynnin ja 
bussiterminaalien suuntaan. 

– Mistä päin sinä olet kotoisin? Mia kysyi.
– Alun perin olen Oulusta, mutta muutimme isän 

töiden vuoksi ympäri maailmaa. Palasin Suomeen kun 
oli aika mennä armeijaan ja pääsin armeijan jälkeen 
TKK:lle opiskelemaan. Isä asuu nykyisin San Josessa ja 
äiti Brysselissä uuden miehensä kanssa. En ole käynyt 
Oulussa moneen vuoteen, mutta eipä siellä oikein ole 
ketään ketä käydä katsomassakaan. Mistä päin sinä 
sitten olet?

– Mikkelistä. Muutin Helsinkiin työn perässä. 
Minä en ole paljoa matkustellut, olen käynyt vain 
Ruotsissa ja Virossa. Kotiseudulla tulee käytyä melko 
usein kun koko suku asuu siellä päin. Aiotko sinä 
lähteä ulkomaille töihin vai oletko saanut tarpeeksi 
reissaamisesta?

– Töissä oli aikaisemmin puhetta lähdöstä 
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komennukselle, mutta saa nähdä miten käy nyt kun tuli 
lama. Saattavat sulkea koko yksikön.

– Aloitin syksyllä espanjan opiskelun 
työväenopistossa, Mia sanoi. – Haluaisin käydä 
Espanjassa, mutta en Kanarian saarilla tai vastaavissa 
turistirysissä.

– Minuakaan ei kiinnosta viettää lomaani 
makaamalla rannalla humalaisten ja liiallisesta 
auringosta kärventyneiden turistien seassa. Mutta 
meidän pitää varmaankin lähteä Tennariin, jos aiomme 
ostaa vielä jotain naposteltavaa.

Elokuva oli Hollywoodin viimeisimmän historiallisen 
spektaakkelibuumin jälkimainingeissa tehty El Cidin 
uusintaversio, jonka pääosassa oli joku vähemmän 
tunnettu muskelipullistelija. Miekkailua ja ratsastusta 
kesti lähes kolme tuntia ja sen loputtua Riku ja Mia 
päättivät mennä  juomaan jotain Kampin Bruuveriin. 
Irtokarkkien ja limonadin jälkeen kumpikin kaipasi 
jotain vähemmän makeaa evästä. Ravintolassa esiintyi 
coverbiisejä soittava bändi, joka veivasi Creedence 
Clearwater Revivalin Lodia kun he astuivat sisään. Mia 
jäi pöytään istumaan kun Riku suunnisti baaritiskille. 
Hän tilasi itselleen tuopillisen Marsalkkaa  ja Mialle 
Crowmoor–siiderin.

– Seuraavaksi on vuorossa Th e Doorsia, bändin 
laulaja kuulutti. – Vähän harvemmin kuultu kappale 
Spanish Caravan levyltä Waiting for the Sun.

Baarimikko laittoi pankkikorttikuitin pöydälle ja 
Riku otti kynän allekirjoittaakseen. Musiikki tuntui 
peittävän alleen kaikki muut äänet. Sävelmä tuntui 
jotenkin tutulta. Ravintola vaikutti kiitävän jonnekin 
kaukaisuuteen ja Riku tunsi putoavansa. Hän nojasi 
kädellään baaritiskiin, jottei olisi kaatunut ja...

Pelayo seisoo palatsin parvekkeella ja katselee uuteen 
aamuun heräävää Córdobaa, jonka kadut alkavat 

täyttyä ihmisistä. Torikauppiaat levittävät tavaroitaan 
näytille, seppien ahjoihin viritellään tulta ja äkisti 
päättyvä lampaan pelokas huuto kertoo teurastajienkin 
aloittaneen työnsä. Ilman kaupunginmuurin tornista 
kaikuvaa rukouskutsua olisi mahdotonta tietää, että 
kaupunki on maurien hallinnassa. Joku tulee Pelayon 
vierelle ja hän katsoo sivulleen. Tuntematon mauri, 
jonka hiuksissa ja parrassa on jo harmaata katselee myös 
aamuauringon valaisemaa kaupunkia.

– Sinä olet varmaankin Asturian Pelayo, mauri 

sanoo. – Kuvernööri Munuza on mieltynyt sisareesi 
Ormesindaan. He ovat vieläkin kuvernöörin 
makuutiloissa.

Pelayon silmissä välähtää raivo ja hän joutuu 
hillitsemään halunsa heittää mauri parvekkeelta alas 
kivetylle kadulle. 

– Sinun ei tarvitse muistuttaa minulle, että joudun 
katsomaan vierestä kun sisareni häpäistään.

– Miten Munuza muka häpäisee sisaresi ottamalla 
hänet vaimokseen?

– Munuza vangitsi minut ja Ormesindan. Hän 
pakotti sisareni vaimokseen uhkaamalla tappaa minut 
ja epäilemättä hän ottaa jälleen uuden vaimon kun 
kyllästyy sisareeni.

Mauri katselee Pelayoa tutkiskelevasti.
– Sinä et kuulu tänne, mauri sanoo.
– En niin. Minun pitäisi palata kotiin Asturiaan 

kokoamaan armeijaa eikä nöyristellä täällä. 
Pelayo tajuaa, että on ehkä puhunut liikaa. Hänen 

sanansa voidaan tulkita kapinan lietsonnaksi. Mauri ei 
kuitenkaan näytä välittävän asiasta.

– Tarkoitan ettet kuulu tänne, tähän aikaan ja tähän 
paikkaan, Mauri sanoo. – Sinun henkesi on venytetty 
kahden hetken välille etkä ole kiinni kummassakaan. 

– Mitä ihmettä sinä hullu mauri höpiset? Kuka sinä 
oikein olet?

– Minä olen Al Arnab. Tutkin Damaskoksessa kalifi n 
kirjaston vanhoja tekstejä ja pohdin maailman sekä 
ajan olemusta. Jouduin pakenemaan tänne maailman 
toiselle laidalle jouduttuani kalifi n epäsuosioon. 
Vuosien tutkimisen ja pohdinnan jälkeen esitin 
hänelle päätelmäni: aika on hämähäkki. Kalifi  ei ollut 
tyytyväinen saavutuksiini. Se ei yllättänyt minua.

Pelayo ei tiedä mitä vastaisi. Sisätiloista alkaa kuulua 
soitantoa. Sävelmä tuntuu Pelayosta tutulta  ja hänet 
valtaa pyörryttävä olo. Pelayo näkee mielessään itsensä 
meluisassa tavernassa suutelemassa tuntematonta naista. 

– Oletko kunnossa? Al Arnab kysyy. – Hetken aikaa 
näytti siltä kuin olisit...haalistunut. Aivan kuin olisit 
muuttunut kangastukseksi. 

...heräsi vieraasta sängystä. Riku tajusi ettei 
ollut yksin ja tajusi Mian nukkuvan hänen 

kainalossaan. Rikulla ei ollut mitään käsitystä, miten 
hän oli päätynyt Mian asunnolle. Riku sulki silmänsä ja 
ajatteli, että asian ehtisi kyllä selvittää aamullakin.
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Riku ei kuitenkaan saanut unta. Vaikka hän tunsi 
Mian lämmön vierellään, hän tunsi olonsa irralliseksi 
ja yksinäiseksi. Jo jonkin aikaa hänestä oli tuntunut 
kuin hän olisi katsellut omaa elämäänsä sivusta. 
Mikään ei varsinaisesti koskettanut häntä. Ruoka oli 
menettänyt makunsa, kaikki värit näyttivät haaleilta, 
äänet olivat vaimentuneet ja ihmiset vaelsivat Rikun 
elämän läpi aiheuttamatta hänessä kovin merkittäviä 
tunteita. Hän hymyili kun piti hymyillä, oli vakava 
kun piti olla vakava, hoiti työnsä yhtä hyvin kuin 
ennenkin ja kävi välillä oluella Aleksin ja muiden 
ystäviensä kanssa. Ulkoisesti kaikki oli kuten 
ennenkin, mutta mikään ei tuntunut oikealta. 

Rikun viime aikoina näkemistä unista mieleen 
jääneet katkelmat pyörivät hänen ajatuksissaan. 
Unissa hän oli jossain muualla ja hänestä tuntui kuin 
unet olisivat olleet todellisuutta ja hänen todellinen 
elämänsä pelkkää harhaa. Riku ei muistanut uniaan 
tarkasti, mutta niissä hän oli joku tärkeä henkilö. 
Hereillä hän ei ollut kukaan, ehkä sen vuoksi 
herääminen oli nykyisin niin vaikeaa ja ahdistavaa. 
Unet lipuivat aamuisin pois eikä niistä saanut otetta 
arkisessa päivänvalossa. Riku ei ollut varma oliko hän 
iloinen vai surullinen niistä harvoista öistä jolloin hän 
nukkui näkemättä lainkaan unia.

III 
 

Rikua hermostutti hänen näppäillessään Mian 
numeroa eikä oloa helpottanut se, että kesti 

kauan ennen kuin Mia vastasi. Riku oli tuskaillut 
soittamista kauan aikaa ja jokainen hetki, jonka 
hän joutui odottamaan vastaamista kasvatti hänen 
haluaan sulkea puhelin. Hän ei ollut varma, oliko 
tämä sittenkään hyvä ajatus. Rikun ajatuksissa 
Mian kasvojen vierelle ilmaantuivat tuntemattoman 
tummahiuksisen naisen kasvot eikä Riku osannut 
sanoa kumpi naisista hymyili kauniimmin. Mielikuva 
katosi kun Mia viimein vastasi.

– Sori, että kesti, Mia sanoi. – Olin unohtanut 
puhelimen äänettömälle kokouksen jälkeen enkä 
löytänyt sitä heti käsilaukusta.

– Onko sinulla tänään mitään menoa? Työkaverin 
lapsi sairastui ja sain häneltä liput Espoon 
kulttuurikeskuksessa olevaan konserttiin. Siellä esiintyy 
espanjalainen yhtye, joka soittaa paikallista musiikkia. 
Konsertti alkaa jo kuudelta, voin ottaa sinut kyytiin 
töiden jälkeen. Käydään kahvilla sitä ennen tai jotain.

– Voin minä lähteä, mutta en voi viipyä konsertin 
jälkeen missään kovin myöhään. Huomenna on 
espanjantunti ja kotitehtävät ovat vielä tekemättä.

Riku ei pitkästynyt konsertissa, vaikka oli sitä 
pelännyt. Muusikoiden lisäksi konsertissa esiintyi myös 
fl amenco–tanssijoita. Konsertin loppupuolella lavalle 
tuli harmaahiuksinen mies, joka istui lavan reunassa 
olevan pianon eteen. Mieheen kohdistettiin spottivalo 
ja muut valot sammuivat. Mies ryhtyi soittamaan. 
Sävelmä tuntui tutulta ja maailma alkoi jälleen lipua 
pois putoamisen tunteen mukana. Riku olisi halunnut 
nousta seisomaan ja juosta pakoon, mutta sen sijaan hän 
vain istui voimattomana ja ...

Päivän kuumuudesta on vielä häivähdys jäljellä 
vaikka kuu ja tähdet ovat jo kohonneet. Pelayo 

kävelee pitkin Sella–joen rantaa. Läheisestä Cangas de 
Onísin kylästä kantautuu musiikkia ja ihmisten ääniä. 
Pelayo on juossut kuin jänis susilauma kintereillään 
paettuaan Córdobasta. Hän on nyt turvassa kotona 
Asturiassa ja voi viimein levätä. Pelayo ei kuitenkaan 
saa Ormesindaa mielestään ja sisaren ajattelu täyttää 
hänet rauhattomuudella. Pelayo havaitsee joen rannassa 
seisovan viittaan kääriytyneen hahmon ja tunnistaa 
kuun valossa tutut kasvot. Pelayo taittaa villiruusun ja 
astelee se käsissään hahmon luokse.

– Gaudiosa, miksi seisot yksin joen rannalla? Pelayo 
kysyy.

Gaudiosa kääntyy ja punastuu nähdessään Pelayon.
– En tiennyt, että olet palannut Córdobasta.
– Saavuin tänään. Kylässä juhlitaan paluutani, mutta 

en ole juhlatuulella.
– Missä Ormesinda on? Palasiko hän kanssasi?
– Hän jäi Córdobaan. Aion hakea hänet maurien 

käsistä kunhan saan koottua tarpeeksi suuren 
sotajoukon.

– Mistä sinä löydät sotajoukon, josta olisi vastusta 
maureille?

– Täältä, Asturiasta.
– Entä millä aiot maksaa sotajoukoillesi? Sodankäynti 
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vaatii kultaa.
– Maksan niillä veroilla, joita emme enää maksa 

maureille.
– Sinäkö ne verot aiot kerätä?
– Miksi ei? Isäni oli Galician herttua. Jos maurit 

ajetaan pois minun johdollani, minusta voi tulla 
Asturian kuningas. Jonain päivänä saatan olla koko 
Iberian kuningas.

– Ei sinulta ainakaan kunnianhimoa puutu. Palataan 
kylään, minua paleltaa.

Pelayo kulkee Gaudiosan rinnalla eikä tiedä, mitä 
tekisi poimimallaan ruusulla. Hän haluaa ojentaa sen 
Gaudiosalle, mutta ei uskalla. Aukiolla kylän keskellä 
on suuri nuotio, jonka ääressä kyläläiset juhlivat. 
Ruoan tuoksu saa Pelayon nälkäiseksi. Siitä on monta 
päivää kun hän on viimeksi syönyt kunnon aterian. 
Pakomatkallaan hän söi enimmäkseen kuivaa leipää ja 
silloin tällöin palasen suolalihaa. Pelayo haluaa syödä 
itsensä ähkyyn ja juoda viiniä kunnes sammuu. Tai 
ehkä ei niin paljoa. Sen verran viiniä, että hän uskaltaa 
viimein kertoa Gaudiosalle tunteistaan.

Musikantin soitto aiheuttaa Pelayolle epämiellyttävän 
olon. Hän kuvittelee istuvansa suuressa hämärässä 
huoneessa kuuntelemassa vanhan miehen soitantoa. 
Joku tarttuu Pelayoa kädestä ja hän kääntää katseensa. 
Pelayo näkee naisen, jonka muistaa nähneensä torilla 
suuren valkoisen kirkon luona. Nainen katoaa kun 
joku huutaa ja musikantti lopettaa soittamisen. Pelayo 
tunnistaa huutajan Pedro Kantabrialaiseksi, joka 
kiirehtii hänen luokseen. Pedron ilme on synkkä ja 
pahaenteinen.

– Minulla on huonoja uutisia, Pedro sanoo. – Sisaresi 
Ormesinda...on kuollut.

– Tappoiko se kirottu mauri hänet? Pelayo kysyy.
– Ei. Kun Ormesinda kuuli, että olit lähtenyt 

ja jättänyt hänet Córdobaan, hän otti myrkkyä. 
Ormesinda luuli, että olit hylännyt hänet lopullisesti.

Pelayo puristaa ruusua kädessään eikä välitä piikeistä, 
jotka kaivautuvat hänen kämmeneensä eikä verestä, 
joka valuu hänen sormiensa välistä.

– Se ei ole ainut huono uutinen. Munuza on 
lähettänyt sotajoukon Al Qaman johdolla vangitsemaan 
sinut uudelleen ja rankaisemaan kaikkia, jotka ovat 
auttaneet sinua.

...hätkähti kun joku soitti autontorvea hänen 
takanaan. Riku tajusi liikennevalon 

muuttuneen vihreäksi jo hyvän aikaa sitten. Hän 
lähti liikkeelle ja kääntyi vasemmalle Karaniityntielle. 
Kun Riku laittoi kätensä vaihdekepille vaihtaakseen 
isommalle vaihteelle hän tunsi kädessään pistävää 
kipua. Riku katsoi kättään. Hänen kätensä oli veressä 
ja kämmenen lihaan oli uponnut ruusun piikki. 
Vaihdekepin lisäksi myös ratti oli veren tahrima. 
Pysäköityään autonsa parkkihalliin Riku kaivoi 
hansikaslokerosta paperia, jolla pyyhki vaihdekepin ja 
ratin. Loput paperit hän puristi käteensä, jotta ei tahrisi 
lisää paikkoja verellä.

Päästyään sisään toimistorakennukseen Riku 
suunnisti heti vessaan, jossa veti piikit kädestään ja 
huuhteli kättään kylmällä vedellä. Vessan lähellä oli 
lääkekaappi, josta löytyi laastaria käden paikkaamiseen. 
Kädessä tykyttävä kipu häiritsi Rikua koko päivän 
eikä hän pystynyt keskittymään töihinsä. Huono 
alku uudelle viikolle. Riku mietti mitä hänen pitäisi 
tehdä. Muistikatkokset pelottivat häntä, sillä hän oli 
jo kahdesti havahtunut loukkaantuneena muistamatta 
mitä oli tapahtunut. Lisäksi unet olivat nykyisin 
entistä todellisemman tuntuisia. Työpaikkalääkärille 
hän ei halunnut mennä, sillä nyt ei ollut hyvä aika 
jäädä sairauslomalle. Rikun yksikkö todennäköisesti 
suljettaisiin ja toiminnot siirrettäisiin Intiaan. Muutama 
onnekas saisi töitä muista yksiköistä, muut erotettaisiin. 

Riku tapasi Mian jälleen torstaina. Heillä oli liput 
kello yhdeksän elokuvanäytökseen, joten he 

menivät ensin syömään ravintola Nuevoon. Mia puhui 
alkuruoan aikana jälleen halustaan päästä käymään 
Espanjassa ja Riku ehdotti, että he voisivat mennä sinne 
kesälomalla yhdessä. Hän ei ehdottanut matkaa hetken 
oikusta. Jostain syystä ajatus matkustamisesta Espanjaan 
oli pyörinyt Rikun mielessä viime aikoina useasti ja 
hänellä oli tunne, ettei hän saisi mennä sinne yksin. 
Riku ei tiennyt miksi ja ajatteli sen johtuvan Miasta. 

Riku oli tullut siihen johtopäätökseen, että Mia 
oli ainoa asia, joka sai elämän jälleen tuntumaan 
joltain. Ainoastaan Mian seurassa ruoalla oli makua, 
värit muuttuivat hetkeksi kirkkaammiksi ja äänet 
voimistuivat. Riku käyttäisi vaikka asuntoa varten 
säästämänsä rahat matkaan, jos hän menettäisi 
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työpaikkansa eikä löytäisi uutta työpaikkaa. Espanja 
ja Mia, ne olivat ainoat asiat jotka tuntuivat enää 
todellisilta. Mia mietti hetken ja suostui ehdotukseen, 
kunhan he menisivät mantereelle eivätkä Mallorcalle 
tai Kanarialle.

– Mennään vaikka Madridiin tai Barcelonaan, Riku 
sanoi. – Tai Cangas de Onísiin.

Riku ojensi kätensä ottaakseen viinilasin käteensä. 
Pöytäliinalle tipahti veripisara. Riku huomasi, että 
käden haava oli auennut. Hän otti paperiservetin 
ja painoi sillä haavaa saadakseen verenvuodon 
loppumaan.

– Mitä sinun kädellesi on käynyt? Mia kysyi.
Riku ajatteli ensin keksiä jonkun hätävalheen, 

mutta kertoi sitten kaiken. Mia saisi asian kuitenkin 
jossain vaiheessa selville, joten Rikun mielestä oli 
parempi kertoa asia saman tien.

– En tiedä, mistä tämä johtuu, Riku sanoi. – En 
varsinaisesti usko jälleensyntymiseen, mutta ehkä koen 
muistoja aikaisemmasta elämästäni.

– Entä muistikatkokset? En huomannut sinussa 
mitään outoa uutenavuotena enkä Bruuverissa. Eikö 
sinua mietitytä, miksi sinulla on yhtäkkiä muistoihin 
sopivia haavoja?

– Ne voivat olla sattumaa tai psykosomaattista, 
Riku sanoi. – Vähän niin kuin Jeesuksen stigmat 
joillakin uskovaisilla.

– Minusta sinun pitäisi käydä lääkärissä. Se voi 
olla jotain vakavampaa. Tätini sai huimauskohtauksia 
ja muistikatkoksia. Häneltä löydettiin aivokasvain, 
sen vuoksi minun piti mennä käymään kotona 
uudenvuoden jälkeen.

Riku ei osannut sanoa mitään. Onneksi tarjoilija toi 
pääruoan ja katkaisi painostavan hiljaisuuden.

– Tätini leikattiin ja hän toipuu, Mia sanoi ja tökki 
ruokaansa haarukalla. – Voi olla, että sinulla ei ole 
samaa tautia. Voisit kuitenkin käydä lääkärissä. Että 
päästään sinne Espanjaan.

Riku lupasi käydä työpaikkalääkärillä heti 
seuraavana päivänä ja Mia vaikutti helpottuneelta.

IV 
 

Riku makasi sohvalla ja tuijotti kattoon. 
Röntgenkuvista ei ollut löytynyt mitään erikoista. 

Lääkäri oli joka tapauksessa kirjoittanut Rikulle pari 
päivää sairauslomaa, koska arveli tämän kärsivän 
stressioireista. Rikun mielestä olisi ollut parempi, jos 
röntgenkuvista olisi löytynyt jotain. Silloin hänen 
kokemiinsa omituisiin tapahtumiin olisi ainakin ollut 
jokin syy. Epätietoisuus oli pahempaa. Radio oli auki, 
mutta Riku ei jaksanut kuunnella kovin tarkkaan. 
Yhtäkkiä häntä alkoi taas pyörryttää ja maailma loittoni, 
mutta tällä kertaa hän ei saanut muistikatkosta ja pysyi 
sohvalla.

– Se oli Th e Byrdsien kappale Eight Miles High, 
juontaja sanoi. – Seuraavaksi vuorossa uutiset.

Riku nousi istumaan. Hän päätti selvittää asioita 
itse, kun kerran lääkäri ei löytänyt mitään. Riku keitti 
kahvia ja istahti keittiön pöydän ääreen surff aamaan 
netissä. Hän listasi kappaleet, joiden aikana oli kokenut 
outoja asioita: Iron Maidenin To Tame a Land, Th e 
Doorsin Spanish Caravan ja Th e Byrdsien Eight Miles 
High. Riku ei keksinyt mitään kappaleita yhdistäviä 
tekijöitä ennen kuin haki kulttuurikeskuksen konsertin 
käsiohjelman ja löysi harmaahiuksisen miehen 
soittaman kappaleen: Isaac Albénizin säveltämä Asturias 
(Legenda). Se oli osa Suite españolaa ja sen teemaa oli 
käytetty kaikissa niissä kappaleissa, joiden kuuleminen 
oli aiheuttanut Rikulle muistikatkoksia.

Riku mietti pitäisikö hänen soittaa Mialle ja kertoa 
löydöstään, mutta päätti ensin varmistaa asian. Hän 
avasi YouTuben ja teki haun sanoilla ’asturias isaac 
albeniz’. Riku epäröi hetken, mutta klikkasi sitten 
ensimmäistä haun palauttamaa videota. Kannettavan 
tietokoneen kaiuttimista alkoi kuulua tuttu sävelmä ja 
Riku...

Pelayo makaa sängyllä ja katselee kattoon, jossa 
hämähäkki lähestyy verkon vangiksi jäänyttä 

kärpästä. Kärpäsen turha rimpuilu päättyy hämähäkin 
puremaan. Olenko minä kärpänen vai hämähäkki? 
Pelayo pohtii. Talon etuovi tönäistään auki ja Pedro 
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seisoo oviaukossa.
– Munuza on saapunut joukkoineen, Pedro sanoo.
Pelayo nousee, vyöttää miekkansa, laittaa kypärän 

päähänsä ja astuu ulos. Tällä kertaa taistelu käydään 
Proaza–nimisen mitättömän kylän luona. Tällä kertaa 
maurit pääsevät iskemään koko voimallaan, sillä heitä 
ei ole saatu huijattua ahtaaseen solaan. Pelayo katselee 
maurien sotajoukkoa, jonka viirit hulmuavat tuulessa.

– Maureja on paljon, Pelayo sanoo. – Paljon 
enemmän kuin Covadongassa.

– Tällä kertaa meitäkin on enemmän, Pedro vastaa. 
Asturialaiset, kantabrialaiset ja muut lähiseutujen 

asukkaat ovat Covadongan solassa saadun voiton 
seurauksena saapuneet taistelemaan yhdessä Pelayon 
kanssa. Pelayolla on alaisuudessaan jopa ratsuväkeä. 
Pelayo on hänen ympärilleen kerääntyneen armeijan 
toivo vapaudesta, mutta Pelayo itse ei ole yhtä varma. 
Pelayo nousee ratsunsa selkään ja häntä tervehditään 
jylisevällä sotahuudolla. Maurien rivistöt ovat hiljaa. 
Pelayo johdattaa ritarinsa hyökkäykseen. Hän ei 
katso taakseen, sillä tällä kertaa hän tietää miestensä 
seuraavan. Hevosten kavioiden jyrinä kuulostaa 
lähestyvältä ukkoselta, ukkoselta jonka raivo murskaa 
kaiken tieltään.

Iberian aurinko paistaa tälläkin kertaa armottomana 
taivaalta. Hevosten ja miesten jalkojen nostattama pöly 
aaltoilee taistelukentällä ja tunkeutuu kurkkuun tehden 
hengittämisen vaikeaksi.  Taistelu raivoaa hiekkasumun 
keskellä loputtomalta tuntuvan ajan. Pelayon hevonen 
polkee alleen kuolleita ja haavoittuneita hänen 
ohjatessaan sitä kohti yhä uusia vihollisia. Ei ole 
selkeitä taistelulinjoja eikä kukaan tunnu johtavan 
kummankaan puolen sotilaita. Muu maailma lakkaa 
olemasta. On vain hiekkaa, verta, tuskanhuutoja ja 
miekka, joka kohoaa iskuun yhä uudelleen ja uudelleen.

Taistelun kaaos päättyy vasta kun Munuza saa 
surmansa ja maurit pakenevat sekasortoisena laumana. 
Pelayo on jälleen johdattanut joukkonsa voittoon, 
mutta tämäkään voitto ei ollut ilmainen. Pelayon 
sydäntä raastaa kun hän kuulee haavoittuneiden 
huutavan avukseen Jumalaa, Kristusta, neitsyt Mariaa 
tai Allahia. Kukaan heistä ei tule apuun. Ainoastaan 
korppikotkien huudot vastaavat valituksiin. Pelayo 
kiertelee taistelukentällä ja katselee ilmeettä kiinni 
saatujen maurien teloituksia. Tavallisilla sotilailla ei ole 
arvoa. Heistä ei saa lunnaita eikä kukaan halua elättää 
vankeja. Mikäli lopputulos olisi ollut toinen, maurit 

olisivat teloittaneet tai myyneet orjiksi vangitsemansa 
viholliset. Se on sodankäynnin laki.

Pelayo näkee tutut kasvot ja rientää paikalle estämään 
miekaniskun.

– Seis! Ei häntä, minä tunnen hänet.
Mauri nostaa kasvonsa ja tunnistaa Pelayon.
– Tapaamme jälleen, Al Arnab sanoo.
Pelayo vie Al Arnabin kylään ja tarjoaa hänelle vettä 

sekä syötävää. 
– Olen velassa sinulle, koska autoit minut pakoon 

Córdobasta, Pelayo sanoo. – Miksi teit sen?
– Ennemmin tai myöhemmin olisit tehnyt jotain, 

mikä olisi vihastuttanut Munuzan ja olisit päässyt 
hengestäsi. Se olisi ollut valitettavaa, sillä sinä olet 
erikoislaatuinen ihminen. Uskon, että voin oppia sinulta 
vielä paljon ajan olemuksesta.

– Miten minä voin opettaa sinulle mitään? En minä 
ole oppinut mies, en osaa edes lukea.

– Kyse ei ole siitä, mitä tiedät vaan siitä, mitä olet. 
Jotkut uskovat, että aika on suora viiva, jolla on alku 
ja loppu. Toiset uskovat, että aika on omaa häntäänsä 
syövä käärme, joka jatkuu ikuisesti. On niitäkin, joiden 
mielestä aika on pistemäinen. He ovat väärässä. Aika on 
hämähäkki, jonka kutoma verkko yhdistää ihmiset ja 
tapahtumat, se pitää maailmamme koossa. Mikään ajan 
verkkoon takertunut ei pääse siitä milloinkaan irti, eikä 
yhdelläkään kuolevaisella ole voimia rikkoa verkkoa. 
Verkko ei silti ole tuhoutumaton. Joskus harvoin jokin 
asia saa verkon väreilemään niin, että yksi säie napsahtaa 
poikki ja verkon lävitse on mahdollista kulkea.

– Voiko musiikki olla tällainen asia? On tietty 
sävelmä, joka tuntuu vainoavan minua. Aina kun kuulen 
sen, mieleeni nousee outoja näkyjä. Aivan kuin muistoja 
tapahtumista, joita en ole kokenut.

Pelayo hyräilee häntä piinaavaa sävelmää. Hetken 
aikaa hän ei ole Proazassa vaan istuu pehmeällä 
tuolilla jonkinlaisessa suljetussa tilassa useiden muiden 
ihmisten kanssa. Hänen vieressään on pieni ikkuna 
ja hän katsoo ulos. Pelayo näkee pilvet ja ymmärtää 
lentävänsä korkealla taivaalla kuin kotka. Pelayo lakkaa 
hyräilemästä ja mielikuva katoaa.

– On mahdollista, että kuulemasi sävelmä on 
rikkonut ajan verkon. Sinun henkesi on joutunut 
verkossa olevaan aukkoon ja se on venytetty kahden eri 
ajan välille. Näkysi ovat toisessa ajassa elävän henkesi 
muistoja. Mutta et voi elää ikuisesti kahdessa ajassa, 
hämähäkki on jo korjaamassa vahinkoa. Pian verkko on 
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jälleen eheä eikä sen lävitse voi kulkea. Sinulla ei ole 
paljoa aikaa päättää, missä – tai paremminkin milloin 
– haluat olla kun näin tapahtuu. Kun ajan verkko on 
ehjä, henkesi voi olla olemassa vain yhdessä ajassa.

Ulkoa kuuluu mekkalaa. Pelayo kääntää katseensa 
kohti ovea ja laskee käden miekkansa kahvalle. Ovi 
avautuu ja oviaukossa seisoo Pedro, jolla on kädessään 
viinileili.

– Mitä sinä täällä teet? Pedro kysyy. – Tule 
juhlimaan voittoa kanssamme! Etkö kuule, kuinka he 
huutavat sinun nimeäsi? He huutavat sinut Asturian 
kuninkaaksi.

Kun Pelayo astuu tuvan hämärästä ulos kirkkaaseen 
auringonpaisteeseen, hän joutuu sulkemaan hetkeksi 
silmänsä, sillä valo viiltää hänen silmiään.

...huomasi yhtäkkiä seisovansa kuumassa 
auringonpaisteessa. Riku katsoi ympärilleen 

ja näki vuoret, pienen kylän sekä patsaan. Patsas esitti 
soturia, jonka oikeassa kädessä oli miekka ja vasen käsi 
oli kohotettu tervehdykseen. Jalustassa luki Pelayo. 
Riku kosketti jalustaa kädellään ja antoi kätensä 
liukua tekstin yli saadakseen varmuuden, että patsas 
oli todellinen. Pieni hämähäkki juoksi tekstin yli ja 

katosi jalustan reunan taakse. Kaikki unissa nähdyt asiat 
palasivat Rikun mieleen kirkkaina ja terävinä. Nyt hän 
viimein ymmärsi, mistä oli kyse ja mitä hänen pitäisi 
tehdä jotta pääsisi palaamaan todelliseen maailmaan.

Riku tunsi haikeutta kävellessään kylään. Jos hän 
soittaisi Mialle ja kuulisi hänen äänensä hän voisi 
ehkä vielä valita toisin, mutta Riku ei tiennyt mihin 
hänen kännykkänsä oli joutunut. Torin luota hän 
löysi ravintolan, jonka terassilla pari turistia joi olutta 
päällään shortsit ja valkeat T–paidat, joissa luki España. 
He katselivat oudoksuen Rikun farkkuja, paksuja 
talvikenkiä ja mustaa bändipaitaa. Riku ei tiennyt, 
mihin hänen takkinsa ja puseronsa olivat joutuneet eikä 
hän edes välittänyt. Kitaristi istuskeli terassin reunalla 
ja näppäili soitintaan hajamielisesti soittamatta mitään 
tiettyä kappaletta.

– Ibanez, Asturias? Riku kysyi ja oli soittavinaan 
ilmakitaraa.

– Si, Asturias, kitaristi vastasi.
– Si, Asturias, Riku toisti ja ojensi kitaristille 

farkkujen taskusta kaivamansa setelitukon.
Yllättynyt kitaristi ei ensin tiennyt, mitä tekisi 

mutta laittoi sitten rahat paitansa rintataskuun ja 
ryhtyi soittamaan. Sormet näppäilivät kieliä ja tuttu 
sävelmä rikkoi kylän hiljaisuuden. Soitto alkoi hiljaa 
ja rauhallisesti, mutta voimistui vähitellen. Turistit 
laskivat oluensa pöydälle ja kuuntelivat soittoa. Torin 
poikki matkalla ollut koirakin pysähtyi ja käänsi 
kuononsa kohti ravintolaa. Soinnut saivat maailman 
värähtelemään yhä kiivaammin. Tuntui kuin hiljainen 
kesätuuli olisi salakavalasti muuttunut hurrikaaniksi, 
joka repi kaiken sijoiltaan.

Myrskyn tyynessä silmässä olivat vain Riku ja 
kitaristi, joka tuijotti eteensä mitään näkemättä. Hän 
sormensa liikkuivat kielillä, mutta niitä ohjasi jokin 
muu voima. Riku sulki silmänsä ja antoi musiikin 
temmata hänet mukaansa. Hetken ajan Riku muisti 
Mian, hänen kasvonsa, hänen hymynsä ja hänen 
tuoksunsa. Mutta Mia oli  jossain kaukana ja hän alkoi 
jo haalistua Rikun ajatuksista. Maailma hajosi Rikun 
ympäriltä ja katosi sävelten pyörteeseen. Musiikki 
katosi kaukaisuuteen ja sen tilalle tulivat sadat äänet, 
jotka huusivat outoa nimeä, hänen nimeään. Asturian 
kuningas avasi silmänsä ja katsoi valtakuntaansa.
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V 

Mia käveli portaita kolmanteen kerrokseen. 
Rikun kännykässä oli ollut vastaaja päällä jo 

pari päivää eikä kukaan ollut kuullut hänestä mitään. 
Rikun asunnon ovi oli raollaan ja Mia astui varovasti 
sisään. Radio oli päällä, mutta olohuoneessa ei ollut 
ketään sitä kuuntelemassa. Mia antoi radion olla 
päällä. Makuuhuonekin oli tyhjä, samoin kylpyhuone. 
Mia meni keittiöön ja löysi pöydältä kauan aikaa 
sitten kylmenneen kupillisen kahvia ja kannettavan 
tietokoneen, jonka akku oli loppunut. Kaikesta 
päätellen Riku oli lähtenyt yllättäen ja kiireellä. Mia 
meni ikkunan luokse ja katsoi ulos. Alkoi sataa lunta. 
Mia pohti, pitäisikö hänen soittaa poliisille.

– Kuinka te pääsitte sisään ja mitä te täällä teette? 
joku kysyi.

Mia kääntyi ja näki kiinteistöhuollon haalariin 
pukeutuneen miehen.

– Ovi oli auki. Tulin etsimään ystävääni, sillä hänestä 
ei ole kuulunut mitään vähään aikaan.

– Vai niin. Täällä ei ole asunut ketään pariin 
kuukauteen. Tulin katsomaan, että kaikki on kunnossa 
huomista asunnonnäyttöä varten.

Mia katseli hämmentyneenä ympärilleen tyhjässä 

Olen espoolaistunut ohjelmistosuunnittelija, 
joka harrastaa historiaa, spekulatiivista fi ktiota, 
dekkareita ja kirjoittamista. Novellejani on 
julkaistu mm. Usvassa ja Kosmoskynässä 
sekä kokoelmissa Tuhansien zombien maa ja 
Sherlock Holmes Suomessa.

keittiössä, jossa ei ollut pöytää eikä tuoleja. Hän ohitti 
kiinteistöhuollon miehen ja astui hiljaiseen ja autioon 
olohuoneeseen. Lattialla oli pölyä. Mia värähti inhosta 
nähdessään hämähäkin juoksevan piiloon lämpöpatterin 
taakse.

– Mikä sen teidän ystävänne nimi on?
– Hän on..., Mia aloitti, mutta ei osannut enää jatkaa. 

– Ei sillä ole väliä, taisin erehtyä talosta. 
Mia lähti asunnosta katsomatta taakseen. Päästyään 

pihalle hän ihmetteli, mitä oikein teki vieraan 
kerrostalon pihalla. Hän oli ollut menossa tapaamaan 
jotakuta, mutta ei muistanut enää ketä. Mia päätteli, 
että hänellä oli viime aikoina ollut liikaa työstressiä. 
Sellainen sai ihmisen unohtelemaan asioita. Mia päätti 
sopia pomonsa kanssa pitävänsä tekemiään ylityötunteja 
vapaana. Hän käveli läheiselle bussipysäkille ja lähti 
seuraavalla bussilla kohti kotia. Kotimatkalla Mia pohti, 
minne lähtisi lomallaan. Ehkä viimeinkin Espanjaan? 
Hänen pitäisi vain löytää joku kaveri matkalle, yksin hän 
ei halunnut lähteä.

© Jussi Katajala 2010

Novelli lähti liikkeelle kun satuin lukemaan 
Wikipediasta, että Iron Maidenin kappaleessa 
“To Tame a Land” on lainattu Isaac Albénizin 
säveltämää teosta Asturias (Leyenda). Sen 
jälkeen selvisi, että samaa teemaa on käytetty 
muissakin kappaleissa. Luettuani vielä Asturian 
kuningaskunnan synnystä alkoi novellin juoni 
hahmottua. Kaikkea yhdistävä tekijä novellissa on 
Asturiaan teema, mutta mukana on ehkä myös 
hieman Frank Herbertin Dyyniä, johon “To Tame a 
Land” perustuu.

Jussi Katajala
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Sanotaan, että kojootit lauloivat, kun saarnamies 
saapui verenpunaisesta taivaanrannasta. Joskus 

kuulee myös väitettävän, että korppikotkat leyhyttivät 
siipiään viilentääkseen hänen oloaan hänen pitkällä 
matkallaan. 

 Moiset puheet ovat tietenkin silkkaa palturia, 
mutta legendat syntyvät yksinkertaisten ihmisten 
suusta. 

 Huhut hänen tulostaan olivat kyllä kulkeneet 
kaukaa, kielenkannat laulaneet virsta virstalta, kylästä 
kylään. Seudulla, jonka suurin tapahtuma vuosiin oli 
ollut kaksipäisen vasikan syntymä, sana levisi ja kasvoi 
pensaspalon lailla. 

 

Väkijoukko velloi kylänraitin varrella pienissä 
ryhmissä, jotka hajaantuivat ajoittain vain 

muodostaakseen jälleen uusia ryhmiä. Uteliaisuus 
ja levottomuus levisivät kuin hiekkakirput ihmisten 
keskuudessa. Hermostunut ääntensorina väreili ja 
nousi kuivassa aavikkoilmassa kilpaa lämpöaaltojen 
kanssa.

 Oli vasta aamu, mutta päivästä lupasi tulla 
korventavan paahteinen. Orpo tuulenvire tarrautui 
puuskittain vaatteisiin kuin sekin olisi ollut 
jännittynyt siitä, mitä tuleman piti, ja halunnut jakaa 
kiihkonsa ja epävarmuutensa. Vilvoittamaan siitä ei 
kuitenkaan ollut. 

 

Vento seisoi keskellä rauhattomasti liikehtivää 
sisarusparveaan. Aikuisten mittoja hän ei 

ollut vielä kasvanut täyttämään, mutta pisimpänä 

sekalaisesta joukosta toivoi näkevänsä hyvin, kun aika 
vihdoin tulisi. Kauempaa väenpaljouden seasta hän 
kuuli riitaisia ääniä: 

 “Kolmipurol saarnamies puotti taivaan niitten 
niskaan, kun ei kuunnelleet!”

 “Ei tuo viel mitää, Haarakalliol se halkas koko 
halavatun kiven, joka roiskutti sitte sulaa tulta 
ympäriins!”

 “Tuo nyt on kyl aika paksua...”
 “Totta on! Joka sana. Veljen lanko Länkisääri kerto 

itte hädin tuskin välttyneensä palamast elävält!”
 “Ha! Länkisääri ny syttys tuleen vähemmästäki. Eikä 

se juopporetku sitä paitti oo koskaan käyny Haarakalliol 
päinkää.”

 “Riita poikki, peijakkaat! On se ny kumma, ku isot 
miehet puhuu paskaa lämpimikseen. Salamoit sellane 
saarnamies kyl silmistää syöksee, siit minä meen vaik 
valalle. Kivikylän Haarahuuli oli itte nähnynnä...” 

  Nuorimmat alkoivat jo käydä kärsimättömiksi, 
ja Vennon huomio kääntyi pois väittelystä. Ukot nyt 
aina taittoivat sanan peistä, vaikka aihe oli tällä kertaa 
ollutkin tavallista mielenkiintoisempi. 

 Taivaan suuri tulikehrä ei ollut vielä ehtinyt kivuta 
heidän päidensä päälle, mutta Vento tunsi olonsa 
muuttuvan hetki hetkeltä painostavammaksi. Hän 
pyyhkäisi pitkän, ruosteenpunertavan suortuvan 
kasvoiltaan. Aavikkoruusuksi toiset häntä pilkallaan 
kutsuivat. Ei hän pannut pahakseen, sehän oli oikein 
kaunis lempinimi. Ele oli puoliksi tiedostamaton, mutta 
tuttuudessaan onnistui rauhoittamaan häntä. Lapset ja 
nuoret oli puettu parhaisiin säkkikankaisiin mekkoihin 
ja tunikoihin, mitä nyt kullekin oli päälle pantavaksi 

Saarnamies
Markus Harju
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riittänyt. Useammassakin asusteessa alkoi kuitenkin jo 
näkyä ja tuoksua hikitahroja, joihin tomu ja kärpäset 
kärkkäästi syöksyivät piehtaroimaan. 

 Ilma oli sakeana odotuksesta, vaikkei kukaan 
todella tiennytkään, mitä odottaa. Ei näin kaukana 
rajaseudulla, käytännössä joutomaiden naapurissa, ollut 
vaivautunut saarnamiehiä aiemmin käymään.

 Vihdoin kaukaisuudesta nouseva pölypatsas ilmoitti 
ajan koittaneen. 

Yksinäinen tappurapallo vyöryi raitille talojen välistä 
hieman ennen ratsastajaa, kuin hänen airueenaan. 

Tuuli yltyi viheltämään mollivoittoisesti. 
 Saarnamies ratsasti hitaasti kylään kaakilla, joka 

oli selvästi jo nähnyt parhaat päivänsä. Sen luisevat 
kyljet olivat pölyisen hien muodostama mosaiikki 
täynnä kaltevia pintoja. Vanha eläin herätti Vennossa 
säälin tunteen, mutta hänen oli silti myönnettävä, että 
ratsastaja oli noista kahdesta säälittävämmän näköinen.

 Satulassa itsekseen mutiseva mies oli vanha, hyvin 
vanha. Hänen oudosti leikatut vaatteensa näyttivät 
olevan ikiaikaisen tomukerroksen peitossa. Iho 
ratsastajan kasvojen yllä oli uurteinen, läpikuultava ja 
pingoittunut sellaisen miehen ilmeeseen, joka uskoo 
jo nähneensä kaiken, mutta ei ole koskaan nauttinut 
näkemästään.

 Silti ihmiset kumarsivat ja niiasivat hänelle, osoittivat 
pelonsekaista kunnioitustaan pokkuroiden ja madellen 
kuin isäntäänsä kotiin tervetulleeksi toivottavat koirat. 

 Vennon mielestä saarnamies näytti yksinäiseltä, 
eksyneeltä. Hän tunsi tulleensa petkutetuksi. Tämäkö 
olisi tarinoiden tultasyöksevä hirviö, jonka sanottiin 
komentavan salamoitakin? Tämä väsynyt, surullinen 
ihmisraunio?

 Hän kohotti arasti katseensa pölyisen vanhuksen 
silmiin miettien, mitä siellä näkisi. Ehkä kukaan ei 
ollut aiemmin ajatellut tehdä sitä. Kaikkihan tuntuivat 
katsovan hänen ohitseen, jalkoihin, rinnuksiin; minne 
tahansa, muttei kasvoihin. Ehkäpä saarnamies halusikin 
vain jonkun, joka todella tunnistaisi hänet, todistaisi 
hänen olevan olemassa. Ei myyttisenä hahmona, jolla 
on valta käskeä ja tulla totelluksi, vaan ihmisenä. 
Miehenä.

 Väsyneiden, uurteisten luomien alla asuvat silmät 

olivat lasiset, kylmät ja hapantuneen maidon väriset. Ne 
nauliintuivat Ventoon ja kahlitsivat hänen katseensa. 
Likaisenvalkeiden viiksien kehystämä ohuthuulinen, 
tyytymätön suu vääntyi niukkaan hymyyn, kun elämä 
alkoi palata miehen olemukseen.

Kun Vento avasi silmänsä, hän tiedosti alkuun 
vain varjoisan huoneen ja viileät kädet, jotka 

silittivät hänen otsaansa ja painoivat hänet takaisin 
makuuasentoon hänen yrittäessään voipuneesti nousta. 
Hän räpytteli ripsiään pöllästyneenä.

 “Rauhallisesti, pikkunen. Sut on valittu”, hyräili 
nainen, jonka kasvot leijailivat hänen eteensä hämärässä. 
Kun hänen silmänsä tarkentuivat, hän tunnisti tämän 
Pellavaksi, yhdeksi monista äideistään. Mutta harvoin 
häntä enää pikkuiseksi kutsuttiin.

 Hiljalleen ympäristökin alkoi valjeta. Se muuttui 
haaleasta värilliseksi ja vihdoin tunnistettavaksi. Vento 
makasi yhdessä kylän oikeista sängyistä, uskoakseen 
saluunan takahuoneessa. Likaisen ikkunalasin säröjen 
väleistä suodattuvan valon määrästä saattoi päätellä illan 
jo alkaneen laskeutua. Mitä oli tapahtunut? Oliko hän 
pyörtynyt kuumuudesta? 

 “Valittu mihin, mama?” Suu oli kuiva, puhuminen 
vaikeaa.

 “Hys, kulta, hysss”, Pellava hyrisi ja tarjosi hänelle 
mukillisen kaktusmehua, mutta naisen lämpimän 
huolettomuuden alla oli aistittavissa pelon vivahde. 

 “Teet vaan niinku sanotaan. Sellanen meidän osa on.” 

Päällisin puolin kaikki oli hyvin. Ventoa ei 
kohdeltu kaltoin, ja ruokaakin hänelle tuotiin, 

mutta huoneesta hänen ei sallittu poistua. Hän 
muisti kärsineensä vastaavanlaisesta arestista joskus 
pienempänä, mutta nyt täytyi olla muutakin tekeillä. 
Eihän hän ollut mitään tehnyt, mikä oikeuttaisi moisen 
kohtelun. Ei ainakaan tietääkseen. Eikä pikkulapsille 
varattu rangaistus tuntunut muutenkaan soveliaalta.

 Ihmiset, jotka hän oli tuntenut koko lyhyen elämänsä 
olivat kyllä ystävällisiä, mutta samaan aikaan he olivat 
muuttuneet vieraiksi. Etäisiksi. Vältteleviksi. Juttelivat 
niitä näitä, mutta kun hän yritti esittää kysymyksiä, he 
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käänsivät katseensa pois ja vaikenivat.
 Tätä kesti muutaman päivän, ja vaikka Vento 

ei tilannetta ymmärtänytkään, hän alkoi hiljalleen 
tottua uusiin arjen rutiineihinsa. Eiväthän ne 
monimutkaisia olleetkaan; samaa korien ja mattojen 
punomista ja skorpionin kuorien aukomista kuin 
aiemminkin, mutta vailla ulkoilman suomia vaihtelun 
mahdollisuuksia. Miesten mukaan metsästämään 
pääsemisestä ei kannattanut puhuakaan, eikä 
paimeneenkaan enää voinut mennä. Neljän seinän 
muodostama maailma oli kovin rajallinen ja 
tunkkainen. 

Tavallaan Vento oli odottanutkin sitä, mutta kun 
saarnamies vihdoin astui sisään huoneeseen, hän 

yllätyi silti. 
 Vanhus liikkui kankeasti ja varoen, hapuili käsillään 

tukea ovenpielestä. Väsymyksestä ja epätoivosta, jotka 
hänestä oli ensinäkemältä aistinut, ei kuitenkaan ollut 
enää merkkiäkään. Hän tuntui palavan vaivoin hillityn 
energian varassa. Oli kuin jokin, joka oli pitkään 
ollut miehen käsien ulottumattomissa olisi vihdoin 
häämöttänyt aivan näköpiirissä. Marmorisilmät, 
joissa nyt hämärästä huolimatta erottuivat pupillien 
punertavat ääriviivat, katsoivat vuoteella istuvaa Ventoa 
tutkimattomina ja utuisina miehen pureskellessa 
viiksiensä päitä jäljellä olevilla hampaillaan.

 “Ootkos sinä, pentu, siviä? Minä saan kyl selville, 
jollet rehellisesti vastaa!” Sanat läjähtivät ilmoille 
kuin ruoska. Vento yllättyi yhtenevässä määrin sekä 
kysymyksestä että sen vihamielisestä sävystä.

 “A-anteeks...? Mitä herra Saarnamies tarkottaa?” 
hän takelteli. Sipulinhajuisen henkäyksen saattelemat 
sanat tuntuivat hänestä niin pöyristyttävän oudoilta, 
ettei hän tahtonut uskoa korviaan. Miksi hänelle näin 
puhuttaisiin? 

 “Vastaa kunnol, ku kysytää, pirunpenikka! Ootkos 
levitelly haarojas miesväelle? Kaupitellu kiusauksias 
riivatakses kunnon ihmisii?”

 “No, ennoo!” Vastaus purkautui suusta kuin 
kuuma sylki ennen kuin Vento ehti ajatellakaan, mitä 
hankaluuksia epäkunnioitus tätä myyttistä hirviötä 
kohtaan voisi aiheuttaa. Hän tuijotti närkästyneenä 
saarnamiestä kihisevän raivon vallassa. Jos tuolla 
hetkellä katse olisi voinut tappaa, hän olisi jakanut 
huoneen ruumiin kanssa.

 Ohuet huulet vääntyivät julmaan hymyyn, jossa 

oli ripaus voitonriemua. Sanaakaan sanomatta vanhus 
kääntyi ja laahusti hitaasti ovesta ulos. Lukonkielen 
kilahdus jätti Vennon jälleen yksin hämärään ajatustensa 
kanssa.

Sana sanalta Vento sai lopulta houkuteltua 
häämöttävän kohtalonsa ulos sisaruksista, äideistä 

ja naapureista, jotka toivat hänelle ruokaa ja kävivät 
huolehtimassa hänen muista tarpeistaan. Jaettu häpeä 
tuntui tilanteen pitkittyessä olevan useimpien mielestä 
parempi kuin sanaton. Ihmisen perusluonteeseenhan 
kuuluu tapa keksiä tekosyy toisensa jälkeen ja selitellä 
asioita omalta kannaltaan parhain päin. Yleensä niin, 
että pohjimmiltaan syy on aina jonkun muun.

 Rajamailla harvoin edes muistettiin sisäisten läänien 
nimellistä valta-asemaa ja verotusoikeutta. Nykyisten 
asukkaiden esi-isät olivat alun perinkin tulleet sinne 
vaipuakseen unohduksiin. Aito, ilmielävä saarnamies 
oli kuitenkin eri asia kuin kaukainen keskushallinto, 
josta ei käytännössä ollut muuta muistutusta kuin 
Kivikylän vanha vouti, joka vietti suurimman osan 
ajastaan tukkihumalassa. Legendan muuttuminen 
lihaksi oli kova pala sulateltavaksi. Todellisuus oli tarua 
hirvittävämpää.  
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Ainoa, joka olisi asemansa perusteella voinut asettua 
saarnamiestä vastaan oli Luutohtori. Mutta kukaan ei 
ollut nähnyt vanhaa poppamiestä sen kohtalokkaan 
aamun jälkeen, kun saarnamies oli saapunut kylään. 
Ei häntäkään silti voinut syyttää. Saarnamiehen kiivas 
ja nälkäinen jumala loppumattomine käskyineen 
siitä, miten ihmisten tulisi elää ja kuolla, ei paljoa 
merkinnyt siellä kaukana kaikesta, mutta olisi silti 
ollut kohtalon uhmaamista asettua vastoin tämän 
voidellun puhemiehen tahtoa. Henget rajamailla 
olivat heikkoja ja oikukkaita. Ne johdattivat joskus, 
kun niitä sattui huvittamaan, mutta ei niiden apuun 
kannattanut turvautua. 

 Vento tulisi olemaan saarnamiehen auringonlasku. 
Hänen paratiisin porttien liekehtivä avaimensa. Jokin 
hänen silmissään - tai ehkä vain se pieni myötätunnon 
hetki, joka oli saanut yhden sisarusparvesta 
nostamaan silmänsä tomuisesta maasta saarnamiehen 
kasvoihin - oli valinnut hänet. Jos sitä ei olisi aistittu, 
tunnistettu, olisi vanhus varmaankin ratsastanut 
eteenpäin huomaamattakaan kulkeneensa kylän läpi, 
huomaamattakaan olleensa ihmisten keskellä, vaikka 
joutomaiden halki aina lännen viimeisille rannoille 
asti.

 Ei saarnamies kenellekään uskoutunut, ei vaihtanut 
sanaa, joka ei olisi ollut käsky. Sanomatta jätetylläkin 
sanalla on kuitenkin mahtinsa ihmisten mielissä.

 Huoneensa hämärässä Vento mietti, kuinka 
ihmisen elämä näytti määrittyvän pienien hetkien 
kautta. Joskus sen, mitä hän tekee, tai ei tee, vain 
silmänräpäyksen ajan. Kuinka pienestä kaikki 
saattoi ollakaan kiinni. Oliko näiden hetkien 
valinta tietoinen, johdatusta vai puhdasta sattumaa? 
Seuraamukset kuitenkin kantaisivat aina läpi elämän, 
kuinka paljon sitä jäljellä olikaan. Oli surullista 
ymmärtää liian myöhään.

Vankilansa ikkunasta - sellaiseksi hän oli sitä 
alkanut kutsua - Vento pystyi seuraamaan, kuinka 
saarnamies johdatti kyläläisiä jumalansa rituaaleihin. 
Mies näytti keräävän voimaa päivä päivältä. Harva 
näytti ymmärtävän, mistä kaikessa laulamisessa 
ja polvistumisessa keskipäivän pahimmassa 
paahteessa oli kyse, mutta kukaan ei uskaltanut 
vastustaakaan. Miehet ja naiset, joiden olisi pitänyt 
olla paimentamassa laumojaan tai hoitamassa 
niukkoja peltojaan, katselivat hämillään ympärilleen 

kuin odottaen jonkun sanovan jotain. Kun kukaan ei 
avannut suutaan, he painoivat joukoin päätään tomuun 
nöyryyttäen itseään vieraan jumalan vaatimusten edessä.

 Pahaenteisempää Vennon kannalta oli kylän laidalle 
nouseva pensaista, ruohosta, vanhoista lankuista ja 
kuivuneesta lannasta muodostuva keko. Saarnamiehen 
käskyjen mukaan sekaan lisättiin myös kuumuutta 
kerääviä laakeita kiviä, joita kuivuneiden jokien uomista 
löytyi. Kyläläiset lisäsivät alistuneen kuuliaisesti oksan, 
paakun, tukon kerrallaan arvokasta luonnonainesta 
kekoon. Heidän käytöksensä muuttui aremmaksi ja 
varuliaammaksi kuorma kuormalta. Rajamailla tuli 
oli huono renki, jonka kanssa tekemisissä oltaessa 
piti noudattaa suurinta mahdollista varovaisuutta. 
Koko kylä oli rakennettu aikoinaan ensimmäisten 
uudisasukkaiden mukanaan tuomasta puutavarasta, joka 
oli vuosien paahteen ja tuulen jäljiltä rutikuivaa. Tulen 
valjastamisessa oli tarkat säännöt, joita nyt rikottiin 
rankasti, mutta vastahakoisuus näkyi vain pelokkaissa 
eleissä ja vaimeasti mutistuissa kirouksissa.

Viimein koitti ilta, jolloin Vento tuotiin 
saarnamiehen eteen kädet selän taakse sidottuina 

ja asetettiin rovionsa päälle. Etäisesti hän ymmärsi 
pian jättävänsä tuntemansa maailman, joka koostui 
paahtavasta auringosta, oikukkaasta tuulesta, erämaan 
harvoista puista, pensaista, ruohosta, ja sen petollisen 
runsaasta eläinkunnasta; maailman, joka koostui 
ihmisistä, jotka olivat pohjimmiltaan hyvää väkeä, 
mutta liian riippuvaisia naapuriensa mielipiteistä, 
liian arkoja toimimaan ilman lauman tukea. Olisi 
ollut helppo huutaa, helppo kirota, helppo syytää 
syytöksiä, mutta hän oli hiljaa, sisäiset silmät jo 
uusissa horisonteissa. Yllään hänellä oli sama väljä 
säkkikangasmekko kuin sinä aamuna, jolloin pieni 
myötätuntoinen ele, taka-ajatuksitta tarjottu, oli tulkittu 
lupaukseksi jostakin, mitä sen takana ollut nuori mieli ei 
ollut ollut valmis käsittämään.

 Saarnamiehen silmien hehkuvan punaisissa 
pupilleissa paloi nälkä. Se heijastui tärisevien käsien 
pitelemien soihtujen liekeistä ja auringon heittämästä 
jälkiloimusta. Saarnamies lähes värisi, kuin hurmoksen 
vallassa. Luurankomainen käsi tarttui Vennon vaatteen 
yläosaan ja repäisi sen yhdellä kärsimättömällä liikkeellä 
hänen yltään. Aavikolta puhaltava iltatuuli hyväili 
nuorta alastonta ruumista, aika tuntui pysähtyneen.
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 Kolkko kimeä nauru viilsi halki jännittyneen ilman 
ja särki tilanteeseen kertyneen latauksen.

 Luutohtori nilkutti hitaasti kylänraittia pitkin 
roviota kohden nojaten joka askeleella käkkyräiseen 
kävelykeppiin. Poppamiehen hiuksiin, korviin ja 
vaatteisiin ripustetut luunpalaset kuiskivat ja kahisivat 
säestäen kantajansa pahaenteistä hilpeyttä. Väkijoukko 
sävähti hänen tieltään.

 Saarnamies käännähti kannoillaan kuin vuosia 
nuorempi mies ja sähähti: “Sinä! Sinun vuoros tulee 
kyl, pahalainen. Pääset samoille pahnoille palamahan, 
pirunpalvoja, ku tärkeemmiltä asioilta keritähän.”

 Luutohtori jatkoi nauruaan. “Niihä sä, houkka, 
sanot. Kovasti viel tahtositki, semmä tiedän. Voi, nii 
hyvin mä tiedänki!” Vanhan poppamiehen ääneen 
alkoi kertyä uhkaavaa voimaa: “Vaan eipä tuu 
suunnitelmistas mitää, ei! Liian pitkää odotit, iilimato. 
Vähä sait imastua intoa viattomuudest, voimaa lainasit 
jäseniis, mut virheen teit silti! Tolla tulella et pitkälle 
pötki, etkä siit ainaskaa uutena nouse enää.”

 Saarnamies tuijotti Luutohtoria kylmästi. 
“Heinikkoo sun sanas vaan huojuttaa, niinku 
palvelemas epäjumalatki.”

 Luutohtorin suupielet vääntyivät epämiellyttävään 

Olen päälle kolmekymppinen palvelualalla 
aikaansa hukkaava keravalainen joutomies. 
Kirjoittamisesta on vuosien itseni etsimisen 
jälkeen tullut jälleen tärkeä osa elämääni, mikä on 
pelkästään positiivista.

Saarnamies oli olemassa jo ennen tätä 
projektia, kirjoitettunakin jonkinnäköisenä 
versiona. Mutta vasta kun musiikki yhdistettiin 
mukaan kirjoitusprosessiin, alkoi teksti saada 
syvempiä sävyjä ja tarinan maailma hahmottua. 
Jos teema tarinasta pitää kiteyttää, niin se on 
vallankäytön ja uskomusten peloittava voima. 
Työssä inspiraationa käytetty biisi on Dusty 
Springfi eldin legendaarinen countrykappale: Son 
of the preacher man.

Markus Harju

hymynirveeseen. “Kattopa itte mite hyvin uhris valittit, 
jos et mun sanaan taho uskoa. Ittehä taikoihis rajat 
asetit, ittehä kuoppas kaivoit.”   

 Saarnamies vilkaisi nopeasti Ventoa, kääntyi 
jo takaisin vastustajaansa kohden ivallinen ilme 
naamallaan, mutta käännähti äkkiä takaisin. Kylässä 
vietettyjen päivien aikana niille hiipinyt väri pakeni 
hitaasti saarnamiehen edelleenkin kalpeilta kasvoilta. 
Sen sijaan niille nousi luonnoton raivon ilme. 
Vanhuksen viimeinen katse, juuri ennen kuin hän 
kouraisi rinnustaan pakonomaisella eleellä ja kaatui 
maahan vaahto suupielestä pursuten, oli kohdistunut 
Vennon haaroväliin. 

 

Vieläkin kerrotaan, että joskus illankoitteessa, 
kun tuuli puhaltaa joutomailta tavallista 

polttavampana, voi siinä kuulla saarnamiehen viimeisen 
huudon. Silloin äidit patistavat lapsensa sisälle 
leikeistään, ja miehet kerääntyvät saluunaan mutisemaan 
pahoista enteistä lopettaen päivän työt etuajassa. Se on 
ääni epätoivon toiselta puolelta, täynnä voimatonta 
vihaa ja menetystä. Pettymystä ja turhautuneisuutta. 

 Se on kivisen sydämen särkymisen ääni.

© Markus Harju 2010
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Muovielämää
Venla Lintunen

Oli kaunis kesäpäivä. Kuka tahansa muu olisi 
varmasti ärsyyntynyt joutuessaan istumaan 

töissä sellaisena päivänä, mutta en minä. Tuijottelin 
lumoutuneena epätodellisen sinistä taivasta ja niitä 
harvoja pilviä, joita siellä leijaili. Muistin nähneeni 
samanlaisen taivaan viimeksi lapsena! Mutta kaikkein 
suurimman vaikutuksen minuun siinä näyssä teki pilvi, 
joka oli muodoltaan kuin siropiirteinen käsi. Siinäpä 
teema uudelle mallistolleni! Näin jo mielessäni kaikki 
ne lehtijutut, joissa kertoisin, miten jännittävällä tavalla 
olin saanut inspiraation. Niinpä kaivoin kameran esille, 
sillä ilman pitäviä todisteita kukaan tuskin uskoisi 
tarinaani todeksi. Mutta juuri ennen kuin ehdin 
näpsäistä kuvan, tapahtuikin jotain varsin omituista.

En enää ollutkaan työhuoneessani, vaan pimeässä 
huoneessa supisevan ihmismassan keskellä. 

”Shhh! Hän tulee!” kuulin jonkun kuiskaavan.
Sitten valot räpsähtivät päälle, ja oviaukossa seisoi 

häkeltynyt ystävättäreni.
”Paljon onnea, Maria!” kaikki huusivat, ja 

syntymäpäiväsankari sai päälleen serpentiiniä ja 
ilmapalloja.

”Voi kiitos! Ei teidän olisi tarvinnut”, Maria sopersi, 
”Ja eihän minulla edes ole mitään, mitä laittaa päälle.” 

Marian sisar irrottautui väkijoukosta ja ojensi 
pukupussia Mariaa kohti.

”Voi sinua: luulitko todella, että antaisimme sinun 
juhlia kaksikymmentäviisivuotispäivääsi arkivaatteissa?” 
Marian sisar nauroi. ”Kiitä ystävääsi tuolla! Hän teki 
sinulle aivan upean puvun. Ihastut siihen varmasti”, hän 
sanoi ja osoitti minua. ”Vilkuta vähän! 

Kymmenet hymyilevät kasvot kääntyivät minuun 
päin. Vilkutin kuuliaisesti, vaikka koko tilanne 
oli minusta omituinen: olin elänyt tämän hetken 
aiemminkin. Maria oli täyttänyt kaksikymmentäviisi 
vasta viikkoa aiemmin – olin siitä varma! Mietin, 
kärsinkö jostakin tilapäisestä muistihäiriöstä, vai olinko 
kenties nähnyt hyvin todentuntuista unta. Kaivoin 
kalenterin käsilaukustani, ja havaitsin olevani oikeassa: 
Marian syntymäpäiväjuhlat olivat tosiaankin olleet 
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jo viikkoa aiemmin. Kukaan muu ei kuitenkaan 
näyttänyt ihmettelevän tilannetta, joten ajattelin, että 
olin mennyt päivistä jotenkin sekaisin. Omituinen 
tilanne oli saanut pulssini kiihtymään, enkä saanut 
itseäni rauhoittumaan. Niinpä menin vessaan muka 
korjailemaan meikkejäni, vaikka todellisuudessa 
tarvitsinkin vain hetken omaa rauhaa. 

Nojasin peilipöytään ja tarkastelin kasvojani. 
Näytinkö stressaantuneelta tai sairaalta? Tai 
mahdollisesti väsyneeltä? Mielestäni en. Olin kyllä 
hieman kalpea, mutta se taisi johtua tästä yllättävästä 
tilanteesta.  Omituista oli kuitenkin se, että olin 
pukeutunut juhlavaatteisiin, vaikka olinkin luullut 
hypänneeni juhliin suoraan työhuoneeltani. Päälläni 
oli elegantti, punainen mekko, jollaista en edes 
tiennyt omistavani, hiukseni olivat nutturalla, vaikka 
ne aamulla olivat olleet poninhännällä, ja kasvoni oli 
meikattu paljon voimakkaammin kuin yleensä. 

Mutta sitten havaitsin jotakin vielä 
hämmentävämpää: suuret sormet vyötäisilläni!

Säikähdin ja hieroin silmiäni. Olin varmasti nähnyt 
harhoja. Mutta ei, ne sormet näkyivät yhä: peukalo 
vasemman kylkeni puolella ja muut sormet oikealla 
puolellani. Juoksin järkyttyneenä pois vessasta – ja 
törmäsin Kimmoon.

”Mikä hätänä, kultaseni?” Kimmo kysyi 
huolestuneena. ”Onko sinulla huono olo?”

Nyökkäsin.
  ”Minua huimaa”, vastasin, enkä oikeastaan edes 

valehdellut.
”No, siinä tapauksessa meidän on mentävä kotiin.” 

Kimmo kiersi kätensä olkapäilleni ja lähti taluttamaan 
minua ovelle. Matkalla hän tarttui Marian sisarta 
hihasta ja käski tätä kertomaan syntymäpäiväsankarille 
terveisiä. Aavistus huolta vilahti sisaren kasvoilla, 
mutta Kimmo totesi, että kyse oli varmaankin vain 
nestehukasta. Kimmo osasi aina valita ne tilanteeseen 
sopivimmat sanat! Se olikin eräs niistä monista 
piirteistä, joita hänessä rakastin. Olimme tavanneet jo 
lukiossa, mutta olimme yhä kuin vastarakastuneita. 
Tiesin olevani harvinaisen onnekas ihminen: elämäni 
oli aina ollut kuin satua . Vaikeuksiakin oli tietysti 
välillä ollut, mutta loppujen lopuksi kaikki oli aina 
kääntynyt parhain päin. Siksi luotinkin siihen, että 
kaikki järjestyisi nytkin.

Kotona minulla oli jo parempi olo. Näkemäni 

sormet alkoivat tuntua epätodellisilta: tietenkin olin 
vain kuvitellut ne! Kimmolle en viitsinyt mainita 
niistä, ettei hän huolestuisi minusta yhtään enempää. 
Olin varmaan sitten kaikesta huolimatta ollut hieman 
stressaantunut sen uuden kokoelman vuoksi – niin, 
sitä se varmasti oli ollut! Vain stressiä. Kimmon vieressä 
kaikki huolet kuitenkin unohtuivat varsin nopeasti.

”Mennään huomenna ulos syömään ihan 
kahdestaan”, Kimmo ehdotti. ”Se voisi tehdä sinulle 
hyvää.” 

Meidän oli tarkoitus mennä uuteen japanilaiseen 
ravintolaan, mutta jotenkin sitten päädyimme tuttuun 
meksikolaiseen. 

”Miten me nyt taas olemme täällä?” ihmettelin 
ääneen. Kimmo kohautti harteitaan.

”Tottumuksesta sitten varmaan. Omituistahan se 
kyllä on.”

Ruokia odotellessamme menin käymään vessassa. 
Vavahdin, kun muistin edellisen päivän tapahtumat. 
Katsahdin automaattisesti peiliin, vaikken uskonutkaan 
näkeväni mitään. Ja siellä ne taas olivat: sormet 
vyötäisilläni. Parahdin ääneen. Peilin kautta näin 
meikkejään korjailevan naisen kääntyvän katsomaan 
minuun. 

”Onko sinulla jokin hätänä?” hän kysyi ystävällisesti. 
Pudistin päätäni, vaikka näin sormet hänenkin 
vyötäisillään.

”Ei, tajusin vain, että olen hukannut jotakin”, sanoin 
nopeasti. Nainen katsoi minua omituisesti ja lähti pian 
pois. Minä puolestani palasin vessakoppiin, ja lysähdin 
voimattomana pöntölle.

Suljin silmäni, mutta kun avasin ne taas, vessakoppi 
oli haihtunut edestäni ja huomasinkin sen sijaan 
istuvani kotisohvalla Kimmon sylissä.

”Olipa mukava ilta”, Kimmo sanoi ja antoi suukon 
otsalleni. 

Hätkähdin. Mikä minua oikein vaivasi? Oliko 
minuun iskenyt jonkinlainen varhaisiän dementia?

”Mikä nyt on hätänä?” 
Kuulin huolen Kimmon äänestä. Epäröin hetken 

ennen kuin vastasin hänen kysymykseensä.
”Minusta tuntuu, että olen tulossa hulluksi.”
Kerroin Kimmolle kaiken, mitä viimeisten päivien 

aikana oli tapahtunut. Hän kuunteli hiljaa, mutta 
näin hänen katseestaan, että hän oli minusta todella 
huolissaan. 
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Hän käski minun kertoa heti, jos näkisin taas sormia 
tai huomaisin muistissani selittämättömiä katkoksia.

Eikä kestänyt kauan, kun näin taas ne sormet eteisen 
peilissä.

”Kimmo!” huusin, ja hän tuli juoksujalkaa. ”Katso! 
Siinä ne nyt ovat.”

Kimmo katsoi peiliin silmät ymmyrkäisinä.
”En minä näe mitään”, hän sanoi hitaasti.
Äimistyin.
”Sinunkin vyötäisilläsi on sellaiset!” 
Kimmo pudisti päätään epäuskoisena.
”Ei, kultaseni”, hän sanoi hiljaa. ”Taidat nähdä 

harhoja.”
Vastedes tarkistin jokaisen peilin, jonka ohi kuljin. 

Joka kerta niitä sormia ei näkynyt, mutta vähitellen 
havaintoja kuitenkin kertyi niin paljon, etten enää 
voinut kuitata kaikkea pelkästään kuvitelmaksi. 
Yritin miettiä, mitä se kaikki oikein tarkoitti, mutten 
keksinyt. Koska Kimmo ei nähnyt samaa kuin minä, 
päätin kertoa havainnoistani ystävilleni.

 Mutta kukaan muu ei nähnyt yhtään sen enempää 
kuin Kimmokaan. En tosiaankaan ollut aiemmin 
ymmärtänyt, miten sokeita ihmiset voivat olla. Näin ne 
sormet peilissä ties kuinka monen läheiseni vyötäisillä, 
mutta siitä huolimatta he kivenkovaan väittivät minun 
vain kuvittelevan. Ihmiset näkevät ilmeisesti vain sen, 
minkä he haluavat nähdä ja sen, minkä he uskovat 
näkevänsä. Kun kuitenkin väitin kivenkovaan, etten 
valehdellut, minua alettiin pitää huomionhakuisena 
masentuneena. Siitä sitten alkoikin elämäni pahin 
alamäki. En ollut koskaan riidellyt niin paljon enkä 
koskaan ollut niin onneton. Läheiseni jaksoivat jonkin 
aikaa olla ymmärtäväisiä, mutta jossain vaiheessa 
he alkoivat toden teolla huolestua minusta. Minut 
passitettiin jopa psykologin juttusille. Siinä vaiheessa 
ymmärsin, että ihmiset tosiaankin uskovat vain sen, 
mitä heidän on pakko uskoa, eivätkä aina sitäkään. Ja 
useimmiten he eivät siedä niitä, jotka kertovat heille 
epämiellyttävän totuuden: usein viestintuojia joko 
säälitään tai inhotaan, joskus jopa yhtäaikaisesti.

Niinpä päätin vaieta. En missään nimessä olisi 
voinut joutua mielisairaalaan, sillä silloin en ainakaan 
olisi saanut ketään uskomaan puheitani. Kaikesta 
huolimatta olin yhä varma siitä, etteivät sormet olleet 
vain kuvitelmaa. 

Mutta vaikka sitten vihdoin lakkasinkin puhumasta 

noista epämiellyttävistä asioista, ei minuun enää oikein 
suhtauduttu samoin kuin ennen. Se saattoi tietysti 
johtua myös siitä, etten itsekään osannut suhtautua 
maailmaan yhtä kepeästi ja iloisesti kuin aiemmin. 
Kimmo loi minuun kummallisia katseita, ja alkoi viipyä 
iltaisin töissä yhä pidempään ja pidempään. Jos hän 
olisi muuten käyttäytynyt normaalisti, olisin varmasti 
uskonutkin hänen selityksiinsä. Koska hän kuitenkin 
kohteli minua kuin ilmaa, en oikein ollut enää ollut 
varma siitä, mitä hän oikeastaan iltaisin teki. Se masensi 
minua. Olimme olleet yhdessä lähes ikuisuuden, tai siltä 
se ainakin tuntui. Kun hän yhtäkkiä ei enää ollutkaan 
siinä, minulla oli hirvittävän tyhjä olo.

Koska en enää tehnyt niitä pieniä spontaaneja retkiä 
ja ravintolaillallisia Kimmon kanssa, aloin sitten viettää 
enemmän aikaa ystävieni kanssa. He yrittivät kovasti 
piristää minua, vaikka tietenkään he eivät tienneet, 
että ne peilistä näkyneet kädet vaivasivat minua yhä. 
Tavallaan olikin hyvä, että he uskoivat alakuloisuuteni 
johtuvan pelkästään Kimmosta, eikä minun siis 
tarvinnut nostaa tuota toista hankalampaa aihetta enää 
esille. 

Eräänä päivänä ystäväni kutsui minut luokseen 
katsomaan elokuvaa yhdessä lastensa kanssa. Hän 
taisi ajatella, että lasten seura piristäisi minua, ja niin 
minä itsekin kuvittelin. Mutta kun Toy Story sitten 
lähti pyörimään, tajusin vihdoin sen, mikä minun olisi 
pitänyt tajuta jo ties kuinka paljon aiemmin. Kaikki 
muut nauroivat lelujen touhuille riemukkaasti, mutta 
minua ei naurattanut. Katselin elokuvaa kuin se olisi 
ollut oma tarinan, ja sitä se olisi hyvinkin voinut olla. 

Ne sormet vyötäisillämme – ne ovat lasten sormia. 
Olin siitä sillä hetkellä aivan varma. Seuraavalla kerralla 
tarkistin asian, ja kyllä: lasten pieniltä, pyöreiltä 
sormilta ne näyttivät. Kerran sormenkynnet oli lakattu 
kirkkaanpunaisella kynsilakalla niin huonosti, että asialla 
ei varmasti voinut olla kukaan muu kuin pieni tyttö. 

 Ja minun on sitten kaikesta päätellen oltava barbi. 
Kaikki täsmää. Elämäni täydellisyys, aikahypyt, 

omituiset ravintolaillalliset… miten en ollut tajunnut 
sitä aiemmin? Koko nykyinen elämämme taitaa todella 
perustua pelkkään lasten mielivaltaan. Siksi barbien 
maailmassa ei juuri ole vammaisia, rumia eikä köyhiä. 
Selittämättömissä onnettomuuksissa vammautuneetkin 
ovat yleensä parantuneet kuin ihmeen kautta. Ystäväni 
mies menetti jalkansa, mutta se saatiin kumma kyllä 



USVA 3/201050    

pelastettua. Nyt tietenkin tiedän, mistä moiset 
ihmeparanemiset johtuvat. Pikkulapset saattavat 
vahingossa riuhtaista barbien jäseniä irti, mutta 
vain harvoin ne vahingot jäävät pysyviksi: jalkoja ja 
käsiä voi nimittäin aina liimata ja teipata takaisin. 
Kummallisesti leikatut hiukset sen sijaan ovat jotakin 
sellaista, mitä harvat pikkutytöt osaavat korjata. 
Varmaankin siksi hiusongelmiin suhtaudutaan 
meidän maailmassamme vakavammin kuin raajojen 
menetykseen. Minusta jo tämä suhtautumistapa riittää 
todistamaan teoriani todeksi.

Mutta en voinut kertoa näistä päätelmistäni 
kenellekään. Ei, tässä tilanteessa viestintuoja olisi 
varmasti ammuttu! Minun täytyi odottaa ja sopeutua, 
hioa strategiaani. Enhän ollut itsekään aivan varma 
siitä, mikä tapahtuma milloinkin liittyy leikkijöiden 
päähänpistoihin, mikä taas omiini. Ja se on ehkä 
pahinta: en ollut varma, onko minulla loppujen 
lopuksi omaa tahtoa ollenkaan. Oliko tuo uusi 
ymmärryskin minulla leikkivien lasten mielijohdetta 
vai aivan oma oivallukseni: en enää osannut uskoa 
oikein mihinkään. Mietin kuitenkin asiaa, ja sen 
verran kuin lapsista tiesin, he eivät luultavasti edes 
olisi keksineet mitään näin nokkelaa. Tuskinpa he 
olisivat saaneet viattomat barbit luulemaan, että 
näillä on oma tahto, kun kerran aikuisetkaan eivät ole 
onnistuneet toistaiseksi ainakaan tarkoituksellisesti 
luomaan tuntevaa, ajattelevaa tekoälyä. Viime aikoina 
olen kuitenkin tajunnut, ettei olematonta sentään 
voisi huijata. Niinpä olenkin vakuuttunut siitä, että 
elämässäni on kuitenkin edes yksi varma asia, ja se on 
oma mieleni. Minä olen minä, eikä kukaan ole luonut 
minun mieltäni. Elämäni ulkoiset puitteet saattavat 
kyllä olla lasten hallinnassa, mutta minä olen oman 
mieleni valtiatar. 

Aika kului, mutten vieläkään keksinyt, mitä 
voisin tilanteelleni tehdä. Elämäni oli aiemmin ollut 
onnellista, ja luultavasti ilman noita sormiepisodeja 
olisin jatkanut elämääni aivan samalla tavalla kuin 
aiemminkin. Mutta nyt vain tutut ja turvalliset 
arkirutiinit pitivät minut pystyssä, enkä osannut oikein 
nauttia mistään: kaikki tuntui merkityksettömältä. En 
kuitenkaan oikein osaa sanoa, olisinko enää halunnut 
jatkaa elämääni valheessa, vaikka silloin olisinkin 
varmasti ollut onnellisempi. Valinta olisi tietysti 
ollut helppo, mikäli en olisi ollut ainoa elämänsä 

valheellisuuteen herännyt: silloin taakan sentään olisi 
voinut jakaa jonkun kanssa. Kiinnitin yhä enemmän 
ja enemmän huomiota sellaisiin spontaaneihin 
tapahtumiin, jotka eivät kaiken järjen valossa sopineet 
kaavaan. Ne kerrat, kun Kimmo vei minut kanssaan 
huvipuistoon tai ravintolaan tulivat niin puskan takaa, 
että niiden oli varmasti oltava lasten keksintöä. Ne 
kerrat, joina Kimmo yhdessä hetkessä suuteli minua 
intohimoisesti ja toisessa vaikeni kuin seinä, eivät 
yksinkertaisesti voineet molemmat olla kokonaan totta. 

Olin jo lakannut uskomasta siihen mahdollisuuteen, 
että kohtaisin koskaan ketään kaltaistani. Barbit olivat 
ilmeisesti jo iät ajat uskoneet olevansa kehityksen 
huippu ja jättäneet joko tietoisesti tai tiedostamatta 
huomiotta kaikki ne sellaiset tapahtumat, jotka 
puhuivat sitä oletusta vastaan. Miksipä se seikka 
muuttuisikaan? Varmasti minunlaisiani oli ollut 
aiemminkin, mutta heidän löytämisensä voisikin sitten 
olla hankalampaa: kaikki varmasti joko pitivät matalaa 
profi ilia tai olivat joutuneet hoitoon. 

Mutta kaikesta huolimatta minun oli kerrottava 
jollekulle, millaisia johtopäätöksiä olin niistä sormista 
vetänyt. Siinä vaiheessa kun olin keksinyt, mistä 
oikein oli kyse, olin jo lakannut puhumasta muille 
havainnoistani. Ja puhua en aikonut nytkään. Koska 
en keksinyt parempaakaan tapaa, marssin kauppaan 
ja ostin kaksi barbia. Hieman minua kyllä epäilytti, 
sillä en voinut olla miettimättä, olivatko barbienkin 
barbit samalla tavalla tuntevia ja ajattelevia kuin 
me itse. Ystävieni lapsiakin olin ojentanut, kun he 
olivat kohdelleet barbeja liian kovakouraisesti, mutta 
nyt sorruin itse käyttämään noita pieniä nukkeja 
omia tarkoitusperiäni varten. Toisaalta en tiennyt, 
miten muutenkaan olisin voinut välittää viestini. 
Niinpä yritinkin lohduttautua ajatuksella siitä, että 
oikeastaanhan pelastaisin nuo barbit joutumasta lasten 
hyppysiin. 

Asettelin ostamani barbit eteisen pöydälle. Niiden 
viereen asetin lapun, jossa luki ”I’m a barbie girl”. 
Sanat olivat eräästä vanhasta kappaleesta, jonka tiesin 
Kimmonkin muistavan teinivuosiltamme. Olin varma, 
että hän tietäisi heti, mitä viestini tarkoitti. Olin jo 
nukkumassa, kun Kimmo löysi barbit, mutta vielä 
aamullakin hän oli hyvin kalpea. Vasta myöhemmin 
löysin barbit piilosta kenkäkaapista. Ilmeisesti viestini 
oli herättänyt Kimmossa edes jonkinlaisen reaktion, oli 



USVA 3/201051    

se sitten hyvässä tai pahassa. 
Eräänä päivänä minut taas tempaistiin juhliin kesken 

työpäivän. Minua ärsytti – on kamalaa elää aikuista 
elämäänsä lasten sanelemilla ehdoilla! Eivät nekään, 
joilla on lapsia, elä niin täysin lasten maailmassa kuin 
me.

Kimmo tuli taas luokseni, aivan niin kuin kaikki olisi 
ollut hyvin.

”Hei kulta”, hän sanoi varmalla äänellä, mutta näin 
hämmennyksen paistavan hänen silmistään. 

 Minua ärsytti. Miksei hän tajunnut mitään, vaikka 
kaikki oli niin ilmiselvää?

”On sinulla otsaa, Kimmo!”
Hämmennys hänen silmissään syveni. Sitten hän 

pakeni miestenhuoneeseen.
Illalla menin aikaisin nukkumaan, mutta heräsin, 

kun Kimmo tuli viereeni. Hän oli viime aikoina 
nukkunut pääasiassa sohvalla. Välillä lapset olivat 
tainneet laittaa hänet viereeni nukkumaan, ja silloin 
hän oli herännyt pöllämystyneenä ja hämillään, 
osaamatta sanoa mitään. Niinpä päätin tälläkin kertaa 
jättää hänet omaan arvoonsa, joten käänsin kylkeä ja 
suljin silmäni.

”Hei kuule”, kuulin Kimmon sanovan hiljaa. 
Lämmin käsi kosketti kylkeäni. ”Kuule. Minusta 

Olen parikymppinen jyväskyläläinen opiskelija, 
joka on vasta viime aikoina alkanut saada 
kirjoittamiseen määrätietoisempaa otetta.

Novellini on saanut innoituksensa Aquan 
kappaleesta ”Barbie Girl”, joka ala-asteikäisen 
korviin kuulosti jopa hyvältä. Nyt reilut 
kymmenen myöhemmin kuitenkin törmäsin 
kappaleeseen uudestaan, enkä muista pitkään 
aikaan kuulleeni mitään yhtä kamalaa. Joskus 
huonommatkin tuttavuudet kuitenkin herättävät 
ajatuksia, ja juuri näihin ajatuksiin tämä novelli 
perustuu.

Venla Lintunen

tuntuu, että olet oikeassa.”
Kesti hetken, ennen kuin nuo sanat jysähtivät 

tajuntaani. Sitten pomppasin istumaan kuin 
marionettinukke.

”Sinä siis uskot, että minä olen oikeassa?” toistin.
Kimmo nyökkäsi, ja katsoi minua silmiin nolona.
”Antaisitko minulle anteeksi”, hän aloitti, ”jos etsisin 

suuret oksasakset ja leikkaisin niillä noita sormia?”

© Venla Lintunen 2010

Minne vain katsonkin
Tarja Sipiläinen

”Pysähdy! Älä mene siitä,” Miika varoitti Millaa.
 ”Miten niin?”
 ”No, näethän! Tuossa edessä on taas yksi, väistä! Kierretään se vaikka vasemmalta.”
 ”En kyllä näe sitä, ootko ihan varma?”
 ”Satavarma, tuossahan se velloo, sakeana kuin musta aukko, valmiina imaisemaan meidät.”
 ”Mitäs jos en haluakaan?”
 ”Milla! Älä pilaa tätä! Meillä on hieno ystävyys. Jätetään se tähän, please.”

”Miika, rakas, tule tähän. Ota syliin, anna suukko.”
 ”Voi hitto sinun kanssasi, Milla. Pitikö mennä pilaamaan hyvä ystävyys?”
 ”Eihän tätä kai voinut välttää. Rakkaus on odottanut meitä, ihan lähellä. On odottanut jo monta vuotta. 
Näethän. Kävele sinäkin tuon pilven läpi, se on tuossa, edessäsi. Haluathan?”
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KIMALAInen
Samuli Antila

Vihdoin juoksuun löytyy rytmi. Näsin 
rangaistuslaitoksen johtaja Yli-Pentti pakottaa 

hengityksensä uudelleen neljän askeleen tahtiin. 
Vasenta polvea vihloo. Hän madaltaa askeltaan, 
mutta puree hammasta ja jatkaa. Polvi on tukevasti 
teipattu, mutta varsinkin alamäet täräyttelevät ikävästi 
aikoinaan jalkalukon murjomaa raajaa.

   Hän juoksee vesitornille. Halkeillut asfaltti ja sora 
vaihtelevat lenkkareiden alla. Hän kiertää jättimäisen 
betonisienen ja jarruttelee alas rinnettä.

   ”Mulla taitaa olla muutama kilo liikaa tähän 
hommaan”, hän miettii, ”pitäisi siirtyä vaikka 
vesijuoksuun, johonkin vanhusten ryhmään”. 

   Alhaalla polku jatkuu ohi vanhan ladon. 
Katulamput syttyvät syksyn hämärään. Pururadalla 
juokseminen sattuu vähemmän. Kauempana radalla 
näkyy möykky.

   ”Onko joku käynyt heivaamassa roskasäkin 
metsään”, hän miettii. Lähemmäs päästyään hän 
tajuaa, että maassa makaa ihminen. Nuori mies 
hengittää, mutta on tajuton.  

   Yli-Pentti riuhtoo kännykän juoksupusakan 
taskusta ja soittaa hätänumeroon. Hän koettaa 
kaulasta pulssia, joka sykkii heikosti. Tajuttoman 
suupielissä on valkeaksi kuivunutta kuolaa. Miehellä 
on kuulokkeet korvissaan. Tupakka-askin kokoinen 
laite lojuu maassa käden vieressä. Yli-Pentti tunnistaa 
AS-Podin uusimman mallin – juuri edellisellä viikolla 
Oona, hänen tyttärensä, piti tunnin esitelmän uuden 
työnantajansa vempeleiden erinomaisuudesta.

– Hätäkeskus?   
– Yli-Pentti, Näsin rangaistuslaitos. Olin lenkillä. 

Löysin tajuttoman miehen. Tilatkaa ambulanssi!
   Kuiva naisääni kyselee pitkään tarkempia ohjeita 

ja vakuuttelee, että ambulanssi on paikalla tuossa 
tuokiossa. Hikinen kännykkä meinaa livetä Yli-Pentin 
kädestä. 

– Tarkistatteko, onko hänellä diabetesranneketta, 
hätäkeskus kysyy.

– Odotas... Ei ole. Onko se auto jo kohta täällä?
– Ihanhan näillä sekunneilla. Siellä oli yksikkö 

sopivasti lähistöllä. Ottakaa nyt vaan rauhallisesti.
– Jaa missä mu... Eikun tuolla se näkyy!
– Selvä juttu, ambulanssi paikalla, voitte sulkea 

linjan. Kiitos soitosta.
– Juu kiitos, Yli-Pentti murahtaa ja nousee 

viittoilemaan. 
   Ambulanssi pöllyttää pururataa. Ensihoitajat 

ryntäävät autosta ja hetken tajutonta tarkasteltuaan 
nostavat paareille. Yli-Pentti tuijottaa happinaamarin 
peittämiä kasvoja.

   ”Kuinka pienestä kaikki on kiinni”, hän miettii, ”ei 
se aina ikää kysy. Täytyy soittaa Oonalle heti kun pääsen 
kotiin”.

   Ambulanssi häviää polun mutkan taakse. Yli-Pentti 
vetää syvään henkeä ja jatkaa juoksua. Muutaman 
askeleen jälkeen hän kuitenkin hidastaa kävelyksi.

   ”Paskat tästä”, hän ajattelee, ”mitähän se 
uimahallikortti nykyään maksaa?” 

  

Assistentti Alya Rekimäki toivoo kuulleensa väärin.
– Alya! Ethän vielä ehtinyt lähteä?

   Ei, hän ei sittenkään kuullut väärin. Pomo huutelee 
toimistostaan. Alya kiirehtii kahvihuoneen läpi ja 
pysähtyy jalopuiselle ovelle.

– En, herra Laakso, en ehtinyt lähteä.
– Lopeta nyt tuo herroittelu, Jaska mä olen. Onko 

sitä mun podiani näkynyt?
   Alyan tekee mieli kiroilla – piti juuri päästä 

lähtemään; koko päivä yhtä säntäilyä paikasta toiseen. 
Lapsetkin pitäisi hakea päiväkodista.

– En ole vielä nähnyt... Jos kävisin kabsuista 
katsomassa. Siivoojat sen kuitenkin vievät jonnekin 
hukkaan, jos se siellä on.

– Hei kiitos. Äläkä hyvä ihminen ole noin kireä. Ei 
tainnut auttaa yhtään se mikä senyttaasoli....

– Pasifaario
– Whatever... Ei kuitenkaan tainnut auttaa? Ei 

taida kannattaa tuhlata fi rman rahoja sellaiseen. Mä 
olin alunperinkin sitä mieltä, että pidettäisiin vaikka 
saunailta. Ei mitään piuhoja päässä. Oli vaan niin halvat 
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liput AS–Pod–yhteistyön kautta.
– Ei toki herra... Jaska... Se pasifaario oli aivan ihana. 

Olin kuin uusi ihminen, kun sieltä ulos kävelin. 
– No jos niin sanot. 
   Alya hymyilee ja kiiruhtaa hisseille. Ovet 

suhahtavat auki. Ne sulkeutuvat liian hitaasti hänen 
takanaan. Hän iskee kabinettikerroksen nappia ja hissi 
kiihdyttää. Hän päästää pitkän pierun ja huokaisee. 

   ”Siinä sitä stressiä”, hän naurahtaa, ”edes vessassa 
kerkiä käydä”. Hän korjaa kampaustaan ja toivoo, että 
kukaan muu ei tulisi hissiin. 

Hissi pysähtyy. Alya tarkistaa listansa – pomo 
on viimeksi ollut Itäkabinetissa. Hän hölkkää 

lempeästi valaistua käytävää. Lattia imee askelten äänet. 
Kabinetin ovella hän vilauttaa korttia lukijaan ja ovi 
suhahtaa auki. Vissypulloja ja bruschetankannikoita 
lojuu kokouspöydällä tulosteiden ja lautasliinojen 
seassa. 

   Hän kiertää pyöreän pöydän ja pysähtyy pimeälle 
seinänäytölle. Lähimmän tuolin pehmusteista pilkottaa 
AS–Podin merkki. 

   ”Helppo keissi”, hän hymyilee ja ojentaa kättään. 
Samassa kajahtaa musiikki. Torvisoitto loppuu 
muutaman tahdin jälkeen. Hän vilkuilee ympärilleen. 
Äänentoistokeskus ja näyttö ovat edelleen pimeinä. 
Hän vilkaisee seinäpeiliä. Huulipunaa on takertunut 
hampaisiin. Musta iho on kalvennut harmaaksi.

   Hän nappaa podin ja juoksee takaisin hissille. 
Hahmoton pelko kuristaa kurkkua. Hissin ovet 
sulkeutuvat liian hitaasti. Hän painaa nappia ja vetää 
syvään henkeä. Samassa hän makaa lattialla ja pitelee 
päätään. Hän huutaa, mutta kiivas musiikki peittää 
kaiken muun alleen. 

   ”Kimalaisen lento”, hän tajuaa ”Mistä se tulee? 
Sulkekaa se! Sulkekaa se!”

   Musiikki soi kovempaa. Hän nousee kontilleen ja 
painaa hissin hälytystä. Ponnistus saa musiikin soimaan 
vielä kovempaa ja Alya pyörtyy lattialle. 

Kun ambulanssi vihdoin saapuu, Alya on tajuton 
ja hengittää vaivalloisesti. Johtaja Laakso saattaa 

paareja ambulanssiin. 
– Minne te ajatte?
– Keskussairaalaan. Se on lähimpänä.
– Jos siellä on Vatanen päivystämässä, niin viekää sille. 

Ette millekään puoskarille. 
   Ensihoitaja sulkee takaluukun. 
– Ei me pyöritetä mitään suosikki–listaa.
– Ymmärrän. Mutta viekää Vataselle. Mä tunnen 

sen. Mun työntekijöitä ei kuka tahansa hoida, perkele! 
Ei pääse kukaan sanomaan, etten olisi yrittänyt kaikkea 
tehdä työntekijöideni puolesta. Ymmärrätkö?

   Laakso tunkee nipun käteistä ensihoitajan 
paidantaskuun. Mies hämmästyy, mutta virnistää sitten.

– Muistaakseni Vatanen päivystää. Siinä on kyllä hyvä 
lääkäri.

   Laakso katsoo takalasin takana puuhaavaa hoitajaa.
   ”Olikohan Alyalla miestä”, Laakso muistelee. 

”Ainakin lapsia sillä on. Ei helvetti, mikä sotku. 
Minunko pitää ruveta omaisille soittelemaan?” 

   Ensihoitaja on juuri sulkemassa etuovea, kun 
Laakso muistaa jotain. 

– Kuule! Mä en tiedä, onko tämä tärkeää, mutta 
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muistakaa sanoa, että kun siivooja löysi Alyan hissistä, 
niin se houraili jostain kimalaisista. Jos sitä on vaikka 
sellainen pistänyt ja se on allerginen.

Tohtori Vatanen nojaa pöytään. Rouva odottaisi 
kotona amaronepullo avattuna ja päällään 

silkkinen yöpaita – hän oli nähnyt, kun vaimo oli 
sovitellut sitä kylpyhuoneessa.

   ”Tai ei hän varmaan enää odota”, Vatanen huokaa, 
”ei tässä olla kuin neljä tuntia myöhässä. Varsin 
unohtumaton hääpäivä”. 

   Hän vertailee kolmea potilaskansiota. Hän 
siirtelee niitä ruudulla, mutta mikään ei muutu. 
Ainoa yhdistävä tekijä on potilaiden refl eksinomaisesti 
sopertamat houreet kimalaisista ja torvimusiikista. 
Hoitaja Mäkinen keksi, että kaikkien potilaiden 
höpinät ennen lopullista vajoamista koomaan liittyivät 
Kimalaisen lento– kappaleeseen.  

   ”Kaikki asuvat Tampereen talousalueella”, hän 
mutisee. ”Potilailla ei ole yhteistä tautiperimää, 
ei yhteisiä harrastuksia tai ruokavaliota. Mikä 
ihmeen tauti tarttuu himolenkkeilevästä leipurista 
somalitaustaiseen assistenttiin ja lennähtää sitten 
viisitoista kilometriä luomutilan emäntään? Kuka 
on seuraava? Kolme potilasta letkujen varassa yhtä 
monessa päivässä.” 

   

Vatanen sulkee näytön. Potilaskansiot katoavat 
pimeyteen. Hän lataa AS–Podiinsa Kimalaisen 

lennon keskuskoneelta. Hän kuuntelee levottoman 
kappaleen ja piirtelee epätoivoisena anagrammeja 
säveltäjä Rimski–Korsakovin nimestä. Levoton kappale 
loppuu ja hän heittää koneen pöydälle.

   ”Minun nuoruudessani metallimusiikkia pidettiin 
vaarallisena”, hän hymähtää. Sisäpuhelin soi.

– Niin?
– Rouva Vatanen soitti ja sanoi, että tohtorin on 

parasta varata itselleen hotellihuone.
– Hrm..
   Vatanen sulkee linjan ja avaa jälleen potilaskansiot 

päätteelle. Puhelin soi uudestaan.
– Mitä nyt taas?
– Teille on vieras, tohtori.
– En ota vastaan.
– Herra taitaa olla poliisista.
   

Siilitukkainen mies kävelee koputtamatta toimistoon. 
Vatanen avaa suunsa ansaittuun luentoon hyvistä 

tavoista, mutta mies keskeyttää hänet.
– Te olette kyselleet niistä erikoisista tapauksista.
– Mitä se teille kuuluu? Ja mistä te siitä tiedätte? 
– On asiani tietää.
– Olisiko esittää henkilöpapereita?
   Mies kaivaa poliisikorttinsa povitaskustaan. 

Etsivä Perkiö, Vatanen lukee ja vertailee epäluuloisena 
valokuvaa miehen virnistelevään naamaan.

– Nyt kun on muodollisuudet hoidettu, niin tulin 
vain kertomaan, että takavarikoin kaiken materiaalin, 
potilastiedostot ja... no, aivan kaiken. Tässä on nyt 
kyseessä valtiotason asia.

– Ja millähän oikeudella?
   Perkiö vetää esiin nipun papereita, joiden 

hologrammileimoja Vatanen tarkastelee hartaasti.”Ei 
silti”, hän miettii, ”ei minulla ole aavistustakaan, 
millaisilta takavarikoimispapereiden pitäisi näyttää”.

– Että miten on, tohtori Vatanen. Saisinko 
materiaalit. Ja teillähän on tietenkin vaitiolovelvollisuus 
asiassa.

– Ei tämä käy.
– Kyllä käy. Tai sitten katson, että herra tohtorin 

kandiaikojen pikku episodi tulee yleiseen tietoon. Tällä 
kertaa edes kunnioitettu setänne, edesmennyt ylilääkäri 
Granitdahlkaan ei voi auttaa.

   Veri pakenee Vatasen kasvoilta. Hän nojaa pöytään 
ja haukkoo henkeä. Mistä ihmeestä vieras voi tietää? 
Asiasta on kymmenen vuotta.

– Tohtori Vatanen pitää siis suunsa kiinni, vai? 
– Minä... en... mikä episodi muka?
– Älkää nyt viitsikö, Perkiö jatkaa virnistellen. 

– Julistitte potilaan kuolleeksi kello 09:30. Sääli, sillä 
miehellä oli perhettä. Löydän kyllä tarvittavat todistajat, 
jotka voivat kertoa teidän olleen enemmän kuin 
krapulassa ennen leikkausta. No, ei länkytetä enempää. 
Pidätte vain suunne kiinni, niin kaikki jatkuu ennallaan. 
Unohdatte nämä ikävät, mutta täysin satunnaiset 
tapaukset. Hyvää jatkoa, tohtori!

   Perkiö virnistää ja marssii ulos. Vatanen istuu 
lattialle ja repii kravatin ja paidan ylänapit auki. Hissin 
ovien suhahdus kertoo vieraan poistuneen.  
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Hississä Perkiö huokaisee ja nojaa peiliin. Kyljen 
ampumahaavaa kirvelee siteen alla. Hän avaa 

paidannapin ja tarkistaa, ettei haava ole auennut.
   ”Vatanen on hoidettu”, hän miettii ja työntää 

väärennetyt takavarikoimispäätökset povitaskuun. 
”Enää kaikista suurin ongelma jäljellä. Wahl kiroaa mua 
varmasti sellissään. Mitä muuta mä olisin voinut tehdä, 
mä olen liian syvällä tässä.”

   Hissin ovet aukeavat. Hän heilauttaa kättään 
kahdelle lippispäiselle miehelle, jotka seisovat 
tupakkapaikalla. Miehet tumppaavat ja kävelevät 
ripeästi pois. 

   ”Olipa noistakin hyötyä”, hän irvistää, ”kaikki 
pitää itse hoitaa”.

   Hän löysää kravattiaan ja astuu ulos lasiovista.
   ”Pitäisi koko ajan vahtia rahojaan ja sitä, 

ettei kaikki häviä tyhjiin. Ennen AS–Podiin pystyi 
luottamaan. Saatanan markkinointiosasto ja 
yli–innokkaat idiootit! Ja seniili johtokunta! Eivät 
huomanneet sooloilua ajoissa. Helvetin amatöörejä 
kaikki!”

   Perkiö kävelee puistonpenkille ja istuu ähkäisten. 
Hän kaivaa taskustaan huumeratsiassa takavarikoimansa 
puhelimen ja laittaa prepaid–kortin sisään. Puhuttuaan 
hän vilkuilee ympärilleen ja kun kukaan ei katso, hän 
viskaa puhelimen mutaiseen lampeen.

        

Etsivä Wahl odottaa, että sellinovi aukeaa. Vartija 
Jaatinen virnistelee.

– Suuri päivä?
– Toivottavasti.
– Olisi mukavaa, kun sua onnistaisi. Ihan sama, 

mitä ne sanovat, mutta ei sun paikkas ainakaan täällä 
ole. Ei poliiseja pitäisi ikinä laittaa samaan laitokseen 
rikollisten kanssa. 

– Kiitos. Mutta unohdat, että mä olen nykyään 
rikollinen. Syytön, mutta kuitenkin tuomittu. Ja sitä 
paitsi mä pyysin itse päästä yleiselle puolelle. Mä en 
pysty tekemään mitään eristyssellistä käsin. Eikä näistä 
venkuloista suurin osa tiedä.

– Sana leviää, kuule. Sun pitäisi olla varovaisempi.
   Wahl ei vastaa. Hän heittää harmaan 

laitosverkkatakin niskaansa ja astuu käytävälle. Vartija 
saattaa Wahlin läpi lasiovien labyrintin B–osaston 
ulkokäytävälle. He ohittavat tutkimusvessat, joissa 

automaattiset pöntöt seulovat kiellettyjä aineita vankien 
ulosteista, ja jatkavat ohi panssarilasilla eristettyjen 
toimistojen.

   Johtajan ovella seisova vartija pysäyttää heidät. 
Ovivahti pyyhkii hikeä kauluksen päälle pursuavasta 
niskastaan.

– Kello on 14:28, ovivahti sanoo tympeästi.
– Voi-voi, Jaatinen vastaa.
– Saatte odottaa.
– Mun kelloni on 14:29. Ala nostaa kättäs napille
   Ovivahti odottelee hetken ennen kuin soittaa. 
– Vanki 110B122... lähetän sisään.
   Ovivahti avaa ja nyökkää yrmeästi.
– Oi kiitos, vartija Jaatinen mutisee ja saattaa etsivä 

Wahlin sisään johtajan toimistoon.
   Toimistossa haisee sikari, vaikka koko rakennuksessa 

on tupakointikielto. Jaatinen painaa Wahlin istumaan 
nahkatuoliin ja avaa käsiraudat. 

   Johtaja Yli-Pentti ilmestyy sivuhuoneesta ja painaa 
oven kiinni. Hän hymyilee ja kättelee Wahlia; käsi 
katoaa johtajan valtaisaan kouraan.

– Jaatinen voi poistua.
   Saattaja kääntyy kannoillaan ja sulkee oven 

perässään. Wahl vaihtaa jalkaa ja hakee rentoa asentoa.
– Odottaisiko etsivä hetken, että saan nämä 

suunnitelmat luettua, ne pitäisi saada eteenpäin tunnin 
sisällä.

– Ei ole mihinkään kiire, Wahl vastaa.
– Hetki vaan... juu... hetki...
   Wahl ei jaksa pitkään katsella johtajan ilmeetöntä 

lukemista. Hän antaa katseensa harhailla pitkin 
arkistokaappien päälle kasattuja tavaroita. Palkintoja on 
runsaasti: seassa on suuri pokaali ja diplomi, jossa lukee, 
että johtaja Yli-Pentti on vapaaottelun suomenmestari 
kymmenen vuoden takaa keskiraskaassa sarjassa. Wahl 
vilkaisee epäuskoisena johtajaa.

   ”Superraskassarjalaisen näköinenhän tuo nykyään 
on”, hän miettii, ”tainnut toimistotyö kerätä kiloja”.

   Johtaja laskee nipun kädestään ja pyyhkii otsaansa.
– Etsivä Wahlilla oli jotain asiaa...
– Näin on. Aloitetaan nyt siitä, että mun uskollinen 

parini on se, jonka täällä pitäisi lusia. Herra johtaja 
taitaa olla ennenkin kuullut, että tässä toimistossa 
väitetään syyttömyyttä ja syytetään ties mitä salaliittoja, 
mutta nyt asiat vaan ovat niin.

   Johtaja nojaa narisevaan tuoliin ja ristii kätensä.
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– Mitenkä ne asiat nyt sitten ovat?
– Parini, siis etsivä Perkiö, lavasti mut syylliseksi. 

Me oltiin hakemassa yhtä häiskää, joka oli 
murtautunut siihen uuteen pasifaarioon...

– Jaa että mihinkä?
– ... Ne on sellaisia rentoutuskeskuksia, joissa 

laitetaan johdot päähän ja nähdään maksusta kauniita 
unia... Joka tapauksessa me rynnittiin siis tämän 
murtautujan asuntoon. Ei se keissi olisi muuten meille 
kuulunut, mutta kun saimme selville, että pasifaarion 
intraverkkoa oli sorkittu murron yhteydessä. Se oli sitä 
myöten meidän alaa.

   Johtaja nyökkää. Wahl selvittelee hetken 
kurkkuaan ja jatkaa.

– Siellä se jätkä loikoili sängyllä jonkun huoran 
kanssa. Se oli ihan hiljaista poikaa, kun ovi kaatui. 
Mä olin juuri pidättämässä niitä, kun Perkiö ampui 
ne niille sijoilleen ja sitten losautti itseään mahaan. 
Se kaatui maahan ja mä olin tarpeeksi tyhmä 
kumartuakseni sen puoleen. Se antoi mulle aseen ja 
mä vaistomaisesti tartuin siihen. Sitten mä tajusin, että 
se on mun vara–aseeni. Sitten tulikin karhuryhmä ja 
sen jälkeen on sumeampaa.

   Vankilanjohtaja hieroo silmiään. Hän nousee ylös 
ja kävelee ikkunaan.

– Ja minkä ihmeen vuoksi minun pitäisi uskoa tämä 
kaikki? Oikeudessa todettiin, että sinä ammuit.

– Usko tai et, mutta näin kävi! Mä olen vähän 
selvitellyt, sen mitä jepari vankilassa voi, ja näyttää 
siltä, että siellä pasifaariossa on yritetty jotain 
suurempaa vilunkia.

   Johtaja kääntää katseensa ikkunasta. Kasvot 
ovat ilmeettömät. Hän painaa kutsusummeria ja ovi 
aukeaa. Vartija Jaatinen palaa.

– Etsivä Wahlin voi saatella selliinsä.
– Saatana! En mä valehtele!
– Mennäänpäs nyt, Jaatinen rauhoittelee.
   Wahl miettii, pitäisikö pistää vastaan, mutta siitä 

ei taitaisi olla apua. Hän kohauttaa olkiaan ja lähtee 
vartijan mukaan. 

Johtaja Yli-Pentti odottaa, että ovi sulkeutuu ja 
rojahtaa sitten tuoliin istumaan. Polven tukiside  

kiristää ja hän joutuu suoristamaan jalkansa. Hän 
tuijottaa pöydällä makaavaa kännykkää ja miettii, 
pitäisikö soittaa.

   ”Tai ei minulla mitään vaihtoehtoja ole”, hän 
tuskailee, ”saamarin tyttö, kun meni sotkeutumaan 
sellaiseen, ja kun olin niin ylpeä hänestä”.

   Yli-Pentti muistelee, kuinka innoissaan Oona kertoi 
hänelle uudesta työpaikastaan ja kaikesta vastuusta 
pienen valtiontalouden kokoisessa yhtiössä. Ja hän oli 
niin ylpeä.

   ”En mä kasvattanut lastani noin tyhmäksi, 
jumalauta! Mikä ahneus siihen iski? Kai se sen äidiltään 
on perinyt.”

   Hän kävelee ikkunaan ja nojaa otsansa viileään 
lasiin. Alapuolella leviävä betonitanner on autio. B-
siiven ulkoiluaika alkaisi viiden minuutin päästä. Sitten 
olisi myöhäistä perua. 

   Puhelin soi.
– Yli-Pentti, hän vastaa tuntemattomaan numeroon.
– Onko homma hoidossa?
– Ai sinä... Ikävä kyllä on.
– Sulla ei ole vaihtoehtoja. Tyttäres ennen kaikkea. 

Hän on tässä ihan yhtä osallinen, kuin muutkin.
   Yli-Pentti puristaa kännykkää ja kuvittelee, kuinka 

hän runttaisi etsivä Perkiön alleen ja ruhjoisi, kunnes 
edes vinkunaa ei kuuluisi.

–  Kuule paskiainen, hän sähähtää, – kun mä olen 
osani tehnyt, niin sä ja sun herras siellä poditehtaalla 
saatte kaikki painua...

– Älä viitsi, Perkiö tuhahtaa. Pitäisi vähän miettiä, 
mitä ääneen sanoo... Muutenkin tarpeeksi kihara 
juttu. Ei kukaan halunnut tällaista, usko pois! Wahl 
on sentään mun entinen parini. Kyllä tämä mullekin 
raskasta on. Mutta kun asiat menivät, niinkuin 
menivät... Pitää siivota sotkut ja jatkaa, ettei tule 
isompaa vahinkoa. 

– Vedä...
   Puhelin tuuttaa. Yli-Pentti viskaa kännykän 

pöydälle ja palaa ikkunaan. Panssarilasiset ovet aukeavat 
ja vangit purkautuvat muurien rajaamalle kentälle. Yli-
Pentti hoksaa etsivä Wahlin pihannurkassa. Wahl hakee 
jalkapallon ja potkiskelee sitä muuria vasten.
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Yleensä musiikkia on kiva kuunnella. Tietyillä renkutuksilla on 
kuitenkin paha tapa muuttua korvamadoiksi, joista ei pääse millään 
eroon. “Kimalainen” syntyi, kun mietin, mikä on koleran lailla 
tarttuvien mainoskappaleiden seuraava kehitysvaihe. Nikolai Rimski-
Korsakovin ärsyttävän tarttuva Kimalaisen lento  vaikutti juuri sopivalta 
kappaleelta väärinkäytettäväksi.

Olen päälle kolmekymppinen seestynyt perheenisä. Kirjoitan majoitus- 
ja ravintola-alan leipätyöni ohella. Novellejani on aiemmin julkaistu 
parissa lehdessä, antologiassa ja vähälevikkisenä kokoelmana.

Samuli Antila

   Yli-Pentti pyyhkii hikeä silmistään. Kaksi 
kaljupäistä korstoa notkuu pihan laidalla. Yli-Pentti  
tuijottaa, kun korstot, elinkautisvangit Lind ja Petäjä, 
lonnivat sivuilleen vilkuillen kohti Wahlia. Yli-Pentti 
vetäytyy ikkunasta.

   ”Ei mitään henkilökohtaista”, hän miettii.
   Hän raahustaa tuoliin ja naputtelee hermostuneena 

käsinojia. 
   ”Oona yritti sanoa, ettei tehnyt mitään, että se 

vain joutui mukaan, mutta kyllä mä tiedän, kun se 
valehtelee, Jumalauta! Ja mitä ne teki! Harhaisenahan 
mä olen ennen pitänyt ihmisiä, joiden mielestä joku 
istuttaa niiden päähän asioita, mutta että Oona on 
mukana sellaisessa. Miten se saattoi?” 

   Hän sytyttää sikarin. Parin imaisun jälkeen sikari 
jää palamaan tuhkakupin reunalle. Hän tuijottaa 
sisäpuhelinta, mutta se pysyy mykkänä. Savu kohoaa 
kellertävänä ilmaan ja hajaantuu osuessaan ilmastoinnin 
virtauksiin.

    ”Luultavasti ne olisivat käyttäneet täkynä jotain 

musiikkikappaletta, jota ne olisivat sitten myöhemmin 
soittaneet mainoksissaan. Ihmiset olisivat ajatelleet, että 
onpa jännä yhteensattuma, tämähän mulla soi juuri 
päässä, ostanpa AS–Podin, helvetti sentään! Mitähän 
olisi tapahtunut, jos ne olisivat kerinneet useammassa 
paikassa, kuin yhdessä pasifaariossa yrittää? Ei vissiin 
tullut ajateltua, että ihmisten aivoihin kajoamisessa olisi 
jotain riskejä!” 

Sisäpuhelimen punainen valo alkaa vilkkua. Johtaja 
huokaisee ja korjaa solmiotaan. Hän toivoo, että 

korstot ovat onnistuneet kerralla. Ei hänellä olisi 
enempää rahaa maksaa heidän järjestöilleen. 

   Lehdistö olisi paikalla parissa tunnissa. Hänen 
pitäisi hymyillä ja jatkaa elämäänsä. Ja olisi syytä 
olla uskottava. Urkkijoita olisi taatusti yleisölehteri 
väärällään.

© Samuli Antila 2010
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Seisoimme Peran kanssa hississä. Hän hypisteli 
poissaolevana toista huulensa lävistävistä valtavista, 

torahampailta näyttävistä renkaista ja virnisti 
yhtäkkiä mielipuolisesti itsekseen. Peran käytös teki 
oloni hermostuneeksi. Hissi pysähtyi ja astuimme 
rappukäytävään.

Pera soitti ovikelloa. Oven avasi pitkä ja laiha mies, 
jonka otsassa oli polttoraudalla painettu pentagrammi. 
Astuessani Peran perässä sisään avoimesta ovesta jätin 
todellisuuden taakseni ja saavuin Helvettiin - tai 
ainakin paikkaan, jollaiseksi Helvetin voisi kuvitella.

Kokonaan mustaksi maalattu huoneisto oli valaistu 
kynttilöin. Jos seinillä ei olisi riippunut erilaisia 
groteskeja koriste-esineitä, julisteita ja symbolein 
kuvioituja kankaita, ja jos lattialla ei olisi siellä täällä 
ollut mattoja, niin seiniä, kattoa ja lattiaa ei olisi 
voinut erottaa toisistaan.

Ulkovaatteita riisuessani tuijotin eteistä hallitsevaa 
miltei kaksimetristä demonipatsasta. Silmäni varmaan 
temppuilivat hämärässä lepattavassa valaistuksessa, 
olisin voinut vaikka vannoa, että se tuijotti minua ja 
liikahteli levottomasti. Olihan se varmasti patsas? Sen 
todentuntuisuus oli sanalla sanoen karmivaa.

Illanviettoon keräytynyt seurue mustine vaatteineen, 
tatuoituine kasvoineen, lävistyksineen, ketjuineen 
ja renkaineen sulautui huoneistoon täydellisen 
saumattomasti. Missä tahansa muussa ympäristössä 
heidän epätodellinen ulkonäkönsä olisi suorastaan 
kirkunut irti taustasta, mutta täällä se olin minä, joka 
erottui joukosta, yksinäisenä, seinien toisella puolella 
olevasta todellisuudesta irti revittynä palasena.

Seurasin reppuineni tiiviisti Peran kantapäillä ja 
vilkuilin hermostuneena ympärilleni. En voi sanoa 
tunteneeni oloani mitenkään kotoiseksi. Minua 
kadutti se, että olin antanut Peran ylipuhua minut 
mukaansa kavereidensa illanistujaisiin: ”Otetaan 
vain pari olutta hyvässä seurassa ja jatketaan sitten 
kaupungille.”

Keittiössä Pera tervehti kaljua miestä, jolla oli pitkä 
palmikoitu parta ja keltaiset silmät, ikään kuin sudella. 
Pera esitteli hänet minulle: ”Tää on Markku, illan 
isäntä.”

”Tomppa”, esittelin itseni kohteliaasti 
sudensilmäiselle miehelle, joka tuijotti minua 
häiritsevän tiiviisti, miltei nälkäisesti. Pera alkoi vaihtaa 
kuulumisiaan Markun kanssa, minä puolestani kaivoin 

repustani oluttölkin ja etsiskelin katseellani jääkaappia.
Peran vaitonaisuus ja hermostuneisuus näytti olevan 

tipotiessään, aivan kuin hänellä olisi ollut hississä 
vain jonkinlaista ramppikuumetta. Ehkä häntä oli 
vain hermostuttanut se, kuinka tulisin toimeen hänen 
kavereidensa kanssa? Päätin mielessäni, että yrittäisin 
suhtautua heihin niin luontevasti kuin vain osaisin.

Yhtäkkiä Pera vaikeni.
”Miks Henkka on täällä?” hän kysyi Markulta 

ärtyneenä.
Katselin ympärilleni, mutten tiennyt, ketä Pera 

tarkoitti.
”On sekin meidän kaveri”, Markku kohautti 

välinpitämättömästi olkapäitään.
”Sä tiedät, et me kaks ei oikeen mahuta samaan tilaan 

yhtä aikaa”, Pera murisi hampaidensa välistä.
Markku kumartui Peran puoleen ja madalsi äänensä 

lähes uhkaavaksi. ”Älä vaan järjestä mitään kohtausta. 
Hoitakaa riitanne jossain muualla, mutta ette täällä.”

Pera tuijotti silmät leimuten olohuoneeseen. Nyt ei 

Markus Koskimies
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ollut vaikeaa huomata, kuka olohuoneessa olijoista oli 
Henkka - sohvalla istui mies, joka tuijotti Peraa täynnä 
raivokasta vihaa. Miehen kainalossa istui tyttö, jonka 
kasvot olivat irvokkaiden tatuointien peitossa ja joka 
tuijotti Henkan tavoin Peraa vihamielisesti, suu tiukalla 
viivalla.

Istuin keittiössä mustan arkkupakastimen päällä 
oluttölkki kädessäni. Yritin rentoutua hiukan, 

hymyilin ja naurahdin lyhyesti muun seurueen mukana, 
vaikka he keskustelivat pääosin sellaisista aiheista, joista 
en tiennyt mitään. Vähitellen he vaikuttivat tottuvan 
läsnäolooni, jonkinlaisena Peran kummajaiskaverina. 
Jotkut jopa uskaltautuivat kyselemään minulta, kuka 
olin ja mitä tein.

”Tykkäätsä black metallista?”
”Noo-o, enemmän kuuntelen ihan rockia - tai 

bluesia.”
Hiljaisuus.
”Soitatsä jotain? Piirrätsä? Teetsä tatskoi?”
”Eh, en... Harrastan enimmäkseen urheilua - 

lenkkeilyä, sählyä, jalkapalloa, kaikkea sellaisia.”
Vaivautunut hiljaisuus.
”Jansku, se tais kans joskus lenkkeillä... Tai jotain...”
Hiljaista nyökkäilyä.
”Hei, mä teen sulle tatskan!” pöydän ääressä istunut 

tyttö kiljaisi yhtäkkiä, ponnahti ylös ja tuli luokseni 
säteilevästi hymyillen. ”Makella on täällä kone.”

Häkellyin. ”E-en minä oikein...”
”Voidaan me tietty tehdä se veitselläkin, jos haluut”, 

tyttö innostui ja taputti käsiään. ”Me ei tartteta ees 
mustetta, jos viillettäisiin tarpeeks syvään”, hän selitti 
silmät suurina aivan pakahtumaisillaan ja veti minua 
hihasta. ”Tai tehdään sulle polttomerkki? Tai läväri?”

”Ei, en minä...”
Tyttö katseli minua hämmentyneenä. Hänen 

suunsa vääntyi alaviistoon ja hänen silmänsä kostuivat. 
Pöytäseurue mulkoili minua närkästyneenä. Kylmä hiki 
kihosi otsalleni ja niskaani kihelmöi ikävästi.

”Tanja tekee tosi hyviä tatskoja.”
Katsoin pöydän ääressä istuvaa miestä, jonka 

kasvot oli kuvioitu syvään uurretuilla rosoreunaisilla 
viiltojäljillä. Kuinkahan moneen kertaan arvet oli 
viilletty uudestaan auki niiden syventämiseksi?

”Kyllä minä sen uskon”, änkytin hermostuneena, ”en 
vain - ole ajatellut ottavani tatuointia...”

Minun oli pakko päästä pois keittiöstä. Kiertelin 
huoneistossa epämääräisen päämäärättömästi, koska 
en halunnut roikkua koko aikaa Perankaan vaivoina. 
Oli tavallaan ihmeellistä, miten nopeasti tavallisuus 
oli kääntynyt päälaelleen. Pikimusta kylpyhuone 
punaisine riimukuviointeineen, seinäkoristeena ollut 
raskas kirves ja tyylitelty veitsikokoelma, olohuoneen 
lattialle maalattu punainen pentagrammi kärjissä 
palavine kynttilöineen kuin odottelemassa jonkinlaista 
pakanallista uhrimenoa, ne tuntuivat arkipäiväisiltä 
asioilta.

Vilkaistessani itseäni ohimennen peilistä oma 
kauluspaitani, farkut, lävistysten ja tatuointien puute 
tuntui aavemaiselta. Sen sijaan poika, jonka huulet 
ja kulmat oli lävistetty kymmenillä koruilla ja jonka 
korvalehdet oli venytetty, tuntui arkiselta ja tavalliselta, 
samoin kuin halkaistut kielet, puuttuvat jäsenet, 
kämmenten läpi lyödyt korut, polttoarvet ja metalliset 
sormiproteesit.

Eräällä seinällä roikkunut suurikokoinen sarvekas 
naamio kiinnitti huomioni. Sen alla olevan piirongin 
päällä oli erikoinen musta malja, joka oli koristeltu 
groteskein demonisin kuvioin.

”Se on Pirunmalja”, sanoi taakseni tullut tyttö.
”Mikä se on?” katselin tyttöä ja maljaa.
”Se on sellainen seurapeli. Tahtoisitko pelata?”
”Tuota, en tiedä... Kuinka sitä pelataan?”
Tyttö naurahti ja kääntyi olohuoneen seuruetta päin. 

”Hei, haluaisko joku pelata Pirunmaljaa?”
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Olohuoneen pöydälle raivattiin tilaa maljalle, joka 
kytkettiin pistorasiaan. Kytkettäessä se kalahti 

kylmän metallisesti, pahaenteisesti, kuin jokinlainen 
teollisuusrobotti. Kun Pirunmalja oli otettu esille, 
illanvieton tunnelma oli muuttunut leppoisasta 
seurustelusta käsinkosketeltavan sähköiseksi ja 
jännittyneeksi. Jopa pelokkaaksi - jos adrenaliinin olisi 
pystynyt haistamaan, se olisi haissut juuri siltä.

Etsiydyin Peran luokse.
”Mistä tässä on kysymys?”
”Pirunmaljasta”, Pera virnisteli arvoituksellisesti. 

”Etsä oo koskaan ennen nähnyt sitä?”
Pudistin päätäni. ”Kuinka sitä pelataan?”
”Näätkö nuo reiät maljan kyljessä?”
Nyökkäsin. Maljan reunuksessa oli neljä reikää.
”Niihin pistetään panos”, Pera selitti, ”yleensä 

sormi, tai osa sormesta.”
Nielaisin. Olin jotenkin jo aavistanut sen ja minulla 

oli epämääräinen tunne, että tajusin pelin idean, 
mutten vielä uskonut sitä todeksi.

”Sitten otetaan kahvat.”
Huomasin, että maljan jalustan koristeelliset jalat 

olivat irrotettavia kahvoja, joiden päässä oli nappi.
”Peliä voi pelata kahdella tavalla”, Pera selitti. ”Joko 

niin, että häviäjä häviää, tai niin, että voittaja voittaa.”
Katsoin Peraa kysyvästi.
”Maljasta alkaa soitto ja kun se lakkaa, pitää painaa 

nappia”, Pera sanoi. ”Jos pelataan niin, et häviäjä 
häviää, nii hitain menettää sormensa. Jos pelataan 
niin, et voittaja voittaa, nii kaikki muut paitsi nopein 
menettää sormensa. Jos painat musiikin soidessa, 
menetät sormes.”

Minua kylmäsi. Eiväthän nämä ihmiset voineet 
oikeasti pelata reaktiopeliä omilla jäsenillään? Kaikki 
seurueessa kuitenkin viittasi siihen, että juuri niin he 
aikoivat tehdä. Keittiöstä ja pesuhuoneesta oli haettu 
pyyhkeitä, paperia, sidetarpeita ja antiseptisiä voiteita. 
Jumaliste, eihän tämä voinut olla totta!

Seurue oli kerääntynyt olohuoneen pöydän 
ympärille. Neljä ensimmäistä pelaajaa olivat valmiita 
aloittamaan.

”Kummalla tavalla pelataan?” yksi pelaajista kysyi.
”Otetaan ihan peruspeli. Häviäjä häviää.”
Vakavailmeiset pelaajat nyökyttelivät ja työnsivät 

yhden sormensa maljan rei’istä sisään. Maljasta jyrähti 
huoneeseen kovaääninen death metal. Katselin pelaajia 
kiinteästi. Näin, kuinka pitkätukkainen mies heilutti 

päätään musiikin tahtiin. Voi typerys, ajattelin. Musiikki 
ei varmaan katkennut rytmissä, ja jos seurasi sitä, niin 
reagoi sen mukaan.

Rytmin sijaan piti kuunnella - niin mitä? Herkistin 
korvani kuulemaan musiikin tasaisen maton, sirinän, 
joka kertoi, että musiikki oli soimassa. Koetin suhtautua 
siihen ikään kuin jonkinlaiseen sireeniin tai pilliin, 
jonka äänen katketessa piti reagoida.

Kiihkeärytminen death metal jytisi, pelaajat 
keskittyivät.

Musiikki katkesi.
Kli-klik.
Kova, terävä, kaksiosainen metallinen ääni katkaisi 

silmänräpäyksen kestäneen hiljaisuuden ja maljaan 
pyörähti pikkusormi karjahduksen saattelemana.

”Ai vittu saatana! Perkele!”
Seurue räjähti nauramaan. Jännittyneisyys purkaantui 

raakkuvana, hakkaavana metelinä.
”Tapsa! Me ollaan aina tiedetty, et sä oot tosi hidas.”
”Hahah, basistit on kaikki niin hitaita.”
”Mites, Tapsa, nyt joudut varmaan ottaan yhen kielen 

bassostas pois?”
Sormensa säästäneet kolme pelaajaa eivät nauraneet, 

he hymyilivät helpottuneina. Pikkusormensa 
menettänyt mies puristi verta vuotavaa kättään, ähki ja 
kirosi. Hänelle annettiin nopeasti käsiin paperia ja hänet 
ohjattiin keittiöön paikattavaksi.

”Hei, kuka haluu Tapsan paikalle?”
”Ellu?”
”Emmä nyt”, kaljuksi ajeltu tyttö sanoi ja heilautti 

vasenta kättään, josta puuttui pikkusormi.
Katselin maljassa olevaa Tapsan veristä pikkusormea 

epäuskoisena. Yhtäkkiä minua alkoi oksettaa.
Pera asettui seuraavalle kierrokselle sormensa 

menettäneen miehen tilalle. Tilanne tuntui minusta 
unelta. Maljasta räjähti taas jotain metallia soimaan. 
Musiikki katkesi - kli-klik - ja maljaan vyörähti 
uusi pikkusormi sen aiemman omistajan kiroilun ja 
seurueen naurun säestämänä. Peran pikkusormi oli vielä 
paikallaan.

Katsellessani seuruetta sain etäisen aavistuksen 
siitä, miksi he pelasivat tätä. Minulle ja Peralle oven 
avanneella pitkällä, vaitonaisella miehellä oli otsassaan 
pentagrammi, joka oli poltettu siihen raudalla - sen 
hankkiminen oli aivan varmasti ollut kivuliasta ja tuskin 
kielen halkaiseminenkaan aivan kivutonta oli. Kaikilla 
oli lävistyksiä ja tatuointeja näkyvillä paikoilla ja pystyin 
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vain kuvittelemaan, missä muualla niitä oli ja kuinka 
paljon kipua niiden hankkimiseen oli liittynyt. Kirosin 
mielessäni Peraa, joka oli saanut houkuteltua minut 
sadomasokistisen yhteisön illanviettoon.

”Eiks lumikki aio pelata ollenkaan?”
Pienikokoinen tyttö taapersi kättään puristaen 

keittiöön paikattavaksi. Maljassa oli nyt kolme veristä 
pikkusormea ja tytön nimetön - tytöllä ei ollut ollut 
ollenkaan pikkusormea vasemmassa kädessään. Nyt 
häneltä puuttui nimetönkin.

”Tomppa?”
Katsahdin Peraa. Huomasin koko seurueen 

tuijottavan minua. Kohti kääntyneet valkoiset kasvot 
tuntuivat sysimustassa meressä leijuvilta irtopäiltä.

”Tuu pelaan tuohon Maijan paikalle.”
Pudistin päätäni. Minulla ei ollut mitään suurempaa 

halua hankkiutua eroon sormistani. Pera nousi 
seisomaan ja tuli luokseni.

”Tuu pelaan”, hän sanoi hiljaa. ”Sä pärjäät varmasti 
ihan OK. Sitä paitsi - ois hyvä, jos pelaisit.”

Katsoin Peraa varuillani.
”Älä ny jänistä”, hän kuiskasi minulle.
Ääni oli vaativa, jopa uhkaava. Se sai niskakarvani 

nousemaan pystyyn. Miten ihmeessä olin joutunut 
tällaiseen tilanteeseen? Lupasin itselleni, etten koskaan, 
ikimaailmassa, kuuna päivänä lähtisi uudestaan Peran 
kanssa tämän kaveripiirin epämääräisiin illanistujaisiin.

Polvistuin vastentahtoisesti olohuoneen pöydän 
ääreen tyhjälle paikalle Peran vierelle ja työnsin 
pikkusormeni maljan reiästä sisään. Reunuksen 
metalli tuntui kylmältä ja pikkusormeani kihelmöi. 
Selkärankaani pitkin menivät kylmät aallot, vatsassa 
puristi ikävästi ja tunsin hien kihoavan otsalleni 
tarttuessani kahvaan. Keskity, komensin itseäni 
ajatuksissani. Kuuntele vain sirinää ja kun se lakkaa, 
paina nappia.

Raskasmetalli räjähti pään päällä olevan ukkosen 
lailla ilmoille maljan uumenista. Tajusin, että ajatukset 
velloivat sekavana massana mielessäni. Pakotin ne pois 
mielestäni - nyt piti vain lakata ajattelemasta mitään 
muuta, keskittyä reagoimaan. Älä paina nappia liian 
aikaisin! huudahdin itselleni mielessäni.

Musiikki katkesi - kli-klik.
Suljin silmäni, tajutessani vieressä olevan miehen 

ulvaistessa, että sormeni oli vielä paikallaan. Adrenaliini 
virtasi veressäni, tärisin ja hengitin raskaasti, vaikken 
ollut lainkaan ponnistellut ruumiillisesti. Vedin 

pikkusormen pois reiästä ja nousin seisomaan.
”Etsä meinaa pelata toista kierrosta?”
Tajusin, että kysyjän hämmästys oli aitoa.
”En.”
”Tää oli vaan työtapaturma.”
Pera piteli keittiössä vasenta kättään ja puri 

hampaitaan.
”Sattuuko siihen?” kysyin typertyneenä.
”Mitäs luulet?!?”
Menimme olohuoneeseen, jossa äskettäin soinut trash 

metal oli juuri katkennut metallisen kaksoiskilahduksen 
säestämänä. Seurue liikehti hivenen levottomasti.

”Me tiedetään jo, ketkä on hitaita”, virnuili tatuoitu 
tyttö, jonka olin nähnyt Henkan kainalossa. ”Katotaan 
seuraavaks, kuka meistä on nopein?”

”Toi on Salla”, Pera sanoi minulle. Peran äänestä 
kuulsi läpi halveksunta. ”Se on aika hyvä tässä.”

Katsoin tytön vasenta kättä. Hänellä ei ollut 
pikkusormea eikä nimetöntä. Tyttö vaihtoi Pirunmaljan 
toiseen pelimuotoon, siihen, jossa vain voittaja säilytti 
sormensa. Huomasin, että seurue ei ollut ollenkaan 
niin innokas pelaamaan tätä muotoa kuin peruspeliä. 
Peruspelissä sormia amputoitiin vain yksi kierroksella 
- tässä toisessa pelimuodossa niitä tippui maljaan aivan 
toisella tahdilla.

”Eiks kukaan muka uskalla?” tyttö haastoi 
pilkallisesti.

”Mä pelaan”, Pera sanoi.
Katsoin Peraa, mutten sanonut mitään. Omathan 

olivat sormensa. Pera asettui maljan eteen tyttöä, Sallaa, 
vastapäätä ja työnsi vasemman käden nimettömänsä 
reiästä sisään. Verenvuoto pikkusormesta ei ollut 
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vielä tyrehtynyt. Salla virnuili pilkallisesti ja työnsi 
keskisormensa vastakkaisesta reiästä.

Maljasta räjähti ilmoille death metallia. Katselin 
Peran selän takaa tyttöä, joka tuijotti keskittyneesti 
maljaa. Huomasin, että tytön silmämeikit eivät olleet 
meikkiä, vaan tatuointeja. Tyttö puristi huuliaan 
tiukasti yhteen.

Death metal möyrysi, murskasi alleen ajatukset, löi 
moukarin tavoin rintakehään. Ilmassa lensi enemmän 
metallia kuin tykistökeskityksessä.

Yhtäkkinen katkos - Kli-klik.
Pera pomppasi rääkäisten seisomaan.
”VitunvitunVITTU!”
Hän kirosi, irvisti tuskissaan ja puristi silmiään 

kiinni.
”Tomppa, anna mulle lisää paperia!” Pera ärjäisi ja 

kääntyi kohti Sallaa. ”Mä haluun revanssin!”
”Pera, älä ole hullu!” henkäisin hänelle ojentaessani 

paperia. Peran silmistä valui tuskan kyyneleitä. ”Olet 
menettänyt jo kaksi sormea.”

”Hei, Tomppa”, Pera ärisi hampaidensa välistä. 
”Mihin vittuun mä sormia tarttisin? Emmä kuule aio 
miksikään varastomieheks tai konttoristiks.”

”Pera, käsität kai, että jos Sallan reaktionopeus 
on sinua parempi, niin häviät jokaisen pelin. Ei 
reaktionopeus parane ainakaan näin lyhyessä ajassa.”

Pera puri hampaitaan ja katsoi minua kulmiensa 
alta. ”Tää on kunniakysymys.”

Huokasin raskaasti ja levitin käteni. Olkoot. 
Pera istahti uudestaan lattialle olohuoneen pöydän 
eteen ja työnsi keskisormensa reikään. Malja sinkosi 
uumenistaan ilmaan metallisen hirmumryskyn. 
Huomasin, että Pera hikoili - hikoilikohan hän 
enemmän pelosta vai kivusta?

Katuporan lailla tykittävä metalli.
Kli-klik.

Peran keskisormi pyörähti maljaan veristen sormien 
kekoon. Hän käpertyi lattialle irvistäen, Sallan 

räjähtäessä nauramaan ilkeästi.
”Haluutko vielä revanssia?” Salla kysyi myrkyllisesti. 

”Mä vien sulta mielelläni loputki sormet.”
Pera näytti Sallalle keskisormea lattialta oikealla 

kädellään ja nauroi tuskallisen väkinäistä tekonaurua 
puujalkavitsilleen. Hän nousi seisomaan.

”Korotetaan panoksia”, Pera sanoi huohottaen, avasi 

housunsa ja pudotti ne nilkkoihinsa. ”Mitäs sä pistäisit 
peliin tätä vastaan?”

Katsoin Peraa suu ammollaan - ja tahtomattani Peran 
monesta kohtaa lävistettyä penistä. Salla tuijotti Peraa 
vihaisena.

”Sä oot yks saatanan mulkku”, hän sihisi 
hampaidensa välistä. ”Mä oon...”

”Mä pistän panoksen Sallan puolesta.”
Kaikki kääntyivät katsomaan Sallan poikaystävää 

Henkkaa. Henkka avasi housunsa, pudotti ne 
nilkkoihinsa ja katsoi pahansuovasti Peraa. Henkan 
alapuolelta auki viilletty penis lävistyksineen kuvotti 
minua.

”No?” hän kysyi Peralta. ”Et kai aio jänistää?”
Pera ei sanonut mitään. He tuijottivat toisiaan 

ääneti, astuivat maljan luokse ja työnsivät peniksensä 
maljan rei’istä sisään. Metalliset korut kilisivät maljan 
reunoihin.

”Hei, jätkät, tää ei oo tervettä”, joku seurueesta sanoi. 
No, ei ollut, ei, ajattelin, mutta oliko vapaaehtoinen 
sormien amputointi sitten tervettä? Tunnelma oli 
painostava ja huomasin hengittäväni aivan liian 
nopeasti.

”Kuulkaa”, joku sanoi, ”meidän kannattaa tilata 
tänne ambulanssi etukäteen.”

Nyökkäsin hajamielisesti itsekseni. Jos Pera ja 
Henkka pelaisivat, niin jompi kumpi menettäisi 
vehkeensä. Jos mikään oli varmaa, niin se. Pera ei 
pärjännyt nopeudessa Sallalle, sekin oli varmaa. Jos 
Salla ei kämmeltäisi, se olisi Peran penis, joka päätyisi 
kruunaamaan maljassa olevan sormikeon.

Pitkätukkainen poika poistui keittiöön. Seurueessa 
vallitsi syvä hiljaisuus ja oli helppo kuulla, kuinka 
poika keittiössä tilasi paikalle ambulanssia. ”Haloo? 
Nyt on sattunut jotain kamalaa ja tänne tarvittais heti 
ambulanssia. Yhdeltä pojalta on irronnut mulkku...”

”Tomppa pelaa mun puolesta.”
Hätkähdin.
”Mitä?”
”Tomppa, sä pelaat mun puolesta Sallaa vastaan.”
”Pera, ei...”
”Ota kahva ja pelaa.”
Pera ei edes katsonut minuun. Henkan kasvoilla 

ollut itsevarma ivallinen hymy hyytyi ja hän muuttui 
kalpeaksi. Tämä oli kyllä sulaa hulluutta. Pera ei 
pärjännyt reaktionopeudessa Sallalle, se oli selvä. Mutta 
pärjäisinkö minä?
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”Rauhotu, Tomppa”, Pera sihahti minulle. ”Tää 
menee ihan hyvin. Älä vaan paina nappia liian aikaisin. 
Kyllä sä pärjäät.”

Kaikki eteni aivan liian nopeasti. Ennen kuin 
huomasinkaan, olin kahva kädessä katsomassa maljaa, 
jonka kahdesta reiästä pilkistivät metallitapein 
koristellut miehen elimet. Malja täräytti ilmoille jotain 
speed metallia. Kikkeliheviä, naurahdin kitkerästi 
mielessäni. Keskity! Keskity! Älä paina liian aikaisin! 
Kuuntele sirinää, älä seuraa rytmiä!

Musiikki katkesi - kli-klik - ja irronnut penis 
koruineen vyörähti kilisten maljaan veristen sormien 
seuraksi. Henkka karjaisi tuskissaan ja kaatui lattialle 
pidellen jalkoväliään molemmin käsin.

En osaa kuvitella, millaisia ajatuksia ambulanssin 
ensihoitajilla oli mielessään heidän saapuessaan 

huoneistoon. Heidän ilmaantumisensa ei kuitenkaan 
riittänyt vielä palauttamaan minua takaisin 
todellisuuteen. Päin vastoin, oli kuin kummallinen 
painajaisuni olisi jatkunut uudessa muodossa heidän 
kaivaessaan maljasta sormien seasta Henkan penistä. 
Tullessamme Peran kanssa ulos ohitimme ambulanssin, 
jonka siniset vilkkuvalot värjäsivät lumisen pihapiirin 
epätodelliseksi.

Kävelimme Peran kanssa vaitonaisena. Pera piteli 
vasenta kättään punaiseksi värjääntyneessä pyyhkeessä ja 
virnisteli itsekseen. Hengitykseni oli jo tasaantunut eikä 
minua puistattanut enää kovin pahasti. Taisin olla vielä 
kalpea, kasvoni tuntuivat jääkylmiltä muunkin kuin 
pakkasen takia.

Yhtäkkiä Pera purskahti nauramaan. Se laukaisi 
jotain sisälläni, raivo ja suuttumus löi turtumuksen yli. 
Tartuin Peraa kaksin käsin rinnuksista ja puistelin häntä 
rajusti.

”Perkeleen Pera!” huusin hänelle ja kirosin. 
”Saatanan kahjo! Helvetin hullu! Minä meinasin 
menettää sormeni! Ja sinä meinasit menettää mulkkusi! 
Menetit vittu kolme sormeasi!”

Paiskasin hänet hankeen ja puristin käsiäni nyrkkiin. 
Pera virnisteli ja tunsin pakottavaa tarvetta hakata hänet 
siihen paikkaan.

”Rauhotu jo, Tomppa”, Pera tokaisi. ”Tää oli ihan 
sovittu juttu. Mun ja Sallan sopima juttu.”

Katsahdin kysyvästi Peraa.

”Henkka on pettäny Sallaa. Se kysy mua avuksi 
kostaakseen ja mä olin tietty heti ilolla mukana.”

Katsoin Peraa suu ammollani. Yhtäkkiä sulan 
hulluuden taustalle alkoi hahmottua mielipuolisen 
ilkeä suunnitelma, jolla Henkka oltiin saatu ansaan. 
Pyörittelin päätäni vaitonaisena ja epäuskoisena.

”Menetit itse kolme sormeasi...”
”Ei Henkka ois lähteny mukaan, jos se ei ois luottanu 

siihen, et Salla voittaa”, Pera virnisteli. ”Kolme sormea 
Henkan mulkusta”, Pera räjähti nauramaan. ”Ei 
elämässä mitään saa ilmaiseksi.”

Minua pyörrytti. ”Mutta - miksi minä?”
Pera virnuili leveästi. ”Miksköhän? Sä oot meistä 

kahesta se fi ksumpi. Sanoit jo aiemmin sille syyn.”
Äh, tietysti. Jos Pera hävisi Sallalle reaktionopeudessa, 

niin hänellä ei olisi ollut tätä vastaan juuri mitään 
mahdollisuuksia. Jos Pera olisi voittanut Sallan, niin 
Henkka olisi epäillyt juonta. Minä taas en ollut pelannut 
Sallaa vastaan, joten minun reaktionopeudestani kukaan 
ei tiennyt mitään.

”Helvetti”, mutisin itsekseni. ”Entä, jos olisin 
hermostuksissani painanut nappia liian aikaisin? Entä, 
jos Salla olisi tehnyt oharin?”

Pera nauroi. ”Kuule, Tomppa - mä luotan teihin 
kumpaanki ihan täysillä!”

© Markus Koskimies 2010
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Olen 38-vuotias oululainen 
ohjelmistosuunnittelija, jonka pitkäaikaisia 
harrastuksia ovat tietokoneet, avaruus ja 
tarinoiden keksiminen. Aiemmin pään sisällä 
syntyneistä tarinoista oli tarkoitus tulla 
sarjakuvia, nykyään tekstejä.

Pirunmalja on minulle poikkeuksellinen 
tuotos, sillä se ei sisällä minkäänlaista scifi -
elementtiä, itse asiassa sen konkreettisen tason 
spefi -prosentti on nolla. Luettuani Roald 
Dahlin novellin “Mies etelästä” aloin ideoida 
konetta peliin, jossa pelaajilla olisi panoksenaan 
oma ruumiinjäsenensä. Tällöin mieleeni 

muistui sähköshokkeja jakeleva reaktiopeli ja itse 
Pirunmalja oli syntynyt.

Vielä tarvittiin pelille pelaajat. Ajatukset 
suuntatuivat siihen ihmisryhmään, joka 
harrastaa kehon muokkausta, jota kautta 
tarinaan uiskenteli elementiksi raskas musiikki. 
Sattumalta samaan aikaan oltiin puuhaamassa 
Usvan musiikkinumeroa, tarjosin tekstiä mukaan 
saman kirjoittajaringin jäsenen kehotuksesta ja 
tässä se nyt on.

© Markus Koskimies 2010
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Palasina
Tiina Perkiö

Yritin pitkittää heräämistä kääntämällä kylkeäni, olin 
päättänyt nukkua tänä aamuna pitkään, mutta se taisi 
olla tuhoon tuomittu päätös. Vilkaisin kelloa, se oli jo 
puoli kaksitoista, joten päätin yrittää vääntäytyä ylös. 
Käännähdin sitten kylkeni sijasta selälleni, tuijotin 
kattoa ja koetin päästä edes jossain määrin kärryille 
maailman menosta. Nyt taisi olla keskiviikko, ellen 
ollut aivan väärässä. Eilen oli ollut pitkä työpäivä, 
tänään olikin onneksi vapaapäivän vuoro. Kimmokin 
oli aikonut nukkua myöhempään, mutta sen näkisi 
mitä se tarkoitti.

Hymy levisi huulilleni, niin kliseistä tai loppuun 
kulutettua kuin se olikin, leveä hymy täytti kasvoni 
yhä edelleen Kimmon ajatellessani. Olimme 
seurustelleet jo melkein kolme vuotta, olleet yhdessä 
aika tiiviistikin. Se oli oikeastaan ensimmäinen mies, 
joka oli saanut minut avautumaan, olemaan oikeasti 
oma itseni. Haaveilin hetken, mutta sitten nousin 
ylös vuoteesta. Halusin suihkuun, mistähän olin 
mahtanut nähdä unta viime yönä, mutta ainakin 
olin hikinen. En valuvasti, mutta aivan tarpeeksi 
häiritsevästi. Ehkä Kimmon ei tarvitsisi nähdä 
minua tänään tällaisessa kunnossa, sitä paitsi tunsin 
oloni hieman kummalliseksi, etäiseksi. Sen tunteen 
ravistin kuitenkin niskastani, kun en keksinyt 
mitään kunnollista syytä sille. Kävin pikaisesti 
suihkussa, vedin vaatteet niskaani ja yritin samalla 
etsiä puhelintani. Se ei kuitenkaan ollut siinä missä 
tavallisesti, nostelin lehtiä ja mainoksia, katselin niin 
pöydältä kuin lattialtakin, puhisin itsekseni.

Kyllästyin nopeasti etsimiseen, lähdin syömään 
jonkunlaista aamupalaa ja totesin sitten olevani liian 
malttamaton tekemään muuta. Nyt oli jo aika lähteä 
Kimmon luo, oli se sitten hereillä tai ei! Minulla 
oli sen vara-avain, samoin sillä minun. Avainten 
vaihtaminen oli tuntunut silloin melkein liian isolta 
askeleelta, mutta käytännöllisyys oli kuitenkin lopulta 
voittanut kaikki muuta olettavat tuntemukset, jopa 
minun ujouteni oli alistunut.

”Sä voit tulla mun luokse koska tahansa, ei tarvi 
soittaa etukäteen”, Kimmo oli sanonut. Sen jälkeen se 

oli pelleillyt, että silloin varsinkin olisin tietysti erittäin 
toivottu vieras, kun se itse olisi onnistunut jättämään 
avaimensa jonnekin. Pohjalta oli silti siinäkin paistanut 
syvä kiintymys ja halu olla lähellä.

Pää pystyssä ja rinta rottingilla astelin katua pitkin, 
päiväkin tuntui olevan kauniimpi kuin aikoihin. 
Kerrankin uskoin olevani oikeassa väittäessäni, ettei 
minään keväänä ollut minun muistissani olevina vuosina 
ollut näin kaunis sää! Yhtäkkiä erotin yllättäen tutun 
hahmon, Johanna käveli minua vastaan. Tervehdin, 
heilautin kättäni ja kutsuin Johannaa nimeltä, mutta 
tulin melkein päällekävellyksi. Katselin Johannaa 
kummastuneena, jähmetyin niille sijoilleni hetkeksi, 
muuten olisin huutanut sen perään kun se vielä oli 
kuuloetäisyyden päässä. Kyllä Johanna nyt yleensä 
tervehti sentään, oli se sitten minkälaisessa olotilassa 
tahansa. Ehkä se oli vain ollut niin ajatuksissaan, ettei 
ollut huomannut omaa siskoaan.

Jatkoin matkaani rauhassa, annoin ajatusteni lentää. 
Hieman ennen Kimmon ovea kaivoin avaimen esille 
ja hipelöin sitä hetken. Pääsisinköhän yllättämään sen 
vai paljastaisiko yleensä niin voimakkaasti nariseva ovi 
minut? Ovi oli tällä kertaa, ihme kyllä, täysin äänetön. 
Huomasin, että Kimmokin oli käynyt suihkussa, se 
kuivatteli juuri itseään. Hipsuttelin varovaisesti sen 
taakse ja kiedoin käteni ympärille, mutta reaktio oli 
jotain, mitä en aivan osannut odottaa. Kimmo älähti ja 
hyppäsi kauemmas.

Kimmo näytti järkyttyneeltä, jopa kauhistuneelta. 
Miten tämä reaktio pitäisi tulkita?

”Saara, mitä sulle on tapahtunu, ootko sä sairas? Mikä 
on hätänä, rakas?” Kimmo kysyi, sen ilme muuttui 
huolestuneeksi.

”Ai miten niin, mä oon ihan kunnossa”, sanoin 
hämmästellen.

”Ootko sä kattonu itteäs peilistä?” Kimmo kysyi, 
ojensi kätensä, hipaisi poskeani ja veti kätensä nopeasti 
takaisin.

”Silloin kun katoin niin sanotusti tarkemmin, niin 
se oli aika höyryssä. Laitoin tukan vaan kevyesti tänään, 
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että pääsisin nopeammin tänne”, selitin.
”No, sä oot vaan melkein jääkylmä ja niin 

kummalliselta kuin se kuulostaakin, niin sä oot nyt 
niin kalpea, että mä voisin ihan hyvin sanoa, että sä 
oot haalistunu pesussa”, Kimmo totesi. Katsoin sitä 
kummastellen, olisin väittänyt sen laskevan leikkiä, 
mutta näin kyllä, että se oli aivan tosissaan.

Kimmo yritti koskettaa minua uudelleen, mutta 
joutui vetämään kätensä takaisin.

”Sussa on joku outo kerros jotain”, se sanoi, katsoi 
minua kummeksuen. Nyt se oli jo kaivanut minulle 
pienen peilinkin esille, sain todeta omin silmin mitä se 
oli tarkoittanut.

”Mitä ihmettä tää oikein on?” mä kysyin ja hivelin 
ihoani, tämä oli karmivaa.

”Ei harmainta aavistusta, mutta nyt me lähdetään 
jonnekin, etsitään sulle apua”, Kimmo lausahti.

”Minne ajattelit että mennään?” kysyin seuratessani, 
miten se veti ulkovaatteita ylleen.

”Ehkä ensiapuun, toi sun kylmyys ainakin on 
semmonen, missä ne vois auttaa”, Kimmo pohdiskeli.

”Ehkä se johtu siitä sitten, että Johanna ei 
tunnistanut mua”, totesin puoliääneen ja selitin sitten 
Kimmolle minun ja Johannan kohtaamisen, jos sitä 
sellaiseksi edes saattoi nimittää. Kimmo kuunteli pää 
kevyesti kallellaan, makusteli hetken ja totesi sitten, 

että meidän oli aika lähteä. Nyt.
Olikohan kukaan koskaan mahtanut nähdä mitään 

tämän kaltaista? Minä ainakaan en ollut, mutta toivoin 
totisesti, että pääsisin siitä pian eroon.

”Hei kato nyt se Johanna tulee taas vastaan”, Kimmo 
sanoi ja samassa huomasin itsekin Johannan. Sekin 
vaikutti näkevän meidät, heilautti kättään ja muutti 
hieman kulkusuuntaansa.

”No moi, mitäs kuuluu?” se kysyi ja katsoi kiinteästi 
Kimmoon. Minua se ei huomannut.

”Tuo Saara mua tässä nyt enemmän kyllä 
huolestuttaa”, se lisäsi ja käänsi päänsä suuntaani.

”Miten niin, eikö se ole kotonaan ihan normaalisti? 
Vai olisko sen pitäny tulla sun luo?” Johanna kysyi. 
Leukani loksahti alas, mitä ihmettä Johanna pelleili?

”Mä oon kyllä kuule ihan tässä, jos et sattunu 
huomaamaan. Oonko mä tehny jotain, ootko sä 
suuttunu mulle?” kysyin, mutta Johanna ei edes 
vilkaissut minuun. Kimmo katsoi vuorotellen minua ja 
vuorotellen Johannaa, mutta Johanna oli vain hiljaa ja 
katsoi Kimmoa vähintäänkin kummastuneen näköisenä. 
Viimein Kimmo avasi suunsa.

”No ehkä Saara näyttää vähän oudolta ja ehkä se on 
suututtanut sut jotenkin, mutta voisit sä ainakin vastata 
sille jotain!”
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”Siis mitä helvettiä sä nyt oikein selität? Mitä Saara 
on tehny, onko se kunnossa? Mitenkä se mut olis 
suututtanut? Mitä multa on nyt menny ohi?” Johanna 
kyseli hetken hiljaisuuden jälkeen. 

Heilautin kättäni Kimmon ja Johannan kasvojen 
välissä, Kimmo nojautui taaksepäin, mutta Johanna 
ei reagoinut siihen mitenkään. Oliko Johanna alkanut 
käyttää huumeita vai miten se ei tosiaankaan tajunnut 
mistään yhtään mitään?

”En mä oo mitään tehny, mutta en mä varmaan oo 
ihan kunnossakaan. Kai sä oot suuttunu mulle jos et sä 
kerran tietoisesti huomaa mua”, totesin, kummastelin 
edelleen sitä, ettei Johanna vastannut mihinkään mitä 
tein, olisihan sen vartalon pitänyt reagoida. Johanna 
näytti hyvin huolestuneelta, se tarttui Kimmon 
hartioihin ja ravisteli niin kuin se itseään kookkaampaa 
miestä kykeni.

”Kimmo puhu mulle, ootko sä ihan kunnossa?” 
Johanna kysyi, nyt se näytti pelkäävän jotain.

Kimmo irrotti Johannan kädet ympäriltään.
”Kyllä mä oon kunnossa, mutta mikä sua vaivaa? 

Saarahan on tuossa sun vieressä, kyllähän sun nyt pitäis 
nähdä että se ei oo ihan normaalin näkönen”, Kimmo 
totesi ja nyökkäsi minuun päin. Kauhukseni totesin, 
että Johanna katsoi Kimmon osoittamaan suuntaan, 
mutta katse ei tarkentunut minuun vaan lipui ohitseni. 
Hetken Johanna käänsi päätään yhä enemmän ja 
pyörähti lopulta ympäri.

”Tää ei oo kyllä semmonen kysymys, jonka mä 
haluaisin esittää, mutta ootko sä vetäny jotain kamaa? 
Vai ootko sä menettämässä järkes? Saara ei oo täällä”, 
Johanna totesi. 

Katsoin sitä, nyt oli minun leukani vuoro melkein 
pudota sijoiltaan, mitä se tuolla oikein tarkoitti?

”Mutta mähän oon tässä!” yritin jo huutaa 
Johannalle, kaksin käsin tartuin sen käteen. 
Kosketukseeni se viimein reagoi: se siirsi äkäisesti 
kätensä muualle.

Kimmo tuijotti Johannaa äärimmäisen hiljaisena ja 
vakavana.

”Mä oon ihan selvä ja kaikin puolin normaali, 
sen sä voit uskoa. En mä näe mitään vaaleanpunaisia 
elefantteja, ketään kuolleita tai mitään muutakaan 
epänormaalia. Etkö sä oikeasti muka näe tai kuule 
Saaraa?” se kysyi ja seurasi, miten Johanna pudisti 
päätään. Kimmo käänsi katseensa minuun, kuin 

kysyäkseen miten voisimme edetä.
”Ehkei mun pitäisi kysyä sulta ootko sä okei, koska 

eihän sitä ite varmaan koskaan tajua jos järki uuvahtaa, 
ehkä mun pitäs vaan viedä sut lääkäriin”, Johanna 
mutisi.

”Mä oon ihan kunnossa, usko pois. Huolehditaan 
enemmän Saarasta, se, ettet sä näe saati kuule sitä, on 
paljon huolestuttavampaa. Kun siihen sä kuitenkin 
reagoit, että se koski suhun, Saara nimittäin tarttu sun 
käteen äsken. Mä tunnen sen kylmänä, suorastaan 
jäätävänä”, Kimmo sanoi masentuneen oloisena. 
Johanna näytti siltä, ettei se ollut uskoa korviaan. Se 
yritti nähdä minut uudelleen, mutta ei kohdistanut 
katsettaan oikeaan kohteeseen.

”Okei, mulla ei oo harmaintakaan haisua siitä mitä 
tää tarkottaa, ehkä me ollaan molemmat päästämme 
vialla, mutta joka tapauksessa tää vaikuttaa semmoselta 
asialta, että meidän ei oo syytä puhua siitä täällä. 
Sullahan on vara-avain, mennään Saaran luo ja 
tarkistetaan samalla, ettei se oo siellä”, Johanna sanoi 
määrätietoisesti ja lähti astelemaan oikeaan suuntaan.

Pian olimme jo asunnossani, annoin Johannan 
istuutua ennen minua, olisin tuntenut oloni 
vaivaantuneeksi, mikäli se olisi yrittänyt istua syliini. Ja 
olisiko se itse mahtanut edes huomata sitä? Johanna ja 
Kimmo katsoivat vakavina toisiaan, välillä Kimmo soi 
katseen minullekin.

”No niin, jos sä nyt sitten vaikka selittäisit mulle ihan 
kaiken”, Johanna totesi ja Kimmo selitti, mitä tänään oli 
tapahtunut.

Näin Johannan ilmeestä, että se epäili Kimmon 
mielenterveyttä pahemman kerran, en oikein tiennyt 
millä olisin vakuuttanut sen siitä, ettei Kimmossa ollut 
mitään vikaa. Sitten sain ainakin jonkinlaisen idean.

”Sano sille, että mä kosken sen käteen nyt”, tokaisin 
Kimmolle. Heti kun se oli varoittanut Johannaa, tartuin 
sen käteen enkä siirtynyt sen yrittäessä päästä kauemmas. 
Vasta hetken kuluttua hellitin, Johanna katsoi Kimmoa 
melkein kauhistuneena.

”Voitko sä tehä sen uudelleen?” Johanna kysyi, ja tein 
kuten se pyysi.

Olisin melkein voinut rukoilla Johannaa sanomaan 
jotain, mutta se oli vain hiljaa ja näytti kertakaikkisen 
siltä, että se oli peloissaan. Nyt jos koskaan olisin 
kaivannut kuulla sitä turhanpäiväistä vakuuttelua siitä, 
että kaikki järjestyisi kyllä.
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”Okei, meillä on tässä jonkinlainen ongelma”, 
Johanna lopulta sanoi, jo sekin tuntui paremmalta 
kuin hiljaisuus. Yritin miettiä ahkerasti ja keksiä hyviä 
ideoita.

”Ehkä meidän pitäisi yrittää selvittää, miksi tää on 
tapahtunu. Tai siis niinkö ootko sä tehny jotain, joka 
ees etäisesti olis voinu aiheuttaa tämän”, Johanna totesi 
ja yritti tavoittaa minua katseellaan. Pian se kuitenkin 
lopetti päänsä pyörittelemisen huokaisten.

”No niin, kerropa nyt mitä sä teit eilen. Mä toistan 
mitä sä sanot, niin Johannakin kuulee sitten”, Kimmo 
ehdotti. Nyökkäsin sille ja annoin katseeni viipyä 
Johannassa, ehkä voisin tarpeeksi pitkään tuijottamalla 
saada sen tuntemaan, missä päin olin.

”Noh, olin töissä ja sä tulit ja sitten me lähdettiin 
kotiin ja sitten…”, aloitin, mutta pysähdyin siihen. 
Mietin hetken, toisenkin, sain Kimmon tuijottamaan 
minua.

”Hei rakas älä nukahda, nyt mäkään en kuule sua! 
Mä tiiän kyllä, että tulin ja menin yksin kotiin kun 
sun tartti mennä jonnekin, mutta mitä sitte?” se kysyi. 
Yritin miettiä, mutta totesin pian, ettei minulla ollut 
mitään kuvaa siitä, mitä töiden jälkeen oli tapahtunut! 
Muistin lähteneeni kotiin, mutta sen jälkeinen elämäni 
oli hämärän vallassa.

”Mulla ei oo mitään hajua mitä mä tein, ei sitten 
niin minkäänlaista”, totesin.

Hiljaisina yritimme järkeillä tilannetta ainakin 
johonkin suuntaan.

”Pitäiskö meidän koettaa mennä sun työpaikalle ja 
jäljittää sun eiliset liikkeet? Jos vaikka siitä keksittäis 
jotain?” Kimmo ehdotti.

”Se kuulostaa aika hyvältä idealta. Oikeastaan se 
taitaa olla kaikista lähimpänä järkevää ideaa. Teknisesti 
ei pitäis olla mitenkään mahdollista, että ihminen 
katoaa näkyvistä tollei noin vain”, Johanna totesi ja 
kehotti meitä sitten liikkumaan sitä kauppaa kohti, 
jossa olin ollut töissä jo puolisen vuotta.

Kaupan edessä istuimme hetkeksi alas miettimään, 
Kimmo etsi tarkkaa kohtaa, jossa oli jättänyt minut 
yksin. Katselin ympärilleni, yritin löytää jotain, joka 
olisi palauttanut muistini. Kimmo oli ollut menossa 
veljensä luo kylään ja palasi siksi suoraan kotiin, 
mutta minun oli pitänyt käydä jossain ensin. Yhtäkkiä 
Kimmo muisti, että olin puhunut jotain apteekista.

”Mä en kävelly kotiin normireittiä pitkin, mutta 

eihän sen apteekissa käymisen siihen pitäis vaikuttaa”, 
sanoin. Vielä en kyennyt muistamaan miksi ja mitä 
reittiä olin mahdollisesti käyttänyt.

”No lähdetäänkö tästä sitten apteekille päin? Ehkä se 
auttaa”, Johanna ehdotti.

Astelimme hiljaisina, mutta sitten yhtäkkiä 
pysähdyin. Yhtäkkiä voimakkaat väristykset kulkivat 
lävitseni. Johanna jatkoi kävelyään hetken ennen kuin 
tajusi, että minä ja Kimmo olimme kumpainenkin 
seisahtaneet. Tai no, sillehän se tietenkin näytti siltä, että 
vain Kimmo oli seisahtanut.

”Mitä?” Kimmo kysyi. 
Pudistin päätäni, tarvitsin hetken hiljaisuutta ja 

mietintätilaa.
”Mä erkanen tässä normaalireitiltä jonkun miehen 

kanssa, se on iso ja aivan selvästi mä en oo erityisemmän 
innostunut siitä, mitä se mulle puhuu”, kerroin, ja 
yhtäkkiä näin läpinäkyvän kuvan itsestäni. Oikeastaan 
se tuntui pelottavalta, ei sitä kovin usein nähnyt itseään 
tällä tavoin.

Seurasin itseäni, Kimmo ja Johanna ehkä 
keskustelivat jostain tai kenties ne jopa yrittivät puhua 
minulle, mutta minä en niitä kuullut, en ehtinyt. Nyt 
minulla oli tärkeämpää tekemistä, jopa tärkeämpää kuin 
Kimmo!

”Se ottaa mun puhelimen ja lompakon”, totesin 
yhtäkkiä kuvaa katsellessani, aloin tutkia taskujani enkä 
tosiaan löytänyt kumpaakaan. Muualle vilkaistessani 
ilmestys kuitenkin oli jo ehtinyt kadota. Yritin katsoa 
ympärilleni, sanoin Kimmolle, että meidän olisi syytä 
katsella hetki tässä, ehkä löytäisimme jotain, joka 
vihjaisi tarkemmin mitä pitäisi tehdä. Se välitti viestini 
Johannalle, joka nyökkäsi ja alkoi kävellä sinne tänne.

Seisoin aloillani, vuorotellen suljin silmäni ja yritin 
tiirailla tarkasti kaikkea. Minulla ei ollut harmaintakaan 
aavistusta siitä, mitä minun pitäisi tehdä. Kimmo 
ja Johanna olivat hiljaa, vain Johannan askeleet 
kuuluivat, jossain kauempana joku lintu viritteli meille 
sinfoniaansa.

”Hei kattokaas, Saaran takki on täällä!” Johanna 
yhtäkkiä kuulutti. 

Käänsin pääni nopeasti sen suuntaan, sen käsi osoitti 
kohtaan, josta en heti paikallistanut mitään tuttua. 
Jouduin astelemaan lähemmäs Johannaa ennen kuin 
näin puun takana olevan takkini. Tämä oli merkki siitä, 
että olin ollut täällä, mutta oliko minun tarkoitus löytää 
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täältä jotain muutakin?
Löydöstä innostuneena päätimme jatkaa tutkimista 

näillä main. Kimmo ja Johanna katselivat ympärilleen 
tarkasti, mutta kukaan ei tuntunut löytävän mitään. 
Olin jo melkein vakuuttunut, etten tulisi löytämään 
täältä mitään selkeitä vihjeitä siitä, mitä mahdollisesti 
olin tehnyt, kun sitten yhtäkkiä näin hyvin tutun 
kengän. Ja itse asiassa siinä kengässä olevan jalan 
verhoavat housutkin olivat tutun oloiset. Sanaakaan 
sanomatta osoitin jalkaa Kimmolle ja se huusi 
Johannankin paikalle. Varovaisesti astelin pusikon luo 
ja kurkistin. Kavahdin kuitenkin kauemmas, jos jotain, 
niin tätä en ollut olettanut näkeväni.

Hieman liian myöhään yritin estää Johannaa 
näkemästä minua, sen huuto oli melkoinen sen 
tunnistaessa minut. Olin selvästi kokenut jotain 
melkoisen epämiellyttävää, hädin tuskin siedin katsoa 
itseäni. Vilkuilin itseäni, toivoin, että suurin ongelmani 
oli siinä, että olin aivan veressä.

”Hei mä hengitän”, totesin ilahtuneena. Oli ehkä 
hämmentävin tunne ikinä katsoa omaa vartaloaan ja 
kuitenkaan olla olematta sen sisällä. Samalla tunsin 
sisältäni häviävän jotain, kuin olisin yhtäkkiä vajaa. 
Kimmo katseli yhtenä kysymysmerkkinä vuoroin 
maassa makaavaa hahmoa, vuoroin minua.

”No mitäs nyt sitte?” Kimmo kysyi, se otti takkinsa 
ja laittoi sen maassa hengittävän kasan päälle.

”No soitetaan ambulanssi tietysti”, Johanna totesi ja 
oli jo kaivamassa puhelintaan esille.

Pitkään ei ambulanssia tarvinnut odotella. Vain 
Kimmo huomasi, että hyppäsin kyytiin itseni seuraksi. 
Kimmon ne suostuivat ottamaan mukaan miehenäni, 
mutta Johanna joutui kulkemaan omin päin.

”Mä soitan Ramille kanssa”, kuulin sen sanovan 
ennen kuin ovet suljettiin, ymmärsin kyllä, että se 
halusi oman miehensä tuekseen. Kimmo istutettiin 
eteen kuskin viereen, pois ensivastehoitajien tieltä. 
Vasta nyt tajusin, että itse asiassa mies ja nainen 
kumpainenkin pääsivät kulkemaan lävitseni, koko 
ajan seisoin itseni vierellä, selkä minuun päin. En 
edes tuntenut mitään hitaasti alkavaa kylmyyttä 
kummempaa. Olisin voinut olettaa tuntevani kipua, 
kun kerran vartalonikin oli kärsinyt. Kai fyysisen 
olemukseni tuntemusten olisi voinut siirtyvän tähänkin 
olomuotooni. Pian kuitenkin istuuduin sivulla olevalla 
tuolille, seisominen tuntui liian raskaalta.

Sairaalassa Kimmolta kiellettiin pääsy huoneeseen, 
jossa vartaloani hoidettiin. En itsekään mennyt sinne, 
vaan jäin Kimmon vierelle istumaan, yritin lohduttaa 
sitä.

”Mä en vaan ymmärrä miten mä voin olla tässä ja 
tuolla”, totesin lopulta tyynesti.

”No en mäkään. Ehkä sä siirryt takaisin 
kokonaisuudeksi kun sun vartalo toimii taas normisti”, 
Kimmo ehdotti, mutta sen ilme paljasti, ettei silläkään 
ollut sen kummemmin hajua mistä se puhui.

Pian Rami ja Johanna saapuivat luoksemme.
”Mitä hittoa sä yrität selittää, miten mä voisin istua 

Saaran päälle, sehän on tuolla huoneessa hoidettavana?” 
Rami kysyi.

”No, se onkin just se sekavin osa tätä juttua, jota 
mä en vielä ehtinyt selittää”, Johanna huokaisi ja alkoi 
kertoa juttua melkein alusta asti. Kimmo lykkäsi 
aina välillä jonkun lisäyksen mukaan, se onnistui 
huomautuksineen jopa selventämään kertomusta. 
Näin Ramin kasvoista, että se olisi esittänyt luultavasti 
vinon pinon lisäkysymyksiä, ellei lääkäri olisi astellut 
luoksemme.

”Elintoiminnot ovat vakaat, aivotoiminta hyvä, 
käsivarsi oli murtunut, mutta se on lastoitettu, 
haavat ommeltu umpeen. Hän lepää”, lääkäri tiivisti 
terveydentilani, antoi meille luvan mennä katsomaan ja 
hävisi itse sitten jonnekin.

Jos itseni näkeminen hakattuna olikin ollut 
kummallista, niin nyt se vasta oli hämmentävää. Veri oli 
pesty kasvoiltani, otsaa koristi pitkä haava, ehkä suurin 
osa verestä oli siitä lähtöisin, päähän tulleet haavat 
tapasivat vuotaa paljon. Joka tapauksessa, se olin minä. 
Oli kuin olisin katsonut 3D-peiliin.

”Miten ihmeessä sä yhdistyt ittes kanssa?” Kimmo 
kysyi, katsoi minua ja vartaloani vuorotellen.

”Ei harmainta haisua, ideoita otetaan vastaan”, sanoin 
ja katsoin muita, kädenliikkeellä kehotin Kimmoa 
välittämään sanani muillekin.

”Ootteko te yrittäny kehitellä mitään hienoja 
hakusanoja ja käyttäny tyyliin perus Googlea?” Rami 
ehdotti. Pudistin päätäni, tälle voisikin olla vaikeaa 
keksiä tarpeeksi kuvaavia hakusanoja.

Rami sitten kaivoi puhelimensa esiin ja kertoi 
yrittävänsä ainakin jotain, ellei meillä ollut parempia 
ehdotuksia. Se tutki jonkin aikaa Internetiä, sitten se 
yhtäkkiä jähmettyi paikoilleen. Keskityin tuijottamaan 
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Ramia huomatessani sen alkavan kiemurrella aloillaan. 
Se värähti katseeni alla, aivan kuin se olisi saanut 
kylmiä väreitä.

”Tää kuulostaa nyt aika kummalliselta, mutta 
itse asiassa mulla oli yhden mun kaverin kanssa 
aika läheltä liippaavasta aiheesta ja muusta siihen 
liittyvästä pitkällinen keskustelu, se yritti saada mut 
vakuuttuneeksi siitä, että jotain sielun irtautumista 
oikeasti tapahtuu. Tarviiko mun sanoa, että mä pidin 
sitä ihan täytenä hölynpölynä? Se jätti mulle jonkun 
kirjankin, koska se oli menossa jonnekin eikä voinu 
ottaa sitä joukkoon, se tulee varmaan ens viikolla 
hakemaan sen”, Rami selitti. Hetken katsoin sitä, 
sitten nyökkäsin. Ehkä se oli hakuammuntaa, mutta 
tässä tilanteessa se taisi olla paras olemassa oleva 
vaihtoehto.

”Ei kai meillä oo muutakaan ehdotuksia, voihan sitä 
käydä katsomassa löytyiskö siitä kirjasta jotain”, sanoin 
ja odotin, että Kimmo tulkkaisi minut. Luoja, miten 
odotinkaan jo sitä, että saisin puhua itse kunnolla.

Katselimme sängyssä makaavan minäni 
hengittämistä, mutta en vain yksinkertaisesti kyennyt 
tuijottamaan itseäni loputtomiin. Astelin toiselle 
puolelle huonetta ja pidin katseeni seinässä. Kaipasin 
päästä jo takaisin sisälle itseeni ja olla normaalisti taas.

”No, mennäänkö jo katsomaan löytyykö jotain?” 
Rami ehdotti. Innoissani vastasin myöntävästi, Kimmo 
käänsi kiivaasti katseensa puoleeni, se oli katsellut 
kehoani.

”Joo mennään. Mä en tykkää tästä yhtään, kaks 
Saaraa on aivan epäluonnollista”, Kimmo puuskahti. 
Samassa värähdin, kylmyys alkoi ottaa minua entistä 
enemmän valtaansa, minua palelsi.

Rami ja Saara eivät asuneet kovin kaukana 
sairaalasta, mutta otimme silti bussin, se nopeutti 
kulkemistamme melkoisesti. Odottaminen tuntui 
kuitenkin kamalalta. Viimeiset piinaavat hetket Rami 
sitten vielä kulutti kirjan etsimiseen, mutta lopulta se 
löysi sen. Suurin osa kirjan tekstistä oli kyllä minunkin 
kriteerieni mukaan melkoista hölynpölyä, mutta 
seurasin silti Ramin selailua sen olan takaa.

”Ha!” se yhtäkkiä huudahti, tökkäsi sormellaan 
sivua. Ilmeisesti nyt oltiin oikeassa kohdassa.

Hetken katselimme Ramin osoittamaa kohtaa, 
mutta pian Kimmo huomautti, että tässä kohdin 
lähinnä keskityttiin kuolleen hengen kanssa 
keskusteluun. Rami näytti aavistuksen verran 

masentuneelta, totesi Kimmon olevan oikeassa ja 
jatkoi selailua. Pian se kuitenkin löysi huomattavasti 
lupaavamman aukeaman, joka sai koko kolmikon 
hengähtämään kiihtyneesti. Itsekin kohosin tuolilta, 
jolle olin jonkun aikaa sitten istunut tuntiessani 
heikotusta. Vilkaisin nopeasti, kirjan teksti oli puhdasta 
suomea, aina siihen saakka, kun päästiin jonkin sortin 
loitsuun asti. Sitä en enää ymmärtänytkään, en edes 
osannut arvata mitä kieltä se olisi voinut olla.

”No niin, koeta nyt lukea ne läpi”, sanoin Kimmolle 
innoissani. Se katsoi minua, pieni toiveikas hymy valaisi 
sen kasvoja, sai ne entistä komeammiksi.

”Käy makuulle johonkin, niin tääkin tässä kuvassa 
on. Jos sitte luetaan loitsut ja mennään sairaalaan 
takaisin, varmaan sä oot sitten jo hereillä ja omana 
ittenäs”, Kimmo sanoi. Kävin toiveikkaana sohvalle 
selälleni makaamaan.

”Kummassa päädyssä Saaran pää on? En mä tiiä onko 
sillä jotain väliä, mutta ainakin tässä tää tyyppi seisoo 
pään vieressä”, Rami kysyi, Johanna piti sille kirjaa, jotta 
se kykenisi samalla tekemään kädenliikkeitä. Kimmo 
osoitti päätäni, Rami asettui viereeni ja alkoi lukea.

Rami luki ja liikutteli samalla käsiään päälläni. 
Suljin silmäni, annoin äänen vallata tajuntani ja yritin 
keskittyä sen sanomisiin, ehkä sekin auttaisi. Ramin 
ääni taukosi, vielä pidin silmäni ummessa, ehkä en 
kuullut mitään, koska olin juuri siirtymässä takaisin 
omaan kehooni.

”Toimiko se?” kuulin sitten Johannan äänen, en 
oikein tiennyt mitä olisin ajatellut. Avasin silmäni ja 
totesin olevani edelleen Ramin sohvalla. Olin pettynyt, 
kenties tämä kirja oli sittenkin ollut pelkkää hölynpölyä. 
Kimmo kertoi muille, että olin edelleen sohvalla, Rami 
tutki tarkasti kirjaa. Johanna astui sen selän taakse, tutki 
yhtä lailla. Asetuin istumaan, Kimmo tuli vierelleni.

”No eipä tietenkään se toiminu!” Johanna yhtäkkiä 
huudahti. Katsoin sitä toiveikkaana, nousin seisomaan 
ja liityin kirjaa tuijottavaan joukkoon.

”Katto nyt, tossahan se on ihan selvästi. Hengen 
ja ruumiin pitää olla samassa tilassa ja päällekkäinkin 
vielä, muuten ei onnistu”, Johanna hihkui melkein 
nauraen. Katsoin sitä hieman kulmieni alta, jotenkin 
en ollut aivan yhtä innostunut aiheesta kuin se, eihän 
sen tarvitsisi maata itsensä päällä, sille riittäisi, että se 
seuraisi vierestä ja toivoisi parasta.

”No katoppas, niinpä onkin”, Ramikin myönsi, 
totesi, ettei ollut huomannut pientä mainintaa.
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Mikäpä siinä olisi auttanut, vedimme ulkovaatteet 
takaisin päälle, totesin, että palelin silti. Aivan kuin 
sisimmässäni olisi ollut jäätynyt piste, joka nyt levitti 
kylmyyttään hiljalleen koko vartalooni. Tunsin oloni 
muutenkin huonommaksi, minua väsytti ja paikkojani 
oli hetki sitten alkanut särkeä. En kuitenkaan sanonut 
mitään, en nähnyt tarpeellisena huolestuttaa muita 
vielä entisestäänkin. Pystyinhän kuitenkin edelleen 
kävelemään ilman ongelmia. Bussia jouduimme 
odottamaan tällä kertaa vähän pidempään, istahdin 
penkille odottamaan, nojasin taaksepäin. Olisin 
voinut käydä tähän nukkumaan, se tuntui varsin 
houkuttelevalta vaihtoehdolta.

”Onko kaikki ihan kunnossa?” Kimmo kysyi.
”No, olosuhteisiin nähden ihan suht ok. Väsyttää 

vaan”, sanoin, Kimmo nyökkäsi ja lupasi, että kohta 
pääsisin jo lepäämään oikeasti.

Sairaalassa olikin sitten jo melkoinen hulabaloo 
päällään, minut oli viety huoneestani muualle, 
kenelläkään ei tuntunut ensin olevan aikaa kertoa 
missä olin. Sinnikkyytemme kuitenkin palkittiin, olin 
kuulemma saanut jonkinnäköisen kohtauksen ja minut 
oli pitänyt siirtää tehohoitohuoneeseen. Otin seinästä 
tukea, eivät kai kipuni ja heikotukseni siitä suinkaan 
johtuneet? Katsoin kättäni, yritin miettiä mahtoiko 
se näyttää sen kummallisemmalta kuin aiemminkaan, 
mutten onnistunut muodostamaan selkeää mielipidettä. 
Mieleni joka tapauksessa vielä suurenteli asioita, senhän 
tiesin.

Seisoimme hetken paikoillamme, yritimme keksiä 
miten tämä tilanne ratkaistaisiin. Jos asian selittäisi ja 
pyytäisi yhteistyötä, meitä pidettäisiin hulluina. Tai no, 
Kimmoa, Johannaa ja Ramia pidettäisiin, minuahan 
kukaan ei edes näkisi, koska niille minä olisin 
tehohoidossa oleva potilas.

”Ei kai se auta kuin odottaa vähän”, Johanna sanoi 
ja katsoi muita, tällä kertaa sen katse osui minuunkin, 
seisoin niin lähellä Kimmoa kuin vain ilkesin. Oloni 
alkoi nopeasti kääntyä heikompaan päin. Tuntui siltä, 
etten jaksanut enää seisoa, joten istuin alas Kimmo 
vahtiessa, ettei kukaan tullut päälleni. Annoin itselleni 
luvan sulkea silmäni ja kerätä voimia, kunhan selviäisin 
tästä vielä.

En jaksanut enää nousta omin voimin ylös kun 
lääkäri tuli viimein kertomaan, että elintoimintoni oli 
vakautettu ja mikäli lupaisimme olla hiljaa, korkeintaan 
kaksi meistä voisi mennä katsomaan. Tunnin kuluttua 

kolmaskin. Kovasti yritimme kapinoida vastaan, totta 
kai kaikki olisivat halunneet mennä yhdellä kertaa, 
mutta siitä lääkäri ei joustanut. Ei, kun olin niin heikko 
ja tajutonkin vielä.

”No, minä ja Rami mennään sitten”, Kimmo sanoi, 
sille Johanna ei enää yrittänyt sanoa vastaan. Tässä 
tilanteessa taisi olla hyvä, ettei muu maailma ylettänyt 
kurkottamaan otettaan minun ja Kimmon maailmaan, 
muuten meitä olisi ollut jo yksi liikaa.

Yritin uudelleen, mutta en todellakaan kyennyt 
nousemaan itse jaloilleni.

”Me autetaan, ota musta tukea. Ramikin vois tulla 
siitä vähän lähemmäs, se tuntuu kylmältä, mutta ei 
meillä oo muutakaan vaihtoehtoa. Jos mä nostasin sut 
syliin, niin se varmaan jäädyttäis vähän liikaa”, Kimmo 
sanoi tomerasti, näin, että se oli kyllä sisimmässään ehkä 
jopa kauhuissaan, mutta sitä tunnetta se ei päästänyt 
valloilleen. Kiltisti Rami asteli lähemmäs, se värähti 
kosketukseni alla, ehkei se ollut osannut odottaa, että 
Kimmo olisi ollut niin oikeassa kylmän tunteen kanssa.

Kahden miehen avulla pääsin vaivalloisesti astelemaan 
huoneen ovelle. Ramin ja Kimmon suorastaan 
kummallisen hidasta etenemistä naamioidakseen 
Johanna kulki vierellämme, oli kuin olisimme pitäneet 
neuvonpitoa. Johanna kuitenkin jäi odottamaan oven 
toiselle puolelle.

”Pitääkö mun olla mahallani vai selälläni. 
Kummankin mun”, kuiskasin Kimmolle. Rami laski 
kirjan sängyn kulmalle ja kiireen vilkkaa selasi oikean 
sivun esille, luki ja luki, tällä kertaa huomattavasti 
aiempaa tarkemmin.

”Ei, kunhan se on niin, että molemmat on samoin 
päin. Eli nyt kun tuo tuossa on selällään, niin Saaran 
pitäis kanssa mennä selälleen”, Rami sanoi hetken 
kuluttua. En jaksanut liikuttaa itseäni, Kimmo auttoi 
minut selälleni.

”No niin, nyt sä voit vähitellen alottaa, pitäiskö noita 
verhoja vähän kääntää?” Kimmo kysyi.

”Tuskin sieltä kukaan kattoo, monesko kerros tää 
nyt oli, mutta ei kai siitä haittaakaan oo”, Rami sanoi. 
Uudelleen suljin silmäni, tässä näin ajatellen, tämä oli 
oikeastaan jo aika epätoivoista.

Kuuntelin Ramin tasaista, hiljaista ääntä. Nämä sanat 
olin kertaalleen jo kuullut, yhtä ymmärtämättömiä 
ne olivat nyt kuin silloinkin. Vähitellen Ramin ääni 
hiljeni, edelleen sanat tuntuivat loppuvan varsin 
äkillisesti, hetken olin jo pettynyt, ne eivät auttaneet 
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minua vähääkään! Sitten yhtäkkiä henkeni salpautui 
kiinni, en kyennyt hengittämään. Avasin silmäni, 
mutta kaikki näkemäni oli tummaa, liian tummaa 
erottaakseni mitään. Yritin saada ilmateitäni 
toimimaan, tottelemaan, mutta sitten mieleni liittyi 
Ramin äänen seuraan hiljaisten puolueessa.

Pidin itseäni kuolleena, mutta sitten huomasin 
hengittäväni jälleen. En paniikinomaisesti, 
vaan maistellen. Ilmassa oli kumma haju, se oli 
kemikaalinen, mutta mieleni toivotti sen tervetulleeksi. 
Aloin lipua lähemmäs heräämistä, korvani yhyttivät 
tuttua ääntä, sitä joka helisi korvissani kaikkia muita 
ääniä kirkkaampana. Kimmo, sen ääni tavoitti korvani, 
hiveli mieltäni. Ramin ääni sekoittui siihen, sanoja en 
kyennyt ymmärtämään. Sitten avasin silmäni ja totesin 
että olin sairaalassa.

”Saara, sä oot elossa!” Kimmo sanoi, kuulosti 
melkein yllättyneeltä, katsoi minua ja varovaisesti alkoi 
silittää poskeani.

”Sä et oo kylmä enää! Enkä mä näe mitään 

Olen 22-vuotias parin vuoden kuluttua 
viulunsoitonopettajaksi valmistuva nainen. 
Harrastuksenani nautin kirjoittamisesta, johon aloin 
perehtyä kouluräpeltämistä syvemmin yläasteaikoina.

Kuuntelin kappaleita etsien inspiraatiota, Cinema 
Bizarren Th e Silent Place-kappaletta kuunnellessani 
tarina alkoi muotoutua päässäni. Idea paikasta, jossa 
kukaan ei kuule, ei näe. Kaikkelle ei löydy selitystä. 
Juoni eli omaa elämäänsä kirjoittamisen aikana, 
novellissa tapahtui odottamattomiani asioita, tältä se 
näyttää nyt.

Tiina Perkiö

haaleaa sua missään nurkassa, ootko sä kokonainen 
taas?” se kysyi, kosketteli kasvojani rohkeammin. 
Pyöritin päätäni varovaisesti, nostin käteni varovaisesti 
näköalueelleni, ainakin omaan silmääni näytin taas 
omalta itseltäni. Kauaa en kättäni siinä kyennyt 
pitämään, voimani olivat vähissä, mahtoiko se olla 
mikään yllätys?

”Mä oon tässä, kokonaisuutena”, totesin 
helpottuneena ja annoin Kimmon suudella minua. 
Käteeni sattui kipsin vääntäessä sitä huonompaan 
asentoon mutta en jaksanut välittää siitä. Vartalon 
haavat paranisivat ajan kanssa. Mahtaisinko ikinä saada 
selville, mitä tänä päivänä oli oikein tapahtunut?

© Tiina Perkiö 2010
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Lehtihyllyn kiiltopaperijulkkikset kilpailevat 
Liisan huomiosta. Voiton vie Nainen ja terveys 

-lehden kannessa komeileva entinen missi ja 70-
luvun kuvatuin rintapari.  Naisella on musta t-paita. 
Vasemman rinnan päälle on teipattu iso punainen rasti. 
On todettu syöpä. Sädehoito ei riitä, on leikattava. 
Nainen uskoo selviävänsä karmeasta menetyksestä 
ystävien ja miljonääripuolison turvin. Mies kuitenkin 
näyttää  myrtyneeltä. Avokauluksista edustusvaimoa on 
kelvannut esitellä kauppaneuvoksille, mutta entäs nyt? 
Haastattelu on sydäntäsärkevä. Kutsukaa itkijänaiset, 
kansakuntaa on kohdannut suru.

Samassa lehdessä on haastateltu maan 
ykkösfeministiä, joka on tutkinut työpaikoilla 
tapahtuvaa seksuaalista häirintää. Estottomaan 
sifonkipuseroon, minihameeseen ja 
verkkosukkahousuihin pukeutunut tohtori vastailee 
kysymyksiin akateemisesti argumentoiden. Naisen on 
saatava rauhassa olla nainen – kotona,  kaupungilla, 
työpaikalla, aina – pukeutumisesta riippumatta. 
Sivujuonena esitellään kähminnän uhri, jonka 
oikeusprosessi on johtanut sikailijan erottamiseen. 

Liisan tulisi vihata sitä surkeaa runkkaria, joka 
fi rman pikkujoulujen nousuhumalassa tunki kouransa 

yksityiselle alueelle. Sakot ja erottaminen ovat pään 
silitystä, patriarkaalisen yhteiskunnan hyvä veli -
järjestelmän selkääntaputus. Munat pois ja linnaan, 
muuten ei oikeus toteudu.

Raivostumisen sijaan Liisa on kade. Hänen rintojaan 
pyöräyttääkseen kukaan ei olisi valmis riskeeraamaan 
perhettä, työtä ja farmari-Volvoa. Jos joku koettaisi, hän 
nitkauttaisi nivelensä luisevaan rintalastaan.

Liisa paiskaa lehden takaisin. Takakansi taittuu. 
Liisa sihahtaa kirouksen. Kassalla seisova myyjä luo 
paheksuvan katseen, jota Liisa koetaa aktiivisesti olla 
huomaamatta. Hän astuu askeleen sivuun ja kääntää 
selkänsä sekä myyjälle että ”Ethän lue lehtiä kaupassa” 
-kyltille. 

Elämäntapalehtien vieressä on harraste- ja 
kulttuurijulkaisujen lyhyt rivi. Kuinka ollakaan, 
valtakunnan virallisen kirjallisuuslärpäkkeen kannessa 
keikistelee kolmekymppinen esikoisrunoilija, jonka 
tyttömäistä vartaloa peittävää villapaitaa vasten piirtyy 
pari täydellisiä rintoja. Liisan tekee mieli huutaa. 
Jos myynnissä olisi Eläkeläinen -lehti, olisi kannessa 
varmaan satakymmenvuotias isoisoisoäiti, jonka 
verhokangasta muistuttavan asun alta pullistelisivat 

Karmeat kannut
Tomi Jänkälä

© Molli66 | Dreamstime.com
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kahdesta maailmansodasta ja 90-luvun lamasta 
selvinneet valtakunnan vanhimmat tissit.

Ylimmän hyllyn reunassa, huomaamattomasti 
toisten lehtien takana, on ulkomainen julkaisu 
nimeltä Jugs – kannut. Siinä ei runoilla, esitellä 
olematonta muotia tai podeta kasveja. Siinä 
näytetään tissejä. Rinnat ovat jumalattoman suuria 
ja nolostelematta esillä, mutta alastomuutta lukuun 
ottamatta poseeraukset voisivat olla mistä tahansa 
naistenlehdestä. Liisa ahmii sivuja, tuijottaa runsautta 
ja häpeää puutteitaan. Tuollainenko hänen pitäisi olla?

Myyjä ja kaupan vähäiset asiakkaat mulkoilevat 
alta kulmien. Liisa jatkaa selaamista. Tuijottakoot. 
On varmasti ihan tavallista, että nuori nainen lukee 
kirjakaupassa pornolehteä.

Liisan puhelin piippaa. Illalla baariin ;)? Tekstiviesti 
on tyypillistä Karoliinaa. He eivät ole tavanneet sen 
jälkeen, kun Karo muutti Helsinkiin opiskelemaan. 
Vuosien vaitonaisuutta seuraa kaksisanainen viesti, 
pyyntö ryyppäämään. Mitäpä muutakaan, Liisa 
hymyilee.

Karo tunsi jo teininä taidekoululaisten suosiman 
kulmajuottolan portsarin, joka ei papereita kysellyt. 
Siellä kiivassanaiset feministinalut olivat pitkiä iltoja 
yhtä mieltä kapitalismin kiroista, eläinten oikeuksista 
ja miessukupuolen kokonaisvaltaisesta perseydestä. 
Hengensisaruus sinetöitiin ottamalla yhdet, vielä yhdet 
ja sen jälkeen taas yhdet. Elämän parasta aikaa, sen 
mitä Liisa illoista ylipäätään muistaa.

Karo on juuri sopivan anarkistista seuraa utareita 
pursuilevan lehtikatsauksen jälkeen. Hän kiroilee kuin 
rakennustyöläinen, roikuttaa vyötäröllä avainketjua 
ja antaa tukan repsottaa tyynyn muotoilemaan 
suuntaan. Ulkomuotonsa vuoksi Karoa kutsutaan 
kettinkilesboksi. Pilkka on Karon kirjoissa 
epävarmuuden merkki. Hän tapaa sanoa, että poikien 
kivekset vetäytyvät, kun hän astuu huoneeseen.

Liisan tekisi mieli soittaa saman tien, mutta Karo 
avasi pelin eikä Liisa aio rikkoa taikaa. Hän naputtelee 
vastausviestiin kantakapakan nimen ja kellonajan: 
Rannanmatala, 20.00. Pornolehden Liisa tunkee 
rutussa takaisin teräslankatelineeseen. Kulmiaan 
kohottavalle myyjälle hän näyttää keskisormea. Pitäkää 
tissilehtenne.

”Myöhäisiän rinnankasvua”, sanoo 
punatukkaiseksi värjäytynyt Karo ja heläyttää 

maalattujen huuliensa lomasta kimakan naurun. 
Hänellä on päällään liian lyhyt hame ja punainen 
ihonmyötäinen T-paita, jonka rintamuksessa lukee 
Esprit. Kapina loistaa olemuksesta poissaolollaan.

Liisalla on niskassa vanha nahkatakki, jonka 
selustaan sprayatun valkoisen läiskän päälle on piirretty 
merkkaustussilla verta valuva mulkku ja teksti ”Merciful 
castration”. Liisa mulkoilee Karoa nostettujen kaulusten 
takaa.

”Ei ne ny niin karmeet oo”, Karo hölskyttää rintojaan 
kevyesti. ”Kaks desiä kummassaki.”

”Mitä tapahtui sille vanhalle hyvälle kettinkilesbolle, 
joka vannoi potkivansa munille jokaista miestä, joka 
uskaltaa metriä lähemmäs?”

”Sitä alko panettaa!” Karo hihittää. ”Haluutko 
sidukan?”

”Sinähän olet vannoutunut keskikaljan ystävä?”
”En enää, se turvottaa. Tuonko sulle bissen?”
Karo suuntaa tiskille, mutta käännähtää takaisin: 

”Katos tätä.” 
Kolme opiskelijapoikaa tukkii väylän baarimikon 

luo. Karo ahtautuu kylki edellä tiskin ja kolmikon 
väliin. Hän nojaa eteenpäin ja rintojen kärjet hipaisevat 
pojan hartiaa. Poika hätkähtää ja loiskuttaa olutta 
vierustoverinsa päälle. Karo kurottaa suunsa lähelle 
pojan korvaa ja kuiskaa kiusoittelevasti: ”Sori.” Poika 
änkyttää vastineen ja lehahtaa kalpeaksi. Arvata saattaa, 
minne veri poskilta pakenee.

”Tuo näkee märkiä unia ainaki viikon”, Karo kikattaa 
implantit hytkyen eikä Liisa  voi kuin ihmetellä, miten 
räyhäpunkkarista on voinut kuoriutua täysverinen 
bimbo.

Hän ei tahtoisi tunnustaa, että niitit, nahka ja 
hakaneulat tuntuvat päällä vierailta, valehtelevat 
kuin Karon urosmagneetit. Hän riisuu nahkatakin, 
vaikka Haarakiila-yhtyeen resuinen t-paita ei juuri 
tunnuedustuskelpoisemmalta. 

Ravintola on täyttynyt ja Karo vilkuilee viereisiin 
pöytiin. 

”Mistä sinä nuo meijerit hankit? Eivätkö ne ole 
kamalan kalliit?” Liisa yrittää vetää huomion takaisin. 
Hän ei pysty täysin peittämään kitkeryyttä äänessään.

”Joo, Suomessa. Virossa hinnat on puolet, Latviassa 
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neljännes. Mä laitatin Tallinnassa. Ei tarttenu ees 
hotellia ja ehti käydä vielä shoppailemassakin.”

Karo kaivaa rintaliiveistä käyntikortin ja liu’uttaa 
sen pöydän pintaa. Minkä takia Karo kuljettaa klinikan 
tietoja rintsikoissa? Aikooko hän iskeä miehen ja 
esitellä illan päätteeksi varustuksensa? Kun sensuellit 
merkkialusvaatteet on riisuttu, roikkuu nännistä 
plastiikkakirurgin käyntikortti, epäaitoustodistus, 
vähän kuin punainen pallero Iittalan laseissa. Katso, 
laitatin nämä Riikassa, kaksi desiä molempiin, 
taatusti keinotekoiset. Brasilialaisen teki paikallinen 
hiusmuotoilija. Kondomit on ostettu trendiliikkeestä, 
maistuvat mansikalle eikä niissä ole sokeria. 
Kuksitaanko?

”Vois tehdä sullekki hyvää!” Karo hihkuu 
ravintolamelun yli ja juoksuttaa sormiaan Liisan luista 
rintalastaa pitkin.

”Kyllä tällaisesta poikamaisestakin vartalosta 
jotkut pitävät”, Liisa keinahtelee parhaansa mukaan 
viettelevästi.

”Tutkitusti kolme prossaa miehistä”, Karo nauraa 
räkättää jo ennen kuin saa vastauksensa loppuun. ”Niitä 
sanotaan homoiksi!”

Liisa painaa katseensa ja livauttaa käyntikortin 
taskuun. Karo ja Karon rinnat hytkyvät baarijakkaralla 
musiikin tahtiin. ”Muista sanoo keltä kuulit. Mä saan 
sitte alennusta. Niil’on sellane Rekry-kampanja.”

Liisa kulauttaa tuopin tyhjäksi ja nousee hakemaan 
uuden kierroksen. Päässä suttaa. Karo ei suinkaan tullut 
muistelemaan punkkariaikoja vaan markkinoimaan 
silikonitissejä. Liisa on mahdollinen kahdenkymmenen 
prosentin alennus perseenpienennyksestä, ei muuta.

Pöytä on täyttynyt itsevarmoista taiteilijakolleista. 
Karo kikattaa huomion keskipisteenä. Poikien silmät 
ovat liimautuneet kaksikymmentä senttiä Karon leuan 
alle eikä kukaan pidä sitä omituisena.

Liisa laskee tuopit pöytään ja jää seurueeseen, vaikkei 
enää saa istumapaikkaa. Hän koettaa nauraa poikien 
jutuille oikeaan aikaan ja hörppii nopeaan tahtiin 
olutta, jottei tarvitse sanoa mitään. Vaivannäkö on 
turhaa. Kukaan ei kiinnitä Liisaan huomiota enempää 
kuin pöydän reunalla ahertavaan kärpäseen. 

Karon siideri on puolillaan, kun pojat tarjoutuvat 
ostamaan uuden. Karo kieltäytyy, ei kannata humaltua 
väärässä seurassa. Kaikki nauravat. Liisa kurottaa 
poikien väliin ja kolauttaa tyhjän tuopin keskelle 
pöytää. Vieressä seisova hidalgo kääntyy Liisan puoleen 

ja mutisee jotain. Joku sentään ymmärsi vihjeen. Liisa 
kääntää korvansa poikaan päin, jotta kuulisi sanat melun 
yli.

 ”Siirrytkö vähän? Pitäis päästä paskalle!” poika 
huutaa ja katoaa kiireellä tungokseen.

Liisa alkaa kitata baaritiskillä itsekseen kaljaa. 
Alahuuli ei vapise, ei jos oikein keskittyy. Jossain 
vaiheessa iltaa hän tilaa vielä yhden. Edeltävistä ovat 
laskut sekaisin. Rakko on piripinnassa, mutta Liisa 
pidättää, koska ei ole varma, selviäisikö seisaallaan 
pöntölle. Hän skannaa kaksoiskuvina heiluvaa 
ravintolasalia. Karo ja haaremi ovat hävinneet. Liisa ei 
muista, kävikö povipommi lähtiessä sanomassa jotain, 
eikä ole kiinnostunutkaan.

Tiskin toisessa päässä istuu hahmo, joka rummuttaa 
kaljasta nihkeää pöytää ja yrittää näyttää siltä kuin 
viihtyisi mainiosti yksikseen. Liisan etanolin turruttamat 
aivot selaavat epätoivoisesti muistipankista tyypille 
nimeä. Petri, se on se Petri, johon liitettävät adjektiivit 
alkavat aina epä-liitteellä. Epä-Petri on ainoa tuttu 
vaihtoehtorockista rämisevässä kapakassa, joten Liisa 
suuntaa epäsiistin, epäsosiaalisen ja epäurheilullisen 
tyypin juttusille.

Hitto, kun keinuttaa. Liisa ottaa tukea ihmisistä, jotta 
selviää kohtuuttoman pitkät kolme metriä. Kännisille 
pitäisi olla vakauttimet ja luistonestojärjestelmät, jotta 
pikkutunneilla juopottelu onnistuisi ongelmitta. Hauska 
juttu, pitäisi kirjoittaa ylös, Liisa hymyilee veltosti 
omalle ajatukselleen. 

Epä-Petrin kasvoilla on hermostunut hymy, ehkä, tai 
sitten ei, vaikea sanoa, Liisa ei saa tarkennettua jätkän 
kasvoihin, vaikka kuinka yrittää.

”Onko äitiltä saatu?” Liisa tökkää Petrin 
kukkakuvioitua kauluspaitaa, joka näyttää unohtuneen 
päälle kahdeksankymmentäluvun koulukuvasta. 

”Itse asiassa on”, Petri vastaa nolona. 
”Äitien ostamat vaatteet ovat kova juttu”, Liisa nostaa 

peukaloa ja keräilee ajatuksia. Tähän asti homma oli 
selvä, mutta entä nyt? Mitä vielä voisi sanoa? 

”Hyvä meininki”, huomauttaa Petri.
”Tosi kova, hyvää musiikkia”, Liisa heiluu ja miettii 

ankarasti, minkä hemmetin takia jätti mukavan 
jakkaransa ja tuli Petrin luo. Kai sitä oli asiaakin? 

”Olenko minä sinusta seksikäs?” Liisa saa solkattua. 
Petri menee varovaisen näköiseksi, ainakin Liisa luulee 
niin. Tyypin pää ei vieläkään pysy kohdistimessa.

“No häh, olenko?” Liisa tökkää miekkosta lujasti 
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hartiaan.
”Sinulla on nätit silmät.” Petri vetäytyy yhä 

litteämmäksi seinää vasten.
Nätit silmät, täytyy sulatella. Eikö Petri muuta 

voinut keksiä kuin haaleat siniharmaat silmät, joiden 
luomet roikkuvat kuin Lurppa-koiralla? Hetkinen, 
niinhän sanotaan läskeille ja epätoivoisille silloin, kun 
minkä tahansa muun ruumiinosan huomioiminen olisi 
epäuskottavaa. 

Olut, kiehuva sappi ja itku nostavat pahan maun 
suuhun. Epä-Petri on säälittävin olento, joka koskaan 
on katuja tallannut. Miten sellainen lutikka muka voi 
asettua Liisan yläpuolelle? Nätit silmät, kehtaakin, 
saatanan sika.

Liisa tarttuu Petriä kauluksesta. Puserosta lennähtää 
nappi. Liisa tunkee nenänsä Petrin naamaan kiinni: 
”Ketä kiinnostaa mielipide jätkältä, jonka kuppikoko 
on D! Itelläs on nätit silmät, vitun homo!” 

Viimeiset sanat tulevat ulos kurlutuksen kera, kun 
illan aikana juotu olut palaa takaisin ravintolaan.

Yö on kulunut klinkkerilaatoilla maaten, 
nahkatakki tyynynä ja wc-matto peittona. Suurin osa 
oksennuksesta on osunut pönttöön ja siivoamista on 
yllättävän vähän. Pitäisi olla tyytyväinen, mutta luihin 
koskee, päässä jyskää rumpukvartetti helvetistä ja 
kielellä on pyyhitty lattialta kissan paskaa. Aamupäivä 
vierähtää rattoisasti kankkusta ynisten. 

Illalla Liisa veivaa itsensä ylös. Hän nielee tupla-
annoksen särkylääkettä ja lojuu sängyssä, kunnes 
ibuprofeiini turruttaa kipupiikin. Radiossa Anssi Kela 
tulkitsee krapulaisen Millan tuntemuksia: ”...enkä 
todellakaan tunne minkäänlaista ylpeyttä itsestäin.” 
Jakorasia kitisee turhasta. Milla on saanut illan 
päätteeksi. Liisa on ainoastaan yrjönnyt onnettoman 
ruippakullin syliin ja pudonnut surkeuden 
maailmanrankingin pohjalle.

Liisa pakottaa itsensä keittiön pöydän ääreen, 
peittää kupin pohjan myslillä ja etsii jääkaapista 
maitoa. Purkin kyljessä tönöttää piirretty lehmä, 
jonka paisuneet utareet kutsuvat karjakkoa lypsylle. 
Juustoetiketin alppimaisemassa käyskentelee toinen 
mokoma. Printin etualan maalaisneito on unohtanut 
sitoa kaulusnyörit. Kansallispukuun kuuluvat näemmä 
push-upit. Kummankohan maidosta edam on tehty? 
Molemmilla tuotanto vaikuttaisi olevan kunnossa.

Liisa tuntee äkillistä sympatiaa lattarintaista 

lypsykarjaa kohtaan. Ihmisillä viat  korjataan. Serkun 
huulihalkio leikattiin, koska se vaikeutti sosiaalista 
elämää. Vajaakehittyneen lehmän osa tuotantoketjussa 
on karumpi. Liisa päättää taistella  vammaisten lehmien 
puolesta ja lusikoi myslin ilman maitoa.

Ei mutta, se on siinä! Rinnattomuus on 
vamma, naisten oma huulihalkio. Ilman tissejä ei 
markkinataloudessa pysty täysipainoiseen elämään.

Terveyskeskuksen täti-ihminen palauttaa Liisan 
maan pinnalle: “Kauneushoitoja ei tarjota kuin 
erityistapauksissa,  esimerkiksi voiteet pahanlaatuiseen 
aikuisiän akneen korvataan, vaikka fi nnit eivät ole 
varsinainen sairaus.”

“Ei minulle salvalla tissejä kasva.”
“Kirurgisesti korjataan vain synnynnäisiä 

epämuodostumia ja vakavia ruhjeita.”
“Kun ei ole muodostumia lainkaan. Ja laitetaan sitä 

käsipuolillekin proteeseja.”
“Hyvä neiti, raajojen puute on aivan toisella tavalla 

traumatisoivaa.”
“Annan vasemman käteni korvauksena.”
“Olen pahoillani...”
“Olisi varmaan pitänyt hankkia kukkakaalikorvat!”
“Niiden leikkaaminen tosiaan kuuluu 

käypähoitosuosituksiin.”
Liisa painaa punaista puhelimen kuvaa. Haistakoot 

huilun koko torvisoittokunta. Hän on vihainen myös 
itselleen. Hän tiesi kyllä vastauksen, mutta nolasi 
silti itsensä. Käsi etsiytyy rypistyneelle käyntikortille. 
Hempeän beigeen on molemmin kotimaisin painettu 
kultainen teksti ja kameekorumainen kohokuva. 
Lopulta päätös on helppo. Naisen on tehtävä, mitä 
naisen on tehtävä.

Klinikan aula muistuttaa enemmän 
renessanssisalia kuin lääkäriaseman odotustilaa. 

Seinään ja kattoon on maalattu pikkutarkkoja 
naishahmoja ja maisemakuvia. Pintoja rytmittävät 
klassiset pilasteriaiheet ja koristelistat. Korkeista 
ristikkoikkunoista tulviva valo kimmeltää lukuisista 
kristallikruunuista. 

Päätyseinällä on syvennyksiä, joissa Venus-patsaat 
venyttelevät vartaloitaan. Jumalhahmojen muotoja 
on rohkeasti korjattu uhkeutta vaativaan nykyaikaan. 
Asiakkaat näyttävät valkoisten kaunottarien rinnalla 
harmailta ja huonoryhtisiltä. 

Liisan kengät narskahtelevat kivilattialla, kun hän 
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kävelee massiivisen asiakaspöydän luo.
”Täyttäkää nämä”, naisellisesti puettu 

vastaanottoapulainen sanoo hienoisesti suomea murtaen 
ja työntää Liisalle lomakkeita. 

”Mistä tiesitte, että olen Suomesta?”
”Asiakkaamme tulevat Venäjältä, Baltiasta, Puolasta 

ja Ruotsista. Vain suomalaiset käyttävät...tuollaisia”, 
nainen huitaisee Liisan tennareiden suuntaan ja saa 
vaivoin pidettyä ilmeensä vakaana.

Suomessa naisten ei tarvitsekaan näyttää kalliolaisilta 
huorilta, Liisa ajattelee, mutta pitää suunsa ja tyytyy 
tarkastelemaan naista. Kasvot ovat seksikkäät: silmät 
oranssinruskeat, ripset pitkät ja huolella värjätyt, nenä 
aristokraattinen. Runsaat huulet ovat varovasti raollaan, 
kuin huokaisemassa tai valmistautumassa suudelmaan. 
Ikää on vaikea arvioida, jotain kahdenkymmenen 
ja neljänkymmenenviiden väliltä. Onkohan nainen 
käyttänyt klinikan palveluja?

“Saanko kysyä henkilökohtaisen kysymyksen?” 
”Viisikymmentäkolme.”
”En minä ikäänne aikonut kysyä.”
”Ikäni vastaa toiseenkin kysymykseenne.” Naisen 

lumivalkoinen hammasrivi vilahtaa huulten välissä. 
Ilme on melkein hymy, mutta ei aivan. Posket 
jännittyvät kesken liikkeen kuin suupieliä ei voisi 
levittää senttiä enempää. 

”Tohtori Greedstrandin käsissä on taikaa”, nainen 
lisää ja ojentaa kynän merkiksi keskittyä papereihin. 

Liisa täyttää ensimmäistä lomaketta. Apulainen 
kyselee tietoja toiseen: “Onko lääkeaineallergioita? 
Yskää, nuhaa tai muita akuutteja sairauksia? Entä 
pitkäaikaisia?” 

”Ei tietääkseni. Ei ole. Krooninen rintojen 
puutostila.”

”Onko suvussanne mielenterveysongelmia?”
”Mitä tekemistä sillä on rintaimplanttien kanssa?”
Nainen tuijottaa Liisaa pitkin nenänvarttaan. Miten 

pelkällä katseella voi saada toisen tuntemaan itsensä 
typerykseksi?

”Mikä on mastopexia?” Liisa vaihtaa aihetta.
”Muodon korjaus”, vastaanottoapulaisen kasvoilla 

vilahtaa jälleen melkein-hymy. ”Ei tule teidän 
tapauksessanne kysymykseen.”

“Eipä tietenkään”, Liisa murahtaa ärsyyntyneenä 
siitä, että hänelle virnuillaan vielä plastiikkakirurgin 
vastaanotollakin.

“Eli paljonko laitetaan?”

”Seitsemän desiä molempiin”, Liisa kivahtaa. ”Ei 
kun, laitetaan kahdeksan. Kunnon kannut täältä tultiin 
hakemaan.”

Nainen melkein-hymyilee. ”Tahdotteko koettaa, 
miltä...eh...kannut...tuntuvat? Voimme mallintaa 
tilannetta liivien avulla.”

”En”, Liisa vastaa. Hänestä tuntuu, että nainen 
irvailee sitä enemmän, mitä kauemmin hänen seurassaan 
viipyy.

”Tohtori pyytää vuorollanne sisään. Tutustukaa 
odottaessanne leikkauksen jälkihoitoon”, Nainen ojentaa 
Liisalle kansion.

Liisa menee koristeelliselle nojatuolille inhoamaan 
vastaanottoapulaisen melkein-hymyä ja lukemaan 
ohjeita. Proteeseja pitää hieroa kolme kuukautta, jotta 
sidekudos ei kovetu ja vieras aine koteloidu kehoon. 
Liisaa hymyilyttää, eiköhän sitä jonkun löydä rintojaan 
hieromaan. Saman tien tosin kehotetaan välttämään 
rehkimistä ja seksiä heti leikkauksen jälkeen. Ihan kuin 
ostaisi auton, jota ei saa ajaa.

Viimeisellä sivulla kerrotaan, että implantit on syytä 
poistaa ennen ruumiin krematoimista. Silikoni sulaa, 
ei pala ja polttouunien puhdistaminen jää omaisten 
kustannettavaksi. Liisa tuntee epämukavan kutinan 
selkärangassaan ja kääntää kansion kiinni. Elämään 
täällä valmistaudutaan, ei kuolemaan.

Asiakaspöydän takana avautuvat korkeat 
tummanruskeat kaksoisovet. Aukossa seisoo kalju 
mustapartainen mies, joka muistuttaa erehdyttävästi 
valokuvien Rasputinia. Vastaanottoapulainen 
kutsuu Liisaa nimeltä ja esittelee miehen: ”Tohtori 
Greedstrand.” Liisa ojentaa kätensä ja Rasputin taluttaa 
hänet sisään.

Liisa on uudesti syntynyt, kotelosta kuoriutunut, 
feniksnainen, harmaasta tuhkasta hehkuvana noussut. 
Hän on amatsoni, rehevä, kaunis ja vahva, lihaa ja verta, 
ei luuta, ei lainkaan luuta, pelkkää lihaa, pehmeää, 
valkoista ja kumpuilevaa. Hän on lattarintaisten 
vapahtaja, syyttömänä ristiinnaulittu ja runsaana 
ylösnostettu. Hän on kolmiyhteys – äiti, huora ja 
neitsyt. Hän on nainen, ensimmäistä kertaa, ehjä, 
kokonainen, oikea. Hänellä on rinnat.

Liisa peilaa. Hän painelee, kohottelee ja värisyttää 
uusia elimiään. Hän nostaa rintoja ja kiljahtaa innosta, 
kun huomaa yltävänsä kielellä koskemaan nännejä. 
Hän seisoo selkä kaarella, povi uljaasti koholla, vaihtaa 
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asentoa, hakee korskeinta sivuprofi ilia, yhä uudelleen 
ja uudelleen. Isommat kuin Karolla, väläyttää 
alitajunta. 

Peilikuvarinnat tahtovat lähteä metsästämään 
yöelämän alfauroksia. Proteesit todella haluavat ulos 
esittäytymään. Liisa naurahtaa, onko hän niin jumissa, 
että verhoaa himon tissien tahdonilmaukseksi? Oli 
miten oli, jännite on syytä laukaista häiritsemästä.

Entiset puserot ja t-paidat eivät sovi. Liisa päättää 
viedä vaatteet keräykseen ja tunkee jätesäkkiin koko 
xs-koon arsenaalinsa. Hän kikattaa ääneen ajatukselle 
uutiskuvasta, jossa mustat naiset istuvat leirinuotiolla 
puettuina anarkofeministisiin julistuksiin. Yhden 
paidan Liisa jättää säkistä. Hän on kirjoittanut ”Lapset 
ensin” -paitaan allekirjoitukseksi Heinrich Himmler. 
Viesti olisi kehitysapuna liikaa.

Liisalla on positiivinen ongelma: hänellä ei – ihan 
konkreettisesti – ole mitään päälle pantavaa. Hän 
hiipii puolialastomana kellariin. Pyykkivuorossa on B-
portaan ylensyönyt, Anita Hirvosta yli kaiken ihaileva 
tantta. Liisa kähveltää naiselta leopardikuvioisen topin. 
Vaate istuu kuin räätälin tekemä. Liisa tirskahtaa, 
hän saa tyylittömimmän ylijäämäkankaan tihkumaan 
seksiä. Rinnat värähtävät innosta.

Jalkaan Liisa vetää punaiset alushousut, 
farkkukaistaleen, joka on enemmän vyö kuin hame, 
sekä naiselliset remmisandaalit. Asun täydentää kirjava 
sotamaalaus. Ulko-oven raosta Liisa kuulee kuinka 
c-luokan iskelmätähtikopio kolistelee pesulassa. Reitti 
on selvä. Liisa livahtaa kenenkään huomaamatta 
kaupungille.

Ravintola oli alunperin Grigori’s, mutta 
venäläishenki ei vetänyt tanssikansaa ja omistaja 

laittoi puljun uusiksi. Nimeksi lyheni G. mikä 

kuvastaakin hyvin paikan syvintä olemusta. Lihatiski, 
jos entiseltä Liisalta kysytään. Ei kysytä. Feminismi, 
punk ja anarkismi on pakattu jätesäkkeihin ja rahdataan 
kolmanteen maailmaan niitä enemmän tarvitseville.

Viiksekkään ovimikon kauluspaidan alin nappi on 
antanut periksi keski-iän keskivartalolihavuudelle. 
Kolmion muotoisesta aukosta kurkistaa karvainen 
napa. Toinen portsarin käsistä pelaa puuvillahousuissa 
taskubiljardia. Mies raottaa ovea ja tuijottaa 
häpeilemättä Liisan rintoja: ”Tervetuloa, molemmat.”

”Kiitos”, Liisa vastaa ennen kuin toivotus ehtii upota 
takaraivoon. Hän nostaa kätensä käsilaukun nauhalle, 
mutta liha pursuilee ohuiden käsivarsien lomasta. 
Liisa kiihdyttää rinnat pompahdellen portsarin ohi. 
Vastenmielinen mies jää taakse, laskee katseensa lantion 
korkeuteen ja päästää pienen äänen, huokauksen ja 
vihellyksen välimuodon. 

Mikä oikeus miehellä on mittailla ja arvioida Liisaa? 
Vaiennettu feministi Liisan sisällä heräilee ja kehottaa 
potkaisemaan ukkoa munille. 

Rinnat väreilevät kiihkosta. Ne haluaisivat palata 
narikkaan ja laskea puolustuksen. Ne tahtoisivat äijän 
hikiset kourat iholleen. Ne suorastaan kerjäävät sitä. 
Liisan läpi kulkee väristys ja hän päättää ensi sijassa 
tutkituttaa päänsä. 

Ravintolasalin sisustus on punaista nahkaa 
ja tummanruskeaa puuta, lattia laikukasta 
kokolattiamattoa. Ikkunat on peitetty verhoin. Huono 
valaistus liuottaa ihmiskehon epäsäännöllisyydet. On 
tiistai, kello kuusi eikä baarissa ole kauneusvirheitä 
hävitettäväksi asti.

Liisa istuu kulahtaneelle baarijakkaralle, ristii 
jalkansa ja tilaa siiderin, kaksi, korkeintaan kolme, 
ehkä. Drinkille livahtavaa salarakaspariskuntaa lukuun 
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ottamatta paikka pysyy autiona. Mies vilkuilee Liisaa, 
mutta nainen palauttaa harhailevat silmät takaisin 
omiin suloihinsa. 

Liisa on jo aika tuiterissa, kun seuraan etsiytyy 
pyöreä, mutta jollakin tapaa hauskannäköinen, mies. 

“Lainaatko kännykkää? Pitää kertoa äidille, että 
löysin unelmieni naisen”

Liisa naurahtaa. Iskurepliikki on ikivanha, mutta 
aina ennen Liisa on seurannut näytelmää sivusta. 
Huomio tuntuu nousuhumalassa imartelevalta. 
Oikeastaan mies on ihan komeakin. Fiiliksestä 
kannattaa pitää kiinni. Jos ottaisi vielä yhden. Rinnat 
ovat samaa mieltä.

“Uskotko rakkauteen ensi silmäyksellä vai pitääkö 
minun kävellä tähän uudelleen?” mies jatkaa. Liisa 
hihittää ääneen. Hän ehti jo luulla, ettei avausta 
vanhempaa pokauslausetta ole olemassa. Mies nousee, 
hakee baaritiskiltä juomista ja sanoo palatessaan: 
“Käynks mä täällä usein?”

Mieshän on varsinainen klassikko! Liisa nauraa 
rinnat hytkyen eikä saa hihitystään loppumaan. Hän 
riemastuu entisestään, kun muistaa, miten Karo 
käyttäytyi Rannanmatalassa. Hyvin menee. Pitää vain 
kikattaa ja antaa tissien tehdä työ. 

“Isäsi oli varmaan leipuri, kun sinulla on noin 
komeat munkit.”

Liisa nauraa, hyllyy ja hörppii juomisia. Mies on 
niin kliseinen, että kallistuu jo söötin puolelle. Rinnat 
tärisevät kuin niissä olisi pienet sähkömoottorit. 
Kaikkea se alkoholi teettää.

Vitsit kääntyvät rivommiksi, mutta Liisa on jo niin 
tuiskeessa, ettei välitä. Iso osa höpötyksestä menee 
muutenkin ohi. Täytyy pitää hyvä meno päällä. Liisa 
ryyppää suullisen. Juoma polttaa suussa.

“Minä en juo väkeviä.”
“Et vai?”
Pöytä on täynnä tyhjiä snapsilaseja. Kuka ne on 

juonut?
“No, jos tämän kerran yhden otan.” Liisa kulauttaa 

vodkan pohjia myöten. Tanssituttaa. Pitää muistaa 
hymyillä. Rinnat hytkyvät. Luomet tuntuvat raskailta.

“Sua varmaan väsyttää, kun olet juossut koko päivän 
mun unelmissa.”

Kiva tanssia, ei tartu jalat lattiaan. Paula Koivuniemi 
on kyllä paska. Onpa tisseihin pehmeä nojata, vaikka ne 
kyllä pogoilevat ihan oudosti.

“Mennäänkö meille vai teille vai annatko tässä?”

Kivasti lomittain, tissit päällä, maha alla. Väsyttää. 
Valomerkki. Teillekö? Ei, kun uuteen nousuun. Vielä 
yhdet ehtii. Onpa tutunoloinen kauluspaita, eivätkä ne 
viiksetkään nyt niin pahat ole.

“Pysy vielä vähän aikaa hereillä.”
Rinnat hyllyvät. Ei saa röyhtäillä. Nukuttaa.
“Et sinä siinä voi nukkua.”
Klassikko. Tyyppi on ihan klassikko.
“Nosta vähän jalkojasi.”
Hillitön. Ihan klassikko.

Liisa herää alasti ja karmeassa kankkusessa. Loppua 
hän alkaa selvittää, kun   pystyy hengittämään, 

avaamaan silmänsä ja kääntämään päätään oksentamatta.
Vieressä makaa mies. Pään sisässä nytkähtävät 

paalutuskoneet rytmikkäästi liikkeelle. Alitajunta 
vingauttaa jytkeen taustalle Anssi Kelan 
katumusmusiikkia. Nyt Liisa ymmärtää Millaa. Hän 
siirtää peiton reunaa ja vilkaisee nukkuvan hartiaa. Liisa 
vaihtaisi milloin tahansa tekstin ”Pussyhunter 1964” 
laulun Jack Nicholson -tatutointiin.

Liisa nousee istumaan ja vetää syvään henkeä. Ilma 
kieräyttää aivot nurin ja Liisa meinaa antaa ylen. 
Silmissä vilahtaa strobovaloja. Sydän tanssii irvokasta 
polkkaa. 

Yksiö on vaatteiden, aikakauslehtien ja 
einespakkausten peitossa. Seinillä on julisteita 
vuosikymmenten takaa: Frederik, Tom Jones ja David 
Hasslehoff . Tiskipöydällä on vuori astioita, tyhjät 
kaapit ovat auki. Lattialla lojuu lompakko, jonka 
keinonahkapintaan on painunut varmuusvälineen kuva. 
Liisan takaraivossa louskuttaa kysymys: pantiinko?

Kuin vastaukseksi Liisa astuu revenneen kondomin 
päälle. Kumin vieressä on muovikääre, jonka parasta 
ennen -päivä on vuodelta 1999. Tussunmetsästäjän 
tähtäys on ollut pielessä vuosikymmenen. Se ei ole iltaa 
hidastanut. Liisa on tahmea väärästä paikasta.

Rinnat nytkähtävät muutaman millin kohti vanhalle 
viinalle lemuavaa miestä. Ne heilahtavat itsestään! Siltä 
hänestä illallakin tuntui, mutta värinä meni humalatilan 
piikkiin. Liisa koettaa vielä ymmärtää aistiharhaa, kun 
rinnat kiskaisevat voimakkaammin. 

Rinnoilla todella on oma tahto! Ne haluavat rajua 
kourimista ja rasvaista lääppimistä, useita miehiä, monia 
käsiä. Ne himoitsevat irstaita kieliä, kömpelöitä  lipaisuja 
ja rujoja imujälkiä. Ne haluavat tulla hyväksikäytetyiksi, 
satutetuiksi, fi lmatuiksi. Ne haluavat väkivaltaista 
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pornoa.
Liisa pukeutuu kohmelosta ja paniikista vapisten.

Tukiliiveistä on hävinnyt pehmuste. Alushousuja 
ja toista sandaalia ei löydy. Liisa on vetänyt 
pahamaineiset Tuhkimo-kännit. Rinnat riuhtaisevat ja 
Liisa meinaa kaatua miehen kurttuisen elimen päälle. 
Pakokauhun kiljaisu tarttuu kurkkuun. 

Etova aalto kääntää vatsan ja Liisa ryntää 
oksentamaan. Kädet tarttuvat wc-pöntön 
keltaläikkäiseen posliiniin. Mies ei tunnu 
enää lainkaan klassikolta. Rinnat värisevät 
tyydyttämättömästä himosta.

Liisa kiskaisee itsensä ylös ja ryntää ulos. Varhaisen 
kevätaamun aurinko lyö valopiikin pään läpi. 
Krapula ja ilman viileys nostavat ihon kananlihalle. 
Kiinteistöhuoltoyhtiön mies kerää kadulta öisiä roskia 
ja tuijottaa Liisan rintoja suu ammollaan. 

Kulman takana Liisa laittaa juoksuksi, vaikka 
hame nousee lantiolle eikä Liisalla ole alushousuja. 
Povi hakkaa raskaana vasten rintakehää. Iho tuntuu 
repeytyvän rintojen painosta. Nännit hankautuvat 
puseron kangasta vasten rikki.  Jäljellä ollut sandaali 
putoaa tielle.

Kotona Liisa pysähtyy ja sipaisee rintojaan. Rinnat 
eivät vastaa, mutta Liisa värähtää inhosta. Liisa 
heilauttaa niitä varovasti. Ne laskeutuvat elottomina 
takaisin.

Liisa hengittää syvään, monta kertaa, ja tuijottaa 
ulos ikkunasta. Tien toisella puolella on hautausmaa. 
Kivien ja ristien välissä leijuu sumua. Harmautta 
leikkaa hautojen poikki loikkiva rusakko. Kaupungin 
äänet eivät kuulu. Rastasparvi räkättää. Aurinko 
nousee ja laskee.

Liisa lukkiutuu asuntoonsa, käy vain pakon 
edessä kaupassa heti, kun ovet aukeavat. Kerran 

paikalle sattuu nuori mies. He seisovat hedelmähyllyllä 
vierekkäin, mutta rinnat pysyvät elottomina.

 Liisa alkaa uskoa, että on kuvitellut tapahtuneen, 
että kaikki oli humalaa tai hulluutta. Ajatus ei helpota. 
Olisi mukavampi, jos rinnat todella pomppisivat miten 
tahtovat eikä Liisa olisi päästään vialla. 

Lopulta Liisa ryhdistäytyy niin paljon, että 
imuroi, tiskaa ja lataa kännykkänsä. Puhelin päästää 
piippausten sarjan. Vastaaja on täynnä viestejä. Isä on 
soittanut kolmekymmentäkuusi kertaa. Huoli äänessä 
kasvaa puhelusta toiseen. Viimeisessä viestissä isä sanoo 

hakevansa Liisan kotiin. 

Äiti on lopettanut huutamisen ja vatkaa 
kermavaahtoa. Muovi kolisee. Käsivarsien heltat 

heiluvat. Isä ei vieläkään sano mitään, kävelee huoneesta 
toiseen, hieroo kämmeniä yhteen ja on kosketusarka. 
Liisa tahtoisi puhua, puhua niin, ettei kukaan huuda 
päälle.

”Äiti”, Liisa sanoo arasti. Ääniaallot saattavat räjäyttää 
ilman.

”Niin?” Kolina loppuu. Isä seisahtuu. Hiljaisuus 
tiivistyy. Äiti ei käänny päin. Hän katsoo pihalle, jossa 
näkee tärkeämpiä asioita. Ruoho kasvaa ja koivuissa 
on valkeat rungot. Taivas on puolipilvessä. Ilman 
koostumuksesta 0,03% on hiilidioksidia.

”Niin?” äiti sanoo uudelleen, kireänä, kiireisenä. 
Vieraat tulevat pian ja tekemistä riittää. Tyttärestä ei ole 
köökkipiiaksi. 

”Ei mitään”, Liisa toteaa. Kodinkoneen hartiat 
nytkähtävät liikkeelle. Muovi kolisee. Isä kävelee. 
Kermavaahtoa roiskuu yli. Tunnelman voisi leikata 
annospaloihin.

Mitä Liisa sanoisi? Totuudenko? Rasputin laittoi 
Liisalle perverssit rintaproteesit, jotka käyvät miehiin 
kiinni. Ei kannata. Äiti kiehuisi yli ja hän on loukattuna 
aavikkoruusu ja piikkipaatsama.

”Olisit kyllä voinut valmistujaislahjarahasi paremmin 
käyttää!” äiti rikkoo hiljaisuuden.

“Ne haluavat huomiota”, Liisa sanoo puoliääneen.
”Et tullut tuota ajatelleeksi ennen leikkausta? Tilasit 

pääsi kokoiset kanisterit ja oletit, ettei kukaan näe? Eikö 
niiden ollut tarkoitus herättää huomiota?”

”Ne pomppivat, heiluvat ja hyllyvät kuin niillä olisi 
oma tahto.” 

”Totta kai tuollaiset turvatyynyt hytkyvät, mutta ei 
mitään tahtoa ole.”

”Ne pyristelevät itsekseen rintsikoista.”
”Liian pienet kupit, maataloustarvikeliikkeistä saa 

utareliivejä. Luulisi löytyvän kokoja”, äiti huutaa kasvot 
heloittaen kuin liikaa aurinkoa saaneella.”Terapeuttia 
sinä olisit tarvinnut, et kirurgia!” 

“...”
”Oliko muuta, kulta?” äiti lisää maireasti. “Jos ei, 

niin mene kauppaan. Hiiva on loppu. Ties mitä sillä on 
nostatettu.”

Liisan hengitystä kuristaa. Suuhun nousee raudan 
maku. Hän raahustaa entiseen huoneeseensa, josta äiti 



USVA 3/201081    

uhkasi tehdä ompelutilan, kun Liisa muutti koulun 
asuntolaan. Vielä sisustus on ennallaan.

Seinillä Marilyn Manson ja Ville Valo tuijottavat 
Liisaa pettyneinä. Viileät katseet kertovat heidän 
pitävän enemmän luomuista. Kuka olisi uskonut, että 
hekin liittoutuvat äidin kanssa. 

Liisa kääntää pikkusieluisille muusikoille selkänsä ja 
kellahtaa mustalle päiväpeitteelle. Hän puristaa vanhan 
nallen rintaansa vasten. Liisa yritti hukuttaa sen kun 
aikuistuminen alkoi. Nallen sisus imi vettä ja turposi 
muodottomaksi. Äiti pelasti unilelun, pesi, vaihtoi 
täytteet ja laittoi kaappiin. Nykyään nalle on oma 
hoikka itsensä ja pärjäilee Liisaa paremmin äidin, Villen 
ja Marilynin kanssa. 

”Haluatko olla rauhassa”, isä kysyy ovelta. 
On helpotus, että isä avaa suunsa. Se on anteeksianto 

ja puolenvalinta. Hän ei kommentoi implantteja. Ehkä 
hän ajattelee, että aihe on äidin ja tyttären tai tyttären 
oma. Tai ehkä hän haluaisi, mutta ei osaa, ollut aina 
huono keskustelemaan, suomalainen mies.

Hänen kanssa Liisan pitäisi jutella, mutta miten 
omalle isälle puhutaan tisseistä. Ainoat miehet, joiden 
kanssa Liisa on rinnoista keskustellut ovat käyttäneet 
kuppikokoihin määritelmiä A, B, C, ohhoh ja voi 
jumalauta.

Isä olisi erilainen. Hän hyväksyisi, suvaitsisi, 
sopeutuisi, ehkä lohduttaisi. Isä on aina ollut Liisan 
puolella. Hyvää hän tarkoitti silläkin, että raahasi 
tyttärensä punkan pohjalta kotiin ja pyysi prinsessansa 
piristykseksi oikein sukulaisia kylään. Ele on omiaan 
kuvaamaan isää: tahtoa ja sydäntä on, tilannetajua 
vähemmän.

Ovikello soi. Äiti rientää avaamaan.
”Terve mieheen, ja naiseen, pitkästä aikaa. Kauanko 

siitä nyt on?” vieras sanoo sedän äänellä. Risto on 
viisikymppinen keraamisten laattojen aluemyyjä, 
jolla on pulleat rusottavat posket, kasvoissa luomia ja 
vuodenajasta riippumatta aina hiki.

”Kaksi ja puoli vuotta, pakkasjouluna kävit 
viimeksi”, äiti vastaa. Liisa viipyy huoneessaan. Ristoa 
hän viimeiseksi tahtoisi nähdä. Sedän huumorintaju 
koettelee soveliaan käytöksen ja Liisan hermojen rajoja.

”Missä Liisa piileksii?” Risto kysyy.
”Laittautumassa, tulee ihan heti”, äiti sanoo kovalla 

äänellä.  
”Terve Risto”, Liisa sanoo ovelta niin reippaasti kuin 

pystyy.

”Liisasta on tullut nainen sitten viime näkemän!” 
Riston suu lopsahtaa ja silmät valuvat rintoihin. Äiti ja 
isä liikahtavat vaivautuneina. Liisa ei osaa sanoa mitään, 
tekisi mieli juosta pakoon.

”Minun pitää ihan rutistaa tätä kaunotarta”, Risto 
jatkaa ja kaappaa Liisan syleilyyn. Ei Risto aiemmin 
ole tahtonut halata – ei jouluna, ei syntymäpäivänä, 
ei koskaan. Ei varmasti olisi halannut, vaikka olisi 
järjestetty valtakunnallinen Halaa veljentytärtäsi -päivä.

Riston käsi liukuu Liisan selkää ja pysähtyy vasta 
pakaroiden yläpuolelle. Syleily on liian pitkä ja intiimi. 
Liisan nännit kovettuvat ja rinnat alkavat täristä. Ne 
ponkaisevat ulos liiveistä ja hankautuvat kiihkeästi 
Ristoa vasten. Sedältä pääsee tahaton ähähdys ja Liisan 
lantiota vasten puristuu kohouma. 

Liisa pyristelee irti. Juhlamekon ylin nappi takertuu 
Riston solmioneulaan. Asu repeää ja rinnat pullahtavat 
ulos. Riston kasvoille jähmettyy yllättynyt himo. Liisa 
ryntää huoneeseensa.

“Karmeat kannut”, Ristolta lipsahtaa.
”Liisalla on ollut lievää masennusta”, äiti selittelee.
”Liisahan voisi tulla Saariselän mökille. 

Kullanhuuhdonta, savusauna ja luonnonvesissä uiminen 
saattaisivat piristää.”

Liisa kirkuu sisäänpäin. Vai kullanhuuhdontaa! Kullia 
Risto tahtoo liottaa ja Liisa tietää kyllä missä. Rinnat 
alkavat tanssia villiä jenkkaa. Ne haluavat sännätä sedän 
kanssa mökille ja pyöräyttävät Liisan väkisin takaisin 
tulosuuntaan. Liisa lyö jarrut päälle, mutta matto 
rypistyy ja Liisa liukuu vääjäämättömästi kohti eteistä. 
Hän tarraa kaksin käsin ovenpielistä ja jännittää lihaksia, 
joita ei tiennyt olevan. Rinnat venyvät ponnistuksesta 
soikeiksi ja karmit natisevat, mutta Liisan ote pitää. Hän 
kampeaa toisen jalkansa koukkuun seinää vasten ja saa 
pysäytettyä vedon.

Rinnat runttaavat äkkiliikkeellä vastakkaiseen 
suuntaan ja lennättävät Liisan ilmavassa kaaressa 
huoneen poikki. Hän tömähtää sängylle. Rinnat 
putoavat raskaasti hänen päälleen ja lyövät keuhkot 
tyhjiksi. Kymmenien kilojen painoisilta tuntuvat 
laajennukset prässäävät kehon litteäksi kuin kampela.

Silmissä vilkahtaa punaisia, sinisiä ja keltaisia tähtiä. 
Huoneen rajat katoavat. Liisan  ymmärrys alkaa sumeta, 
identiteetti kadota. Oma tahto puristuu hiljalleen 
ulos kehosta. Ei ole enää Liisaa, on vain rinnat, pelkät 
valtavat rinnat ja niiden tukahduttava paino. Liisa on 
muuttumassa pelkäksi lisäkkeeksi, tissien jatkeeksi, 
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Olen jyväskyläläinen arkkitehti ja harrastanut luovaa 
kirjoittamista syksystä 2008.

 Kirjoitin Karmeat kannut keväällä 2009. Eräänä 
novellin inspiraation lähteistä toimi Anssi Kelan 
Milla. Vaikka juoni ei suoraan liitykään kappaleeseen, 
päähenkilön edesottamukset peilautuvat kahdessa 
kohdassa konkreettisesti laulun tapahtumiin.

 Minua on aiemmin syytetty temaattisesta 
sekavuudesta ja vaikeaselkoisuudesta. Tässä novellissa 
johtoteemaa ei ainakaan ole vaikea jäljittää. Toivottavasti 
novelli kuitenkin aukeaa myös röyhkeää lihallisuutta 
syvemmältä.

Tomi Jänkälä

anonyymiksi rintojen kuljettimeksi.
Olen minä muutakin kuin tissit, Liisa hapuilee 

epätoivoisesta ajatuksesta kiinni. Sinä et ole ollut 
muuta enää vuosiin, rinnat hyrisevät pilkallisesti. Liisa 
aikoo inttää vastaan, mutta ei keksi sanoja. 

Kiukku kasaantuu. Sanoivat Rasputinin 
silikonirinnat, aikakauslehdet, Karoliina tai kuka 
tahansa muu mitä tahansa, Liisaa eivät enää rinnat 
pompottelisi.

Liisa nostaa jalkansa lattialle. Joustinpatjan 
reuna pettää ja hän kierähtää rujosti mätkähtäen 
muovimatolle. Rinnat tärisevät puristuksessa 
raivokkaasti. Liisa hytkyy pallojen päällä kuin ajaisi 
kuoppaista soratietä. Nouse ylös, ilman meitä sinä et 
ole mitään, pelkät nätit silmät. Liisa ei anna periksi. 
Mieluummin nätit silmät kuin tissinkantoteline.

Liisan alla tuntuu räjähtävän. Hän lentää selkä 
edellä seinää vasten. Rintoja vihlaisee ilkeästi. Liisa 
katsoo pökertyneenä, kuinka leikkaushaavat repeytyvät 
auki ja kaksi väritöntä verentahrimaa silikonipalloa 
liukuu vatsaa pitkin lattialle. Klimpit läiskähtävät 
lattiasta muutaman ponnahduksen vauhtia ja 
loikkaavat avoimesta tuuletusikkunasta ulos.

Liisa nousee typertyneenä. Hän tuijottaa peilistä 
hikistä, likaista ja ruhjeista  olemustaan. Kampaus 

on räjähtänyt kamppailussa, otsaan on raapiutunut 
sängyntolpasta verinaarmu ja leukaan on iskeytynyt 
mustelma. Liisa korjaa ryhtiään. Hän levittää mustaa 
huulipunaa, korjaa revenneen juhlamekon pitkällä 
rivillä hakaneuloja ja lähtee keittiöön.

Sillä välin silikonit pompahtelevat pitkin kaupungin 
katuja kuin kaksi kiimaista kania.

© Tomi Jänkälä 2010
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