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Sisällys

Usva 4/2006 tarkastelee unelmia ja heijastumia 
tuonpuoleisesta, ihmisten saavuttamattomia unel-
mia ja sydänalassa kaihertavaa kaihoa. 

Juhani Havukaisen Yksi säde aurinkoa kertoo 
kaupunkiyhteisöstä ja sen ihmisistä, joilla on unel-
ma paremmasta tulevaisuudesta. Eräänä päivänä 
kaupunkiin saapuu muukalainen, joka osaa tehdä 
taikoja.Kaikilla asukkailla näyttää olevan tulijasta 
vahva mielipide: se on oikeaa taikuutta tai sitten 
silkkaa humpuukia, jopa pahantahtoista ihmisten 
huijausta. Novelli sijoittui seitsemänneksi Nova 
2006 –kirjoituskilpailussa.  

Nuoska Norrmanin Ukkoslinnun todellisuudes-
sa tiede ja uskonto elävät kummallisessa sovussa 
keskenään. Itsekeskeinen kertojaminä on tutkija, 
joka tavoittelee menestystä ja hyväksyntää keino-
ja kaihtamatta. Tutkimuslaitksene eksyvä enkeli 
sotkee hänen pelijärjestyksensä täydellisesti. Voiko 
tutkijan kovettuneen kuoren alla olla pääsyä vielä 
jollakin henkisellä, jollakin elämää suuremmalla?

Helena Numminen pureutuu ennakkoluuloisiin 
ajatusmalleihin novellissaan Allahin enkeliksi. Ih-
misillä on kova tarve luokitella toisensa meihin ja 
heihin, mutta maailma ei pysy muuttumattomana. 
Novelli luotaa unimaailman avulla globaalisia uh-
kakuvia ja yksilön sopeutumista muuttuvaan maail-
maan.

Tiina Raevaaran Mäkinen väki kertoo pakkomiel-
teisesti miehestä, joka virittää omakotitalonsa ym-
päristön täyteen ansoja. Ympäristössä liikkuu niitä, 
ja niillä on pahat mielessä. Murskautuneet unelmat 
eivät jätä rauhaan. 

 Saara Henrikssonin surumielisessä tarinassa Vuo-
ren lapset  ihmiset eivät kohtaa toisiaan, tai kohtaavat 
vai liian lyhyen aikaa. Täyttymätön rakkaus kaihertaa 
mieltä ja ajaa voimallisiin tekoihin. Melankoliset ja 
alakuloa rinnan alle pukkaavat novellit täydentyvät 
Iida Ojanperän puhuttelevien valokuvateosten avul-
la. Numerossa on myös Kirsi Sinisammalen arvoitus-
runoja, uutispalsta ja lehtikatsaus.
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Pääkirjoitus

Kulttuurilehtituet vuodelle 2007 pysyivät ennallaan, 
mikä on kaikkien suomalaisten pienjulkaisujen yhteinen 
etu. Jos juustohöylä olisi vienyt rahat pois, olisi se mer-
kinnyt monille pienlehdille ahtaita aikoja, jopa ennenai-
kaista kuolemaa. 500 – 1000 euron suuruiset avustukset 
kun ovat elintärkeitä lehtien synnylle: talkootyönä tehdyt 
julkaisut eivät paistattele rahassa, ja päätoimittajien tai 
muiden akviivien oma lompakko harvoin pystyy paino-
kustannuksia kattamaan.

Mihin sitten näitä lehtiä tarvitaan, jos ne kerran eivät 
pyöri ilman avustuksia? Puhumaan pienten ja hiljaisten 
äänellä. Kaupallistuvassa maailmassamme vaihtoehtoisia 
asioita on vaikea saada kuuluviin, pintaliito jyllää 
mediassa. Jos jotakin erikoisempaa haluaa saada 
näkyville, se on usein tehtävä itse: scifi , fantasia ja kauhu 
eivät suuria massoja liikauta, vaikka elokuvateattereissa 
pyörisi millaisia kassamagneetteja tahansa. Ja kun 
halutaan esitellä uusia tuulia ja erikoisia näkökulmia, on 
puskaradio ja verkostot tärkeimpiä sanansaattajia.

Pienjulkaisut ylläpitävät kulttuuria ja tarjoavat 
elämyksiä. Eihän sadan tai muutaman sadan lukijakunta 
ole valtakunnallisesti vielä määrältään merkittävä, 
mutta se pienikin yleisö, jos innostunut aiheestaan, 
voi saada jo paljon aikaan ja olla siis laadullisesti 
merkittävä. Ongelmana usein vain tuntuu olevan sanan 
levittäminen. Innokkaita lukijoita taatusti löytyisi, mutta 
lehdet eivät löydä lukijoitaan ilman vaivannäköä ja vireää 
puskaradiota. 

Pienlehdet eivät yleensä tavoittele voittoa, vaan 
hommia tehdään oman leipätyön ohella. Pienkustantajan 
on taas saatava työn tekijöille, vähintään kirjoittajille 
ja yleensä myös kustannustoimittajille, asianmukaiset 
korvaukset. Kustantamokentällä tapahtuu jatkuvaa 
liikehdintää, kun isot ostavat pienempiä, uusia 
pienkustantamoita perustetaan ja osa kuolee pois. 
Viimeisin ikävä uutinen on Lokin lakkauttaminen. 
Hienoa kulttuurityötä erityisesti spefi n alalla (Jonathan 
Carroll, Iain Banks, Jyrki Vainonen, Jonathan Swift) 
tehnyt kustantamo joutuu lopettamaan, koska työ ei lyö 
taloudellisesti leiville.

*

Kuten lehdetkin niin pienet kirjoituskilpailut pyörivät 
vapaaehtoisen talkootyön voimin.  Tekstejä voi tehdä 
yksin kotona ja tarjota kustantamoihin ja lehtiin, mutta 
monille kirjoittaminen on kuitenkin sosiaalista toimin-
taa, sillä lukeva yleisö on jostakin löydettävä. Pienleh-
det ja kisat ovat antaneet nimeä ja kannustusta monelle 
spekulatiivisen fi ktion kirjoittajalle.

Vuotuiseksi traditioksi muodostuneen Novan ja 
Tähtivaeltajan 25-vuotisjuhlan kunniaksi perustetun 
science fi ction -novellin kirjoituskilpailun kutsut 
löytyvät tämän numeron uutisosiosta. Suosittelen 
lämpimästi osallistumaan! 

Usvan omaan kirjoituskilpailuun ”arjen outous” tuli 
runsas osallistujamäärä: 137 osallistujaa, yhteensä 953 
liuskaa tekstiä. Novellien keskipituus on siis 7 liuskaa. 
Tulokset julkistetaan Usvan numerossa 2/2007 kevään 
aikana.

*

 Tulevana keväänä ja kesänä on laadukkaita kotimaisin 
voimin tehtäviä tieteis- ja fantasiakulttuuritapahtumia.
Tähtivaeltajapäivä järjestetään lauantaina 5.5 Helsin-
gissä. Kunniavieraana on Christopher Priest ja koko päi-
vän mittaiseen ohjelmaan sisältyy järeää asiaa huumoria 
unohtamatta. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Suomen ensimmäinen hotellicon Åcon pidetään 
Maarianhaminassa 17 - 20.5.  Tapahtuman ohjelma 
on englanninkielinen ja paikalle odotetaan väkeä mm. 
Ruotsista. Åconissa on osallistumismaksu, 20 euroa.

Vuoden päätapahtuma Finncon järjestetään 
Jyväskylässä 13 – 15.7 yhdessä Animeconin kanssa. 
Oheistapahtumineen on luvassa kolmipäiväinen 
ohjelmavirta, jossa on runsain mitoin seminaareja, 
paneelikeskusteluja, alustuksia, naamiaiset, cosplay-kisa 
ja iltajuhla. Finnconin ohjelmanumerot ovat ilmaisia, 
iltajuhliin voi olla pieni pääsymaksu.

Nyt vain sana leviämään näistä hienoista 

tapahtumista! 
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Ensimmäinen aamu: kahvila

Tuntematon saapui heti auringonnousun jälkeen. Ei 
ratsain vaan kävellen, pölyn peittämänä ja väsynee-
nä. Rouva Blomroosin talo on kaupungin laidalla ja 
makuuhuoneen ikkuna aavikolle päin, joten rouva 
näki tulijan jo kaukaa. Pitkä mies. Kapea lierinen hat-
tu, kokomusta puku, erinomainen ryhti. Mutta iästä 
vaikea sanoa. Jotenkin kuin nuori poika – ja sitten 
kuitenkin kuin vanhus. Todellisuudessa tietysti aika 
kaukana kummastakin. Mutta kuinka kaukana? Kahvi-
lanpitäjä Forenius on nähnyt miehen myös ja veikkaa 
viisikymppiseksi, kun taas rouva Blomroos epäilee ettei 
vielä kolmeakymmentäkään. Toki vähän kolhiintunut 
ikäisekseen, rouva myöntää, mutta ei ainakaan paljoa 
yli kolmenkymmenen. Eikä missään tapauksessa vielä 
neljääkymmentä. Siitä rouva Blomroos ei tingi.

Entä mikä mies vieras oikein lieneekään? Ehkä saar-
naaja, joku arvelee. Sellainen joka kiertää ympäri maata 
ja julistaa evankeliumia. Sellaisia on nähty ennenkin. 
Eikös tyyppi sitä paitsi näytäkin juuri sellaiselta? Ai-
nakin kuulopuheiden mukaan? Pitäisi kai nähdä se 
itsekin…

Saarnaajalta näyttää, joku toinen sanoo, joku joka 
on nähnyt. Mutta sen tekee musta puku. Ja olemus. 
Mies on juuri sellainen kuin saarnaajat. Millaisiako 
saarnaajat sitten ovat? Juuri sellaisia kuin se mies. Sitä 
on hankala kuvailla, mutta juuri sellaisia.

Vieraan nähtiin asettuvan leskirouva Enqvistin ra-
vintola- ja majoitusliikkeen yläkertaan. Sen olisi voinut 
arvatakin. Enqvistin paikka on helppo huomata, heti 
siinä pääkadun varrella. Eikä kaupungissa muita majoi-
tuspaikkoja edes ole.

Kuinka sopivasti kahvilaan saapuukaan Enqvist itse. 
Tukevatekoinen leskirouva ei ehdi huomenta toivottaa, 
kun hänelle jo satelee kysymyksiä. Liian paljon ja liian 
yhtaikaisesti, jotta niistä saisi selvää saati niihin ehtisi 
vastata. Mutta sama se – eihän ole epäilystä siitä, mitä 
asia koskee.

– En minä tiedä muuta kuin nimen, Enqvist sanoo 
ja saa muut hiljenemään. – Mutta ihan ystävällinen ja 
kohtelias mies se on, paremmin tavoille oppinut kuin 

täkäläiset. Voi huoleti sanoa, että herrasmies. Omasta 
takaahan meillä ei herrasmiehiä ole.

– Siitä miehestä näki heti että herrasmies, rouva 
Blomroos myötäilee.

Mutta Enqvistin ääni kuulostaa vähän alakuloiselta.
– On siinä miehessä jotain häiritsevääkin. Jotain… 

en yhtään tiedä mitä, mutta siltä vaan tuntuu. En jää 
kaipaamaan, vaikka lähtisi piankin pois.

– Turhaa jännitystä eikä mitään muuta, joku murah-
taa kahvilan nurkasta. – Kun yöpyjiä on yksi vuodessa, 
ne tuntuvat kaikki pelottavilta. Puhuiko se mitään siitä, 
kuinka kauan aikoo viipyä?

– Sanoi vaan, että katsotaan. Teki mieli kysyä, mitä 
varten se tänne ollenkaan tuli, mutta en rohjennut. 
Sehän tiedetään, ettei tänne tule kukaan lomaa viettä-
mään.

Siitä kaikki ovat samaa mieltä. Varmaan läpikulku-
matkalla, haluaa ehkä levätä päivän tai pari. Saattaa 
muuten olla joku poliisia pakoileva rikollinen. Kannat-
taa vahtia, ettei varasta keneltäkään hevosta.

Toinen aamu: kauppa

Viksten puhuu hengästyneesti. Ei sentään huuda, mut-
ta ääni värisee. Viksten yrittää aina kertoa nopeammin 
kuin kykenee.

– Näin sen itse, hän painottaa ennen kuin sanoo 
mitään muuta. – Ei siis tarvitse väittää roskapuheeksi.

Kauppias tietää, ettei Viksten ole ikinä kertonut 
mitään liioittelematta eikä ilman ylimääräistä dramati-
sointia. Mutta tällä kertaa vanhus vaikuttaa jopa vauh-
koontuneemmalta kuin tavallisesti.

– Mitä te sitten näitte, herra Viksten? kauppias kysyy 
välinpitämättömyyttä peitellen. Hän on kuullut Vik-
stenin juttuja ennenkin. Toistaiseksi ei vielä koskaan 
mitään kiinnostavaa.

– Kukkia. Sillä miehellä oli kauheasti kukkia, kirk-
kaankeltaisia. Ne olivat ihan outoja. En tiedä kukista 
yhtään liikaa, mutta niin omituisen näköisiä en ole iki-
nä ennen nähnyt. Eikä niitä ensin edes ollut! Ensin…

Yksi säde aurinkoa
Juhani Havukainen NOVA 2006 SEITSEMÄS SIJA



USVA 4/20066    

– Hitaammin, kauppias pyytää. – Te menette aina 
asioiden edelle, Viksten. Mitä ihmeen kukkia?

Viksten tuijottaa kauppiasta vakavampana kuin mil-
loinkaan. Ja hän sentään on aina ollut vakavissaan.

– Se mies! Se rouva Enqvistin majoitusliikkeeseen 
eilen tullut mies. Ensin sillä ei ollut kukkia. Sillä ei 
ollut mitään, vain tyhjät kädet. Sitten se poimi kukkia 
ihan vaan ei mistään. Niitä oli paljon, tosi paljon. Sel-
laista määrää ei voi vaatteisiin piilottaa. En mitenkään 
ymmärrä mistä se niitä otti, mutta aina kun se heilautti 
kättään, ilmaan lensi kukkia. Kirkkaankeltaisia ja kum-
mallisia, kuin pelkkiä piirroksia kukista eikä mitään 
oikeita kukkia.

Kesken Vikstenin selvityksen kauppias on ottanut 
käsiinsä pinon kuitteja. Hän on lajittelevinaan niitä 
vaikkei voikaan oikeasti keskittyä. Kun Viksten kes-
keyttää kerrontansa, kauppias nostaa katseensa kuiteis-
ta. Hän on paitsi kyllästynyt myös vähän ymmällään.

– Juttunne ovat rasittavia silloinkin kun ne tajuaa, 
herra Viksten. Mutta tällä kertaa en taida edes tajuta. 
Siis piirroksia ja kukkia…

– Ei piirroksia ollenkaan vaan kukkia. Mutta omi-
tuisen näköisiä. Se mies sanoi, että ne ovat kukkia 
maailman aurinkoisimmasta maasta. Ja ne kukat olivat 
kirkkaankeltaisia kuin aurinko itse. Mutta ne eivät 
näyttäneet oikeilta.

– Mitäs ihmeellistä siinä on? Tekokukkia – ei sen 
kummempaa. Tyyppi varmaan tarkoitti, että vastaavan-
laisia kasvaa siinä hänen mainostamassaan maassa ihan 
oikeasti.

– Ei se mies tarkoittanut sitä…
Kauppias odottaa, mutta Viksten ei jatka, näyttää 

vain mietteliäältä. Kauppiaalta menee hetki ennen kuin 
hän saa muotoiltua ajatuksensa kysymykseksi:

– Häh?
Viksten on vaivaantunut. Ensimmäinen kerta, kun 

kauppias kuulee hänen puhuvan kiihkottomasti, kuin 
sanojaan epäillen:

– Tajuan kyllä, ettei tämä kuulosta järkevältä. En 
tiedä enää itsekään, mitä se mies tarkoitti. Mutta kun 
se eilisiltana puhui, silloin minä tiesin. Tai ainakin luu-
lin tietäväni. Sillä oli kukkia, se heitti niitä ilmaan, ja 
ne levisivät ympäri salia ja näyttivät niin keveiltä että 
ihan kuin ne olisivat osanneet lentää. Näytti kuin se 
mies olisi vain päästänyt ne kukat vapaiksi ja ne olisi-
vat itse huolehtineet lopusta. Ja vaikka se mies puhui 

kaikenlaista järjetöntä ikuisen auringon maasta ja kirk-
kaankeltaisista kukista ja muustakin, minä ymmärsin 
joka sanan, tiesin mistä oli kysymys. Mutta nyt… nyt 
tuntuu etten tiedäkään.

Pienen hetken herra Viksten on surullisinta, mitä 
kauppias on ikinä nähnyt.

– Silloin kun luulitte ymmärtäneenne... mitä te 
oikein luulitte ymmärtäneenne? kauppias kysyy, nyt 
aidosti kiinnostuneena.

– En tiedä. En tiedä enää. Siksi en kai osannutkaan 
sitä selittää. Se oli kuin uni: ihan looginen ja järkevä 
silloin kun sen näkee, mutta jälkeenpäin mieletön. 
Hassua… Se oli niin uskomatonta ja silti todellista. 
Niitä kukkia tuli tyhjästä, niitä vain yhtäkkiä oli joka 
puolella. Ja tuntui kuin ne olisivat leijuneet juuri niin 
kuin se mies halusi, ohjeiden mukaan.

Taikuri tai muu silmänkääntäjä, kauppias miettii.
– Lienee sirkusmiehiä. Missä hän niitä kukkatemp-

pujaan teki?
– Rouva Enqvistin ravintolassa. Rouva kertoi aluksi 

pelänneensä koko miestä, mutta enää hän ei kuulemma 
pelkää. Enää hän ei pelkää mitään, ja vielä vähän aikaa 
sitten hän pelkäsi kaikkea. Rouva Enqvist pelkäsi elää 
yksin. Hän jäi viime vuonna leskeksi, ja siitä saakka 
hän on pelännyt. Niin hän kertoi.

– Hänkö tosiaan kertoi sen teille? Hän ei liiemmin 
yksityisasioistaan puhu…

– Mutta eilen puhui. Hän puhui kaikille. Meitä oli 
siellä hänen majoitusliikkeensä ravintolassa aika monta, 
ja rouva Enqvist kertoi kaikille olleensa onneton, kertoi 
pelänneensä jokaista päivää. Mutta enää hän ei pelkää, 
ja se on kuulemma hänen vieraansa ansiota. Ja nyt 
rouva Enqvist haluaa olla aina sen miehen lähellä. Niin 
hän sanoi.

Kauppiaan tekee mieli kysyä, mutta kun hän vasta 
muotoilee kysymystä, Viksten jo vastaa:

– Se mies oli sanonut rouva Enqvistille, että hänen 
lähellään saa kyllä olla ja että hän mielellään keventää 
toisen taakkaa, on kyse sitten ikävästä tai surusta. Se 
sanoi meille muillekin, että hänen luokseen saavat tulla 
kaikki. Kaikki jotka haluavat. Se mies sanoi tietävänsä 
paikan, jossa ei ole ikävää eikä surua. Ensin kukaan ei 
tajunnut mitään. Tuskin yksikään ymmärsi, mistä se 
mies puhui. Sitten se alkoi poimia tyhjästä niitä kuk-
kia ja sanoi, ettei ole enää mitään murehdittavaa eikä 
mitään pelättävää. Ja sitten tuntui, että se mies oli ihan 
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oikeassa.
Viksten painaa päänsä alas.
– Minäkin sanoin, että haluan kuulla lisää siitä pai-

kasta. Mutta en oikein tiedä enää. Tänä iltana minun 
pitäisi mennä kuuntelemaan sitä miestä Foreniuksen 
kahvilaan. Mutta en halua enää. Ja silti tuntuu, että 
minun pitäisi.

Kolmas aamu: poliisiasema

Rikosta ei ole tapahtunut, poliisipäällikkö miettii. Tai 
ei ainakaan voi osoittaa tapahtuneen. Ja käytännössä se 
tarkoittaa, ettei ole tapahtunut mitään.

– Ei tässä ole paljoakaan tehtävissä, hän sanoo pasto-
rille. – Enkä sitä paitsi usko, että on edes tarpeen tehdä 
mitään.

Pastori on tietysti pettynyt.
– Juuri näin se alkaa. Ja sitten kun huomataan, että 

on tarpeen tehdä jotain, onkin jo myöhäistä. Kyllä tei-
dän on puututtava asiaan heti! Jos laki ei anna mahdol-
lisuutta pidättää, ajakaa edes mies matkoihinsa.

Vapaa maa, poliisipäällikkö toteaa. Ei laki anna mah-
dollisuutta myöskään karkottaa ihmisiä ilman pätevää 
syytä.

– Epäilyä epäkristillisyydestä ei voi katsoa päteväksi 
syyksi, poliisipäällikkö pahoittelee. – Jos mies vaikka 
epäkristillinen olisikin, ei se tee hänestä rikollista.

– Kunpa se jäisikin siihen! pastori kiihtyy. – Se mies 
on selvästi paholaisen palvelija! Hänen toimintansa on 
jumalanpilkkaa, ja sellainen on tietääkseni lainvastaista. 
Ja jos ei ole, sen totisesti pitäisi olla.

Poliisipäällikkö nostaa kätensä rauhoitellakseen. Ihan 
kuin se mitään auttaisi.

– Mies esitti yliluonnollisia temppujaan ensin rouva 
Enqvistin ravintola- ja majoitusliikkeessä ja eilisiltana 
myös Foreniuksen kahvilassa, pastori jatkaa, kiihtynee-
nä yhä. – Ravintolassa en ollut paikalla mutta kahvi-
lassa olin. Ja siellä se paholaisen kätyri tuli kysymään 
minulta, josko saisi tulla kirkkoon puhumaan. Haluaisi 
kuulemma ”antaa toivoa vastoinkäymisten rasittamiin 
sydämiin”. Mutta kyllä minä tiedän, mitä hän yrittää. 
Hän tekisi kirkossakin niitä yliluonnollisia temppujaan. 
Yliluonnollisia! Sellaisiin ei tavallinen ihminen pysty!

Poliisipäällikkö puhuu teennäisen rauhallisella äänel-
lä, toivoo levollisuutensa tarttuvan.

– Minä olen tavannut sen miehen, ja minusta hän 
vaikutti aivan tavalliselta mieheltä. Kävi nimittäin niin, 
että kaupanpitäjä tuli eilen luokseni ja kertoi vanhan 
herra Vikstenin olleen tavallistakin enemmän pois 
tolaltaan. Viksten oli nähnyt sen miehen rouva En-
qvistin ravintolassa ja ajatellut – ihan niin kuin tekin 
– että mies olisi jonkinlainen noita tai muuten vaan 
luonnoton. Mies oli kuulemma tehnyt ihan selviä tai-
koja – kukkasilla. Minä tietysti epäilin sellaista äijää 
huijariksi ja menin tänä aamuna ensitöikseni pitämään 
hänelle puhuttelua. Minuun kun eivät taikuusjutut 
uppoa, ja jos joku meinaa vetää herkkäuskoisia nenästä 
väittämällä osaavansa taikoa, minä en moista touhua 
katsele hetkeäkään.

Poliisipäällikkö huomaa äänensävynsä kiristyneen. 
Hän vetää henkeä.

– Mutta siinäpä se, hän jatkaa taas rauhallisesti. – Ei 
se mies yrittänytkään väittää tekevänsä mitään oikeita 
taikoja. Hän haluaa kuulemma vain viihdyttää ihmisiä. 
Hän kertoi olevansa entinen ammattitaikuri, esiinty-
neensä kaikenlaisissa juhlissa ja muissa tilaisuuksissa. Ei 
niissä hänen tempuissaan mitään yliluonnollista ole, ne 
ovat vain temppuja.

– Vain temppuja? pastori toistaa. – Tiedättekö, mitä 
Foreniuksen kahvilassa tapahtui? Siellä miehen käsivar-
sille ilmestyi jostain pieniä lintuja, ja se mies lähetti ne 
lentoon, liitelemään levitetyin siivin ympäri salia. Ihan 
kuin siellä mikään voisi liidellä, eihän siellä ole ilmavir-
tauksiakaan – sisätiloissa. Ja ainakin minulle ne linnut 
olivat täysin tuntematonta lajia. Olivat sitä paitsi muu-
tenkin aika omituisia, kuin satukirjan sivuilta.

Pieni tauko, poliisipäällikölle tilaa sanoa jotain. Mut-
ta tämä ei sano.

– Olitteko lainkaan tietoinen tästä? pastori tiukkaa 
vaativasti. – Jos kerran kävitte tapaamassa miestä, kai 
sentään kysyitte, millaisia temppuja hän oli esitykses-
sään tehnyt. Mutta kysyittekö, kuinka hän oli ne teh-
nyt?

– En tietenkään kysynyt. Kaikkihan tietävät, ettei 
taikuri paljasta salaisuuksiaan…

– Entä kysyittekö, mitä hän tarkoitti puheillaan 
maasta, jossa ei ole surua eikä muitakaan murheita, 
joita tavalliseen elämään kuuluu?

– No… enpä kysynyt. Ei hän minulle mistään maas-
ta puhunut.

– Eipä tietenkään. Ja minä tiedän, miksi ei. Hän ym-
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märtää, ettei kuitenkaan saa teitä pauloihinsa. Te olette 
lujatahtoinen mies. Hän taas iskee vain heikkoihin.

– En sentään usko…
– Olisittepa kuullut, mitä hän puhui. Ja miten hän 

puhui! Hän selvästi etsi sanoillaan herkässä mielenti-
lassa olevia ihmisiä, masentuneita tai jopa epätoivoisia 
sieluja. Ja sellaisia joukossa aina on. Juuri sellaisille hän 
sanansa osoitti, muista tuskin lainkaan välitti. Olen 
vakuuttunut siitä, että hän haluaa johtaa alamaissa ole-
via ihmisiä harhaan, kenties houkutella jonkin kierou-
tuneen lahkon jäseniksi. Se ainakin on selvää, että hän 
etsii kannattajia pimeän opeille. Ehkä hän haluaa pe-
rustaa tänne kilpailevan kirkon – Saatanalle pyhitetyn.

Poliisipäällikkö ei oikeastaan välittäisi jatkaa koko 
keskustelua. Mutta hän ei malta olla kysymättä, miten 
mies muka osoitti sanansa nimenomaan onnettomille 
ihmisille.

– Olisittepa kuullut sen, se oli niin ilmiselvää, pasto-
ri sanoo kohtalokkaasti. – Kun huolenne painavat teidät 
alas, ihan mitättömiksi, se mies sanoi. Kun odotatte edes 
vähäisintä lohtua tai rukoilette merkkiä siitä, että vielä 
on toivoa, hän sanoi. Kun teille riittäisi yksi säde aurin-
koa, niin silloin – silloin minä annan teille koko aurin-
gon, se peto sanoi.

Neljäs aamu: parturiliike

Tohtori istuu hiljaa. Ei nouse ajattamaan partaansa, ei 
leikkauttamaan hiuksiaan. Ei, vaikka parturilla ei ole 
asiakkaita. Tällä kertaa tohtorikaan ei ole täällä asiak-
kaana.

Kun hiljaisuutta on kestänyt kiusallisen kauan, par-
turi katkaisee sen.

– Olettehan te sentään järkevä mies. Pastoria ja teitä 
lukuun ottamatta kukaan ei suhtaudu noihin juttuihin 
vakavasti. Älkää tekään viitsikö.

Tohtori nostaa katseensa, eikä siinä ole jälkeäkään 
isällisestä lämmöstä, jota parturi on aina ennen luullut 
siinä näkevänsä.

– Kukaan muu ei suhtaudu tähän vakavasti, siinä 
olette oikeassa. Kukaan muu ei huomaa mitä tapahtuu, 
vaikka se kaikki on niin selvästi nähtävissä.

– Mitä tässä muka tapahtuu? parturi hämmästelee. 
– Ettehän te voi ajatella samoin kuin pastori, tehän 
olette lääkäri ja tiedemies. Ei teidän odottaisi uskovan 

yliluonnollisuuksiin. Pastori sen sijaan on eri asia, ja 
sen ymmärtää kyllä. Uskominen kun kuuluu toimen-
kuvaan…

Tohtori on käynyt joka-aamuiseen tapaansa kahvilla 
poliisipäällikön luona ja kuullut tältä pastorin huolista. 
Itsensä pastorin kanssa hän ei ole vielä keskustellut eikä 
mielellään keskustelisikaan. Niillä keskusteluilla on 
ollut taipumus päätyä riitaisiksi, on sitten puhuttu mis-
tä tahansa. Tämänkertainen aihe luultavasti korostaisi 
näiden toisiaan kunnioittavien miesten maailmankuvan 
erilaisuutta enemmän kuin mikään aikaisempi. Vai 
korostaisiko sittenkään?

– Maailmassa kuulkaa tapahtuu kaikenlaista, tohtori 
sanoo vähän varovaisesti. – Minä olen itsekin ollut to-
distamassa yhtä ja toista.

– Ihanko totta? Mitä esimerkiksi?
– Tai en oikeastaan minä henkilökohtaisesti, mutta 

olen kuullut…
Parturin ilme kertoo, ettei häntä saa vakuuttuneeksi. 

Eikä ole tarpeenkaan. Tohtori jatkaa:
– Olen toki itsekin sitä mieltä, että pastorin paho-

laisvisiot voi jättää omaan arvoonsa. Mutta jotain outoa 
sinä tyypissä on, hän saattaa olla vaarallinen. Siis se vie-
ras, ei pastori… Yritän vain sanoa, että lääkärinä olen 
huolissani kaupunkilaisten mielenterveydestä.

– Minä taas luulen, että se vieras höpinöineen on 
vain hyväksi mielenterveydelle, parturi sanoo.

– Mielenterveys on vakava asia! tohtori toteaa mel-
kein vihaisena. – Siitä huolehtiminen kuuluu ammat-
tilaisille – lääketieteen ammattilaisille. Terapeuttina 
kuka tahansa muu kuin lääkäri on pelkkä puoskari. 
Ja luonnottomia kykyjä omaava puoskari on erityisen 
vaarallinen.

Parturi toivoo tohtorin jo lähtevän, vaikkei tieten-
kään sano sitä. Hän ei ole nähnyt kaupungin puheenai-
heeksi noussutta muukalaista edes vilaukselta eikä vä-
litäkään nähdä. Mutta juuri tässä ammatissa on vaikea 
välttyä kuulemasta kaikenlaista.

– Se mies osallistui eilisiltana madame Angelan tee-
kutsuille, parturi kertoo vaikka epäileekin ettei ehkä 
kannattaisi.

– Ai? En ole kuullutkaan…
– Minäkin kuulin siitä vasta äsken, aamun ensim-

mäisiltä asiakkailta. Olivat kuulemma olleet paikalla.
Parturi kertoo miehen viihdyttäneen madame An-

gelaa ja tämän yläluokkaisia vieraita ammattitaitoisella 
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ja poikkeuksellisen tyylikkäällä esityksellä. Mies oli 
tukenut esitystään hauskoilla jutuilla tarunomaisesta 
paratiisista, mutta kaipa jokainen oli ymmärtänyt sen 
vain vertauskuvalliseksi sepitelmäksi.

– Ja ne luonnottomat temput, joista olette niin huo-
lissanne, parturi sanoo, – ne ovat normaalia taikurin 
ohjelmistoa. Niin mies oli itse sanonut, kun madame 
Angelan vieraiden oli ollut vaikea uskoa silmiään.

Kun tohtori näyttää edelleen epäilevältä, parturi jat-
kaa:

– Ajatelkaapa nyt! Jos se mies todella pystyisi ihmei-
siin tai haluaisi edes uskotella pystyvänsä, niin miksei 
hän sitten uskottelisi? Moni voisi ottaa todesta, on mies 
kuulemma sen verran taitava. Mutta hän ei uskottele 
mitään eikä selvästikään halua huijata ketään. Hän oli 
heti kysyttäessä tunnustanut niin sanotun taikuuten-
sa vain valikoimaksi silmänkääntötemppuja. Hän ei 
myöskään ole pyytänyt keneltäkään rahaa. Jos mies olisi 
huijari, eikö hän haluaisi nimenomaan rahaa?

– Te ette ymmärrä… tohtori mutisee. Mutta niin 
hiljaa, ettei parturi kuule.

Sitten kumpikin on vaiti. Tuntuu ettei keskustelua 
kannata jatkaa. Kunnes tohtori äkkiä tajuaa haluavansa 
tietää, millainen muukalaisen esitys oli ollut.

– Ihan vaan tavallisia taikatemppuja, parturi toteaa 
välinpitämättömällä äänellä. – Mies kuulemma ”puhal-
si lämpimän tuulen madame Angelan huoneisiin”. Ker-
toivat, että ”siinä tuulessa leijui valkoisia pilviä, ja kun 
ne tulivat kohdalle, ne toivat hyvän olon”. Sitten mies 
näytti vieraille ”kiireettä virtaavan veden” ja ”maailman 
kirkkaimman taivaan” ja mitä lie. Sanatarkasti kertoivat 
minulle noin. Minähän en tarkemmin tiedä enkä viitsi-
nyt kyselläkään. Ei nimittäin kiinnosta koko juttu.

– Nuoko ovat ihan vaan tavallisia taikatemppuja? 
Ymmärrätte kai, ettei yksikään verta ja lihaa oleva ihmi-
nen pysty tuollaisiin!

– En minä ole vielä koskaan nähnyt sellaista taika-
temppua, johon ihmisen uskoisi pystyvän. Minulle ne 
ovat kaikki yhtä mahdottomia, enkä voi ymmärtää mi-
ten ne tehdään.

Parturi katsoo ikkunasta kadulle.
– On kuitenkin rauhoittavaa tietää, että ne ovat vain 

temppuja, hän sanoo huomatessaan tutun asiakkaan 
ylittävän tietä. Kohta hän voisi keskittyä parranajoon, 
ja se sentään on ihan ymmärrettävää puuhaa.

Viides aamu: kirkko

Rouva Blomroos, poliisipäällikkö ja pastori seisovat 
edessä, muut useamman askeleen verran taaempana. 
Kaikki ovat ahtautuneet penkkirivien väliseen käytä-
vään. Kukaan ei istu penkeille.

– Makuuhuoneeni ikkuna on aavikolle päin, rouva 
Blomroos sanoo niin kuin on sanonut jo aiemminkin. 
– Minä näin kun ne lähtivät. Niitä oli kaksitoista vank-
kuria jonossa, ja se mies johti letkaa. Joku oli antanut 
sille hevosen. Ne kulkivat hitaasti, ja aina välillä se mies 
ratsasti sivuun ihan kuin varmistaakseen, ettei kukaan 
jää jälkeen. Sillä oli tosi hyvä ryhti, ja se näytti tyylik-
käältä vielä niinkin kaukana, että siitä sai hädin tuskin 
selvää.

Senkin rouva Blomroos on jo kertonut. Mutta 
kukaan ei ole kommentoinut vielä. Kaikki näyttävät 
vähän vaivaantuneilta, vaikka kenenkään mielestä sellai-
seen ei ole mitään syytä. Paitsi pastorin mielestä.

– Minä yritin varoittaa, pastori sanoo. Hän ei tunne 
oikeassa olemisen riemua, ainoastaan pettymystä. – 
Olisin tarvinnut tukeanne. En voinut tehdä paljoakaan 
yksin. Mutta tietysti yritin. Kävin eilisiltana tapaamassa 
sitä miestä ja koetin vedota häneen. Pyysin, ettei hän 
käyttäisi hyväkseen rauhattomassa mielentilassa olevia 
ihmisiä. Kehotin häntä poistumaan, jättämään pienen 
kaupunkimme rauhaan.

Kohta pastorin ääni alkaa väristä. Kiihkosta ja vihas-
ta.

– Mutta ei hän tietenkään minun vetoomuksistani 
piitannut! Miksi olisikaan? Hän tiesi minun tietävän, 
mutta hän tiesi myös, etten voisi uhata häntä. Hän keh-
tasi väittää minullekin olevansa vain harmiton viihdyt-
täjä. Hän väitti niin, vaikka tiesi minun tietävän!

Muut tuntevat syyllisyyttä vaikka ovatkin sitä mieltä, 
että ihan suotta.

– Ihmisillä on tiettyjä oikeuksia ja vapauksia, poliisi-
päällikkö yrittää. – He saavat kuunnella ketä haluavat ja 
mennä minne haluavat. Heillä on oikeus lähteä, mikäli 
haluavat…

– Heitä on petetty! pastori jyrisee. – Lakipykälien 
taakse piiloutuminen ei poista meiltä vastuuta. Velvol-
lisuutemme on suojella toisiamme pahan juonilta. Saa-
tana käyttää kaikkia keinoja. Me sen sijaan asetamme 
tiellemme lakeja estämään meitä tekemästä sitä, mikä 
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on oikein. Ja suomme muille niin sanottuja oikeuksia 
kuin yllyttääksemme heitä itsetuhoon.

Sitten alkaa useammastakin suusta kuulua vähättelyä 
ja rauhoittelevaa mutinaa. Mutta kukaan ei halua varsi-
naista puheenvuoroa.

– Ettekö te ymmärrä? pastori huutaa. – Me emme 
näe niitä ihmisiä enää ikinä! He ovat nyt paholaisen 
omia!

Jostain takimmaisten rivien takaa esiin astuu Mag-
nus, kaupungin ainoa jollain lailla ulkopuolinen. Ei 
kenenkään ystävä, ei sukua kenellekään, mutta kaikkien 
tuntema niin kuin jokainen täällä. Magnus tietää pal-
jon ja jakaa tietojaan mielellään. Mistä hän tietonsa saa, 
sitä ei tiedä kukaan. Magnus vain kertoo – kenenkään 
ei tiedetä koskaan kertoneen hänelle mitään. Mutta 
joka tapauksessa hänen sanoihinsa luotetaan. Hänen ei 
ole ikinä kuultu kertoneen sellaista, mikä ei olisi pitä-
nyt paikkaansa.

– Kuulin vähän samanlaista tapahtuneen yhdessä 
toisessa kaupungissa, Magnus aloittaa. – Aika kaukana 
täältä. Siellä oli sortunut kaivos, ja moni oli kuollut. 
Ja se kaupunki oli elänyt juuri siitä kaivoksesta. Sitten 
yhtenä aamuna sinne oli tullut mustiin pukeutunut 
mies. Se mies oli pystynyt ihmeisiin, niin kuulin. Se 
oli viettänyt siellä muutaman päivän ja lähtenyt sitten. 

Mukanaan se oli vienyt melkein puolet kaupungin 
asukkaista.

– Minne se ne ihmiset vei? joku kysyy.
– En tiedä. Yhdestäkään ei ole kuultu sittemmin.

Kuudes aamu: uusi kaupunki

Ihan eri kaupungissa aurinko on juuri noussut. Alati 
kirkastuvaa taivasta vasten piirtyy mustiin pukeutunut 
mies. Hän saapuu kävellen, ja lempeä tuuli pyyhkii 
hiekkaa hänen olkapäiltään. Herra Brandt näkee mie-
hen jo kaukaa, hänen pajansa on kaupungin laidalla ja 
sen ovi aavikolle päin.

Pajan seinällä on valokuva nuoresta naisesta. Vanha 
kuva. Nyt nainen olisi saman ikäinen kuin kaupungin 
arvokkaasti harmaantunut seppä.

Jotenkin kuin nuori poika, herra Brandt miettii 
katsellessaan miehen kulkevan pääkatua. Ja silti kuin 
paljon nähnyt veteraani.

Mutta selvästi herrasmies.

© Juhani Havukainen 2006

Saatesanat novelliin Yksi säde aurinkoa

Yksi säde aurinkoa sai ideansa Bob Dylanin säkeistä 
Well he catch you when you’re hoping for a glimpse of the 
sun / catch you when your troubles feel like they weigh a 
ton (Man of Peace, 1983). En liiemmin suunnitellut 
tarinaa etukäteen, aloin vain kirjoittaa. Kertomus-
han koostuu aika itsenäisistä kohtauksista, joita voisi 
poistaa tai lisätä kokonaisuuden kärsimättä. Kirjoitin 
niitä muutaman kunnes totesin, että on aika lopettaa. 
Kertomuksen loppuakaan en ollut miettinyt vielä aloit-
taessani.

Ei silti voi sanoa, että tarina olisi jotenkin ”syntynyt 
itsestään” silkasta inspiraatiosta. Kyllä sitä täytyi kovasti 
rakentaa, paikoin aika väkinäisestikin. Mutta kun juttu 
oli valmis, en katsonut sen kaipaavan enää muutok-
sia. Kieliasuun toki jäi hiomisen varaa niin kuin aina 

tuntuu jäävän, ja sitä sitten sipistelin kunnes lähetin 
tekstin Novaan.

Kun luin tarinan läpi Usvaa varten, näin siinä jo 
korjattavaa, mikä kylläkin johtui Nova-palautteesta. 
Niinpä kirjoitin pari liuskaa uusiksi tasapainottaakse-
ni tarinan kertojien näkökulmia.

Tuonkin novellin kirjoittamisesta taitaa olla jo 
vuosi. Jos kirjoittaisin sen nyt, siitä saattaisi tulla aika 
toisenlainen. Tai ehkä en edes kirjoittaisi sitä vaan 
jotain muuta. Vuosi on pitkä aika tässä vaiheessa kir-
joitusharrastusta – ainakin minulle. Aloin kirjoittaa 
1.7.2002, joten nyt menossa viides vuosi. Jos joskus 
kaipaan jotain aidosti verenseisottavaa lukemista, en 
suinkaan hamua käsiini Barkeria tai Kingiä vaan jon-
kun ensimmäisistä teksteistäni.

Juhani Havukainen
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Ukkoslintu
Nuoska Norrman

1.
Isoisän työhuoneen seinällä oli mustavalkoinen valo-
kuva, jossa vakavakatseiset miehet tuijottivat suoraan 
kameraan. He seisoivat rivissä, kaikki yhdeksän, ja piti-
vät kiinni jättimäisen linnun päästä ja siivistä. Linnun 
siivet peittivät heidän alavartalonsa kuin höyhenistä 
punottu valtava esirippu. “Se on ukkoslintu. Minä olen 
tuossa”, isoisä sanoi ja osoitti piipunvarrella lerppalieri-
sen hatun varjossa olevaa naamaa. Olin kunnioituksesta 
mykkä.

Isoisän kuoltua ukkoslintua esittävä kuva katosi. 
Sebastian ehti myydä koko jäämistön ennen kuin ehdin 
paikalle. Kun kysyin kuvasta hän ei muistanut näh-
neensä sitä. Toisaalta veljeni ei koskaan muistanut edes 
olohuoneensa verhojen väriä. Luultavasti hän oli myy-
nyt koko irtaimiston jollekin romukauppiaalle vaivau-
tumatta tutkimaan mitä kaikkea se sisälsi. En koskaan 
löytänyt toista kuvaa tuosta linnusta.

2.
Kun minulle tarjottiin Pegasos-laboratoriosta johtavan 
tutkijan virkaa, suostuin ilomielin. Matias oli juuri jät-
tänyt minut voidakseen edetä urallaan. En ollut suruis-
sani, mutta pettynyt olin. Olin pettynyt Matiakseen, 
mutta varsinkin itseeni. Miten olin saattanut valita 
parikseni tuollaisen yksilön, joka ei kyennyt minkään-
laiseen epäitsekkyyteen ja toisen ihmisen kunnioittami-
seen. Tuollaisen rahvaanomaisen sällin, joka ei tuntenut 
minkäänlaista uteliaisuutta maailman edessä. En itke-
nyt hänen vuokseen, mutta tarvitsin tyhjään oloon lää-
kitystä – enkä tiennyt elämän kuivuneiden sämpylöiden 
väliin mitään parempaa täytettä kuin raaka työ.
Pegasos-laboratorio oli jo rakennuksena ällistyttävä. En-
simmäisen vaiheen rakennuttanut multimiljönääri Elias 
Korhonen oli halunnut rakennuksen kuvaavan kaikkea 
sitä hyvää, mikä ihmisessä pyrkii ylöspäin. Sirolinjaiset 
tornit kurkottelivat kohti avaruutta heijastaen ikku-

© Iida Ojanperä 2006
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noistaan pilvien loputtoman vaelluksen. Tosin huonolla 
ilmalla korkein torni muuttui synkäksi ja sai pian val-
mistumisensa jälkeen lempinimen – kaikkea hömpötystä 
vihaavan Eliaksen harmiksi –  Musta torni.

Eliaksen poika Raafael puolestaan rakennutti talon 
alle useita suljettuja osastoja jotka levittäytyivät kaikkialle 
niin kuin juurien kuuluukin. Näissä uusissa tiloissa oli 
kokeneillakin tutkijoilla vaikeuksia löytää haluamaansa 
paikkaan. Harjoittelijat eivät tienneet mitään kamalam-
paa kuin joutua yövuorossa yksin juurakon sokkeloihin. 
Opiskelijoiden keskuudessa liikkui sitkeä huhu, että jos-
kus joku oli eksynyt juurakon alimpiin kerroksiin. Hänet 
oli löydetty kahden viikon kuluttua janoon kuolleena. 
Tämän tarinan vuoksi juurakkoa kutsuttiin Manalaksi.

Minulle Musta torni ja Manala sopivat hyvin. Tunsin 
Pegasoksen heti omaksi kodikseni. Työhuoneeni oli Mus-
tan tornin ylimmässä kerroksessa. Sumuisena päivänä 
kaupunki jäi pilvien alle näkymättömiin niin että tunsin 
olevani taivaan rauhoittavassa yksinäisyydessä. Olin kai-
ken petoksen ja pikkusieluisuuden yläpuolella. Teetin 
salaa kopiot kaikista Pegasos-laboratorion avaimista. En 
halunnut, että edes Manalassa olisi minulta salattuja so-
pukoita. Pian aloin nukkua tornissa ja kaksioni valokuvat 
saivat pölyttyä rauhassa.

Ensimmäinen merkittävä työni tutkimuslaitoksessa 
oli Porin paholaispojan arvoituksen selvittäminen. He-
rätysliike oli jo kuukausien ajan näytellyt kokouksissaan 
häkkiin suljettua pitkähäntäistä poikaa varmana merk-
kinä lopun aikojen saapumisesta. Hänen ulkomuotonsa 
oli herättänyt levottomuutta aina Oulussa saakka. Kun 
piispat alkoivat esittää hermostuneita lausuntoja lietsoen 
yleistä levottomuutta, sisäasiainministeri määräsi pojan 
otettavaksi säilöön.

Poika saapui Pegasokseen tiistaina seitsemäs helmi-
kuuta. Keskiviikkoaamuna olin eristänyt mutaation 
aiheuttaneen geenin, selvittänyt mutaation synnyttäneen 
aminohapon rakenteen ja jäljittänyt sen synnyn Kou-
volassa tapahtuneeseen kemikaalitehtaan räjähdykseen. 
Illalla valelin pojan vihkivedellä ja leikkasin hännän irti. 
Leikkaus onnistui erinomaisesti. Leikkaushaava tosin 
tulehtui ja poika kuoli kymmenentenä helmikuuta, mut-
ta hän sai sentään säädylliset hautajaiset.

3.
En ollut enää aikoihin nähnyt unta isoisästä ja ukkos-
linnusta. Kun uni palasi, se oli muuttunut värillisestä 
mustavalkoiseksi. Ukkoslintua ja sen pyydystäjiä esittä-
vä kuva oli imenyt värit ympäröivästä maailmasta niin 
että unessani kaikki oli valkoista ja harmaan eri sävyjä 
synkimpään mustaan saakka.

Tässä unessa isoisä sanoi minulle: “Se on ukkoslintu. 
Minä olen tuossa.” Kun hän osoitti valokuvan uk-
koslintua, se alkoi räpytellä siipiään. Kaikki yhdeksän 
miestä kaatuivat ähkien ja kiroillen maahan. Lintu lensi 
ulos valokuvasta ja jätti parrakkaat miehet vaikeroi-
maan.

Minä olin lisenssiaattityönäni etsinyt ukkoslintua. 
Olin seurannut isoisäni tomun peittämiä jälkiä aina 
Pohjois–Amerikkaan saakka. Nevadan intiaanireser-
vaatissa tapasin poppamiehen, joka tiesi ukkoslinnusta 
kaiken. Hänen poikansa Viisas Koira palkattiin Pega-
sokseen muutama viikko minun jälkeeni. Juuri Viisas 
Koira herätti minut painajaisestani. Oli maaliskuun 24. 
päivä ja kello oli juuri ja juuri neljä aamulla.

 Lasin kolahdukset pirstoivat uneni ja kavahdin pys-
tyyn toimistoon raahaamaltani kenttävuoteelta. Ajatte-
lin heti, että Matias oli tullut takaisin luokseni. Ensin 
ilostuin, mutta melkein heti ilo muuttui huoleksi. Mitä 
Matias enää minusta halusi? Mutta koputtaja ei ollut 
Matias vaan Viisas Koira. Hän seisoi parvekkeella, joka 
kiersi tornin ympäri. Sade oli piiskannut hänen pien 
värisen tukkansa päätä vasten ja hapsuliivin nahka oli 
tummunut melkein mustaksi. Hän nosti sormen huu-
liensa eteen ja viittasi peukalollaan olkansa ylitse.

Ensin minusta näytti siltä kuin parvekkeen kaitee-
seen olisi tarttunut myrskyn lennättämä valkea kangas. 
Kalpea hehku lepatti ja kieppui mustaa taivasta vasten. 
Laskin paljaat jalkani lattialle ja hiivin ikkunan ääreen. 
Viisas Koira seisoi vieressäni, tosin lasin toisella puolel-
la. Hän pyyhkäisi hihallaan vesipisarat ikkunasta niin 
että saatoin nähdä tarkemmin.

Tornin kaiteella ei ollut tuulen viemä lakana vaan 
mies. Hän kyykötti kapoisella alustallaan kuin sam-
makko pitäen toisella kädellään kiinni märästä rauta-
putkesta. Toisessa kädessään hänellä oli pikkusikari, 
jota hän yritti varjella sateelta. Minusta näytti siltä, että 
pieninkin tuulenpuuska olisi voinut suistaa hänet alas 
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tyhjyyteen. Mies oli alasti ja ilmiselvästi hullu, mutta 
muuta ihmeellistä hänessä ei ollut. Paitsi siivet.

En voinut olla nauramatta ääneen. Miehen siivet 
olivat kuin ukkoslinnun, pienemmät vain ja hiukan 
vaaleammat. Höyhenet kiilsivät märkinä. Viisas Koira 
lähestyi miestä rauhoittavasti jutellen. Hän puhui omaa 
kieltään, jota minä en juurikaan ymmärtänyt. Mies 
kuunteli pää kallellaan ja imi sikariaan kiihkeästi. Se 
taisi olla sammunut.

Aukaisin ikkunan ja kylmä tuulenpuuska painoi 
valoverhot vasten kasvojani. Kaukana alhaalla loistivat 
kaupungin valot pieninä ja mitättöminä. Mies vilkaisi 
niitä ja antoi sitten Viisaan Koiran tarttua käteensä ja 
taluttaa hänet sisään. Ikkunan kautta se kävi hankalasti. 
Enkelimies kaatui kasvoilleen lattialle ja päästi äänen, 
joka saattoi olla voihkaisu.

Olisin heti halunnut tarkistaa, että siivet olivat aidot. 
Siitä ei näyttänyt olevan mitään epäilystä, mutta en 
olisi millään malttanut odottaa varmistusta. Viisas Koi-
ra kuitenkin haki wc:stä pyyhkeitä ja kylpytakkini. Hän 
kietoi miehen niihin ja istutti tämän nojatuoliin.
– Onko sinulla tupakkaa? Sikareita tai savukkeita? Vii-
sas Koira kysyi minulta.

Kaivoin kiireesti vierassavukkeet kirjoituspöydän 
alalaatikosta. Tarjosin vieraallemme tupakan ja sytytin 
sen. Myös Viisas Koira halusi tupakoida. Käteni vapisi 
niin, että päätin polttaa itsekin savukkeen ja saman tien 
toisen ja kolmannen. Istuimme hiljaa. Savupilvi ympä-
rillämme sankkeni.

En tiennyt, miten olisin aloittanut. Vierasta ei saa-
nut säikyttää. Häneltä oli luultavasti turha odottaa jär-
jellisiä vastauksia, mutta täytyisihän meidän yrittää edes 
muodon vuoksi haastatella häntä.

– Mitä sinä tiedät tästä? kysyin Viisaalta Koiralta.
– Näin hänet jo kaukaa. Hän hohti pimeässä ja lensi 

suoraan tornia kohti.
– Hän ei tullut tänne vahingossa?
Viisas Koira kohautti olkapäitään.
– Oletko ennen nähnyt tuollaista? kysyin.
Viisas Koira pudisti päätään, mutta ei katsonut mi-

nua silmiin. Olin melkein varma, että hän valehteli. En 
ehtinyt kysellä enempää, kun Viisas Koira syöksyi poi-
mimaan vieraalta pudonneen savukkeen, joka kärvensi 
jo kylpytakin helmaa. Mies oli nukahtanut istuvilleen.

Häen kasvonsa näyttivät kuluneilta ja laihoilta kuin 
narkomaanilla. Hiukset olivat pitkät ja aaltoilevat, mut-
ta niin likaiset, ettei niiden väristä saanut selvää. Kaula 

vaikutti niin hentoiselta, että voisi katketa nuokkuvan 
pään painosta.

– Nostetaan Gabriel matolle, sanoin.
Viisas Koira hymähti.
– Hän on jo sinun Gabrielisi, vaikkei ole ehtinyt 

sanoa sanaakaan.

4.
Mikä olisi enkelille sopinut paremmin nimeksi kuin 
Gabriel? Viisas Koira muistutti, että Luciferkin oli en-
keli, mutta jätin hänen piikittelynsä omaan arvoonsa.

Gabriel olisi pitänyt heti sulkea karanteeniin, mutta 
annoin hänen nukkua työhuoneeni lattialla aamuun 
asti. Viisas Koira jankutti aikansa riskistä, jonka otin, 
mutta palasi sitten nöyrästi omaan työtilaansa. Hän oli 
minun alaiseni.

En enää edes yrittänyt saada unta. Himmensin valot 
ja makasin kenttävuoteellani. Katselin Gabrielia, joka 
nytkähteli unissaan ja potki pyyhkeet päältään niin että 
oli taas alaston. Ei hän kaunis ollut, ei millään mitta-
puulla. Hän oli laiha ja liian pitkä. Hänen hentoiset 
raajansa näyttivät siltä, että ne voisi solmia kimpuksi. 
Silti minä pidin häntä ihanana.

Gabrielin avulla saisin tietää sen kaiken, mitä olin 
pitkähäntäistä poikaa tutkimalla vasta hipaissut. Olin 
siitä aivan varma. Hän ei ollut mikään ukkoslintu vaan 
jotakin paljon parempaa.

Kun aurinko oli noussut ja valaissut tornihuoneeni, 
herätin Gabrielin ja hälytin vahtimestarin paikalle. 
Odotellessamme tarjosin Gabrielille tupakan. Hän imi 
sitä kiihkeästi ja tuijotti minua vaaleilla silmillään. Sil-
loin keksin, että hän saattoi olla sokea tai ainakin so-
keutumassa. Olisi valtavan jännittävää selvittää, miten 
sokeutuminen liittyi hänen selkäkasvannaisiinsa. Lista-
sin jo mielessäni tutkimuksen vaiheita. Olisin kirjannut 
ideani saman tien koneelle, mutta minun oli ensin 
varmistettava, että Gabrielista huolehdittaisiin asianmu-
kaisesti. Päätin, että hänet on sijoitettava Manalaan sillä 
siellä hän olisi turvassa itseltään ja muilta.

Annoin Gabrielin olla omissa oloissaan viikon ver-
ran. Seurasimme Viisaan Koiran kanssa kuinka hän 
asettui lasiselliinsä ja poltti tyytyväisenä sikareitaan. 
Hän saattoi tuijottaa kameraa tunnin verran silmiään 
räpäyttämättä. Jos hän ei olisi välillä puhaltanut savua 
sieraimistaan ja imaissut uudestaan sikariaan, olisimme 
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voineet luulla hänen kuolleen.
– Johtuivatpa nuo ulokkeet mistä kehityshäiriöstä 

tahansa, niillä näyttää olleen vaikutusta myös hänen ai-
votoimintaansa.

– Hän näyttää tyytyväiseltä, ei välinpitämättömältä, 
Viisas Koira totesi.

– Tai tyytyväiseltä mutta välinpitämättömältä. Mutta 
jos tosiaan näit hänen lentävän...

– Hän lensi, voit uskoa minua.
– ...niin luulen, että lentämiseen vaadittava koordi-

naatiokyky on jollakin tavalla heikentänyt hänen otsa-
lohkonsa aktiivisuutta. Tai sitten hän on joskus pudon-
nut. Pahasti.

Viisas Koira mutristi suutaan mutta ei sanonut mi-
tään. Hän kaivoi liivintaskusta piippunsa ja alkoi täyttää 
sitä. Muistin kuinka hänen poppamiesisänsä Hiljainen 
Pöllö oli täyttänyt oman ikivanhan savipiippunsa lehdillä 
ja kuivatulla kaktuksella.

– Ymmärrät kai, ettei tästä saa missään nimessä kertoa 
kenellekään, sanoin varmaankin jo sadannen kerran.

Viisas Koira nyökkäsi. Ihailimme Gabrielin rauhalli-
suutta vaihtamatta sanaakaan kunnes sammutin kame-
ran. Viisas Koira ymmärsi vihjeeni ja jätti minut yksin. 
Kun hän sulki oven perässään, napsautin kameran uu-
destaan päälle.

En voinut ymmärtää sitä, että sellin ahtaus ei tuntu-
nut häiritsevän Gabrielia lainkaan. Kun olin sulkenut 
Matiaksen asuntooni, hän oli jo vuorokauden jälkeen 
syöksähdellyt ympäriinsä, huutanut ja rikkonut huo-
nekaluja. Tosin en koskaan omin korvin kuullut hänen 
huutavan, sillä asuntoni oli täysin äänieristetty, ja kun 
päästin Matiaksen vapaaksi, hänen kurkustaan kuului 
enää vain käheää pihinää.

Ihmiset olivat niin erilaisia. Kun isoisä puhui äidille 
ukkoslinnusta tämä suuttui ja käski isoisän olla hiljaa. 
Kun hän puhui siitä minulle, minä halusin aina kuulla 
lisää. Kun minä puolestani kerroin professorille, että te-
kisin tutkimukseni ukkoslinnusta, hän sanoi sen olevan 
ajan haaskausta. Hiljainen Pöllö taas vakuutteli, että mi-
kään ei voinut olla tärkeämpää kuin ukkoslintu.

Juuri Hiljainen Pöllö opasti minut pieneen kylään, 
joka lepäsi valtatien ja kuivuneen joenuoman välisellä 
tasangolla. Autot kiisivät maisemaa halkovaa mustaa 
nauhaa pitkin kylän läpi. Ne ilmestyivät väreilevästä us-
vasta ja katosivat samaiseen usvaan jättäen jälkeensä kuu-
menneen kumin ja bensan käryn. Aurinko painui täällä 
maata vasten ja lävisti ihmiset kuumilla neuloillaan.

Kylän kapakan omisti vahakasvoinen nainen. En 
koskaan saanut selvää hänen nimestään mutta kutsuin 
häntä aaveeksi. Hän ei pannut sitä pahakseen. Kun 
Hiljainen Pöllö kuiskutteli hänelle jotakin, nainen 
kaivoi tiskin alta hienon hiekan peittämän leikekirjan. 
Hän selasi sitä kunnes löysi etsimänsä ja käänsi kirjan 
minuun päin.

Lehtileike oli muuttunut ruskehtavaksi ja murentu-
nut reunoilta niin että pelkäsin sen hajoavan tomuksi 
pelkästä katsomisesta. Leikkeessä oleva kuva oli otettu 
samaisessa kapakassa varmaan sata vuotta aikaisemmin. 
Mustaviiksinen omistaja seisoi tiskin edessä kädet ristis-
sä rinnan päällä ja hymyili leveästi. Hänen olkapäänsä 
yläpuolella seinällä oli kehystetty valokuva. Se oli sama 
valokuva kuin isoisällä oli ollut.     

5.
– Helkkari soikoon, Beatrix, minä sentään johdan tätä 
laboratoriota, Orvokki huudahti.

Hänen kasvonsa olivat punaisenkirjavat aivan kuin 
joku olisi läpsinyt häntä ympäri korvia.

– Juuri siksi ajattelin, että sinulla on muutakin te-
kemistä kuin kytätä mitä kussakin sellissä on. Sinähän 
et edes ole tutkija, joten mitä iloa sinulle olisi siitä 
tiedosta, että olemme ottaneet säilöön yhden uuden 
mutaation.

– Mutta.... mutta sehän on... sehän on, Orvokki 
änkytti ja viittoi kädellään kohti lasiselliä.

– Ei mikään. Kehityshäiriöstä kärsivä imbesilli, sa-
noin.

– Kuinka voit olla noin tahditon!
– No, voihan se olla idiootti tai debiilikin. Tutki-

mukset ovat vielä kesken.
– Oletko miettinyt, mitä tapahtuisi, jos yksikin lehti 

saisi tietää tästä? Jos arkkipiispan korviin kantautuisi 
vain vihjekin siitä, mitä sinä täällä säilöt…

Orvokin silmät laajenivat. Hänelle oli selvästikin 
tullut mieleen jotakin, eikä minun ollut vaikea arvata, 
mitä se oli.

– Mitä sinä aiot tehdä sille? Ronkit hengiltä niin 
kuin sen hännäkkään pojan?

– Älä nyt viitsi. Enhän minä mitään eläinkokeita 
tee. Ihminen on kuitenkin ihminen, vaikka sen aivotoi-
minta olisi täysin taantunut. En voi käsitellä sitä niin 
kuin vihannesta, vaikka se käytännössä olisikin melkein 
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sama asia. Miksi minun pitää selittää tätä kaikista maa-
ilman ihmisistä juuri sinulle?

Orvokki puhui aivan kuin en olisi vuosikymmenten 
ajan tehnyt tiedettä ja suhtautunut asioihin juuri niin 
avoimesti ja uteliaasti kuin tiedenaisen kuuluu. Hän 
kuulusteli minua niin kuin epäilisi, etten osaa ulkoa 
eettistä ohjeistoa, jota jauhettiin jokaisen pienimmän-
kin kokeen aikana. Kärpästäkään ei saanut koskea lau-
sumatta ensin rukousta ja pirskottelematta sen päälle 
siunattua vihkivettä. Viimeiset ajat olivat lähellä mutta 
eivät niin lähellä kun moni halusi uskoa.

Ostimme Vatikaanin tuottamaa vihkivettä kaniste-
reittain. Jokainen tutkimus aloitettiin vihkivesivoite-
lulla niin kuin direktiivi määräsi. Näin varmistettiin 
se, ettei yksikään mutantti ollut paholaisen lähetti. Tai 
se, ettei paavilla olisi koskaan puutetta käteisestä. Tosin 
luterilainenkin kirkko oli tulossa vihkivesimarkkinoille.

Olin kertonut Gabrielista Orvokille vasta sitten, kun 
oli aivan pakko. Gabriel sai ihmisissä aikaan kummal-
lisia reaktioita; minäkin tunsin itseni hänen seurassaan 
kummallisen pehmeäksi. Iljettävällä ja tunteenomaisella 
tavalla halusin silitellä hänen siipiään ja ottaa hänet 
syliin. Pureskella hänen ruokansa omassa suussani peh-
meäksi ja syöttää häntä sitten.

 Salasin tietenkin tuollaiset ajatukset kaikilta. Jos oli-
sin voinut, olisin salannut ne itseltänikin, tai mieluiten 
leikannut ne kokonaan pois. Yhtä kaikki minun oli 
myönnettävä itselleni, että tavallaan ymmärsin Orvokin 
kouhotusta. Ei minun silti tarvinnut hyväksyä sitä.

– Enkeli, Orvokki sanoi ja puristi huulensa yhteen.
– Voihan sitä niinkin kutsua. Mitään todisteita asias-

ta ei ole.
– Beatrix, sinä olet hyvä työssäsi. Olet yksi parhaita 

tutkijoita, joita Pegasoksessa on koskaan työskennellyt. 
Haluan sinun nyt kuitenkin lähtevän hetkeksi pois. 
Pidät pienen loman, matkustat vaikka etelään.

Minua alkoi naurattaa. Orvokki ei voinut olla tosis-
saan.

– Poistut ainakin kolmeksi päiväksi. Sinä aikana 
mietit asioita.

– Mitä asioita? En mitenkään voi lähteä nyt, kun 
Gabriel on tarkkailtavana. Koko hanke…

– Ei ole mitään hanketta, eikä Gabriel ole sinun. 
Juuri sitä sinä menet miettimään.

En vieläkään ymmärtänyt, mitä Orvokki tarkoitti. 
Hamusin savuketta taskustani. Minulla ei ollut paik-

kaa, minne mennä. Kaksion olin myynyt jo vuosia sit-
ten. Enkä voinut jättää Gabrielia oman onnensa nojaan 
diletanttien hoidettavaksi. Orvokki ei käsittänyt ahdis-
tustani, vaan jauhoi innoissaan uutta oivallustaan.

– Jokaisen tutkijan täytyy käsittää, että kaikki ei ole 
tieteen analysoitavissa. Sinun pitää ymmärtää, että on 
asioita, jotka eivät kuulu työhösi ja joita et voi…

– Gabriel ei ole sellainen asia. Älä ole lapsellinen.
Tuollaista minun ei pitänyt sanoa esimiehelleni. Eikä 

minun pitänyt ruveta kiroilemaan eikä varsinkaan heit-
täytyä lattialle, kun Viisas Koira tuli hakemaan minua.

– Sinä haluat varastaa Gabrielin minulta! huusin 
vielä kruunatakseni hysteerisen kohtaukseni.

6.
Viisas Koira vei minut huoneeseeni ja antoi minulle 
rauhoittavan piikin. Kun heräsin, hän oli huoneessani 
edelleen. Hän poltti piippuaan ja katseli ikkunasta. 
Ensin en käsittänyt, miksi hän oli siinä, mutta saman 
tien muistin mitä oli tapahtunut, ja häpeä kaatui pääl-
leni niin kuin Baabelin torni. Painoin kädet kasvoilleni 
ja Viisas Koira kääntyi minuun päin.

– Sekin meidän täytyy selvittää, hän sanoi.
– Mikä? parahdin.
– Se, mikä sai sinut käyttäytymään niin hillittömästi.
 Nousin istumaan ja nyökkäsin. Viisas Koira jatkoi:
– Minäkään en voi olla erossa Gabrielista. Minun on 

pakko nähdä hänet, olla hänen lähellään.
– Höpö höpö, ärähdin.
Viisas Koira saattoi minut ulos pääovesta – vilkutin 

vahtimestarille –  ja kuljetti saman tien takaisin sisään 
varastojen kautta. Hän vei minut Manalaan, jossa 
saatoin yöaikaan liikkua ja oleilla kuten ennenkin. 
Avaimistani en kertonut mitään edes Viisaalle Koiralle. 
Satunnaiset siivoojat ja apulaiset eivät kiinnittäneet 
minuun mitään huomiota.

– Olen sinulle palveluksen velkaa, höpötin Viisaalle 
Koiralle kiitollisena.

Päivät minun oli vietettävä pienessä komerossa siltä 
varalta, että Orvokki ilmestyisi paikalle tai sattuisi kat-
somaan Gabrielia monitoristaan.

Komerossa istuessani tunsin yhä Gabrielin läheisyy-
den. Pelkkä ajatus teki olostani pehmeän ja toimintaky-
vyttömän. Tunsin itseni karvaiseksi pikkuelukaksi, joka 
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makaa selällään auringonläikässä ja joka ei muista ole-
vansa karvainen pikkuelukka vaan luulee muuttuneensa 
osaksi lämpöä ja valoa.

Se oli hyvin epämiellyttävää, mutta en halunnut pois. 
Makasin nuhruisella patjalla ja ajattelin taas sitä aikaa, 
kun kiersin reservaatteja ja surkeita peräkyliä ja jäljitin 
ukkoslintua. En olisi halunnut muistaa sitä, mutta se 
palasi mieleeni jatkuvasti.

Hiljainen Pöllö kuiskimassa ja houkuttelemassa, minä 
ryntäämässä jäljille aina uudestaan niin kuin ajokoiran 
pentu. Miksi hän usutti minut ukkoslintua etsimään, 
vaikka varmasti tiesi, mitä löytäisin? Ukkoslintu tuli 
uniinikin yhdessä Gabrielin kanssa. Siivet havisivat, ne 
löivät ilmaa rajusti ja saivat minut haukkomaan hen-
keäni. Ilma oli täynnä irronneita höyheniä. Kolmantena 
yönä Viisas Koira herätti minut. 

– Tule heti. Gabriel puhuu.
Ryntäsimme Gabrielin lasisellin luokse ja Viisas Koira 

näppäili mikrofonit auki. Ensin kuului vain sitä samaa 
rohisevaa hengitystä, jota olimme jo niin pitkään kuun-
nelleet. Vilkaisin Viisasta Koiraa, mutta hän ei näyttänyt 
edes huomaavan epäilyksiäni. Siinä samassa Gabriel 
sanoi jotakin, mutta en ymmärtänyt hänen puhettaan. 
Viisas Koira sen sijaan hymyili.

– Hän puhuu navajoa. Hän sanoo, että sadepisarat 
kuiskivat hänelle. Jokainen pisara on yksi sana tai parem-
minkin yksi äännähdys. Jos osaan lentää niiden seassa 
ystävällisesti saan selville mistä on kyse. Oikea järjestys 
on hyvin tärkeä. Ensin sikari pitää sytyttää, vasta sitten 
sitä kannattaa imeä. Ensin pitää aukaista silmänsä ja vas-
ta sitten voi katsoa. Ensin pitää kastua, vasta sitten voi 
kuulla.

Gabriel ei katsonut meitä eikä sanonut muuta.
– Se oli vain mekaanista ääntä, minä kuiskasin, – hän 

tuotti sen vanhasta muistista. Hän ei ymmärrä puhu-
maansa, ääntelee vain. Hän…

Viisas Koira pudisti päätään.
– En usko.
– Oletko sinä puhunut navajoa niin että Gabriel on 

kuullut?
– Miksi olisin puhunut navajoa täällä?

– En minä tiedä. Itseksesi. Jos linja on ollut auki, Gabriel 
on voinut poimia mitä tahansa. Hän on melkein sokea, 
ja siksi hän kuuntelee tavallista tarkemmin.

Selitin vielä lisää, mutta Viisas Koira pyhähti väheksy-
västi.

– En ole puhunut navajoa täällä, hän sanoi.

7.
Seuraavana päivänä palasin ulko-ovelle ja tervehdin 
vahtimestaria. Kello oli 7.56 ja päivä huhtikuun viides-
toista. 
– Siellä onkin teille uusi lasti, hän sanoi naama kalpe-
ana. – Tuotiin varhain aamulla pappisaatossa. Ei sitä 
meille näytetty, mutta kovaa ääntä se piti.

Tavallisesti tällainen tieto olisi saanut minut pa-
kahtumaan innosta ja juoksemaan hisseille, mutta nyt 
päässäni soi vain Gabrielin ääni. Paloin halusta päästä 
todistamaan, että hän puhui niin kuin papukaija tai 
mainalintu puhuu. Halusin katsoa hänen kurkkuunsa. 
Halusin kiinnittää sensorit hänen päähänsä heti. Halu-
sin näyttää Viisaalle Koiralle, että Gabriel oli eläin.

Orvokki odotti minua lempeästi hymyillen. Pidin 
hänestä enemmän rehellisenä, tuloslaskelmat nyrkissä ja 
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uhkaukset huulilla. Ei hän ollut mikään Pegasoksen äiti 
Teresa, vaikka olikin nyt hetkellisesti innostunut sellai-
sena esiintymään.

– Näytät pirteältä, Beatrix, hän valehteli.
En ollut käynyt suihkussa kolmeen vuorokauteen 

enkä syönyt juuri mitään.
– Meille tuotiin juuri Torniosta kynokefaali. Oli 

tietysti herättänyt siellä kovasti lynkkausmielialaa, mut-
ta sikäläinen kirkkoherra toimitti hänet tänne. Siinä on 
nyt sinulle uutta ajateltavaa niin, että voit jättää Gabri-
elin toistaiseksi rauhaan.

– Kynokefaali? Niitä ei näekään joka päivä, sanoi ja 
yritin kuulostaa innostuneelta.

– Niin sitä pitää. Arvasin, että loma saisi sinut piris-
tymään, Orvokki sanoi. – Se on viety torniin, kuutioon 
A23.

Nyökkäsin. Tietysti torniin, mahdollisimman kau-
aksi Manalasta. Jätin Orvokin säteilemään hyväntahtoi-
suuttaan ja astuin hissiin. Hissi humisi kuin Hiljaisen 
Pöllön leirinuotio.

Kynokefaali. Koirankuonolainen, jolla oli koiran 
pää mutta ihmisen vartalo. Se ei puhunut navajoa vaan 
haukkui. Eräs Pegasoksen kielitieteilijä oli avannut 
kynokefaalien kielen. Osasin sitä juuri sen verran, että 
tiesin otuksemme hokevan yhtä ja samaa. Pääs-täkää-
pois. Pääs-täkää-pois. Se räksytti niin että rihmainen 
kuola takertui kopin lasiseinään.

Muistin Hiljaisen Pöllön kanssa leirinuotiolla viettä-
mäni illat, joina vanhusta seuranneet kulkukoirat olivat 
haukkuneet jokaista pimeydessä kuuluvaa rasahdusta. 
Olimme kiertäneet kaikki intiaanireservaatin kapakat ja 
kuppilat. Minulle oli näytetty satoja valokuvia, kaikki 
kelmeiksi kellastuneita. Tuhruisia otoksia, joissa tuh-
ruiset miehet poseerasivat kiväärit käsissään. Milloin he 
olivat ampuneet hirviä, milloin biisoneita. Kaikki mikä 
kykeni edes ryömimään, oli kelvannut heille saaliksi. 
Juuri kun olin ajatellut, että vain ihmisuhrit puuttuivat, 
minulle näytettiin nippu valokuvia, joissa puhkiam-
mutut pankkirosvot makasivat puisella jalkakäytävällä 
nimikyltit sylissään. Raitahousuisten vainajien vieressä 
seisoi koira, jonka leuat kamera oli jähmettänyt äänet-
tömään louskutukseen.

Puin valkoisen suojatakin päälleni ja otin muistiin-
panovälineeni esiin. Kynokefaali painoi kuononsa vas-
ten lasia niin että sen hampaat ja ikenet näkyivät.

– Mikä sinua oikein vaivaa? kysyin, sillä kynokefaalit 

kyllä ymmärsivät puhetta.
– Kau–hea–näl–kä, kau–hea–näl–kä, se louskutti.
– Kenelläpä ei olisi, sanoin.
Painoin kuution ohjauspaneelin sinistä nappia ja 

valkoinen kaasu valui sihisten kynokefaalin päälle. Se 
vinkaisi muutaman kerran ja kaatui lattialle. Vedin 
maskin kasvoilleni ja astuin kuutioon. Tallasin otuksen 
vasemman käden päälle ja leikkasin nimettömän irti. 
Toimenpiteestä ei olisi sille mitään haittaa, sillä kyno-
kefaalit eivät koskaan mene naimisiin. Sulloin näytteen 
muovirasiaan ja suljin kuution oven takanani.
Menin laboratorioon ja höyläsin sormesta useita viiluja. 
Niistä sai loistavia näytteitä. Ehkäpä yksi karva olisi 
riittänyt samaan, mutta halusin tutkia koirankuonolai-
sen kunnolla.

Juuri kun olin tarkentamassa mikroskooppiani, Vii-
sas Koira ilmestyi taakseni.

– Et liimannut haavaa.
– Enkö? No, tekevälle sattuu. Kynokefaalit kyllä 

osaavat nuolla haavansa. Tiesitkö muuten, ettei kyno-
kefaaleissa ole oikeastaan mitään ihmeellistä. Niiden 
geeneissä ei ole juuri mitään eroa ihmiseen verrattuna. 
Tarvitaan vain pieni mutaatio, muutama emäspari 
muuttuu toiseksi ja siinä meillä on terhakka kynokefaa-
li. Se on kuin Jumalan lukihäiriö. Pitäisi olla jade mutta 
paperissa lukeekin sade. Tai lakka mutta tuleekin vahin-
gossa kakka. Ei mitään sen ihmeellisempää.

– Oletko syönyt mitään? Oletko peseytynyt?
– Minä olen tutkija enkä kulinaristi, sanoin ja sam-

mutin mikroskoopin kaikkinäkevän valon.
Viisas Koira tuijotti minua tummin silmin ja kaivoi 

piipun liiviensä taskusta.
– Se ei puhu navajoa. Sinä huijasit minua, sanoin ja 

yritin hymyillä.
– Gabrielko?
– Ei, kun aulan juoma–automaatti! Tietenkin Gabri-

el. Gabriel, Gabriel, Gabriel!
Aloin täristä ja olisin varmasti purskahtanut itkuun 

ellen olisi muistanut, ettei minulla ollut kyyneliä enää 
jäljellä.

– Se puhuu navajoa paremmin kuin isäni.
Hän katsoi minua piipusta nousevan harmaan sa-

vupilven läpi. Savu kiertyi itsensä ympäri kuin hurjaan 
piruettiin yltynyt taitoluistelija ja nousi hitaasti kohti 
kattoa.

– Minä menen nyt huoneeseeni ja nukun.
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Katsoin kelloani ja tökin sormellani kellotaulua aivan 
kuin olisin varannut kaikki maailman tunnit henkilö-
kohtaiseen käyttööni. – Yhdeksän tuntia. Kun minä he-
rään, teemme Gabrielille muutamia testejä. Jos Orvokki 
yrittää estää meitä, syötän hänet kynokefaalille.

– Kynokefaalit eivät syö ihmisiä.
– Syövät, kun ovat tarpeeksi nälkäisiä.
Itse söin kylmää valmispitsaa, kävin suihkussa ja su-

kelsin sänkyyn. Kaivauduin peittojen väliin kuin preeria-
koira ja nukahdin heti kun pääni kosketti tyynyä.

Olin jälleen Nevadassa. Hiljainen Pöllö istui rätisevän 
nuotion toisella puolella ja poltti savipiippuaan. Minä le-
vitin talkkia jalkojeni rakkuloihin ja sidoin punaiset hier-
tymät huolellisesti. Jossakin ulvoi yksinäinen kojootti.

– Minä halusin nähdä ukkoslinnun. Minä pyysin 
sinua etsimään minulle valokuvan, jossa on ukkoslintu. 
Saman kuvan joka roikkui isoisäni seinällä.

– Minä muistan kyllä, Murtunut Unikko, mitä sinä 
sanoit.

– Sinä sanoit tietäväsi kaiken ukkoslinnusta. En ole 
kuitenkaan löytänyt ukkoslintua vaan ainoastaan valoku-
van siitä valokuvasta jossa ukkoslintu on! Hitto soikoon, 
sehän on sama kuin olisin nähnyt varjon heittämän var-
jon.

– Pyysit nähdä kuvan ukkoslinnusta. Sen minä sinulle 
näytin. Etsimme yhä parempaa kuvaa.

– Pyysin, että näyttäisit minulle ukkoslinnun!
– Et pyytänyt, Murtunut Unikko. Puhuit vain kuvas-

ta.
– Olkoon. En väittele kanssasi. Pyysin sinua näyt-

tämään kuvan ukkoslinnusta. Mutta nyt pyydän sinua 
näyttämään minulle ukkoslinnun. Tiedätkö missä se on?

– Tiedän.
Hän katsoi minua ilmeenkään värähtämättä. Saatoin 

kuvitella, kuinka sateella vesi katoaisi hänen kasvojensa 
uurteisiin kuin kuivuneisiin jokiuomiin.

– Voitko viedä minut ukkoslinnun luo?
– Jotta voisit ampua sen kuten isoisäsi teki?
Aukaisin suuni mutta en saanut sanottua mitään jär-

kevää. Suustani kuului vain piipitystä, joka voimistui 
voimistumistaan kunnes pääni oli haljeta. Heräsin ja 
läimäytin herätyskellon kiinni.

8.
Aivoskannerin kaikki 240 elektrodia oli kiinnitetty. 
Gabrielia ne eivät näyttäneet häiritsevän. Hän poltteli 
rauhallisesti pikkusikaria, jonka savu oli paksu kuin 
oviverho. Hänen pitkät hiuksensa lojuivat kullankeltai-
sina rihmoina kuution lattialla.

– Kysy häneltä, mistä hän on tullut, sanoin Viisaalle 
Koiralle.

– Navajoksi vai suomeksi?
– Navajoksi.
Viisas Koira kurahteli mikrofoniin. Gabriel ei liikah-

tanutkaan. Kolmiulotteiseen aivokuvaan syttyi muuta-
ma punainen täplä, ei muuta.

– Kuuro se ainakaan ole. Vaste on heikko mutta silti 
selvä. No, jos siitä suunnasta ei tule mitään, koetetaan 
toisin päin.

Kytkin elektrodeihin kolme, neljä ja kaksitoista hiu-
kan virtaa. Ihan vähän vain, sillä muistin kuinka olin 
tehnyt Matiakselle saman ja hän oli menettänyt kuu-
lonsa kolmeksi viikoksi. Gabriel ei värähtänytkään.

– Lisään jännitettä.
Viisas Koira laski kätensä käteni päälle ja pidätteli 

minua.
– Mitä se hyödyttää?
– Saan selville toimivatko hänen aivonsa vai eivät. 

Jos hän on vihannes meidän on turha jatkaa tutkimuk-
sia. Hänessä ei ole muuta ihmeellistä kuin siivet. Se on 
vamma, jonka voin parantaa pienellä leikkauksella.

– Kuulit itsekin kun hän puhui navajoa.
– Aivan, sanoin ja muistin kuinka sade oli piiskan-

nut ikkunaani sinä yönä kun Gabriel laskeutui tornin 
tasanteelle. – Hän puhui navajoa kuten sinäkin sinä 
yönä kun hän saapui luoksemme.

Viisas Koira kalpeni. Hän päästi käteni hamutakseen 
piippuaan. Minä käytin tilaisuuden hyväkseni ja an-
noin Gabrielille kunnon tujauksen.

  
Päättelyketju oli hyvin yksinkertainen. Minä pyysin 
isoisää kertomaan ukkoslinnusta. Hän latasi piippunsa 
ja kertoi, kuinka vanhoina hyvinä aikoina kiväärit oli-
vat paukkuneet. Äiti ryntäsi huoneeseen ja käski isoisän 
pitää suunsa kiinni. Isoisä löi äitiä nyrkillä, aina vat-
saan, ei koskaan päähän. Vanhemmiten, kun äiti nauroi 
hänen iskuilleen, hän heitti äitiä jollakin. Sen jälkeen 
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äiti raahasi minut tukasta toiseen huoneeseen. Hän 
läimäytti minua molemmille poskille niin että luulin 
ihoni repeävän. Ensin toiselle – pam – sitten toiselle 
– pam. Tarkkaa työtä. Aina samalla voimalla, ilman tur-
hia puheita. Se tehosi kuin patenttilääke. Haluttu tulos, 
ei sivuvaikutuksia.

– Lopeta! Oletko menettänyt järkesi! Viisas Koira 
kivahti ja kiskoi käteni pois kytkimeltä.

Valkoiset siivet läiskähtelivät vasten kuution lasia. 
Gabriel oli kuin hätääntynyt lokki. Siivet piiskasivat 
ilmaa, lasit paukkuivat ja niihin jäi kosteita viiruja. 
Sikarin savu oli jakaantunut tasaisesti kuutioon, jossa 
leijui valkoisia untuvia kuin tyynysodan jäljiltä. Jännite 
putosi nollaan ja Gabriel lysähti kopin lattialle.

– Sinä melkein tapoit hänet, Viisas Koira kähisi.
– Roskaa. Pieni sähköshokki tekee kenestä tahansa 

vähäksi aikaa naatin.
Käänsin monitorin parempaan asentoon ja tuijotin 

punaisia laikkuja aivokuvassa. Vihreät luvut todistivat 
sen, minkä olin jo tiennytkin.

– Gabrielissa ei ole mitään ihmeellistä. Hänen aivon-
sa toimivat kuten meilläkin. Jos hänellä ei olisi siipiä, 
hän voisi olla kuin kuka tahansa vähä–älyinen laborato-
rion johtaja jolla on sama nimi kuin kukalla.

Viisas Koira katsoi skannerin tuloksia kädet vavisten. 
Tämän tästä hän vilkaisi olkansa yli koppiin, jossa Gab-
riel kömpi jaloilleen ja etsi käsiinsä lattialle pudonneen 
sikarin.

– Jotakin outoa tässä on, hän sanoi epävarmasti.
– Tässä on outoa ainoastaan se, että sinä kuvittelet 

tässä olevan jotakin outoa. Samoin Orvokki. Hitto 
soikoon, pian te väitätte että kaiken takana ovat temp-
peliherrat ja viimeisen suurmestarin Jaques de Molayn 
haamu!

– Minusta meidän pitäisi kutsua Vatikaanin tutkijat 
paikalle. He olisivat täällä kolmessa päivässä ja voisivat 
selvittää koko sotkun.

– Minkä sotkun? kivahdin – Siitä asti kun Kouvolas-
sa tussahti, on mutaatioita alkanut ilmetä. Minusta yksi 
mutaatio sataatuhatta syntynyttä lasta kohti on pieni 
hinta halvasta energiasta.

– Tämä ei voi johtua siitä, Viisas Koira sanoi ja 
pyyhki hikeä otsaltaan.

– Tämä on tiedettä, ei mystiikkaa.
Olisin sanonut vielä paljon muutakin ellei ovi olisi 

lävähtänyt auki. Huone tulvahti täyteen turvamiehiä 

jotka ympäröivät meidät kuin valkosolut epäilyttävän 
bakteerin. Orvokki säntäsi ohitsemme ja painoi kasvon-
sa vasten kuution sameaa lasia.

– Olet... olet parturoinut sen kaljuksi! Miksi koppi 
on täynnä irronneita höyheniä? Irrottakaa tuo hökötys, 
heti paikalla! hän äyski raivon vallassa.

Kun hän kääntyi puoleeni, hänen kasvonsa olivat 
kirkuvan punaiset.

– Ja sinä.... sadisti! Eikö sinun pitänyt olla tutkimas-
sa sitä kapista kynokefaalia? Ja sinäkin, Viisas Koira! 
Kuinka saatoitte tehdä minulle tämän?

Orvokki nyyhkäisi sydäntäsärkevästi ja vilkaisi kello-
aan posket täristen.

– He ovat täällä millä hetkellä tahansa. Ja Gabriel on 
tuossa kunnossa, hän parahti.

Vasta nyt ymmärsin, miksi Orvokki oli passittanut 
minut kolmen päivän lomalle. 

9.
Makasin sängylläni ja tuijotin harmaata kattoa. Pilvet 
olivat kietoneet tornin syleilyynsä ja jossakin jyrisi uk-
konen. Tai sitten se oli ukkoslintu, joka oli saapunut 
noutamaan minua. Olin sen armoilla, sillä ovi oli lu-
kittu ulkoapäin. Synodin kirkkain kardinaali LeClair ei 
halunnut kuulla mitään emäksistä, vapaista radikaaleis-
ta tai telomeerien kiertymistä, ei ainakaan minulta.

Se oli Alabamassa Jack Napierin museossa. Museo oli 
yksityinen ja se avattiin vain pyynnöstä ja maksua vas-
taan. Jouduin myymään lentolippuni saadakseni tar-
peeksi käteistä. Hiljaisella Pöllöllä ei ollut rahaa.

Opas oli nimeltään Bill, tai Pelkkä–Bill, kuten hän 
halusi itseään kutsuttavan. Hän puhui taukoamatta 
vaikka museon esineet olivat pelkkää rojua. Vitriinien 
lasit olivat naarmuiset kuin jääkiekkokaukalon pleksit. 
Niiden läpi katsottuna mikä tahansa esine olisi näyttä-
nyt vanhalta. Jos joku olisi katsonut vitriinistä meitä, 
olisimme olleet hänen silmissään muumioita.

Juuri sillä hetkellä kun kuvittelin pölykoirien olevan 
museon suurin nähtävyys, Pelkkä–Bill vei meidät neli-
ruutuisen ikkunan ääreen. Edessämme oli kellastuneella 
lakanalla peitetty laatikko, joka oli kolmisen metriä 
pitkä ja puolitoista metriä korkea ja syvä. Hän katsoi 
meitä silmät kiiluen – ne kiiluivat hiukan enemmän 



USVA 4/200621    

minulle kuin Hiljaiselle Pöllölle – ja tempaisi lakanan 
pois. Katsoin ällistyneenä lasikuutiossa olevaa valkeaa 
otusta. Sen pää oli nuupahtanut ja molempien siipien 
kärjet olivat taittuneet lasikuution kulmia vasten.

– Ukkoslintu?
Sekä Hiljainen Pöllö että Pelkkä–Bill nyökkäsivät. 

Tuijotin sitä niin kauan että sen jokainen yksityiskohta 
syöpyi mieleeni.

Orvokki ei ollut kertonut edes Viisaalle Koiralle, että oli 
jo kutsunut Vatikaanin porukan. Monitoreitani ei ollut 
suljettu. Orvokki oli kai unohtanut antaa määräyksen 
siinä hötäkässä. Tai sitten hän halusikin, että minä kat-
selisin. Ääniyhteys ei kuitenkaan toiminut, vaikka tein 
kaikkeni ja hakkasin näppäimiä niin että kuvakin katosi 
hetkeksi.

Kardinaalit prelaatteineen olivat perehtyneet tällaisiin 
ilmiöihin jo vuosisatojen ajan. Enkelit ja demonit olivat 

olleet heille aina olemassa ja ne oli pitänyt käsitellä. Jos 
ei muualla niin palimpsestien haalistuneilla sivuilla. 
Kirjainten koristekuvioissa, kirkkojen taivasta hipovien 
kupujen freskoissa. Pyhässä sanassa. Meille Gabriel oli 
ensimmäinen enkeli. Ainoa enkeli.

Nauroin, kun katselin Orvokin ja hiippapäisten uk-
kojen hyörinää. Nauruni kuulosti niin käheältä ja kit-
kerältä, että se oli pikemminkin murinaa. Se alkoi yhä 
enemmän muistuttaa kynokefaalin uikutusta, niin että 
suljin suuni. 

Viisas Koira oli saanut jäädä Gabrielin luokse. Hän 
istui kuution ääressä niin kuin olisi saanut jähmettävän 
ruiskeen. Orvokin täytyi läpsiä häntä, jotta hän olisi 
tehnyt niin kuin käskettiin ja avannut kuution.

Monitoristakin saattoi nähdä, miten savu pöllähti 
kuutiosta raskaana. Kaikki näyttivät yskivän lukuun 
ottamatta Gabrielia, joka ei keskeyttänyt tupakointia. 
Hänet talutettiin keskilattialle. Kardinaalin apurit, ne 
joitten hatuissa ja kauhtanoissa oli hiukan vähemmän 
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kultakoristuksia, alkoivat tutkia Gabrielia.
Gabrielin siipiä ja kerittyä päätään siveltiin. Hänen 

raajojaan mitattiin. Sulkien väriä tutkittiin infrapu-
nalampulla. He tutkivat jopa hänen hampaansa kuin 
hevoselta ikään. Kaikki kirjattiin ylös.

Lopulta apulaiset kerääntyivät kardinaalin ympärille. 
Tämä sanoi jotakin, joka näytti kovasti järkyttävän var-
sinkin Orvokkia, ja viittoili Gabrielin suuntaan. Hän 
halusi selvästi, että Gabrielille tehtäisiin vielä jotakin.

Viisas Koira nousi istuimeltaan. Hän riisui valkoisen 
työtakkinsa ja laski sen tuolin selkänojalle. Orvokki oli 
tarttunut kardinaalin hihaan varsin epäkunnioittavan 
oloisesti.

Viisas Koira lähestyi hitaasti Gabrielia. Hänen t–pai-
taansa oli kirjoittu delfi ini ja teksti I love Cyprus. Se 
oli minun vanha työpaitani, jonka olin heittänyt ros-
kakoriin, ja Viisaalle Koiralle liian pieni. Hän piilotteli 
jotakin kämmenessään. Huomasin sen heti, mutta läs-
näolijat eivät panneet sitä merkille.

Ukkoslintu oli pelkkää roskaa. Siitä näki heti, että se 
oli pelkkä rakennelma ja vieläpä kömpelösti kyhätty. 
Rautalanka ja kanaverkko pilkottivat groteskisti sulkien 
alta, ja kotkan pää oli aivan liian pieni koko hökö-
tykseen nähden. Siivet oli ilmeisesti ommeltu kasaan 
useamman oikean kotkan siivistä, joten niitten pinta 
näytti luonnolliselta ja oikealta, mutta rakenne toi mie-
leen epäonnistuneen balsalennokin.

Hiljainen Pöllö ja Pelkkä–Bill katselivat minua; uk-
koslintu ei näyttänyt heitä kiinnostavan. Kumpikin oli 
vaihteeksi aivan hiljaa, ja melkein tunsin miten katseet 
työntyivät sisälleni ja läpivalaisivat minua. Miksi he 
minua tutkivat? Mitä puntaroimista tässä enää oli?

 Minua on häpäisty ja nöyryytetty elämäni aikana 
jatkuvasti. En varmasti osaisi enää ollakaan, ellei joku 
silloin tällöin loukkaisi minua katkerasti. Mutta tuona 
hetkenä minua loukattiin liikaa. Minä sain kantaa koko 
valkoisen miehen taakan, ja hetken tuntui, etten jaksai-
si. Pelkkä–Bill saisi laittaa minut lommoiseen vitriiniin 
ja esitellä vieraille:

– Tässä meillä on hyvin säilynyt imperialistiyksilö. 
Niin kuin näette, se on erittäin hauras ja heikkoraken-
teinen ilman kivääriä ja panoksia.

En vieläkään tiedä, miksi Hiljainen Pöllö näki niin 
paljon vaivaa nolatakseen minut. Enkä käsitä, miksei 

hän iloinnut voitostaan, kun näki miten olin murtua 
pettymykseeni. Kokosin itseni ja häivyin. Ovelta näy-
tin ukoille käsimerkin, jonka he varmasti ymmärsivät. 
Sitten kävelin ulos museosta ja samaa kyytiä koko Ala-
bamasta.

Viisas Koira kääntyi katsomaan kameraa. Hän tiesi mi-
nun näkevän. Hän kohotti skalpellin niin, että muut-
kin näkivät sen, mutta kukaan ei ehtinyt tehdä mitään.
Singahdin jalkeille ja laitoin käteni monitorille.

– Älä tee sitä! Tottele minua, Viisas Koira!
En voinut millään uskoa, että hän vahingoittaisi 

Gabrielia. Hänhän oli vastustanut jopa Gabrielin hius-
ten leikkaamista. Gabriel oli minun. Ehkä kardinaali 
oli uhannut Gabrielia kärsimyksillä, joilta Viisas Koira 
halusi tämän säästää. Tai sitten Viisas Koira oli vain 
menettänyt järkensä valon niin kuin kaikki muutkin 
Gabrielin lähellä.

Viisas Koira oli muutamalla askeleella Gabrielin 
luona. Sitten hän kohotti käsivartensa ja viilsi kyynär-
taipeensa auki. Veri tulvahti haavasta ja Viisas Koira 
nytkähti.

Gabriel näytti heräävän. Hän heitti sikarinsa pois ja 
veti Viisaan Koiran syliinsä.

Orvokki ja kardinaali apulaisineen riehaantuivat 
täysin, mutta kukaan ei uskaltanut koskea Gabrieliin ja 
Viisaaseen Koiraan, jota hän piteli laihojen käsivarsien-
sa suojassa. Vatikaanin valtuuskunta pyöri huitoen ym-
päri huonetta niin kuin jossakin oudossa leikissä. Viisas 
Koira katsoi suoraan minuun Gabrielin sylistä.

Putosin takaisin tuoliini ja aloin vapista. En ollut 
ikinä tullut ajatelleeksi, että Viisas Koira oli minulle 
mieluisampi elävänä kuin kuolleena. Nyt se oli selvää, 
mutta enää en voisi kertoa sitä hänelle. Tuijotin tahdot-
tomana monitoria.

 Touhotus kesti vain hetken. Sitten Gabriel päästi 
Viisaan Koiran ja tämä horjahti lattialle. Piirileikki 
pysähtyi niin kuin joku olisi viheltänyt pilliin. Viisas 
Koira nosti käsivartensa. Siinä ei ollut enää haavaa. 
Prelaatit heittäytyivät polvilleen ja painoivat otsansa 
lattiaan saakka. He messusivat jotakin ja itkivät; itse 
kardinaalikin oli laonnut Gabrielin jalkojen juureen.
Gabriel poimi sikarin lattialta – joku oli tallannut sen 
littiin – ja laittoi suuhunsa. Viisas Koira tarjosi Gabri-
elille tulta.
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10.

Toukokuun yhdeksästoista päivä kello 12:06 kardinaali 
LeClair antoi salaisen tiedonannon, jonka nojalla Gabriel 
siirrettäisiin Vatikaaniin tarkempia tutkimuksia varten. 
Löytöä tutkittaisiin mahdollisena arkkienkeli–ilmenty-
mänä, joka saattoi olla viimeisiä merkkejä maailmanlo-
pun saapumisesta.

Gabriel vietäisiin Roomaan. Gabriel vietäisiin Vatikaa-
nin homeisiin kammioihin. Vatikaani olisi synodin sa-
laisine tutkimusyksikköineen yhtä tavoittamaton paikka 
Pegasoksesta käsin kuin kuu.

Minut kutsuttiin viimeiseen tiedonvaihtopalaveriin. 
Orvokki istui jakkupuvussaan pöydän päässä ja säteili 
kuin aurinko. Kardinaali LeClair istui pöydän toisessa 
päässä ja hänen prelaattinsa punaisenkirjavana nauhana 
pöydän molemmin puolin. Minulle ei ollut tuolia.

– Siinä hän onkin! Meidän ylpeytemme, erikoistutkija 
Beatrix Nieminen, Orvokki hihkaisi kun astuin huonee-
seen.

– Onnittelen teitä, neiti Nieminen, kardinaali sanoi 
leppoisasti. – Olette löytänyt ensimmäisen potentiaalisen 
arkkienkelin.

– Niinkö? Mikään ei tutkimukseni mukaan osoita, 
että tuo piruparka olisi enkeli. Yhtä hyvin voisitte pitää 
lokkia enkelinä.

Prelaatit kohahtivat kauhusta ja kätkivät kasvonsa 
leveiden hihojen taakse.

– Ymmärrän hyvin katkeruutenne, neiti Nieminen. Se 
on inhimillistä. Olisitte halunnut itse tehdä tuon tärkeän 
havainnon. Ikävä kyllä se kunnia lankesi minun osakseni. 
Ehkäpä Gabriel halusi paljastaa jumalaisen syntyperänsä 
vain Jumalan valituille.

– Jos enkelit tunnistaa siivistä, mistä tunnistaa juma-
lan valitut? Surkastuneista elimistä?

– Beatrix! Nyt riittää! Orvokki kivahti.
Olin samaa mieltä. Hukkasin aikaani. Tietenkään 

kukaan ei enää uskoisi minua, joten oli keksittävä jotain 
muuta. Jätin heidät leimaamaan papereitaan ja etsin Vii-
saan Koiran käsiini.

– Missä hän on?
– Kuka? Ukkoslintuko?
– Anna olla. En ole huumorituulella.
– En minäkään.
Tartuin Viisaan Koiran käsivarteen ja kiskoin hänen 

hihansa ylös. Kyynärtaipeessa ei ollut edes arpea. Viisas 
Koira kiskaisi kätensä vapaaksi.

– Isoisänikin osaa parantaa haavoja.
– Niinkö? Sellaista ominaisuutta hän ei ainakaan 

tuhlannut minuun. Missä hän on?
Viisas Koira tuijotti minua pikisilmillään. Hänen 

katseensa editse lipui harmaa harso, kuin poutapilvi.
– Manalassa. Sektori kaksitoista.
– Kiitos.
– Et voi onnistua. Gabriel on seitsemän lukon taka-

na, Viisas Koira huusi perääni.

En odottanut yötä. Kapusin Mustaan torniin ja pol-
vistuin sänkyni viereen. Kaivoin patjani alta esiin skal-
pellin, jolla oli aikoinaan leikattu Hämeenlinnan pirun 
sarvet. Niin suuret skalpellit olivat nykyään kiellettyjä. 
Piilotin sen hihaani ja livahdin ulos huoneestani.

Kuljin kymmenien kameroiden editse. Menin vii-
dellä hissillä alas ja neljällä ylös. Kävelin ohi blemmien, 
skinopodien, panozien ja skitsopilanttien. Heissä ei 
ollut mitään ihmeellistä. Heidän kirjaansa oli vain ek-
synyt kirjoitusvirhe. Ei mitään sellaista, mitä pieni leik-
kaus ei voisi parantaa. Ei mitään sellaista, mitä tiede ei 
voisi selittää. Niinhän, Beatrix Nieminen, niinhän?

Juttelin kulkiessani itseni kanssa, kysyin ja vastasin 
samoihin kysymyksiin aina uudella tavalla. Tämä ei ole 
viimeinen matkasi tässä maailmassa, Beatrix Nieminen, 
eihän?

Gabrielin kuutio oli viimeinen ennen Manalan pe-
lättyä lisäosaa. Se edessä seisoi vartija jolla oli kivääri. Se 
muistutti sitä kivääriä, joka isoisällä oli ollut valokuvas-
sa. Vartija ei edes hämmästynyt sitä, että olin kävellyt 
lukittujen ovien läpi kuin tyhjää vain.

– Seis. Kukaan ei saa astua tuota viivaa lähemmäs.
– Minä olen tämän laitoksen johtava tutkija. Minul-

la on pääsy kaikkien mutanttien luo.
Vartija ei sanonut mitään, pudisti vain päätään.
 Mittailimme toisiamme. Vartija ei vaikuttanut ko-

vinkaan itsevarmalta, pikemminkin hiukan pelokkaalta. 
Minulla saattoi olla maine. 

Vaadin vielä kertaalleen sisäänpääsyä. Vartija pudisti 
vielä kertaalleen päätään. Sitten huitaisin ilmaa äkäi-
sesti ja otin askeleen poispäin. Se askel oli hyvin lyhyt 
ja nopea, mutta riitti rentouttamaan vartijaa sen verran 
että ehdin takaisin. Ylitin viivan kun hän vielä onnitteli 
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itseään siitä, että oli saanut minut häipymään.
Tuikkasin skalpellin hänen käsivarteensa ja katkaisin 

hänen sormiensa jänteet. Kivääri putosi kolahtaen latti-
alle. Vartija alkoi huutaa kuin syötävä, mutta hänellä ei 
ollut hätää. Gabriel parantaisi hänet.
Työnsin vartijan pois edestäni ja aukaisin Gabrielin 
kuution. Sikarinsavu pelmahti vasten kasvojani.

11.
– Angelos! Angelos!

He kerääntyivät peltikattoisen hökkelin eteen. 
Tummia, auringon paahtamia kasvoja, kymmenittäin 
hymyn valkeita sirppejä. Naisen verenvuoto oli tyreh-
tynyt. Hän makasi yhä maassa kasvot kalpeina mutta 
hänkin hymyili. Hänelle ei jäisi edes arpia, tiesin sen 
kokemuksesta.

 Rynnäkkökiväärien nakutus vaikeni. Panssarivau-
nu pysähtyi ja sen luukku aukesi. Raunioiden takana 
kyyristelleet selät oikenivat. Kaikki katsoivat meitä. 
Hämmästyneitä, epäuskoisia ilmeitä. Sotilaat tarttuivat 
toisiaan kädestä ja osoittelivat ylöspäin. Vain lapset 

osasivat nauraa. Kaupunki kutistui kutistumistaan ala-
puolellamme.

 Olisin tahtonut antaa lapsille jotakin. Kaivoin tas-
kustani kortin, johon Viisas Koira oli kirjoittanut vain 
muutaman sanan. Minulla ei olisi asiaa takaisin Eu-
rooppaan eikä kovin moniin muihinkaan paikkoihin, 
mutta muuan navajo–reservaatti olisi turvapaikkani, 
jos niin haluaisin. Se olisi myös Gabrielin turvapaikka. 
Tietenkin.

Kortti kieppui alas ja toivoin, että siinä olisi ollut 
kuva suojelusenkelistä eikä silmälasipäisestä simpanssis-
ta. Viisas Koira oli epäilemättä löytänyt senkin roskako-
rista, hän, joka ei ikinä ostanut mitään.

Gabriel piti minua sylissään. Sytytin hänen sikarin-
sa. Hänen päänsä yläpuolella kaartuva taivas oli niin 
sininen, että se tuntui liioittelulta. Laskin käteni hänen 
siipiensä juureen niin että saatoin tuntea kuinka ne liik-
kuivat. Rautalanka tai kanaverkko ei pistellyt sormiani. 
Ehkä se oli olemassa hyvin syvällä sulkien ja lihasten 
alla niin kuin väärä geeni ihmisen DNA:ssa, mutta 
minä en etsinyt sitä enää. Sillä ei ollut merkitystä.
Minun haavani oli parantunut.

© Nuoska Norrman 2006

Kirjoittaja on antropologi, joka on tehnyt pitkän päi-
vätyön Pohjois-Amerikan kulttuuriperinnön tallenta-
jana. Kirjoittaminen on harrastus, josta hän ei halua 
luopua. “Akateemisen asiatekstin rinnalla on pakko 
luoda myös jotakin omaa, kaavoista täysin vapaata 
proosaa. Yleensä tarinoiden hämmästyttävimmät yksi-
tyiskohdat ovat tosia...” 
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VIIMEINEN ATERIA

 

Se lehahtaa yläilmoista 
viimeiselle aterialle,
  kiittää ja liitää yöhön 
hämyisiin metsiin,
riisuu valeasun,
mustan kauhtuneen kaavun.
Valkeaa untuvaa sataa
aamunautereiselle joelle.
 

KUKA HÄN ON?

 Hän tanssittaa Tatjanaa ja
 parantaa pojan Romanovin.
 Habituksensa villitsee ja
 hurmaa hovin. 

 On elkeet pyhän miehen ja 
 narrin.

  Kelpaa syli piikatytön ja rotunaisen,
  tuntee lemmenleikin jumalaisen.
  Huurussa vodkan vilkuilee Alexandraa
  ja tanssii ripaskaa.

 Ei pelkää hän Jumalaa,
 ei villiä luontoaan.
 
Ei estä kaapu munkin 
  rienaamasta elämää.

 Maksaa tyylinsä hengellään.

ARKKIENKELIT

Ne lentävät, vaan eivät koskaan etsi,
repivät ja nielevät uhrinsa 
kimpale kimpaleelta, solu solulta, 
hiipuvat hetkessä kraattereiksi ja
  täyttyvät aikanaan pyhällä vedellä
nuo taivaan sotilaat ja sivarit, 
kaikkien aikojen arkkienkelit.
Rakentavat uutta uljasta planeettaa,
jota ei enää ole.

Kirsi Sinisammal 2006
Vastaukset arvoituksiin löytyvät sivulta 51.

Arvoitusrunoja
Kirsi Sinisammal
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Sinä yönä nukahdin nopeasti ja syvään. Vaan en pu-
donnutkaan siihen pehmeään ja tummaan, joka tavalli-
sesti oli pysäyttänyt minut kuin hidas trampoliini. Ko-
hosinkin yhä ylemmäs kuin nahistunut ilmapallo, jota 
tuuli puuskuttaa sysäyksittäin kohti yläilmoja. Pallosta 
roikkui naru josta olisin voinut vetäistä sen takaisin, 
vaan en vetäissyt. Se olisi voinut tyhjentyä kokonaan ja 
takertua  ruttuisena puun latvaan, vaan se ei tyhjenty-
nyt. Nousin yhä korkeammalle kenenkään tai minkään 
estämättä. Taivas oli pilvetön, aurinko valaisi planeetan 
pintaa kaukana allani. Purjehdin vailla omaa tahtoa. 

Ruumiini ei painanut mitään, sillä maan vetovoima oli 
lakannut.

Siellä alhaalla minun Eurooppani loisti omaa sisäistä 
valoaan. Aurinko leikitteli lempeästi sen kaduilla ja 
pihoilla, pelloilla, järvissä ja joissa sekä pohjoisissa 
metsissä. Piilossa jossain siellä puitten siimeksessä oli 
minun syntymäkotini. Kaikkialla kuljeskeli hyvinvoivia 
ihmisiä, minun ystäviäni, tuttaviani ja maanmiehiäni. 
Euroopan taivaalla ei näkynyt hattaran häivää. Tummat 
pilvet olivat kerääntyneet sen rajojen ulkopuolelle 
röykkiöiksi. Ne olivat painavia kuin kivenlohkareet ja 

Allahin enkeliksi
Helena Numminen

© Iida Ojanperä 2006
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odottivat vain sopivaa hetkeä vyöryä alas.
Sitten se tapahtui mitä olin jo pelännytkin. Sade 

lankesi maahan rajusti, pilvet tyhjensivät loputtomia 
varastojaan. Eurooppaa halkovat joet tulvivat yli 
äyräittensä. Hiekkasäkkivallit eivät pysäyttäneet niitä. 
Vesi kohosi metrin kerrallaan, vääjäämättä yhdeksään, 
kymmeneen metriin. Ihmiset pakenivat ylävämmille 
maille ja yrittivät pelastaa syntymätodistuksiaan, 
passejaan, valokuviaan ja kirjojaan, sillä paperi ei kestä 
vettä, se pilaantuu helposti ja lopullisesti.

Hämmennyin nähdessäni, ettei mantereeni 
pystynytkään suojelemaan kansalaisiaan tulvan voimalta. 
Ihmiset juoksentelivat hädissään edestakaisin. Autot 
upposivat, mutta veneet pysyivät onneksi pinnalla. 
Jotkut yrittivät uida, vaikka kuraisessa vedessä 
ajelehti laudanpätkiä, muoviämpäreitä, peltipurkkeja, 
huonekaluja ja muuta irtonaista tavaraa.

Katselin kauhuissani tätä sekasortoa. Talot painuivat 
yhä vain syvemmälle ikään kuin maaperä olisi antanut 
periksi. Tiesin että vedet laskisivat kyllä aikoinaan mutta 
palaisivat takaisin, eikä mikään pystyisi pysäyttämään 
niitä seuraavanakaan vuonna. Lopulta ne huuhtelisivat 
rakennusten helmoja ja nousisivat portaita huoneisiin 
kuten oli jo tapahtunut Venetsiassa.

Minä leijuin korkealla kaikkien tulvien 
ulottumattomissa, mutta sydämeni vapisi. Olin uskonut 
länsimaisen tekniikan ratkaisevan kaikki ongelmat ja 
kuvitellut jonkun näppärän tietokoneohjelman pystyvän 
luonnonvoimiinkin. Nyt ymmärsin olleeni väärässä.

En halunnut nähdä enempää, yritin herätä, mutta olin 
vankina uneni häkissä. Kelluin painottomana kaukana 
maan pinnasta. Ilma oli niin ohutta, että menetin 
ajoittain tajuntani.

Silloin huomasin, että nyt voisin lopultakin toteuttaa 
salaisen haaveeni. Olin aina halunnut kokeilla elokuvan 
ohjausta ja nyt yhtäkkiä osasinkin käännellä näkökulmia 
kuin kameraa ja tarkastella maapalloa monista suunnista. 
Onnistuin zoomaamaan ihan minne halusin. Kykenin 
nopeuttamaan ja hidastamaan fi lmiä aivan mieleni mu-
kaan.

Käännyin pois tulvivasta Euroopasta maanosiin 
joita en tuntenut. Ehkä sieltä löytyisi helpompaa 
katseltavaa. Kamerani tavoitti rajuilmoja, kuivuutta ja 
autioitumista, tulivuorten purkauksia ja mannerlaattojen 
liikkumista tsunamiaaltoineen, heinäsirkkalaumoja 

ja malariasääskiparvia. Näin sodat ja pakolaisleirit, 
kaiken sen minkä tiesinkin jo ennestään. Sitä kai näkee 
sen mitä pelkää. Ihmisiä liikkui kaikkialla, vehreillä 
rannikoilla, keltaisissa autiomaissa, vuorten rinteillä, 
kuivuneitten jokien uomissa. He olivat tummia kuin 
muurahaiset ja heitä oli monin kerroin enemmän kuin 
minun maanosassani. Sitten huomasin kauhukseni 
nälkiintyneitten pakolaisten loputtomat telttarivit 
pölisevässä hiekassa. Ne ylettyivät taivaanrantaan 
asti aivan kuin autojonot Euroopan suorilla 
asfalttiteillä. Enkä voinut olla näkemättä kaupunkien 
ympärille levittäytyviä laajoja slummialueita tai 
tunkiontonkijoiden yhdyskuntia. Eltaantunut 
mädänhaju kohosi kuin uhrisavu korkeuksiin.

Uni muuttui yhä vain rankemmaksi. Olin kai 
kadottanut lopullisesti taitoni havahtua painajaisesta, 
vaikka olin osannut sen lapsesta asti.

Hädissäni käänsin etsimen takaisin tuttuun 
Eurooppaan. Siellähän asiat olivat kuitenkin aika hyvin. 
Tulvat olivat laskeneet ja ihmiset palanneet koteihinsa. 
Heillä oli hyvät laitteet rakennusten kuivattamiseen, 
moottorit pörräsivät, eikä aikaakaan kun asunnot 
olivat taas terveet ja siistit kuin ennen veden tulvimista. 
Maanosani näytti voivan oikein mainiosti. Pohjoiset 
paperitehtaat tupruttivat ilmoille rahanhajuaan. 
Ihmiset ahersivat monenlaisissa tehtaissa, karja 
käyskenteli eteläisillä pelloilla. Viinitarhat kukoistivat 
ja appelsiinilehdot tuoksuivat taivaisiin asti. Pohjoisen 
kalpeat turistit makailivat etelän aurinkoisilla rannoilla. 
Asfalttiväylät halkoivat maanpintaa suoraviivaisiksi 
palasiksi. Kulkuneuvot suihkivat moottoriteillä kuin 
verihiutaleet suonistossa, uutuuttaan kiiltävät bussit, 
rekat, pikkuautot ja työkoneet. Viimeistä mallia 
olevat lentokoneet piirsivät valkoista vanaa maanosani 
ilmatilassa.

Kaikkialla oli hienostuneen siistiä. Jätteet oli 
maisemoitu näppärästi piiloon, niistä oli luotu  
urheilukeskuksia ja valtavia hiihtomäkiä. Toimiva 
Eurooppa, hyvin hoidettu ja vauras! Piilaaksot näyttivät 
kyllin kukoistavilta tuottaakseen loputtomasti uusia 
ideoita elämän pikku murheitten helpottamiseksi.

Voi jospa onnistuisin heräämään ja pääsisin takaisin 
sinne onnelaan. Eikä tarvitsisi enää milloinkaan katsella 
muitten mannerten oksettavaa surkeutta. Mitä vesien 
tulvimisesta, sellaiset vahingot olivat kuitenkin helposti 
korjattavissa.
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Kuin karannut vappupallo tartuin epätoivoisesti ilon 
viimeisiin rippeisiin. Hengitin kiihkeästi humalluttavan 
ohutta ilmaa. Väliin pökerryinkin, vaan en sittenkään 
herännyt unestani enkä minä onneton tiennyt mitään 
muuta keinoa päästä takaisin maan pinnalle.

Sitten terästin katsettani. Mitä ihmettä! Nopeutin 
fi lmiä ja tajusin sen mikä oli koko ajan tapahtunut 
siinä silmieni edessä. Eurooppaan virtasi solkenaan 
väkeä muilta mantereilta. Maanosani oli muuttunut 
magneetiksi. Joukoittain ihmisiä vaelsi sen porteille. 
Varsinkin eteläisten merien rannoilta sisäänpyrkijöitä 
oli runsaasti. He tulivat kaukaa mereltä keveillä, 
rikkoutuneilla veneillään tai jalkaisin loputtomien 
aavikoitten halki.  Monet uupuivat matkalle, mutta 
osa aina pääsi perille. He olivat nuoria, vahvoja ja 
sitkeitä miehiä. En voinut olla ihailematta heitä vaikka 
pelkäsinkin, että he pian tärväisivät minun siistin ja 
hyvinvoivan maanosani.

Eurooppalaiset pystyttivät rajoille yhä korkeampia 
muureja ja lopulta he asensivat niitten päälle vielä 
piikkilankaesteitä. Mutta mikään ei auttanut. 
Huikeasti suurentavalla zoomillani huomasin miten 
aina joku sittenkin pääsi ylitse. Kun kiihdytin fi lmin 
äärimmäiseen nopeuteen, onnistuneita muurin 
ylityksiä sattui aivan katkeamattomana virtana. 
Monet kuitenkin menehtyivät rajalla, heitä vangittiin, 
ammuttiinkin tai vietiin keskelle aavikkoa ja jätettiin 
sinne kuolemaan. Mutta tehtävä oli suoritettu ja uhri 
annettu. Korkeuksiin asti kuulin hikisten lihasten 
uhmakkaan laulun: ”Allahin nälkäisiä poikia eivät 
mitkään muurit pidätä.” Tutkailin huolissani Euroopan 
muitakin rajoja ja näin, että väkeä saapui metsien 
läpi, jokien ja vuorten yli. Tullialueilla heitä löytyi 
piiloutuneina rekkoihin, autojen tavaratiloihin ja 
muihin epäinhimillisiin paikkoihin. Kaikki he halusivat 
maanosani makeutta maistamaan.

Huolestuin tosissani, mihin ne kaikki tulijat 
mahtuisivat? Mutta huoleni oli vielä pieni ja 
ennenaikainen. Nuorten miesten jälkeen saapuivat 
naiset ja lapset. Heidät käännytettiin takaisin, mutta 
he tulivat uudestaan. Kierreltyään aikansa maasta 
maahan aina joku ryhmä onnistui jäämään hunajaiseen 
maanosaani. Panoroin kamerallani ja silloin näin, 
että pahin pelkoni oli toteutumassa. Eurooppa täyttyi 
salamavauhdilla vieraasta väestä. Maanosani oli 
peittynyt taas tulvaan, joka oli paljon pahempaa kuin 

vesi eikä sen aiheuttamia tuhoja voisi korjata enää 
milloinkaan. Mutta oli vain alistuttava, sillä se oli 
Allahin tahto.

Huolissani katselin miten kalpeat eurooppalaiset 
jäivät vähemmistöksi. Sinisilmäisiä lapsia ei juuri 
näkynyt, vaikka kuinka skarppasin kamerallani.
Tummatukkainen väki hyöri kaikkialla kuin ruskeat 
muurahaiset keväisellä keolla. Tämä oli kammottavin 
uni minkä olin ikänäni nähnyt. Jos nyt heräisin, minne 
oikein joutuisinkaan. Parempi minun olisi jäädä tänne 
taivaan lakeen seuraamaan tilannetta tai muuttua 
vaikka Allahin enkeliksi. Kai ne sentään ovat valkoisia.

Olin katsellut tätä painajaismaista unta jo varmaan 
kymmeniä tai peräti satoja vuosia. Uteliaisuudessani 
olin nopeuttanut aikaa miettimättä ollenkaan mitä hir-
veitä seurauksia siitä voisi olla minulle itselleni. Olinko 
onnistunut säilymään hengissä niin suunnattoman kau-
an vai olinko jo kuollut ja vain luulin eläväni? Kenties 
olinkin henkiolento, jolla ei ollut enää mitään yhteyttä 
ruumiiseensa. Ainakaan maapallo ei vetänyt minua 
puoleensa vaikka sen olisi pitänyt.

Oliko enkelien elämä näin tuskallista? Jospa 
sentään pääsisin maan päälle vaikka jonkun 
hulttion tai vain juopon suojelusenkeliksi, siitähän 
minulla oli kokemuksia. Mieleni tuotti monenlaisia 
ratkaisuyrityksiä. Siitä huomasin että ainakin aivoni 
toimivat vielä. Sitten yhtäkkiä hätkähdin hereille, juuri 
kun aloin uskoa, ettei se enää ollut mahdollista. 

Makasin taas omassa sängyssäni sinikukallisen pussila-
kanan alla, sen saman jonka olin vaihtanut vuoteeseen 
satoja vuosia sitten. Se tuoksui raikkaalta, sillä se oli 
ollut ulkona kuivumassa. Mutta joku muukin haju kävi 
sieraimiini, alkukantainen lemu, josta minulla oli hyvin 
kaukainen muistijälki jossain aivojeni sopukoissa. Mitä 
ihmettä? Miehen hiki haisi sängyssäni. Minä itsenäinen 
kaupunkisinkku, toisin sanoen naisistuneen yhteisön 
ylikoulutettu ylijäämänainen, en meinannut uskoa ais-
tejani. Siinä vieressäni tuhisi mies ikään kuin sillä olisi 
joku jumalallinen oikeus olla siinä.

Käänsin kylkeä ja mietin ankarasti unenpöpperöisillä 
aivoillani. Miten näin oli päässyt käymään? Sitten 
tajusin, että vartaloni painui patjaa vasten ja pääkin 
tuntui raskaalta. Painovoima oli siis palannut. Siltä 
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osin elämä oli ennallaan. Huojentuneena ojentelin 
jäseniäni ja silloin tunsin miehen ihon hipaisun. 
Se oli kuin lämpöpatteri, melkein kuuma, mutta 
pehmoisen upottava. Se painui minuun kiinni ja naaras 
sisälläni heräsi. Minusta tuli notkeampi kuin tiesin 
olevanikaan. Mukauduin miehen vartalon jokaiseen 
painanteeseen ja kohoumaan. Kuin alkuihmiset tai 
apinat me kietouduimme toisiimme juuri niin kuin 
luonto oli aikojen alussa säätänyt. Kerrankin alistuin, 
annoin oman tahtoni pois, lakkasin olemasta yksilö. 
Minusta tuli jonkun ryhmän, ehkä apinalauman, jäsen. 
Se oli tähänastisen elämäni onnellisin hetki. Lopetin 
ajattelemisen.

Vähitellen koulutetut aivoni palautuivat kuitenkin 
ennalleen. Mitä minulle oikein oli tapahtunut, jotain 
hyvää ja ennen kokematonta. Musta selkä vieressäni 
huokui lämpöään ja se tuntui niin ihanalta, etten 
halunnutkaan miettiä enempää. Katselin miten hiki 
purskahti sen huokosista alimman niskanikaman 
painanteessa. Nuolaisin ja se maistui suolaiselta.

Päivä oli valkenemassa ja katumelu tunkeutui sisälle. 
Oli aika nousta ja ryhtyä aamun askareisiin. Viivyttelin 
viimeiseen asti sinikukallisen pussilakanan alla enkä 
uskaltanut laskea jalkaani lattialle. Jospa sekin oli 
vuosisatojen kuluessa muuttunut mustaksi, sopeutunut 
kulloistenkin maahanmuuttajien mukaan. Vai olinko 
sittenkin jäänyt valkoisten viimeisiksi rippeiksi 
ammoisilta ajoilta.

Kuulin seinän takaa lasten kitinää ja isoäidin 
huolehtivan hyssyttelyn. Minun lapseni! Ne 
olivat hellässä huomassa eivätkä missään vieraassa 
hoitopaikassa. Isoisä ryysti kaikessa rauhassa 
aamukahviaan. Se tuoksui tuoreelta kuin jossain 
Afrikassa. Ennen kuin läksin tutkimaan suurta yhteistä 
kotia, uusia sukulaisiani ja kotieläimiä, lähetin hartaan 
rukouksen Pyhälle Allahille: 

”Tämä uni on hyvä, anna sen jatkua ikuisesti, mutta 
jos minun kuitenkin pitää herätä, jätä edes se mies, 
jonka vierestä aamulla havahduin ja jolla oli niin kovin 
upottavat huulet.”

Silloin kukko kiekui. Maa järähti sen kiihkeistä 
kurkkuäänistä. En ollut kukkoa kuullutkaan kuin 
varhaisessa lapsuudessani, silloin kun kanatkin vielä 
kaaputtivat mummolan pihamaata. Miten hyvä koiraan 
ääni täynnä testosteroneja. Ehkä laitumeltakin kuuluisi 

sonnin mylvintää. Huomasin kaivanneeni urosten ääniä 
siinä kuin miestäkin elämääni. Nyrkin iskua pöytään ja 
kunnon riitelyä. Vastavoimaa omalle pullistelulleni.

Sitten astelin rohkeasti kohti kotitaloni keskustaa. 
Siinä oli varjoisa sisäpiha, valkorunkoinen koivu ja 
pari lehmusta, jotka vaimensivat kaupungin kiireisiä 
ääniä. Oli sisaria ja veljiä, tätejä, enoja, setiä ja 
joukoittain heidän lapsiaan. Kunnianarvoisa isoisä istui 
suoraryhtisenä ja hymyilevänä pöydän päässä ja hänen 
valkotukkainen vaimonsa toisessa. Minun silmiini he 
näyttivät ”elämästä kyllänsä saaneilta” ja hyvin viisailta. 
Katselin ympärilleni, missähän olivat minun lapseni. 
Silloin kaksi pienokaista juoksikin minua kohti. Siinä 
olivat maitokahvin väriset tyttäreni. He taluttivat minut 
pöytään omalle paikalleni heidän väliinsä. Nyt voimme 
aloittaa puuron jakamisen, kun Leilakin on herännyt, 
isoisä sanoi. Olin viimeinen tulija ja niin ryhmä oli 
kokonainen. Minua vastapäätä istui lasteni isä, se 
mustaselkäinen ja iski minulle silmää.

Tunsin heidät ja tiesin kaikki nimeltä. Siinä he 
istuivat lusikoimassa kaurapuuroa kuin moniraajainen 
eläin tai sopuisa lauma. Äkkiä huomasin olevani 
kermakahvin värinen, jalat ja kädet samaa upeaa sävyä. 
Ympärilläni näin monia ruskean vivahteita, mutta 
kaikkein tummin oli minun mieheni. Sen sain mitä 
olin povannut: ”kahvi kuumana ja mies mustana!” 
Mutta tämähän oli vain uni.

Silloin kunnianarvoisa isoisä kopautti lusikallaan 
puurolautasen reunaa, nousi seisomaan  ja lausui: 
Tyttäremme Leila, tervetuloa takaisin meidän 
laumamme yhteyteen, olet ollut poissa niin kovin kovin 
kauan. 

Minä liikutuin tästä niin että lähetin taas rukouksen 
Pyhälle Allahille:

”Tämä uni on hyvä, anna sen jatkua ikuisesti.”

© Helena Numminen 2006       
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Saatesanat 

Olen hyvä nukkuja ja kova näkemään unia. Minulle on 
luontevaa kertoa myös tarinoita unen muodossa. Silloin 
on helppoa käyttää fantasiaa, koska unet ovat jo olemuk-
seltaan irrationaalisia.

Mietin usein maailmanmenoa ja uneksin, siis päivisin-
kin, että asiat olisivat paremmin tai edes jotenkin toisin. 
Niin ettei tarvitsisi tuntea syyllisyyttä tästä läntisestä ja 
pohjoisesta hyvinvoinnista. Novellini kylläkin ennustaa, 
että nämä varallisuuserot tulevat vaikka väkisin tasaantu-
maan nykyisten ”kansainvaellusten” kautta. Mutta tämä-
hän on vain uni.

Oleillessani Itä-Afrikassa, joku viisas sanoi, että Eu-
rooppa on materiaalisesti vauras mutta emotionaalisesti 
köyhä, kun taas Afrikka (tai mikä tahansa kehitysmaa) 
on materialtaan köyhä, mutta emotioiltaan rikas. Se tun-
tui minusta oikeaan osuvalta mietelmältä. Jossain mieles-
sä tämän novellin ydin onkin juuri siinä.

Novellin alkuosa on etäinen, kylmä ja tarkkaileva. 

Pelokas ja rasistinen. Se kuvaa novellihenkilöni Leilan 
länsimaista puolta. Loppuosa on emotionaalinen ja 
kertoo hänen piilotetuista tyydyttämättömistä tarpeis-
taan ja siitä luonnollisesta ilosta kun nekin tulevat huo-
mioiduiksi. Nämä kaksi maailmaa tuntuvat vain olevan 
kovin kaukana toisistaan vai voisivatkohan ne sittenkin 
kohdata?

Osaan toisinaan itsekin oikein hyvin samaistua no-
vellihenkilööni, joka on ylikoulutettu kaupunkisinkku. 
Tai toisin sanottuna: eksynyt villieläin, joka on kadotta-
nut alkuperäisen laumansa.

Helena Numminen

PS. Allah on arabian kieltä, suomennettuna jumala. 

© Iida Ojanperä 2006
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Tiesin heti, että mäessä oli jotain vialla. Se oli liian 
korkea ympäristöönsä nähden, peitti auringon taakseen 
luonnottoman usein; puut jäivät pieniksi sen ympärillä 
eikä yksikään kasvi yrittänyt kasvaa sen rinteillä.

Kaikki muut ihastuivat siihen: ystäväni (ne muuta-
mat) halusivat heti kiivetä ihailemaan näköalaa, kiin-
teistövälittäjä taas oli varmaan kehottanut myyjiä lisää-
mään talon hintaan muutaman tuhatta lisää ihan vain 
jylhän maiseman takia. Mutta minä vihaan mäkeä – vi-
hasin alusta asti, ja ehkä juuri sen takia, että minusta 
tuntuu, että se huijaa kaikki muut ihailemaan itseään.

Olen aina ollut hyvä tajuamaan asioiden todellisen 
olemuksen.

En muista, milloin näin ensimmäiset jäljet kukkapen-
kissä. En ole jaksanut istuttaa pihalle mitään, niinpä 
suurin osa kukkapenkeistä on paljaita ja tyhjiä. Edel-
liset asukkaat veivät perennatkin mukanaan. Vaikka ei 
niissä varmaan mikään suostuisikaan kasvamaan; miltä 
suunnalta tahansa aurinko paistaakin, mäki onnistuu 
aina heittämään varjonsa pihalle.

Toisinaan ajattelen, että olen jättänyt ikkunoiden 
alustat paljaiksi juuri siksi, että voisin vangita niihin 
yöllisten hiippailijoiden jalanjälkiä. Ehkä minä teenkin 
niin – olen suunnitelmallinen tietämättänikin. Löydän 
muuttolaatikon pohjalta lasten haravan, sellaisen keltai-
sen ja vähän jo hapertuneen, ja pyyhin sillä jäljet näky-
mättömiin kukkapenkeistä. Uutta kierrosta varten. 

Ensimmäiset viikot uudessa talossani kuluvat, niistä ei 
jää mitään mieleen, vaikka luulin, että kaikkien ker-
rostalossa vietettyjen vuosien jälkeen omakotitalossa 
asuminen olisi jotenkin jännittävää. Edes uudenlaista. 
Mutta en kiinnitä huomiota oikein mihinkään, en 
siihen, että pihalta ei kuulu enää leikkivien lapsien ää-
niä eikä porraskäytävästä ovien pamahduksia. Posti ei 
ilmesty enää eteisen lattialle vaan joudun hakemaan sen 
sadan metrin päästä laatikosta.

Töissä kaikki sujuu normaaliin tapaan muutosta 
huolimatta. Olen ahkera niin kuin aina. Jos omat 
tehtäväni valmistuvat ennen aikojaan, teen muiden 
hommia: lasken palokuormia ja kaltevuuskertoimia ja 
pinta-aloja minkä kerkeän. 

Anoppi jaksaa marmattaa, en ymmärrä, mitä sekin vielä 
minun perässäni roikkuu. Keskittyisi itseensä, vanha 
ihminen. Eikö tuon ikäisten kuulu viettää päivänsä kir-
jallisuuspiireissä istuen ja vielä yhdestä Mallorcan-mat-
kasta haaveksien? Sitä paitsi me emme tulleet koskaan 
toimeen, ennenkään, miksi nyt yhtäkkiä viihtyisimme 
keskenämme? Se paapattaa minulle vain latteuksia lat-
teuksien perään, oikein paatoksella, ajattelee kai, että 
sen oma paha olo kutistuu sitä myötä, kun minun tun-
teitani puidaan ja liioitellaan. Revitellään ja ripustetaan 
pyykkinarulle naapurienkin nähtäväksi. Siksi minä var-
maan halusinkin muuttaa – etteivät naapurit näkisi.

Toinen henkilö, joka on anopin lisäksi äitynyt ra-

Mäkinen väki
Tiina Raevaara
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sittavaksi, on Ville, töistä. Ei sillä normaalisti ole ollut 
minulle paljonkaan asiaa, projektimme liippaavat toisi-
aan vain kaukaisesti ja tapaamme lähinnä koko osaston 
kokouksissa ja satunnaisesti lounaalla. Jostain syystä se 
on aina ollut kiinnostunut hyvinvoinnistani: heti silloin 
kun tulin taloon koppavana keltanokkana se tervehti aa-
muisin silmiinpistävän ystävällisesti ja kyseli kuulumisia 
oppikirjamaisella empatialla höystettynä. Ja nyt se on siis 
ruvennut ravaamaan työhuoneessani yhtenään, kyselee 
niitä näitä – jos ei muuta keksi niin vähäpätöisiä yksi-
tyiskohtia jo valmistuneista töistä tai siitä, mitkä renkaat 
autoon kannattaa ostaa, mutta yrittää se muka hieno-
tunteisesti urkkia minun vointianikin ja usuttaa lääkäri-
käynneille milloin minkäkin takia. Ihan vain varmuuden 
vuoksi, se sanoo, ikinä ei voi olla liian varovainen. Ajatte-
le sitä varotoimenpiteenä.

Siihen sanaan se tuntuu ihastuneen, ”varotoimenpi-
teeseen”. Milloin yksikään varotoimenpide minun elä-
mässäni on maksanut itsensä takaisin?

Kerran sain sen kiinni selailemasta tietokonettani, 
kun palasin vessareissulta. Se naurahti vaivautuneesti, 
sanoi etsivänsä työntekijälistaa tai puhelinluetteloa tai 
jotain. En tiedä, mitä se oikeasti toivoi löytävänsä – ajat-
teliko se, että kirjoittaisin työkoneellani päiväkirjaa tai 
jäähyväiskirjeitä tai jotain muuta tunnustuksellista? Tai 
halusiko se löytää vaikka vanhoja lomakuvia, olisi sitten 
oikein uppoutunut tunnelmaan ja kuvitellut pääseväni 
vierailulle pääni sisälle? Pyytäisi suoraan, voisinhan minä 
tarjota sinne oikein opastetun kiertomatkan, jos sopivalle 
tuulelle sattuisin.

Mutta: pakko myöntää, että silloin tällöin mietinkin 
Villen sanomisia. Varsinkin iltaisin, silloin kun olen 
väsynyt. Tiedän, että kaipaisin kunnon keskustelua ja 
uudenlaisia asioita (vaikka sellainenhan tämä talokin on), 
ennen kaikkea tarvitsisin kunnolla sairaslomaa eikä yk-
sikään lääkäri epäröisi hetkeäkään kirjoittaa minulle sel-
laista. Mutta senkin minä tiedän, ja pysyn poissa vastaan-
otoilta. Näen peilistä liiankin selvästi silmänaluseni, ihon 
harmauden, väsymyksestä ja vihasta kielivät rypyt otsalla 
ja suupielissä. Näinä kuukausina ne eivät ole silottuneet 
yhtään, muuttuneet vain entistä syvemmiksi.

Joskus näen peilistä myös mustan hahmon, ihmisen 
kokoisen varjon jossain ikkunan toisella puollella, kau-
kana, mutta se häviää saman tien ja rypyt silmieni alla 
täyttyvät kyynelistä. 

Päivittäinen haravointi tuottaa tulosta. Kierrän talon 
aamuisin sanomalehteä hakiessani ja näen painaumia 
mullassa jokaisen ikkunan alla, jokaisessa paikassa, jo-
hon olen virittänyt alkeellisen ansani. Mäki luo varjon 
pihalle, ja minun on ensin vaikea nähdä jälkiä tumman 
mullan pinnassa. Vaikka katson niin tarkkaan kuin pys-
tyn ja painan nenäni kiinni tunkkaiseen multaan, en 
näe jäljissä aavistustakaan kengänpohjien kuvioinnista. 
Sen sijaan olen erottavinani varpaiden painaumat aivan 
kuin joku jättijalkainen olisi seissyt minun kukkapen-
kissäni paljain jaloin.

Naapurin vanha setä äkkää minut, kun nousen pol-
viltani maasta ja pyyhin käsiäni paidanhelmaan. Ei se 
mitään sano, toljottaa vain, jatkaa hidastakin hitaampaa 
haravointia vaikka syksy ei ole vielä pudottanut aino-
atakaan puunlehteä. Huikkaan sille huomenet oikein 
kovaa, huomatkoon ukko, ettei minulla ole mitään 
salattavaa. Mistä se voi tietää, vaikka olisin pioninistu-
tuspuuhissa, täysin normaaleilla asioilla.

Sanoin, etten muista ensimmäisistä uudessa talossa 
viettämistäni ajoista juuri mitään, tai etten edes huo-
maa tuttujen äänien puuttumista ympäristöstä. Mutta 
kyllä minä oikeasti muistan, huomaan nimittäin sen, 
ettei uusiakaan ääniä ole – oikeastaan huomaan hiljai-
suuden. Olen aina kuvitellut, että hiljaisuus on äänien 
puuttumista. Hiljaisuus on kuitenkin aivan oma ää-
nensä, niin kova että se peittää kaiken muun alleen. Se 
huutaa miljoonilla kiukkuisilla kidoilla, vastasyntynei-
den sudenpentujen nälkäisillä suilla. Ja minä joudun 
elämään keskellä sitä.

Vähitellen alan ahdistua hiljaisuudesta. Vedän verhot 
aamulla pois ikkunan edestä ja odotan lähes tosissani, 
että koko maa maailma olisi hävinnyt; että hiljaisuudes-
ta olisi tullut pysyvä olotila. Mutta siellä piha ja autotie 
ja naapuritalo ja puut sen vieressä ovat tallella joka ker-
ta. Toistaiseksi.

Sitten kuuloni herkistyy. Tai niin oletan: äänien 
määrä pysyy samana, mutta kuulen ne entistä parem-
min. Kuulen tassutuksia, sipsutuksia, pieniä rytmik-
käitä kolahduksia. Hiiriä, ajattelen, ja päätän ensin olla 
välittämättä. Sitten mieleeni tulevat kaikki seinän sisällä 
kulkevat sähköjohdot ja liitännät ja astianpesukonee-
seen menevä vesiletku, ja hankin jokaiseen huoneeseen 
hiirenloukun. Sellaisen elävänä pyytävän, en halua näh-
dä ruhjoutuneita hiirenraatoja.
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En saa nähdä eläviäkään hiiriä, sillä loukut pysyvät 
tyhjinä, vaikka vaihdan niihin syötit kahdesti päivässä. 
Äänetkin jatkavat omaa elämäänsä tauottomina hiljai-
sina napsutuksina ja koputuksina nurkissa ja tunnuste-
levana rapinana seinässä. Kutsun paikalla tuholaistorju-
jan, mutta hän vain puistelee päätään. Ei voi torjua, jos 
ei ole tuholaisia, hän sanoo, ja se kuulostaa kieltämättä 
järkevältä. Käskee vielä laittamaan kärpäspaperia ruo-
kakaappiin, jos vaikka saisin pyydettyä näytille yhden 
niistä napsuttajista. Hetken mietin, josko äänet sitten-
kin syntyisivät vain pääni sisällä, mutta en usko sitä, sit-
tenkään. Mielikuvitukseni ei koskaan ole ollut erityisen 
vilkas, pikemminkin kuivettunut ja hädin tuskin elossa.

Sille vaimonikin tapasi nauraa.

Ville yrittää kutsua itsensä kahville eräänä iltana, mutta 
kieltäydyn ja vetoan tuholaistorjujan nurkkiin levittele-
miin myrkkyihin. Syöpähän niistä tulee, sanon, köhin 
näytteeksi muutaman kerran terävästi ja yritän saada 
katseeni näyttämään lasittuneelta. Enhän minä millään 
voi altistaa vierasta sellaisille, lisään vielä ja taputan Vil-
leä olkapäälle sanojeni painoksi. Hän vaikuttaa pelästy-
neeltä, muistuttaa taas lääkärikäyntien tarpeellisuudesta 
ja luikkii vähin äänin takaisin omaan työhuoneeseensa. 
Hyvä niin, muhikoon siellä empaattisuudessaan.

Äänet tuntuvat tulevan ulkoseinistä: niin päättelen, kun 
eräänä yönä käyn vessassa ja kuulen koputuksen vieres-
täni. Seinän takana ei ole enää huoneita, vain pihamaa, 
kostea ja päivisin mäen varjostama. Koputus on kysyvä, 
se kuuluu kerran, pitää pienen tauon ja toistuu sitten 
vielä kahdesti. Hetken mietin vastaamista siihen, mutta 
ei, en uskalla.

En minä halua saada yhteyttä kehenkään – mihin-
kään.

Hiivin takaisin makuuhuoneeseen (kuka välittäisi, 
vaikka tömistelisin?), raotan hieman verhoja ja yritän 
nähdä ulos. Vain pimeää, varjoja pimeän seassa, ei lii-
kettä eikä valoja eikä mitään.

Mutta koputuksen kuulen taas, sitten kun olen jo 
kömpinyt vuoteeseen.

Eräänä aamuna normaalilla pihakierroksella hermostun, 
koska löydän olohuoneen ison ikkunan alta kokonaisen 
joukon jälkiä. Multaan on painunut siisti rivi samaan 
suuntaan osoittavia, miehen jalan kokoisia painaumia, 
aivan kuin joukkueellinen tuntemattomia olisi seissyt 
mullassa ja katsellut sisään talooni, kurkkinut elämääni 
kuin tv-ohjelmaa. Lasken huolella jäljet, löydän niitä 
yhdeksän paria.

Katson mäkeä tonttini takana, aurinkoa, joka 
kurkottaa saadakseen säteensä sen ohi, nolostuttavia 
kuoppia nurmikolla, joista puut ja pensaat on kaivettu 
ylös ja viety muualle elämään. Ymmärrän äkkiä, että 
minulla on ollut väärä taktiikka, ja siis aina ja koko 
elämässäni. Olen keskittynyt puolustautumaan – varau-
tumaan, pohtimaan varotoimenpiteitä – kun oikeasti 
olisi pitänyt hyökätä. Eliminoida vihollinen ennen kuin 
siitä oikeastaan on mitään vaaraa. Lyödä munat lyttyyn 
ennen kuin se ehtii edes tajuta, mihin niitä kuuluu 
käyttää.

Aggressio, sanon itselleni. Aggressiolla eteenpäin, 
ei tässä maailmassa pärjää kuin aggressiolla. Aggressio 
pitää meidät elossa. Huomatkoot sen muutkin. Aggres-
sio! Niin minä huudan naapurin sedällekin, kun näen 
hänet lakaisemassa terassiaan. Hän tyytyy nyökkäämään 
vastaukseksi.

En ryhdy mihinkään – vielä. Annan ajatusten muhia 
hetken, synnyttää lisää ajatuksia ja johtaa johonkin 
niin nerokkaaseen, että moista ei ole näissä maisemissa 
nähty.

Olen aina pitänyt itseäni kilttinä ja mukavana, sel-
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laisena muutkin minua pitävät. Niinhän se on aina töis-
säkin ollut ja jo koulussa, kaikki puhuvat minulle hiljaa 
ja varovasti – tietävät, että turha minulle on rähjätä, 
kun en kuitenkaan sano takaisin. Mutta vähitellen olen 
tullut tietoiseksi muistakin ominaisuuksistani, piilevistä, 
sellaisista, jotka muisto kahdesta särkyneestä hahmosta 
sekä musta mäen varjo ovat vähitellen kaivaneet minusta 
esiin.

Yksi ominaisuuksista on kekseliäisyys. Ei mikään 
taiteilijamainen luovuus, sellainen, jolla maalataan tau-
luja tai kehitellään uudenlaisia vedenkeittimiä, vaan 
nurkkaan ajetun eläimen kekseliäisyys. Tai Robinson 
Crusoen.

Toinen on raivo. Minähän pursuan sitä, kylvyssäkin 
voin kuvitella kuinka se tunkeutuu ulos huokosistani ja 
karvatupistani ja saa veden vähitellen kiehumaan.

 Eläimistä vaarallisin on se, joka on sekä vihainen että 
älykäs.

Pitkin aikaisemmin niin kovin tasaista elämääni olen 
varautunut kaikkeen hankkimalla tietoa mahdollisista 
uhista ja vaaroista. Käyn läpi kirjoja selkämys selkä-
mykseltä, käteni pysähtyy hetkeksi valokuva-albumille, 
mutta siirryn päättäväisesti eteenpäin. Ihminen ei voi 
ikinä tietää, millaiset onnettomuudet häntä voivat koh-
data, niinpä olen perehtynyt niin vapaasukellukseen ja 
pintauintiin (lento-onnettomuuksien varalta) kuin sel-
viämiseen hengissä kolmenkymmenen asteen pakkasessa 
ilman kunnon varusteita. Brittiarmeijan erikoisjoukkojen 
selviytymisopas on yksi suosikeistani. Kirja on selkeästi 
jaoteltu: ilmasto ja ympäristö, ruoka, leiriytyminen, ter-
veys, pelastautuminen; kukin omana kokonaisuutenaan. 
Selaan sivulle sata, josta alkaa osio ”Ansat ja pyydystys”.

Aggressio, sanon vielä itselleni ja äänille nurkissa.

Seison mäellä, ensimmäistä kertaa koko aikana. Näen 
hyvin kohdat, joiden parissa olen työskennellyt monta 
päivää. Tai en varsinaisesti näe: tiedän vain, että ne ovat 
siellä. Olin äärimmäisen huolellinen, ruohikolle ei ole 
jäänyt yhtään ylimääräistä painaumaa. Olen nyt tutus-
tunut pihaan ja taloni ympäristöön niin hyvin, etteivät 
entisetkään asukkaat tulleet koskaan niin sinuiksi sen 
kanssa. Tiesivätkö he, että keittiön ikkunan kohdalla, 
puoli metriä nurmikosta alaspäin, on suuri laakea kivi, 
ainakin metrin pituinen ja levyinen, joka vaikeuttaa huo-
mattavasti kaivamista? Tai muistivatko, että keskellä etu-

pihaa on joskus ollut valtava puu, jonka kanto on kyllä 
viety kokonaan pois mutta juuret kiemurtelevat vielä 
reiden paksuisina suonina hiekkakerroksen alla? Tai 
että tontin itäisellä sivulla kuolleiden heinien seassa on 
pätkä vanhaa tiilimuuria, suurimmaksi osaksi jo saveen 
uponnutta? Eivätkä he voineet millään huomata, että 
jos mäntyyn talon kulmalla kiinnittää oikeaan kohtaan 
pienenkin peilin, siitä näkee etuovelle talon koko taka-
sivun. Tai siis sen, seisooko siellä joku (ehkä jokin).

Ensimmäisinä päivinä, kun ansat ovat viritettyinä, olen 
itsekin kuin äärimmilleen pingotettu. Muutkin var-
maan huomaavat sen; yhtenä iltana tajuan äkkiä, etten 
ole kolmeen päivään puhunut töissä kenenkään kanssa. 
Tai he eivät ole puhuneet minulle. En puhu muille-
kaan: anoppi soittaa, mutta painan luurin nopeasti alas 
kun kuulen kuka soittaja on. Eikä hän (onneksi) yritä 
uudestaan. 

Äänetkin jatkuvat ja lisäävät jännitystäni, ovat 
kuin sormien näppäisyjä kireillä viulunkielillä. 
Nopeiden, arvaamattomien sormien. Olen vähitellen 
oppinut tunnistamaan erilaiset äänet toisistaan: pienet 
kokeilevat naputukset, joita kuuluu erityisesti vessan 
ja makuuhuoneen seinistä, laahaavan suhinan, jonka 
kuulee yleensä olohuoneen (ja joskus keittiön) ikkunan 
vieressä, satunnaiset äänet ulkoa, jotka vaikuttavat 
oksien katkeamiselta tai vaimeilta tömähdyksiltä (kuin 
joku hyppäisi).

Eniten pelkään ääntä, jonka olen kuullut vasta kah-
tena yönä: askeleiden ääntä terassilla.

Niinä ensimmäisinä päivinä ansat pysyvät tyhjinä, mut-
ta olen erottavinani jälkiä niiden ympärillä. Uteliaita 
jälkiä, ajattelen. Nurmikkoon ja kuivalle hiekalle ei 
kuitenkaan painu niin selkeitä kuvioita kuin paljaalle 
mullalle.

Käytin paljon aikaa syöttien suunnittelemiseen. 
Päädyin raakaan lihaan, kanankoipiin ja sen sellaisiin. 
Mutta ne eivät tuota tulosta, ansoihin ei jää edes supi-
koiria tai kettuja, mitä ihmettelen. Tällaisessa ympäris-
tössähän niitä pitäisi vilistä.
Mutta ennen kuin ehdin keksiä uusia syöttejä, jotain 
tapahtuu – eikä mitään ansoihin liittyvää. Toisaalta 
vakavampaa.

Se tapahtuu aikaisin aamulla, päivä on alkanut jo 
kirkastua ja minä kuulen taas askeleita terassilta, pää-
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oven edestä. Periaatteessa nukun vielä, mutta sellaista 
sekalaista tajuttomuuden ja valveen välistä unta, jollais-
ta olen joutunut kestämään turhan kauan. Unenpöppe-
röisenä mieleeni tulee ensin, että terassilla on lehdenja-
kaja – kummallinen ja järjetön ajatus, täällä lehdet jäte-
tään laatikkoon, mutta jotenkin minä varmaan luulen 
olevani vielä siellä, vanhassa kodissa, kerrostalossa, jossa 
postitkin pudotettiin ystävällisesti jalkojen juureen.

 Kävelen ovelle, avaan ja siinä se seisoo, itseni kokoi-
nen ja muotoinen – vain välähdyksenä, yhtä nopeasti 
se on hävinnyt (enkä oikeastaan tiedä, oliko se siinä 
vai ei). Ovi paiskautuu takaisin kiinni – sen tekee ehkä 
tuulenvire vai olio vai kenties minä itse – tulen pohti-
maan sitä vasta myöhemmin.

Se oli tumma, melkein musta, silmät näkyivät tum-
mina varjoina mustuuden seassa, mutta mitään muuta 
en osaa siitä kertoa. Eteiseen jää leijumaan uusi haju, 
sekoitus multaa ja rautaa, pihkan kirpeyttä: metsän ja 
maaperän tiivistynyttä tuoksua.

Seison typertyneenä paikallani, hetken, toisenkin, 
sitten vasta älyän tarttua kahvaan ja työntää oven taas 
auki. Mutta kynnyksellä ei ole enää ketään, ei missään, 
vain pelkkää pihaa ja nurmikkoa ja tuulen huojuttamia 
puita aamuisen harmauden keskellä – ja tietysti vielä 
mäki, joka kohoaa kaiken yläpuolelle.

Mitä minä näin?

Näky, jonka kohtaan ovella, oman kotini kynnyksellä, 
jähmettää minut hetkeksi. Ei lyhyeksi vaan pitkäksi. 
Minusta tulee viikoiksi toimintakyvytön, saamaton 
nahjus, en kykene kehittelemään uusia suunnitelmia 
enkä varsinkaan kykenisi toteuttamaan niitä. Lihatkin 
mätänevät ansoihin, kunnes erilaiset raatokuoriaiset 
syövät ne olemattomiin. Niitä täällä sentään on, vaikka 
supikoiria ei näykään.

Otan sairaslomaa, en edes käy lääkärissä – soitan 
vain, mutta ei se ole lääkärille mikään ongelma. Hän 
tuntuu tajuavan tilanteeni ennen kuin ehdin kertoa 
siitä mitään. Anopille lähetän kirjeen, lappusen oikeas-
taan, jossa kerron lähteväni ulkomaille pariksi viikoksi. 
”Ihan vain lepäämään ja löytämään uusia voimavaroja.” 
Nukkumaan mennessäni yritän erottaa koputukset ja 
naputukset ja tömähdykset, mutten kuule: äänet ovat 
kadonneet.

Yhtenä iltapäivänä uskaltaudun ulos (en ole käynyt 
ulkona sen jälkeen, kun vein anopin kirjeen postiin), 

haen laatikkoon kasautuneet sanomalehdet ja hetken 
jopa harkitsen kaupassa käyntiä, mutta sitten katsee-
ni osuu mäelle. Miten voisikaan olla osumatta, kallio 
varjostaa taas kerran tonttini pimeäksi, vaikka muualla 
paistaa aurinko. Käyn läpi ansat, vaikka tiedänkin, ettei 
niissä mitään ole. Syötitkin ovat poissa, vain hieman 
möyrityt kohdat maaperässä kertovat, missä haiskiaiset 
ja muut raatohyönteiset hoitivat hommansa.

Yllätyn kun näen jälkiä kukkapenkeissä – en kovin 
montaa, mutta selviä kuitenkin. Luulin että äänien 
puuttuminen olisi tarkoittanut jälkienkin puuttumista. 
Olennot ovat liikkuneet varoen, siitä on monta päivää, 
kun viimeksi tasoitin kukkapenkit ja suurin osa sileästä 
mullasta on vielä koskematonta. Yhtäkkiä minun tekee 
mieli painaa kämmeneni mustalle pinnalle: teen niin, 
multa on kättäni vasten pehmeää ja melkein jäätävää.

Kädenjälkeni jää vastaanottamaan hiippailijoita: 
minä olin tässä, minä tiedän, että te tulette taas.

Älkää aliarvioiko minua.

Avaan kirjan, pitkästä aikaa. Se aukeaa melkein itses-
tään oikeasta kohdasta. ”Selviytyjän oman turvallisuu-
den täytyy mennä humanitaaristen arvojen edelle. Osa 
ansoista voi aiheuttaa pyydystettäville eläimille suurta 
kärsimystä.” Selaan eteenpäin. ”Hengissäselviytymis-
tilanteessa osan arvokkaasta materiaalista käyttäminen 
syötiksi voi tuntua kohtuuttomalta, mutta usein pieni-
kin uhraus takaa suuren hyödyn.”
 
Minun arvotavarani ovat:

Sormus. Ei mikään kovin kallis, mutta kohokuvioi-
neen ylellisen näköinen. Muistan sen tavaratalon, Mad-
ridissa, se oli olevinaan niin loistokas, vaikka paikallisen 
mittapuun mukaan se kuului varmaan rahvaanomaisim-
paan kolmannekseen.

 Valokuvat, kaikki neljä albumia ja sekalainen kasa 
dioja. Muutama tärkeä kuva kehyksissä. Miten pysyitkin 
aina niin kalpeana, niin vastaheränneen näköisenä, kir-
kassilmäisenä, ihanana?

Sinne tänne unohtuneita leluja ja kuvakirjoja, yritin 
luopua niistä kaikista, mutta yhä niitä putkahtelee esiin 
muuttolaatikoista ja muiden tavaroiden seasta. En ehti-
nyt ikinä kuulla sinun puhuvan, toistelit vain muutamaa 
hassua tavuasi.

Pieni sininen hattu, anoppi toi sen minulle, kun ei 
itsekään halunnut pitää. Oli muka unohtunut sinne 
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joskus, kauan sitten. Toi sen pelkästään nähdäkseen vä-
lähdyksen silmissäni.

On niitä ehkä muitakin, yksittäisiä vaatteita, tavaroita, 
jotka ostettiin tunnevyöryissä keskellä rakkautta tai rii-
taa, syntymäpäiväkortteja, joita on käytetty kirjanmerk-
keinä, kirjoja, joihin on pyöreällä käsialalla kirjoitettu 
päivämäärä ja omistuskirjoitus. Enkä minä jaksanut lukea 
niistä puoliakaan, olin aina huono siinä.

Ja sitten vielä minä, muistot minun ihollani ja pää-
ni sisällä, käteni, jotka hakevat totuttuja kosketuksia, 
odottavat vastakaikua ja ulkoaopittuja vastauksia. Mutta 
itseäni en osaa laittaa syötiksi – ja saman tien tajuan ole-
vani sellainen; ehkä ne eivät voi pysyä poissa, koska minä 
tuoksun niiden tummissa nenissä niin huumaavalta. Nii-
den, mäestä tulleen väen.

Heti ensimmäisenä aamuna näen sellaisen, mustan, 
suurikokoisen ruumiin (vai raadon?). Sen on napannut 
”baited spring spear trap”, monimutkainen viritys, 
johon kuuluu narun päähän viritetty syötti, luja taivu-
tettu oksa (puunrunko pikemminkin) ja sarja teräväksi 
vuoltuja ranteenpaksuisia puutappeja. Tapit ovat upon-
neet syvälle mustanpuhuvaan hahmoon, painaneet sen 
vasten männynrunkoa. Puun jo ennestään punertavasta 
kyljestä erottuu tummempia noroja – en tiedä, mitä 
odotin, ajattelinko niillä olevan verta ensinkään?

Ennen kuin tutkin lähemmin saalistani, etsin käsiini 
syötin. Se lojuu maassa puun juurella, kultaiseen ke-
hykseen on jäänyt läikkä mutaa ja punainen läntti. Lasi 
on ehjä, kuvan värit yhtä kirkkaat kuin ennenkin. Pai-
nan kulmikkaan esineen hetkeksi kiinni itseeni, lasken 
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sen sitten varovasti kivelle muutaman metrin päähän. 
Ja vasta sen jälkeen syvennyn tutkimaan ansaan jäänyt-
tä ruumista.

Hahmo makaa oikealla kyljellään, rintakehä ja vatsa 
tiukasti puunrungossa kiinni. Jotta näkisin etupuolen, 
joudun kiskomaan irti yhden ruhoon uponneista puu-
tapeista: se on lävistänyt yläraajan hauiksen kohdalta 
ja jäänyt kärjestään kiinni paksuun männynkaarnaan. 
Tappi ei ole lujassa, saan sen irti ensimmäisellä riuhtai-
sulla.

Tartun varovasti tummaan, ohuen karvan peittä-
mään olkapäähän ja kiskon. Hahmo kääntyy: puisen 
terän lävistämä käsivarsi heilahtaa keskivartalon yli 
maata vasten, pää retkahtaa sivulle. Nenääni tulvahtaa 
ulosteen haju – epämiellyttävä, sellainen kuin ihmisillä, 
ei kasvinsyöjien jätösten pehmeä, miltei miellyttävä 
tuoksu. Astun taaemmaksi.

Maassa makaava olio on lähes ihmisen näköinen. Jo-
tain epäsuhtaista sen ruumiinrakenteessa on: lantio on 
ehkä huomattavan kapea, jalat pidemmät, polvinivelet 
erottuvat ulkonevina möykkyinä muuten sulavalinjai-
sista alaraajoista. Ylävartalo näyttää pitkien jalkojen 
takia lyhyeltä, jotenkin kulmikkaalta. Kaula on pitkä, 
mutta paksu – tai ehkä kallo on pikemminkin kapea.

Ensin huomaan sen kasvoista ilmeen: surullisen, 
periksiantaneen, ei mitään sellaista raivokasta irvistystä 
tai edes tuskaa, joita ajattelin kasvoilla näkeväni. Silmät 
ovat puoliksi auki, suukin sen verran, että voin nähdä 
vilauksen etummaisista hampaista. En tiedä, onko olio 
kaunis vai ruma; pitäisikö minun katsoa sitä niin ih-
mistä vai eläintä. Ihmiseksi se on liian hirviömäinen, 
vääristynyt, irvikuvaksi muuttunut; eläimeksi se on 
sulavarakenteinen ja ilmeikäs.

Polvistun ruumiin ääreen, annan kämmeneni vaeltaa 
hitaasti pitkin viileää kylkeä. Iho on kauttaaltaan ohu-
en, mutta karkean karvan peitossa, eikä olion tumma 
väri johdu pelkästään siitä: myös iho itsessään on lähes 
mustaa. Kasvojen karvoitus on hieman vaaleampaa ja 
lyhyempää, litteän ja pienen nenän päällä lähes samet-
timaista. Päänmyötäisten korvien kärjissä on pidemmät 
tupsut. Huulet ovat ohuet eikä niitä juurikaan erota; 
suun ympäristö on hieman kuonomainen ja siksi muu-
tenkin enemmän eläimen kuin ihmisen. Otsa taas on 
hämmästyttävän korkea ja kupera, se tekee olennon 
ulkonäöstä jotenkin viisaan ja mietteliään. Päälaen ti-
heän karvan seasta erottuu selvästi kaksi kovaa nystyä 

– sarvenalut.
Aggressio, kuiskaan, mutta jotenkin se tuntuu kovin 

typerältä.

Ensimmäinen ansaan jäänyt ruho on kuin murtuma 
padossa, joka käynnistää kiihtyvän saaliiden vyöryn. 
Olioita jää kaikkiin ansoihin – syötillä näyttää olevan 
enemmän merkitystä kuin ansalla. Parhaiten niitä 
houkuttelee pieni sininen myssy (ja sen käyttäminen 
tuntuu minusta tietysti kaikkein pahimmalta). Mutta 
toistaiseksi olen saanut sen aina takaisin.

Suurin ongelma pyydystämisessä on raatojen suuri 
määrä. Mitä ihmettä minun on tarkoitus tehdä niillä? 
Kirjasta ei ole enää apua, en missään nimessä aio syödä 
noita kuvatuksia. Toisesta kirjasta löydän lemmikki-
eläinten ruhoja koskevia säädöksiä, mutta kuopan kai-
vaminen alati kasvavalle lihavuorelle tuntuu liian rasit-
tavalta enkä aio toimittaa raatoja krematorioonkaan.

Yhden olion raahaan vaivalloisesti roskasäiliöön (mi-
nulla on yhteinen säiliö parin muun talouden kanssa), 
ja saan hädin tuskin tungettua sen pönttöön niin, ettei-
vät sen kasvot ole seuraavaa roskientuojaa vastassa. Luu-
len että naapurin ukko näkee minut, mutta ei se tunnu 
vaikuttavan hänen käytökseensä. Seuraavana aamuna 
hän nyökkää yhtä tylysti kuin aina ennenkin.

Seuraavat kuusi olentoa saan mahdutettua arkkupa-
kastimeeni, se on ollut koko ajan tyhjänä. Pinoan raa-
dot laatikkoon ja laitan tehopakastuksen päälle. Kuka 
tietää, ehkä joku eläintieteilijä vielä innostuu pakaste-
tuista näytteistäni.

Kun olen saanut pyydystettyä yhdeksän hirviötä 
(loput kaksi piilotan kompostiin), huokaisen tyytyväi-
syydestä ja kierrän vielä kerran katsomassa ansojani. 
Mitä ihmisyyden taidonnäytteitä, osoituksia huolellis-
ten rakenteiden ja varustautumisen ja kekseliäisyyden 
ylivertaisuudesta!

Mutta mäki näyttää joka päivä suuremmalta. 

Nukun sikeämmin kuin aiemmin, mutta uneni ovat 
ahdistavia. Ne ovat kuitenkin ensimmäisiä unia pitkään 
aikaan, täynnä vilkkuvia valoja pimeydessä, hätäänty-
neitä kasvoja – verisiä kasvoja – kuolleita kasvoja. Ja 
hirvi, hirven osia yhdessä ja erikseen: tummaa kylkeä, 
sarvet, sorkkia, pää, josta silmä on pullistunut ulos. 
Kun herään, olen kauttaaltaan märkä enkä tiedä, mitä 
neste loppujen lopuksi on: hikeä vai kyyneliä, vai las-
kenko kenties alleni öisin? 
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Meidän oli tarkoitus: 1) tehdä lisää lapsia (ainakin kol-
me vielä) pienillä ikäeroilla, 2) muuttaa omakotitaloon 
valmiiksi valitulle esikaupunkialueelle, 3) sinä olisit 
hakenut vakituista työpaikkaa, 10) me olisimme olleet 
onnellisia, 4) sinun äitisi olisi asunut lähellä (se olisi 
ollut hyvä asia lastenhoidon kannalta), 10) me olisim-
me olleet onnellisia, 5) minä olisin edennyt omalla 
urallani, 10) me olisimme olleet onnellisia, 6) sinä 
olit aina halunnut oman puutarhan, 10) me olisimme 
olleet onnellisia, (kohdista 7–9 en saa selvää), 10) me 
olisimme olleet onnellisia.

Niin olimme suunnitelleet – emmekä kyenneet mi-
hinkään.
Saan olla rauhassa vain hetken, muutaman päivän ajan.

Ehkä niitä oli ensin vain yhdeksän, mutta syntyi 
sitten jotenkin lisää, sikisi jostain pimeästä paikasta, 
aavistivat ahdinkoni ja löysivät minut sitten taas asu-
masta entistä suuremman mäen alla. Ehkä ne haistavat 
ahdingon.

Nämä uudet ovat vihaisempia kuin ne vanhat – ehkä 
ne kuulivat kuiskaukseni sen ensimmäisen kuolleen 
ääressä ja pitivät sitä haasteena. En osaa ollenkaan en-
nakoida tämän uuden sukupolven käyttäytymistä, ne 

pitävät aivan uudenlaisia ääniä uusissa paikoissa – eivät-
kä pelkästään öisin. Niitä luikkii puutarhassa keskellä 
päivääkin, jotenkin ne osaavat olla piilossa aina sen 
verran ettei kukaan muu huomaa niitä, naapuri tai pos-
tinkantaja tai ovella käynyt sähkömittarinlukija nimit-
täin. Minulle ne näyttäytyvät mieluusti, sitä vartenhan 
ne ovat täällä. Ansoihin niitä ei jää enää.

Olen varma, että ne käyvät silloin tällöin sisälläkin 
talossa: useaan kertaan kun olen ollut lukemassa sohval-
la jotain, olen tullut tietoiseksi äkillisestä varjosta lam-
punvalossa. Mutta ne katoavat aina ennen kuin ehdin 
nähdä kunnolla.

Kaikkein ahdistavinta on se, että ne hyökkäilevät 
kimppuuni: eivät tappaakseen (sen ne olisivat tehneet 
jo), vaan kiusatakseen, kiduttaakseen, saadakseen minut 
luhistumaan. Tunnen hampaat sääressäni, kun laskeu-
dun alas terassin portaita, ja kun lasken katseeni, hirviö 
on jo irrottautunut ja säntäämässä kohti metsää epä-
määräisenä varjona.

Pihalta kuuluu niiden ääntelyä – vaimeita karjaisuja, 
murinaa, supinaa – aivan kuin ne oikeasti puhuisivat 
keskenään. Kerran olen kuulevinani huudon, ihan nai-

sen huudolta kuulostavan, mutta se vaimenee 
nopeasti. Kaikki äänet sekoittuvat pääni sisällä 
kirkuvaan hiljaisuuteen ja kuristavat minua 
entisestään, pakottavat ahtautumaan entistä 
pienempään tilaan.

Kerran, kun olen lähdössä kauppaan (illat 
ovat jo pimeitä), istahtanut autoon ja paiskan-
nut oven kiinni, niitä syöksyy äkkiä minua 
kohti pihan pimeiltä laidoilta – lukumäärää 
en pysty edes arvaamaan. Ne loikkaavat autoa 
kohti ja läpsivät peltejä ja ikkunoita käpälil-
lään – mustat hahmot keskellä pimeyttä, enkä 
minä erota niistä kuin lasiin osuvat kämmenet 
ja mustuuden keskellä välähtävät kidat.

Siinä oliot vain hakkaavat hetken, niiden 
kynnet raastavat jälkiä peltiin ja viha minuun, 
enkä voi tehdä mitään. 

Eräänä aamuna katson peiliin ja hetken luu-
len, että näen siinä hirviön – mutta ei, se 
olen minä. Ihoni on väsymyksestä harmaa, 
silmänaluset melkein mustat, silmät pienet 
ja kapeat ja puoliksi kadonneet turvonnei-
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den silmäluomien väliin. Hiuksiani ei ole lyhennetty 
kuukausiin ja partakin on saanut kasvaa kohta usean 
viikon. Huulieni iho on kuivaa, huulet ovat kalpeat ja 
halkeilleet.

Nostan kädet kasvojeni eteen ja katselen niitä. Kyn-
nenaluset ovat likaiset, siellä täällä on osittain jo paran-
tuneita haavoja, jotka ovat tulleet ansojen rakentamisen 
aikana. Ja veriläikkiä, en tiedä ovatko ne omiani vai 
niiden. En muista, milloin peseydyin viimeksi.

Makuuhuoneessa raotan hetkeksi verhoa ja odotan 
vaistomaisesti, että lasin taakse ilmestyisi tumma käpälä 
tai irvistävä, sarvekas pää. Painaudun hetkeksi seinään 
kiinni ja odotan. Koska mitään ei tapahdu, heilautan 
vielä kättäni lasin vieressä. Samaan aikaan kun astun 
ikkunan eteen, näköpiiriini ilmestyy varjo, kaikenpeit-
tävä tummuus.

 Mutta ei sekään ole hirviö, se on vain mäki, joka 
näyttää taas kasvaneen hieman.

Äkkiä minulle herää valtava halu puhua jonkun 
kanssa, kertoa kaikki – ei, ei sentään kertoa, puhua vain 
ihan mitä tahansa. Jonkun ihmisen. Kaivan puhelimen 
esille kaiken roinan keskeltä ja työnnän johdon pistok-
keeseen. Ennen sormeni osasivat numeron ulkoa, nyt 
edes aivoni eivät muista sitä ja joudun etsimään vielä 
puhelinluettelonkin.

Mutta anoppi ei vastaa, eikä kukaan muukaan, jolle 
yritän soittaa.

Sen piti olla ihan normaali ajomatka, Hanna oli ajanut 
sen varmaan viisisataa kertaa edestakaisin. Missään ei 
ollut vihjaustakaan, että kyseiseen viiden kilometrin 
ajomatkaan olisi pitänyt suhtautua eri tavalla kuin 
ennen (hirvikolareissa kohtalokas raja kulkee juuri 
kahdeksankymmenen tuntinopeuden kohdalla, niin 
minulle sanottiin – vai luinko sen jostain?).

Mihin sinulla oli kiire? Olisit ajanut hiljempaa. Siitä 
olen joskus sinulle vihainen.

Minä näen vielä yhden olennon (en jaksa enää sanoa 
niitä hirviöiksi). Vielä yhden kerran avaan taloni ulko-
oven, astun pölyisestä eteisestä ulos terassille, suljen 
oven takanani ja laitan varmuuslukonkin päälle vaikka 
tiedän että edessäni seisoo yksi sellainen – yksi mäestä 
tulleista. En katso sitä ennen kuin olen valmis – mutta 
sitten katsonkin pitkään, seison sen edessä ja katson sitä 
suoraan kellertävänruskeisiin silmiin, jotka ovat täsmäl-

leen samalla korkeudella kuin omani.
Se ei tee minulle mitään, sen sieraimet avautuvat ja 

sulkeutuvat hieman ja ajattelen, että se yrittää haistaa 
minut. Tai sen, haiseeko minussa vielä viha. Hetken 
minun tekee mieli koskettaa sitä, mutta vain hetken, 
sitten lähden jo kävelemään sen ohi eikä se yritä estellä.

Kun olento on jo selkäni takana, olen kuulevinani 
jotain. Puhuiko se minulle? Käännyn, ja se on jo poissa.

Anteeksi, niin se olisi voinut sanoa tutulla äänellään.
Hortoilen ensin ympäri pihaa, vailla määränpäätä, 

suunnitelmaa tai mitään. Osun usean ansan luo – syö-
titkin ovat yhä paikallaan, mutta ne eivät tule enää 
”takaamaan suurta hyötyä”, eivät minulle ainakaan. 
Eräs ansa ei ole tyhjä, se on lauennut varmaan jo päiviä 
sitten, koska anoppini on suurelta osin lehtien peitossa. 
Kädessään hänellä on myssy – se pieni ja sininen – ja 
kasvoilla kerrankin rauha.

Mäki on suuri – suurempi kuin koskaan ennen, tai 
ehkä se on aina ollut siinä samankokoisena, mutta 
kaikki muu kutistuu sen rinnalla. Talo, metsä, minä, 
muistoni jossain kaukaisuudessa ja ne kaksi särkynyttä 
olentoa – elämäni – jossain vielä kauempana.

Rinne on käynyt niin jyrkäksi, että sen kiipeämi-
nen on vaikeaa. Ensin otan vain satunnaisesti tukea 
käsillä, mutta lopulta joudun ryömimään suurimman 
osan matkasta nelinkontin. Ja välillä makaan kylmä 
kallio vartaloani vasten ja huohotan hetken paikallani. 
Sitten jatkan taas matkaa, kämmeneni hiertyvät auki 
enkä jaksa peitellä suustani purkautuvaa ähinää. Oliot 
kiipeävät rinnallani, niitä on edelläni ja takanani, ja jos 
jalkani lipsahtaa, ne ottavat minusta kiinni ja auttavat 
taas liikkeelle. Ruskeat turkit hankautuvat välillä pos-
kiani vasten, tunnen taas tuoksun sieraimissani: maata, 
rautaa, metsää.

On niin vaikeaa päästä eteenpäin – ylöspäin, ja ta-
kanani on pelkkää pudotusta ja elämäni siellä jossain 
kaukana vihreänä kattona. Mutta sinne minä silti täh-
tään, nostan käteni ylös ja yritän lentää.

© Tiina Raevaara 2006
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Saatesanat novelliin ”Mäkinen väki”

Työpaikan kahvipöytäkeskustelujen aikana olen usein 
pohtinut, mitä oikeastaan tiedän työtovereistani – tai 
mitä he tietävät minusta. Työaikana normaalilta vaikut-
tavat henkilöthän saattavat käyttää muun elämänsä mi-
hin tahansa. Se hiljainen ja väsyneen oloinen mies joutuu 
ehkä taistelemaan kotiaan uhkaavia metamorfeja vastaan. 
Mistä voisin tietää? Ehkä mies tulee töihin vain lepuut-
tamaan hermojaan ja miettimään seuraavia siirtojaan 
sodassa; suunnittelemaan aseita ja ansoja tai pohtimaan, 
mihin sijoittaisi tapettujen olioiden jäännökset. Tälle 
ajatukselle ”Mäkinen väki” alun perin rakentui.

Kirjoittajien suojelusmenninkäiset varjelkoot minua 
siltä, että tekstejäni pidettäisiin omaelämänkerrallisina! 
Seuraavat oman arkeni asiat ja esineet kuitenkin 

päätyivät novelliin: vastahankittu arkkupakastin, 
vauvan pipo, Th e SAS Survival Handbook, 
naapurissa asuva hiljainen eläkeläismies, metsässä 
talon takana kohoava kallio, pihan vierestä juossut 
hirvi, nojatuolissa löhöävän koiran umpiruskeat 
silmät, talon nurkissa asustavat hiiret ja metsätorakat, 
pihan pimeys, valaisematon maantie. Arkea ei voi 
paeta kirjoittamallakaan, mutta kuten uniin, myös 
kaunokirjalliseen tekstiin arki päätyy sekoittuneena 
ja kieroutuneena, kuin kaleidoskoopin kautta 
heijastuneena.

Tiina Raevaara
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Siivet löytyivät salin lattialta. Ne olivat hauraat nahka-
siivet, melkein läpikuultavat, ja ne hehkuivat mustan 
ja verenkarvaissa väreissä. Mikael ei koskenut niihin. 
Hän katseli ympärilleen tyhjässä salissa. Parvekkeen 
ovet olivat auki. Raakelia ja laskuvarjosilkkiä ei näkynyt 
missään.

Aamun kalpea valo heijastui kiillotetuista lattialaa-
toista. Salissa oli tilaa kuin kondorimiehen palatsissa, 
isojen lintujen lentää sen korkean lasikaton alla. Mikael 
seisoi salin keskellä ja yritti päätellä, mitä oli tapahtu-
nut. Huone hänen ympärillään vastasi hiljaisuudella. 
Kuka silkin olikaan vienyt, ei ollut jättänyt käynnis-
tään muuta merkkiä kuin nämä oudot siivet. Mikael 
kuuli askeleita selkänsä takaa. Laskuvarjosilkin kutoja 
ilmestyi palvelijoiden saattamana saliin. Mestari pyyhki 
otsaansa.

”Kadonnut, viety pois”, hän voihki. 
”Silkki voi vielä löytyä, Mestari”, Mikael sanoi.
”Liian myöhäistä. Mieluummin menetän silkin, 

kuin kohtaan noiden paholaisen siipien omistajan.”

”Kuten haluatte”, Mikael sanoi. 
”Emme puhu siitä enempää. Kuittaamme vahingon 

tapahtuneeksi, ja ryhdymme valmistamaan uutta.”
”Jos sallitte, minä kuitenkin katselisin vielä ympäril-

leni.”
Mikael ei odottanut vastausta. Mestari nyökkäsi pal-

velijoilleen ja lähti salista. 
Mikael kumartui siipiparin ylle. Siivet olivat niin 

hauraat, etteivät ne olisi voineet kannatella edes Ruu-
tin kuvailemaa hentorakenteista, lintumaista naista. Ei 
Raakel eikä kukaan muukaan olisi voinut pysyä niiden 
varassa ilmassa, lepattaa ilmavirran mukana sitä pitkää 
ja vaarallista pudotusta, jonka Raakel oli tehnyt.

Kaikkein selittämättömintä oli laskuvarjokankaan 
katoaminen. Mestari oli edellisenä iltana levittänyt 
silkin huoneen poikki, nurkasta nurkkaan. Piika oli 
kertonut, kuinka keskellä yötä punahiuksinen nainen 
juoksi käytävän poikki, kasvot äänettömään huutoon 
vääntyneinä. Kun piika ehti hänen perässään saliin, oli 
lattia ollut tyhjä lukuun ottamatta siipiparia, joka lepäsi 
keskellä lattiaa levitettynä auki kuin viuhka. Parvekkeen 
ovet olivat auki, ja hullu nainen poissa. 

Mikael käveli salin auki repsottaville oville. Viima sai 
hänet hytisemään. Hän oli vasta noussut vuoteesta, ja 
Mestarin huoneet olivat aamulla koleat. Vuoren seinä 
laskeutui laskuvarjosilkin kutojan salin takana. Pilvet 
peittivät laakson kylän alapuolella. Oli hiljaista kuin 
korkeimmalla huipulla, taloista ei kantautunut yhtään 
ääntä. Yksinäinen haukka liiti korkealla rinteiden ylä-
puolella.

”Mikael.”
Ruut seisoi hänen takanaan ja kietoi kätensä hänen 

ympärilleen. Mestarin tyttären poski oli pehmeä ja hä-
nen silmänsä surulliset.

”Oliko se minun syytäni?”
”Mikään ei ole sinun syytäsi. Sinun ei pitäisi olla 

täällä. Haluatko, että saatan sinut yläkertaan?”
Ruut ei näyttänyt kuulevan Mikaelin sanoja. Hän 

polvistui siipien viereen, nosti ne syliinsä ja silitti niitä. 
Ne laskostuivat hänen kosketuksestaan niin, että hän 
saattoi työntää ne aamutakkinsa alle.

”Nämä ovat vuorella asuvan noidan siivet. He antoi-

Vuoren lapset
Saara Henriksson
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vat ne Raakelille. Hän ei kertonut, missä oli ollut koko 
kevään. Kolme kuukautta minä odotin häntä, ja vain 
yhden loppukevään viileän yön hän vietti minun vuo-
teessani.”

Mikael vilkuili levottomana oven suuntaan, siltä varal-
ta että Mestari tulisi takaisin. 

”Älä ole huolissasi, hän on verstaassa,” Ruut sanoi. 
”Hän hukuttaa menetyksensä työhön.”

Hän käveli hitaasti parvekkeelle. Mikael tuli hänen 
viereensä. Ruut ei katsonut häneen, hän katsoi vuoren 
reunalta alas pilviin. 

”Jos Raakel on hengissä, hän ei palaa takaisin”, Mika-
el sanoi. ”Hänet tapettaisiin, sinun isäsi olisi tappanut 
hänet viime yönä, jos olisi löytänyt hänet täältä. Hän on 
ollut vuoren noitien parissa, hän on yksi heistä nyt. Jos 
Raakel on kuollut, jos hänen ruumiinsa on murskaantu-
nut vuoren juurelle, sitä ei milloinkaan löydetä.” 

Ruut ei vastannut. Huolimatta surusta, jota Mikael 
tunsi tytön puolesta, hän ymmärsi voittaneensa pitkän ja 
uuvuttavan taistelun. Hän oli aavistanut sen jo aamulla, 
kun Mestari oli tullut herättämään häntä. Ruut hänen 
vieressään, aamutakissaan ja palelevana, olisi hänen. 

Ruutin silmistä hän näki, että se ollut totta. Ruut 
lähtisi etsimään Raakelia, ja Mikael lähtisi mukaan. Ruut 
tuijotti ulos parvekkeelle.

”Hänellä on laskuvarjosilkki. Hänen on oltava elossa. 
Me löydämme hänet.”

Kylä sijaitsi korkealla vuorella. Se olisi unohtunut maail-
malta kokonaan, ellei laskuvarjosilkin kutoja olisi asunut 
siellä. Vuorten tuulien armoilla, jyrkkien rinteiden ja val-
tavien pudotusten äärellä ensimmäinen laskuvarjomes-
tari oli levittänyt silkkinsä kylän asukkaiden eteen kuin 
ihmeen, ja liitänyt sen avulla alas laaksoon pehmeästi 
ja turvallisesti. Mestari kutoi silkin vuoren uumenissa, 
piilossa auringolta, ja näitä suuria ja kauniita varjoja ha-
lusivat kaikki rotuun ja kotipaikkaan katsomatta. Vuoren 
ihmiset rukoilivat kondorimiestä, jotta tämän linnut 
olisivat suojelleet heidän pudotustaan, kun he hyppäsivät 
jyrkänteiltä alas vehreisiin laaksoihin. 

Vuoren asukkaat verottivat laaksojen vaeltavia riista-
eläinlaumoja. Ruohoa syövät eläimet eivät voineet elää 
niin korkealla, että kyläläiset olisivat voineet niitä pai-
mentaa. He veivät lihat vaarallista reittiä ylös köysirataa 
pitkin, eivätkä vihaisten laaksolaisten ampumat nuolet 

yltäneet heihin. He saalistivat kuin kotkat. Raakel oli 
sanonut, että he ryöstelivät, Ruut kertoi Mikaelille hei-
dän laskeutuessaan varovasti vuoren rinteellä mutkitte-
levaa polkua.

”Meidän täytyy elää jollakin. Jos jätämme vuoret, 
noidat tulevat tilallemme, eikä kukaan ole enää turvas-
sa.”

”Miksi kaikki pelkäävät noitia?” Ruut kysyi. ”Raakel 
ei pelännyt.”

Siksi, että noidat voivat lentää itse, Mikael ajatteli. 
Hän käveli Ruutin edellä, tyttö tuli hänen perässään 
siipiä kantaen. 

”Hän halusi jättää siivet maksuksi viemästään silkis-
tä,” Ruut selitti Mikaelille heidän laskeutuessaan yhä 
alemmas. ”Me palautamme isälle hänen silkkinsä, eikä 
hän hauku meitä. Raakel saa siipensä takaisin, ja minä 
pidän hänestä huolta ikuisesti. Minä pidän huolta teistä 
molemmista.” 

”Kuten haluat,” Mikael sanoi. 
He eivät hypänneet, linnut eivät tulleet eikä heillä 

ollut varjoja. He vaelsivat kivistä vuoristopolkua kohti 
köysiradan alkua. Mikael tiesi, missä se sijaitsi, ja hän 
oli luvannut viedä Ruutin sinne saakka. He molemmat 
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tiesivät, että hän tulisi vuoren juurelle ja vielä kauem-
mas, jos Ruut häneltä sitä pyytäisi.

He viettivät yön vuorella matalien piikkipensaiden suo-
jassa, tiukasti samaan huopaan kääriytyneinä. Ruutin 
hiukset olivat Mikaelin kasvoilla. Ole minun, Mikael 
pyysi ääneti, ole minun. Ruut ei pystyisi jakamaan elä-
määnsä hänen ja Raakelin välillä. Raakel oli pelottava 
kilpailija, kuolleena yhtä uhkaava kuin elävänä. Mikael 
ei ollut koskaan tavannut Raakelia. Nainen oli asunut 
erakkomajassa ennen katoamistaan, ja Mikael oli vasta 
talvella tullut pysyvästi laskuvarjosilkin kutojan palve-
lukseen. 

Mestari kutoi silkit varjoista, kerrottiin legendana 
vuoren kylissä. Hän varjeli salaisuuttaan tarkoin, ja 
myös hänen työntekijöitään sitoi lupaus pysyä vaiti. 
Heidät tunnisti kumarasta selästä ja sameista silmistä, 
sillä raskas työ hämärässä, silkin ylle kumartuneena oli 
vienyt heidän ryhtinsä ja näkönsä. Isä oli vaatinut Mi-
kaelilta paljon, tytär oli vienyt vielä paljon enemmän. 

Ruut äännähti unissaan. Mikael pelkäsi, että Mestari 
ei huolisi heitä takaisin. Mutta hänen ei tarvinnut pala-
ta, sillä ilman Ruutia hänellä ei olisi kylässä mitään. He 
voisivat mennä asumaan hänen vanhempiensa luokse, 
jotka elivät alempana vuoren rinteillä. Hänen äitinsä 
piti siellä vuohia. Ruut voisi paimentaa niitä hänen 
kanssaan vihreillä niityillä, ja aikaa myöten Ruut tottui-
si häneen, hän olisi onnellinen ja unohtaisi Raakelin. 
Mikael helli mielessään kuvaa heidän tulevaisuudestaan 
samalla kun hän helli Ruutia, ja unen läpi Ruut huo-
kasi, kun hänen kätensä laskeutuivat tytön paljaalle 
vatsalle ja alemmas, reisien pehmeälle iholle.

Aamulla he tulivat syvän rotkon reunalle. Kapean po-
lun viereen, vuoren seinään oli kiinnitetty kaiteeksi 
ikivanha kettinki. Laakso oli aivan heidän alapuolel-
laan, mutta köysiradan päähän oli vielä matkaa, sillä 
se oli piilotettu laaksolaisilta vaikeakulkuisen metsän 
taakse. Mikael ja Ruut alkoivat laskeutua kuilun reunaa 
pidellen ruosteisesta kettingistä kiinni. Heidän käm-
mentensä iho hankautui rakoille pehmeistä nahkakä-
sineistä huolimatta. Välillä he näkivät kondorimiehen 
linnun metsästävän rinteiden yläpuolella. Kun lintu oli 
mennyt, irtosi kaukaa vuoren seinästä pieni piste, joka 

putosi alas kohti laaksoa. Varjo avautui pudotuksen 
puolivälissä, ja tuuli tarttui mieheen ja varjoon kuljetta-
en ne vuoren taakse, pois näkyvistä.

Polku jatkui välillä louhikkoisten, välillä sileämpien 
rinteiden poikki. Loivemmilla rinteillä kasvoi ruohik-
koa, ja he näkivät siellä täällä taloryhmiä pihoineen ja 
kaivoineen. Matkalaiset pysähtyivät juomaan kaivosta. 
He kyselivät tietoja Raakelista tummakulmaisilta, hui-
vipäisiltä naisilta, jotka olivat kerääntyneet kaivolle. 
Naiset näyttivät pelokkailta ja kertoivat hurjistuneesta, 
siipensä menettäneestä enkelistä, joka oli keskellä yötä 
vyörynyt pienen kylän lävitse kuin tulinen pyörä. Ruut 
tarrasi Mikaelin ranteeseen ja vaati, että he jatkaisivat 
heti matkaa. 

”Tuulet ovat kuljettaneet hänet vuoren tälle puo-
len. Kyläläiset luulivat häntä enkeliksi, koska hän tuli 
taivaalta”, Ruut sanoi Mikaelille kun he liukastelivat 
alaspäin

”Mikä on enkeli?” Mikael kysyi.
”Jumalten sanansaattaja.”
”Miten niin?”
Ruut katsoi Mikaelia. 
”Me pelkäämme noitia, koska he vastustavat kon-

dorimiestä. Nämä ihmiset pelkäävät enkeleitä, koska 
he uskovat jumalten tuomion tulevan heidän päälleen 
ylhäältä päin. Sekä vuoristolaiset että laaksolaiset kur-
kottavat jatkuvasti ylöspäin. Mitä pyhempi mies, sitä 
korkeammalla vuorella hän asuu. Laaksoissa ihmiset 
rakentavat katedraaleja, ja he palvovat valoa korkeiden 
pilareiden välissä.”

”Kondorimies on noitia mahtavampi, koska hän 
asuu heidän yläpuolellaan”, Mikael oivalsi, mutta Ruut 
ei sanonut siihen mitään. Mikael odotti, että hän jat-
kaisi.

”Oletko koskaan nähnyt kondorimiestä?” Ruut kysyi 
lopulta.

”En ole.”
”Minä olen nähnyt hänet, kerran, kun kiipesin isäni 

kanssa huipulle.”
”Mestarin mahtavan koon huomioon ottaen se on 

melkoinen suoritus”, Mikael sanoi hymyillen. ”Kaikella 
kunnioituksella”, hän lisäsi nopeasti. 

”Nousu vuorelle kestää niin kauan, että kun sinne 
on päässyt perille, aika itse on tullut vanhaksi ja hi-
dastunut. Kondorimiehen palatsissa vuodet kuluvat 
hitaammin kuin täällä. Hänen palatsinsa on valtava, 
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mutta hän itse on aivan pieni. Hän istuu kumarassa pie-
nellä korokkeella salin perällä, kuin kivettyneenä. Hän 
on istunut siinä vuosisatoja. Hänen ihonsa on harmaa ja 
riekaleinen. Minun isäni puhui hänelle, mutta minä en 
halunnut katsoa häntä.”

”Mestarilla on ainoana kylässä kyky puhua kondori-
miehen kanssa.”

”Mutta hän ei ole koskaan nähnyt noitaa.” 
”Väitätkö sinä, että noitia ei ole olemassa?” Mikael 

seisahtui, ja Ruut hänen viereensä.
”Väitän, että heidän pelottavat voimansa ovat yhtä 

totta kuin tarinat joita laaksolaiset kertovat enkeleistä, 
että he ovat jumalien hirvittävä sotajoukko, joka pystyy 
halutessaan pyyhkäisemään tottelemattomat ihmiset 
maan päältä.”

”Tuo on rienausta. Minä kiellän sinua puhumasta 
enempää.”

Mikael jatkoi matkaa Ruut kintereillään. Onneksi 
kukaan ei ollut kuulemassa heidän puheitaan. Hän vil-
kaisi taakseen ja huomasi, että Ruutin posket olivat pu-
nehtuneet suuttumuksesta, mutta tyttö ei sanonut enää 
mitään. 
He tulivat viimeiselle kukkulalle.

”Salaisen köysiradan päähän on enää vähän matkaa”, 
Mikael sanoi.

”Eikö meidän pitäisi ensin etsiä alemmilta rinteiltä? 

Raakel on voinut tulla tänne.” 
Ruutin ilmeestä Mikael näki, että hän yritti 

voittaa aikaa.
”Kuten haluat”, Mikael sanoi. ”Mutta meidän 

on ehdittävä alas ennen kuin tulee pimeä.”
Ruut oli jo matkalla kohti kivikkoisella rinteillä 

kasvavia katajia ja pensaita.
”Raakel!” hän huusi mennessään.
”Raakel”, Mikael huusi kokeeksi. 
Ainoastaan kaiku vastasi vuoren seinistä. He 

etsivät Raakelia rinteiltä, kunnes Mikael totesi, 
että heidän olisi pakko jatkaa matkaa. Muuten he 
joutuisivat jäämään sinne yöksi. Hän sanoi tämän 
Ruutille. Hän toivoi, että tyttö huomaisi tilanteen 
toivottomuuden ja suostuisi kääntymään takaisin, 
ennen kuin he menisivät yhtään pidemmälle. 
Ruut katsoi Mikaelia. Hänen silmänsä paloivat, 
kuin hän olisi lukenut Mikaelin ajatukset. Mikael 
tiesi, että häntä ei saisi taivuteltua palaamaan ta-

kaisin.
”Minun on saatava tietää mitä tapahtui, sinä tiedät 

sen”, Ruut sanoi. 
”Jos hän on hypännyt varjon kanssa laskuvarjosilkin 

kutojan salista, tuuli on voinut kuljettaa hänet minne 
tahansa”, Mikael yritti vielä kerran.

”Entä kyläläisten näkemä enkeli?”
”Mitä siitä?”
”Minä uskon, että se oli Raakel.” Ruutin ääni sortui, 

ja hän jatkoi kyynelet silmissä:
”Minä uskon, että hän juoksi alas rinnettä, ja tuuli 

kiidätti häntä eteenpäin. Se nosti hänen jalkojaan niin, 
että hän ei livennyt kapealla polulla. Hän menee tuolla 
jo, kohti laaksoja ja järviä.”

”Se ei voinut olla Raakel.”
”Raakel hohti valoa, minulle”, Ruut sanoi ja alkoi 

itkeä. Hän kääntyi mennäkseen pois. 
”Älä seuraa minua vähään aikaan, kuuletko,” hän 

sanoi. 
Ja niin Mikael jäi seisomaan paikoilleen ja puristi 

kiipeämisestä vereslihalla olevat kätensä nyrkkiin, hän 
oli vihainen eikä ajatellut, että he olivat vielä korkealla, 
ja että kohta tulisi pimeä, ja että siellä olisi vaarallista, 
ennen kuin hetkeä myöhemmin. Hetkeä liian myö-
hään.

Mikael ryntäsi suuntaan, josta hän oli arvellut Ruu-
tin kirkaisun kuuluneen. Tyttö oli häntä paljon alempa-
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na. Hän huusi Ruutia, ja tämän ääni kuului heikkona 
louhikon takaa. Mikaelin sydän takoi hänen ylittäes-
sään kivenlohkareita niin nopeasti ja varovasti kuin 
taisi. Hän rukoili, että Ruut oli löytänyt Raakelin, ja he 
voisivat lähteä kotiin. Hän laskeutui varovasti kuruun 
ja melkein kompastui Ruutiin, joka makasi polulla hä-
nen edessään.

Mikael jähmettyi paikoilleen. Ruutin silmät hei-
jastivat öisen taivaan valoa, kun hän katsoi Mikaelia. 
Hänen suupielestään oli valunut hieman verta valkealle 
leualle. Mikael katsahti ylöspäin. Jyrkänteen reuna 
loppui yllättäen, ja pudotus oli korkea. Hän laskeutui 
polvilleen Ruutin viereen.

”Kaikki on hyvin”, hän sanoi ja silitti kädellään 
hiuksia taaksepäin Ruutin otsalta.

”Ei.” Ruut sanoi. ”Ei tarvitse olla.” 
Hän nyökkäsi kohti pakkaustaan, joka lojui hieman 

kauempana.
”Hae se”, hän sanoi. 
Mikael haki pakkauksen. Se oli avautunut. Pakka-

uksessa oli viikattuna taitaville laskoksille ohuen ohut 
laskuvarjosilkki, Ruutin isän silkki.

”Raakel antoi minulle siivet ja sanoi, että minä tietäi-
sin, mitä tehdä. Mutta minä en halunnut omia siipiä, 
minä halusin vain hänet. Kun hän juoksi pois, enkä 
minä löytänyt häntä, minä vein laskuvarjosilkin. Tiesin, 
että häntä syytettäisiin sen katoamisesta, ja minä voisin 
sen varjolla etsiä hänet käsiini”, Ruut sanoi. 

Vasta nyt Mikael huomasi, että Ruut kantoi yhä 
Raakelin siipiä viittansa kätköissä. Ne olivat murskaan-
tuneet hänen allaan, kun hän oli pudonnut.

”Minä en halunnut uskoa, että hän hyppäisi”, Ruut 
sanoi.

”Älä puhu enempää. Saamme sinut kuntoon ja läh-
demme takaisin ylös”, Mikael sanoi.

”Etkö sinä ymmärrä?” Ruut sanoi. ”Minä haluan 
elää, mutta en sinulle. Jos minä tästä nousen, nousen 
itse ja löydän tieni takaisin. Minä en ole sinun, en ke-
nenkään, nyt enkä tulevaisuudessa. Raakel ei antanut 
minun elää hänelle, ja nyt minä ymmärrän, miksi. 
Minä päästän sinut vapaaksi. Nyt on sinun vuorosi.” 

Ruut yski. Hän oli puhunut pitkään. 
”Muista, mitä kerroin sinulle kondorimiehestä ja 

noidista. Tämä on sinun tilaisuutesi päästää irti”, hän 
sanoi.

Mikael tuijotti häntä. Ruut hengitti nyt rauhallisesti, 

ja hän sulki silmänsä. Hän ei enää puhunut Mikaelille. 
Mikael levitti huovan hänen ylleen, ja otti sitten las-

kuvarjosilkin pakkauksesta. Varjo oli ohutta, sinisen ja 
vihreän sävyissä läikehtivää kangasta. Se oli sidottu nyy-
tiksi, joka avautuisi narun pään pienestäkin nykäisystä. 
Hän silitti sormellaan sen kiiltävää pintaa. Nyyttiä 
avaamattakin hän tiesi, että varjo oli mestarin hienoim-
pia töitä. Hän kiinnitti varjon pakkaukseensa niin, että 
se pysyi tukevasti hänen selässään. Mikael käveli hitaasti 
viimeiset vaikeakulkuiset metrit vuoren reunalle. Hän 
katseli hetken pimeyteen, ja hyppäsi. 

Hyvissä ajoin ennen puiden latvoja hän vetäisi na-
rusta.

© Saara Henriksson 2006

Saatesanat novelliin Vuoren lapset

Viime kesänä vierailin Poprad Tatryssa Slo-
vakiassa, Vysoge Tatrylla eli Korkeilla Tatra-
vuorilla. Slovakian vuoret ovatkin varsinaiset 
lohikäärmevuoret, Slovakiassa on kuvattu 
esimerkiksi Viimeinen lohikäärme -elokuva. 
Sama vuorijono jatkuu Karpaateilta pitkälle 
Keski-Eurooppaan saakka. Niillä vuorilla 
katselin ensimmäistä kertaa pilviä ylhäältä 
päin samalla kun itse seisoin tukevasti kallion 
päällä. Usvan nettisivuilla olevassa valokuvas-
sa istun vuoren rinteellä, noin 2000 metrissä 
ja luultavasti pitkästä noususta läkähtymäi-
silläni. Vuori on vaikea sille joka ei ole niihin 
tottunut. On yllättävän raskasta nousta joka 
askeleella ylöspäin. Alaspäin kyllä sujuu.
Tässä novellissa laskeudutaan alas vuorelta. 
Novelli ei tee oikeutta Tatravuorille, mutta 
jotakin vuorilla koetusta on toivottavasti jää-
nyt myös tekstiin. 

Saara Henriksson
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Spekulatiivisia lehtipoimintoja
Suomessa julkaistaan monia pienlehtiä, joiden toimin-

ta perustuu puhtaaseen talkootyöhön. Usva esittelee 

poimintoja lehdistä ja niiden mielenkiintoisista nume-

roista.

Isku on pulp-lehti, joka julkaisee lyhyitä ja iskeviä jän-
nitys- ja seikkailunovelleja. Kaksi kertaa vuodessa il-
mestyvän lehden kustantaja on Kioskikirjallisuusyhdis-
tys ja sen päätoimittaja on Juri Nummelin. Tekstit eivät 
varsinaisesti ole spekulatiivisia, mutta lehden sivuilla 
on novelleja tunnetuilta tekijöiltä, mm. Petri Salinilta, 
Helena Nummiselta ja Tapani Baggelta. 

Iskun tiedotusblogi löytyy osoitteesta http://iskuleh-
ti.blogspot.com/ ja päätoimittajaan yhteyttä ottamalla 
voi tilata numeroita, tai tarjota tekstejään julkaistavaksi.  
Isku on kiinnostunut lyhyistä, nasevista dekkari- ja 
toimintajännäriteksteistä. Kannattaa myös tutustua 
päätopimittajan muihin lehtihankkeisiin. Iskua voi olla 
hankala tavoittaa kirjastoista, joten kannattaa tilata suo-
raan oma kappale.

IBBY Finland (International Board on books for 
Young People, Suomen osasto) julkaistee lasten- ja 
nuortenkirjallisuuteen keskittyvää Virikkeitä-lehteä. 
Numeron 2/2006 teemana on fantasiakirjallisuus, 

ja lehdessä on artikkeleiden lisäksi fantasiakirjojen 
arvosteluja. Hämeenlinnassa pidettiin 22.4.2006 Fan-
tasian porteilla -seminaari, jossa olivat esiintymässä 
Sari Peltoniemi, Tapani Bagge, Virpi Saarinen ja Mila 

Teräs. Lehdessä on tästä tapahtumasta artikkeli. Niklas 
Bengtsson esittelee artikkelissaan Fantasianovellien raja-
alueet Ritva Toivolan, Leena Krohnin ja Asko Martin-

heimon arkea ja fantasiaa yhdisteleviä novelleja.
Tähtivaeltaja 3/2006:ssa on Juha-Pekka Koskisen 

reaalifantastinen novelli Kellastunutta ruohoa ja Heku-
ma-kirjoituskilpailun satoa eli toiseksi tulleen M.G. 

Soikkelin novelli Kukin kukille sekä raapalesarjan par-
haimmistoa. Vesa Sisättö palaa raportissaan Kuinka 
järjestetään conia pöhnässä Finncon 2006:n maisemiin 
ja tunnelmiin. P. A. Mannisen legendaarisen Teräslil-
ja-sarjakuvan ystäville on uusi episodi. Tähtivaeltajan 
kirjailijaesittelyssä on Liz Williams. Kirja-, DVD- ja 
leff a-arvosteluineen hyvin ammattitaitoinen ja vaikutta-
va paketti.
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¶ Omaa olemustani on tullut pohdittua useampaan 
otteeseen. Mutta näin aluksi voisin esittellä itseni ni-
meltä. Terve, olen Iida Ojanperä. Hauska tutustua. 
Sain marraskuussa uuden vuosirenkaan, kun täytin 23. 
Tulen ja menen moneen suuntaan, eteen- ja taaksepäin, 
katselen kaikkiin ilmansuuntiin. Syksyllä 2004 muutin 
Turkuun kotisaareltani, Kaskisista. Minusta voi tehdä 
havaintoja Aura-joen tuntumassa.

¶ Monien maalauskurssien jälkeen olen ajautunut va-
lokuvan pariin. Kirjoitan toiveita paperille. Unohdan 
ne. Ja ajan kuluessa huomaan niiden pikku hiljaa to-
teutuneen. Eli toiveiden tiellä edelleen ollaan. Syksyllä 
2004 aloitin valokuvaopinnot Turun taideakatemiassa. 
Opettelen auraamaan uraa eteenpäin päivä kerrallaan. 
En erota kuvien kanssa taiteilua omaksi sektorikseen 
irti muusta elämästä, luomisen avulla haen ymmärrystä 
tälle maanpäälliselle tallustelulle.

¶ Tehosekoittimen tapaan joko sotken useampaa tek-
niikkaa yhteen tai pidän ne täysin erillään toisistaan.
Luettelomaisesti tekniikat voi tiivistää melko laajaan 
kategoriaan: valokuvaan, videoon, ääneen, maalauk-
seen, installaatioihin ja kirjoittamiseen. Näitä yhdiste-
len ja manipuloin. Tällä hetkellä olen keskittynyt aika 
pitkälti valokuvaan. Pidän lavastetuista kuvista, niitä 
pyrin itsekin luomaan melko pelkistetyin elein.

¶ Kuvieni levikki on ollut melko minimaalista, koska 
olen viimeiset kaksi vuotta keskittynyt opiskeluun
ja koulun tarjoamiin erilaisiin työpajoihin. Talvella 
2005 osallistuin 1. vuosikurssin opiskelijoiden
valokuvanäyttelyyn, mikä järjestettiin valokuvakeskus 
Perissä Turussa. 

Vuoden 2005 syksyllä pidimme Huomaa mut -valo-
kuvanäyttelyn opiskelutoverini Jari Aittokallion kanssa 
Köysiratagalleriassa Turussa. Sain Huomaa mut -teokse-
ni esille myös Jyväskylään, baari Vakiopaineeseen alku-
kesästä 2006. Nämä valokuvat keskittyvät pohtimaan 
katsetta, huomatuksi tulemista, milloin olemme osa 
ympäristöä ja milloin ympäristöstä irrotettavissa oleva 

osa? Kun meistä jokainen (näin yleistäen) tahtoo tulla 
erilaisin keinoin huomatuksi, olemassaolevaksi elämäs-
sä. 

Viime keväänä asuin kuukauden päivät Helsingissä 
ja toimin videotaiteilija Santeri Tuorin assistenttina:
mm. reprosin ja videokuvasin Santerin näyttelyitä. Vii-
me kesän toimin valokuvaterapeutti Ulla Halkolan
assistenttina. Teemme edelleen yhteistyötä. Tällä hetkel-
lä työskentelen myös  Kapustarinoita kirjoittajayhdis-
tykselle; tarkoitukseni on kuvittaa runokalenteri.
12 kuukautta, 12 runoa, 12 kuvaa runoilijoista.

¶ Olen erityisen ylpeä työstä, mikä poikkeaa täysin 
valokuvailmaisun polulta. Keväällä 2006 pääsin puvus-
tus puuhiin Turun taideakatemian 3. vuosikurssin 10 
minuuttiseen lyhtyelokuvaan, “Nuikan pyykit”. Kolme 
viikkoa kuvausryhmän kanssa oli järjettömän hauska 
ja uudistava kokemus! Olen myös ylpeä siitä, että sain 
mahdollisuuden kuvittaa Kirjoita kosmos -kirjaa.

¶ Valokuvien tekeminen on minulle performanssi. Per-
formanssilla tarkoitan koko kuvan luomisprosessia al-
kuideasta viimeisen kuvan ottoon. Käytän itseäni usein 
kuvieni roolihahmona. Ympäripyöreän suuruudenhul-
lusti toimin siis ohjaaja-käsikirjoittaja-näyttelijä-lavas-
taja-puvustaja-valosuunnittelijana kuvaa tuottaessani. 
Yleensä idea kuvaan lähtee liikkeelle tunteesta (surusta, 
turhautumisesta, ilosta, RAKKAUDESTA...) Näitä 
tunteita herättää koko ympäröivä maailma ihmisineen, 
eläimineen ja esineineen.

Haen innostusta myös kirjallisuudesta, elokuvista 
ja musiikista. Saatan soveltaa jotain näkemääni asiaa 
omaan teokseeni. Esimerkiksi Tim Burtonin Saksikäsi 
Edvard sai minut kehittelemään valokuvan Lintuihmi-
sestä, jonka toinen käsi on muuttunut siiveksi.

¶ Millaisia teemoja tai ideoita haluan välittää kuvillani? 
Mikä on todellista ja mikä fantasiaa? Mikä todellista 
fantasiaa? Valokuva. Ainakin toisinaan. 

Leikin, unelmoin ja toteutan painajaisia.
Minulle valokuva antaa sekä vapauden rakentaa pilvi-

taiteilijan OMAT SANAT
Iida Ojanperä
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linnoja että tuumailla pahojen ajatusten peikkometsiä. 
Jaan naama vakavana asenteita & käsityksiä silmin ha-
vaittavista todellisuuksista, omista tai toisten tai meidän 
kaikkien yhteisistä maailmoista.

Vastakohta kylmäpäisyydelle on hyvin yksinkertainen 
seikka: joskus on vaan ihana tehdä kuva kuvana, ilman 
sen suurempaa spekulaatiota. Otan kuva, jos en saa 
sanotuksi sanottavaani. Tai toisaalta voin täydentää
kuvaa tekstillä.

¶ Tulevaisuus. Hmm. Tulen varmaankin tekemään töitä 
tulevaisuudesta. Tai katsotaan, mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan. Haluaisin vielä kokeilla tukkia jalkaani videon 
ja äänen maaperälle. Pidin paljon kuvataitelija Sari 
Torvisen syksyllä järjestämästä videotyöpajasta.

Leikkaaminen ja äänien sovittaminen kuvaan 
vaikuttaa hauskalta. Ajantaju katoaa, kun kököttää 
koneen ääressä haltioissaan työstämässä videotekelettä. 
Kuvituskuvat miellyttävät, ehkä tulen olemaan 
enemmänkin tekemisissä niiden kanssa.

Kuvien ohella nautin kirjoittamisesta. Ehkäpä jonain 
päivänä runoilen, sanailen tekstiä jotenkin jonnekin.
Vesi kaikissa olomuodoissaan on minulle hirmusen 
tärkeä elementti. Veteen liittyvää projektia olen aikeissa 
kehitellä päivänä sopivana. Mottoni on maa-ilma ei ole, 
jos meri ei ole.

Iida Ojanperä

© Iida Ojanperä 2006
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Portin voitto Markku Soikkelille

Tampereella  jaettiin joulukuussa Portin 21:nnen 
kirjoituskilpailun palkinnot perinteisin menoin. 
Voiton nappasi kolmatta kertaa tamperelainen 
M.G Soikkeli. Hänen novellinsa oli tuomariston 
luonnehdinnan mukaan uudenlaista cuberpunk-
kia. M.G sai kilpailussa myös kunniamaininnan. 
Toisen sijan jakoivat turkulainen Harri Erkki 
(monikerroksellinen, kertojia vaihtava tarina) sekä 
oululainen Vesa-Pekka Herva (arkeologitarina). 
Jaetulla kolmannella sijalla olivat Petri Laine Hel-
singistä sekä viime vuonnakin menestynyt J.K. 

Miettinen. Kunniamainittujen listalla oli tuttuja 
nimiä, mutta myös uusia tekijöitä. Tuomaristo 
luonnehti kisaa kovatasoiseksi ja kehui myös pal-
kintosijojen ulkopuolelle jääneitä fi nalisteja. Lop-
pukilpailuun päässeiden kirjoittajien on syytä olla 
ylpeitä itsestään!

Kari Nenonen on kuollut

Kauhu- ja kioskikirjallisuuden grand old man Kari 

Nenonen kuoli sairauden murtamana marraskuussa. 
Kari Nenonen ehti uransa aikana kirjoittaa useita kau-
huromaaneja (mm. Ken kuolleita pelkää) ja sf-romaanin 
(Messias),  Jerry Cottoneita, kioskikirjallisuutta... Neno-
nen oli innoittajana monelle nykypäivänä vaikuttavalle 
sf- ja kauhukirjoittajalle.

Kirjoituskilpailuja

Tähtivaeltaja ja Helsingin Science Fiction Seura järjes-
tävät Tähtivaeltaja-lehden 25-vuotisen taipaleen kun-
niaksi kaikille avoimen science fi ction -novellien kir-
joituskilpailun. Teema on vapaa, mutta tarinan täytyy 
tapahtua Maapallon ulkopuolella ja olla tieteiskirjalli-
suutta. Voittaja saa palkinnoksi 250 euroa. Muita kirja- 
ja tavarapalkintoja jaetaan tuomariston harkinnan mu-
kaan - kuitenkin vähintään viidelle parhaaksi valitulle 
novellille. Voittajateksti julkaistaan Tähtivaeltajassa ja 
muita novelleja voidaan julkaista sopimuksen mukaan. 

Uutiset

Novellien sallittu enimmäispituus on 25 liuskaa (fontti 
Times New Roman 12, riviväli 1,5). Sama henkilö voi 
osallistua useammalla novellilla. Kilpailutyön on oltava 
suomenkielinen ja ennenjulkaisematon. Kilpailuun 
osallistutaan nimimerkillä, joka tulee merkitä jokaiseen 
kilpailuun osallistuvaan työhön.

Mukaan tulee liittää samalla nimimerkillä varustettu 
suljettu kuori, joka sisältää kirjoittajan nimen ja 
yhteystiedot. Kilpailutöitä ei palauteta. Kilpailutekstit 
lähetetään 30.6.2007 mennessä osoitteeseen Anne 
Leinonen, Kiisterintie 146, 50670 Otava. Esiraadissa 
ovat tutkija Irma Hirsjärvi ja kirjailija Anne Leinonen. 
Tuomaristossa ovat Tähtivaeltajan päätoimittaja Toni 

Jerrman, toimittaja Jukka Halme, kriitikko Vesa 

Sisättö ja kirjailija J. Pekka Mäkelä. Lisätietoja: Anne 
Leinonen, annemleinonen@dnainternet.net / 040 
7430679 

Palautteelinen kirjoituskilpailu Nova 2007 on 



USVA 4/200651    

käynnistynyt. Turun Science Fiction Seura ja Suomen 
Tieteiskirjoittajat järjestävät kilpailun jo kahdeksatta 
kertaa. Kilpailu on avoin kaikille, jotka eivät ole 
aikaisemmin julkaisseet kaunokirjallista teosta 
(omakustanteet ja julkaisut antologioissa eivät ole este 
osallistumiselle). Novellit tulee kirjoittaa suomeksi. 
Aihe on vapaa, kunhan se liittyy science fi ctioniin 
tai fantasiaan. Kisaan saa osallistua useammalla 
novellilla. Tekstit, joiden maksimipituus on 20 liuskaa, 
postitetaan kolmena kappaleena ja nimimerkein 
varustettuna Turun Science Fiction Seuralle 2.4.2007 
mennessä osoitteeseen TSFS ry. / NOVA 2007, PL 
538, 20101 Turku. Lisätietoja: NOVA-sihteeri Tytti 
Korhonen, nova2007(ät)tsfs(piste)fi , http://www.tsfs.
fi /nova/ ja http://novakilpailu.livejournal.com/.

Kevään tapahtumia

Tähtivaeltajapäivät järjestetään Helsingissä lauantaina 
5.5.2007. Ulkomaisena kunniavieraana on Christopher 
Priest, jolta on suomennettu kirjat Käänteismaailma ja 
Fuuga synkälle saarelle. Priestin tuotanto monipuolinen 
ja palkittu. Parhaillaan Suomen elokuvateattereissa pyö-
rii Priestin romaaniin pohjautuva elokuva Prestige.

Åcon, eli Suomen ensimmäinen hotellicon ja samalla 
ensimmäinen Ahvenanmaalla järjestetty con pidetään 
17. - 20.5.2007 Maarianhaminassa hotelli Adloninissa. 
Åconin kunniavieraana on skottikirjailija Hal Duncan. 
Coniin tulee osanottajia myös muista pohjoismaista 
ja kauempaakin, joten conin ohjelma on kokonaan 
englanninkielinen. Osallistumismaksu on 20 euroa 

ja majoitus hotellissa kahden hengen huoneessa koko 
ajalta maksaa 150,- per henki.  Maarianhaminaan 
pääsee kätevimmin Åconin ryhmätarjouksilla, Siljan 
Turisti II-luokan hyteissä: Turku-Maarianhamina-
Turku hintaan 10,- tai Turku-Maarianhamina-
Helsinki hintaan 20,-. Lisätietoja osallistumismaksun 
maksamisesta, huonevarauksista ja kaikesta muusta 
coniin liittyvästä Åconin kotisivuilta osoitteesta 

http://acon.wordpress.com.

Julkaisu-uutisia

Hannu Rajaniemeltä on ilmestynyt novellikokoelma 
Words of Birth and Death. Kirjan saatteessa sanotaan 
seuraavaa: ”Finland is a land of darkness, myth and po-
werful magic. In this collection, modern Nokia-toting 
Finns come face to face with their deepest roots. I.

Juha-Pekka Koskiselta ilmestyy keväällä 
novellikokoelma Kirjailija joka ei koskaan julkaissut 
mitään. Sari Peltoniemeltä ilmestyy lastenromaani 
Kerppu ja tyttö, joka tarkastelee koiran ja tytön suhdetta 
koiran näkökulmasta. Jukka Laajarinteeltä tulee 
fantasiaromaani Jäiset jumalat.

Vastaukset s. 25 arvoitusrunoihin:
Kaarne eli korppi, 
Grigori Jefi movits Rasputin, 
asteroidi/meteoriitti/meteori


