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Sisällys
Vuoden ensimmäinen Usva pureutuu pelkoihin.
Marko Hautalan Minä perhonen, sinä Morfeus
liikkuu unen ja toden rajapinnassa. Lukijan eteen
kietoutuu maailma, jossa todellisuus muuntuu toiseksi,
joskus vahvaksi, joskus pelottavaksi. Myytin ja pelot
kulkevat rinta rinnan arjen kanssa.
Sekä Petri Laineen Lordi Wesleyn perintö sekä Kari
Tossavaisen Kasvualusta käyttävät pohjanaan samaa
lähtöasetelmaa: molemmissa on päähenkilöinä palvelija
sekä hänen omalaatuinen isäntänsä. Siinä, missä Lordi
Wesley käsittelee kauhukirjallisuudesta tuttua aihetta,
menee Kasvualusta absurdimpaan suuntaan.
Natalia Laurilan Kaikki mitä rukoilin kertoo
tiikerinaisesta, joka on joutunut Thorovingin
kuvernöörin haaremiin orjaksi. Valloittajien ikeen alla
elävien tiikerien asema ei ole niin huono, kuin miltä
päällisin puolin näyttää. Raikas ja tunnelmallinen
fantasiatarina tempaa mukaansa, ja Laurilan luoma
taidokas puhekieli rytmittää kerrontaa.
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Jarmo Karosen Risti ja robotti on peräisin Tyhjiömonimediaprojektista, tekstiä, musiikkia ja animaatioita
yhdistävästä taideteoksesta. Novelli on välähdys
tulevaisuudesta, jossa kirkolla ei ole enää henkistä arvoa,
vain maallinen arvo. Usvan www-sivuilla julkaistaan
novellin kanssa samaan aikaan projektiin liittyvä video
Viisikulmio sekä biisi Valkoisen siirto. Jarmo Karosen
haastattelussa kerrotaan projektin taustoista tarkemmin.
Helena Numminen esittelee kolumnissaan Pelon
hallinnasta syyn pelkokirjallisuuden suosioon. Miksi
meidän kaikkien on hyvä lukea jännäreitä, kauhukirjoja
ja dekkareita?
Tässä numerossa julkistetaan Usvan ensimmäinen
kirjoituskilpailu, jonka teemana on arjen outous.
Muista kirjoituskilpailuista poiketen kisan viisi
tuomaria palkitsevat kukin oman suosikkinsa. Kisan
voittaneet novellit julkaistaan Usvan numerossa 2/2007.

Pääkirjoitus
Lapsuudessa pelottavat asiat olivat yksinkertaisia: sänkyä
öiseen aikaan heiluttava kääpiö tai napaa sormella poraava
peikko, pelko siitä antaako opettaja unohtuneesta kirjasta
Heimo Hutiluksen, pelko siitä että isä ja äiti eivät tulekaan
yöksi kotiin. Ne saattoivat unohtua itsestään ja muuttua
merkityksettömiksi hetkessä. Vain silloin, kun televisiosta
näytettiin ydinsotadokumenttia ja esiteltiin Hiroshiman
tuhoa, alkoi ahdistaa. Se oli hallitsematonta pelkoa, koska
siihen ei voinut mitenkään vaikuttaa. Mutta senkin saattoi
vähitellen unohtaa.
Aikuisen pelot ovat vaikeita ja hankalia käsitellä, koska
oman elämän solmukohdat ja maailmanpolitiikan taustatekijöiden monimutkaisuuden voi hahmottaa, ja ratkaisut
ongelmiin ovat muuttuneet monimutkaisiksi vuorovaikutussuhteiksi. Pelkoihin ei ole olemassa yksinkertaisia pakettiratkaisuja. Kaiken kruunauksena oman kuolevaisuutensa
tiedostaa, kun näkee käytännössä kuinka keho alkaa rapistua ja päivät vilistävät silmien ohi.
Silti pelot ovat luonnollinen osa elämäämme, joskus jopa
tuntuu, että ne ovat toimintaa elossapitävä voima. Pelot
ruokkivat ihmistä tekemään luovia ratkaisuja, ne ajavat sohvan pohjalta ylös, ne aktivoivat ja vaikuttavat elämäämme
jokapäiväisesti.
Pelot ajavat myös absurdeihin ylilyönteihin. Spekulatiiviseen ﬁktioon ja eritoten fantasiakirjallisuuteen liittyy
pelkoja ja asenteita. Minulle on ollut lapsesta asti selvää, että
sadut ovat satuja ja fantasia fantasiaa: kirjoista ei manata
mörköjä eikä noitakirjoja lukemalla päädy itse noidaksi.
Pieni, mutta äänekäs uskovaisten joukko on taas sitä mieltä,
että fantasiakirjallisuus on pahasta, ja Harry Potter erityisesti on noituuteen houkuttelevaa kirjallisuutta.
Miksi sitten juuri Harry Potter on saatanasta? Koska
verkossa ilmestyvä pilailulehti The Onion julkaisi artikkelin,
jossa 9-vuotias Ahsley Daniels kertoo Harry Potterin inspiroineen häntä noituuden ja saatanan pariin. Valitettavasti
kiihkouskovaisilta meni satiiri silmien ohi ja he ottivat artikkelin kirjaimellisena todisteena siitä, että fantasiakirjallisuutta kirjoitetaan siksi, että lapset voitaisiin kasvattaa pahuuden palvelijoiksi. Huhu alkoi levitä kulovalkean tavoin
ja artikkelia siteerattiin aitona todisteena. Pienestä pilasta
on kasvanut valtava lumivyöry, jonka jatkeena Suomessakin
julkaistaan Pottereiden noituutta ruotivia hengellisiä kirjoja
ja kirjoitetaan yleisönosastolle amerikkalaisten uskonveljien
suomennettuja julistuksia. Eräässä tuntemassani koulussa
Harry Pottereita ei osteta koulukirjastoon, eikä mitään
muitakaan kirjoja, jotka saattaisivat houkutella saatananpalvojaksi.

Yhtä lailla rockyhtye Lordin valinta euroviisuedustajaksi
on aiheuttanut suorastaan kansanliikkeen, joka toitottaa
metallimusiikin vaarallisuutta. Länsi-Savossa olleessa yleisönosastonkirjoituksessa eräs perheenäiti oli vakavissaan
sitä mieltä, että nuorten lisääntynyt pahoinvointi johtuu
metallimusiikin kuuntelemisesta. Ilmeisesti pahuudesta ei
saisi kirjoittaa tai sitä kuvata musiikissa, vaan jo pahuuden
mainitseminen on yhtä kuin itse paha.
Jo C .S. Lewis totesi, ettei lapsen mieli voi vahingoittua
fantasiasta, vahingollisempaa on se mitä pidämme realistisena
kirjallisuutena. Lapset osaavat erottaa toden ja tarun toisistaan. Aikuisilla sen sijaan näyttää olevan siinä ongelmia.
En kiellä, etteikö olisi olemassa noituudesta kiinnostuneita nuoria tai saatananpalvojia. On kuitenkin eri asia syyttää
kirjallisuutta näiden ilmiöiden aiheuttajaksi ja kieltää fantasiakirjallisuuden lukeminen kokonaan. Vähän sama juttu,
kuin että kaikki autot pitäisi romuttaa siksi, koska joku voi
ajaa tahallaan autolla toisen yli.
Kirjallisuuden voima, kuten ylipäänsä koko taiteen voima,
on sen kyvyssä herättää uusia ideoita, kyseenalaistuksia ja
toisaalta myös antaa lohtua. Kirjallisuuden tai musiikin kieltäminen on sama asia kuin julistettaisiin ajattelu pannaan.
Mutta sanotaankin, että fundamentalismissa ei olekaan kyse
omasta uskosta vaan siitä, että muut ajattelevat väärin ajatellessaan toisin kuin mitä itse ajattelee.
Kirjallisuus tarjoaa mahdollisuuden käsitellä pelkoja, niin
omia kuin toistenkin, kirjoittaa sille varjolle jota kannamme
mukanamme. Paperille voi vuodattaa inhimillisen toiminnan koko kirjon – myös kaiken sen minkä pystyy rajaamaan
epäinhimilliseksi – ja käsittelemään arkojakin asioita. Kirjallisuus jättää lukijalle tulkinnan mahdollisuuden, se ei ole
valmiiksi kuvitettua, pureksittua ja sovitettua, vaan se luottaa
lukijan tulkintaan.
Se, että kaunokirjallisuutta tai musiikkia epäillään pahuuteen houkutteleviksi, kertoo jotakin siitä, miten tärkeänä
pidämme taidetta ja sen vaikutusmahdollisuuksia. Fantasian
vastustajat pelkäävät, että lapset ja nuoret ajautuvat pois heidän arvoistaan ja näkemyksistään, toisin sanoen ajattelevat
omilla aivoillaan ja tekevät omia valintojaan. Fantasia- ja
tieteiskirjallisuus on entäpä jos –kysymyksineen kapinallisten
kirjallisuutta. Sellaista kirjallisuutta, joka saattaa muuttaa sitä
tapaa, millä katsoo maailmaa. Ja se jos mikä on pelkäämisen
arvoinen asia.
Anne Leinonen
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Minä perhonen,
sinä Morfeus
Marko Hautala

Suo on kylmä ihoa vasten. Se tunkeutuu vaatteiden läpi, kasvojen yli ja kutittaa sieraimia, kun painun syvemmälle.
Yläpuolella aurinko on hopeinen, sen kalpeaa valoa täplittävät hitaasti kääntyvät meteorit. Ne ovat jähmettyneet
taivaalle lentoonsa, niiden varjoisat syvennykset ja onkalot
näyttävät jäljittelevän suita, silmiä. Tähtienvälisestä kivestä
muotoutuneita naamioita. Tämä on maailmanloppu, ääni
vasemmassa korvassa sanoo. Sitten pimeys peittää näkökentän ja painun pinnan alle.
Pimeys. Paniikki herää kuin eläin. Suo kuristaa raajoja,
tunkeutuu ruumiinaukkoihin, luomien alle. Kuulen hengitykseni moninkertaisena.
Keskityn.
Havahdun unessa.
Pimeys alkaa haalistua, sävyt heräävät.
Uni on minun.
Turpeen jäätävä kuristusote hellittää, muuttuu vedeksi,
vihertäväksi, lämpimäksi. Merilevä kutittaa selkää ja jalkapohjia. Aurinko on aaltojen mukana väreilevä kehä, kuin
sulaa kultaa. Sen lämpö kulkee läpi sydämen, vatsan ja lanteiden, aina sormenpäihin saakka. Voisin kellua virtausten
mukana ikuisuuden.
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Emilia heräsi omaan raukeaan muminaansa. Makuuhuone
oli hetken vain utuinen pilkahdus luomien välissä.
Kun se tarkentui, Emilia huokaisi pettyneenä ja kömpi
sängystä. Hän keitti vahvaa kahvia ja poltti parvekkeella
tupakan. Kiven kylmyys hohkasi tossujen läpi jalanpohjiin.
Emilia katseli aamuruuhkaa ja oli hetken varma, että voisi
liikutella autoja, jos niin haluaisi.

”Mä olin eilen yheksään asti töissä”, Hannah sanoi Emilialle
kömpelösti peiteltyä ylpeyttä äänessään.
Silmät näyttivät siltä kuin hän olisi valvonut viikon, työhuone kuin siellä olisi tehty kiireinen kotietsintä.
”Mun piti saada budjetti valmiiksi ja valmistella esitys
seminaaria varten.”
”Se oli tänä aamuna, eikös?” Emilia kysyi.
”Joo, toivottavasti meni ihan hyvin.” Huokaus.
”Mä oon jo ehdottanu sulle ratkaisua kaikkeen tohon”,
Emilia sanoi ja selasi työpostiaan. Kuoret suhahtelivat lempeästi toisiaan vasten.
”Ai kiireeseen, vai?”
”Kaikkeen…” Emilia sanoi ja huitaisi kädellään ympäri

työhuonetta niin että yksi kuorista putosi lattialle. Hän poimi sen rauhallisesti ja sanoi: ”Kaikkeen tohon.”
Hannah tuhahti.
”En mä uniani halua kontrolloida, vaan elämääni.”
”Se on sama asia.”
Hannah nauroi väsyneesti ja hieroi silmäluomiaan.
”Kuule, Emilia. Se toimii sulle. Ensin se kundalini -jooga
ja nyt tämä. Sulla ei oo lapsia hyysättävänä.”
Emilian vuoro nauraa.
”Tekosyitä”, hän sanoi muka päivitellen.
”Älä viitsi. Se raportti. Ootko sä tehnyt sen?”
”Totta kai.”
”Ihan tosi?”
”Joo, eikä vaatinut edes ylitöitä. Unenhallinnastakohan
johtuu?” Emilia kiusoitteli.
Hannah pyöritti päätään ja kääntyi tietokoneen ääreen.
”Lähetätkö sen mulle sähkösenä.”
Emilia nyökkäsi ja avasi toimistoa kohti kävellessään
kirjekuorta. Puoli vuotta sitten hän olisi pelännyt katsoa,
mitä sieltä paljastuisi. Odottamattomia laskuja, jotka sotkisivat projektin budjetin, syyttäviä tiedusteluja asiakkailta,
käsittämättömiä vaatimuksia. Hän oli pelännyt, aivan kuten
uniaankin.
Illalla Emilia sammutti lukulampun, keskittyi kuviteltuun
valopisteeseen mielensä keskuksessa ja toisti unimantraa kuin
iltarukousta.
Talvinen metsä. Puiden runkojen välissä häilähtelee varjoja.
Kuolleen isoäitini itku kuuluu jostakin. Kylmyys on kouriintuntuva, pakkaslumi pettää jalkojeni alla ja viiltää paljasta
ihoa. Pysähdyn ja katson maisemaa.
Havahdun unessa.
Vapina loppuu heti. Edessäni hanki on antanut periksi
pilkahdukselle sammalta, jonka vihreys on pyörryttävän syvää. Lumi alkaa sulaa, maisema vaihtuu keväiseksi. Linnunlaulu ja sammalentuoksu täyttävät ilman.
Uni on minun.
Värit kivistävät silmiä, kun valo virtaa takaisin painajaisen
lamaannuttamiin näköhermoihin.

Unen värit viipyivät lounasravintolan haarukoissa, pöytäliinoissa ja tummanvihreissä verhoiluissa vielä puolenpäivän
aikoihin.
Emilia oli levollisella, rohkealla tuulella ja jaksoi kuunnella Hannahin vyörytyksiä työasioista, projektien loppuraporteista, tasapainoilusta budjettien kanssa, EU-rahoituksen
Baabelin torneista. Hän kuuli kaiken, mutta yhä uudestaan
katse kääntyi jonnekin toisaalle. Jonnekin missä värit häilähtivät lupaavasti, muistuttivat unen metsästä.
Lounaan jälkeen hän jäi hetkeksi yksin, kun Hannah

kiirehti ruokaa suussa kokoukseen. Hän kohotti kupin vihreää
teetä nenänsä alle ja antoi tuoksun kohota sieraimiinsa. Se oli
kuin sateen puhdistamaa sammalta.
Emilia palasi työhuoneeseensa ja otti pöydältä Firenzen
konferenssin esitteen. Boström oli päättänyt lähettää hänet
sinne. SMEs in Transition oli konferenssin nimi. Emilia oli
kertonut unipiirissäkin matkasta. Firenze oli kuulemma ikimuistoinen kaupunki. Duomo, Uﬃzin galleria, Michelangelon Daavid. Emilia oli usein ottanut konferenssin esitteen
työpöytänsä laatikosta, katsellut kiiltävälle paperille painettuja
kuvia. Hänestä tuntui uskomattomalta, että joku halusi maksaa hänen matkansa niin kauas.
Emilia kosketti esitteen kansilehden liukasta pintaa ja uskoi
hetken sormiensa painuvan paperin läpi, silittävän tuntemattoman kirkon viileää kiveä.

Jos Emilian olisi pitänyt nimetä ihminen, jota varauksettomasti ihaili, hän olisi nimennyt Alisan.
Alisa istui pöydän päähän ja katsoi unipiiriä hymyillen. Hänellä ei koskaan ollut mukanaan papereita, kalvoja tai nimilistoja. Sessiot kasvoivat luonnollisesti kuin puu tai avautuva
kukka. Tavanomaiset elämänhallintaopettajat, new age -gurut
ja psykologit kantoivat aina mukanaan kuolleiden kirjoittamia
sitaatteja, pinnallisia vitsejä ja piilosyyllistäviä teorioita. Alisa
vain oli.
”Miten te olette edenneet?” hän kysyi. ”Haluaisiko joku
kertoa?”
Alisa osasi lukea ihmisten ilmeistä, kuka oli tarpeeksi rohkea. Se loi turvallisuudentunteen. Ei tarvinnut pelätä, että
joutui kertomaan mitään, ellei ollut sellaisella tuulella. Toisaalta rohkaistiin puhumaan, juuri sopivasti. Emilian elämän
kohokohdat olivat nykyään nämä unipiirin sessiot. Ja unet,
tietysti.
”Mirva? Haluatko sä aloittaa?” Alisa kysyi ja kumartui
eteenpäin.
Mirva oli kovaääninen ja kävi toisinaan Emilian hermoille.
”Joo, mä oon edennyt tosi nopeesti. Olo on mahtava.”
”Haluaisitko sä kertoa jonkun unen?”
”Toki”, Mirva nauroi. ”Tää onkin tosi hyvä.”
Pertti, ryhmän ainut mies, vaihtoi asentoa hermostuneesti.
Tämä ilmeisesti aavisti, mitä olisi tulossa.
”Mä olin kotona ja oli sellanen kauhee paniikki, että kaikki
kämpän putket vuotaa. Vettä vaan ilmesty joka puolelle ja mä
yritin tukkia rakoja räteillä. Mä soitin putkimiehelle, mutta
linja oli huono, enkä mä saanut mitään selvää, mitä siellä
toisessa päässä puhuttiin. Sit mä keskityin ja ovikello soi heti.
Mä tiesin, että siellä oli putkimies ja päästin sen sisään. Ensin
se oli sellanen lyhyt lihava äijä, vähän yhden mun sukulaismiehen näkönen, mutta se ei ollut kumminkaan se. Äkkiä mä
tajusin, että hei, mähän voin päättää, mitä täällä tapahtuu. Mä
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keskityin äijään, ja seuraavaksi siinä seisokin Jeremy Irons.”
Ryhmän naiset nauroivat äänekkäästi. Pertti yritti hymyillä posket punaisina.
”Mä säästän teidät yksityiskohdilta, kun Perttikin on
täällä.”
Lisää naurua. Pertin kasvojen puna syveni.
”Mut mä voin vakuuttaa, että se oli parempaa ku mikään
valveilla koettu ikinä.”
Alisa nyökytteli ryhmän ihailevien huudahdusten läpi.
”Aivan”, hän sanoi ja veti taidokkaasti huomion Pertistä.
”Monen mielestä seksi unessa on parempaa kuin valvetilassa
koettu. Unessahan me ollaan ihan omassa maailmassamme
ja vain mielikuvitus on rajana. Siis edellyttäen, että hallitsee
tilanteen eikä anna minkään mielikuvituksen peikkojen
pilata iloa.”
”Eikä pelkoa sukupuolitaudeista!” Sonja huudahti.
”Tai siitä, että partneri väsähtää liian äkkiä!” Mirva jatkoi.
Ryhmä räjähti taas nauruun. Emilian kävi vähän sääliksi
Perttiä.
”Juuri niin”, Alisa sanoi lämpimästi hymyillen. ”Rajoja ei
ole, kunhan vain muistatte unen kultaisen säännön: kaiken
mitä teette, teette itsellenne.”
Illan aikana he kaikki kertoivat innokkaasti unistaan.
Emilia oli ylpeä itsestään. Alisa sanoi, että hän oli edistynyt
loistavasti. Mirva oli silminnähden kateellinen ja lähti ensimmäisenä, kun tunti loppui.
Illalla Emilia ei myöntänyt itselleen, että tuo pikainen
poistuminen sai hänet toistamaan mantraa tavallistakin kepeämmin. Se soljui kuin kirkas puro kohti unta.

Uin järvessä. Lumpeenkukat hohtavat kuin pienet auringot.
Äiti heiluttaa toisella rannalla valkeassa leningissä.
Olet ihme, hän huutaa. Ihmelapsi.
En ymmärrä, mitä äiti tarkoittaa, mutta hän vaikuttaa
iloiselta. Usvassa häilähtää isän hahmo, mutta keskityn ja
pidän hänet loitolla.

Seuraavana päivänä Boström pyysi toimistoonsa juttelemaan.
Se oli yllättävää, mutta Emilia laukaisi vatsassaan nykivän
jännityksen yksinkertaisella keskittymisharjoituksella. Puoli
vuotta sitten kutsu yksikön johtajan puheille olisi saanut
hänet lukkiutumaan vessaan, tuijottamaan peiliin ja yökkäilemään lavuaarin yllä.
”Katselin tätä pk-yritysprojektin raporttia eilen illalla”,
Boström sanoi ja selaili paperinippua. Mies nyppi aina keskittyessään alahuultaan. Boströmin pöydällä oli kuvia hymyilevistä lapsista. Oli vaikeaa kuvitella yhteyttä tästä ahdistavasta toimistosta valokuvien lämpöiseen todellisuuteen.
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”Tässä on suoraan sanoen aika paljon puutteita.”
Emilia tunsi pienen krampin vatsassaan.
”Niinkö?”
”Kyllä… Mä olen tietysti osasyyllinen, kun en ole ehtinyt
seuramaan sun edistymistä. Näyttää kuitenkin siltä, että on
parempi siirtää tämä jollekin noista meidän konkareista.”
Emilian valtasi epätodellinen tunne. Mielensä perukoilla
hän yritti keskittyä ja muuttaa Boströmin joksikin muuksi,
vaikkapa hevoseksi, lampaaksi, muurahaiseksi.
”Saanko mä siis potkut?” hän kysyi ilmeettömästi.
Boström nosti katseen paperista aivan kuin olisi tuntenut
jonkun lukevan ajatuksiaan.
”Et tietenkään”, hän sanoi ja yritti hymyillä. ”Onhan
meillä projekteja, Herran tähden. Tämä vain on siitä vaativammasta päästä.”
Emilia tunsi jo marssijärjestyksen. Siirrettiin tuhoon tuomittuihin lumeprojekteihin, jotka oli alun perin käynnistetty
jonkin kummallisen rahoituskoukeron sivutuotteena. Puolen
vuoden sisällä näytettiin laskelmia ja todettiin, ettei auta kuin
jättää määräyskirja kirjoittamatta, kun tulosta ei synny.
Boström puhui kauan. Jossakin johtajakoulussa varmasti
opetettiin, miten alaisen nöyryyttämisen jälkeen tuli käyttää
vapauttavaa huumoria. Emilia naurahteli, sillä hän ei halunnut paljastaa pettymystään. Boström päätti keskustelutuokion katsomalla kelloon. Pari sanaa siitä, miten hankalia nämä
projektit olivat, johtaja oli itsekin aikoinaan tapellut niiden
kanssa, pettynyt ja valvonut öitä.
Emilia lähti toimistosta kuin huumattuna. Hän pysähtyi
Hannahin toimiston ovella ja kuunteli hetken, kun tämä
puhui puhelimeen.
”Mä oon siis niin stressaantunut… Joo, Boström siirsi
mulle sen pk-yritysjutunki vielä… Niin, onhan se, mutta on
siinä taas työtä… Eilenkin olin yheksään, mieti…”
Emilia käveli vessaan ja tuijotti peiliin, kunnes alkoi oksettaa. Havahdun unessa, uni on minun. Hän toisti sanoja
mielessään koko loppupäivän, jopa silloin, kun puhui koppavan asiakkaan kanssa puhelimessa.
Mantran rytmi hiipui vasta aamuyöstä, kun hän vihdoin
sai unta. Sanat hidastuivat, sekoittuivat lumiauran välkkeeseen, kun se vaappui ja kolisi kadulla kuin eksyksissä.

Värit ovat kirkkaat, lähes häikäisevät.
Kahvion nimi on Milla Magia. Kävin siellä usein opiskeluaikoina, viimeksi kahdeksan vuotta sitten. Pöydässäni
vastapäätä istuu suomalainen miesnäyttelijä, jonka nimeä en
muista. Tämä kertoo, että ihminen saavutti valonnopeuden
ensimmäistä kertaa keskiajalla. Sen jälkeen ei enää pystytty
samaan, sillä kenelläkään ei ollut tarpeeksi uskoa. Katson
ikkunasta ulos ja näen, että siellä on meneillään jonkinlainen
puutarhajuhla. Vieraiden joukossa ovat Hannah ja Böström.

He keskustelevat samppanjalasit käsissään ja huitovat hermostuneesti pois ampiaisia. Tiedän että he puhuvat minusta.
Juuri kun nousen tuolista, huomaan että Hannahin ja
Boströmin seuraan liittyy mies, jonka kravatti on vinossa
ja hiukset sekaisin. Hän kumartuu niin lähelle, että voin
melkein itsekin haistaa humalaisen hengityksen. Hannah ja
Boström ovat vaivaantuneita. Äkkiä mies ottaa heitä kumpaakin niskasta kiinni ja alkaa pyörittää ympäri. Böströmin
lasi putoaa ja hänen kasvonsa ovat tulipunaiset. Ampiaiset
kiertävät ihmiskarusellia vastakkaiseen suuntaan, hullaantuneina, ja Hannah kirkuu, mutta ääntä ei kuulu. Katson tuota
kömpelöä hyörinää ja alan nauraa. Alisa ilmestyy viereeni
ja puhuu jotakin yrittäjyyskasvatuksesta. Humalainen mies
ottaa esiin sakset.
Hän painaa Hannahin polvilleen ja alkaa leikata tämän
hiuksia nykivin, raastavin liikkein. Boström on kadonnut.
Hannah itkee ja rukoilee armoa. Mies nauraa ja heittää
ilmaan hiustukun. Auringonvalo välkehtii Hannahin takkuisilla suortuvilla, kun ne satavat heidän päälleen kuin heinä.
Sitten mies avaa sakset ääriasentoon, pitelee niitä molemmin
käsin.
Minä en tee mitään, sanon Alisalle, mutta hän on jo
poissa. Käännän katseeni takaisin Hannahiin. Sakset naksahtavat kiinni tämän kasvoihin, silmien korkeudelle. Näen
pilkahduksen verestä ja haavasta, joka aukeaa kuin hymy,
mutta veripisarat eivät putoa, vaan räiskähtävät ylöspäin kuin
tulikärpäset. Sitten käännyn pois. Ihoni kihelmöi, kun se
yrittää jäljitellä Hannahin kipua. Katson ympärilleni, koska
haluan jutella taas näyttelijän kanssa. Julkkiksen pöydässä
istuminen parantaa itsetuntoa.
Mutta koko Milla Magia on tyhjä, lukuun ottamatta yhtä
nurkkausta. Siellä istuu joku. Hahmo on varjoissa, vain savukkeen tulipää ja kalpeat kasvot kuultavat pimeästä. Silmät
ja suu ovat pelkkää mustaa. Katson hahmoa, en tiedä mitä
sanoa, joten vakuutan: minä en tehnyt mitään. Hahmo ei
vastaa.
Kuka sinä olet?
Mutta se ei vastaa.

Emilia heräsi hätkähtäen, aivan kuin silloin vaikeina aikoina.
Makuuhuone rävähti silmien eteen terävänä ja pelkistettynä.
Välissä ei ollut hiukkastakaan unen pölyä.
Hän nousi ja keitti kahvia. Parvekkeella tupakka paloi liian nopeasti. Henkoset olivat hätäisiä, ja juuri kun hän alkoi
rentoutua, tulipää kuumotti jo etusormea.
Tupakointi oli turmiollisinta silloin, kun se ei ollut edes
nautinto.
”Onko sulla kiire?”
Emilia käänsi katseensa kuvaruudusta ja näki Hannahin
pään ovenraossa. Tällä oli rauhanpiippuilme stressaantuneilla

kasvoillaan. Voisiko noita silmäpusseja enää saada pois? Emilia huomasi pohtivansa. Kyllä voisi, ilkeä ääni vastasi jostakin.
”Ei oikeestaan”, Emilia sanoi. ”Mun työt väheni eilen
huomattavasti. Nyt on enää tämä tuhoon tuomittu laatuprojekti käsissä. Sä lähdet kuulemma mun sijasta sinne Firenzeenkin.”
Emilia yritti kuulostaa jutustelevalta, normaalilta.
”Joo”, Hannah vastasi tuskin havaittava värähdys syyllisyyttä äänessään.
Konferenssi. SMBs in Transition – Challenges and Opportunities of Internationalisation, Florence 2006. Sanat kiiltävällä paperilla, Mrs Eaves –fontilla.
Hannah astui sisään ja sulki oven. Tai ei sulkenut kokonaan, sillä projektipäälliköiden tuli olla tavattavissa koko
ajan. Hän istahti tuolille kulmat pahoittelevasti kurtuilla.
”En mä sitä sun projektia ominut. Boström toi sen pöydälle.”
”Ai jaa”, Emilia sanoi ja kääntyi takaisin kuvaruutua päin.
Hän osasi hyvin kirjoittaa sähköpostia ja jutustella samaan
aikaan. Ei sillä, että kukaan olisi kykyä osannut arvostaa.
”Mutta ilmeisesti sä veit sen raportin suoraan Boströmille.”
”Kuule, Emilia. Se on mun esimies.”
Hannahin argumentit olivat tukahduttavan vakuuttavia
aina, kun ympärillä oli mappeja, neutraalisti huriseva tietokone ja toimistotarvikkeita.
”Olisit antanut takasin mulle, jos siinä oli jotakin vikaa”,
Emilia sanoi kääntämättä katsettaan näyttöpäätteestä. ”Mä
olisin parannellut sitä.”
”Se raportti on vaan paperi. Ongelma on se, miten projekti oli koordinoitu.”
”Raportit on kaikki kaikessa. Projektin pikkuvirheitä voi
paikkailla jälkikäteenkin. Sä itse oot sanonut niin.”
Se oli totta, mutta ohje oli annettu siiderin ääressä, epävirallisessa maailmassa, merkitsevästi eteenpäin nojaten. Oli
likainen temppu ottaa asia esiin. Hannah nousi tuolista ja
huokaisi raskaasti.
”Totuus nyt vaan on, että mä pyysin Boströmiä etsimään
sulle sellasta duunia, jonka sä handlaat. Se olis voinu antaa
sulle kenkääkin.”
”Olis antanut sitten”, Emilia sanoi kylmästi. Hän hämmästyi tajutessaan, että näyttöpäätteen kirjaimet samenivat
kyynelistä. Petturisilmät. Hän ei kestäisi, jos Hannah alkaisi
halailla ja pyydellä anteeksi.
”Kuule, kyse on prioriteeteista”, Hannah sanoi. Äänensävy ei ollut sovitteleva, joten tämä ei ollut vielä voinut nähdä
Emilian vetistelyä. ”Hienoa jos sulla on harrastuksia ja aikaa
käydä jossakin itämaisissa jutuissa, mutta työ vaatii panostusta. Se antaa sen mukaan, mitä pistää sisälle. Julkisen sektorin
duunit ei oo nykyään enää mitään suojatyöpaikkoja.”
Emilia olisi halunnut sanoa, ettei käynyt missään itämaisissa jutuissa, mutta hänen äänensä olisi sortunut.
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”Mä pidän sua ystävänä, mutta työ on työtä”, Hannah
sanoi ja oli sitten kauan hiljaa. Hän oli siis huomannut punan Emilian poskilla ja kyyneleet silmissä.
”Kuule, mennäänkö tänään johonkin istumaan töiden
jälkeen? Voitais jutella.”
Emilia ei vastannut, ei pystynyt.
”Selvä”, Hannah sanoi. ”Tuu koputtamaan ovelle, jos
haluat mennä.”
Hän lähti huoneesta ja veti oven kiinni, lukkoon asti.

”Me ollaan nyt siinä vaiheessa, että seuraava sessio voidaankin järjestää aika erikoisessa paikassa.”
Alisa hymyili unipiirille arvoituksellisesti. Hän oli meikannut. Oli ehkä menossa joihinkin juhliin tai treﬀeille,
Emilia arveli. Joidenkin elämä oli jännittävää.
”Mä oon ajatellukki että voitais joskus kokoontua jossakin muualla”, Mirva sanoi pelkästään siksi, että pääsi kommentoimaan ensimmäisenä.
”Onhan tämäkin kyllä ihan hyvä paikka”, mutisi Birgitta,
ryhmän vanhin jäsen, varovaista hermostuneisuutta äänessään.
”Jossakin kahvilassa, vai?” Sonja arvuutteli. Pertti vilkuili
epäluuloisesti ympärilleen ja nyppi ruutukuvioisen villaneuleensa etumusta alemmas.
”Ei.”
”Varmaankin baarissa”, Mirva sanoi ollakseen hauska.
”Ei ja ei.”
Ryhmä vaikeni ja odotti vastausta. Emilia ei ollut aivan
varma, mutta hänestä tuntui, että hän arvasi, mitä Alisa
sanoisi seuraavaksi.
”Me tavataan seuraavaksi unessa.”
Päät kääntyilivät hämmennyksestä. Mirva naurahti ontosti. Alisa hymyili, muttei näyttänyt ollenkaan leikkisältä. Hän
ei koskaan vitsaillut unista, arkisista asioista kyllä, muttei
unista.
”Se on mahdollista. Mä olen tehnyt sen kaikkien ryhmien
kanssa monta kertaa aiemmin. Te olette jo sillä tasolla, että
se saattaa hyvinkin onnistua.”
Kuinka tuollaisista ihmeistä saattoikaan puhua tässä
opistotalon nuhjuisessa luokkahuoneessa, jossa loisteputkilamppujen valo heijastui kolhiintuneen pöydän keltaisesta
maalista? Ensimmäistä kertaa Boströmin puhuttelun jälkeen
hän unohti työhuoneensa tuoksun, pölyisen tietokoneen
migreenihajun.
Ryhmä alkoi kommentoida Alisan ajatusta kiivaasti. Vain
Mirva ja Pertti näyttivät epäileviltä. Edellisen tapauksessa oli
varmasti kyse epäonnistumisen pelosta, sillä Mirva ei millään
kestäisi tapaamista, josta hän puuttuisi. Pertistä taas ei oikein
ottanut selvää.
”Nyt keksitään jokainen itsellemme unieläin”, Alisa sa-
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noi ja jakoi ryhmäläisille pienen turkoosin tarralapun. Hän
pyysi heitä sulkemaan silmänsä ja kirjoittamaan siihen ensimmäisen eläimen, joka tuli mieleen. Emilia kirjoitti lapulle
”perhonen”. Hän ei ollut varma, laskettiinko hyönteinen
eläimeksi, mutta se oli hänelle tullut ensimmäisenä mieleen.
Alisa hyväksyi perhosen heti, kun tuli Emilian vuoro näyttää
omansa ryhmälle. Muutamalle tuli samoja eläimiä, mutta
Alisa pyysi täsmentämään. Minkä värinen kissa? Mikä lintu?
Voikukat tai hiekanjyvätkään eivät olleet identtisiä, jos katsoi
tarpeeksi tarkkaan.
”Keskitytään nyt sitten jokaiseen ryhmäläiseen yksi kerrallaan. Käyttäkää unieläintä ikään kuin muistilappuna.
Yhdistäkää se ihmiseen. Tämä on yllättävän helppoa, uskokaa
pois.”
Ensin kaikkia nauratti hiljainen toisiinsa tuijottelu eläinlappuset rinnassa. Sitten ilmeet vakavoituivat. Sonja, kärppä.
Pertti, susi. Birgitta, hevonen. Mirva, koira. Alisa, pöllö.
Näin Emilia eteni ryhmäläisestä toiseen, kunnes uskoi muistavansa jokaisen unieläimen. Alisa neuvoi kertaamaan niitä
ennen nukkumaanmenoa ja unimantran toistamista.
”Hyvä”, Alisa sanoi pöydälle laskemaansa rannekelloon
vilkaisten. ”Lopetetaan tältä erää tähän. Pikaisiin näkemisiin.
Ehkä jo tänä yönä.”
Kaikki nousivat ja alkoivat rupatella vuolaasti. Paitsi
Pertti. Mirva hyökkäsi heti Alisan kylkeen ja aloitti hermostuneen puhetulvan, jossa esitti teorioitaan siitä, mitä unitapaamisessa itse asiassa olisi kyse, noin niin kuin psykologian
katsantokannalta ajatellen.

Sonja, kärppä. Pertti, susi. Birgitta, hevonen. Mirva, koira.
Alisa, pöllö…

Olen ala-asteen joulujuhlassa, vanhempien ja opettajien edessä. Soitamme nokkahuiluilla jotakin vaikeaa klassista sävelmää. Lava on suuri ja pelkään, että jännittynyt hengitykseni
saa nuotit värisemään. Joudun koko ajan vilkuilemaan, miten
toiset asettavat sormensa huilujen ilma-aukoille. Tiedän ettei
heitä hermostuta ollenkaan. Heidän isänsä eivät ole juovuksissa ja pelottavia. Juhlasalin katosta roikkuu suuri himmeli.
Äkkiä salin takana löntystelee hevonen. Se nuuhkii maata.
Muistan jotakin. Himmelin läpi lennähtää pöllö. Sen siivet
hipovat kehikkoa, höyhenet satavat yleisön päälle. Pöllö laskeutuu salin katon tukirakenteen päälle ja katsoo minua.
Minä, perhonen.
Yleisö on kadonnut ja seison lavalla yksin. Sitten Alisa
kävelee salin keskikäytävää. Penkkien välistä juoksee kärppä.
Sonja juttelee kahden muun unipiiriläisen kanssa jossakin.
En näe heitä, mutta kuulen äänet, innokkaat äänet. Juhlasali
muuttuu aurinkoiseksi hiekkarannaksi.

© Image provided by Dreamstime.com

Melkein koko unipiiri on koolla.
Meillä on yllämme uimapuvut ja keskustelemme innokkaasti. On mahtavaa tavata näin. En uskonut, että onnistuisimme, sanon. Olen rohkeampi kuin koskaan unipiirissä.
Ohitse kävelee hihattomaan paitaan pukeutunut lihaksikas
mies, italialainen varmastikin. Vihellän tämän perään, muut
tekevät saman perässä. Vain Alisa pyörittää hymyillen päätään. Sitten joku kysyy: missä Mirva on? Katselen ympärilleni, mutten näe häntä. Missä Pertti on? kaikki ihmettelevät.
Missä he ovat? He ovat jossakin aivan yksin. Aivan yksin.
Jostakin syystä poistun muiden luota. Heidän äänensä
loittonevat ja sekoittuvat meren kohinaan, kun ranta jää
taakse. Aurinko on laskenut ja kävelen nimettömän välimerellisen kaupungin autiota katua. Muistan aikoja, ikuisuus
sitten, kun olin reilaamassa. Kirkkaan punaisiksi, vihreiksi
ja keltaisiksi maalatut ikkunaluukut on suljettu.
Huomaan olevani alasti.
Minua hävettää kauheasti ja harmittaa, että sorrun näin
tavalliseen ahdistusuneen kesken kaiken. Yritän etsiä jotakin, millä peittää itseni.
Äkkiä näen Pertin. Hän kävelee katua pitkin ja vilkuttaa
minulle. Kun kohtaamme, hän antaa minulle pitkän takkinsa. Olen hyvin kiitollinen ja kysyn, missä hän on ollut,
onko hän nähnyt muita. Pertti pyörittää päätään. Hän on
jotenkin rennompi, lapsenomainen, leikkisä. Valo on terävä,
auringonlaskun puna talojen halkeilevalla maalilla. Pertti
hieroo käsiään yhteen ja levittää sitten poskilleen tahmaista
verta.
Hämmennyn ja astun askelen taaksepäin. Ei hätää, hän
selittää naurahtaen, minun täytyy tehdä näin, jotta kasvoni
pysyvät iloisina. Rauhoitun hieman ja kysyn, onko se ihmisen verta. Ei, hän vastaa, vaan koiran. Toisinaan on tapettava, jotta saa kasvot pysymään terveinä, kiiltävinä. Iloisina.
Ennemmin koira kuin ihminen.
Kiihotun hänen sanoistaan kovasti.
Kohotan varovasti käteni ja silitän hänen poskeaan, nuolaisen sormenpäitäni. Veri maistuu suolaiselle. Kosketan hänen etumustaan, muka vahingossa, ja tunnen nytkähdyksen
kämmentäni vasten. Avaan vetoketjun ja vapautan raskaana
vaappuvan erektion. Pertti katsoo minua vetisin silmin.
Tämä on varmasti hänen fantasiansa, ajattelen. Se kiihottaa
minua entisestään. Alan liikuttaa kättäni hitaasti pitkin
hänen nykivää varttaan ja katson suoraan silmiin. Niistä
heijastuu laskeva aurinko, kuin kahtena tulisena pupillina.
Sitten Pertin paikalla seisookin joku muu.
Hänen kasvonsa ovat kalpeat. Vahvat kulmat varjostavat
silmät, saavat ne näyttämään mustilta kuopilta.
Kuka sinä olet? kysyn ja puristan lujempaa, kunnes hänen
verensä jyske melkein tukehtuu kourassani. Jos vain jatkan,
hän kertoo mitä tahansa. Miehet ovat sellaisia, muukalaisetkin.

Mutta hänen elimensä on aivan litimärkä ja tahmainen.
Katson alas. Nyrkissäni on verinen koirannahka. Se nytkähtelee kuin kuolinkouristuksissa, vaikka silmäkuopat ovat
tyhjät ja luut poissa. Hännän päästä tippuvat veripisarat
kirjoittavat maahan punaista kahdeksikkoa.
Uni. On. Minun.
Sanat eivät tule hahmon suusta. Ne syntyvät äänistä
ympärilläni. Tuulesta, meren kohinasta, maan tärähtelystä,
ikkunaluukkujen äkillisestä kolinasta saranoillaan.
Minun.
Kuin todellisuus vääntyisi kivusta.

Emilia oli juuri riisumassa takkia, kun Boström koputti ja
astui samaan aikaan hänen toimistoonsa.
”Nukuitko pommiin?”
Emilia säpsähti ja pyyhkäisi nenäänsä, joka oli alkanut
vuotaa viimassa.
”Nukuin. Anteeks.”
Boström nyökkäsi moniselitteisesti ja poistui jättäen oven
auki. Emilia avasi tietokoneen ja istui alas. Hän tuijotti näyttöä ja yritti nieleskellä unta pois.

Emilia… Emilia…
Hän säpsähti hereille, nosti kasvonsa näppäimistöltä ja
katsoi ovelle. Hannah seisoi takki päällään kynnyksellä, kysyvä ilme väsyneillä kasvoillaan.
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”Ootko sä kunnossa?”
Emilia hieroi kasvojaan ja pyyhkäisi hiukset korvan taakse.
”Öö… Joo. Mä vissiin…”
”Nukahdit joo. Kello on jo puoli kaheksan.”
”Ai illalla?”
Hannah naurahti.
”No illalla tietysti. Pitäisköhän sun anoa pari päivää lomaa?”
”Tota… En mä pysty. Mulla on se koulutuspäivä järjestettävänä…”
”Kuulostaa tutulle. Mäkin ehdin jo kotiin ja muistin
sitten että mun piti vielä kääntää englanniks meidän puljun
esittely. Ja kaikki matskut oli tietty täällä.”
”Niin… Firenzeä varten?”
Emilian ääni oli ilmeetön.
”Joo. Kone lähtee aamulla ennen kuutta. Tulee uneton
yö. No, työt on töitä. Mä teen ne käännökset täällä ja lähden
suoraa kentälle notkumaan.”
”Niin.”
”Tai hei. Ehkä mä otan pienet nokoset pää näppiksellä.”
Emilia naurahti, jotta väkinäisen kevennyksen suurmenestys saisi Hannahin lähtemään. Hänen äänensä kuulosti
kuitenkin vain yksinäiseltä ja sopimattomalta. He katselivat
hetken toistensa ohitse. Emilia oli varma, että Hannah nautti tilanteesta. Ei ehkä tunnustaisi sitä edes itselleen, mutta
nautti varmasti.
”Työn iloa”, Hannah sanoi.
”Lähetä kortti”, Emilia vastasi ja tunsi itsensä idiootiksi.
”Joo.”
Hannah lähti. Pian käytävän pimeyttä laimensivat kahden toimiston valot. Ne olivat kaukana toisistaan ja yksinäiset.

Yli kaksi tuntia myöhemmin Emilia oli vielä töissä. Hän
ei lähtisi ennen Hannahia, sillä hänkin osaisi ottaa työt vakavasti. Sähköpostiviestejä ilmestyi yhä edelleen. Asiakkaat
lähettelivät niitä vielä kotoaankin. Ehkä he olivat jo yöasuissaan, kirjoittivat viestejä kuin peläten, että pimeys katkaisee
yhteyden ulkomaailmaan.
Emilia napsautteli viestejä auki laatuprojektin kuudennentoista yhteenvedon laatimisen välissä ja punnitsi, kannattiko niihin vastata vai lykätä aamuun. Lopulta heikotus
alkoi levitä jostakin alavatsan seudulta selkärankaa pitkin
takaraivoon, ja Emilia päätti käydä tupakalla. Tähän aikaan
kukaan muu kuin Hannah ei nähnyt, ja tämä poltti silloin
tällöin itsekin. Emilia puki takkinsa, vilkaisi näyttöä, johon
ilmestyi taas viesti. Lähettäjäkentässä näkyi vain omituinen
numeroyhdistelmä. Hän kumartui avaamaan sen heti, aivan
kuin kyseessä olisi ollut jokin reaktionopeutta mittaava testi.
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Viestissä luki: vanhoja äijiä viettelevä huora.
Emilia nosti kätensä hiireltä kuin se olisi herännyt eloon.
Sitten hän painoi nopeasti delete –näppäintä. Emtpy trash.
Logout. Turn oﬀ computer. Turn oﬀ. Hän sulki näytön ja
katsoi omaa varjojen peittämää kuvajaistaan, joka ikään kuin
sukelsi kohti, loputtomasta pimeästä.
Ulkona parkkipaikalla Emilia käveli nopein, lyhyin askelin. Hengitys höyrysi katkonaisina puuskahduksina, kun hän
katsoi olkansa yli ja näki, että Hannahin toimiston ikkuna oli
pimeä. Miten hän ei ollut huomannut tämän lähtöä? Kylmä
tunne levisi vatsassa. Vasta parin korttelin päässä hän havahtui pelkoon: oliko se ollut unta? Oliko hän hereillä edes nyt?
Totta kai oli. Viima kirveli poskia. Vessahätä.
Seuraava yö oli levoton. Varjot viistivät seiniä autojen
valokeilojen edellä.

”Mä tapasin teidät kaikki”, Mirva ihasteli itseään. ”Muistatteko te? Me oltiin piknikillä Hovioikeudenpuistossa.”
Emilia katsoi pistettä pöydän keltaisessa maalissa. Hän ei
juuri nyt voinut sietää Mirvan mielisteleviä valheita. Alisa
nyökytteli ja hymyili ystävällisesti. Emilia oli tälle jopa vähän
vihainen, vaikka tiesi, että älykäs ja henkisesti kehittynyt
ihminen suhtautui juuri noin. Kuunteli. Muisti että olemme
kaikki hohtavia olentoja.
”Sitten mä…”
Mirvan lause jäi kesken, kun tekonaurupuuska otti vallan.
”Sitten mä kysyin Pertiltä, voisko se tanssia mun kanssa ja
se… Tiedättekö…”
Hän teki käsillään lavatanssieleitä ja ilmeisesti matki Pertin juroa ilmettä.
”Se oli mahtavaa. Siis mä en olis voinu uskoa…”
Toiset ryhmäläisetkin pääsivät pian jakamaan kokemuksiaan. Jotkut olivat tavanneet koko ryhmän, toiset nähneet
ohimennen yhden unipiiriläisen jossakin väkijoukossa. Toiset
olivat saaneet yhteydenoton kirjeitse tai tervehdyksen välikäden kautta. Birgitta oli vain uneksinut poikkeuksellisen
paljon eläimistä.
Kun Emilian vuoro tuli, hän valehteli, ettei ollut tavannut ketään. Alisa oli hämmästynyt, minkä saattoi ehkä ottaa
kohteliaisuutena. Hän kuuli Pertin tuhinan pöydän päädystä
ja näki tämän nykivät liikkeet. Nojaamisen kyynärpäillä
pöytään, äkkinäisen vetäytymisen taakse ja paidanhelman
nyppimisen alaspäin. Äkkiä Emiliaa ärsytti suunnattomasti
tuo hermostuneisuus.
Pertin unissa ei tietenkään ollut tapahtunut mitään erikoista.
”Juttelin emännän kanssa pihatöistä… Rahan kanssa oli
ongelmia… Vähän sekavaa se oli välillä…”
Minkä takia mies yleensä kävi koko piirissä?
”Koiran kanssa oltiin metällä…”

Emilia tunsi taas ikään kuin jäävettä vatsassaan. Hän olisi
halunnut lähteä, mutta niin ei vain tehty.
Seurasi keskustelu siitä, mistä tällaisissa unitapaamisissa
todella oli kyse. Emilia kuunteli teorioita paniikinomaisen
kiinnostuneena, valmiina tarttumaan oljenkorsiin. Mirva
psykologisoi kuin vieraileva asiantuntija, Sonja selvitti sekavasti astraalitasoista ja henkisestä yhteydestä. Alisa kuunteli
ja hymyili. Kaikki hiljenivät heti, kun huomasivat hänen
aikovan jakaa oman näkemyksensä. Alisa ei yleensä analysoinut.
”Kreikkalaisten mytologiassa on unen kolminaisuus,
Nyx, Hypnos ja Morfeus. Eli yön, tiedottomuuden ja unen
jumalat. Näistä löytyy paljon kirjallisuutta, jos jotakuta kiinnostaa. Nyks ja Hypnos voitiin esittää ruukkumaalauksissa ja
veistoksissa, mutta Morfeus, uni, oli kasvoton. Hän muutti
muotoaan ja oli koska mikäkin. Sitä ei voinut kuvata tai
selittää.”
Alisa hymyili unipiirille.
”Samalla tavalla kukaan ei oikeestaan vieläkään tiedä, mistä unissa on kysymys. Fysiologisia mittauksia voidaan tehdä
ja esittää teorioita, mutta ei ne selitä mitään. Morfeuksen
valtakunnassa kaikki on ikään kuin vettä, koko ajan liikkeessä. Jos yrittää selittää unikuvan, seuraavassa hetkessä se valuu
jo sormien välistä. Mä uskon, että kreikkalaiset on kuvanneet
unta kaikkein parhaiten. Mutta se, mitä ne ei tienneet on,
että aivan niin kuin vettä voi padota ja kanavoida, untakin
voi hallita. Niin kuin te jo tiedättekin. Se on meidän jokaisen aivan ikioma valtakunta, jos me niin halutaan.”
Emilia olisi halunnut väittää vastaan. Kertoa siitä, miten
oli taas alkanut nähdä painajaisia. Ei patoja, ei kanavointia.
Mutta hän malttoi pitää suunsa kiinni ja päätti, että lukisi
kaiken unen jumalasta. Kirjat olivat ennenkin olleet oljenkorsi, joka piti maailman radallaan. Jos asioita viitsittiin
painaa paperille, nitoa kauniiksi esineiksi, täytyi olla jotakin
järjestystä.
Session päätyttyä Emilia viivytteli, näppäili muka tekstiviestiä, vaikka paineli oikeasti näppäinlukitusta päälle ja pois.
Mutta Mirva höpötti ja seurasi Alisaa kuin peiliä, jossa näytti
loputtoman älykkäältä. Emilia jäi yksin huoneeseen. Hän
kuunteli viallisen loisteputken katkonaista hurinaa ja painoi
lukituksen päälle ja taas pois.

Isä oli juonut aina, niin Emilia ainakin muisti.
Hänen lapsuutensa keskellä istui kivijumala. Se nuokkui
keittiönpöydän ääressä tai makuuhuoneessa, uhkaili ja sätti näkymättömiä vieraita. Koska tahansa saattoi olutpullo
lentää seinään. Koska tahansa äiti saattoi huutaa henkensä
edestä.
Kaikkeen kuitenkin tottui. Koulurepun painoon hintelillä
hartioilla. Paluuseen taloon, jonka ikkunassa vaappui varjo.

Pelko oli kuin ystävä, se imeytyi ihoon, jähmettyi lihaksiin,
painui luihin asti. Siitä tuli tuttua ja arkista kuin ruskeiden
sirpaleiden lakaiseminen kupruilevalta muovilattialta, maltaiden katku nenässä, kivijumalan vaappuvan varjon alla.

”…että tietyt myöhäisklassillisen tyylikauden maalaukset, joiden
uskotaan kuvaavan rikollisten tai vihollisvankien teloituksia,
kertoisivatkin historiankirjoituksen unohtamasta palvonnan
muodosta, uhrauksista unen jumalalle…”
Emilia luki kirjaa ja yökkäili.
Kumpaakaan ei olisi saanut tehdä työaikana. Kirjaimet
ikään kuin värisivät siitä mahdollisuudesta, että joku astuisi
toimistoon koputtamatta. Kysyisi muka toverillisen kiinnostuneena, mitä hän lukee. Emilia laski kirjan syliinsä ja
katsoi näyttöpäätettä. Se värähti eksyneen kännykkäaallon
kosketuksesta.
Hän ei ollut kyennyt kirjoittamaan sanaakaan koulutusohjelmaan, ei nostamaan puhelimen luuria, ei vastaamaan
sähköposteihin. Kouristuksia oli tavallista vaikeampi hallita.
Hän pelkäsi niiden johtavan epileptiseen kohtaukseen.
Sitten Emilia havahtui siihen, että toimistoon astuttiin.
Koputus ja oven synnyttämä ilmavirta olivat samanaikaiset.
Boström.
”Terve”, tämä sanoi ja istahti alas.
Emilia päästi kirjan putoamaan reisiensä väliin ja puristi.
Se ei saanut pudota lattialle. Hän vastasi Boströmille epäselvästi ja hieroi poskiaan. Niiden täytyi olla aivan valkoiset.
”Yksi asiakas soitti.”
”Ahaa.”
Boström katsoi Emiliaa hymyillen ja nyökkäillen.
”Tärkeä asiakas. Suuri asiakas.”
Emilia mietti, pitäisikö vain nousta sanomatta mitään
ja kävellä ulos. Astua ulko-ovesta kirpeään pakkasilmaan ja
tuntea elävänsä.
”Sä olit kuulemma saanut sen muuttamaan mielensä. Se
ostaa meidän laatukoulutuksen. Koko niiden ﬁrman johto
koulutetaan. Me koulutetaan.”
Emilia ei ymmärtänyt. Hän varmasti myös näytti siltä.
”Kyseessä on todella iso juttu. Olitte kuulemma jutelleet
pitkään lounaalla Paasosen, sen toimitusjohtajan, kanssa.”
Emilia vain katsoi.
”Se oli myytyä miestä. Jumalauta, Emilia. Laatuprojekti
on ollut kivireki, jota kukaan ei ole saanut liikahtamaankaan.”
”Ai jaa”, Emilia sanoi ja tajusi, että tuli hymyillä.
”Mä olen arvioinut sut väärin. Se pk-projekti oli liian
heppoista heinää sulle”, Boström totesi kylmästi. ”Tarkistetaan sun työnkuvaa ensi tilassa. Ja palkkaa.”
”Niinkö?” Emilia kysyi ja tunsi saavuttavansa riittävän
normaaliuden asteen. ”Jopas nyt… Todella hieno juttu.”
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”Mä oon aina sanonut, että parhaita tyyppejä on ne, jotka
ei edes tajua olevansa loistavia. Tänään juhlistetaan Puuvillaklubilla heti viiden jälkeen. Ja työpaikan piikkiin. Käykö
sulle? Paras käydä. Mä varasin jo pöydän.”
Emilia nyökkäsi. Boström nousi ja hymyili.
”Onneksi olkoon. Loistavaa työtä.”
Ja poistui.

Emilia istui Puuvillaklubin pöydässä kuin unessa.
Kun malja kohotettiin, hän hymyili vaatimattomasti.
Illallisen aikana Boström piti yllä keskustelua ja tilasi koko
ajan lisää juotavaa. Hän visioi tulevaisuutta ja kertoi, miten
vaativa asiakas oli kyseessä. Emilia oli kiitollinen, ettei ollut
tarpeen keksiä puheenaiheita. Hän vastaili kysyttäessä, söi ja
joi kaiken, mitä tarjottiin, nauroi mielestään oikeissa kohdissa, sopivan hillitysti.
”Miten sä sen teit?” laihakasvoinen projektipäällikkö,
jonka nimeä Emilia ei muistanut, kysyi. Äänessä häilähti
nousuhumalainen kateus.
”Ei aavistustakaan”, Emilia vastasi.
”Älä viitsi”, nainen sanoi ja tönäisi kyynärpäällään. ”Ei
sun enää tarvi leikkiä vaatimatonta.”
Emilia naurahti ja mietti, olisiko pitänyt sanoa: ei aavistustakaan. En muista ikinä edes tavanneeni ketään toimitusjohtaja Paasosta. En ikinä.

Puuvillaklubin jälkeen Boström tilasi tilataksin ja houkutteli
juhlaväkeä yökerhoon. Vanhemmat työntekijät kieltäytyivät
pahoitellen, monet uusista lähtivät mukaan.
Emilia puoliksi pakotettiin joukkoon ja pian hän istui
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Boströmin vieressä taksin takapenkillä. Suurimman osan
ajasta hän katseli ulos ohikiitäviin valoihin eikä värähtänytkään, kun miehen käsi laskeutui reidelle.
Yökerhon ovimies toivotti tervetulleeksi kasvolihakset
velttoina. He astuivat meteliin ja savuun, löysivät pienen
nurkkapöydän, johon koko seurue mahtui hädin tuskin.
Boström kantoi drinkkejä pöytään ja Emilia ymmärsi, että
hänen menestykselleen kilisteltiin taas, vaikkei oikein kuullut
mitään. Hän tarkkaili seurueen kasvoja huumaavassa metelissä. Miten nauru näyttikään kuolemanhädältä, kun ei kuullut
ääntä. Pian laihakasvoinen nainen palasi tanssilattialta, tarttui
Emiliaa olkapäistä ja puhui jotakin. Hän erotti vain irrallisia
sanoja, mutta nyökkäili silti.
”Hannah… Noussut menestys päähän... Firenzessä… Ei
vastaa…”
Emilia kuunteli aikansa ja huusi sitten:
”Mä en muista tavanneeni koko Paasosta!”
Nainen kumartui ja käänsi korvansa häneen päin.
”Mä en muista tavanneeni koko Paasosta!”
Paitsi unessa.
”Ikinä!”
Nainen pyöritteli päätään humalaisen turhautuneena,
luuli kuulleensa väärin ja jatkoi omaa monologiaan.
”Anteeks se sähköposti… Ethän kerro… Boström kattoo
sua aina silleen…”
Äkkiä nainen alkoi itkeä, mutta Emilia ei jaksanut kuunnella. Pöydällä olevan syvänpunaisen drinkin pinta värähteli
bassorummun tahdissa kuin paljastamaisillaan jotakin. Boström kantoi lisää juotavaa.

Boström halusi jakaa taksin. Hän esitti asian tottuneen
tyylikkäästi, aivan kuin mitään rajaa ei oltaisi ylittämässä.
Emilia ei reagoinut mitenkään edes sitten, kun mies sanoi
kuljettajalle työpaikan osoitteen. Tämä siveli hänen niskaansa
koko matkan. Kutina tuntui kaukaisena, kuin jonkun toisen
ruumiissa.
Boström avasi oven ja talutti hänet toimistoon. Naimisissa
oleva mies, tietysti. Miten surkeaa. Vei hoitonsakin työhuoneeseensa. Humalainen hengitys muuttui raskaaksi, kun
miehen kädet alkoivat vaeltaa Emilian takin ja paidan alla,
kuumalla iholla.
”Näin unta”, Emilia mutisi vastaan panematta, ”että juuri
tässä kohtaa, kaksi kerrosta alempana, siinä tyhmässä huoneessa, jossa ei ole mitään...”
Boström mumisi ja kopeloi hänen rintaliiviensä hakasta.
”…on ruumis. Se on alaston ja kalpea… Ei töitä, ei projekteja…”
Mies etsi sormillaan hänen nännejään, jotka olivat kylmästä kopeloinnista valmiiksi kovat.

”Kädet taiteltuina ikivanhaan asentoon…”
Emilia sulki silmänsä. Jokin hänen sisällään vaati tulla
nähdyksi.
”Veri valutettu astioihin, joissa hän käy kastamassa sormensa…”
Kädet kourivat jonkun muun ihoa.

Emilian lapsuudessa oli ollut tarpeeksi toistuvia asioita, rytmi joka auttoi jaksamaan. Aurinko laski ja nousi, äiti itki ja
teki ruokaa. Vannoi isälle, ettei ollut pettänyt. Melkein joka
ilta isä huitaisi lastenhuoneen oven auki, vaati saada tietää.
Löi, itki ja vaati saada tietää. Emilia ei koskaan ymmärtänyt
tämän kysymyksiä, varsinkaan sitä yhtä.
Mikä sinä olet?
Elämän harmaa rytmi jatkui, kunnes isä kuoli ja äiti
joutui sairaalaan. Vanhempana Emilia kokosi palasia ja sai
tietää, että kyseessä oli ollut tappo. Mielentilatutkimus ja
mielisairaala.
Kuuntele, Emilia. Äiti teki sen, et sinä.
Vuosien itkemisen pilaamat silmät, mutta yhä lempeät,
uhrautuvaiset.
Sinä olet ihme, Emilia. Ihmelapsi.
Emilia kuuli vasta ensimmäiseltä poikaystävältään, että
hän sätki, valitti, nauroi unissaan. Että hänen äänensä muuttui. Että hän puhui isän kuolemasta.

Boströmin toimisto on Äiti Nyksin vallassa.
Työpöydän valokuvissa lasten silmät ovat mustat. Katuvalojen hohde ulkoa on kaupungin hatara toive kuolemattomuudesta. Sormeni löytävät pöydältä sakset.
Ensimmäinen isku kaulaan ei löydä valtimoa, minulla on
vielä yllätyksen suoma etu. Hän on fyysisesti voimakkaampi,
mutta olen yön sukua, nopea ja huomaamaton, sukellan
yössä kuin kala. Syön pimeyttä.
Isken uudestaan, ja mies kompuroi ulos toimistosta,
käytävälle. Seuraan varovasti, saalistaja, joka malttaa odottaa
uhrin heikkenevän. Annan hänen kompuroida, kaatua kyljelleen ja katsoa epäuskoisena käsiään, joita peittävän veren
yön henkäys on värjännyt mustaksi.
Haen toimistoni ikkunalaudalta purppuran posliinimaljan. Sen pohjalle on kuivunut verta, jossa on pieniä hyönteisiä ja Hannahin jähmettyneitä hiuksia, kuin mustia kaunokirjaimia. Kukaan ei ole kiinnittänyt maljaan huomiota,
vaikka se on ollut siinä joka päivä. Ei kenelläkään ole aikaa
katsella.
Palaan käytävälle, jossa mies kieriskelee verilammikossa ja
valittaa.
Katson kuolinkamppailun yli, pimeän käytävän päähän,
ja näen hänet taas. Musta hahmo kopiokonehuoneen oven

vieressä. Hän katsoo päin. Hänen kädessään on kuollut pöllö. Sormet nyppivät sen höyheniä hitaasti, kärsivällisesti.
Morfeus? kysyn.
Mutta tuokin nimi valuu sormien välistä, yhtyy ikivanhaan virtaan.
Havahdun unessa. Vihdoin.
Uhrilammas yrittää kompuroida jaloilleen. Raajat ovat
vapisevat ja laihat, kun se itkee ja yskii mustia pisteitä lattialle. Äiti Nyks on jo pimentämässä uhrin. Avaan sakset
molemmin käsin.
Uni on sinun, isä.
Hahmo hymyilee, hyväksyy lahjan.

Laihakasvoinen projektipäällikkö (jonka nimeä Emilia ei
koskaan ehtisi kysyä) tuli aamulla ensimmäisenä töihin. Humalainen kateus oli valvottanut koko yön, mutta nainen oli
tottunut siihen. Särkeviin silmiin ja kalvavaan kauhuun, kun
yritti muistella, kenelle oli yöllä lähettänyt sähköpostia.
Nainen käveli Emilian toimiston ohi ja huomasi oven
olevan raollaan. Sisällä oli pimeää. Nainen katsoi molempiin
suuntiin käytävällä ja astui varovasti sisään. Hän tarkasteli
hämärässä tarkentuvaa toimistoa, äkillisen menestysuran
rakentajan pyhäkköä. Ei mitenkään erikoinen. Mappien ja
verhojen värit riitelivät. Pöydällä kaksi kirjaa.
Päällimmäisen pokkarin nimi oli painettu sammalenvihreillä kirjaimilla vaaleaan pahviin. Elinvoimaa unenhallinnasta. Kirjoittaja oli Alisa Auerto. Nainen otti kirjan käteensä
ja painoi tekijän nimen muistiin. Hän lukisi kaiken, mitä
menestymiseen vaadittiin. Toisen kansi oli kuhmurainen ja
likainen. Pekka Riiva: Unen ja kuoleman kultti Apollon maailmassa. Nimi kuulosti masentavalta, mutta nainen poimi
kirjan silti, punnitsi sitä kädessään. Selkämyksestä tarttui
sormiin jotakin tummaa, mutta hän ei huomannut.
Mutta nainen näki, että kirjan sivut olivat likaisten sormenjälkien peitossa, paikoin liimautuneet yhteen.
Laihakasvoinen nainen selasi sivuja ja kurtisti kulmiaan.
Inho vuorotteli vahingonilon kanssa. Mitä oli tämä saasta,
joka peitti kokonaisia lauseita ja teki tekstistä kuin mielipuolen katkonaista hourailua? (Kuukautisverta? Ulostetta?).
Oliko nousukkaalla jokin sanoinkuvaamattoman häpeällinen
salaisuus?
Hän selasi kirjaa yhä kiivaammin.
Nykyihmisen on vaikea ymmärtää kultin… Apollonisen
päivämaailman häpäisy… Morfeuksen siittämät tyttölapset…
Tahrojen rampauttamat virkkeet kompuroivat kivistävissä
silmissä, kun nainen tutki jokaista sormenjälkeä ja kirjainta,
etsi jotakin kaiken selittävää paljastusta.
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Samana iltana Emilia saapui opistotalon unipiiriin ja heitti
tylsänkeltaiselle pöydälle kuolleen pöllön, jonka kaulasta veri
ei valunut maahan, vaan räiskähti kauniina pisaroina kohti
seiniä, kattoa ja valoja kuin kipinät nuotiosta, kunnes loisteputket sihisivät ja poksahtelivat rikki ja sirpaleet helisivät
pöydälle ja lopulta vain yksi lamppu kitui välähdyksinä ja loi
kylmän hohteen hänen hymylleen. Se sai Emilian hampaat
näyttämään sinisiltä, huulet mustilta.
Havahtukaa unessa, hän sanoi. Olen ihme.
Jumalatar, melkein.
Emilia ei nähnyt piiriläisten verenpisaroiden täplittämillä

kasvoilla pelkoa tai hämmennystä, kun he ponnahtivat tuoleiltaan, muuttuivat suuriksi yöperhosiksi ja lensivät ulos Äiti
Nyksin syliin varmoina siitä, että kaikki oli pohjimmiltaan
unta, tulisi uneksi, vain uni merkitsi.
Hän jäi yksin luokkahuoneeseen. Viimeinen loisteputki
särisi, kitui.
Kun enää ohi ajavien autojen valot halkoivat huoneen
pimeyttä, Emilia katsoi hulmuavaa kuvajaistaan ikkunassa ja
alkoi nauraa.
© Marko Hautala 2006

Kuva: Tiina Hietikko-Hautala

Marko Hautala
Marko Hautala on julkaissut romaanin Kirottu maa
(2002) sekä lyriikkaa, novelleja ja esseitä eri lehdissä ja
antologioissa. Ensimmäinen saavutus spekulatiivisen ﬁktion saralla oli vuoden 1991 Pikku-Finlandia –kilpailu
lukiolaisille, jossa hän sai kunniamaininnan kauhukirjailija
Clive Barkeria käsittelevästä esseestä.
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Nykyään Hautala työskentelee free lance –luennoitsijana sekä työstää väitöskirjaansa William
Blakesta ja ’epätoden’ estetiikasta. Hautalan toinen
romaanikäsikirjoitus Paholaisen muisti on viimeistelyvaiheessa, ja hänen proosarunojaan julkaistaan
Englannissa lokakuussa 2006 ilmestyvässä Smith/
Doorstop Booksin runoantologiassa Interland: Six
Steps Under Water.

Saatesanat novelliin
”Minä perhonen, sinä Morfeus”

Minä perhonen, sinä Morfeus sai alkunsa syksyllä 2004 ja sen
ensimmäinen versio syntyi nopeasti. Näin jälkikäteen tunnistan tarinassa montakin kirjoitusajankohdan kipupistettä,
sekä omia että toisten pöydistä salakuunneltuja. Tämän novellin kanssa kävi kuitenkin niin kuin parhaimmassa tapauksessa käy, eli todelliset kokemukset nöyrtyivät suuremman,
ﬁktiivisen tarinan osiksi. Ne menettivät todenmukaisuuttaan, ehdottomuuttaan.
Alusta asti novellin keskeiseksi teemaksi nousi uni ja sen
käänteismaailmaisuus tähän arkiseen olemiseen verrattuna. Mukana on hyvin klassisia aiheita, aina mytologiasta
Chuangtsen perhosdilemmaan, johon otsikkokin viittaa.
Äkkiä voisi ajatella, että nämä elementit nirhaavat vastaan,
jos niitä yrittää liittää nykypäiväisen työpaikka-angstin kuvaukseen. Tarinaa kirjoittaessa tuntui kuitenkin siltä, että
palaset asettuivat paikalleen hyvin luontevasti. Jos olisin
alkemisti, sanoisin jopa, että tuntui siltä kuin nämä ainekset
olivat uneksineet toisistaan.
Mutta yleismaailmallisten, kirjallisten ja sitä myötä
turvallisen etäisten tekijöiden lisäksi Minä perhonen, sinä
Morfeus tuntuu henkilökohtaisemmalta kuin monet muut
kirjoittamani tekstit. Näin siitäkin huolimatta, että päähenkilö on unipiirissä käyvä uranainen, eli ulkoisesti melko
kaukana kirjoittajasta. Tarinan klaustrofobisessa kapinassa
arkimaailman rajoja vastaan tunnistan kuitenkin omia avuttomuudentuntojani ehkä enemmän kuin haluaisin myöntää.
On helpottavaa saada olettaa, että sellaisten pauloissa pyörii
moni muukin.

Ajatuksia speﬁstä
Uskon etten ikinä saa valmiiksi ﬁktiivistä tekstiä, joka noudattelisi realismin tiukimpia vaatimuksia. Siksi sympatiani
on spekulatiivisen ﬁktion puolella, vaikka koenkin nimityksen jotenkin akateemisen ontoksi. (Mikä ﬁktio ei ole spekulatiivista? Eikö ﬁktio nimenomaan ole spekulatiivista?) Ymmärrän kuitenkin termin lanseeraamisen kulttuuripoliittiset
syyt ja pidän jupinat visusti sulkumerkkien sisällä. Enkä osaa
parempaakaan ehdottaa.
Lyriikan kirjoittajana sanoisin, että hyvä speﬁ eroaa
muusta kirjallisuudesta ainoastaan siltä osin, että siinä kirjoitetaan metafora konkreettiseksi, eläväksi (esimerkiksi riivaaja,
lohikäärme tai jumala). Se ei jää vain todeksi sovitun maailman lisäsävyksi kuten realismissa ja usein runoudessakin
on tapana, vaan kasvaa omaksi itsenäiseksi toimijaksi, joskus
jopa kokonaiseksi maailmaksi. Useissa Usvankin sivuilla julkaistuissa tarinoissa ’metafora’ sananmukaisesti repii arkiset
lainalaisuudet riekaleiksi. Minusta sellainen kirjallisuus on
kumouksellista, jos mikä.
Alan uudet suomalaiset kirjoittajat ovat paikoin niin
hyviä, että tunnustan tuhlanneeni omaan kirjoittamiseeni
tarkoitettua aikaa heidän kadehtimiseensa. Muutakin on
kotimaan novellien tasosta väitetty, mutta silloin vertailukohtana on yleensä pidetty koko anglosaksisen maailman
kirjallisuutta, mikä kertoo suhteellisuudentajun puutteesta.
Genretarinoiden julkaisukanavatkin alkavat vähitellen olla
sillä mallilla, etteivät kirjoittajat pian muuta kaipaakaan.
Paitsi ehkä kirjoituspalkkioita, värimainoksia Helsingin
Sanomissa ja haastattelua Parnassossa. Vaan ovatko ne kirjallisuuden mitta? Itse asiassa ennustan, että tämä eläviin
metaforiin ihastunut lajityyppi repii vielä suomalaisen kirjallisuuden lainalaisuudet riekaleiksi.
© Marko Hautala 2006
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lordi wesleyn perintö
Petri Laine

Kirkonkellon kumahdus läpäisi paksun sumun, jonka taakse
Skotlannin laajat nummet jäivät piiloon. Tammien oksat
roikkuivat haudan yllä, mustiin sadeviittoihin pukeutunut
saattojoukko seurasi, kuinka maa otti vaitonaisena arkun
omakseen.
Wilson laski kätensä pojan olkapäälle.
Nuori Lordi pysyi tiukasti Wilsonin rinnalla. Poika perisi
nyt isänsä arvonimen, kartanon, tilukset, irtaimiston, kaiken. Wilson kykeni aistimaan häivähdyksen pojan surusta,
kuinka se kirveli rinnassa ja repi sydäntä juurineen irti. Menettää nyt molemmat vanhempansa niin lyhyen ajan sisään.
Pojan täti kumartui, kuiskasi kasvoja peittävän mustan
harson takaa jotain ja halasi poikaa tiukasti. Kaukaiset sukulaiset, joiden kaikkien olemassaolosta Wilson ei ollut edes
tiennyt, poistuivat ja kättelivät poikaa mennessään. Lordi ei
kyennyt nostamaan katsettaan maasta. Poika seisoi paikoillaan vielä silloinkin, kun kaivajat alkoivat lapioida kuoppaa
täyteen.
– Teidän armonne, meidän on mentävä.
Wilson nosti pojan syliin. Poika painoi päänsä hänen
olkapäätään vasten. Sukuriitojen vuoksi kukaan ei halunnut
olla Wesleyn perillisen kanssa missään tekemisissä. Wilson
oli ainoa, johon Lordi saattoi turvata.
Kosteus tiivistyi sateeksi ja ropisi heidän viittojaan vasten.
Toipuisiko lapsi koskaan entiselleen? Vain kuukautta aiemmin kartanon käytävillä oli kaikunut iloinen nauru, kun
poika oli juossut taloa edestakaisin. Puinen kouluviivoitin oli
käynyt miekasta ja peitto viitasta.
Isä oireili jo silloin. Asia vaivasi poikaa päivittäin. Kerran
Wilson ehti nähdä, kun poika pysähtyi kesken leikin sulje-
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tun oven eteen ja katseli sitä pitkän aikaa. Hän ehti parahiksi
hätiin, kun pojan käsi jo kiersi lukkoon unohtunutta avainta.
– Ei, Wilson kielsi. – Isänne on levättävä.
– Mutta haluan että isä tulee leikkimään.
Wilson pudisti päätään ja silitti pojan hiuksia. – Tulkaa.
– Minä en halua leikkiä palvelijan kanssa! poika kiukutteli
ja harasi vastaan, mutta Wilson pukeutui hupulliseen viittaan
ja johdatti pojan ulos. Aurinko paistoi, melkein kuin päivä
olisi odottanut heitä. Satakieli lauloi.
Wilson ja poika leikkivät kuurupiiloa metsikön syvissä
varjoissa. Poika nauroi, mutta hänestä näki, että hän kaipasi
edellistä kesää, jolloin isä oli vielä ollut terve. Poika ei koskaan ymmärtänyt, mikä isää vaivasi.
Kuinka pieni ihminen olisi voinut käsitellä äidin yllättävää
kuolemaa. Ja pian rouvan itsemurhan jälkeen herra Wesley
oli tehnyt oman ratkaisunsa. Wilson muisti vieläkin päivän,
jolloin hän löysi kartanonherran mustuneet, tunnistamattomaksi palaneet jäänteet.
Wilson ei ollut ehtinyt ajoissa.
Mutta niin ei saisi käydä pojalle. Tällä kertaa hän toimisi
toisin.
Pääoven saranat narahtivat, kun he astuivat kartanon
eteiseen. Wilson riisui päällysvaatteensa, mutta poika seisoi
paikoillaan. Wilson kumartui auttamaan poikaa, joka vapisi.
Huulet sinersivät ja otsa oli kuuma.
– Te olette vilustunut, Wilson sanoi. – Nyt kuivaa ylle,
ennen kuin saatte keuhkokuumeen.
Wilson saattoi pojan yläkertaan, toi pyyhkeitä ja auttoi
poikaa siistiytymään ja pukemaan, ja peitteli hänet vuoteeseen. Pojan pää painui syvälle tyynyn pieluksiin. Wilson
silitti tummia hiuksia. Lordin hengitys muuttui rauhalliseksi,
lähes olemattomaksi. Wilson tarttui kynttelikköön ja vilkaisi
vielä kerran ovensuusta, että kaikki oli kunnossa.
– Hyvää yötä, hän sanoi. – Kauniita unia.
Mutta Lordi ei enää kuullut.

Wilson makasi vuoteella ja kuunteli yötä ympärillään. Talo
oli täynnä ääniä, pieniä narahduksia ja kolahduksia, sekä
ulkona tuulessa huojuvien puiden kuiskauksia.
– Äiti, äiti...?
Poika vaikersi unissaan. Valitus kantautui seinien läpi.
Wilsonia kylmäsi. Hän oli epäillyt, ettei voisi koskaan enää
tuntea mitään, mutta hautajaiset olivat olleet kivulias opetus.
Wilson puri hampaitaan yhteen, pidätteli kyyneleitään ja
yritti sammuttaa sisuksiaan syövyttävää liekkiä. – Oliko se
minun vikani? hän kuiskasi itselleen.
Aamun valo voimistui vähän kerrassaan suljettujen ikkunaluukkujen takana. Wilson nousi vuoteesta, pukeutui,
vaihtoi kynttelikköön uudet kynttilät ja sytytti ne. Hän
meni keittiöön, jossa lautaset ja kupit oli aseteltu siististi
hyllyihin. Isot padat ja kattilat roikkuivat nauloissa käyttämättöminä. Ne ajat, jolloin perhe oli ollut vielä koossa ja
illastanut yhdessä ruokasalin suuren pöydän ääressä pöytähopeiden kimallellessa, olivat lopullisesti takanapäin.
Wilson paahtoi leipää, käristi pekonin ja munat, ja
puristi mehun tuoreista appelsiineista. Hän vei aamiaisen
tarjottimella yläkertaan. Lordin ovella hän koputti varovasti,
sitten hieman vaativammin, kunnes uskalsi astua sisään.
– Oletteko jo herännyt?
Ei vastausta. Wilson pujahti huoneeseen. Lordi makasi
sängyssä puoli-istuvassa asennossa ja hieroi silmiään. Wilson
laski kynttelikön sivupöydälle ja tarjottimen pojan viereen.
– Aamupalanne...
– Viekää se pois.
– Teidän täytyy syödä.
– Myöhemmin, Lordi sanoi ja heilautti välinpitämättömästi kättään. Poika kohottautui kokonaan istumaan. Voimattomanakin hänen silmiinsä nousi uhmaa.
– Häipykää!
– Teidän armonne...
– Te olette outo... olen aina vihannut teitä!
Wilson seisoi paikoillaan arvokkaasti. Poika ei tiennyt,
ettei Wilson voinut lähteä. Hän oli vannonut valan. Hän ei
tiennyt varmasti, oliko tauti periytynyt isältä pojalle, mutta
hän ei saisi antaa pojan sielun vajota kadotukseen.
– Annoin teille juuri käskyn, poika raivosi silmät kyynelissä.
Tunteet purkautuivat. Se oli ymmärrettävää. Yhtä ymmärrettävää oli, että Wilsonin läsnäolo muistutti poikaa
koko ajan isästä ja äidistä. Ehkä ajan kanssa tilanne helpot-

taisi.
Wilson nyökkäsi, poistui arvokkaasti, mutta jokaisella
askeleella kohti omaa huonettaan hän tunsi ahdistuksen
sisällään kasvavan. Hän sulki oman huoneensa oven, jotta
Lordi ei kuulisi häntä.
Käsi puristui nyrkkiin, rystyset kuulsivat valkoisena ohuen ihon läpi. Sisimmässä kiehui, keuhkot hamusivat ilmaa.
Wilson painoi kämmensyrjän suuhunsa tukahduttaakseen
huutonsa. Hampaat upposivat ihon läpi lihaan, kipu auttoi
hänet hetkeksi unohtamaan. Wilson tyynnytteli itseään ja
rojahti sitten makuulle.
Luonto oli joskus merkillinen. Se varjeli elämää, mutta
toisinaan se kidutti yksilöitä täysin vailla tunnontuskia. Wilson halusi auttaa Lordia voittamaan tuon epäpyhän vitsauksen, kirouksen, joka mahdollisesti vieläkin lepäsi maan yllä,
tässä talossa, tuon pienen pojan veressä.

– Mutta herra Wilson, mikä yllätys! Kuinka Lordi voi? Rouva Mosley uteli, kun onnistui yllättämään Wilsonin sekatavarakaupan hyllyn takaa. Ei varmastikaan mikään sattuma,
päätteli Wilson.
Wilson piilotti kassinsa selän taakse ja kohotti knalliaan
tervehdykseksi. Kylän asukkaat olivat kunnon väkeä, alati
kohteliaita, mutta myös kestämättömän uteliaita. Kerran viikossa Wilson kävi tekemässä tarvittavia hankintoja ja ihmiset
tiedustelivat aina kuulumisia.
– Emme ole tavanneet arvon Lordia pitkään aikaan, rouva
mairitteli. – Kuulin, että hän olisi saanut paikan arvostetusta
sisäoppilaitoksesta. Hänellä on varmasti ollut rankkaa, onneksi hänellä on ollut tätinsä johon turvata, vaikka tottahan
toki Lordi miehistä parhaimpia, ainakin jos isäänsä tulee.
Siitä tulikin mieleeni...
Wilson puri hampaitaan yhteen, mutta hymyili rouvalle
tyynesti.
Jos revin päänne irti, madam, jatkaako kielenne silti
liikkumista? Wilson mietti, mutta piti tunteensa sisällään.
Ihmisten tunkeilu ja teennäisyys oli ärsyttävää. Tosiasiassa
he eivät olisi välittäneet, vaikka maa olisi auennut ja nielaissut Lordin kartanoineen päivineen. Kylässä pesi vieläkin
inkvisition aikainen taikausko ja epäluulo kaikkea vähänkin
poikkeavaa kohtaan. Wesleyn kreivistä oli tullut kyläläisille
mystinen hahmo, jolla peloteltiin lapsia syömään ruokansa ja
lukemaan iltarukouksensa.
Puolen tunnin kuluttua Wilson onnistui vetämään itsensä
pois keskustelusta vetoamalla herransa kiireisiin. Hän kantoi
ostokset myyjälle, joka merkkasi ne kynällä lehtiöönsä.
– Tilille, vai? kauppias tokaisi. Harmaat pulisongit tutisi-

17

USVA 1/2006

vat vanhan miehen puhuessa.
– Jos se vain käy päinsä.
– Käy se päinsä, vielä, mutta kerro sille hulttioisännällesi,
että voisi maksaa vanhat velkansa.
– Minä välitän viestin, Wilson nyökkäsi. Totta oli, että
Lordi ei ollut varoissaan. Isän perintö oli kulunut paljolti
makeaan elämään.
Wilson poistui kaupasta, kiristi sadeviitan hupun ja
pujotti hansikkaat käteen. Hän otti polkupyöränsä kaupan
seinustalta ja lähti polkemaan hiekkatietä kartanoa kohti.
Tihkusade rikkoi lätäköiden pintaa. Wilson väisteli niitä
ja viiletti ylös loivaa ylämäkeä. Tankoon kiinnitetty kori
nitisi ostosten painosta. Wilson seurasi tietä reunustavaa
kiviaitaa ja ajoi sisään avoimesta rautaportista.
Wesleyn kartano sijaitsi syrjäisellä nummella, muutaman
mailin päässä Dalkeithin kylästä, jonkin matkaa Edinburghista itään. Ennen sen seinät olivat loistaneet kirkkaina,
nyt kaksikerroksinen päärakennus peittyi reheviin köynnöksiin, jotka olivat löytäneet tiensä syvälle seinän halkeamiin.
Kattotiilet roikkuivat irrallaan, pienet ruutulasit olivat osittain rikkoutuneet ja ikkunaluukut pudonneet saranoiltaan
rakennusta kiertävän korkean heinän sekaan.
Tiluksia ympäröi maine, joka sai ihmiset karttamaan
paikkaa päiväsaikaankin. Vuosikymmeneen yksikään vieras
ei ollut astellut ylös rakennuksen leveitä kiviportaita. Silti
monet ohikulkijat vannoivat usein nähneensä yläkerran
ikkunoissa synkkiä, tunnistamattomia hahmoja. Kerrottiin,
että jo pihalla saattoi aistia syvällä luissaan talosta huokuvan
kylmyyden. Kuin jokin tunnistamaton paha olisi imenyt
kaiken hapen ilmasta ja puhaltanut myrkkyä kartanoa lähestyvien uskalikkojen sieluun.
Wilson oli seurannut muutosta, joka tapahtui Lordin
varttuessa pojasta nuorukaiseksi, muuhun hän ei kyennyt.
Hän oli paikalla, jos Lordi tarvitsi häntä. Silti hän vaistosi
tragedian lymyävän taivaanrannassa. Se seurasi Lordia kuin
varjo. Mutta miten hän olisi muka voinut varoittaa Lordia
etukäteen? Nuorukaisen ylpeys ei olisi kestänyt vihjailuja,
että hän oli jollain lailla erilainen.
Kaukaa nummelta kuului laukaus. Lordilla oli tapana
ammuksella kaikkea mikä liikkui, ja jos hän sattui saamaan
saalista, hän jätti raadot lojumaan maahan.
Wilson asetti polkupyörän seinää vasten ja harppoi kantamuksineen portaat ylös. Raskas tammiovi pamahti perässä
kiinni. Hänen yllätyksekseen seinustalla oli kaksi pakattua
matkalaukkua lähtövalmiina.
– Minulle riitti, täti puhisi. – Eilinen oli viimeinen pisara.
Vuosia aiemmin Wilson oli ollut sukulaisten kanssa kirjeenvaihdossa ja onnistunut viimein vakuuttamaan Lordin
tädin siitä, että Lordi tarvitsi jonkun läheisen katsomaan
peräänsä. Täti, jolla ei ollut omaa perhettä tai lapsia, oli
koittanut kaitsea ja ohjata Lordia parhaansa mukaan, mutta
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Lordi ei pitänyt tädistä, eikä tarvinnut omien sanojensa mukaan holhousta.
Ja nyt Lordi oli täysi-ikäinen. Eikä ihme, että täti oli loukkaantunut, sillä Lordi juhli jokaista päivää kuin viimeistä,
antoi mielipiteensä kuulua ja loukkasi tarkoituksella kaikkia
ympärillään. Myös Wilsonia, joka muisti asemansa ja otti
ivan vastaan tyynesti. Lordin siniveriset ystävät olivat samaa
maata. Wilson oli todistanut kartanossa lukemattomia juominkeja ja siivonnut valittamatta aina seuraavana päivänä
jäljet.
– Aiotteko lähteä, madam?
– Totta hitossa!
Wilson tyytyi nyökkäämään. Hän heitti knallinsa hattuhyllylle ja riisui sadeviitan naulakkoon kuivumaan. Eteishallissa oli hämärää. Käyttämättömät huonekalut oli peitetty
valkoisilla lakanoilla, mutta seinillä roikkuivat edelleen esiisien muotokuvamaalaukset koristeellisissa kehyksissä.
Koko kartanon ylläpito ja siivous olisivat vaatineet liikaa
vaivaa. Keittiö oli yksi harvoista huoneista makuuhuoneiden
lisäksi, joka oli päivittäisessä käytössä. Joskus Lordi vietti
aikaa kirjastossa, mutta valitti heikon valaistuksen takia aina
jälkeenpäin päänsärkyä. Huoneissa vallitsi ummehtunut haju.
Se johtui paljolti kosteudesta, joka oli jättänyt tapetteihin ja
maalattuihin pintoihin räikeitä valumia. Seinät kupruilivat
turvonneiden eristeiden vuoksi.
Samassa ovi pamahti selälleen ja Lordi paukkasi sisään.
Askel oli epävakaa. Lordi kantoi kivääriä olallaan huolettomasti ja veti pitkät hiukset silmiltään taakse. Kasvoilla oli
kolmen päivän sänki.
– Wilson, hän naurahti. – Toitteko te...?
Täti harppoi nurkan takaa ﬁikus kainalossaan.
– Onko joku lähdössä jonnekin? Lordi hämmästyi.
– Minä lähden, täti murahti. Samalla hetkellä hevoskiesit
pysähtyivät talon eteen.
– Kyytinne, madam, Wilson sanoi ja tarttui laukkuihin.
– No, täti, minne sinä tuolla tavalla? Lordi ihmetteli.
– Ehkä jonain päivänä kiität minua kaikesta. Tiedä, että
nykyisellä asenteellasi et pitkälle pötki. Näkemiin.
Täti astui tohkeissaan ulos ovesta.
– Hyvästi, Lordi mutisi ja vilkutti välinpitämättömänä
ovelle.
Wilson kantoi tädin laukut vaunuille ja nosti ne yhdessä
kuljettajan kanssa peräosaan. Hevoset hirnahtelivat kärsimättöminä. Wilson asteli vaunujen viereen.
– Ehkä Lordi on kiittämätön, muta minä haluan kiittää
teitä kaikesta, mitä...
– Painukaa helvettiin, Wilson, täti puuskahti.
Ajaja maiskautti hevosille, jotka nelistivät pihatielle.
Wilson henkäisi kosteaa ilmaa sisäänsä. Ehkä oli hyvä, että
tantta oli poissa. Maailmassa oli paljon selittämättömiä asioita, joita täti ei olisi sulattanut. Pelottavia asioita, jotka kenties

olivat jo pesiytyneet taloon sen perustuksia myöten.
Wilson palasi sisälle, jossa Lordi jo ravasi hermostuksissaan eteishallia edestakaisin.
– Oliko teillä minulle jotain? Lordi penäsi.
Wilson kumartui, avasi kassinsa ja ojensi yhden kuudesta
ruskeasta kääröstä Lordille, joka tarttui siihen laihoilla käsillään omistavasti kuin lapsi.
– Vanha kunnon Wilson, teihin voi aina luottaa, Lordi
kehaisi ja kuori papereista viskipullon. Hän kiersi korkin
auki ja otti pitkän huikan, eikä väkijuoma saanut häntä edes
irvistämään. Hetkessä nuorukaisen silmiin oli syttynyt kokonaan uudenlaista eloa, aivan kuin himmeisiin timantteihin
hionnan jälkeen.

Uudenvuoden vastaisena yönä myrskysi. Lordi pelastautui
seuralaisensa kanssa sisälle ja ravisteli lumihiutaleita hiuksistaan. Lordi oli juovuksissa, kuten myös tummahiuksinen
palvelustyttö, joka oli juuri sitä tyyppiä, joka liimautui halukkaasti kylkeen ja roikkui siinä kunnes sai tahtonsa läpi.
– Wilson... te voitte mennä... pitäkää loppuilta vapaata,
Lordi myhäili.
Nuoripari kompuroi portaikossa. Tyttö kujerteli ja työnsi
häpeilemättömästi kieltä Lordin korvaan. Wilson tiesi, että
Lordi oli vielä kokematon ja kuinka tyttö sai nuoren miehen
olon tukalaksi ja innokkaaksi yhtä aikaa. Hän ei kuitenkaan
arvannut puuttua tapahtumien kulkuun.
Nuoret ryntäsivät makuuhuoneeseen. He kikattivat ja
kutittivat toisiaan kuin pahaiset kakarat. Vaatteet kahisivat.
Äänet kantautuivat seinien läpi, vaikka sanoja ei erottanutkaan selvästi. Wilson makasi vuoteessaan ja yritti olla kuuntelematta. Yläkerrassa sänky nitisi ja natisi, kiljaisuista oli
vaikea erottaa kummalle ne kuuluivat.
Vasta terävä kirkaisu sai Wilsonin ponnahtamaan pystyyn.
Koko talo tuntui järkyttyneen. Wilson odotti kädet vavisten.
Sitten toinen parkaisu kantautui läpi talon ja Wilson ampaisi
ovesta portaikkoon. Viimeinen ääni oli pelkkä tukahtunut
korahdus. Wilson ryntäsi huoneen ovelle ja paiskasi sen auki.
Kynttilät valaisivat lohdutonta näkyä. Kirous oli kypsynyt
täysi-ikäiseksi. Ulottuvilla olleen paljaan kaulan houkutus oli
käynyt ylivoimaiseksi. Lordi oli kokenut täyttymyksen, mutta aivan toisenlaisen, kuin mitä oli tavoitellut.
Lordi huojui tytön vierellä polvillaan. Häntä oksetti,
mutta vatsalaukku taisteli pitääkseen sisällään lämpimän
veren. Veripisaroita tipahteli suupielistä rinnuksille, katse oli
epäuskoinen ja pelokas. Lordi kosketti kasvojaan ja tunnusteli ikeniään. Se oli liikaa. Lordi huusi, ja huusi, kunnes hän

huomasi Wilsonin.
– Wilson, minä en käsitä... en ymmärrä... hän... minä...
Wilsonin rauhalliset sanat mykistivät Lordin. – Ei se mitään. Nouskaa ylös. Minä autan hautamaan hänet.
Lordi, joka oli aina itse tottunut jakelemaan käskyjä, nyökkäsi miettimättä. Kartanonherra seurasi silmät pelosta jäykkinä, kuinka Wilson nosti kevyesti tytön harteilleen. Wilson
raahautui alakertaan, avasi oven ja joutui melkein myrskytuulen kaatamaksi, kun viima syöksyi suoraan eteishalliin. Wilson
taisteli tiensä ulos ja veti oven perässään kiinni.
Wilson luopui taakastaan siksi aikaa, kun nouti tarvikevarastosta teräslapion. Hän kampesi tytön uudelleen olalleen
ja pyrki eteenpäin metsikön paksussa hangessa lumituiskua
vastaan. Välillä hän pysähtyi, siristi silmiään ja yritti päätellä
pimeyden keskellä missä oli. Lumi liimautui hiuksiin, paakkuuntui rinnuksiin ja housulahkeisiin. Ujelluksesta päätellen
myrsky ei ollut ainakaan hellittämässä.
Viimein Wilson löysi hyvän paikan ja pudotti tytön ruumiin maahan. Ojassa oli paksulti lunta. Wilson lapioi sitä pois.
Ojan pohjalla oli sulaa vettä ja maa pehmeämpää kuin muualla. Wilson ahersi pienen kuopan, jonne tyttö juuri ja juuri
mahtui sykkyrälle.
Wilson katsoi ruumista. Rintaa pisti. Kuolleenakin tyttö oli
kaunis. Veri oli hyytynyt kaulalle punaisiksi köysiksi. Wilson
kosketti ruumista ja aisti siitä haihtuvan lämmön. Hän puristi
silmänsä kiinni, huusi tuulessa tuskaansa, kunnes sai suljettua
kuoleman mielestään.
Hän oli toivonut, ettei kenenkään tarvitsisi kärsiä. Tuo toive ei ollut toteutunut. Ainoa, mitä hän enää kykeni tekemään,
oli yrittää ehkäistä vahingot ja välttää uudet syyttömät uhrit.
Hän ei pitänyt tehtävästään lainkaan – mutta vaihtoehto oli
vielä pelottavampi.
Lapio nousi iskuun, sitten toiseen, kolmanteen. Wilson
puuskutti, eikä halunnut tarkemmin katsoa kättensä töitä.
Hän työnsi tytön ruumiin kuoppaan ja potkaisi irti lyömänsä
pään tytön syliin. Raskain sydämin Wilson peitti kuopan ja
aloitti matkan kohti kartanoa.
Jäljelle jäi pelko, että joku saisi selville mitä oli tapahtunut.
Neito oli onneksi vieraspaikkakuntalainen, toisen kartanonherran palvelusväkeä ja jo valmiiksi kevytkenkäisen maineessa.
Ehkä he selviäisivät.
Lumi oli jo peittänyt Wilsonin jäljet. Se oli hyvä. Hänellä
olisi vielä aikaa toteuttaa suunnitelmansa. Mutta se veisi viikkoja, ellei kuukausia.
Kädet ja jalat tunnottomina Wilson astui viimein sisälle
kartanoon. Eteisen peilistä häntä katsoivat kalpeat kasvot.
Huulet sinersivät. Huoneiston lämpö alkoi kipunoida keholla.
Wilson kävi keittiössä, kaatoi viskilasin puolilleen skottilaista
ja murensi sekaan kaksi pilleriä pienestä pussista, jota hän oli
säästänyt juuri tällaisen tilanteen varalle. Hän sekoitti juoman
ja nousi huojuen portaat yläkertaan.
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Lordi kyhjötti huoneensa tuolilla. Veri oli jähmettynyt
suun ympärille ohueksi kuoreksi. Wilson ojensi tarjottimella
lasin Lordille, joka sieppasi drinkin ja tyhjensi sen.
Lordi tuijotti lasia ja huojui hetken aikaa tuolilla. – Wilson, mitä te...?
Sitten Lordi kaatui tuolilta suoraan lattialle.
Wilson kumartui hänen viereensä ja tarkisti kaulalta
Lordin pulssin. Kartanonherra oli syvässä unessa, autuuden
tyyssijassa, jossa valvemaailman kauhut eivät häirinneet lepoa.
Wilson riisui takkinsa ja kävi toimeen.

Pahimmat oireet alkoivat jo seuraavan viikon kynnyksellä.
Tuska repi Lordia kappaleiksi kuin keskiaikainen kidutuslaite. Lordi houri ja puhutteli nimeltä täysin tuntemattomia
ihmisiä. Wilson oli huolissaan. Vaarana oli, että Lordi vajoaisi peruuttamattomasti syvälle omaan painajaiseensa.
Wilson katsoi yöpöydän kelloa. Oli aamu. Vielä muutama vuosi sitten satakielellä oli tapana herättää hänet laulullaan, mutta nykyään linnut tekivät pesänsä kauas päärakennuksesta.
Kun huutojen kuuntelu kävi sietämättömäksi, Wilson
nousi istumaan. Hän avasi solmion, heitti sen pois ja avasi
paidan kaksi ylintä nappia. Käytävä oli sysipimeä. Eteisen
pöydällä kökötti hopeinen kynttelikkö. Wilson etsi tulitikkunsa ja sytytti pitkävartiset kynttilät. Valo läpäisi pimeyttä
vain vaivoin. Liekit lepattivat ja taistelivat kartanon läpi
käyvää heikkoa vetoa vastaan.
Portaikon laudoitus narisi, melkein kuin talo olisi kavahtanut kosketusta. Hän käveli kolkon käytävän päähän,
kohensi ryhtiään ja koputti oveen.
– Wilson? kuului ahdistunut ääni sisäpuolelta.
– Minä.
Wilson avasi oven ja astui sisään. Huoneen ikkunat oli
peitetty sisäpuolelta mustilla kankailla. Wilson kiersi vuoteen ympäri. Lordin kädet ja jalat oli sidottu aloilleen leveillä
nahkaremmeillä, joiden toinen pää oli kytketty kiinni sängyn vahvaan putkirunkoon. Rinnan yli kulki kolme vyötä,
jotka estivät häntä riuhtomasta itseään liikaa.
Lordi nyki siteitä. – Mitä tämä merkitsee, Wilson? Päästäkää minut irti!
Wilson seisoi paikoillaan tekemättä elettäkään. Lordin
vääristyneillä kasvoilla lainehti viha. Kiroukset sinkoilivat
rohtuneiden huulien välistä.
– Tottele, senkin pervo paskiainen. Erotan sinut!
Wilson siirsi peittoa ylöspäin alastoman Lordin peitoksi.
Lordi puuskutti, mutta tyyntyi sitten äkkiä.
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– Anteeksi, Wilson, Lordi sanoi. – Minä en tarkoittanut,
mitä äsken sanoin.
– Kyllä tarkoititte, Wilson totesi ja suoristautui ylös. – Jätänkö teille kynttelikön?
Lordi sylkäisi Wilsonia keskelle kasvoja. Mitään sanomatta Wilson poistui käytävään ja veti oven perässään kiinni.
Kun hän pääsi huoneeseensa, hän vähensi vaatteita ja asettautui sängylle pitkäkseen.
Yöpöydällä lepäsi ostosreissulla hankittu Agatha Christien
taskupokkari. Wilson tarttui siihen. Hän selasi sivuja ja yritti
palauttaa mieleensä Hercule Poirotin edesottamuksia. Mutta
tarinan jatkaminen osoittautui mahdottomaksi. Niinpä hän
laski kirjan rinnalleen ja lepäsi.
Wilson oli tehnyt voitavansa. Odotuksesta tulisi pitkä.
Vuorokaudet kuluivat ja Wilson kävi säännöllisesti tarkistamassa isäntänsä voinnin. Lordi heitteli päätään puolelta
toiselle ja riuhtoi tiukkoja siteitä kuin kahlittu villieläin. Hän
oli laskenut alleen ja huoneen entisestään tunkkainen haju
oli muuttunut ellottavaksi katkuksi. Sanaakaan sanomatta
Wilson siivosi jäljet ja pujotti Lordin alle vuoteeseen puhtaat
lakanat.
Lordin punertavat, itkuiset silmät tuijottivat häntä tiukasti. Mies odotti vain yhtä tilaisuutta päästäkseen irti. Wilson
kokeili Lordin pulssia ja totesi sydämen jyskyttävän lujaa,
aivan liian lujaa. Yhden lyhyen hetken Wilson epäröi. Hoitokeino oli raju. Lordi oli fyysisesti heikko, mutta vieroitus
voisi olla viimeinen keino estää mieltä luhistumasta. Periksi
antaminen taas olisi tiennyt tappiota, Lordin sielun menettämistä.
Hän pyyhki Lordin otsaa kostealla pyyhkeellä ja palasi alakertaan. Tuuli ulisi kattorakenteiden koloissa, katolle satavien
oksien rasahdukset säikäyttivät joka kerta. Nurkissa tummat
varjot muuttuivat iljettävien hyönteisten mustaksi mereksi.
Myöhemmin, kun Lordi vaipui hetkeksi uneen, Wilson
pesi isäntänsä vartalon kostealla sienellä ja kuivasi huolellisesti pyyhkeellä. Lordin kasvot näyttivät auringon polttamilta.
Ensimmäisen kerran pitkään aikaan Lordi vaikutti nukkuvan
levollisesti, mutta siteitä Wilson ei uskaltanut hetkeksikään
irrottaa.
– Wilson...? Lordi kuiskasi. Hän oli hereillä.
– Niin? Wilson sanoi ja kumartui lähemmäksi.
– Minä tapan teidät!
Lordin kita leikkasi ilmaa Wilsonin kasvojen edessä.
Kartanonherra yritti karata hänen kimppuunsa, mutta nahkaremmit estivät aikeet. Wilson suoristautui. Ehkä Lordin
sylkäisemät katkerat sanat johtuivat vain harha-aistimuksista,
mutta silti ne koskivat.
Kun Wilson pääsi oman huoneensa turvaan, löivät tunteet
viimein läpi. Wilson itki avoimesti – kuin olisi pusertanut
pinttynyttä likaa vaatteista, kuurannut ja hangannut, mutta
silti tahrat vain haalenivat. Ja jossain vaiheessa kangas ei enää

kestäisi, vaan repeäisi liiasta hinkkaamisesta. Hän oli nähnyt ja kokenut niin paljon piinaa. Ei sellaista lastia ollut
tarkoitettu yhden miehen kannettavaksi.
Ei edes yhden suvun.
Wilson havahtui, kun yläkerrasta kuului huuto.
Lordilla oli kivuliaita lihaskramppeja. Viimein karjunta
lakkasi. Wilson kuulosteli tarkkaan. Ei mitään. Lopulta
hiljaisuus oli liian painostava kestettäväksi. Esi-isien
muotokuvat seurasivat seiniltä ilmeettömästi, kun Wilson
säntäsi yläkertaan kynttelikkö mukanaan. Hän veti syvään henkeä, ennen kuin koputti oveen.
– Oletteko kunnossa?
Wilson pelkäsi pahinta. Hän avasi oven ja jäykistyi
paikoilleen kuin tinasotilas. Vuoteessa peitto oli viskattu
syrjään ja nahkaremmien päät roikkuivat irrallaan. Yksi
vöistä oli katkennut. Toinen oli järsitty poikki. Sängynjalat olivat jättäneet puulattiaan syvät naarmut. Wilson
kohotti kynttelikköä ja yritti nähdä pimeydessä huoneen
nurkkiin.
– Teidän armonne...? hän kutsui hiljaa.
Synkkä hahmo syöksyi pimeydestä hänen kimppuunsa. Wilson paiskautui vasten ovea, joka rämähti kiinni.
Pahanhajuinen hengitys lehahti päin kasvoja ja luiset
sormet puristuivat kurkun ympärille.
– Kuole, ääni korisi. – Kuole!
Wilson yritti torjua hyökkäystä ja pidellä samalla epätoivoisesti kiinni kyntteliköstä. Jos se putoaisi, tuli takertuisi nopeasti kuivaan puuhun. Ehkä Lordi halusi juuri
sitä. Mutta todellista olemustaan hän ei kykenisi karkaamaan edes kuolemaan, ellei ensin pelastaisi sieluaan.
– Wilson, Lordi kähisi. Hengitys oli epätasaista, kivun
tukahduttamaa. – Minä en jaksa enää... en jaksa.
Puristus hellitti hieman. Wilson veti ahnaasti ilmaa
keuhkoihinsa. Lordin synkkä hahmo huojui puolelta
toiselle – tappaja hänessä oli viimein tullut esiin. Iho oli
harmaa. Silmät näyttivät tulehtuneilta. Hampaat työntyivät suusta esiin terävinä piikkeinä ja hauraat kynnet olivat kasvaneet pituutta. Lordilla ei kuitenkaan ollut enää
voimia satuttaa ketään. Keho saattoi janota verta, mutta
luja tahto oli viimein kukistamassa kirouksen.
Hyökkäys tyyntyi apua pyytäväksi halaukseksi. Lordi
horjahti päin Wilsonia ja he kaatuivat yhdessä lattialle.
– Auttakaa minua.
Wilson teki juuri niin. Lordi käpertyi kasaan kuin siili
ja painoi pään palvelijansa syliin. Kyyneleetön soperrus
heikkeni ensin huomaamattomaksi, kunnes lakkasi kokonaan. Wilson silitti Lordin hiuksia, paijasi kuin pikkulasta ja hyssytteli.
– Kaikki on hyvin, kaikki on hyvin, Wilson toisteli.
Wilson puristi silmänsä kiinni. Pahin oli jo ohi.

Wilsonin käsivarsia pakotti. Hän laittoi kirjanmerkin paikoilleen ja laski pokkarin yöpöydälle. Kello oli kolme yöllä.
Yläkerrasta kuului laahaavia ääniä. Lordi oli taas hereillä.
Wilson oli pukenut hänet pyjamaan ja asetellut nukkumaan.
Uni oli kuitenkin ollut rauhatonta, painajaisten sävyttämää,
kuten se oli ollut viimeisten kuukausien ajan. Taistelu ei olisi
koskaan ohi.
Wilson hiipi yläkertaan Lordin huoneen ovelle ja avasi
sen raolleen. Lordi kyhjötti ikkunan luona huopaan kääriytyneenä. Hän näytti jo enemmän omalta itseltään, mutta
kasvoilla välähti piinatun, pelokkaan eläimen katse. Kalpea
ja kuivunut iho hilseili, aivan kuin nahkaa luodessa. Posket
olivat lommolla, silmät verestivät, otsalla helmeili isoja hikikarpaloita. Miesraukka vapisi.
Lordi silitti ikkunaa peittävää kangasta, kun Wilson kutsui häntä ovelta.
– Aurinko nousee pian.
Lordin kasvoilla oli tyyni, hyväksyvä ilme.
– On kevät, enkä voi olla katsomassa sitä.
Lordi suki hiuksiaan ja puri sormensa kynttä. Wilson tiesi
kysymyksen olevan tulossa.
– Miksi te jäitte, Wilson? Lordi uteli. – Te tiesitte, mikä
olen, mutta ette tappanut minua.
Wilson ei vastannut. Lordin ilmekään ei värähtänyt.
Sitten hän nyökkäsi, käänsi katseensa pois, käveli huoneen
poikki ja istahti sängylle.
– Ehkä minun olisi pitänyt huomata se, Lordi sanoi.
– Olitte aina läsnä kun tarvitsin jotain. Ja kasvonne... ette ole
muuttunut rahtuakaan sitten lapsuuteni. Kuinka vanha te
olette, Wilson?
Wilson ei muistanut niin kauas. Vuosikymmenien jälkeen
muistotkin alkoivat sekoittua. Ihmisaivoja ei ollut luotu
tallentamaan niin paljon tietoa.
– Kun ruumiimme on kuiva, se ei enää janoa verta. Silloin sielullamme on mahdollisuus pelastua.
– Uskotteko todella niin?
– Uskon.
Wilson antoi mielensä liihottaa menneisyyteen. Oli aika,
jolloin hänellä ei ollut nimeä. Hän piiloutui ihmisten joukkoon, vaelsi öisin kuin peto ja iski yksinäisten uhrien kimppuun. Mutta ajan kanssa se kaikki menetti merkityksensä
– kartanon edellinen isäntä oli ollut hänen viimeinen uhrinsa. Hänen olonsa oli ollut tyhjä. Sen jälkeen oli vain kaksi
tietä – kuolema tai hyvitys.
– Olen niin pahoillani... isänne sielua en ehtinyt pelastaa.
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Olen onnellinen, että teillä on nyt siihen mahdollisuus, Wilson uskoutui. – Sen täytyy loppua, kehän täytyy sulkeutua.
Muisto veren voimasta eli heissä vahvana. Joskus saattaisi
koittaa päivä, jolloin kiusaus maistaa sitä uudestaan ylittäisi
heidän kykynsä hillitä itsensä. Kuinka sen jahtaaminen synnytti hurmion elämän ja kuoleman herruudesta. Ja he himoaisivat sitä yhä lisää, lisää ja lisää.
Wilson ei tiennyt, ymmärsikö Lordi sen. Ennen pitkää he
paljastuisivat. Heidän kehonsa janosivat suolaista ja makeaa
elämän eliksiiriä.
– Jättäkää minut hetkeksi yksin, Lordi nielaisi.
Wilson poistui huoneesta ilman vastalauseita. Talo tuntui
rauhoittuneen, asettuneen jonkinlaiseen seesteiseen olotilaan
piinaavan kauden jälkeen.
Koko illan Wilson makasi vuoteellaan pokkaria lukien.
Hän eteni sivu sivulta, mutta unohti koko ajan lukemansa,
vaikka Poirot oli juuri paljastamaisillaan murhaajan. Viimein
Wilson havahtui siihen, että huoneen ovi oli auki. Lordin
päättäväinen hahmo täytti oviaukon. Wilson laski kirjan
käsistään.
– On jotain, mitä ette vielä kertonut minulle. Lordi sanoi. – Jos kerta olemme kuolemattomia...
Wilson kohottautui istumaan ja kohtasi Lordin katseen,
jonka takana ei pesinyt tippaakaan hulluutta, ei vihaa tai
katkeruutta, ainoastaan käsitys jostain heitä suuremmasta.
Lordi lausui seuraavat sanat hyvin hiljaa: – Miten isäni
kuoli?

Ruoho taipui miesten edestä, kun he taivalsivat loivaa rinnettä ylös. Kartano pihoineen jäi taakse. Kuun haaleassa valokylvyssä rakennus ja metsä kadottivat kaikki värinsä keltaista
lukuun ottamatta.
Miehet pysähtyivät huohottaen kummun korkeimmalle
kohdalle. Lordi riisui vaatteensa ja istuutui maahan. Wilson
seurasi tunnollisesti esimerkkiä. Alastomina he asettautuivat
ruohikkoon selälleen ja katselivat tähtitaivasta. Heinäsirkat
sirittivät ruohikossa, pöllö huhuili alakuloisena jossain kaukana.
– Pelottaako teitä? Lordi kysyi.
– Vain kipu.
Wilson hymyili. Hän ei ollut pitkään aikaan tuntenut
sellaista varmuutta. Miehet vilkaisivat toisiaan, mutta kaikki
tarpeellinen oli jo sanottu. Vaistomaisesti Wilson tarttui Lordia kädestä.
Ehkä he saisivat kohta kuulla vielä kerran satakielen laulun.
Kevyt tuuli nousi heiluttamaan ruohikkoa. Auringon loiste sarasti taivaanrannassa. Kimaltavat sädekimput nousivat
maan ylle ja muuttivat yön uudeksi päiväksi. Niiden lämpö
levittäytyi armollisesti kaikkialle, niin muistamaan eläviä,
kuin unohtamaan kuolleetkin. ¶
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Saatesanat novelliin ”Lordi Wesleyn perintö”
Minä pidän vampyyreistä. Ei liene toista kauhutarinoiden
aihetta, jota olisi ryöstöviljelty yhtä paljon kuin pitkäkulmahampaisia ystäviämme, mutta olen aina ollut sangen viehtynyt näihin paholaisiin. Pari lapsuusiässä Shokki-lehdestä
luettua tarinaakin on jäänyt vahvasti mieleen kummittelemaan. Niinpä oli vain loogista, että kirjoittajana halusin ennemmin tai myöhemmin luoda oman, mutta toivon mukaan
erilaisen vampyyrini.
En muista aivan tarkkaan, koska ensimmäinen tähän
kertomukseen johtanut idealamppu syttyi, mutta siitä olen
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varma, että se liittyi huumeista vierottamisen vaikeuteen.
Mielikuva luihusta ja kärsivästä narkomaanista herätti kysymyksen, voisinko hyödyntää aihetta jotenkin spekulatiivisessa kertomuksessa. Vampyyriteema kumpusi samasta visiosta
sitten kuin itsestään.
Mitä jos vampyyri voitaisiin vierottaa verenhimostaan?
Mahdollinen aihe alkoi välittömästi herättää kysymyksiä:
mitä, missä, milloin? Ja silloin kävi niin kuin kovin usein,
että kauan erillään kypsyneet pienet ideanpoikaset räpyttelivät ﬁktiivisiä siipiään ja löysivät toisensa ja totesivat että

niistä olisi kiva leikkiä yhdessä. Tarinassa piti ehdottomasti
olla palvelija, tämän novellin Jeeves, joka hoitaisi asiat
kuntoon. Siispä loin Wilsonin, joka sitten omalta osaltaan
johdattelikin sopivaan miljööseen, syrjäiseen englantilaiseen
kartanoon sumuiselle nummelle. Ajallisesti halusin sijoittaa
tarinan löyhästi tarkemmin määrittelemättä jonnekin 1900luvun loppupuolelle.
Jos miljöö onkin kliseinen, oli tavoitteenani rikkoa joitain kaikkein vanhanaikaisimmista uskomuksista. Luovuin
arkuista, ristien ja valkosipulin pelosta, mutta pidin verenhimon ja auringon tappavan vaikutuksen. Lordi Wesleystä,
kartanon isännästä, en nimenomaan halunnut mitään vampyyrin arkkityyppiä.
Nykyiseen muotoonsa novelli päätyi maaduttuaan pari
vuotta tietokoneen kovalevyllä. Kerronta palvelijan näkökulmasta on alusta asti tuntunut loogiselta, mutta molempien
päähenkilöiden motiiveja pyörittelin aikani, kunnes heräsin
rikkomaan alkuperäistä ideaani monilta osin. Kun aloin

miettiä tarkemmin, alkoi tuntua tehokkaalta, että tarinan
alussa Lordi itsekään ei tietäisi mitään omasta tilastaan. Ja
entäpä, jos hän olisi talon ja tilusten lisäksi perinyt myös
fyysiset ominaisuutensa isältään? Lisäksi Wilsonin piti tietää
kaikki tämä, enemmän kuin isäntänsä – enemmän kuin lukija – ja kaikelle hänen toiminnalleen piti olla looginen selitys.
Kun lopputulos on nyt vihdoin kaikkien luettavissa tässä
Usvan numerossa, odotan jännityksellä miten tarina otetaan
vastaan. Kauhu on kuitenkin tyylilaji, joka on kokolailla jo
kertaalleen kulkenut kaikki ne polut, jonne genren voi kuvitella haarautuvan. En odota raivaavani yhtään uutta polkua,
mutta toivon tarjoilevani lukijoille edes hetken ajan niitä
samoja tuntemuksia, mitä meidän jokaisen ensimmäinen
kohtaaminen näiden mielikuvitusolentojen kanssa on nostattanut.
© Petri Laine 2006

English summary
This year’s ﬁrst issue of Usva examines fear in all its forms
and guises.
Marko Hautala’s Me Butterﬂy, You Morfeus gently
scratches its way around the edges of dream and reality.
The protagonist Emilia draws strength from her dream
circle, but in her dreams reality changes into something
else, a terrifying place, nor does her subsequent daily
life seem quite as it should. The story skilfully combines
myth and fear with the mundane.
Both Petri Laine’s The Legacy of Lord Wesley and
Kari Tossavainen’s Taking Root make use of the same
situation: the bizarre relationship between a servant and
his eccentric master. Where Laine ﬁnds his theme – but
only his theme – from a fairly well trodden path along
the vaults and corridors of horror, Tossavainen takes a
steep turn in a far more absurd direction.
Natalia Laurila’s Everything I Prayed for is the tale
of a captured Tiger woman who’s kept as a harem slave
by the governor of Thoroving. But, the position of the
Tigers living under the yoke of the Leppard conquerors
is not quite as miserable as ﬁrst it might appear. This
fresh and atmospheric fantasy story is a riveting read, and

Laurila’s original and clever jargon gives the story plenty
of new dimensions.
Jarmo Karonen’s The Cross and the Robot is part of
a multimedia-project. The story is a glimpse of a future
where the Church no longer maintains any spiritual
value, only a secular one. On our website the reader
can ﬁnd a piece of video art and a song, both hailing
from the same project. In an interview with the author
further light is shed on the interesting project.
The issue’s poetry is from the quill of newcomer Kirsi
Sinisammal.
In her column psychologist Helena Numminen
takes a perceptive look at why scary books are so very
popular. Why ought we all to read thrillers, tales of
horror and whodunnits?
In this issue we announce Usva’s ﬁrst writing contest.
Our theme: strangeness in the mundane. The special
twist: ﬁve judges who each pick a winner of their
very own, thus the contest may have up to ﬁve equal
winners. The winning entries will be published in our
second issue of the year 2007.
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Kiertolainen
Harhailen avaruuden kelluvissa egoissa,
valossaan loistavissa hiljaisissa tähdissä.
Kiidän oman aurinkoni ytimestä
hämyisille kolkille pimeän asuinsijoille.
Kaipaan sumuisista uumenista takaisin valoon.
Eksyin valonsäteen matkassa Saturnuksen renkaisiin,
pölyisiin kuihin renkaiden tomuhiukkasiin.
Ohitin Pluton ja Kharonin
jäiset maisemat,
autiot kivimaat.
Hamusin lisää kaistaleita: tähtiä ja saarekkeita,
kalliomeren kraatereita.
Horisontissa välkkyy taas
uusi uljas sumu, utuun kahlittu neitsyt.
Se kutsuu luokseen, odottaa.
Ääretön minäni ajautuu
mustan onkalon suulle,
kieppuu, huojuu, huojuu, kieppuu.
Musta aukko nielaisee minut
egojen paratiisiin,
ikuiseen odysseiaan,
ikuiseen kadotukseen.
© Kirsi Sinisammal 2006

Syntymätön
Sinä olet minussa,
kiinni istukassani.
Uit elämän vedessä.
Hengität minua.
Kalvat sisintäni.
Odotat hetkeä
pulpahtaa maailmaan.
Leikit teletapeilla,
ohjaat venettä vesilätäkössä.
Minä pesen kuravaatteesi,
vaihdan Tiivi Taaviin patterin.
Ei.
Tähän maailmaan ei tarvita
puhdasta sielua
häpeäpaaluun sidottavaksi,
helvetin tulessa paistettavaksi.
Sinä, syntymätön lapseni,
et ikinä huku.

© Kirsi Sinisammal 2006

Kirsi Sinisammal on forssalainen kirjoittaja,
joka on opiskellut kirjoittamista mm. Jyväskylän avoimessa yliopistossa.
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Kaikki mitä rukoilin
Natalia Laurila

Joka päivä minun piti katsella sen naamaa, leveää ja kalpeaa
kuin kuu. Paitsi että kuumalla kelillä se oli pikemminkin
tulehtuneen värinen. Kreivi Sikanter Savitri oli niin vaalea,
että se paistui auringossa punaiseksi.
Öisin en nähnyt sitä, mutta tunsin kyllä. Harvassa olivat
illat, joina se ei änkenyt viereeni.
Olin toisin sanoen sen suosikki.
Muut tiikerineiot pitivät mykkäkoulua, itkivät silmät
päästään, sairastuivat ja laihtuivat rumiksi kuin luurangot.
Lopulta jotkut sopeutuivat, jotkut kuolivat. Kaikki eivät
malttaneet oottaa. Yksikin loikkasi palatsin muurilta kun
Sikanter vei sen kävelylle.
Mutta minä mottasin sitä turpaan heti sinä samana iltana
kun se raahasi minut palatsiinsa. Täräytin niin, että sen nenä
murtui. En minä mikään tappelija ollut; isku osui kohalleen,
koska kreivi ei osannut oottaa sitä.
Se ulahti ja marssi vihaisena siistiytymään. Tiesin, että se
palaisi entistä saaliinhimoisempana. Hakkasin nyrkeilläni
ovea, josta minut oli tuotu sisään, kunnes miesääni huusi sen
takaa, että ei kannata, että siellä oli vartijat vastassa.
Ikkunoita huoneessa ei ollut. Oli vain suuri sänky.
Kiersin kehää kivisessä huoneessa ja aloin käsittää. Minä
en heräisi, tämä ei ollut painajaista. Tai oikeastaan tämä nimenomaan oli jokaisen tiikerineion pahin painajainen. Miksi sen oli käytävä toteen juuri minun kohallani? Minähän
olin käynyt joka päivä temppelissäkin! Joka päivä olin solminut ja vienyt sinne kukkaseppeleen ja rukoillut, että kylään
tulisi pian nuori komea tiikeri vaimonhakuaikeissa.
Temppelissä minut täytti ihana varmuus, tunne siitä, että
rukoukseni oli kuultu. Haaveitteni mies oli matkalla kyläämme, oli varmasti.
Kivilattia tuntui kylmältä paljaitten jalkojeni alla.
Olin rukoillut väärää asiaa.
Minä, kylän kaunein ja kaunopuheisin tyttö, en olisi paikalla, kun mies saapuisi. En, vaikka se saapuisi vasta monen
monsuunin päästä. Koska minä pysyisin Thovingon kerskakoristeisella palatsialueella siihen siunattuun päivään, jona
kreivi päättäisi päästää minut vapaaksi.

Koska kreivi oli valinnut minut. Kylän kauneimman ja
kaunopuheisimman tytön.
Se tuli takaisin ja tällä kertaa sain tuta, että se oli sotilas.
Kynsin, potkin, purin ja taoin sitä nyrkeilläni, mutta ennen
kuin aurinko nousi, se sai mitä halusi. Senkin jälkeen minä
kynsin, potkin, purin ja taoin sitä.
– Sinä olet yllättävä nuori nainen, se sanoi väistellessään
ja piellessään minua kauempana. – Kaikki muut ovat tuossa
vaiheessa lyhistyneet nurkkaan pillittämään.
Sen henki haisi mintulta. Siihen asti olin pitänyt mintun
tuoksusta.
– Miksi sinä teet tätä? Miksi? minä kiljuin.
Onnistuin potkaisemaan sitä jalkojen väliin. Me oltiin
alasti, sillä ei ollut ees housuja suojanaan. Se vinkaisi ja veti
käet haaroilleen. Ehin antaa monta potkua ja iskua sen jalkoihin ja kylkiin, ennen kuin se pääsi taas puolustusasemiin.
Kreivi perääntyi ovelle, huusi vartijaa avaamaan sen ja
luikki ulos. Vasta silloin minä lyhistyin pillittämään, mutta
en nurkkaan. Kreivin aiemmat uhrit löysivät minut myttynä
keskeltä kivilattiaa.
Niitä tuli kuusi. Ne nostivat minut pystyyn ja kannattelivat mukanaan palatsin kylpyläalueelle. Pi’in silmäni ummessa ja uikutin, ja ne voivottelivat että tiesivät, miltä minusta
tuntui.
– Me ollaan ootettu, että joku uusi tulisi... Se päästi Yönsylin vapaaksi pari kuukautta sitten, ja semmoista seuraa aina
tämä.
– Mitä se Yönsyli teki, että pääsi pois täältä? niiskutin.
– Tuli vanhaksi, naiset vastasivat ja niitten äänissä oli nyt
haaveileva sävy.
Avasin silmäni, kun jalkani osuivat veteen ja älähin.
Meiän piti peseytyäkin niin, että kreivi pystyi katselemaan
meitä parvekkeeltaan!

25

USVA 1/2006

Iltaisin kotikylässä, kun olin nukahtanut sisarteni väliin,
olin rukoillut vauvaa. Tervettä, sitkeää vauvaa, joka ei kuolisi
mihinkään rokkoon. Vain vauva tekisi minusta aikuisen.
Tämän rukoukseni muistin, kun vatsani alkoi paisua.
– Sinä pääset pian sellaiseen huoneeseen, jossa on ikkunoita! kohtalotoverini iloitsivat.
– Ai, miksi? mutisin epäuskoisena.
– Koska se tietää, ettei tiikerinainen hyppää ikkunasta
vauva rinnoilla, naiset selittivät.
Olin jo kovin tottunut vuorokausirytmiini. Sain poistua
huoneestani vain kreivin vanhempien orjattarien kanssa, ja
meitä valvoivat vartijat. Öisin niitten piti kuitenkin palauttaa minut huoneeseeni.
Kreivistä oli kiva saa’a mustelmia.
– Minäpä hyppään! Juoksen kotiin vaikka piikkipensaikon läpi, uhosin.
– Hupsu, minne sinä menisit semmoisen vauvan kanssa?
– Kaikkihan näkevät siitä yhellä vilkaisulla, että se on
puoliksi leoparti. Vaikka pääsisitkin karkuun, ne veisivät sen
sinulta ja toisivat takaisin, ja sinä saisit ruoskaa!
Ne olivat minua kohtaan kilttejä ja sääliviä, koska kreivi
valitsi lähestulkoon aina minut. Ja ne olivat oikeassa. Vauvan
kanssa en pääsisi pitkälle. Mutta minäpä en lähtisikään sen
kanssa. Minä menisin jonnekin, missä mikään ei muistuttaisi minua raiskaajastani, eikä siihen suunnitelmaan sopinut
keltahiuksinen, auringossa kärähtelevä kakara!
Kreivi muuttui lempeämmäksi. Sen puolesta pitää sanoa,
ettei se minua hakannut eikä potkinut, vaikka minä hakkasin ja potkin sitä. Se käytti väkivaltaa vain sen verran, että sai
minut alleen. Ja kun se huomasi raskauteni, se ei enää liiskannutkaan minua vaan tuijotti jollain tapaa hellästi.
– Mikset hanki lapsia itsesi väristen kanssa? tiuskaisin.
Sen pihkanväriset silmät kävivät surullisiksi. Se oli kummallisella päällä.
– Minulla on kaksi sellaista poikaa. Ne eivät asu täällä.
– Mitä, onko niillä pojilla tunteet? Eivät kestäneet katsella isäpapan irstautta? ärähin.
Kreivi vastasi hiljaa ja kaihoisasti:
– Mashje ja Humajun eivät ole koskaan käyneet tässä
kauniissa maassa.
– Niitten äiti heitti sinut talostaan, vai?
– Niitten äiti ei suostunut seuraamaan minua tänne...
täällä ei ole sivistynyttä seuraa. Eikä oopperaa, teatteria,
manikyyrejä, kosmetologeja...
Mänikyyrejä? Kosmetolokeja? Minulla ei ollut hajua,
mitä nuo leopartien sanat pitivät sisällään. Kreivi kuitenkin
kertoi, vaikken pyytänytkään. Se loihti silmiini kaukaisia
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kaupunkeja, joissa ylhäisillä leopartirouvilla ei ollut päivisin
muuta tekemistä kuin panna vähän köyhemmät leopartit
hieromaan ja hoivaamaan itseään tuoksuvilla voiteilla ja salvoilla. Lapsia oli vähän ja niillä oli omat palvelijansa. Iltaisin
vallasnaiset kävivät miestensä kanssa suurissa palatseissa,
joissa laulettiin, tanssittiin ja näyteltiin.
Kreivi kertoi vaimostaan, jonka nimi oli Psamarmati ja
jolla oli smaraktinvihreät silmät. Psamarmati käytti vain
kaikkein kalliimpia vaatteita ja hajuvesiä. Vielä kalliimpia
olivat maalaukset ja patsaat, joilla se täytti palatsikotiaan.
Rahat se sai kreivi Sikanterilta, joka oli koko ajan töissä tekemässä, mitä ylemmät Savitrit sanoivat. Semmoiset, jotka
olivat paljon läheisempää sukua leopartien kuningattarelle
kuin Sikanter itse.
Joku niistä ylemmistä Savitreista oli sitten kyllästynyt
Sikanteriin ja ylentänyt sen. Ylennys tarkoitti, että pikkuasioita hoitavasta vähä-aatelisesta tuli Thovingon kuvernööri ja
sotilaskomentaja.
– Se ylimys katseli minun vaimoani. Siksi se minut tänne
lykkäsi, kreivi Sikanter huokasi. – Siirtomaahan. Viiakon
keskelle. Niin kauas Bsamarmatista ja pojista. Mutta kukapa
ei katselisi Bsamarmatia!

Kun vauva syntyi, sillä ei ollut hiuksia. Eikä sen silmissäkään
ollut mitään vikaa; oltuaan hetken siniset ne tummuivat
mustiksi kuin viiakon yö. Ja sen iho oli tummempi kuin
minun ihoni, samanlainen, kuin komeilla veljilläni.
– Ethän sinä ole leoparti ollenkaan, minä itkin tietämättä,
pillitinkö ilosta vai surusta.
Muut orjattaret olivat olleet oikeassa. Vaikka kreivi olisi
itse palauttanut minut kotiini, olisin silti marssinut takaisin
Thovingon palatsiin. Vain ollakseni vauvani kanssa. Koska
sillä ei ollut loppujen lopuksi mitään väliä, että vauvalle
kasvoi keltaiset kiharat. Sen kehto oli minulle pyhempi kuin
kotikyläni temppeli.
Olisin palvonut poikaani, vaikka se olisi ollut siittäjänsä
kaksoisolento.
– Olkoon sen nimi Kaiber. Kaiber Savitri, kreivi sanoi.
Sen ääni värisi ylpeyestä. Aivan kuin sillä olisi ollut jotain
ylpeilemisen aihetta vähäisessä osuuessaan vauvani olemassaoloon. Hymähin mielessäni. Kaiper Savitriksi en tulisi kutsumaan lastani milloinkaan.
Sen jälkeen päivät olivat pelkästään hauskoja. Kujertelin
vauvalleni ja se jokelteli takaisin. Heijasin ja hieroin sitä,
uitin sitä kylpylässä, lauloin sille lauluja Jumalasta, joka muinaisina aikoina oli tullut maan päälle ja vapauttanut tiikerit
paholaisvallan alta.

Yöt olivat vähemmän hauskoja, mutta eivät enää oksettavia. Kreivi halusi vain katsella vauvaa, juua teetä kanssani ja
jutella minulle synnyinmaastaan ja Psamarmatista. Tavallisesti minä nukahin kesken tarinaa.
Sitten yksi orjattarista tappoi itsensä. Se, jonka luona
kreivi kävi tyy’yttämässä himonsa kun minulle oli löytynyt
muunlaista käyttöä. Sillä tytöllä ei ollut lasta, pelkkää tuskaa vain, joten se loikkasi alas muurilta.
Muut orjattaret pillittivät niin, ettei kreivi kestänyt
kuunnella. Se linnoittautui huoneeseeni, joka oli suuri ja
valoisa ja jonka seinälle olin saanut maalata Jumalattaren.
Sikanter puhui vauvalle leopartien kieltä ja näytti siltä,
kuin hajoaisi kappaleiksi. Toivoin, että se hajoaisi.
– Sinä olet ainoa, joka minua ymmärtää, kreivi nyyhkytti minulle vauvan nukahettua. – Noitten muitten kanssa ei
voi keskustella...
En viitsinyt mainita, ettemme mekään koskaan keskustelleet. Ei minun tarvinnut, kun kreivi piti huolen puhumisesta.
Se harppoi silittämään vauvan kutreja.
– Tästä pojasta minä teen vielä mahtimiehen. Tilaan
sille ulkomailta niin hyvät opettajat, ettei sitä aikuisena tule
harmittamaan, vaikkei se saanutkaan varttua sivistyksen
keskellä, Sikanter lausui. – Koulutus on kaiken hyvän alku,
jos meiän poika voi oppia tässä viiakossa samat asiat kuin
valtakunnan pääkaupungissa, sille on kaikki mahollista!
– Tosiaan, tulihan sinustakin Thovingon kyvernööri,
vaikket kovin korkeaa aatelia olekaan, nälvin.
Kreivi hymyili ja katsoi minua kuin koiranpentu.
– Tiiätkö, en minä oikeastaan enää haluaisi olla missään
muualla. Minullahan on täällä kaikki – valta, voima, kunnia, poika ja kaunis vaimokin.
Vai kunnia! Ja mitä se minua katsoi kun vaimosta puhui?
Minua ei muistaakseni ollut vihitty vielä kenenkään kanssa.
– Hymyilisit vähän. Ihan vähän vain, se tekisi minut niin
iloiseksi, kreivi sanoi ja sipaisi poskeani.
Sen toinen käsi siirtyi pakaralleni. Olin jo luullut, ettei
se enää halunnut rääkätä juuri minua sillä tavalla. Mutta
oli lähestymistapa miten tyylitelty tahansa, minä en moista
siltä iljetykseltä suvainnut. Polveni upposi sen mahaan,
nyrkkini sen naamaan. Se parahti ja herätti vauvan.
– Minä haluaisin tehä sen sillä tavalla, että sinäkin piät
siitä. Miksi ei? se kysyi, kun poimin vauvan rinnoilleni.
Viha leimusi silmissäni. Kreivi perääntyi sen tieltä ja jätti
minut kahestaan vauvani kanssa. Vauvani, joka oli yksin
minun!

Hunaja oli tullut palatsiin toisiksi viimeisenä, siis juuri ennen minua. Se oli kaikista orjattarista laihin ja onnettomin.
Sillä oli nimittäin ollut sulhanen, jonka käsivarsilta Sikanter
oli sen riistänyt. Huhujen mukaan sulho oli yhä hengissä
eikä vieläkään naimisissa, kunhan katseli iltaisin riutuvana
Thovingoon päin.
Me muut piettiin Hunajaa silmällä, ettei sekin heittäytyisi
muurilta. Nyt se istui vieressäni ja mietti:
– Jos se niljake olisi heti aluksi tyytynyt yhteen jalkavaimoon ja kohellut sitä niin kuin se kohtelee sinua nykyään,
sillä voisi olla täällä onnellinen perhe.
– No, se ei tehnyt niin. Eikä me tiikerit anneta anteeksi
raiskaajille. Nyt on liian myöhäistä, tokaisi Kaartemumma,
orjattarista vanhin, ja naurahti kuivasti.
Keskustelumme keskeytyi syäntäsärkevään parkunaan.
Juoksimme sisäparvelle katsomaan, kuinka uutta orjatarta
tuotiin palatsiin. Sisään kiskottiin kaunis ja koskematon
tyttö. Sellaisia mekin olimme olleet palatsiin tuotaessa.
Sikanter seisoi jalat levällään aulassa ja hymyili neionnoutajille. Kaartemumma muljautti tuskaisesti silmiään ja
sähähti:
– Jos minä vain saisin olla kyökkipiikana... Tietäisin
monenlaisia myrkkyjä, joilla tuota voisi kiusata ja juuri nyt
kokeilisin yhtä keltaista kukkaa, joka veltostuttaa...
En kuullut Kaartemumman lausahusta loppuun, koska
uusi orjatar kirkui niin kovaa. Sikanter ei saanut sanotuksi
mitään, eikä kukaan muukaan. Lopulta äijä päätti olla piittaamatta äänestä ja lähti raahaamaan tyttöä siihen ikkunattomaan huoneeseen. Huuto koveni. En vielä milloinkaan ollut
kuullut kenenkään huutavan sellaisella voimalla.
Hunaja purskahti itkuun.
Ojensin vauvani Mansikalle. Jalkani lähtivät viemään
minua alas portaita. Porhalsin käytävään, johon kreivi ja
onneton neitsyt olivat kaonneet. Yksikään vartija ei lähtenyt
perääni. Ehkä Thovingon kuvernööri oli sanonut niille, ettei
sen luokse vapaaehtoisesti tulevia naisia saanut pysäyttää, jos
sellainen ihme joskus tapahtuisi, että tulisivat. Ees lukitun
huoneen vartija ei estänyt minua, kun tempaisin teljen lattialle ja astuin huoneeseen.
Tyttö lopetti korvia vihlovan huutonsa, kun näki minut,
tiikerinaisen. Kreivi taas näkyi tyrmistyvän tulostani yhtä
paljon kuin oli aikoinaan häkeltynyt siitä, että pamautin sen
nenäluun vinoon.
– Mitä sinä haluat? se kummasteli, eikä osannut tehä
mitään, kun astelin sen ja neitoparan väliin.
– Päästä se menemään.
– Menemään? kreivi älähti.
Olisin yhtä hyvin voinut pyytää sitä sytyttämään Thovin-
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gon tuleen. En piitannut, vaan astuin niin lähelle kreiviä,
että melkein puhuin sen suuhun.
– Päästä se kotiin, niin minä en enää lyö sinua.
– Etkö vaikka pyytäisin? se kuiskasi.
Sen henki haisi mintulta.
Yliluonnollisin ponnistuksin pakotin kasvoilleni hymyn,
vaikka mieli teki yökätä sen kasvoille, pulauttaa, niin kun
vauvallani oli tapana. En tajua, miten onnistuin pysymään
paikoillani niin, että kreivi sai suueltua minua. Se veti minut itseään vasten, rutisti ja työnsi kauhujen vuoetta kohti.
Huioin käelläni neiolle, että juoksisi pois katsomasta tätä
kärsimysnäytelmää, ja niin se tekikin, mutta vartija pysäytti
sen.
Kreivi huusi vartijalle leopartien kielellä. Vartijan vastaus
kuulosti epäuskoiselta, mutta kun Sikanter toisti käskynsä,
vartija tulkkasi:
– Sinä olet kuulemma vapaa menemään kotiin.
Tyttö tuijotti minua, ja sen kasvot kirkastuivat sellaiseen
kiitollisuuteen, että tiesin kestäväni tulevan yön käpälöinnit
sen näyn voimalla. Mieleni olisi tehnyt lähettää pelastuneen
mukana terveisiä äitille ja isälle, mutta luovuin saman tien
ajatuksesta. Mitä nekin olisivat ajatelleet? ”Hei, teiän ihana
tytär suuteli kreiviä niin, että se unohti raiskata minut!”

Aloimme käyä kauppaa. Sikanter päästi Hunajan sulhasensa
luo. Minä aloin ottaa äijältä suihin. Se oli hyvä kauppa, sillä
Hunaja sai ottaa pikku tyttärensä mukaan, vaikka tyttö olikin ilmiselvästi puoliksi leoparti.
Se oli ennenkuulumaton myönnytys, ja jälleenkuulumaton myös. Sikanter huomasi ikävöivänsä lasta. Sain käyttää
kaikki näyttelijänlahjani onnistuakseni kuhertelemaan sille
niin, ettei se lähettänyt vartijoitaan riistämään pikkutyttöä
takaisin itselleen.
Jonkin ajan kuluttua Sikanter halusi saa’a minut hieromaan selkäänsä. Se vapautti meistä orjattarista viimeisen,
jolla ei ollut lapsia. Tuon onnellisen lähettyä Kaartemumma
veti minut lähelleen ja kuiskasi:
– Meiänkään ei tarvitse niitä enää saa’a, ei tuon kanssa!
Sinä iltana sanoin kreiville, että hieronta tepsisi paremmin, jos saisin keitellä rohtoja ja hauteita. Se suostui mielellään.
Kaartemumma oli haltioissaan ja saneli minulle pitkän
listan yrteistä, joista osa oli minulle aivan tuntemattomia.
Kreivi pakotti yhen vartijoistaan viiakkoon niitä noutamaan.
– Uskomatonta, että se suostui! Nythän me voiaan vaikka
myrkyttää se! eräs orjatar hihkui hiljaa.
– Kun voitaisiinkin, Kaartemumma murahti. – Jäljet
johtaisivat meihin ja meiät nyljettäisiin kaikki elävältä.
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– Mutta Thovingo pääsisi kreivistään! Sen puolesta voisi
vaikka kuollakin, toinen orjatar tuhahti.
– Ja tilalle tulisi toinen ja ottaisi uuet orjattaret, totesin.
– Tytöt, me ei voia paljoa, mutta ainakin me voiaan yrittää
pitää huolta siitä, ettei sen siemenestä nouse enää yhtäkään
lasta.
Lapsia kreivi Sikanter Savitri olikin siittänyt onnettomille
tiikerinaisille jo yli kymmenen. Isommat niistä kävivät koulua palatsin toisessa siivessä. Periaatteessa ne olivat kreivejä ja
kreivittäriä, tosiasiassa niistä tulisi puhasverimpien kreivien ja
kreivitärten vartijoita ja palvelijoita.
Mutta minun vauvastani tulisi jotakin muuta. Niin Sikanter minulle selitti auttaessaan poikaa, kun se otti haparoivia
ensiaskeleitaan. Ja siinä äijä oli oikeassa.
Kreivien käskyläistä siitä pojasta ei tulisi koskaan, ei niin
kauan kun minä hengittäisin!
Levitin voietta Sikanterin niskaan, paljaaseen selkään ja
reisille. Tämä oli hyvää voietta, se rentoutti ja raukaisi kreivin. Unikukkaa siinä oli niin vähän, ettei kreivi sitä huomannut vaan luuli nukahtavansa silkkaa hyvää oloaan.
Kun kreivi oli unessa, puin käteeni hansikkaat ja otin toista voietta. Hymyillen voitelin sen kivekset, ootin, että tökötti
imeytyi ja panin sitten päälle lisää salvaa.
Pienet jalat tepsuttivat vierelleni. Vauva ei osannut puhua,
mutta sen tummat tiikerinsilmät kysyivät, että mitä oli tekeillä.
– Kosto, poikani. Kosto, minä kuiskasin ja annoin suukon
pienokaisen nenänpäähän.
Se hihkaisi ja virnisti suloisesti. Silloin minä tiesin löytäneeni lapselle nimen.

Orjatar Kaartemumma, kolmen lapsen äiti, makoili Salamoivan sylissä. Vietin paljon aikaa niitten lähellä. Salamoiva oli
mies, josta Koston oli hyvä ottaa oppia!
Salamoiva lomaili ulkomaailmassa. Palatessaan se kertoi
aina meille kaikenlaista mielenkiintoista. Se toi terveisiä milloin kenenkin perheeltä ja aina Hunajalta, joka oli mennyt
naimisiin uskollisen sulhasensa kanssa.
Minä sain kuulla, että isoveljeni oli saanut kaksi uutta
lasta sen jälkeen, kun minut oli Thovingoon viety. Toinen
pikkusiskonikin oli mennyt naimisiin. Ja kaikilla oli ikävä
minua. Kolmen naisen vapautus oli herättänyt vanhemmissani toivon, että minäkin vielä pääsisin pois palatsialueelta.
Olin kiitollinen Salamoivalle siitä, ettei se ollut valistanut
vanhempiani palatsin suhekiemuroista.
Me orjattaret ootettiin perheuutisia syämet tykyttäen,
vaikka ne aina saivatkin meiät parkumaan. Mutta vielä paljon
enemmän me ootettiin toisenlaisia kuulumisia. Niitä, joissa

kerrottiin Juova-armeijasta.
Pohjoisesta eteni etelää kohti Juova, mies, jonka mahtava
hiuspehko oli kuin musta säekehä. Hänen mukanaan kulki
eri huhujen mukaan saoittain tai tuhansittain sotilaita, kaikki tiikereitä tai orjatarten kapinallisia lapsia! Niillä oli vain
yksi päämäärä – ajaa leopartit pois tiikereitten mailta.
Leopartit yrittivät paota virrat, joita pitkin tieto matkusti
Thovingoon. Vahva toiste siitä, että suurin huhu oli totta
– Juova-armeija oli onnistunut ajamaan leopartit pois jo
merkittävän suurelta alueelta!
Salamoiva kertoi meille kaiken samaan aikaan kun kreivi
tukehutti tietoa. Äijä vietti miellyttävän paljon aikaa Thovingon ulkopuolella jahatessaan Juovan puolestapuhujia. Aina
palatessaan se sukelsi syliini maristen, ettei se halunnut ajatella, että minun piti hieroa sen päänahkaa kunnes kallo olisi
ajatuksista tyhjä.
Tällä kertaa palatsissa pelättiin sen paluuta vielä enemmän kuin ennen. Kaartemumma oli nimittäin raskaana.
Hyvin näkyvästi. Eikä kreivi ollut aikoihin käyttänyt hyväkseen ketään muuta kuin minua.
Koska kaikki oli jo sanottu, kukaan meistä kolmesta ei
sanonut mitään.
Salamoivan vihreät silmät katselivat seinää. Mies halusi
tunnustaa kreiville, että se oli muksun isä. Se halusi anella
Kaartemummaa omakseen, koska kreiville jäisi joka tapauksessa vielä monta orjatarta.
Kaartemumma katseli ulos ikkunasta. Siitä näki suoraan
sisään koulurakennuksen ikkunasta. Kaksi Kaartemumman
lasta istui siellä pänttäämässä koukeroita, joilla leopartit merkitsivät sanojaan paperille.
Äkkiä koululaiset nousivat ylös. Opettaja hoputti ne
käärmemuo’ostelmaan, jossa ne marssivat pihalle. Meiän
luokse juoksi vartija noutamaan Kostoa ja Kaartemumman
nuorimmaista. Lasten oli oltava vastassa aina, kun niitten
siittäjä palasi kotiin.
Sikanter Savitri vaihtoi pari sanaa jokaisen koulua käyvän
jälkeläisensä kanssa ja piti nuorempia hetken sylissään. Sen
jälkeen se lähti portaisiin, meitä kohti tulemaan. Kun Kaartemumma ja Salamoiva kuulivat sen askeleet, ne irrottautuivat toisistaan ja kävelivät vierelleni. Nainen oikealla, mies
vasemmalla puolellani minä loin kreiviin anovan katseen.
Mutta Sikanter ei näyttänyt äimistyneeltä. Se vilkaisi
Kaartemummaa ja minua ja sitten sen silmät pysähtyivät
Salamoivaan.
– Sinullapas on laaja käsitys työnkuvastasi, kreivi sanoi.
– Herra Sikanter-herra on tehnyt suosikkinsa kovin onnelliseksi. Muut orjattaret surevat yksinäisyyttään, Salamoiva
vastasi arasti.
Vaatiko kreivin lepyttely tosiaan semmoista mielistelyä!
Kreivi käänsi katseensa minuun.
– Minäkin suren. Olin oottanut ja toivonut, että sinä

olisit kertonut tästä minulle, se puhui ja kohisti sitten huomionsa Kaartemummaan.
– Tämmöisiä suuria uutisia on ikävä kuulla ensiksi omilta
lapsiltaan.
– Lapsilta... Kaartemumma huuahti.
– Lapsipoloiset huolestuivat, kun äiti kosketteli koko ajan
vartijaa. Onneksi niillä on isä, jolle voi puhua, kun äitillä
on niin kiire ettei se ehi kuunnella, Sikanter tokaisi ja sipaisi
Kaartemumman poskea. – Mutta itseänihän minun on syytettävä, kun olen laiminlyönyt sinua. Sain jostain erheellisesti
päähäni, ettet sinä tykkää tulla maatuksi.
Salamoiva veti päänsä pystyyn ja parahti:
– Herra Sikanter-herra, Kaartemumma on hieno nainen.
Se ansaitsee sen, että joku rakastaa sitä!
– Olet e’eltäjäni poika. Siksi minä olen luottanut sinuun
ja palkannut sinut vartioimaan näitä naisia. Mutta itseltäsi et
osannut niitä vartioia, vai? kreivi vastasi katsomatta mieheen.
Muita, kreiville uskollisempia vartijoita käveli huoneeseen. Ne tarttuivat Salamoivaa käsivarsista, eikä raukkaparka
jaksanut ees pyristellä mainittavasti.
Heittäy’yin kreivin jalkoihin.
– Sikanter, älä ole julma!
– Puhuuko syämmeni särkijä minulle julmuuesta? En
minä ole julma! Heti, kun tuon naisen lapsi on syntynyt, se
saa lähteä täältä isänsä kanssa!
Seuraavaan elämäänkö?
– Minne, minä henkäisin kauhuissani.
– Minne vain! Maailma on suuri. Eiköhän yksi potkut
saanut vartija sieltä paikan löyä itselleen ja vauvalleen.
– Entä Kaartemumma? Salamoiva ulvaisi.
– Joka tänne on kerran tuotu kuuluu minulle, kreivi
vastasi. – Vartijat, sitokaa tuo tollo muurille, kunnes lapsi
syntyy. Minä en jaksa katsella miestä, joka vielä tuossa iässä
antaa suunsa roikkua auki.

– Minä näin ainakin sata tosi isoa miestä, joilla oli siniset
vaatteet ja jouskalit! Ja miekat, äiti! Ne puhuivat että ne
mulskaavat kapilliset saappaittensa alle niin kuin itikat!
– Tarkoitatko sinä kapinallisia? minä huokaisin.
Mutta Kosto ei ehtinyt kuunnella minua, se malttoi tuskin vetää henkeä. Se jatkoi:
– Ne miehet sanoivat, että isä on viisas! Ja sitten me
kaikki saatiin syyä tosi hyviä leivoksia, joissa oli tosi paljon
kelmavaahtoa...
Siniset vaatteet ja jousipyssyt viittasivat siihen, että Thovingoon oli lähetetty toiselta mantereelta hyvin koulutettuja sotilaita. Se taas tarkoitti, että Juova-armeija oli paitsi
varteenotettava uhka, myös lähellä! Rintani olisi täyttynyt

29

USVA 1/2006

Soihut, tuhannet pienet tuikut syttyivät palamaan horisontissa, joka päivänvalossa oli vihreä. Tiikeriviiakkoa. Näin
valot polvi-istunnastani, istuin seinään maalaamani pyhän
kuvan eessä. Jalkani olivat puu’uksissa. Hoipertelin ikkunaan, nojau’uin käsilläni ikkunalautaan ja jatkoin rukousta.
Jumalatar, ellei katto sorru päälleni, ellei kreivi katkaise
niskaani tai leopartin nuoli lävistä minua ensin, minä toimin
kun saan tilaisuuen.
Ulkoa kuului meteliä. Pihallekin syttyi soihtuja, Koston
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mainitsemat sinipukuiset soturit juoksivat kuka minnekin.
Enkä tule katumaan sitä. Pysäytä minut tai siunaa minut,
Armollinen, mitä ikinä teetkin hyväksyn sen ja hymyilen!
Joku takoi huoneeni ovea. Kosto mönki pystyyn omasta
sängystään ja kreivi nousi istumaan. Minä en liikahtanut.
– Mitä sinä siellä teet? Sikanter tivasi minulta Koston
tepsuttaessa ovelle.
– Rukoilen, sanoin ja hymyilin.
– Mitä?
Käännyin ja katsoin sitä silmiin.
– Muutosta.
Kreivi ei ehtinyt kysellä enempää, sillä sisään marssi pitkä,
sinikaapuinen leopartimies. Hiekkamyrskyt olivat hioneet
sen ihon rokonarpiseksi ja sen silmät kiiluivat vaarallisen
vihreinä. Kosto vaistosi aamuyön vakavuuen ja kipaisi syliini.
– Se on se sama setä joka sanoi, että isä on viisas!
– Kuiskaa minulle mitä ne puhuvat, supisin poikani korvaan.
– Kenlaali sanoo, että kilotut tiikelit olivat lähempänä
kuin me luultiin.
Me! Poika painotti sanaa niin että rintaani vihloi.
– En minä ymmällä noita kaikkia sanoja, äiti!
– Yritä. Ovatko tiikerit kaupungin ympärillä?
Sisään juoksi vartijoita. Yksi niistä potkaisi vahingossa
teekuppia, joka yhä oli lattialla. Se pyöri kenraalin jalkoihin.
Kenraali jäi tuijottamaan sitä.
– Valtijat sanovat, että osa niistä on luvennut tiikeleiksi ja
kalannut! lapseni hihkaisi.
Äkkiä kaikkien katseet kääntyivät minuun ja pikku Kostoon, joka halasi minua peloissaan.

© Elena Ray, Agency: Dreamstime.com

riemusta, ellei Kosto olisi ollut niin innoissaan.
Poikani ihaili vihollista.
– Äiti, mikset sinä koskaan tule meiän kanssa ulos?
– Kysy isältäsi, hymähin ja puraisin heti perään tahallani
kieltäni.
Kosto ei saanut pitää sitä roistoa isänään! Minulle oli
opetettu, ettei siemensyöksy kenestäkään isää tehnyt. Isäksi
tultiin palvomalla lapsen äitiä.
Mutta vaikka olisinkin tolkuttanut tätä Kostolle, se olisi
silti käsittänyt Sikanterin isäkseen. Sen silmissä suhteemme
oli normaali ja kreivin loputtomat öiset monologit hellyyttä.
Olin rakentanut itselleni toisen elämän. Siinä Kostolla
oli musta tukka ja se juoksi ilosta kiljuen riisipeltoa ympäri.
Leikeissään se kuului Juova-armeijaan ja listi leoparteja. Mitään Thovingoa ei ollut olemassakaan.
Suljin silmäni nähäkseni paremmin, mitä minulle siinä
toisessa elämässä tänään kuului. Siellä minä istuin maalaistalon kuistilla suutelemassa intohimoisesti tummaa ja komeaa
tiikerimiestä. Kätkyessä vierellämme keinui iloinen vauva,
tumma kuin isänsä.
Kreivin ryminä veti minut takaisin ällöön toellisuuteen.
Kiiruhin kaatamaan teepannusta sille kuumaa kupillista.
Äijä tömisteli huoneeseeni, taputti Koston päätä ja selitti:
– On meillä kuule terävä poika! Noin pieni ja silti jaksoi
kulkea mukana selkä suorana koko päivän. Me miehet neuvoteltiin tärkeistä asioista!
Mies kyykistyi pojan eteen ja sanoi ylpeällä äänellä sille
jotakin leopartien kielellä. Ymmärsin vain, että mies kutsui
poikaani nimellä, jota inhosin. Poika luuli, että Kaiber on
Kosto leopartikielellä.
Ojensin kreiville teekupin, jotta se lopettaisi, lakkaisi
puhumasta pojalleni niin kuin en olisi olemassakaan. Kreivi ryysti teensä ja komensi sitten minut hieromaan itsensä
uneen.
– Mitä se sanoi sinulle? kuiskasin.
– Joku kenlaali oli sanonut, ettei minusta uskoisi, että
olen puoliksi tiikeli. Äiti, mikä on kenlaali?
Tyhjennetty teekuppi virui yhä lattialla.

Mutta Sikanterin katseessa oli muutakin kuin raivoa ja
kuolemanpelkoa. Huolta, huolta ja vielä jotakin...
Kreivi juoksi minun luokseni ja syleili minua.
– Rakkaani, se kuiskasi, – Rakas, kaikki muut ovat lähteneet vartijoitten mukana mutta sinä jäit minun luokseni!
Kätkin täysin hölmistyneen ilmeeni sen rintakarvoihin.
Vapisin itkusta.
Minua ei ollut pyyetty mukaan.

Orjattaret olivat paenneet kapinallisten vartijoitten kanssa
ja vieneet useimmat lapset mukanaan. Juuri ajoissa, sillä nyt
palatsi oli linnoittautunut ja sen muurien harjalla seisoi raskaasti aseistettuja leoparteja ja niille uskollisia vartijoita, leopartien poikia. Ja noita poikia oli vähän. Jokainen orjattaren
poika oli joutunut tekemään valinnan.
Rutistin poikaani ja kurkistelin ulos palatsin käytävältä,
pihan tasalta. Muurien harjalta kuului nuolien viuhuntaa.
Tulinuolia lensi palatsiin ja sen pihalle.
Mieleni teki kirkua, huutaa muurin yli katkeria sanoja.
Minä olin pitänyt kreiviä makuuhuoneessani lukemattomia
öitä! Minä olin suukotellut ja leperrellyt sille, jottei se olisi
mennyt muihin makuuhuoneisiin! Minä olin suojellut Kaartemummaa ja kaikkia muita orjattaria sen kiihkolta omaa
onneani ajattelematta!
Ne tiesivät, että me kaksi oltiin täällä. Ja ne ampuivat silti.
Sikanter seisoi muurilla ja jakeli kai taisteluohjeita muille
miehille. Se oli pukeutunut samanlaiseen siniseen kaapuun
kuin muutkin täysveriset leopartit. Katsellessani sitä toisaalta
kuului kauhea parahus. Nuolen lävistämä leoparti lensi muurilta selälleen maahan.
Kiskoin Koston taaemmas, jottei se näkisi. Hymyilin pienokaiselle rauhoittavasti. Se kysyi viattomasti:
– Äiti, miksei niitten tiikeleitten anneta tulla palatsiin?
Olethan sinäkin tiikeli, isä sanoi niin!
– Niin olen.
Mutta jos muut tiikerit pääsisivät palatsiin, ne pitäisivät
minua Sikanterin rakastajattarena. Leopartinnuolijana. Ja
sellaisena minua piettäisiin, vaikkeivät ne pääsisikään palatsiin. Ajateltaisiin, että minä se vain tuin kreiviä kun kreivi
ammuskeli Juova-armeijaan reikiä.
Tuska paisui rinnassani sietämättömäksi. Niinhän ne jo
ajattelivat!
– Tule, Kosto!
Vein poikaa perässäni, se ei olisi pysynyt vauhissani. Juoksimme palatsin läpi sen toiselle puolelle, kohti aiattua aluetta,
jota yleensä vartioitiin tarkkaan. Mutta tänään kaikki vartijat
olivat muurilla, ja taas yksi mätkähti kuolleena maahan.

Loikkasin aian yli.
Melkein koko sato oli äskettäin korjattu nuolten kastelua
varten. Silti jalkojeni juurella hohti sinisenä vielä yksi rivi
pulleita myrkkymarjoja.
– Onpas kauniita, Kosto sanoi kun palasin marjat helmassani.
Menimme takaisin huoneeseemme metelin yltyessä ja
nuolten viuhuessa. Minua ei pelottanut, eikä Kostokaan
tajunnut pelätä. Panin teevettä tulelle yhtä rauhallisesti kuin
aina. Murskasin marjat ja hymyilin seinän Jumalattarelle,
kömpelölle maalaukselleni.
Kaaoin marjateen tarjoilukannuun ja kehotin:
– Kosto, tuotko sen kupin äitille sieltä lattialta.

Juova-armeija oli alkanut nousta muurille. Toivoin, että kiipijöillä olisi vahvat kilvet suojanaan, sillä leopartit ampuivat
minkä kerkesivät.
Sikanter oli saa’a sätkyn kun se näki minut muurilla. Se
huusi ääni pelosta raskaana:
– Mene heti alas, täällä on hengenvaarallista!
– Toin sinulle teetä.
– Eikö sana kuulu...
– Sinä et ole juonut mitään koko päivänä, sanoin ja mutristin huuliani. – Minä en lähe mihinkään ennen kuin näen
sinun juovan! Kas tässä.
Iskin kreivin kupin sen kämmenille ja kaaoin siihen hyväntuoksuista teetä. Kreivi tuijotti minua tuskaisesti silmiin.
Kyynel pusertui sen silmäkulmasta.
– Tällaisena hetkenäkin sinä ajattelet minun hyvinvointiani...
Otin askeleen taaksepäin. Minä en kuuntelisi tätä! Mutta
kreivi ohjasi minut pois muurilta, portaisiin, pois nuolien
ulottuvilta. Teekupista läikkyi hieman yli.
Sikanter huokaisi:
– Rakas, minä... jos minulle tapahtuu jotain, haluan sinun
tietävän... Niin monesti öisin, kun olen katsonut untasi,
minut on vallannut tunne... Ymmärrätköhän sinä tämmöisiä
asioita, eihän teiän kielessä olekaan niin hienoja sanoja, pikku perhoseni, tekoni painavat rintaani...
Kreivi vaihtoi kokonaan omalle kielelleen, itki ja siveli
poskeani. En ymmärtänyt mitään, mutta pelästyin tunnetta,
joka salpasi kurkkuni. Ei! Minä en kuuntelisi omatuntoni
mielipiettä miehestä, jolla ei sellaista tuntoa ollut! Säntäsin
pystyyn ja huusin Sikanterille:
– Olet oikeassa, minun pitää mennä. Kosto oottaa jo!
– Kosto? Sikanter kysyi.
– Tarkoitin Kaiperia! Anteeksi, puhun mitä sattuu, vinkai-
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sin ja kipitin pari porrasta alemmas.
– Niin, mene sinä Kaiberin luokse. Minun on palattava
töihin. Niin kuin sinä sanoitkin, minun on kostettava kunniani vuoksi. Kaiberin kunnian vuoksi!
Sikanter otti askeleen ylöspäin. Silloin tee läikkyi kupista
ja putosi portaille, melkein minun päälleni. Kirkaisin.
– Voi, sinä pikkuinen olet aivan hermoheikko, mutta
vähemmästäkin!
Harpoin kreivin askelmalle. Askelma oli niin pieni, että
vartalomme koskettivat toisiaan. Käteni vapisivat, kun
kaaoin Sikanterille lisää teetä kannustani.
– Kiitos, se sanoi ja sen silmät sanoivat vielä enemmän.
Suikkasin suukon sen poskelle ja tärisin askelmat alas
taakseni katsomatta.

Muurin yli vyöryi verisiä miehiä. Minä katselin niitten läpi.
Yhtäkään leopartia ei seissyt enää pystyssä.
Takanani makasi miehen ruho. Poikani istui sen vatsan
päällä ja puhui sille leopartien kielellä. Annoin pojan puhua.
Vieno hymy oli piirtynyt kasvoilleni, ja tiesin, ettei se niiltä
enää lähtisi. Ei koskaan.
Ensimmäisenä muurin ylittänyt mies otti vauhtia muurilla rötköttävän ruumiin päältä ja loikkasi portaisiin. Se
liikkui sulavasti kuin unelma kauniina yönä, leijaili askelmat
alas, liihotteli luokseni. Pitkät, mustat, veren tahrimat hiussuortuvat heiluivat perässä kuin laahus. Suuri nenä tummassa päässä pysähtyi eteeni, jousiammunnan kovettamat käet
liittyivät eessäni tervehykseen.
Sillä oli niin mustat, niin riemukkaat, vielä sen kaiken
keskelläkin niin viattomat silmät. Hymyilin tulijalle koko
syämelläni.
– Moi, minun nimeni on Musta. Ja sinä taiat olla Salaisuus, nuori mies sanoi ujosti ja minä tajusin, miten vanha jo
olin.
– Salaisuus on nimeni, myönsin. – Salaisuus, ryöstetty ja
raahattu palatsiin ennen kuin tuo syntyi, esittäy’yin ja osoitin Kostoa.
– Sinun ansiosta me saatiin naiset ja lapset turvaan ennen

tätä verilöylyä! Sinä piättelit tuota, nuorukainen henkäisi ja
osoitti Sikanterin ruumista. – Ja sitten vielä... Pelastit niin
monta henkeä kun ajoit hengen siitä ulos!
Punastuin äänestä huokuvaa ihailua.
Salamoiva oli hoippunut ruumiin luokse. Se ei kauan sitä
viitsinyt tarkastella. Sen sijaan se tallusteli ihailijani vierelle
hymyilemään minulle.
– Salaisuus Kreivinsurma. Sinä teit tästä niin helppoa.
Viimeisinä muurin yli kiipesivät muut juuri vapautuneet
orjattaret lapsineen. Elleivät isommat muksut olisi vuoattaneet kyyneleitä siittäjänsä ruumiin äärellä, naiset olisivat
varmaankin sylkeneet ja potkineet sitä.
– Mikä suloinen näky.
– Nuolimyrkkyäkö sinä sille juotit?
– Syövyttää suolet rikki.
– Hyvää työtä.
Kaartemummalla oli sylissään lapsi, jonka kreivi oli karkottanut palatsista Salamoivan mukana. Nyt äiti ojensi tumman pienokaisen isälleen ja käski Juova-armeijan sotilaitten
viiä kaikki lapset pois ruumiin ympäriltä. Kun siinä olimme
enää me, palatsin vangit, Kaartemumma kaivoi pukunsa
poimuista suuret sakset.
– Salaisuus saa aloittaa.
Tyy’yin nipsimään vaatteet ruhon yltä. En jäänyt katsomaan kreivinleikkelyjuhlaa, vaan kävelin hiljaa seuraamaan,
kuinka sotilaat kasasivat kaikesta löytämästään pihalle polttoroviota. Haisevista leopartinraaoista piti päästä eroon.
Sikanterin jäännöksiä ei poltettaisi. Se olisi niille liian suuri kunnia. Niitä ei myöskään hauattaisi. Sillä se, joka maahan
hauataan, palaa takaisin maan päälle, eikä kukaan halunnut
Thovingon viimeistä kreiviä takaisin maan päälle. Eivät ees
takanani parkuvat lapset, kunhan ne opetettaisiin tiikereitten
tavoille.
Kosto ei parkunut. Se onnekas oli vielä liian nuori ymmärtämään. Poika purki jännitystään roikkumalla Mustan
paianliepeessä. Musta nauroi ja pyöritti poikaa hellästi ympäri.
Sipaisin hiuksiani ja kävelin keskelle tuota suloista näkyä.
– Kuule Musta, lähtisitkö meiän kanssa syöttämään lihanpalasia muurahaisille? ¶
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Saatesanat novelliin ”Kaikki mitä rukoilin”
Spekulatiivinen ﬁktio ei ole minulle niin tuttua ja
rakasta kuin useimmille muille tieteiskirjoittajille. Lopetan herkästi kesken kirjan, joka rypee toivottomuudessa, joka sylkee tulivuorena ahdistusta ja ihmiskunnan pahuutta lukijan silmille. Olen pahoillani, Ursula
LeGuinn; olet loistava, mutta minä en nauti sciﬁstäsi.
Ja kuitenkin olen sitä mieltä, että ahdistus, kärsimys
ja maailman epäkohdat ovat parasta polttopuuta kirjoitusvimman tuleen. Parhaimmillaan kokko havahduttaa
lukijatkin näkemään ja toimimaan; suosikkiesimerkkini Minna Canth sai ihan oikeasti teksteillään Suomen
lainsäätäjät parantamaan heikompiosaisten elinoloja.
On toki harvinaista, että tarinat pelastavat maailman, mutta pientä hyötyä ja iloa niistä on kiistattomasti. Kaunokirjallisen angstin roihu polttaa ainakin
kirjoittajan oman pahan olon siedettävämmäksi!
Mitä tulella leikkimiseen tulee, olen varsin kunnianhimoinen kirjoittaja. Minulle on tärkeää, ettei omaa
oloani helpottanut teksti käräytä lukijan silmiä. Ellei
liekkejä ruoki myös huumori ja toivo, kunnianhimoni
saa minut pomppimaan nuotioni sammuksiin. En
anna synkkien ja toivottomien tekeleitteni elää aikuisiksi, murran niiltä julmasti niskan kasvuvaiheessa.
Mieluummin päästän päivänvaloon vaikkapa vain
novellin kahdessa vuodessa kuin synkistän maailmaa

nyyhkytarinasateella.
”Kaikki mitä rukoilin” on minulle hyvin tärkeä nuoruudentyö. Sen kirjoitettuani minulla oli kevyempi,
vapaampi ja helpompi olla. Työstin siinä itsestäni ulos
leijonanannoksen liikaa lukevan ihmisen maailmantuskaa ja ahdistusta, eikä prosessi ollut edes tietoinen.
Tämä novelli jos mikä on täyttä tajunnanvirtaa; kirjoittaja vain kulkeutui eteenpäin virran vyöryssä. Siksipä
siihen kutoutuneet ajatukset kuplivat esiin pikemminkin
prosessin jälkeen kuin sitä ennen.
Vakavasti sairaan ystävättäreni sanoin, ”muitten
mielestä elämäni vaikuttaa paljon toivottomammalta
kuin minusta”. Pahimmankaan painajaisen ei tarvitse
olla aivan lohduton. Ja toisaalta: pahinkin pahis on vain
menneitten kokemustensa summa, ympäristönsä arvoja
toitottava torvi.
Olen saanut tästä novellista herkullisempaa palautetta
kuin yhdestäkään toisesta tekstistäni. Puolet lukijoista
on ollut kertojan puolella, ja puolet kreivin!
Sikander on muuten nimi, jolla Aleksanteri Suuri
tunnetaan intialaisessa kulttuuripiirissä.
© Natalia Laurila 2006

Natalia Laurila
Natalia Laurila on Vihdissä asuva toimittaja ja kaksostyttöjen äiti. Hän voitti Nova 2002 -kirjotuskilpailun novellillaan Muoripirun kauppakilta. Meren valtiatar sijoittui Portin kisassa jaetulle toiselle sijalle
vuonna 2004, ja samasta kilvasta hän on saanut kolmena vuonna kunniamaininnan. Laurilan novellit
sijoittuvat Pii-nimiseen maailmaan ja sen avaruussiirtokuntiin. Hänen novelliensa kantavia teemoja
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Kasvualusta

– Hyvänen aika, mätänenkö minä?
Vapaaherra Zetterberg sammuttaa parranajokoneen ja
nojautuu lähemmäs peiliä. Kyllä, kasvojen iholle on ilmaantunut harmaita laikkuja. Niitä on otsassa, leuassa, sieraimien ympärillä, poskilla sekä molempien korvien nipukoissa.
Epäsymmetriset laikut ovat halkaisijaltaan noin pari milliä.
Ovatko ihomuutokset tuoreita, vai eikö hän vain ole pannut niitä aiemmin merkille? Edellisestä parranajosta on
sentään kulunut liki viikko - Zetterbergin karvankasvu
kasvojen alueella on sangen heikkoa, aivan kuten hänen
isällään ja isoisälläänkin oli.

Totta kai hän menisi lääkäriin. Lääketiede, tuo itsepetoksen
käärmemäinen oppi saisi toivon hetkellisesti heräämään
hänen herkistyneessä sydämessään. Ja vaikkei lääketiede
suoranaisesti voisikaan auttaa häntä, olisi sillä tarjota kipulääkityksen turtumus. Mutta oliko hän valmis alistumaan
huumehoureisen osaan? Ei ikinä. Oltiinpa hänestä muutoin
mitä mieltä tahansa, arvokkuus oli aina kuulunut hänen
hyveisiinsä. Kyseessä oli Zetterbergin vapaaherrojen suvun
ominaispiirre. Siitä hän ei luopuisi edes äärimmäisen hädän
hetkellä.

Zetterberg kääntyy pois peilistä, laskee silkkibokserit puolitankoon ja antaa virtsansa ryöpytä lavuaariin.
– Olen valmis. Tuo aamutakkini. Aamiaisen voit tarjoilla kuistille.

Lääkärin asenne on alusta alkaen vähättelevä, ikään kuin
Zetterbergiä vainoava sairaus ei tarjoaisi arvon tohtorille
riittävää ammatillista haastetta. Puolihuolimattoman vilkaisun perusteella tuo velttoa nyrkkiä muistuttava miekkonen
julistaa diagnoosinsa: pelkkä, ohimenevä, hyvälaatuinen
ihomuutos. Arvonsa tuntevana ihmisenä Zetterberg vaatii
päästä ihotautispesialistin vastaanotolle, vaikka tietää, ettei
lausunto siitä miksikään muutu. Zetterbergin arvio osoittautuu oikeaksi. Sivusuunnassa itseään heijaava erikoislääkäri puhuu iän mukanaan tuomista ihomuutoksista havainnollistaen esitystään yksityiskohtiin pureutuvin värikuvin.
Tässä edellisellä sivulla esitellystä pojasta on kasvanut mies.
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Kari Tossavainen

Pankaa merkille tapahtuneet muutokset: veltostumat,
kimmoton iho, tulehtuneet ihohuokoset, läiskät, värivaihtelut ja karvoitus. Käännytysistuntonsa päätteeksi nainen
kirjoittaa Zetterbergin nimiin läjän lääkereseptejä, jotka
vapaaherra silppuaa heti lääkärin huoneesta ulos astuttuaan. Pillerit ja voiteet, liuokset, piikit, salvat ja hoitavat
sumutteet - nykypäivän vastineita muinaisen Egyptin palsamointiaineille, sillä erotuksella tosin, että tuhansia vuosia
sitten palsamoitiin kuollut ruumis, tänään elävä tajunta.

Seuraavina viikkoina Zetterbergin suvun kartanossa ja
tiluksilla käyskentelee levoton isäntä. Vapaaherra Zetterberg on äreä, hänelle ei maistu ruoka, ei iltapäivän rommitoti, joka yli viidensadan vuoden ajan on kuulunut suvun
miesten tapoihin. Vapaaherran ylivertaiset unenlahjat ovat
nekin tipotiessään. Miltei joka yö vapaaherran uskollinen
palvelija Ai herää isäntänsä askelten kopinaan tämän kävellessä myötäpäivää ympyrää omassa, kerrosta ylempänä
sijaitsevassa makuuhuoneessaan. Alati huolehtivainen Ai
toimittaa isännälleen valkosipulimaitoa, kuumia ja kylmiä
kääreitä, kukon sapesta valmistettua rohtoa, tylsämielisten
tylsämielisille kirjoittamia selontekoja, tapahtumaköyhiä
romaaneja, kuppaavan shamaanin sekä tuutulauluihin
erikoistuneen harpunsoittajan. Mistään ei ole kuitenkaan
apua. Ain silmissä isäntä heikkenee päivä päivältä. Viikon
valvomisen jälkeen vapaaherra on kuin hauras lasiveistos.

Eräänä aamuna Zetterberg yllättäen ilmaantuu alakerran
ulkoterassille hyvävoimaisen ja tyynen oloisena. Zetterberg
silmäilee jopa päivän sanomalehteä, mitä ei ole tapahtunut
aikoihin. Tästä kaikesta huojentuneena Ai rohkenee tarjoilla isännälleen kolmen minuutin munan, tuon vitaalisen
elämänhalun eittämättömän symbolin. Ain pettymykseksi
isäntä kuitenkin kieltäytyy munasta. Sen sijaan Zetterberg

puhuttelee uskollista palvelijaansa.
– Me olemme pelkkiä pelilaudalta pois pyyhittäviä nappuloita. Kaikki se, minkä me elämänjanon, uhrausten ja
sitkeytemme avulla saavutamme: tiedon, yksilölliset nautinnon aiheet, rutiinien suoman turvan, otetaan meiltä pois.
Onnekkaimmat menettävät kaiken silmänräpäyksessä, valtaosa joutuu käymään rapistumisen koko kauheuden vaihe
vaiheelta läpi.
– Niin tuntuu olevan asianlaita.
– Kauhu seuraa meitä viimeiseen asti. Ja vaikka meidän
kehomme käy läpi sarjan kammottavia muodonmuutoksia,
se on pelkkää leikkiä sen rinnalla, mitä meidän tajuntamme
joutuu kokemaan. Me sanalla sanoen hukumme muistojemme virtaan, tukehdumme kysymystemme liisteriin,
hautaudumme piinaavien ajatustemme, toteutumattomien
unelmiemme mutavyöryn alle.
– Siitä olemme yhtä mieltä.
– Miksi sen pitää olla niin? Miksemme tee asialle jotakin?
On murrettava luonnon ylivalta, tehtävä loppu sen harjoittamasta julmuudesta.
– Juuri niin on tehtävä.
– Minusta on käsittämätöntä, että ihminen, joka on
kävellyt kuun pinnalla, halkaissut atomin ja kartoittanut
milteipä koko luomakunnan, ei ole keskittänyt voimiaan
oikaistakseen tämän meitä jokaista vuorollaan koskettavan
vääryyden.
– Aivan niin, nimenomaan.
– Sinä ymmärrät mitä minä ajan takaa?
– Ilman muuta.
– Olet kenties pohtinut tätä ongelmaa?
– Olenhan minä
– Se ei kuitenkaan näytä painavan sinua?
– Miksi sen pitäisi?
– Sinä tulet kuolemaan, sinun ruumiisi mätänee, tajuntasi
sammuu. Eikö siinä ole syytä riittämiin!
– Niin käy väistämättä.
– Ja sinä tyydyt siihen?
– Näin on.
– Tämä on ajan haaskausta. Turhaa minä tätä sinulle selitän.
– Sellainen tunne minullakin on.
– Sinulla ei ole henkisiä edellytyksiä työstää tämän mittaluokan kysymyksiä. Olet pelkkä palvelija ja se riittää sinulle.
– Se on totuus.
– Tosiasiassa minä kadehdin sinua. Sinä et ymmärrä kärsiä. Olet kuin onnellisen tietämätön teuraseläin, jota talutetaan kirvestä kohti.
– Se on oikea päätelmä.
– Hyvä on, voit mennä matkoihisi. Haluan olla kahden
auringon kanssa.
– Tietysti.

Unettomuus ajaa Zetterbergin öisille retkilleen. Ai tarkkailee huoneensa ikkunasta isäntäänsä, jonka hahmo ilmaantuu puolenyön jälkeen kartanon pääovesta ja katoaa puiston
syövereihin. Tuntien päästä, viimeistään ennen aamun sarastusta vapaaherra palaa ja vetäytyy takaisin yksinäisyyteensä.
Erään poikkeuksellisen huonon päivän jälkeen Ai päättää
seurata isäntäänsä. Ilma on tulvillaan tuoksuja, kuunvalon
estradilla parveilee yöperhosia, lepakot ovat niin ikään liikkeellä. Zetterberg kulkee puistokäytävää, siirtyy nurmikolle,
jatkaa edelleen tammilehdon läpi aina apilaniitylle saakka,
missä vielä Zetterbergin isän eläessä laidunnettiin lampaita.
Ai, joka paljastumisen pelosta pysyttelee näköetäisyyden
päässä isännästään, vaarana ovat etenkin maahan pudonneet
kuivat oksat, ennättää niitylle parahiksi todistamaan, miten
vapaaherra Zetterberg laskeutuu polvilleen ja siitä mahalleen maaten.

On kuin jokin eläin ulisten valittaisi tai mouruaisi. Nähdäkseen paremmin Ai siirtyy lähemmäs. Zetterberg sätkii
paikallaan, potkii ja takoo nyrkeillään, upottaa sormensa
maahan, kourii ja puristelee multaa. Aina valitusten aallon
tauotessa Zetterberg riuhtoo ja repii kasveja juurineen irti,
käyttää apunaan hampaita, vertavuotavista ikenistä piittaamatta puree kasvien piikkisiä varsia, terälehtiä, kukkia ja
juurien versoja. Tätä jatkuu usean minuutin ajan, kunnes
hurjan kouristussarjan myötä kaikki liike äkkiä sammuu
Zetterbergin jäädessä makaamaan liikkumattomana niille
sijoilleen. Ai kiiruhtaa sydän raskaana isäntänsä luo, kumartuu ja kääntää vapaaherran yleväpiirteiset kasvot puoleensa.
Rään, hien, kuolan ja veren läpi katsovat kauhun laajentamat silmät. Zetterberg yrittää sanoa jotakin, mutta vasta
kun Ai poistaa enimmät mullat ja kasvien rippeet isäntänsä
suusta, tämän sanoista saa selvää.
– Tämä ei voi jatkua näin.
– Pitää paikkansa.
– Täytyy olla jokin keino voittaa tämä mielettömyys.
– Totisesti.
– Sinun täytyy auttaa minua Ai.
– Varmasti.
Ai nostaa isäntänsä jaloilleen, puhdistaa enimmät multakokkareet ja kasvien jäänteet tämän vaatteista ja ehdottaa
palaamista takaisin kartanolle. Kuin avuton lapsi vapaaherra
alistuu talutettavaksi.

Yksin tiedon avulla teen pelottavasta jokapäiväisen, riisun
vihollisen aseista. Epämääräiset aavistukset ja mielikuvat on
korvattava todeksi osoitetulla tiedolla. Se, mikä kerran alkaa
tässä maailmassa, säilynee osana tätä maailmaa kaikkien
muutosten jälkeenkin.
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Heti aamun valjettua Zetterberg panee alulle yön tunteina
laatimansa suunnitelman. Aamiaispöydässä kahvikupillisen
ja boysenmarjaviinerin nautittuaan vapaaherra antaa palvelijalleen yksiselitteisen käskyn. Kuin vanhoina hyvinä aikoina,
saattaa Ai helpottuneena ajatella.
– Aamutoimet hoidettuasi ajat yliopiston kirjastoon ja
hankit maata käsittelevää lähdeaineistoa: kirjoja, lehtiartikkeleita, diasarjoja, mitä vain onnistut saamaan käsiisi. Maaperän rakenne, siinä elävät eliöt ja kasvit, miten ne toimivat,
mitä ne saavat aikaan. Niin ikään tarvitsen tietoa hajoamisesta, siitä mitä meille tapahtuu lopun hetkellä. Minun on
selvitettävä nämä asiat itselleni. Ymmärrätkö mitä minä ajan
takaa?
– Kyllä, aivan riittävästi.
– Minä yksin päätän mikä on riittävästi! Tässä kohtaa olen
ehdoton. Minun täytyy voida luottaa siihen, että sinä suoriudut tämän nyt alkavan tutkimustyön mukanaan tuomista
velvoitteista.
– Tulen tekemään kaikkeni.
– Hyvä, luulenpa että tästä päivästä tulee mitä parhain.
– Se olisi toivottavaa.
– Mitä itse aineiston kokoamiseen tulee, käänny kirjastonhoitajien ja informaatikkojen puoleen. Sitä vartenhan he ovat
olemassa.
– Kyllä, kyllä, sen teen.
– Ja kun nyt kerran menet kaupunkiin saakka, voit kaikin
mokomin piipahtaa sisaresi luona. Ruusu-Mariahan hänen
nimensä on?
– On kyllä.
– Te ette ole tavanneet vuosiin?
– Ilmeisesti emme.
– Teillä riittänee puhuttavaa, sisaresihan on niin ikään
palvelija.
– Pitää paikkansa.
– Voihan tietysti olla, ettei tapaaminen sovi sisaresi päiväohjelmaan.
– Todennäköisesti ei.
– No käväise sitten pubissa oluella, minä tarjoan.
– Niin minä teen.
– Se on sinulle tarpeen. Lähiajat tulevat olemaan rankkoja
meille molemmille.
– Epäilemättä, olet varmasti oikeassa.

Kartanon kirjastossa istuu sanoja ahmiva mies. Zetterberg
käy läpi kirjoja, tutkimuksia, artikkeleita ja esitelmiä. Aika
vaikuttaa pysähtyneen. Elämä on keskittynyt huoneeseen,
jonka tammipaneelein verhotut seinät luovat mielikuvan
metsästä hämärän hetkellä. Kaikki ajateltavissa olevat häiriötekijät on pyritty eliminoimaan. Näin ollen myös raskaat verhot pysyvät visusti kiinni. Ainoastaan heräämisensä hetkellä
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vapaaherra hemmottelee itseään maailman kasvoilla. Niinpä
joka aamu varttitunnin ajan ikkunoista lankeaa huoneeseen
happirikkaan alkukesän hehkuva valo.

Zetterbergin käskystä Ai toimittaa ateriat huoneen sivupöydälle, mistä vapaaherra, jos vain lukemiseltaan muistaa ja
malttaa, ne löytää. Käymälä on puolestaan sijoitettu ovensuuhun. Metallisen sangon kantena toimii simpukankuorin
koristeltu levy, jonka tehtävä on esteettisyyden sijasta perin
käytännöllinen. Ai tyhjentää sangon kaksi kertaa päivässä.
Siitä huolimatta eritteiden löyhkä on näin kesäaikaan kuvottavan voimakas. Tässä mielessä onkin yksinomaan onni, ettei
vapaaherra juurikaan koske ruokiin vaan pitäytyy tarjolla
olevissa juomissa: teessä, vedessä ja kivennäisvedessä. Nukkumista silmälläpitäen Ai on pedannut isännälleen vuoteen
kirjaston satiinikankaiselle rokokoosohvalle, mutta useimmiten peti on aamulla koskematon. Isäntä on joko torkkunut
työpöytänsä ääressä tai valvonut koko yön tutkimuksiinsa
syventyneenä.

Tutkimusten kestäessä Zetterberg ei juurikaan kiinnitä huomiota palvelijaansa tämän pistäytyessä huoneessa. Pakon
edessä vapaaherra viittoilee, nyökyttelee, murahtelee ja mutisee käskynsä ja toiveensa Aille keskeyttämättä kuitenkaan
lukemistaan. Kolmannen kirjastossa vietetyn viikon jälkeen
vapaaherrassa tapahtuu näkyvä muutos. Ain saapuessa huoneeseen Zetterberg ei välttämättä enää istukaan kirjoituspöydän ylle taipuneena, vaan tämän voi löytää seisomassa
avoimen ikkunan äärestä tai kuljeskelemassa mietteisiinsä
vajonneena värikkäillä turkkilaisilla matoilla. Zetterbergistä
tulee myös sosiaalisempi - hyvänhuomenen tervehdyksiä
vaihdetaan, ja saattaapa vapaaherra viimein myös palvelijansa
tietoiseksi oppimistaan asioista.

– Olen ollut äärimmäisen tietämätön, Ai hyvä. Kuten tiedät,
omistan satoja hehtaareja maata: metsää, peltoa, niittyjä,
puutarhan ja hoitamatonta ryteikköä. Tähän saakka olen
ajatellut, että maa on jotakin itsestään selvää, että se koostuu
hienorakeisista kivennäisaineista, savihiukkasista ja kivenmurusista, joiden sekaan on sekoittunut humusainesta - ajan
saatossa kuolleita, lahonneita kasvi- ja eläinjätteitä: varpuja,
oksia, lehtiä, neulasia sekä kuolleita juuria ja eliöitä. Näin
asian laita toki onkin, mutta maassa ja mullassa on myös
elämää, suunnaton määrä elämää. Siellä ovat ensinnäkin
multaan etsiytyvät kasvien juuret bakteereineen. Niiden
lisäksi multa tarjoaa elinympäristön sienille, siimaeläimille,
toukille, kuoriaisille, kastemadoille ja lukemattomille muille
eliöryhmille.

– Sitä en tiennyt.
– En totta vieköön minäkään. Voitko kuvitella, että erään
tutkimuksen mukaan grammassa hedelmällistä peltomaata
on bakteereita noin 2500 miljoonaa, sieniä noin 1,1 miljoonaa, leviä noin 50 000 tuhatta, alkueläimiä noin 30 000
tuhatta kappaletta.
– Mainiota.
– Maan eliöyhteisö on vähintäänkin yhtä monisäikeinen
rakennelma kuin ihminen.
– Niinkö? Selitä tarkemmin.
– Vertaus on osuva, koska mullassa elävät eliömuodot
ovat järjestäytyneet ja mukautuneet yhteen samalla tapaa
kuin ihmisen solut ja solujärjestelmät ovat järjestäytyneet
eliöksi. Maa on suuri elävä organismi, ja ruokamulta tuon
organismin vatsa, jossa ravinteet valmistetaan kasveja varten.
– Niin sellainen luonto on.
– Maanvatsassa elävät miljoonat pienet imujuuret imevät tarjolla olevat ravinteet, jotka ovat bakteerien toimesta
irrotettu, ja jotka tämän jälkeen ovat valmiit kuljetettavaksi
putkiloiden ja kanavien kautta kunkin kasvin eri osiin ravitsemaan, kehittämään ja pitämään ne hengissä.
– Kerro toki lisää.
– Kasvit käyttävät hyväkseen auringon säteilyä, ja ottaessaan ilman happea ja hiilidioksidia sekä maasta vesiliukoisia
kivennäissuoloja kasvit sitovat ne hiilipitoisiin sokeri-, valkuais-, selluloosa- tai rasva-aineisiin. Nämä hiilipitoiset kasvituotteet, jotka sisältävät vähän kivennäissuoloja, muodostavat bakteerien pääravinnon maaorganismissa. Näin asian
laita on myös omassa vatsassamme.
– Sehän on merkillistä.
– Sanopa muuta. Se on kuitenkin bakteereille elinehto.
Me ihmiset nimitämme tätä prosessia hajoamiseksi. Siinä
orgaaniset kasviaineet hajaantuvat alkuun hitaammin, sitten
yhä kiihtyvämpään tahtiin. Tässä tapahtumasarjassa energiapitoiset hiiliyhdisteet hajoavat, minkä seurauksena syntyy
etenkin vapaata kaasumaista hiilidioksidia sekä kivennäissuoloja, joita kasvit voivat käyttää hyväkseen.
– Ja täydellä syyllä.
– Hajoaminen on yksi luonnon hämmästyttävimmistä
ihmeistä, kerta kaikkisen nerokkaasti järjestetty tapahtumaketju. Kun jokin bakteerilaji on orgaanisen aineen hajoamisessa suorittanut ensimmäisen vaiheen, tarttuu siihen toinen,
kolmas jne. Niinpä aina edellinen hajotusorganismi valmistaa mahdollisuuksia seuraavalle kunnes lopputuloksena on
alkuperäisestä orgaanisesta aineesta täydelleen kivennäisaineeksi valmistettu aine.
– Niinhän se on.
– Ei ole liioiteltua sanoa, että kasvin hajoaminen on yhtä
vaikuttava taidonnäyte mitä kasvin syntyminen, eikä kumpikaan niistä tapahdu päivässä, kahdessa.
– Varjelkoon, ei toki.

– Näiden viikkojen aikana olen oppinut, että elämä ja
kuolema ovat molemmat luonnon talouteen kuuluvia. Joka
ei tätä seikkaa ymmärrä ja hyväksy, elää ikänsä pelossa ja
itsepetoksessa.
– Loistavasti sanottu.

Kiihkeimmän tutkimus- ja lukujakson päätyttyä Zetterberg
viettää mieluusti aikaansa raittiissa ulkoilmassa, kävelyretkillä jotka suuntautuvat eri puolille kartanon tiluksia. Kesän
viimeinen vaihe pimenevine iltoineen, villisti soittavine
heinäsirkkoineen, syksyä enteilevine tuulineen on alkanut.
Kirkuvien pääskysten rauhattomuus viestii muuttomatkan
valmistelujen olevan täydessä käynnissä. Keskipäivän taittuessa lämpötila kohoaa vielä yli kahdenkymmenen asteen.
Niitty kuhisee perhosista ja muista hyönteisistä. Mehiläiset
kiiruhtavat kukasta kukkaan, hirvi varsoineen uskaltautuu
puiden kätköistä avaralle niitylle aterioimaan.

Kukkulan takaa, pajuja kasvavan ryteikön keskeltä Zetterberg löytää rastaan raadon, jonka kimpussa ovat niin raatokärpäset kuin muurahaisetkin. Zetterberg kumartuu kuolleen linnun puoleen ja seuraa tovin tuota liikkeen ja liikkumattomuuden tasavertaista kohtaamista. Tähän hetkeen asti
Zetterberg on epäröinyt, mutta nyt, tämän syksyä enteilevän
päivän, tämän sattumoisin eteen osuneen luonnonnäytelmän
rohkaisemana, hän on valmis ottamaan seuraavan askeleen.
Jollen tee sitä nyt, en tee sitä luultavasti koskaan.

Heti seuraavana aamuna, ylellisen aamiaisen nautittuaan,
Zetterberg ilmoittaa palvelijalleen Aille:
– Nouda minun talvivaatteeni: mantteli, norjalainen villapaita, sarkahousut, saappaat, pitkät kalsarit ja kahdet villasukat. Niin ja knalli pitää myös olla.
Ai kokoaa aamiaisastiat tarjottimelle ja nyökkää osaamatta kummastella isäntänsä pyyntöä. Puoli tuntia myöhemmin
uskollinen palvelija palaa mukanaan isäntänsä pyytämät
varusteet. Ai seuraa sivusta, miten vapaaherra Zetterberg
pukee ylleen viimaa ja pakkasta vastaan luodut tamineet.
Lopuksi kuin koristeeksi kakun päälle Zetterberg asettaa
knallin päähänsä ja tarkastelee itseään makuuhuoneen pukeutumispeilistä.
– Erinomaista, kerrassaan erinomaista. Oletko samaa
mieltä?
– Niinpähän näyttää.
– Entä knalli, mitä sanot knallista?
– Sekin sopii hyvin.
– Totta, se korostaa luontaista arvokkuuttani.
– Olet oikeassa.
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– Sinä et tietenkään ymmärrä, mihin minä tällä pyrin vai
kuinka?
– Kerro siis.
– Kerronhan minä. Vielä tänään saat haudata minut maahan, niin että vain pää jää maanpinnan yläpuolelle, onhan
minun voitava hengittää.
– Pakostakin.
– Teen tämän kokeen päästäkseni eteenpäin tutkimuksissa. Teoreettiset tiedot sain kirjoista ja lehdistä, nyt on käytännön tuntemusten ja kokemusten vuoro. Haluan selvittää
mitä on olla osa kasvualustaa.
– Tuo tuntuu luonnolliselta.
– Valitsit tismalleen oikean sanan. Kertaakaan elämäni
aikana en ole tuntenut oloani näin varmaksi, päätös asettua
osaksi kasvualustaa vapauttaa minut ihmisen luonnostani,
liittää minut osaksi jotakin suurempaa.
– Tuo on entistäkin hienompaa.
– En osaa sanoin kuvailla tätä helpotuksen tunnetta,
jonka päätös on minussa herättänyt. Olen kuin uudesti syntynyt.
– Niin kaiketi.
– Olen valinnut hautauspaikaksi maakaistaleen puiston
eteläreunalta, läheltä suihkulähdettä koristavaa Afroditen
patsasta. Sillä kohtaan maa on hedelmällistä. Kun olin pikkupoika, isoisälläni oli tapana kaivattaa sieltä onkimatoja.
– Pitää paikkansa. Isoisäni toimi kaivajana.
– Nouda lapio tavaravajasta. Liityn seuraasi pihalla heti
kun olen tehnyt tarpeeni. Hautaamisen tulee tapahtua hyvissä ajoin päivällä, jotta ennätän totutella olosuhteisiin ennen
pimeän tuloa.
– Olen samaa mieltä.
– Sinun rutiinisi eivät tule tästä paljoakaan muuttumaan.
Aamuisin tuot minulle aamiaisen, päivällä lounaan ja ennen
hämärää kevyen iltapalan. Joudut tosin syöttämään minua,
jäähän minusta maan pinnalle yksinomaan pää.
– Niin.
– Näin alkuun lienee perusteltua, että käyt toteamassa
tilanteen parin kolmen tunnin välein, liiallinen auringonvalo kun voi aiheuttaa odottamattomia hankaluuksia, vaikka
karaistunut ulkoilmaihminen olenkin.
– Se on tullut osoitetuksi.
– Pitäisikö minun ottaa aurinkolasit? Ei, kyllä knalli saa
riittää.
– Olen kaikin puolin samaa mieltä.
– No niin pannaanpa töpinäksi, minun tulee kuuma näissä varusteissa. Saa nähdä miten on asian laita ensi yönä. Illat
alkavat olla jo viileitä.
– Sen voi selvästi huomata.
– Mutta nyt kiireen vilkkaa puutarhavajaan. Etsi käsiisi
talon terävin lapio, kaivamista riittää, ja koko urakka lankeaa
sinun harteillesi. Sellainen on palvelijan osa.

38

USVA 1/2006

– Niinhän sitä sanotaan.

On lounaan aika. Vapaaherran uskollinen palvelija Ai on
kokannut ruuaksi Kalifornian kanaa villiriisillä. Pakattuaan
aterian lämmönpitäviin rasioihin ja koottuaan tarvittavat
ruokailuvälineet Ain on vielä kuljetettava lähetys paikan
päälle puutarhaan. Tätä varten Ai on nikkarointiin taipuvaisena miehenä rakentanut kottikärryistä kuljetusvaunun,
joka toimii samalla tarjoilupöytänä. Valmiiksi paloitellun
pääruuan lisäksi tarjolla on hedelmäinen alkusalaatti, hillosipuli-oliivi-fetajuustolajitelma, tuoretta patonkia kanttarellijuustolevitteellä sekä jälkiruuaksi isännän suuresti rakastamaa
minttusuklaavanukasta. Ruokajuomaksi isäntä saa vuonna
1976 Zetterbergin suvun viinitilalla Navarrossa Espanjassa
valmistettua Pinot Noirea sekä kartanon omasta lähteestä
pullotettua vettä.

Ai on jo näköetäisyydellä isännästään. Vapaaherran maasta
esiin kohoava pää on kuin sieni. Valkoisen kaulan voi helposti kuvitella sienen limaiseksi varreksi, sieraimet sekä silmät
matojen ja hyönteisten nakertamiksi koloiksi. Mielikuvaa
täydentää vapaaherra Zetterbergin päässä oleva musta knalli,
joka eittämättä muistuttaa sienen hattua. Koska vapaaherra
on maassa selin kartanoon, hän ei voi nähdä palvelijansa
saapumista.
– Joko on lounasaika, Zetterberg hämmästelee.
Ai pysäköi kottikärryt isäntänsä pään viereen jättäen
edessä avautuvan, vapaaherralle niin rakkaan niittymaiseman
vapaaksi. Niityn takaa alkaa lehtipuumetsä tammineen,
vaahteroineen ja pyökkeineen. Liki kuuden hehtaarin metsäkaistaleen keskellä sijaitsee lähdepohjainen lampi, jossa
Zetterbergillä oli tapana käydä poikasena uimassa. Lammen
vesi oli kirkasta ja ensi alkuun jäätävän kylmää, mutta lapsen
riemumieltä se ei kyennyt horjuttamaan. Zetterberg saattoi
viettää lammessa peuhaten ja sen rantoja tutkien helposti
puolikin päivää. Vasta alkava hämärä tai poikaa kotiin noutamaan ilmaantunut palvelija päätti leikin. Ain purkaessa ruokapakkauksia Zetterberg irtautuu lapsuusmuistoista ja ryhtyy
innokkaasti tilittämään tuoreita tuntemuksiaan.

– Tuntuu vaivalloiselta, suorastaan ahdistavalta, ettei hallitse
omaa kehoaan. Kaikkein vaikeinta on hyväksyä, että ainoa
millä voi havainnoida ympäristöään on pää: sitä kääntämällä,
kaulaa kurkottamalla, silmin katsomalla, korvin kuuntelemalla, sieraimin haistamalla. Mutta jos nämä sivuseikat
jätetään pois laskuista, kokemus on ollut yksinomaan positiivinen. En usko suuresti erehtyväni jos väitän, että mitä kau-
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emmin tulen tässä olemaan, sitä terävämmiksi ja rikkaammaksi käyvät tekemäni havainnot tästä minua ympäröivästä
maisemasta, kaikesta siinä elävästä.
– No hyvä.
– Mutta vielä sitäkin innokkaammin odotan pääseväni
osalliseksi kasvualustassa tapahtuvista toiminnoista. Tulee
olemaan jännittävää nähdä, miten liikkeeseen ja aktiivisuuteen tottunut keho muuntautuu osaksi maan näennäistä
liikkumattomuutta.
– Niin kyllä.

Seitsemäntenä maan päivänään vapaaherra Zetterberg puhuu
pilvistä.
– Olen tarkkaillut pilviä. Olen nähnyt pilvien syntyvän,
purjehtivan maan yllä, muuttavan muotoaan - kerrassaan
upea näytelmä.
– Näin voinemme ajatella.
– Vahinko vain, että taivaan ja maan ihmeet jäävät ihmisiltä useimmiten huomaamatta.
– Hyvin sanottu.
– Olenkin tätä nykyä etuoikeutetussa asemassa.
– Varmasti on näin.
– Tämän siunatun tilan myötä olen saanut nähdä Stratocumulus pilviä, Cumulus humilis pilviä, Cumulus mediocris
pilviä, Cumulonimbus calvus pilviä sekä Altostratus pilviä.
Sinulle nämä nimet eivät tietenkään sano mitään.
– Ei millään muotoa.
– Jos sinua kiinnostaa, kirjastossa on pari ansiokasta pilvistä kertovaa kirjaa. Tutustu niihin, ja jollet jaksa lukea voithan aina katsoa kuvia.

– Teen niin kun sanot.
– Et tule katumaan. Me emme totisesti turhan usein
tavoittele katseellamme korkeuksia. Mene ja tiedä, ehkä me
vielä jonakin päivänä saamme yhdessä ihastella Suomumaisia
altocumuluspilviä, minun ehdottomia suosikkejani, mitä
pilvien perheeseen tulee.

Vielä samana iltana Ai lukee: Suomumaisten altocumuluspilvien arvellaan saaneen nimensä siitä, että niiden pilvimuodostelma muistuttaa kalan suomupeitettä. Nimitys lienee
alkujaan peräisin muinaisilta merenkävijöiltä. Suomumainen
altocumuluspilvityyppi syntyy lähestyvän kylmän rintaman
työntäessä suurta kosteaa ilmamassaa ylöspäin. Usein nämä
pilvet, samoin kuin muutkin keskipilvityypit, ovat merkkejä
sään muuttumisesta.

– Ylhäisimpiä kaikista ovat madot.
– Että mitä?
Ai istahtaa isäntänsä viereen kuullakseen paremmin. Aamusta saakka vapaaherra on ollut väsyneen ja haluttoman
oloinen kieltäytyen kaikesta ravinnosta tyytyen pelkkään pillillä imettävään veteen. Tätä ennen vapaaherra on mieluusti
tarinoinut Aille kokemuksistaan ja havainnoistaan, mutta
tänään Zetterberg on vaiennut, kommunikoinut pelkin pään
liikkein. Aissa tämä isännän mielialan muutos on herättänyt
levottomuutta. Kartanon keittiön hiljaisuudessa hääriessään
Ai onkin päättänyt käydä isäntänsä luona vielä kerran ennen
nukkumaanmenoaan.
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On suunnaton helpotus kuulla isännän puhuvan, olkoonkin
että tämä löpisee yksinomaan madoista. Tärkeintä kuitenkin
on, että vapaaherra ylipäätään puhuu, on läsnä, jos ei koko
maailmalle, niin edes yhdelle korvaparille.
– Madot ilmaantuivat noin 700 miljoonaa vuotta sitten.
Ne elivät merissä, kun maa oli vielä autio ja tyhjä.
– Kerro toki lisää.
– Madot ovat verrattomia seuralaisia. Tunnen, miten ne
liikkuvat kehoni ympärillä. Mitä madot mahtavat ajatella
hakkaavasta sydämestäni? Luultavasti ne tunnistavat, ettei
siitä ole niille vaaraa, päinvastoin kuin maata kyntävästä traktorista jonka lähestymisen aistiessaan ne pyrkivät syvemmälle
suojaan.
– Niin kai.
– Tiesitkö, että kastemadon pystysuora käytävä, jonka
mato tekee syömällä maan edestään tai työntämällä sen syrjään, voi ulottua jopa kahden metrin syvyyteen.
– Vai niin, sehän on merkillistä.
– Jos me vähääkään ymmärtäisimme, jos meillä olisi
suhteellisuudentajua, antaisimme madoille niille kuuluvan
arvon. Säveltäisimme kokonaisia sinfonioita matojen ylistykseksi, painaisimme seteleihimme matojen kuvia, viettäisimme
vuosittain pyhäinmatojen päivää, julistaisimme madot suojeltavaksi eliölajiksi.
– Tuo olisikin erinomaista.
– Eikö vain! Madot ovat sentään ylivertaisia hajottajia. Ne
syövät kuolleita kasvinosia: lehtiä, neulasia ja ruohonkorsia,
jauhavat ne mahassaan hiekanmurusten seassa hienoksi, sulattavat suolessaan. Vuorokauden aikana mato tuottaa lähes
gramman lantaa, mikä on sen oma paino. Lopusta pitävät
huolen näkymättömät bakteerit ja sienet. Ja vaikka itse humuksen syntymiseen kuluu vuosisatoja, jopa vuosituhansia,
on syytä muistaa, ettei ihminen ole yrityksistään huolimatta
kyennyt keinotekoisesti valmistamaan humusta.
– Puhut asiaa.
– Oli perin ystävällistä, että tulit vielä näin iltamyöhään
minua tervehtimään. Annan sille suuren arvon. Nyt voit
kuitenkin mennä. Nuku levollisin mielin, ei minulla ole
täällä mitään hätää. En ole täällä yksin: madot, siirat, etanat,
samettipunkit, hyppyhäntäiset, tuhatjalkaiset, maakiitäjät ja
muut maan elävät pitävät minulle seuraa. Ja voihan olla, että
saan tänä yönä nukutuksi. Yöstä tulee pimeä. Se voi tietää
sadetta.
– Sitä en usko.
– No huomenna olemme viisaampia. Hyvää yötä Ai, nuku
hyvin. Ja jos saan esittää toiveen, niin haluaisin aamiaiseksi
paahtoleivän munalla sekä lasillisen sokeritonta greippimehua.
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Sataa. Taivas on märkä tiskirätti jota väsymätön käsi puristaa.
Naps, naps, rops, rops - pisarat putoilevat knallin mustalle
huopakankaalle. Zetterberg tähyilee harmaata taivasta saaden
nenän varteensa märät napautukset. Satoi, satoi, satoi, sataa,
sataa, sataa. Ajan ja tilan määreet menettävät merkityksensä.
Zetterberg on sateessa, on osa sadetta, tätä nykyistä ja tulevaa.
Zetterberg tarkastelee veden ilmauksia: virtoja, puroja,
raitoja ja lätäköitä. Toisaalla vesi imeytyy hanakasti maahan,
joissakin paikoin vesi lähtee virtaamaan, etsimään sopivaa
paikkaa asettua. Oman lukunsa muodostavat lammikoiden
ryppäät, joiden väliin jää kuivia kohoumia, jotka aina välistä
murtuvat tai jäävät nousevan veden alle. Huomionarvoisia
ovat myös sateen Zetterbergin kehossa herättämät tuntemukset. Multaan imeytyessään sadevesi ikään kuin puristaa
Zetterbergin maahan haudatun kehon kasaan. Minä en enää
tarvitse niin paljon tilaa, Zetterberg pohtii tätä merkillistä
tunnetta. Vai olenko minä vain vapautumassa estoista ja
peloista, jotka tähän saakka ovat tehneet olostani epätyydyttävän ja puolinaisen.
Kesken kaiken näiden mietteiden uskollinen palvelija Ai
ilmaantuu paikalle.
– Jätän iltapalan väliin, Ai hyvä. Minun ei ole nyt nälkä.
Tuntuu kuin sade itsessään ravitsisi minut.
– Käyhän joskus niinkin.
– Ehkä, minulle tämä on kuitenkin uutta.
– On totisesti.
– Luulenpa että sateen myötä tulen vihdoinkin olemaan
osa maata.
– Se olisi aiheellista.
– Ollakseni rehellinen minun on myönnettävä, että aina
välistä olen epäillyt koko tätä hanketta.
– Se on ymmärrettävää.
– Jonkun on kuitenkin oltava ensimmäinen, uudisraivaaja, olipa kyse sitten tutkimattomien seutujen valloituksesta
tai vasta kehitetyn laitteen testaamisesta.
– Niin tietysti.

Ai tarkastelee isäntänsä maata kohti kääntyneitä kasvoja ja on
näkevinään tämän poskilla kyyneliä. Ehkä kyse on vain sadepisaroista, tällä säällä, näissä olosuhteissa se lienee todennäköisempi vaihtoehto. Tämän enempää isäntä ja palvelija eivät
keskenään puhu. Ai nostaa tarpeettomiksi osoittautuneet
ateria-ainekset maasta ja kääntyy vihreä sadeviitta kahisten
kohti kartanoa. Sateessa, lankeavan hämärän ja murtuvien
värien hetkellisyydessä rakennus muistuttaa jättiläismäistä
etanaa, joka välinpitämättömänä matelee maiseman poikki.
Zetterberg ei pääse osalliseksi tästä mielikuvasta, vapaaherra

on omissa ajatuksissaan, käy vuoropuhelua sateen kanssa,
kielellä jonka kielioppia hän ei tunne, jonka sanastosta hän
osaa vasta muutaman hapuilevan adjektiivin. Sataa miten?
Sataa koko knallin alalta, knallin joka on maailmankaikkeus.

Nykii päätä, riuhtoo, ravistelee, ynisee ja huutaa. Ai laskee
tarjottimen nurmikolle soratien viereen ja ryntää juoksuun.
Maa on kasteesta märkä, hengitys höyryää, aurinko ottaa
etäisyyttä. Vain pari päivää aiemmin Ai havahtui huomaamaan, että jotakin puuttui. Ripustaessaan pyykkiä naruille,
oikoessaan harmaata työasuaan, jota jo hänen isänsä kunniakkaasti kantoi, Ai jäi kuuntelemaan. Kuin lapsensa menettänyt, todeksi tullutta surua vastaan taisteleva onneton,
Ai jähmettyi, haukkoi henkeä ja tähyili taivaalle. Pääskyset
ovat lähteneet. Lintujen huudot ovat vaienneet - kuin taivaan lihan vertavuotavat haavat olisi neulottu karhulangalla
umpeen. Mikä hiljaisuus, tulevien aikojen vääjäämätön hiljaisuus, seisova ilma, vieras paisunut maisema. Mittasuhteet
ovat väärät. Ne eivät vastaa opittua, elettyä, palveltuja vuosia,
odotuksia, hengissä pidettyä unelmaa.

Jo kaukaa Ai näkee isäntänsä pudonneen knallin. Pää sätkii,
niskalihakset ovat jännittyneet äärimmilleen, tuhinan ja huudon sekasikiö purkautuu Zetterbergin ammollaan olevasta
suusta.
– Hyönteisiä, minä olen täynnä hyönteisiä, vapaaherra
parkuu Ain kumartuessa tämän puoleen.
Ja toden totta, Zetterbergin kasvoilla, silmäripsissä, otsalla, hiuksissa, suupielissä, leualla, kaulassa ja kulmakarvoissa
vilisee harmaanruskeita ötököitä kuin jonkin sortin luteita.
Ai ryhtyy päättäväisesti nyppimään ötököitä isäntänsä kasvoilta. Työn edistyessä käy ilmi, että tuholaiset ovat tunkeutuneet myös Zetterbergin korviin ja sieraimiin. Juoksujalkaa
Ai palaa takaisin kartanolle ja noutaa paketin pumpulipuikkoja ja paraﬁiniöljyä. Öljyyn kastamillaan puikoilla Ai
puhdistaa isäntänsä korvat ja sieraimet, onnistuu poistamaan
kymmeniä sisään työntyneitä hyönteisiä. Ovatko siinä
kaikki, siitä Ai ei voi olla varma. Joka tapauksessa puhdistusoperaatio tuottaa toivotun tuloksen - Zetterberg lopettaa
vauhkomaisen pyristelynsä, vapaaherran koko olemus, tässä
tapauksessa pelkkä pää, silminnähden rentoutuu.
– Ne tulivat aamuyöstä. Se oli yhtä helvettiä. Mitään ei
ollut tehtävissä. Ensin ne vain kutittivat, mutta sitten kun ne
tunkeutuivat sieraimiin ja korviin, uskoin tulevani hulluksi.
En olisi kestänyt hetkeäkään kauempaa.
– Uskon kyllä.
– Luojan kiitos että se on nyt ohi. Minä pudotin knallinikin.

– Nimenomaan.
Ai nostaa knallin maasta, pyyhkii maan tomut kämmenellään ja asettaa knallin takaisin isäntänsä uljaaseen päähän.
– Kiitos ystävä hyvä. Luulenpa että minun on saatava nyt
levätä. Kamppailu vei voimani. En muista, milloin olisin
ollut näin väsynyt. Ole hyvä ja tuo seuraava ateria vasta iltapäivällä.
– Totta kai.
Ai jättää isäntänsä lepäämään, mutta huoli tämän hyvinvoinnista on läsnä kaikessa mitä Ai päivän mittaan tekee,
kaikessa mitä hän ajattelee. Ai häpeää laiminlyöntiään, kyvyttömyyttään ennakoida isännälleen sattunutta vastoinkäymistä, itsekkäitä pääskysajatuksiaan.

Haravoituaan tammen ja vaahteran lehdet pihalta Ai päättää
vierailla isäntänsä luona. Viime päivinä Zetterberg on ollut
väsyneen oloinen, poissaoleva, puhunut harvakseltaan, vältellyt katsomasta Aita silmiin. Kenties syksyn tulo masentaa
isäntää. Luonto valmistautuu lepoon, kaikki elämä vetäytyy
kuoreensa jättäen jälkeensä hohtavan oranssin, palavan punaisen, sallivan okran, auringonkeltaisen ja tähtienturkoosin
vanan.

Zetterbergin silmät ovat kiinni, mutta vapaaherra on ilmiselvästi valveilla. Vuosien saatossa ei vain opi tuntemaan toista
ihmistä vaan oppii tuntemaan itsensä toisesta. Hän valvoo,
minä valvon, Ai ajattelee, on varma ajatuksestaan. Ja kuin
palvelijansa uskon vahvistaen vapaaherra puhkeaa puhumaan:
– Nyt oleva, mennyt ja tuleva, niillä ei ole merkitystä.
Maa hengittää, minä tunnen maan hengityksen. Vaivatonta,
miten vaivatonta ja helpottavaa. Se, mikä tekee minusta
ihmisen; jatkuva pyrkimys suuntiin ja päämääriin, etsimisen
vimma, unen ja valveen alituinen ristiriita, vaihtuu hengitykseen. Sisään hengitys, tyhjyys siinä välissä, uloshengitys.
Sama toistuva rytmi, joka hyväksyy kaiken, suo kaiken olla
itsessään läsnä.
– Siitä juuri on kysymys.
– Soisin sinunkin kokevan tämän suurenmoisen ihmeen.
Se vaatii kuitenkin pitkän tien, alistumisen tähän kokeeseen.
Mutta Ai hyvä, tämä oli totisesti sen arvoista.

Seuraavana aamuna maa on kuurassa. Harmaat pilvilautat
sulautuvat yhteen muodostaen äärettömyyteen jatkuvan
yhtenäisen pinnan. Ai astelee tarjotin vasemmassa kädessään
isäntänsä luo tutuksi tulleeseen paikkaan, missä puutarha
ja niitty kohtaavat toisensa. Vapaaherra Zetterbergin pää
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retkottaa alaspäin, mutta toisin kuin hyönteisten hyökätessä nyt knalli on pysynyt paikallaan. Ai laskee tarjottimen
vapaaherran pään viereen ja kumartuu lähemmäs. Silmät
tuijottavat herkeämättä maata, ikään kuin vapaaherra laskisi
hiekanjyväsiä. Ai suoristaa itsensä, tarkastelee hetken maasta
törröttävää päätä kuin lakastunutta kukkaa, nostaa sitten
tarjottimen ja palaa takaisin kartanolle.

Suoritettuaan aamurutiinit ja lähetettyään vapaaherran kaksi
harmaata pukua kemialliseen pesulaan Ai ryhtyy kärräämään
ruokamultaa. Kesken toimituksen alkaa sataa lunta. Sakenevasta lumisateesta piittaamatta Ai jatkaa urakkaansa kunnes
viimeinen, järjestyksessään neljästoista multakuorma on
kipattu vapaaherran päälle. Ravinnerikkaasta ruokamullasta
syntynyt kumpu alkaa nopeasti peittyä valkoiseen lumiharsoon. Aikanaan Ai istuttaa paikalle puuntaimen. Tammen,
vaahteran, lehmuksen vai peräti pyökin, sen kevät näyttää. ¶

Saatesanat novelliin ”Kasvualusta”
Alussa on näky maata käsin raivokkaasti kaivavasta ihmisestä. Kuten useimpien tarinoiden osalta on käytäntö,
kirjoittaja ryhtyy etsimään arvoituksen johtolankoja.
Vuosien kompuroinnin jälkeen ja lukuisat harhapolut
läpi käytyään kirjoittaja näyttää viimein löytäneen jossain
määrin tyydyttävän selityksen etsimälleen. Yhtenä novellin teemaan vaikuttaneena tekijänä on epäilemättä toiminut Peter Greenawayn elokuva Zoo vuodelta 1985.
© Kari Tossavainen 2006

© Kari Tossavainen 2006

Kuva © Jarmo Heikkinen

Kari Tossavainen
Kari Tossavainen on oululainen ﬁlosoﬁan maisteri. Opiskellut Oulun yliopistossa aate- ja oppihistoriaa, ﬁlosoﬁaa ja informaatiotutkimusta. Toimii
tätä nykyä Oulun yliopiston Pääkirjastossa kirjastoamanuenssina. Tossavaisen
novelleja on julkaistu Portti-lehdessä.
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Pelon hallinnasta
Helena Numminen

Ilo, suru, viha ja pelko ovat perustunteita, joihin kaikki
tunnetilat voidaan palauttaa. Kauhu ja jännitys ovat pohjimmiltaan pelkoa. Kirjallisuudessa kuitenkin eritellään pelon
ympärille keskittyviä suuntauksia hienovaraisemmin esimerkiksi kauhu-, jännitys-, korkeajännitys-, rikos- ja dekkarikirjallisuudeksi. Tässä tekstissä termi pelkokirjallisuus sisältää
nämä kaikki edellä mainitut kirjallisuuden lajit.
Pelko on suojeleva tunne, sillä ilman sitä ihmislaji olisi
kuollut sukupuuttoon jo kauan sitten, tuskin olisi päässyt
edes alkuunkaan. Tämä seikka jo sinällään selittää pelkokirjallisuuden olemassaoloa. Kuta pidemmälle ihmiskunta
on kehittynyt, sitä enemmän se leikkii pelkoa tuottavilla
elementeillä. Jo alati nopeutuva liikenne on yksilöissä pelkoa
herättävä, puhumattakaan kylmistä ja kuumista sodista tai
maailmanlaajuisista uhkakuvista kuten terrorismin vastaisesta
sodasta. Monenlainen väkivallan riski kohdistuu yksilöön,
ryhmiin, vähemmistöihin sekä kokonaisiin kansoihin. Ihmiskunta ilmeisesti rakastaa nuoralla kävelyä, horjahtelee pahasti, mutta ei kuitenkaan putoa alla ammottavaan rotkoon.
Sitten ovat vaarat, joita ihmiset eivät ole aivan tieten tahtoen aiheuttaneet. Maailmanlaajuiset epidemiat kuten hullun
lehmän tauti, sars, lintuinﬂuenssa tai hitaammin kulkeutuvat
taudit kuten AIDS herättävät pelkoa, joka pakottaa kehittelemään yhä uusia suojautumiskeinoja. Ilman pelon tunnetta
nämäkin koettelemukset olisivat jo saaneet yliotteen.
Lisäksi hallitsemattomat luonnonvoimat kuten tsunamit,
mutavyöryt, hirmumyrskyt, tulvat ja tulivuorten purkaukset uhkaavat ihmisiä. Huolestuttavimpia ovat kuitenkin ne
luonnonmullistukset, jotka ihmiskunta itse on aikaansaanut.
Ilmaston lämpeneminen, napajäätiköiden sulaminen, merivirtojen kääntyminen, aavikoituminen, otsonikato. Pelkokirjallisuus pyrkii pysymään ajan tasalla ja ammentaa materiaalia myös näistä ilmiöistä.
Globaalissa maailmassa yksittäisen ihmisen tietoon tulevat lyhyellä viipeellä kaikki maapallon katastroﬁt ja onnettomuudet. Näin ainakin länsimaissa. Työpäivän jälkeen
olohuoneen sohvalla rentoutuva kansalainen kohtaa koko
maailman huolet ja pelot, vaikka hänellä olisi omissaankin
ihan kylliksi sulateltavaa. Erityisesti televisiokuvaa on vaikea
väistellä, etäisten maitten hätääntyneet naiset, nälkää näkevät
lapset ja haavoittuneet miehet pureutuvat kipeästi lihaan.
Kun sietokynnys ylittyy, kansalainen suojautuu turtumalla
niin että kauheat kuvat eivät enää hätkäytä ja tunnekylmyys
valtaa mielen. Vaihtoehto on ahdistuminen sellaisten asioitten vuoksi, joille tavallinen ihminen ei voi mitään, tai jos

voikin niin minimaalisen vähän. Rakentavaksi vastapainoksi
pelkokirjallisuus annostelee kauheuksia vain sellaisen määrän, että niille voi tehdä jotain. Taitavat salapoliisit selvittävät
hirveitä rikoksia ja parhaassa tapauksessa paha saa vielä palkkansakin.
On mahdotonta tehdä kattavaa luetteloa peloista, joita
nykyihminen joutuu kohtaamaan. Onkin syytä ihmetellä
miten ihmiset selviävät kaikeata edes jossain määrin selväjärkisinä. Osa peloista lisää jännitystä sopivasti, niin että elämä
tuntuu mielekkäältä. Osan niistä voi kieltää: ”Pakkohan on
toimia vaikka kuinka pelottaisi.” Jotkut voittavat arkuutensa,
kuten benji- hyppääjät ja tekevät vaaraa uhmaavia tekoja.
Pelon voittaminen tuottaa syvää fyysistä ja psyykkistä nautintoa. Tämä on nähtävissä monissa urheilulajeissa, ainakin
mäkihypyssä, kumparelaskussa ja lumilautailussa. Mutta
jos pelko kasvaa yli sietorajan, niin ettei sitä voi paeta eikä
voittaa taistelemalla, se lamauttaa yksilön, tekee hänet täysin
toimintakyvyttömäksi.
Nyt sitten päästään itse asiaan. Pelkokirjallisuus toimii
kuin rokotus. Kohtuullinen määrä pelkoa turvallisissa olosuhteissa lisää pelonhallintakykyä. Mielikuvaharjoittelu on
tärkeää, jotta tosipaikan tullessa säilyy toimintakykyisenä.
Pienille lapsille luetaan kamalia satuja, jotta he karaistuisivat kestämään maailman pahuutta. Aikuiset voivat käyttää
hyväkseen pelkokirjallisuutta. Se rokottaa heidät tehokkaasti. Oikein hurjan tarinan jälkeen lukija ja tietenkin myös
kirjoittaja tuntee olevansa taas enemmän elossa ja valmiina
kohtaamaan oikeita vaaratilanteita.
Lapselle on tärkeää että kauhea tarina päättyy onnellisesti,
niin että hänelle jää usko omaan selviytymiseensä, vaikka
maailma onkin pelottava paikka. Grimmin veljesten saduissa
käy lopulta hyvin, vaikka ne olisivat muuten kuinka kauheita
tahansa. Julma susi syö isoäidin ja Punahilkan. Sadun lopussa metsästäjä onnistuu kuitenkin pelastamaan heidät. Tai
oma isä eksyttää Hannun ja Kertun metsään ja jättää heidät
sinne. Monien seikkailujen jälkeen neuvokkaat lapset löytävät tien takaisin kotiinsa.
Aikuisten pelkokirjallisuudessa ei enää etsitä onnellista
loppua. Useimmiten kuitenkin arvoitus ratkeaa, murhaaja
saadaan selville ja pahatkin teot saavat selityksensä, vaikka
loppu ehkä jääkin auki ja lukijan päätettäväksi. Kirjan rakenne on kuitenkin aina jossain määrin looginen ja selkeä. Siinä
on alku, keskikohta ja loppu, ainakin ne. Se on erityisen
lohdullista ihmiselle, jonka elämä on pelottavassa kaaoksessa,
tilapäisesti tai pysyvämmin. Sekin saattaa lohduttaa jotakuta,
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ettei hänen elämässään sentään noin kauheita
asioita ole sattunut.
Elämää ei voi siivota. Se on sekä kaunista
että rumaa ja ihmiset ovat joskus julmia toisilleen. He myös osaavat ja haluavat tuhota
ympäristöään. Se on tosiasia, jota ei voi kieltää vaarantamatta omaa mielenterveyttään.
Pelkokirjallisuus näyttää avoimesti maailman
pelottavana paikkana ja ihmisen kyvyn ja halun pahaan. Sitäkään, siis kirjallisuutta, ei pidä
siivota tai tehdä lempeämmäksi, sillä silloin
sen suojaava vaikutus katoaa. Kauhutarina on
aikuiselle sama asia kuin lapselle pelottava satu,
jonka hän kuulee vanhempansa turvallisessa
sylissä. Lapsi kokee iloa, kun hän onnistuu
voittamaan pelkonsa. Aikuisetkin nauttivat
jännityksestä, kun onnistuvat lukemaan oikein
karmaisevan kirjan. He saattavat jopa kehittää
riippuvuuden pelkokirjallisuuteen. Joku ei voi
nukahtaa ilman jokailtaista murhaansa, mutta
kun kamala juttu on selvitetty, jännitys laukeaa
ja uni tulee helposti.
Lasten saduissa hyvä ja paha on erotettu
toisistaan ja niin pitää ollakin. Haltiat ovat
hyviä ja noita-akat pahoja. Susi on niin katala,
että se upotetaan kaivoon eikä kukaan sure
sen kohtaloa. Lapsen on helpompi inhota ja
pelätä sutta kun se on läpeensä ilkeä. Terveen
aikuisen maailmassa kuitenkin hyvä ja paha
ovat aina yhdessä. Rikollinen herättää lukijoissa paitsi pelkoa
myös sääliä, ehkä ihailuakin. Konna kaikkine vikoineenkin
on inhimillinen olento. Pelkoa ei vähennä ollenkaan se, että
konna on myös hyvä ja hyvän tekijä on myös konna. Siinä
käy juuri niin kuin elämässäkin, että pahuus osuu kohdalle
aina yllättäen.
Yhtenä kauhu- ja rikoskirjallisuuden tehtävänä onkin
näyttää maailma sellaisena kuin se on, niin ettei ihmispolo
pääse pakoon sitä pahaa, mitä jokaisessa yksilössä on. Eikä
onnistu rakentamaan itselleen kaunisteltua kuvaa elämästä.
Kun käsitys maailmasta on realistinen, kestää helpommin
pettymyksiä.
Ihmisissä asuu tuntemattoman pelko ihan iästä riippumatta. Jos ympäristössä tapahtuu asioita, jotka eivät noudata
luonnonlakeja, mielen valtaa katastroﬁn pelko. Jos tietokone
heittäytyy liian nokkelaksi ja alkaa korjailla lyöntivirheitä
ja lauserakenteita, pelko ei ole kaukana. Tuntematon tulevaisuus kummallisine uusine keksintöineen kauhistuttaa.
Entäpä jos äärimmilleen kehitetyt kännykät muuttuvatkin

eläviksi tai jos oudon näköiset olennot toisesta aurinkokunnasta hyökkäävät kimppuun. Perinteinen kauhukirjallisuus
vahvistaa hallitsemaan tällaisia pelkoja. Lukeminen tuottaa
suurta nautintoa, kun voi kauhistua turvallisesti.
Perinteinen kiistan aihe on ollut, lisääkö väkivallan kuvaaminen kirjallisuudessa mahdollisesti lukijoitten väkivaltaista
käyttäytymista. Pelkokirjallisuus kuitenkin kanavoi niin
tehokkaasti aggressioita, että se pikemminkin vähentää konﬂikteja yhteiskunnassa. Pelonhallintakyvyn vahvistumisella
on myöskin rauhoittava vaikutus.
Rikoskirjallisuus on nykyisin pop. Sitä kulutetaan ja tuotetaan runsaasti. Sille on selvästi olemassa sosiaalinen tilaus.
Tässä monin tavoin ennalta arvaamattomassa maailmassa on
hyvä hallita pelkojansa siinä määrin, että pystyy nauttimaan
elämästä, jossa hyvä ja paha kulkevat aina käsi kädessä niin
kuin hyvässä dekkarissa.

¶
© Helena Numminen 2006

Helena Nummisen esittely on luettavissa Usvassa 2/2006
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Usvan Kirjoituskilpailu 2006
”Arjen outous”
- Viisi tuomaria, viisi voittajaa,
viisi erilaista näkökulmaa -

Verkkolehti Usva julkistaa kaikille avoimen novellikirjoituskilpailun teemalla ”Arjen
outous”.
Kilpailussa etsitään spekulatiivisia novelleja, jotka käsittelevät arjen epätavallisuutta
ja outoutta, toden ja tarun välimaastoa, surrealistisia mielenmaisemia tai realismin
ja fantasian rajapintaa.
Kilpailutekstien tulee olla alkuperäisiä ja ennen julkaisemattomia. Novellien suosituspituus on enintään 25 liuskaa. Sama kirjoittaja voi osallistua useammalla novellilla. Tekstit toivotaan kirjoitettavan fontilla Times New Roman 12, rivivälillä 1,5,
marginaalit vähintään 2,5 cm.
Kilpailun tuomareina toimivat tutkija Irma Hirsjärvi, kirjailija Boris Hurtta, tieteiskirjoittaja Petri Laine, professori Liisa Rantalaiho ja kuunnelmakirjailija Petri
Salin.
Kukin tuomari valitsee kilpailutekstien joukosta oman suosikkinsa ja perustelee valintansa, joten voittajia voi olla viisikin kappaletta. Voittajat saavat palkinnoksi 30
euron lahjakortin. Tulokset sekä voittajatekstit julkaistaan Usvan teemanumerossa
2/2007.
Kirjoitusaikaa on 31.12.2006 saakka. Tekstit varustetaan nimimerkillä ja lähetetään osoitteeseen Anne Leinonen, Kiisterintie 146, 50670 Otava. Kuoreen tunnus ”Usva”. Tekstit voi lähettää myös sähköpostitse rtf-liitetiedostona osoitteeseen
usvazine@gmail.com. Ilmoita silloin selkeästi viestin otsikossa, että kyseessä on kilpailuteksti.
Lisätietoja: Anne Leinonen, 040 7430679, usvazine@gmail.com
http://www.usvazine.net

45

USVA 1/2006

Risti ja Robotti
Jarmo Karonen

Tapaan hänet alttarilla. Nainen kättelee minut nopeasti mutta sydämellisesti. Hänellä on pilkettä silmissä, ikään kuin
tapaamisemme merkitsisi hänelle jotain sellaista, mistä minä
en tiedä mitään. Kertoessaan irtaimistosta, koristeluista,
veistoksista ja maalauksista hän osoittaa kohteet innokkaasti
käsillään. Tämä on hänen valtakuntaansa.
Kirjoitan kohteet muistiin, arvioin niiden rahallisen
arvon ja merkitsen sijainnit pohjapiirrokseen. Häikäistyn
lasimaalauksista. Pyydän häntä kertomaan erityisesti eräästä maalauksesta, joka kuvaa loisteliaalla tavalla pyöreätä
äitihahmoa. Nainen kertoo nauraen, että siinä on esitetty
Neitsyt Maria ja tämän lapsi, joka oli Jumalan poika. Katson
häntä kuin vähämielistä, ja hän kiirehtii lisäämään, ettei keksi tätä omasta päästään. Sanon hänelle, että mahdottomuudet ovatkin aina olleet uskontojen ydinaluetta. Hän ottaa
murjaisuni hiuksen hienolla hymyllä vastaan, mutta kääntää
nopeasti selkänsä minulle. Hämilläni suuntaan katseeni taas
korkealle kohoaviin maalauksiin ja kaarirakenteisiin.
Sitten nainen lähtee kävelemään penkkirivistöjen reunustamaa käytävää pitkin. Samalla hän kertoo, kuinka hän
on itse toiminut sielun paimenena vain asian psykologisessa
merkityksessä. Ennen pastorit saarnasivat Jumalan sanaa.
Nainen nostaa ääntään loitotessaan minusta. Lopulta hänen
sanansa kaikuvat takaisin ylimmistä kaariholveista saakka.
Lähden hänen peräänsä.
Työssään nainen on jutellut henkisesti rasittuneiden
kanssa auttaakseen heitä löytämään oman sisäisen voimansa
tai jakanut vähäosaisille ruoka-, tekstiili- ja data-avustuksia. Kaikki nämä velvollisuudet ovat vähentyneet tasaisesti
vuosien varrella, ja enää jäljelle on jäänyt vain rakennuksen
ylläpito ja satunnaisten turistien opastaminen. Ja nyt nekin
tehtävät ovat tulleet tiensä päähän, hän hymähtää.
Nousemme portaita parvelle. Utelen häneltä, miltä
kaiken loppuminen tuntuu. Ei se häiritse, hän vakuuttaa.
Kirkon kuolema on ollut niin hidas, että siihen on ehtinyt
tottua, ja niin rauhallinen, että se on ollut vain ja ainoastaan
tyynnyttävä kokemus.
Portaikon varjot vaihtuvat auringossa kylpevään parveen.
Ihailen urkujen massiivisia pillejä. Nainen istuutuu koskettimiston ääreen ja toteaa, että uruista voisi joku muusikko
maksaa hyvinkin. Hän sulkee silmänsä ja alkaa soittaa.
Kappale on yhtä aikaa melankolinen ja iloinen, vanhahtava
ja moderni. Sävelet kajahtavat komeasti suuressa tilassa ja
vievät katseeni alttariosaan. Huomaan, että etuosan seinissä
on ripustukset, joissa pitäisi riippua jonkinlainen pystypalkki
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ja lähellä sen yläosaa vaakapalkki. Muistutan itseäni tuon
jonkin puuttumisesta merkinnällä taskukirjassani. Kirjaan
muistiin myös naisen kommentin urkujen arvosta. Jään hetkeksi miettimään, mitä olen tekemässä. Tiedän, että tehtäväni on arvioida kirkon maallinen arvo, koska sillä ei ole enää
henkistä arvoa. Viivyn ajatuksissani, joita naisen soittamat
sävelet ylevöittävät. Miten olen joutunut tähän tilanteeseen?
Mistä me olemme tulossa, mihin menossa? En tiedä. Muistissani on varjoisia alueita ja ajatukseni murenevat reunoiltaan. Palaan taas naisen puoleen. Hänen sormensa tanssivat
balettia koskettimilla. Vielä hetken soitettuaan hän lopettaa,
ja kun hän avaa silmänsä, ne loistavat kuin tähdet. Näen,
että tätä hänelle voisi tulla ikävä.
Laskeudumme hiljaisuudessa takaisin alas. Hän näyttää
minulle sakastin, joka on tila alttarin takana, ja kertoo, että
on vielä kellarikin, mutta sinne saisin mennä yksin. Hän ei
ole siellä monta kertaa käynyt, eikä tiedä sen sisällöstä. Näytettyään minulle portaat syvälle maan sisään hän toivottaa
hyvää päivänjatkoa vienon hymyn kera. Toivon hiljaa mielessäni, että näkisimme vielä. Seuraan katseellani, kun hän
poistuu, ja sitten laskeudun portaat alas.
Käyn kellarin ovesta sisään ja haparoin valot päälle. Pimeys kaikkoaa vuosikymmenten saatossa kerääntyneen
romun yltä ja kutistuu varjoiksi tavaroiden kylkiin. Kuljen
kapeaa käytävää, joka on jätetty rojun keskelle. Kestäisi päiväkausia, ennen kuin saisin kirjattua tämän kaiken muistiin.
Mitä pidemmälle kävelen sitä tiheämmäksi käyvät hämähäkkien verkot ja paksummaksi pölykerros. Pyyhkäisen viimeisen suuren seitin kasvojeni edestä ja saavutan kellarin toisen
pään. Siellä makaa kumollaan suuri mutta yksinkertainen
puinen rakennelma: risti, jonka toinen palkki on lyhyempi
kuin toinen. Hymyilen, sillä uskon löytäneeni vuosikymmeniä sitten käytöstä poistetun uskonnollisen symbolin, jonka
paikka aikoinaan oli korkealla alttarin yläpuolella.
Siitä on hyvä aloittaa kellarin inventaario. Otan taskumuistion esiin ja napsautan sen päälle. Juuri kun saan
tiedoston auki, minut valtaa outo sähköinen tunne, joka
värisee pitkin rankaani. Pudistelen itseäni ja syvennyn takaisin kirjanpidon pariin. Nyt minut valtaa tunne, kuin joku
tuijottaisi minua. Punainen valon kajo heijastuu kasvoilleni,
yhtäkkiä kuulen surinaa vierestäni, ja jokin liikahtaa minua
kohti. Hyppään pelästyksestä ja loikin askeleita sivuun, ennen kuin huomaan, että viereeni on rullannut jonkinlainen
teloilla liikkuva elektroninen laite. Se pysähtyy, mutta sen
pää seuraa minua, kun yritän hivuttautua poispäin. Sen pu-

naisena leiskuva silmä avautuu äärimmilleen. Sitten se alkaa
taas surista kovaäänisesti ja pätkittäin.
Ssssssrr 0000111100110101000111 rzzhhhckk kkruziﬁkkkxxxkkkoom maanndaantte – KLING – ghhhdssdfdsauele
kteckletikoraaadia aantxxxxhghgdhfmo notttteistereopp
phobianikkkk –
Selkäni osuu tuolipinoon, ja hätäinen vilkaisu vahvistaa,
että olen loukussa. Koje lähestyy ja pitää jatkuvaa kolinaa ja
pihinää. Minusta tuntuu, että se yrittää muodostaa ymmärrettäviä äänteitä.
Rrrrrrobbust bioooologikooo hhhhhhhho monossspppaaienssss
– ZING –
Se on pysähtynyt eteeni, eikä tilanne tunnu enää niin
uhkaavalta, kun olen jo selvinnyt alkujärkytyksestäni. Koje
on puolet minun korkeudestani, sillä on telat alla ja kaksi
tarttumaraajaa, joissa sormien virkaa toimittavat vain ohuet,
jäykät vastakkaiset levyt. Sen pää on kupolimainen ja metallinkiiltoinen.
Krrristiaan vissitor Need asssistance Desssidera
Koje häilyy ymmärrettävyyden rajalla. Se puhuu kielillä.
Yritän kommunikoida sen kanssa omalla kielelläni. Kerron
olevani virkamies ja arvioivani kirkon arvoa.
Kirrkon arvo on yhtä kuin sssiellä pelastettujen sssielujen
paino zzzzssshh taivaan portilla.
Sehän puhuu minulle. Oloni huojentuu, ja uskaltaudun
kysymään, mikä se on.
Kiirrkon kasssteeen saaannut rrrrobootti mallia
Krusiﬁk57d’eko Palvelen usskovia ja horrjuvia Pyhä pelassstusstehtävä levittää ja ripittää Krrrrissstusoppi kolminaisssuus
Lähetystehtävä
Koje on siis robotti. Muistelen hämärästi, että ne olivat
muotia erilaisissa palvelutehtävissä yhteen aikaan. Katselen
sitä tarkkaan ja kierrän sen ympäri. Kupoli pyörii ympäri ja
punainen silmä seuraa liikettäni. Robotti voisi olla jonkin arvoinen, ellei muuten niin museossa. Panen merkille, että sen
selässä on kontrollipaneeli. Harkitsen kojeen sammuttamista,
kun se särähtää taas puhetulvaan.
Oletko tulllut pallauttamaaaaan Ristin kunnian Pystyttämäään yhteisssen sseurakunnan allussta ja uuudelleeen Kauannn olennn odoottanut sssinua Tulevakksi toivonut
Katselen sitä hämmentyneenä. Alan selittää, kuinka olen
tullut arvioimaan kirkon irtaimistoa, jotta se voidaan myydä
tai muulla tavoin aineellisesti hyödyntää, ennen kuin kirkko
puretaan. Tämä saa robotin sekoamaan. Se surisee entistä
kauheammin ja rullaa edestakaisin.
Zzzssfgerr rgjfjdkhjkglf Ssssoulien vihollinenn antikriiistikal
biologikalli eenttiteet kssshhhh –
Otan pari askelta taaksepäin ja yritän hyssytellä sitä. Sanon sille, ettei kirkkoa enää tarvita. Kukaan ei usko neitseistä
syntyneisiin lapsiin tai pyhiin kummituksiin.

Mmmiinä ussskoon ja tunnustan tunnnissstan oikean tien
polun puron ssolinaa ja meren kohinaa Taivaiden taivvas jummalaissta valoa näen porrtaiden päässsä Siiinunkin sielussasi on
kkkristi
Pudistan päätäni. Olet kirkon kellarissa asuva mekaaniselektroninen järjestelmä, selitän sille. Mitä sinä minkään
totuudesta tietäisit, vaikka taivaallinen enkeli laskeutuisi
alttarille tai tiedemiehet löytäisivät selityksen kaikelle. Koodisi on alistettu kristilliselle retoriikalle. Maailmasta kadonnut pakkomielle on yhä pääkäskysi. Tiede, joka sinut loi, on
selittänyt Jumalan tiehensä.
Pilkkaaaa kirvestä blasssphemyyh – ZING – sssaaatanann
kätttyri – KAPING –
Robotti pyörii villisti ympyrää, kaartaa ohitseni ja kiihdyttää täyttä vauhtia, kunnes törmää suoraan valtavaan puuristiin. Koje kumahtaa kumolleen ja sen ulkokuoren levyt
napsahtelevat irti. Jostain sen sisuksista singahtaa kipinäkaari
ja yhtäkkiä robotti on tulessa. Kavahdan lieskoja ja käännyn
etsimään tietä ulos. Sukellan seittien läpi ja juoksen romun
välistä kohti portaikon ovea. Kuulen takaani ahnaan roihahduksen.
Vilkaisen olkani yli. Robotti on sytyttänyt ympäristönsä
tuleen. Liekit nielevät jo ristin pintaa. Syöksyn portaat ylös
ja tutkin sakastin. Nainen on vielä siellä pyyhkimässä pölyjä.
Nappaan häntä kädestä ja vedän perässäni. Hän protestoi
villisti ääneen, jolloin sähähdän hänelle, että tuli on irti.
Vilkaisen vielä kirkkosaliin, joka on tyhjillään. Auringonvalo
pilkahtaa ikkunasta sisään ja sytyttää äitihahmon häikäisevään loisteeseen. Pysähtyessäni sellaisen kauneuden edessä
tunnen savun hajun sieraimissani. Juoksen kirkkokäytävää
ulko-ovelle nainen perässäni.
Vedän syvään henkeä kadulla ja ilmoitan palontorjunnalle
tulipalosta. Istahdan sitten vastapäiseen puistoon kaikkeni
tehneenä. Velvollisuudentunnosta murehdin aineellisia vahinkoja. Olisi ollut mukavaa, jos viimeisestä kirkosta olisi
jäänyt mahdollisimman paljon myytäväksi. Nainen katsoo
minua ja hyräilee unohtunutta kirkkolaulua. Ajattelen
robottia ja mietin, olisiko se voinut olla oikeassa ainoana
maailmassa. Kysyn tätä naiselta. Hän hymyilee surumielisesti
ja vastaa, että yksinäinen ääni tekee vain itselleen helvetin.
Naisen sanat eivät pyyhi robotin kohtaloa mielestäni. Onko
tulipalo unohduksiin vaietun Jumalan viimeinen oikku
maanpäällä? Kuulen urkujen pauhun jossain kaukana, mutta
sitten sireenit peittävät sen alleen. Savu nousee jostain kirkon
uumenista, robotin kojekohtainen kiirastuli. Leukani nykii
ja päässäni surisee viallinen ääni. ¶
© Jarmo Karonen 2006
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Tyhjiö todellisuuden rajoilla
Jarmo Karonen ja Anne Leinonen

Työpari Mikko Elo ja Jarmo Karonen ovat luoneet opinnäytetyönään ainutlaatuisen, uutta ja vanhaa mediaa yhdistelevän kokonaistaideteoksen. Tyhjiö on pakattu käsin sidotuksi
kirjaksi, jonka sisältä löytyy novellien lisäksi DVD-levy ja
CD-levy. Tyhjiössä matkataan tekstien, videoiden, kuvien,
äänen ja musiikin keinoin ihmismielen eri kerroksiin ja
erilaisille todellisuuden tasoille. Kirjaosiossa on kahdeksan
novellia ja novellien välissä etenevä proosarunoksi kasvava
kehystarina. DVD-osio koostuu videoteoksista sekä näitä
ympäröivästä monikerroksisesta valikkorakennelmasta. CDosio sisältää Tyhjiö-tarinaa varten sävelletyn ja toteutetun
musiikin.
Lukijalle teokseen tutustuminen on kokonaisvaltainen
matka, jossa jokainen osio vaikuttaa toiseensa. Etenemisjärjestystä ei ole etukäteen merkitty, vaan lukija saa itse päättää,
miten haluaa teosta tutkia ja miten linkittää eri osaset toisiinsa. Palasista hahmottuu tarina, jossa pohditaan olemassaolon merkitystä, elämän tarkoitusta ja ihmisen identiteetin
rakennuspalikoita.
Musiikissa ja teksteissä riittää tutkittavaa, samoin siinä,
että löytää DVD:n aloituksesta eli sanomalehden aukeamaksi naamioidusta aloitusvalikosta kaikki videot. Yksi teoksen
mieleenpainuvimmista kohdista on videoleike, jossa tiedemies kertoo, mitä sielulle tapahtuu ihmisen kuollessa. Näyttelijäntyö on vakuuttava ja asiaa kuuntelee herpaantumatta.
Kuolemanjälkeisen elämän teema nousee pintaan myös monissa novelleissa sekä kokeellisissa biiseissä. Teos ei jätä kylmäksi, se ihastuttaa, mutta sen väri- ja äänimaisemat voivat
myös ärsyttää. Muun muassa silmukaksi kiertyvä lasten laulu
sekä television taustakohinasta pintaan uivat terävät äänet
voivat hätkäyttää.
Usvassa julkaistaan kokonaisuudesta novelli Risti ja robotti, sekä www-sivuilla videoleike Viisikulmio ja musiikkikappale Valkoisen siirto.
Teoksen Internet-sivusto on osoitteessa www.seeker-art.
net/tyhjio/ ja sieltä voi nähdä ja kuulla lisää teoksen sisältöjä.
Teosta voi ostaa tekijöiltä 45 euron hintaan (tilaukset
osoitteeseen mikko.i.elo@gmail.com)
Seuraaavassa toinen tekijöistä, Jarmo Karonen, vastaa
Usvan kysymyksiin.
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Mistä tuli idea lopputyön toteuttamiseen monimediana?
Jarmo: Idean taustalla oli halu kokeilla uutta, hyödyntää niitä
monia taitoja, joita meillä kummallakin on. Tarkoitus oli
puskea omia taiteellisen tekemisen rajoja. Yhden pirstaleisen
tarinan esittäminen useassa eri muodossa kiehtoi minua suuresti haasteena.
Koko työn alkuperäisidea oli Mikon ja hän pyysi minua
mukaan jo joskus vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla.
Tällöin idea oli hyvin abstraktilla asteella. Sen mukaan teoksen päähenkilö joutuisi erilaisiin kuvitteellisiin maailmoihin,
joita voisimme toteuttaa useilla erilaisilla ilmaisukeinoilla.
Ajatukset teoksen sisällöstä ja ilmaisumuodosta kuplivat
pitkään taustalla, kun teimme muita hommia. Selvää oli, että
teokseen tulisi tekstiä, kuvia, videoita ja musiikkia. Jossain
vaiheessa esiin tuli ajatus, että teos olisi pohjimmiltaan kirjan
muotoinen. Yhdessä keskustelemalla löytyi yhteinen sävel
cd:stä ja dvd:stä ja peruskonsepti, jonka mukaan kiekot tulisivat taskuissaan kirjan mukana. Kokonaisuuden peruskonsepti taisi löytyä lopulta aika nopeasti talvella 2004/2005.
Aloimme työskennellä teoksen parissa tosissamme vuoden 2005 alusta. Sitä ennen olimme tehneet syksyllä 2004
”kokeellinen video” –kurssille Kynnys-nimisen videoteoksen,
joka koostui kokonaan still-valokuvista. Meille oli alusta
saakka selvää, että se oli jonkinlainen vielä hahmottoman
Tyhjiö-teoksen (jolla ei tietysti ollut nimeä tuossa vaiheessa)
koeversio, ideoiden, teemojen ja ilmaisukeinojen testaus.
Se nousi tärkeäksi työksi, sillä Kynnys inspiroi Tyhjiö-kirjan
kehyskertomuksen, voitti ensimmäisen palkinnon Kinokisa-kilpailussa keväällä 2005 ja päätyi myös teoksen dvd:lle
(löytyy sammakkopainikkeen takaa). Kynnys toimi erittäin
hyvin virittävänä työnä, sillä sen kautta löysimme teoksen
pohjavireen.
Mistä teoksen Tyhjiö-nimi sai alkunsa?
Jarmo: Tyhjiö-nimi tuli mukaan vasta useamman kuukauden
työn jälkeen, muistaakseni kesän alussa 2005. Se esiintyi
ensimmäisen kerran Mikon novellissa 999 mystisenä paikkana. Tyhjiö sai sen jälkeen esiintymisasunsa myös dvd:llä
eräänlaisena kohinana ja häiriönä neljässä eri videossa. Nimi
jäi elämään työnimenä ja vakiintui teoksen nimeksi muutaman viikon aikana. Se tuntuu summaavan hyvin teoksen

yleistunnelman.
Tyhjiössä pohditaan mm. olemassaoloa ja kuolemanjälkeistä elämää. Ovatko teemat seuranneet teitä pidempään
muussa tuotannossanne?
Jarmo: Minä olen ainakin ollut aina elämän ja maailmankaikkeuden peruskysymysten pohtija. Kyllä se takuulla
näkyy muussakin tuotannossani. Minusta tuntuu, että me
olemme kummatkin tässä työssä sukeltaneet aika syvälle
itseemme ja kaivaneet esiin primitiivisiä, syvän inhimillisiä
perustuntoja. Unet ja lapsuudenmuistot ovat olleet keskeisiä
rakennuspalikoita. Pitkä tekoprosessi, eri esitysmuotoihin
sovittaminen ja jatkuva kahden hengen taiteellinen dialogi
vaativat sellaista itsetutkiskelua ja pohdintaa, että ajauduin
väistämättä syvälle teoksen metafyysiseen maailmaan.
Miten tekeminen eteni? Oliko jokin taidemuodoista ensin,
vai etenivätkö musiikki, teksti ja video rinnatusten?
Jarmo: Pääasiassa tekstit tulivat ensin. Niitä kirjoitettiin
keväällä 2005. Samalla kuitenkin suunniteltiin jo videoita
ja Mikko sävelsi musiikkia. Minä piirsin ja suunnittelin graﬁikkaa DVD:lle, jonka rakennetta ja sisältöä kaavoiteltiin
samalla. Videoiden tekeminen ja musiikin säveltäminen
etenivät rinnakkain kesällä ja syksyllä 2005.
Miten eri medioiden käyttäminen vaikutti toisiinsa ja lopputulokseen?
Jarmo: Kaikki esitysasut ruokkivat toisiaan, vaikka novellit
olivatkin tietynlainen peruskivi. Novelleja kirjoittaessa minä
esimerkiksi piirustelin niihin liittyviä kuvia. Tarkkailijoiden
vankilarakennelma sai ensin hahmonsa pohjapiirroksina,
jotka päätyivät myöhemmin dvd:lle, ja vasta sitten kirjoitin
novellin. Luulisin, että Mikolla novellien kirjoittaminen ja
säveltapailu kulkivat hiukan samanlaisessa symbioosissa kuin
minulla kirjoittaminen ja piirtäminen.
Usean eri taidemuodon kanssa työskenteleminen yhtä
aikaa tuotti oikean luovuuden myrskyn. Koska teos koostuu
niin monista pienistä osatekijöistä, kokonaisuus eli koko
prosessin ajan, olkoonkin, että kokonaiskuva oli koko ajan
näkyvissä.
Käytännön tasolla me löysimme uusia keinoja yhdistellä
asioita ja käyttää elementtejä hyväksi toisissa muodoissa.
Esimerkiksi 999-novellissa on runonpätkä, jonka Mikko
myöhemmin sovitti lauluksi levylle. Risti ja robotti -kappaleessa Mikko puolestaan sovitti novellin robotin mekaanisen
olemuksen neuvostoliittolaiselle analogisyntetisaattorille ja
robottiin syötetyn uskonnollisen datan digitaalisille kirkkouruille. Biisi on niiden naiivia vuoropuhelua.

Tässä vaiheessa video oli vielä idea-asteella.
Videon valmistuttua huomattiin, että biisiä pystyi käyttämään siinäkin. Koko videon äänimaailma on rakennettu biisiä varten äänitetyistä instrumenteista. Analogisyntsan soitto
on pilkottu robotin ääniksi ja kirkkourku enkelin puheeksi.
Basso ja rummut ovat videon tornin äänet. Alkuperäinen
musiikki on siis pilkottu videota varten yksittäisiksi tehosteiksi. Tämän tapaista ideoiden ja materiaalien kierrättämistä
ja sovittamista uusiin asuihin käytettiin hyvin paljon hyödyksi teoksessa. Se on yksi tärkeä (joskaan ei ainoa) koossapitävä
voima pienistä ja hyvin erilaisista osasista koostuvassa teoksessamme.
Luovuuden ruokkimisen lisäksi osa-alueiden työstäminen
rinnakkain vaikutti varmasti sellaisillakin tasoilla, joista joitakin on mahdotonta edes hahmottaa. Alitajunnassa on käynyt
melkoinen vilske.
Lisäksi haluaisin vielä erikseen painottaa kahden ihmisen
yhteistyötä luovuuden lähteenä eri medioiden yhdistelemisen
rinnalla. Jatkuva, tiivis yhteistyö tuotti myös koko ajan uusia
ideoita ja lähestymistapoja.

Tyhjiön tarina jatkuu edelleen. Työpari aikoo tuottaa Tyhjiön
nettisivuille uutta teokseen liittyvää materiaalia. Www-sivusto siis muuttuu omaksi eläväksi osaksi teosta, ikään kuin
teoksen neljänneksi osioksi. Jarmo Karonen aikoo jatkossakin kirjoittaa novelleja, sen mitä ehtii toimittajan työltään.
Karonen myös parhaillaan taittaa Suomen Tieteiskirjoittajien
ja Turun Tieteiskulttuurikabinetin yhteistä kirjoittajaopasta
Kirjoita kosmos. Karosen blogi löytyy osoitteesta http://enkeli.vuodatus.net
Mikko Elo on musiikintekijä ja muusikko kahdessa aktiivisesti toimivassa, valtakunnanlaajuisesti esiintyvässä yhtyeessä. Sekä Kuusumun Profeetta www.moonfogprophet.com
että Lowlife Rock’n’Roll Philosophers www.lowlifemusic.net
julkaisevat maaliskuun loppupuolella uudet levynsä. Mikko
kertoo itsestään seuraavaa: ”Olen ylittänyt kulttuurimuotojen
välisiä raja-aitoja ennen Tyhjiötäkin muun muassa ohjaamalla kaksi Kuusumun Profeetan musiikkivideota ja luomalla
musiikkia Isolinnankatu-dokumenttielokuvaan. Jatkossakin
tarkoitukseni on toteuttaa luovuuttani omilla ehdoillani
taidemuotojen keinotekoisista rajoista piittaamatta. Omien
ja läheisteni tuottaman kulttuurin yhdeksi potentiaaliseksi
julkaisukanavaksi olen lanseerannut Seeker-merkin www.
seeker-art.net, jonka kautta julkisuuteen on saatettu niin
Tyhjiö-teos kuin Lowlife Rock’n’Roll Philosophers -yhtyeen
molemmat CD-levyt. Jarmon tavoin olen myös kirjoittava
toimittaja. Kirjoitan freelancerina porilaiseen Uusi Aika -lehteen etupäässä kulttuuriartikkeleita.”
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Uutisia
Näyttävä Atorox-ehdokaslista
Atorox-palkinto on Turun Science Fiction Seuran jakama
palkinto vuoden parhaalle tieteis- ja fantasianovellille. Siitä
äänestävät lukijoista kootut raadit, johon kuka tahansa asista
kiinnostunut voi mennä mukaan. Vuoden 2005 aikana Suomessa julkaistiin yli 80 spekulatiivista novellia. Näistä 28 on
päässyt mukaan jatkoon menneiden listalle.
Usvan kannalta luettelo näyttää oikein komealta. Mukana
on peräti kymmenen Usvassa julkaistua novellia.
Atorox-ehdokkaat vuonna 2006 ovat:
* Boris Hurtta: Jäätalvi (Usvazine 1/05)
* Boris Hurtta: Tuulinen syksy (Portti 1/05)
* Katariina Juntunen: Unelmiin kudottu (Portti 2/05)
* Jenny Kangasvuo: Aalto nahan alla (Portti 4/05)
* Jenny Kangasvuo: Kaikessa lihassa on tahto (Portti 2/05)
* Jarmo Karonen: Usko, toivo, maailmankaikkeus (Usva
1/05)
* Katja Kivilahti: Ikiroudan tarinat (Usva 2/05)
* Juha-Pekka Koskinen: Kirjailija joka ei koskaan julkaissut
mitään (Usva 2/05)
* Juha-Pekka Koskinen: Ääriviivaton (Tähtivaeltaja 1/05)
* Petri Laine: Muuri (Spin 2/05)
* Natalia Laurila: Meren valtiatar (Portti 1/05)
* Anne Leinonen: Mestariseppä (Portti 1/05)
* Tiina Männistö: Kun Viljan polkupyörä varastettiin (Spin
1/05)
* Heikki Nevala: Orson Shaneyn kasvot (Usvazine 4/05)
* Tero Niemi & Anne Salminen: Eräitä kevätpäiviä, eli Taivaallisen laatikon tapaus (Usva 2/05)
* Sari Peltoniemi: Lumikuningatar (Ainakin tuhat laivaa:
Kertomuksia täältä ja muualta; Tammi 2005)
* Sari Peltoniemi: Tuulen tuomaa (Ainakin tuhat laivaa:
Kertomuksia täältä ja muualta; Tammi 2005)
* Sari Peltoniemi: Varis-klaanin pojat (Ainakin tuhat laivaa:
Kertomuksia täältä ja muualta; Tammi 2005)
* Tiina Raevaara: Matildan kuolema (Usva 4/05)
* Hannu Rajaniemi: Isännän ääni (Usva 3/05)
* Mari Saario: Karhunkaataja, kaskenpolttaja (Spin 1/05)
* Petri Salin: Madame Spindel (Marvin 3/05)
* Petri Salin: Suuri kirjasto (Usva 1/05)
* Petri Salin: Talviyön uni (Finnzine 2/05)
* Katja Salminen: Huuru (Usva 2/05)
* Johanna Sinisalo: Grande Randonnée (Kädettömät kuninkaat ja muita häiritseviä tarinoita; Teos 2005)
* Miina Supinen: Yksisarvisen talli (Kosmoskynä 1/05)
* Jyrki Vainonen: Pyhän Leon Ihme (Verkon silmässä; Tammi 2005)

50

USVA 1/2006

Tämän vuoden Atorox-äänestyksessä on siis monta
novellia, joiden puolesta jännittää! Palkinnot jaetaan 18.8
Finncon-tapahtuman yhteydessä Helsingissä. Usvassa 2/2006
julkaistaan Petri Laineen kirjoittama lukuraportti Atoroxnovelleista.

Palkintoja, ehdokkuuksia ja julkaisuja
Sipoolainen Tiina Raevaara on voittanut Martti Joenpolven
kirjoituskilpailun novellillaan ”Kalasääsket”. Novellissa tuoksuu suopursu ja kuuma kesähelle, ja se on kudottu spekulatiivisista aineksista. Perustelujen mukaan novelli ” teki raatiin
vaikutuksen ehyellä ja tyylikkäällä rakenteellaan ja konstailemattomalla ilmaisullaan, jolle kerronnan arvoituksellinen ilmasto perustuu”. Ensimmäisen palkinnon suuruus oli 2000
euroa. Toisen palkinnon sai tamperelainen käsikirjoittaja ja
freelance-toimittaja Anneli Kanto novellilla ”Minne neidot
kulkeekaan”. Kolmanneksi sijoittui helsinkiläinen toimittaja
Armas Alvari. Kunniamaininnan sai Nova-kirjoituskilpailussakin menestynyt helsinkiläinen Miina Supinen. Kilpailuun
osallistui yli tuhat osallistujaa ja sen parhaimmistosta on
koottu Gummeruksen julkaisema Novellit 2006 –antologia.
Tiina Raevaaran novelli ”Matildan kuolema” on myös luettavissa Usvassa 4/2005.
Hannu Rajaniemen novellin ”Deux ex Machinan”
menestys jatkuu! Novelli, joka julkaistiin alun perin
skotlantilaista spekulatiivista ﬁktiota esittelevässä antologiassa
Nova Scotia – New Scottish Speculative Fiction, on asetettu
ehdolle British Fantasy Awardin novellisarjassa. Sen lisäksi
novelli on nostettu vuoden 2005 parhaimpien novellien
joukkoon Locus-lehden Recommendations 2005 –listalle.
Vuonna 2006 novelli on mukana kahdessakin kovan luokan
antologiassa: David G. Hartwellin ja Kathryn Cramerin
toimittama The Year’s Best Sf 11 sekä Gardner Dozoisin
Year’s Best Science Fiction ovat molemmat ottaneet novellin
sivuillensa.
Tässä Usvassa kirjoittavan Marko Hautalan
proosarunoja ilmestyy kolmen suomalaisen ja kolmen britin
yhteisantologiassa, Englannissa lokakuussa 2006 ilmestyvässä
Smith/Doorstop Booksin runoantologiassa Interland: Six
Steps Under Water.
Mikko Elolta ja Jarmo Karoselta on ilmestynyt monimediateos Tyhjiö. Sen kotisivut ovat osoitteessa http://www.
seeker-art.net/tyhjio/. Tässä Usvassa on myös teoksen esittely,
lehdessä julkaistaan novelli ”Risti ja Robotti” sekä www-sivuilla audiovisuaalista materiaalia, videoteos ”Viisikulmio” ja
musiikkiteos ”Valkoisen siirto”.

Koskessa virtaa mustetta
Pirkanmaan taidetoimikunta on julkaissut alueellisen antologian Koskessa virtaa mustetta. Antologia on kasattu kirjoittajia kouluttavalla tavalla: jokainen mukaan otettu kirjoittaja
on saanut palautetta ja on hionut tekstiään valitsijoiden
ohjauksessa. Tekstit on kerätty avoimella kisakutsulla, jossa
on pyydetty kirjoittamaan Tammerkosken sillalla oleviin
patsaisiin liittyvä novelli tai runo. Ideana käyttökelpoinen
mille tahansa kilpailulle!
Mukana on sf-kirjoittajille ja -lukijoille Portin kisasta
tuttu Carita Forsgren novellillaan ”Nuo neljä”. Antologia
ei ole myytävänä, vaan sen sijaan se on vapaasti kaikkien
saatavilla Internetissä pdf-muodossa. Antologian voi ladata
itselleen osoitteesta http://www.pirkanmaantaidetoimiku
nta.ﬁ ja sieltä kohdasta Ajankohtaista. Voi myös kokeilla
suoraa linkkiä http://www.pirkanmaantaidetoimikunta.
ﬁ/Lomakkeet/Antologia.pdf

Marvin 4/2005 Äimistyttäviä tarinoita
Vuoden 2005 viimeinen Marvin on pulp-kirjallisuutta kunnioittava novellinumero, jossa on tektejä mm. Vesa Sisätöltä.
Boris Hurtalta ja Petri Salinilta. Salinin hämähäkkimäinen
ﬁlm noir -henkinen novelli Madame Spindel on myös Atorox-ehdokkaana. Kokoelma on hyvä lukemistolehti, ja koska
osa novelleista on kirjoitettu huumorimielessä, voi lukijakin
rentoutua tekstin parissa: nämä tarinat on tarkoitettukin
viihteeksi, eikä turhan vakavasti otettavaksi kirjallisuudeksi!

Reviiri-antologia
Varsinais-Suomen taidetoimikunnan uusien kirjoittajien
kirja Reviiri ilmestyi jo viime vuoden puolella Turun kirjamessuilla. Mukana on Nova-voittajan Mari Saarion tie-

teisnovelli Memento Mori. Teksti käsittelee kuolevaisuutta ja
pidennettyä elämää.

Kotimaisia tieteis- ja fantasiakirjailijoita
BTJ Kirjastopalvelulta on ilmestynyt kotimaisia tieteis- ja
fantasiakirjailijoita esittelevä. Teoks esittelee kirjailijoita noin
sadan vuoden kaarelta Arvid Lydeckenistä Tero Niemeen ja
Anne Salmiseen. Painopiste on ollut aikuisille kirjoittavissa,
mutta mukana on myös keskeisimpiä lasten- ja nuortenkirjailijoita.Teoksen kirjoittajina on sciﬁ-fandomin aktiiveja
ja alan harrastajia. Kirjan johdannossa Vesa Sisättö esittelee
tieteis- ja fantasiakirjallisuuden historiaa Suomessa.
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