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Q Tervetuloa Ursulan pariin!

   uomesta on pitkään puuttunut tasokas,
 romanttinen lukemistolehti. Ursula
 on perustettu täyttämään tämä tarve.
 Lehdessämme kukkivat niin roman-
 tiikka, huumori kuin jännityskin -
 tietysti spekulatiivisen fiktion laajois-
 sa kehyksissä. Ursula on myös osa
 URS-perhettä eli uusrahvaanomaista
 spekulatiivista fiktiota.

Ursulan tarinoissa ritari ja lohikäärme kohtaavat toi-
sensa herkissä tunnelmissa, ihmissudet ja vampyyrit
taistelevat Keravan yössä nuoren lukiolaistytön rak-
kaudesta, peilistä löytyy sitoutumiseen kykenevä aave
ja lentäjä ja mekaanikko avaavat oven orastavalle yh-
teisymmärrykselle. Mausteena keitoksessa on myös
pikantti määrä erotiikkaa.

Astu rohkeasti sisään Ursulan maailmaan! Lehti ot-
taa myös vastaan kaunokirjallisia testejä. Seuraava
numero ilmestyy joulukuussa 2012. Ursula ilmestyy
nettilehtenä PDF-muodossa sekä erikoispainoksena
Finnconissa 2012.

Rakkaudella,

- tekijät -
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                   opautin keihääni kärjellä paksuun tammioveen. Kopautus
              kaikui linnan sisällä ja pyörteili ulos vasemmasta tornista.
              Se oli ainoa vastaus kohteliaaseen yritykseeni ottaa yhte-
      yttä linnan väkeen. Tietysti.
       Viiri tornin huipussa oli keltainen ja siinä kiemurteli
punainen lohikäärme. Lohikäärmeeltä se minusta näytti, mutta hevoseni
oli eri mieltä. Se hermoili. Se kuopi, keinui ja nyki suitsia, mutta en pu-
donnut satulasta.
 Hopeanhohtoinen haarniskani, kilpeni ja keihääni välkehtivät au-
ringossa. Rakas kuninkaani ja vielä rakkaampi kuningattareni olivat lä-
hettäneet minut pelastamaan heidän prinsessansa lohikäärmeeltä, mutta
homma ei oikein edistynyt. Harkitsin jo oven murtamista. Lopulta palve-
lija tuli avaamaan oven. Hänellä oli ensin varmuusketju päällä, mutta
katkaisin sen miekallani.
  Palvelija perääntyi säikähtäen ja valitti, että kengät pitäisi ottaa
pois ennen kuin tulee sisälle. Hevoseni ei ollut kuulevinaankaan vaan
kopisteli suoraan vaatenaulakolle ja jätti siihen satulansa ja suitsensa.
Minä en luopunut tässä vaiheessa mistään, mutta kävin kuitenkin tyh-
jentämässä suoleni eteishallin perällä, jossa oli kaappi korkeuksissa. Ku-
ten kaikissa linnoissa.
 Palvelija jäi seisomaan peremmälle menevän oven eteen kysyvän
näköisenä. Eikä väistänyt, vaikka huidoin häntä miekallani. Hyvä on,
ajattelin. Hän vaati jonkinlaista kutsua tai lupaa.
 ”Olen tullut pelastamaan prinsessan”, aloitin.
 ”Aivan. Käykää peremmälle, olkaa hyvä”, palvelija vastasi välittö-
mästi, kumarsi ja avasi meille oven.
 "Kiitos."
 Kaikki tuntui siis aluksi menevän hyvin. Mutta vain aluksi.
 Sitten alkoivat ongelmat.
 En tiedä minne palvelija meidät johdatti, mutta käytäviä ja huo-
neita tuntui olevan loputtomasti. Lopulta aloin epäillä, oliko palvelija
päästänyt meitä lainkaan sisään, vai harhailimmeko jossain ulkona. He-
vosenikin, Polle, alkoi valittaa, että kivi hiertää kengässä ja kaurojakin
pitäisi saada. Pysähdyimme.
 "Tämä alkaa minusta tuntua labyrintilta", Polle sanoi.
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 Katsoin sitä kolme kertaa. Ensimmäisellä kerralla se hymyili leve-
ästi komeilla hevosenhampaillaan. Toisella se vihelteli poissaolevana.
Kolmannella irvisti. Se oli oikeassa. Tietysti.
 Olin kuullut labyrinteista, joissa voi harhailla ikuisesti, mutta ei
minulla niin paljon ollut aikaa. Siksi hyppäsin ratsuni selkään ja lopetin
harhailun. Kopistelimme takaisin ovelle, mutta palvelija oli salvannut
sen toiselta puolelta. Onneksi minulla oli lujatekoinen keihäs ja kampe-
sin sillä oven auki saranapuolelta. Tunti siinä meni, mutta ovi aukesi.
Palvelija katsoi harmistuneena särjettyä ovea.  "Miksi te nyt noin, olisin-
han minä avannut, jos olisitte koputtaneet."
 Polle vähän hirnahti, mutta minä en mennyt leikkiin mukaan.
Otin miekkani ja rapsutin sen kärjellä palvelijaa leuan alta. Hyvin varo-
vaisesti, sillä inhoan väkivaltaa.  Kärsivällisyyteni oli lopuillaan ja oman-
arvontuntoni oli saanut kohtalaisen kolautuksen. Siksi sävyni oli tässä
vaiheessa jo hieman kireä. "Jäikö viime tapaamisellamme jotain epäsel-
väksi?” aloitin. ”Tulin pelastamaan prinsessan, en hortoilemaan labyrin-
tissä."
 "Äh. Uh", palvelija yritti.
 "Niin?" minä yritin.
 Kun keskustelu ei tuntunut etenevän lainkaan, Polle osoitti nel-
jännellä jalallaan huoneen neljättä ovea. En ymmärtänyt miksi juuri nel-
jättä neljännellä, mutta Polle selitti: Ensimmäinen on se ovi josta tulim-
me sisälle. Se on ulko-ovi. Toinen on se ovi, joka johtaa korkeatasoiseen
tyhjennyshuoneeseen.  Kolmas on se, joka johtaa labyrinttiin. Siis neljän-
nen täytyy johtaa sisälle linnaan ja prinsessan luokse. Tässä vaiheessa
Pollelle tuli mieleen joku muu asia. Se katsoi toista ovea tarkemmin,
avasi sen ensin etujalallaan, kääntyi ympäri ja peruutti sitten ovesta si-
sään ja nosti häntäänsä. Hevoseni on siisti.
 Olimme käyttäneet prinsessan pelastamiseen jo liiankin paljon
aikaa näkemättä hänestä vilaustakaan. Siksi kehotin palvelijaa avaamaan
neljännen oven. Jostain syystä kehotukseni ei kuitenkaan aiheuttanut
palvelijassa toivomaani liikettä. Hän vain katseli kattoon ja pyöritteli
peukaloitaan. Vai niin. Tällaista peliä. Tiedän, että kunnon henkilökun-
taa on vaikea saada, nälkäpalkalla. Siksi lupasinkin palvelijalle parem-
man palkan omassa palveluksessani ja ovi aukeni heti. Palvelija lupautui
jopa tulemaan mukaamme ja opastamaan prinsessan luokse.
 Mielialamme nousi huomattavasti kävellessämme kolmisin ohi
peilien, seinävaatteiden, taulujen, patsaiden ja läpi kauniiden huoneka-
lujen koristamien salien. Huoneita tuntui olevan loputtomasti ja Polle jo
jossain vaiheessa hirnahti hymyillen: "Tämähän on kuin labyrintti."
 Minusta se ei ollut lainkaan huvittavaa, etenkin kun huomasin
palvelijan kadonneen. "No mutta minnekäs se nyt, juurihan se käveli
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tuossa vieressämme", sanoin. Nyt me emme olleet harhailleet, joten en
voinut lopettaa sitä. Katsoin Pollea ja sekin näytti varsin neuvottomalta,
mutta piristyi, kun huomasi tuoreet kukat lasipöydällä, jonka kullalla
päällystetyt jalat kaartuivat kauniisti.  "Hyvähän sinun on. Mutta mitä
minä syön?"  Polle puraisi viimeisen kukan poikki hampaankärjillään,
kuin kiusatakseen minua. Nielaisi kuuluvasti ja röyhtäisi. Tietysti.
  "Anteeksi", se sanoi.
 Istuin pehmeään tuoliin, josta oli lattiasta kattoon ulottuvista ik-
kunoista kaunis näköala linnaa ympäröivään puutarhaan. Tasainen nur-
mikko, muutama siro puu, hiekkamonttu ja värikkäitä lippuja. Erikois-
ta. Polle huomasi prinsessan, joka oli juuri lyömässä hassua pientä palloa
hassulla pitkävartisella mailalla. ”Ihana”, se totesi.
 "Mitä hemmettiä?" lipsautin.
 "Eikö olekin ihana? Katso tuota kaulaa, kuin gasellilla. Ja miten
upeat pehmeät kiharat ja kuinka hänen valkoinen pukunsa laskeutuu-
kaan kauniisti."
 "Koita rauhoittua, se on prinsessa, asuu hieman tallia ylempänä",
sanoin.
 "Niin, eikö olekin romanttista, että minun piti tulla näin kauaksi,
ennen kuin löysin neidon, joka on kuin luotu minulle."
 "Joo joo. Tarkoitin, että hevosmaisen olomuotosi kannattaisi kään-
tää suuret hevosmaiset silmänsä tuonne vasemmalle, jossa laiduntaa var-
sin mahtava ja kiiltäväsuomuinen lohikäärme." Polle väänsi päätään pois
prinsessasta ja oli saada sydänkohtauksen. Se yritti laskeutua makaa-
maan kullatulle divaanille, mutta se ei paljon auttanut. Divaani oli aivan
liian pieni.
 Huomasin, että huoneesta avautuivat valkoiset, kullatut ranska-
laiset ovet suoraan viheriölle. Korjasin haarniskaani ja kiillotin kilpeäni
punaiseen ikkunaverhoon. Sen jälkeen laskeuduimme portaita alas. Ja
sanoisin, että laskeutuminen tapahtui, kuten tilanteeseen sopi, Hyvin
Arvokkaasti. Tietysti.
 Ainoa kohteemme, prinsessa, ei havainnut meitä, vaikka Polle lä-
hes astui hänen siroille varpailleen. Olimme hänelle pelkkää ilmaa. Tätä
ei ollut tapahtunut koskaan ennen. Yksikään prinsessa ei ollut koskaan
kohdellut minua ja hevostani näin. Aloitin kaikesta huolimatta ainoilla
sanoilla, joita tässä tapauksessa ritari voi käyttää: "Arvon prinsessa”, ja
kumarsin syvään. ”Olen tullut pelastamaan Teidät tämän kauhean lohi-
käärmeen kynsistä." Mutta koska olin pelkää ilmaa, prinsessa ei kuullut
mitä sanoin.
 Onneksi lohikäärme havaitsi meidät ja kysyi mikä on asiamme,
miten olimme päässeet tänne, miksi olimme tulleet häiritsemään heitä ja
miksi emme olleet jo poistuneet. Vaikka kysymyksiin oli vaikea vastata
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lyhyesti, ne kuitenkin muuttivat meidät ei-ilmaksi ja saavuimme prinses-
sankin universumiin.
 Poks.
 Lohikäärmeen tuijottavasta katseesta välittämättä toistin prinses-
salle aikaisemman lauseeni siitä, miten olimme tulleet pelastamaan hän-
tä, tuolta", osoitin miekallani lohikäärmettä, "lohikäärmeeltä." Prinsessa
ei kuitenkaan hypännyt syliini ja pyytänyt minua viemään häntä heti
pois vaan katsoi lohikäärmettä ja sanoi: "Rakkaani, tuo peltipukuinen
hunsvotti seisoo palloni päällä. Voisitko pyytää häntä hieman siirty-
mään." Sen jälkeen hän katsoi minua nenä hieman koholla, eikä sanonut
mitään.  Pollelta hän kysyi hymyillen: ”Sinä upea ratsu, mistä sinä tänne
ilmestyit?”
 Polle nosti päätään ylös ja taivutti kaulansa kaarelle kuin shakki-
nappula. ”Kuninkaallisesta tallistapa hyvinkin.”
 Katsoin mokomaa pöyhistelijää huvittuneena. Prinsessa meni ta-
puttelemaan Pollen lautasia ja siitä se tuntui kovasti pitävän. Prinsessa
jopa kurkisti mahan alle ja tirskahti punastellen. Sen jälkeen katse kään-
tyi minuun, vääntyi halveksivaksi ja kulki hitaasti päästä varpaisiin. En
menettänyt arvokkuuttani. Polle hivuttautui prinsessan viereen ja –
hupsis – prinsessa nousi selkään. Täytyy myöntää, että siinä oli upea
pari. Prinsessan puvun hame peitti melkein koko hevosen selän ja laskeu-
tui kauniisti molemmille kyljille. ”Tällaisesta hevosesta minä olen aina
haaveillut”, prinsessa sanoi nauraen. ”Mikä sinun nimesi on?”
 ”Pollehan se”, sanoin. Tietysti.
 Hevonen katsoi minua vihaisesti. ”El Barre van Pollsturm. Enkä
ole mikään se.”
 ”Ooh, taidat olla aika kuumaverinen? Saanko esitellä, minä olen
prinsessa Wilhelmiina, mutta voit sanoa minua Vikiksi”, prinsessa lir-
kutteli, painoi päänsä hevosen valkealle kaulalle, halasi voimakkaasti,
suukotteli ja hyväili kiiltävää, valkeaa karvaa. Polle nousi kevyesti taka-
jaloilleen, prinsessa kirkaisi, mutta ei pudonnut. ”Sinä olet ihana, Pol-
le.” Samassa ratsu kiihdytti laukkaan. Prinsessa nojautui tottuneesti
eteenpäin, kevensi ja helisevä nauru etääntyi pian kauaksi vihreiden
kumpareiden taakse.
 Lohikäärmeen katse seurasi ensin hetken valkoista paria, joka kiisi
nurmikolla kuin pilvenhattara, mutta kääntyi pian kohti hopeista haar-
niskaani. ”Suomuinen pintasi kiiltelee auringossa upeasti. Minun suo-
muni ovat hieman tummuneet. Tiedätkö miksi?” Kun en heti keksinyt
sopivaa vastausta, hän jatkoi: ”Niiden kiilto on hoidon puutteessa him-
mentynyt.”
 Olin hieman hämilläni, enkä oikein tiennyt miten suhtautua lohi-
käärmeen sanoihin, mutta en nähnyt mitään syytä olla epäkohtelias.
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Olen aina arvostanut lohikäärmeitä, niiden suurta viisautta ja arvokkuut-
ta. Lohikäärme on hyvin viehkeä lentäessään sulavasti korkealla taivaalla
auringon leikkiessä notkean vartalon suomuilla. ”Jos arvoisa lohikäärme
suvaitsee, voisin hyvinkin yrittää korjata asian. Valitettavasti minulla ei
ole mitään käsitystä oikeasta tavasta suomujenne kiillottamiseksi.”
 ”Voi uljas ritarini. Se on hyvin yksinkertaista. Ehkäpä menemme
sisälle ja etsimme siihen sopivan paikan ja tunnelman.”
 Ja niin me teimme.
 Polle ja prinsessa asettuivat linnan länsisiipeen, minä ja lohikäär-
me itäsiipeen. Tein päivittäin huimia lentoretkiä lohikäärmeeni selässä.
Myös Polle näytti ikionnelliselta saadessaan kiidättää prinsessaa pitkin
viheriötä.  Lohikäärme syöksi kuumia, punaisia liekkejä ja prinsessan
nauru helisi kavioiden tahdissa. Kuningas ja kuningatar kävivät usein
luonamme pelaamassa golfia. He olivat hyvin tyytyväisiä, kun olin pelas-
tanut heidän oman prinsessansa kauhealta lohikäärmeeltä.
 Tietysti.
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                 ovotin suunnasta tullut auto oli ulkomaista mallia, joka
         ennen Nollapäivää oli maksanut maltaita. Miten kenellä-
         kään oli varaa sellaiseen nykypäivänä, oli Mikille arvoitus.
         Moottorikin edusti luokkaa, joka söi polttoainetta kuin
pikareitin lentokone. Kromiosat eivät enää säihkyneet parhaassa loistos-
saan – Punalaakson hiekkatomu oli tehnyt tehtävänsä – mutta tarkem-
min katsottuaan Miki huomasi, että auto oli muutenkin kolhuinen ja
käytössä kulunut. Tuorein lommo oli etupuskurin vasemmassa kulmassa.
 Se oli Mikin mönkijän takaraudan muotoinen.
 Hän avasi turvavyön, nosti turvakaaret ja hyppäsi alas mönkijäs-
tä samaan aikaan, kun auton kuskinpuoleinen ovi aukesi. Hienoa, hän
tuumasi hampaitaan kiristellen, hänellä olikin pari valikoitua sanaa sa-
nottavana. Olisi ollut pirunmoinen sääli, jos kuski olisi iskenyt päänsä
rattiin, sillä Mikin luonteeseen ei sopinut solvata henkilöä, jolla oli jo
vertavuotava päävamma. Hän laski kasvojaan suojanneen huivin ja mars-
si autoa kohti.
 Autosta laskeutui nainen, joka ulottui pituudeltaan juuri ja juuri
hänen olkapäähänsä. Mikin askel seisahtui, mutta vain hetkeksi. Nainen,
tämä vielä puuttui. Mitä hän teki yksinään tähän aikaan aamusta keskel-
lä ei-mitään? Naisen vaaleat hiukset oli leikattu päätä myötäileväksi ky-
päräksi ja hän oli pukeutunut vaaleanruskeaan työhaalariin, jonka hihat
oli kääritty ylös. Sukupuolesta ei silti voinut erehtyä. Pienestä koostaan
huolimatta naisella oli lantiota ja rinnat, vaikka viimeksi mainitut eivät
juuri erottuneet haalarikankaan alta. Harmi.

D
DG

DD

DD

D

D

Ystävä tänään
Elisabeth Saranti

S

9



QQUAOAUQQ
QQUAOAUQQ

Q
Q

U
A
O
A
U

Q
Q

Q
Q

Q
U

A
O
A
U

Q
Q

Q
 ”Olen niin pahoillani!” Nainen huudahti, kun tämän saappaat
koskettivat asvalttia. ”Eihän sinuun sattunut?”
 Miki huomasi, että naisen laajentuneet silmät olivat samaa väriä
kuin taivas päivänä, jolloin tuuli ei nostanut hiekkaa yläkerroksiin eikä
pilviä muodostunut. Hänen katseensa laskeutui naisen suuhun ja sapek-
kaat sanat, jotka hänellä oli ollut valmiina kielellään, haihtuivat.
 ”Kävikö pahasti?” Naisen äänessä kuulsi epäröinti. Hän katsoi
Mikiä kuin punniten, lyyhistyisikö tämä tielle jonkin näkymättömän
vamman seurauksena. ”Korvaan kyllä vahingot.”
 Miki sai äänensä takaisin. ”Totta helkkarissa korvaatte. Mitä
oikein ajattelitte?” Alunperin peräänajosta kummunnut suuttumus sai
lisäpontta siitä, että hän oli jäänyt sanattomaksi. Miki ei jäänyt naisen
edessä sanattomaksi. Niin ei vain tapahtunut.
 Nainen näytti nololta, mutta ei punastunut. Hän piti yhä toisella
kädellä kiinni ovesta. ”Olen pahoillani.”
 ”Sietää ollakin. Kai teillä sentään on ajolupa?” Miki kääntyi tar-
kastamaan ajokkinsa kolhut. Muutama naarmu ja lommo, jotka Miki
tiesi saavansa korjattua hangaarissa itse. Hän irvisti  havaitessaan yhden
aurinkopaneelin haljenneen. Hitto, sen kuntoon saaminen tulisi kalliiksi.
Hänen mielialansa, joka eilisen onnettomuuden ja kuulustelujen jälkeen
rypi pohjamudissa, laski entisestään.
 ”Osaan minä nyt autoa ajaa.”
 Miki kohotti katseensa. Nainen oli nostanut kädet lanteilleen ja
seisoi jalat harallaan. Mikin toinen kulma nousi. ”Joku voisi olla eri
mieltä.”
 Hetken vain katseet puhuivat. Lopulta nainen huokaisi. ”Tun-
nustan, että tämä oli minun syytäni. Aurinko häikäisi enkä kai ole vielä
tottunut ajamaan vasenta puolta.”
 Naisen puhuessa Miki oli sivellyt lommoutunutta kohtaa ja pan-
nut tyytyväisenä merkille, ettei maalipinta ollut rikkoutunut. Hän suo-
ristautui. ”Vasenta puolta?” Hän pyyhkäisi hihalla otsaansa, sillä tien-
pinta oli alkanut hohkata kuumuutta.
 ”En ole täältä päin.”
 Miki murahti. Nainen näykki alahuultaan ja näytti orvolta. Hän
päätti antaa armoa. Ilkeily tuskin parantaisi kenenkään ajotaitoa.
 ”Olitteko menossa rikastamolle?” Hän osoitti peukalolla suun-
taan, josta kirkkaalla säällä erotti alueen hämähäkkimäiset kuljetintun-
nelit, ja vilkaisi uudelleen tämän haalaria. Ehkä nainen oli joku vierai-
leva konsultti. Ammattijärjestöjen vaatesäädösten vuoksi asiasta oli vai-
kea olla varma.
 ”En.” Nainen ei sanonut muuta. ”Minun täytyy mennä. En
halua myöhästyä.” Hän kurottui ottamaan autostaan jotain – arvatenkin
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penkomaan käsilaukkua, sillä hän ojentautui hetken kuluttua kuulakär-
kikynä kädessään, raapusti jotain noutoruokalan käyntikortin taakse – ja
Miki antoi katseensa kartoittaa naisen takaliston. Mukava, pyöreä muo-
to, mutta haalaripaketointi pilasi näkymän.
 ”Tässä.” Nainen kääntyi ja Miki huomasi tämän ilmeestä, ettei
hän ollut nostanut katsettaan tarpeeksi ripeästi. Siniset silmät muuttui-
vat viileiksi. Nainen ojensi kortin. ”Saat minut kiinni tästä numerosta.”
 Miki otti kortin. Heidän sormensa hipaisivat toisiaan, ja koska
nainen säpsähti kosketusta ja punastui, Miki antoi hymynsä näkyä.
”Onko tuo kutsu treffeille?”
 Nainen nousi autoonsa ja katsoi häntä käsi ovenkahvalla. ”Ilmoi-
ta, paljonko korjaaminen maksoi.” Nainen paiskasi oven kiinni, käynnis-
ti auton ja peruutti jonkin matkaa. Miki seurasi katseellaan autoa, joka
vastoin hänen oletuksiaan jatkoi eteenpäin KLP:n lentotukikohdan suun-
taan. Otsa rypistyen hän vilkaisi ensimmäistä kertaa kirjoitusta käynti-
kortin takana.

 Hangaarin toimiston numero.
 Miki vilkaisi tien yllä pakenevaa pölypilveä ja kirosi.

”Miki, joko näit uuden lentäjäsi?”
 Bertelius – tai Bert, kuten häntä yleisemmin kutsuttiin – kailotti,
kun Miki avasi hangaari ykkösen taukotilan oven. Miki oli kyllä huoman-
nut Amalia Hartin auton toimiston edustalla, mutta ei onneksi ollut tör-
männyt naiseen. Hän uumoili vaikeuksia tulevaksi, kun nainen tunnis-
taisi mekaanikkonsa mieheksi, jonka mönkijän nainen oli kolhinut, ja
jota Miki oli kaiken kukkuraksi kiusoitellut treffipyynnöllä. Lentäjät
harvemmin seurustelivat mekaanikkojensa kanssa vapaa-ajallaan – hyvä
kun tervehtivät työssäollessaan. Miki huokaisi ja asteli nurkkaukseen,
jossa hallityöntekijöiden säilytyslokerot nojailivat toisiinsa. Hän sulloi
ajovarusteensa lokeroon ja kiskoi mustat työhaalarit esiin.
 ”No, näitkö?” Bert oli astellut hänen taakseen. Miehellä oli
kädessään höyryävä muki ja toisessa kasa suklaahippukeksejä, joissa ei
ollut suklaasta jäljellä muuta aitoa kuin väri.
 Miki ei kääntynyt vaan riisui alusvaatteisilleen. ”En. Miten
niin?” Se nyt vielä puuttuisi, jos työkaverit saisivat tietää, että uusin
lentäjä oli ajanut mekaanikkonsa perään valoisassa ja näköesteettömässä
risteyksessä.
 ”Se on nainen!”
 Miki kiskoi haalarit vyötäisille. ”Älä nyt.”
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 Bert rouskutti keksiä, hörppi korviketta ja puhui suupielestään.
”Joojoo. Pikkuinen blondi. Toori näki pimun ennen kuin se katosi toi-
mistoon.” Bert nosti toisen jalkansa penkille ja nojasi polveensa. Asento
ei näyttänyt kovin luontevalta, sillä Bertin vyötärölle oli vuosien varrella
kertynyt kunnon vararengas. ”Näköjään Kansallinen lentopalvelu on niin
ahtaalla, että heillä on lähettää enää naisväkeä edellisten tilalle. Ammat-
tijärjestöt kusee omaan nilkkaansa. Seuraavaksi me kai lähetetään lapsia
yläilmoihin! Mitenkäs se sanonta menee: 'ystävä tänään, vihollinen huo-
menna'? Se kuvastaa hommaa melko hyvin. Saakelin raadonsyöjät.”
 Miki sujautti kädet hihoihin. ”Oletko nähnyt Stureniusta?”
 ”Kävi se tässä vähän aika sitten.” Bert katsoi Mikiä ja hänen
ilmeensä muuttui. ”Patsasteli ympäriinsä ja esitti asiantuntijaa. Sen siitä
saa, kun laitetaan konttoristi komennukseen.”
 ”Sanoiko mitään eilisestä?”
 ”Raportti on kesken, mutta lupaavalta näyttää sinun osaltasi.
Paskalakinkin pitäisi tietää, ettet sinä ole vastapuolen pelaaja. Me tarvit-
semme jokaisen miehen.”
 Miki nykäisi vetoketjun kiinni ja kiskoi työkengät jalkoihinsa.
Aurinko osui hallin tähän osaan vasta iltapäivästä, mutta silti hän hikoi-
li.

Amalia Hart saapui lentokonehalliin lounaan jälkeen.
 Miki oli saanut pomoltaan ohjeet tarkistaa CUB-41:n lentokun-
to, mutta siihen ei mennyt kuin muutama tunti aamusta. Päivä oli muu-
ten rauhallinen, sillä polttoainetoimituksissa oli jälleen katkos eikä lentä-
jiä ollut paikalla nimeksikään. Mikillä oli aikaa opastaa Tooria uuden
liiturin saloihin. Toori oli heistä nuorin ja kantoi haalareissaan titteliä
”mekaanikon apulainen”. Lentomekaanikkojen pomo, Sturenius, oli yh-
teydessä ylempiin ja käytti aikansa pääasiassa paperihommissa toimiston
puolella. Miki oli ensimmäisen vuotensa jälkeen ylennyt päämekaanikok-
si Berteliuksen ohi, mutta Bert ei onneksi kantanut asiasta kaunaa. Mi-
kin ja Bertin lisäksi KLP:n Punalaakson kolmessa hangaarissa työsken-
teli kaksi mekaanikkoa – Nokke ja Albanius – kumpikin Toorin tapaan
nuorukaisia, jotka olivat syntyneet Nollapäivän jälkeen, mutta toisin
kuin Toorilla, heillä oli takanaan koulutus. Miki tiesi, että työkalut py-
syivät kummankin kädessä. Albaniuksella oli haaveita insinöörin opin-
noista ja Nokke –  joka oli pikkuveljeään Tooria välkympi – oli alunperin
tähdännyt lentäjäksi, mutta karsiutunut joukosta huonon näkönsä vuok-
si. Miki arveli, että osasyynä lentäjäopintojen kariutumiseen oli Noken
asenne ylempiarvoisia kohtaan.
 Kaikkia mekaanikkoja yhdisti kuitenkin yksi asia: rakkaus
lentokoneisiin.
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 Miki oli käärinyt hihansa kyynärpäihin ja kyykki liiturin alla
kädet koneen uumenissa. Hän selitti vieressään seisovalle Toorille toista-
miseen miten johdotus kulki ohjaimen ja moottorin välillä, kun hangaa-
rin suuri päätyovi rullautui ylös ja kuumaa ilmaa purkautui asvalttiken-
tältä halliin. Miki siristeli silmiään kirkkaassa valossa. Tulijat oli helppo
arvata – sisääntulo oli tyypillisen mahtipontinen lentäjille.
 Stureniuksen ja lentäjäkapteenin välissä asteleva muita lyhyempi
hahmo kuului Amalia Hartille. Miki suoristautui liiturin alta ja käski
Tooria vetämään pääoven alas. Kuumuus hallissa oli tukalaa ilman, että
asvalttikenttä hönki sitä lisää. Hän pyyhkäisi konerasvan mustaamia
hiestä nihkeitä käsiään haalareihin enemmän tavasta kuin tarpeesta.
Lentäjillä ei ollut tapana kätellä alempiaan. He olivat KLP:n ylpeys. Hän
asteli joukkoa vastaan.
 ”Mikhaelius on päämekaanikkomme ja on vastuussa koneiden
kunnosta”, Sturenius esitteli. Bert seurasi tapahtumia sivummalta GR-
8:n puretun moottorin ääreltä ja liikahdukset oikealla kertoivat, että
Nokke ja Albanius olivat luikkineet omista hommistaan pällistelemään
uutta lentäjää. Amalia Hart oli saanut säpinää hänen halliväkeensä, mut-
ta näytti täydellisen tietämättömältä silmäillessään hangaarin täyttäviä
koneita. Naisen katse oli tuskin käynyt hänessä.
 Miki nielaisi.
 ”Hart on uusin vahvistuksemme”, lentäjäkapteeni sanoi. ”Hän
siirtyi Punalaaksoon palvelukseen suoraan pääkaupungista ja on nuoresta
iästään huolimatta kokenut ja kannuksensa kerännyt lentäjä.”
 ”Hänet on palkittu rohkeudesta hopealinnulla”, Sturenius
intoili.
 Amalia Hartin katse siirtyi Stureniukseen ja lopulta Mikiin. Nai-
sen ryhti muuttui aavistuksen ja sinisissä silmissä välähti tunnistus, joka
pian katosi varautuneisuuden alle. Joko Hart ei ollut ilahtunut Sture-
niuksen ilmoituksesta tai mekaanikkonsa jälleennäkemisestä. Miki miet-
ti, kummasta oli kyse.
 Amalia Hart vilkaisi liiturin auki olevaa luukkua ja Mikin likai-
sia käsiä. Sitten hänen katseensa siirtyi CUB-41:een, joka kiilteli yläik-
kunoista lankeavissa valonsäteissä. ”Onko kone valmiina verryttelylen-
toon?” Naisen äänestä ei löytynyt vihjettäkään siitä, että he olivat tavan-
neet jo aiemmin.
 ”Totta kai”, Miki vastasi. Hän osasi kyllä tämän pelin. ”Täytän
vain tankin.”
 Hartin silmät siristyivät, mutta sitten suu puhkesi hymyyn.
”Hienoa. Tuo se pihalle. Minun on korkea aika päästä taivaalle.”
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Ilma kiihdytyskaistan yllä väreili kuumuudesta. Taivas oli pilvetön, vain
horisontin yllä lepäsi tuulten nostama hiekkautu. Ylänkökaskaiden siritys,
jonka öisin kantautui suljettujen ovienkin sisäpuolelle, tuskin kuului.
Miki antoi Toorin ajaa CUB-41:n hangaarin ovista asvalttikentälle. Ohjes-
äännöt määräsivät, ettei mekaanikko päästänyt konetta silmistään ennen
luovutusta lentäjälle. Toori oli luotettava, joskin hieman yksinkertainen, ja
Miki oli huomannut hänen mieltymyksensä ajaa koneita. Hän käveli itse
perässä. Hiki norui selkää pitkin. Turvakenkien pohjat maiskahtelivat tah-
mealla päällysteellä.
 Lentäjien tiloissa piipahtanut Amalia Hart odotti konetta kädet
puuskassa ja naama virneessä. Naisen kädessä roikkui nahalla päällystetty
lentokypärä, joka suojaisi lennon aikana myös kasvoja. Lentäjäntakki peit-
ti ylävartaloa ja paksut hansikkaat käsiä. Miki tiesi, että yläkerroksissa oli
kalseaa, mutta ei voinut silti estää värähdystä nahoissaan. Hangaarien vä-
lissä oli tuskallisen kuuma. Lisävaatekappaleita hänen ylleen ei olisi saa-
nut kuin veitsellä uhkaamalla.
 Lentäjillä tunnetusti viirasi päästä.
 ”Siinä se kaunokainen tulee!” Amalia Hart nauroi ja kurottui hy-
väilemään koneen maalipintaa kädellään, kun CUB-41 rullasi pysähdyk-
siin ja potkurien lavat lakkasivat pyörimästä. Toori laskeutui maahan.
Mikin huomio kiinnittyi Amalian nauruun, joka helmeili moottorimelun
jälkimainingeissa. Se oli maanläheinen ja yllättävän matala.
 Hart teki perustarkastuksen koneelle. Miki koetti hillitä läikäh-
dystä rinnassaan, sillä nainen toimi viisaasti. Hän olisi itsekin tarkistanut,
että kone, jolla hän aikoi lentää, tuli ammattimaisen mekaanikon käsistä.
Silti Miki ei voinut olla miettimättä, oliko nainen kuullut huhuja häntä
edeltäneen lentäjän kohtalosta. Heidän katseensa kohtasivat koneen yli ja
nainen nyökkäsi. Hart naksautti ohjaamon oven auki, kipusi ketterästi
sisään, testasi säädöt ja radion ja näytti Mikille kädellään merkin, että
kaikki oli kunnossa. Ovi sulkeutui ja Miki ja Toori perääntyivät.
 Moottori mörähti käyntiin. Melu huumasi päätä. Miki peitti
korvat käsillään ja peruutti hölkäten pois tieltä.
 Amalia Hart ohjasi koneen kiihdytyskaistalle. Pärinä etääntyi.
Pian kaukaisuudessa horisontin utua vasten välähti korkeuksia kohti
kohoava pikkuruinen kone.

CUB -41 liukui sulavasti kentän ylle ja laskeutui töyssähdyksittä päällys-
teelle. Aurinko oli siirtynyt nykäyksen eteenpäin radallaan ja Miki oli
juonut vesipullollisen kuunnellen mekaanikkojen tilassa Hartin lentoa
kaiuttimista. Lennonjohtotorniin vetäytyneen lentäjäkapteenin ja Hartin
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keskustelu oli nykinyt staattisen rätinän, ammattilyhenteiden ja säätieto-
jen välillä.
 Keskustelusta ja lennon kulusta kävi ilmi, että Amalia Hart tiesi
mitä teki.
 Ja että taajuuskohinasta huolimatta Miki piti tämän äänestä.
 ”No”, hänen vieressään hangaarin edustalla laskeutumista seu-
raava Bert sanoi, ”ainakin nainen tietää miten konetta lennetään.”
 Miki tukahdutti tyrskähdyksen. Samaa ei voinut sanoa tämän
auton ajotaidoista.
 ”Silti on väärin, että lähetämme naisia tuonne ylös.” Bert jauhoi
tupakkaansa. ”Se sotii oikeustajuani vastaan. Kyllä miesten kuuluu teh-
dä nämä vaaralliset hommat. Ammattijärjestöt ja tasa-arvoisuus hiiteen.”
 Mikin katse seurasi CUB-41:n kääntymistä kiitoradan päässä.
”Tuo viimeisin kommentti sinun kannattaa pitää omana tietonasi. Näinä
aikoina ei kannata asettua poikkiteloin ammattijärjestöjen kanssa.”
 Bert sylkäisi ruskean mällin maahan. ”Olen niin vanha, etten
jaksa välittää paskaakaan sen porukan mielipiteistä. Ne luulevat pelasta-
vansa koko hemmetin ihmiskunnan, ja Nollapäivän jälkeen ne jopa on-
nistuivat saamaan jotain hyvää aikaiseksi, mutta enää en ole niin varma.
Sama juttu kaikkien valtaan päässeiden kanssa – mätänevät kuin sienet
metsissä.”
 Miki hymähti. Bert oli puhunut samaa kuukausikaudet. Miki
tiesi, että oli paras pitää mölyt mahassaan. Bertin kävisi vielä huonosti,
jos hän jatkaisi samalla linjalla. Hän kallisti vesipulloaan, herutti viimei-
set pisarat kielelleen ja viskasi pullon ruostuneeseen metallitynnyriin,
joka toimitti roskakorin virkaa hangaarin seinustalla. ”Joko sait sen
TOR-8:n kuntoon?” Miki kysyi. ”Sturenius hengittää niskaan niiden
varaosavalmiusraporttien kanssa.”
 Bert ymmärsi tauon päättyneen ja palasi mutisten takaisin
hommiinsa.
 Miki kääntyi hallin suuntaan rullaavaa CUB-41:tä kohti.

CUB-41:n ovi avautui, mutta Amalia Hart ei tullut ulos. Mikin kulmat
kurtistuivat ja hän vilkaisi lennonjohtotornin juurelle. Ovi oli kiinni,
ketään ei näkynyt kentällä. Jos jokin oli mennyt vikaan lennon loppu-
vaiheessa, kun Mikhaelius oli ollut Bertin kanssa ulkona ja radion kuu-
luman ulkopuolella, lennonjohto ei vaikuttanut olevan hälytystilassa.
Silti Miki ei voinut estää pientä hermostuneisuutta kutkuttamasta kurk-
kua, kun hän asteli koneen luo.
 ”Kaikki hyvin?” Hän kohotti lipallista lakkiaan ja kurkisti
ohjaamoon.
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 Amalia Hart oli riisunut lentokypärän syliinsä. Naisen toinen
käsi lepäsi rennosti ohjauskepillä. Vaaleat hiukset sojottivat sikinsokin ja
silmät, jotka olivat tuijottaneet suoraan eteenpäin, kääntyivät hitaasti
katsomaan Mikiä.
 ”Aivan liian pitkään”, nainen sanoi.
 Mikin palleaa kouraisi. Oliko pääjärjestelmässä hitautta? Ennen
kuin hän ehti avata suutaan, Amalia työnsi lentokypärän hänen rintaan-
sa ja pakotti hänet ottamaan pari askelta taaksepäin. Nainen nousi ja
loikkasi ohjaamosta.
 Kesti tovin ennen kuin Miki tajusi virnistyksen hehkuvan naisen
kasvoilla. Hänen verensä kuohahti.
 ”Minun olisi pitänyt päästä taivaalle paljon aiemmin”, Amalia
Hart sanoi, riisui hansikkaat taputti CUB-41:n runkoa. ”Jos tauko olisi
jatkunut vielä pidempään, olisin voinut menettää kosketuksen. Tuo pa-
haa onnea, jos ei tervehdi pilviä säännöllisesti.”
 Miki oli hämmentynyt. Hart oli ensimmäinen lentäjä, joka puhui
hänelle kuin tasavertaiselle ihmiselle. ”Hyvin se näytti sujuvan”, hän
änkytti.
 Intensiivinen katse palasi koneesta häneen. Virnistys oli pehmen-
nyt hymyksi. ”Seurasitko?”
 Liikehdintä lennonjohtotornin suunnalla kiinnitti heidän huo-
mionsa. Lentäjäkapteeni ja pari Hartin kollegaa lähestyivät. Miki ojensi
lentokypärän takaisin naiselle. Hänen oli aika häipyä. ”Ajan koneen ta-
kaisin halliin”, hän mutisi, astui Hartin ohi ja kapusi ahtaaseen ohjaa-
moon.
 Ohjaamo tuntui paahtimelta ja tuoksui naiselta. Miki kirosi peh-
meästi, käynnisti moottorit ja ajoi hangaariin, jonka ovet Toori oli avan-
nut.

Amalia Hartin tapaaminen oli saanut Mikin kaipaamaan kipeästi taukoa
ajattelusta – ja epämääräisistä tuntemuksista. Kumpaankin löytyi lääke:
Tölkki. Tölkki oli parakkikylän laidalla sijaitseva kapakka, jonka nimi
kertoi sen peltisestä ulkovuorauksesta ja ruosteen kaltaisista punahiekan
läikistä pellin pinnalla. Tai punahiekan kaltaisista ruosteläikistä. Nimi
oli osuva myös siitä syystä, että paikka tarjoili ruokaa, joka arvatenkin
tuli tölkistä. Parakkikylässä kolmeneljäsosaa kaikesta syömäkelpoisesta
ruuasta saatiin tölkistä. Miki tunsi värähdyksen niskassaan. Hän muisti
hämärästi lapsuudestaan, miltä tuore tomaatti oli maistunut. Nollapäi-
vän jälkeen tuoreet tomaatit olivat yhtä todennäköisiä kuin pavuista jau-
hettu kahvi, jota Bert jaksoi muistella vanhan rakastajan hartaudella.
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 Tölkki oli kuitenkin ainoa paikka sadan kilometrin säteellä, josta
työmies sai juomakelpoista ja edullista olutta – ja myös vahvempaa tava-
raa, jos tiesi miten tiskin alta pyydettiin. Miki ei niin välittänyt väkevis-
tä, mutta oluesta hän ei koskaan kieltäytynyt. Niinpä työpäivän päätyt-
tyä hän kävi mekaanikoille varatussa surkeassa suihkussa pukuhuoneen
perällä, vaihtoi siviilivaatteet ylleen ja liittyi Toorin, Noken ja Albaniuk-
sen seuraan.
 Mönkijään tulleet vauriot hän ehtisi korjata myöhemminkin.
 ”Hei, Miki! Et kai aio tulla avoautollas?” Nokke huikkasi, kun
hän erkani parkkipaikalla joukosta ja suuntasi kohti ajokkiaan. ”Suus
tulee niin täyteen hiekkaa, ettet enää erota maltaan makua mullasta!”
 Erittäin totta. Miki epäröi.
 ”Jätä se tänne ja tule meidän kyydillä”, Nokke ehdotti. ”Mulla
on huomenna vapaapäivä, mutta Alba lupaa herätä tarpeeks aikaisin,
jotta pääset töihin ajoissa, vai mitä?”
 Albanius mulkaisi Nokkea, mutta viittoi kädellään myöntymisen
merkiksi. Oli yleinen vitsin aihe, että Albaniuksella oli taipumus nukkua
pommiin. Miki sulloutui kolmikon kanssa Noken ja Alban yhteiseen
Toyotaan, joka ikänsä puolesta oli heistä kaikkein vanhin.
 ”Lupaan tarjota sinulle yhden Tölkissä”, hän sanoi viereen aset-
tuvalle Albaniukselle.
 Albanius murahti. ”Kunhan se on väkevää.”

Aurinko valui länttä kohti ja Tölkki alkoi täyttyä töistä palaavien raavai-
den miesten joukoista. He olivat olleet sisällä puoli tuntia, kun kaikki
pöydät ja istumapaikat tiskin edessä olivat täynnä ja ilma sakeana läik-
kyneiden juomien hajua, testosteronia ja puheenporinaa. Kaksi rasvaisen
pölyn kuorruttamaa kattotuuletinta vatkasi hapetonta ilmaa taakkansa
toivottomuuteen alistuneina. Miki ja Toori olivat asettuneet takaseinälle
ahdetun biljardipöydän ääreen kepit käsissään. Albanius tuijotti neljättä
lasiaan baaritiskin edessä ja Miki uumoili, että joutuisi seuraavana aa-
muna huolehtimaan itse kyydistään. Noken olinpaikasta ei ollut tietoa.
 Miki suunnitteli seuraavaa upotusta, kun Toori sanoi: ”Mitä
hittoa tuo täällä tekee?”
 Miki nosti katseensa.
 Amalia Hart raivasi tietään kaivosmiesten ja rekkakuskien jou-
kon läpi.
 ”Mitä se tänne suuntaa?” Toori jatkoi.
 Miki suoristi selkänsä ja antoi biljardikepin laskeutua pelipöydän
päältä.
 ”Unohditko ruuvimeisselin väärään paikkaan, tai jotain?”
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 Miki ei reagoinut Toorin sanoihin. Hän seurasi Hartin kulkua
heidän luokseen ja pohti samoin kuin kymmenkunta muuta henkilöä
heidän ympärillään, että kuka täysijärkinen nainen astui Tölkkiin ilman
miesseuralaista.
 Hart näytti vaalealta keijukaiselta peikkojen keskellä.
 ”Iltaa, pojat.” Nainen pysähtyi heidän eteensä kädet lanteillaan
ja hymyili. Mikin rinnassa jokin heitti kuperkeikkaa. Naisella
oli yllään sama ruskea haalari kuin päivällä. Ei hikitahroja kainaloissa.
 Miki ja Toori tuijottivat.
 ”Kuulin, että täältä saa kelvollista olutta”, Amalia Hart sanoi.
Kun mitään reaktiota ei syntynyt, naisen hymy väistyi. ”Vai oliko se
palturia?”
 Toori avasi suunsa ensimmäisenä. ”Olet väärässä paikassa.”
 ”Ai?”
 ”Tämä on työläisten mesta. Lentäjät viettää aikaansa Siivessä.”
 Amalia Hart katsoi Mikiä kuin kysyäkseen, pitikö se paikkansa.
Miki vaihtoi jalkaa.
 ”Eikö sun lentäjäkaverit kertoneet?” Toori jatkoi, pudisti sitten
päätään ja laski biljardikepin kädestään. ”Menen hakeen oluen. Miki,
otatko?”
 Miki nyökkäsi ja irvisti sisäisesti havaitessaan, että Hartilta ei
jäänyt huomiotta, ettei Toori tarjoutunut tuomaan naiselle mitään.
 Amalia Hart katsoi kunnolla ympärilleen ilmeisesti ensi kertaa.
Naisen silmät laajenivat hieman. Tölkin tukahduttava ilma kiillotti nai-
sen ihon ja Miki seurasi vaivihkaa hikihelmen pujottelua vaaleissa hiuk-
sissa ohimon lähellä.
 ”Kuka sinulle kertoi tästä paikasta?” Miki kysyi.
 Nainen kohautti olkapäitään. Hän oli selvästi joutunut jekun
kohteeksi, mutta ei halunnut kieliä kiusantekijästä. Miki ei pitänyt siitä,
että hymy oli kadonnut naisen kasvoilta. Kun Toori palasi kahden oluen
kanssa takaisin, Miki antoi toisen tölkeistä Hartille ja kysyi, haluaisiko
tämä pelata erän biljardia.
 Amalia Hart hymyili.
Pari tuntia myöhemmin Miki astui Tölkistä pimenneeseen iltaan
Amalian jäljessä. Ilma oli viilennyt Punalaaksolle tyypilliseen tapaan
nopeasti. Rakennuksen edustalla hengaili väkeä tupakalla ja äänistä pää-
tellen lähistöllä oli kehkeytymässä käsirysy. Miki ohjasi naisen joukon
läpi.
 ”Missä autosi on?” Miki kysyi.
 Kolme olutta nauttinut ja biljardivoitoistaan hehkuva Hart osoit-
ti tienlaidan autorivistöä, jonka paljasti vain parakkien suunnalta kurot-
televien valojen heijastus metallista. ”Jossain tuolla.”
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 ”Oletko ajokunnossa?”
 Hartin kulmat kurtistuivat. ”Ajattelin kävellä.”
 ”Asutko täällä, parakeilla?” Miki ei ollut varma, miksi oli niin
hämmästynyt. Ei ollut tavatonta, että jokunen lentäjä majoittui parakeil-
le, vaikka suurin osa heistä valitsi KLP:n asuntolan lentotukikohdan lä-
heisyydessä.
 ”Kyllä. Siirsin tavarani tänne iltapäivällä.” Hart selvästi aisti
sen, mitä hän ei lausunut ääneen, sillä nainen jatkoi: ”Vai oliko se yhtä
huono ajatus kuin oluet Tölkissä?”
 Miki ei tiennyt mitä sanoa, joten hän vaihtoi painoa jalalta toi-
selle ja hieroi leukaansa, jossa tuntui jo sänki.
 Pieni hymy nosti Hartin suupieltä. ”Tiedoksesi vain, että minul-
la oli hauskaa.”
 Miki tyrskähti. Taatusti naisella oli ollut hauskaa. Hän oli voit-
tanut kolme peliä neljästä, juonut ilmaiseksi koko illan ja kerännyt ihai-
levia katseita vanhan tekijän valheellisella viattomuudella. Hän oli ime-
nyt Mikin ympäriltä viimeisenkin hapen, sillä mitään muuta selitystä
hän ei keksinyt hengitysvaikeuksilleen.
 Hart kääntyi kannoillaan täyden ympyrän, katsoi taivaan mus-
talla sametilla hehkuvaa tähtikenttää, sitten parakkien muurinkaltaista
seinämää ja lopulta Mikiä. ”Olitte jo lähteneet kun tuli tieto, että saam-
me huomiselle täyden säiliöautollisen. Ilmaan pääsee muitakin kuin mi-
nä, eikä tällä kertaa ole kyse harjoituslennosta.” Hart näytti tyytyväisel-
tä. ”Huomiseen, siis?”
 Kädet takataskuihinsa työntänyt Miki vilkaisi lähistöllä lorvivia
työmiehiä. ”Saatan sinut.”
 Hart oli seurannut hänen katseensa suuntaa. ”Sinähän ritarilli-
nen olet”, hän kiusoitteli.
 Miki katsoi poispäin. ”Asun matkan varrella.”
 ”Mistä tiedät, missä asun?”
 Miki lähti kävelemään parakkien sokkeloon. ”Jos se on kävely-
matkan päässä, niin silloin se on matkani varrella.”
 He pysyivät vaiti koko matkan Hartin parakille. Kun Hart kaivoi
avaimet taskustaan ja nousi metalliristikkorappujen ensimmäiselle askel-
malle, Miki jäi seisomaan alas kädet jälleen housujen takataskuissa. Hän
ei tiennyt miksi oli niin hermostunut. Ei tässä treffeistä ollut kyse, hän
oli vain halunnut varmistaa, että KLP:n uusi lentäjävahvistus pääsi ko-
tiinsa ehjin nahoin. Ei ollut kenenkään etujen mukaista, jos Hart olisi
mukiloitu, ryöstetty tai raiskattu ensimmäisenä päivänään Punalaaksos-
sa. Heillä ei ollut varaa menettää yhtäkää lentäjää ja parakeilla sattui
kaikenlaista. Nollapäivän jälkeen lainvalvonta oli ollut olematonta. Ja
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sen jälkeen mitä hänen edelliselle lentäjälleen oli käynyt, Miki tunsi ole-
vansa vastuussa.
 Hart kääntyi. He olivat kasvotusten, sillä askelma nosti naisen
hänen tasolleen. Avaimet kilkahtivat. Äkkiä Miki näki vain tummat sil-
mät hämärässä ja naisen huulten kaaren.
 Amalia Hart painoi huulensa hänen huulilleen, ja vaikka koske-
tus oli lyhytaikainen, se sähköisti Mikin kehon.
 ”Kiitos.” Hart vetäytyi ja päästi megawattihymynsä valaisemaan
sumua, joka hämärsi Mikin näkökenttää. ”Olit ystävä tänään.”
 Sitten nainen juoksi raput ylös, avasi ovensa ja kerran vilkutet-
tuaan paiskasi sen kiinni.

  ”Huomenta.”
 Miki säpsähti ja tiputti räikän ja-
lalleen. Kiitos teräsvahvikkeiden, hän ei
murtanut varpaitaan, mutta jalkapöydäs-
tään hän ei ollut varma. Kiroilun lomassa
hän vilkaisi Amalia Hartia, joka kurkki
CUB-41:n vatsan alta. Sinisissä silmissä
pilkehti ilkikurisesti. Nainen kantoi len-
tovarusteitaan.
 ”Hupsis. Ei ollut tarkoitus säikäyttää.”
 Miki pyyhki hikeä otsaltaan ja suitsi kiukunpurkauksensa.
Bertin keittämästä korvikkeesta oli liian pitkä aika. He olivat huhkineet
koneiden parissa kuin hourupäät, lounasaika oli tullut ja mennyt ja kaik-
ki koneet paitsi hangaari ykkösen CUB-41 ja hangaari kolmosen Zelda
olivat onnellisesti ilmassa. Työkaluvyössä roikkuvan radiopuhelimen mu-
kaan Albanius oli tankkaamassa Zeldaa, joten Miki oli aikataulusta jäl-
jessä. Ei antanut hyvää kuvaa, jos päämekaanikko sai hommansa viimei-
senä valmiiksi. Mutta hitto vie, Bert ja Toori ja kaiken lisäksi Sturenius
olivat keskeyttäneet hänet vähän väliä. Ja nyt Hart oli ilmeisesti kylläs-
tynyt odottamaan ja tullut puremaan hänen päänsä irti.
 Mutta kun Miki vilkaisi naista, hän tiesi olevansa epäreilu. Nai-
sen ilme oli ystävällinen, joskin hieman utelias.
 ”En kuullut tuloasi”, Miki sanoi ja poimi lattialle pudonneen
räikän.
 ”Kumma juttu”, Hart sanoi. Nainen joutui korottamaan ään-
tään, sillä Bert oli päättänyt valita juuri sen hetken paukuttaakseen
palan peltiä haluamaansa muotoon hallin toisella puolella.
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 Miki kohtasi naisen sinisten silmien tasaisen katseen eikä voinut
olla hymyilemättä. Helkkari, eilinen suudelma oli kihelmöinyt varpaissa
asti, eivätkä he olleet päässeet kuin tunnusteluasteelle.
 ”Arvioitu lähtöaika?” Amalia kysyi.
 ”Anna minulle kymmenen minuuttia.”

Ensimmäinen vihje ongelmasta CUB -41:ssä ilmeni radion välityksellä
hieman ennen kuin koneen piti laskeutua. Miki työskenteli hallin puo-
lella aiemmin palanneen potkurikoneen laskutelineiden parissa Toorin
kanssa, kun Bert läväytti taukotilan oven auki ja hölkkäsi vatsa hyllyen
heidän luokseen. ”Miki, kuunteles tätä!” Bert huohotti. Miki vilkaisi
kohinaa ja koodeja sylkevää radiota miehen kädessä. Bert väänsi ääntä
kovemmalle.
 Hätäkoodi. Amalia. Toinen moottori toimi epätasaisesti.
 Miki kierähti pystyyn ja hylkäsi Toorin ja työvälineet. Hän läi-
käytti hydrauliikkaöljyä haalarilleen, mutta tuskin huomasi asiaa. ”Mil-
loin se ilmeni?”
 ”En ole varma. Tulin paskalta ja kuulin koodin.”
 Miki ja Bert katsoivat toisiaan. Sabotaasi. Mikin sydän muljahti
ikävästi. Bertin täytyi lukea hänen ajatuksensa, sillä mies pudisti epäus-
koisena päätään. Edellisestä sabotaasiepäilystä oli vain kaksi päivää. Sil-
loinkin oli ollut kyse Mikin koneesta. Lentäjä oli kuollut. Hän ei tehnyt
sellaisia virheitä, eihän?
 Amalia.
 Miki sieppasi radion Bertin kädestä ja ryntäsi hallista. Amalian
ääni kuulosti kireältä, mutta ei vielä hätääntyneeltä. Lennonjohdon oh-
jeet särisivät. Miki juoksi kentän laitaan, jonne pieni lentäjistä ja huolto-
henkilökunnasta koostuva joukko oli kerääntynyt. Ensiapujoukko ja sam-
mutuskalusto olivat passissa laskeutumisradan päässä, katsojajoukko
vaitonainen. Kaikkien katseet oli suunnattu taivaalle.
 Miki seurasi esimerkkiä.
 CUB-41 näkyi jo. Vasemmanpuoleinen moottori yski tummaa
savua. Lentoääni kuulosti epävireiseltä. Kone kallisteli. Miki puristi kä-
tensä nyrkkiin. Hän kertasi mielessään rutiinia, jolla hän oli käynyt kai-
ken läpi ennen lähtöä. Mitään ei noussut esille – paitsi että hänet oli kes-
keytetty tuhannen kertaa. Mitä hän oli unohtanut? Mitä hän ei ollut
huomannut?
 Mikin vatsaa kouri.
 Bert ja Toori ilmestyivät hänen rinnalleen. Kumpikaan ei tarjon-
nut lohdun sanoja, sillä tilanne näytti pahalta. Vaikka lentäjä oli kuinka
taitava tai kokenut, yhdellä moottorilla laskeutuminen oli arpapeliä,
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etenkin kun kone lensi matalalla. Jos vauhti hidastuisi liikaa, sakkaus
olisi väistämätön.
 Kun CUB-41:n nokka alkoi painua laskeutumisen myötä, Miki
väänsi radion kiinni ja sulki silmänsä.
 Hän ei kestänyt katsoa.
 Hän katsoi silti, kämmentensä välistä.

Laskutelineet olivat vain metrin korkeudella maasta, kun CUB-41 hei-
lahti. Vaurioitunut moottori teki tasaisen laskeutumisen mahdottomaksi.
Oikea siivenkärki kosketti maata. Kone pyörähti hallitsemattomasti si-
vulle. Laskutelineet osuivat väärässä kulmassa maahan ja sälähtivät rik-
ki. CUB-41 liukui asvalttia pitkin kylki edellä. Mahtava kipinäsuihku
roiskui sen vatsan alta. Kirskuva ääni repi ilmaa.
 Miki säntäsi juoksuun. Bertin käsi ojentui liian hitaasti estääk-
seen.

 hän hoki koko matkan koneelle,
joka oli pysähtynyt radan ja hiekan rajalle. Ensijoukot olivat jo paikalla,
sammutusvaahto suihkusi hohtavan valkoisena kaarena. CUB-41:n no-
kan luona kävi kuhina, kun miehet yrittivät päästä ohjaamoon. Radio-
puhelimet raksahtelivat, kentän polttoaineen ja auringon paahtaman
maan hajuun sekoittui korventuneen metallin ja vaahdon kemiallinen
katku.
 Ei savua.
 Ensijoukot auttoivat Amalian ulos ohjaamosta, kun Miki pääsi
paikalle. Sammutushenkilöitä lukuunottamatta kaikki vetäytyivät kau-
emmas koneesta. Miki seurasi katseellaan, kun Amalia talutettiin kahden
hoitajan välissä ambulanssille. Hänen polvensa notkahtivat huojennuk-
sesta – Amalia käveli omin jaloin. Naisella oli täydet varusteet, joten Mi-
ki ei nähnyt hänen kasvojaan.
 Hän oli juuri raivaamassa tietään ambulanssille, kun raskas käsi
laskeutui olkapäälle. Sturenius.
 ”Mikhaelius”, miehen ääni oli vakava. ”Komentajakapteeni
haluaa jututtaa sinua.”
 Miki vilkaisi ambulanssiin päin. ”Mutta – ”
 ”Heti.”

”Miten hän voi?” Miki kysyi.
 Pöydän äärestä nouseva Bert kysyi samaan aikaan: ”Mitä he sa-
noivat?”
 Taukotilaa valaisivat sirisevät kylmänvalkoiset kattolamput.
Ulkona pimeys oli laskeutunut. Miki antoi oven painua kiinni ja asteli
hartiat painuksissa istumaan työkaveriaan vastapäätä. Bert työnsi hänen
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eteensä korvikemukin ja painoi takamuksensa takaisin tuolille. Miki
hörppäsi väljähtynyttä juomaa ja vastasi: ”He epäilevät sabotaasia. Ja
minua. Kaksi kertaa ei voi olla sattumaa.”
 ”Hitto.”
 Miki laski mukin alas ja pyöritteli sitä sormissaan. ”Kumma jut-
tu, että he tekevät niin ennen kuin vikaa on päästy edes todentamaan.
Sain tulla tänne vaihtamaan vaatteeni. Olen poistumiskiellossa alueelta,
kunnes CUB on tutkittu. Vartija odottaa ulkopuolella.” Hän nosti kat-
seensa Bertiin. ”Oletko kuullut Amaliasta?”
 Jos Bertin kulmakarvat hieman nousivatkin etunimen vuoksi,
mies ei kommentoinut asiaa.
 ”Hän on kunnossa, joskin ymmärrettävästi hieman järkyttynyt.”
 Miki katsoi mukin ympärille kiertyneitä sormiaan.
 ”Se ei ollut sinun vikasi”, Bert sanoi.
 Mikin silmät välähtivät. ”Mistä sinä sen tiedät?”
 ”Tunnen sinut.”
 ”Voiko meistä kukaan sanoa todella tuntevansa ketään?” Miki
kysyi. Sturenius oli hiillostanut häntä sellaisella vakaumuksella, että hä-
nen luottamuksensa mieheen oli painunut pakkaselle. Hänen oma esi-
miehensä ei ollut luottanut häneen, vaikka mitään todisteita ei ollut,
vain epäilys. Se vitutti.
 ”Olet hemmetin pätevä mekaanikko, Miki. Ja sitä soopaa, että
olisit yritysliittouman kätyri, en usko hetkeäkään.”
 Miki hieroi naamaansa. Hänen luunsa olivat väsyneet. Silti hän
nousi. ”Täytyy mennä. Saattaja hermostuu.”
 ”Haluatko, että puhun Hartille?” Bert kysyi.
 Miki punnitsi Bertin ilmettä, joka oli kohteliaan vilpitön. Hän
pudisti päätään. Hartin mielipiteellä ei ollut väliä, todettiin hänet syyl-
liseksi tai ei. Mikin oli uskottava niin.

Lentotukikohdassa ei ollut varsinaista pidätysselliä, mutta lentäjien sii-
ven alakerrassa oli ulkoa lukittava laverivuoteellinen huone. Miki tiesi,
että sitä oli pari kertaa käytetty tapauksissa, joissa lentäjä oli saanut äkil-
lisen hermoromahduksen tai hulluuskohtauksen ja vaatinut välitöntä
huostaanottoa. Yleisemmin huone palveli taukotilana niille lentäjille,
jotka asuivat parakeilla ja kaipasivat rauhallista paikkaa lyhyille noko-
sille. Nurkassa oli lavuaari, mutta ei vessanpönttöä. Ikkuna oli kapea ja
korkealla ja sijoittunut niin, että parkkipaikan suuritehoinen valonheitin
valaisi huoneen voinkeltaisella udulla.
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 Miki istahti sijaamattomalle patjalle, jota peitti harmaa viltti.
Hän laski viereensä muovipussin, johon oli kerännyt säilytyslokerostaan
toalettitarvikkeita. Stureniuksen määräämä saattaja oli kieräyttänyt
avainta lukossa ja käytävään kaikonneet askeleet kertoivat Mikin jääneen
omaan rauhaansa. Yläkerrasta kuului putkiston vihellystä, kun joku ava-
si hanan. Lentäjien messi sijaitsi rakennuksen toisessa päädyssä, joten
sen melu ei kantautunut tänne asti.
 Nostamatta jalkojaan lattialta Miki heittäytyi selälleen, risti
käsivarret niskansa taakse ja mietti. Hänen tilanteensa ei näyttänyt
hyvältä. Aikaisempi kone oli pudonnut kesken lennon, mutta syy oli
jäänyt tuntemattomaksi. Miksi juuri hänen koneensa? Miki ei voinut
uskoa, että olisi hutiloinut. Stureniuksen luottamuksen puute viittasi
siihen, että joku oli antanut vihjeen. Joku halusi peittää oman syylli-
syytensä. Sturenius ei ollut missään mielessä mukava ukko, mutta niin
kusipäinen ei hänkään ollut, että kiskoisi epäilyksensä ilmasta.
 Kuka halusi lavastaa hänet syylliseksi?
 Oveen koputettiin kevyesti. Miki nousi istumaan. Lukko aukesi
ja sisään astui lyhyt hahmo, jonka hiukset hohtivat tummana kultana
parkkipaikan valossa. Mikin silmät suurenivat, kun hän tunnisti tulijan.
 Amalia Hart painoi oven kiinni ja jäi nojaamaan siihen kädet
selkänsä takana.
 He katsoivat toisiaan. Hiljaisuus venyi.
 ”Mitä sinä täällä teet?” Miki lopulta kysyi. Hän puhui hiljaa,
aivan kuin heidän olisi jostain syystä salattava keskustelunsa.
 ”Pyysin vartijalta avaimen.”
 ”Ja hän antoi sen noin vain?”
 Amalia nosti toista hartiaansa. ”Arveli kai, että minulla oli
oikeus tulla jututtamaan sinua.”

Miki hieraisi rintaansa, jossa tuntui kova ja raskas möykyrä.
”Niin, no.”
 ”Onko se totta?”
 ”Että sabotoin konetta?” Miki naurahti kitkerästi. ”Mitä luuli-
sit?” Hän katsoi naista polviinsa nojaten, uhmaa katseessaan. Valkoinen
perhosside hohti Amalian leuan vieressä.
 Amalia suoristautui ja risti käsivartensa rinnalleen. Naisen katse
pysyi Mikin silmissä. Paljon ääneenlausumatonta kulki heidän välillään.
Äkkiä Mikin jännittyneisyys laukesi ja hän hieroi kaksin käsin naamaan-
sa. ”Hitto, Amalia.”
 Muutama suhahtava askel ja nainen kyyristyi hänen eteensä.
Käsi laskeutui hänen käsivarrelleen. Amalian kynnet olivat lakkaamat-
tomat ja lyhyiksi leikatut sirot soikiot. ”Katso minua”, Amalia sanoi.
 Miki nosti päätään.
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 ”En tunne sinua”, nainen sanoi. ”Minun ei pitäisi luottaa si-
nuun.”
 Miki katsoi poispäin. ”Kukaan ei pakota.”
 Viileät sormet koskettivat hänen leukaansa ja käskivät katseen
takaisin. Amalian silmät olivat tummat. ”Siksi on vaikea ymmärtää,
miksi teen niin.”
 Jaettu katse piti. Mikin rinnassa paisui ja lopulta hän kavahti
jaloilleen. Hän astui keskemmälle huonetta, puristi käsiään nyrkkeihin ja
kääntyi katsomaan naista, joka oli saavuttanut tasapainon hänen äkilli-
sen ryntäyksensä horjauttamana. Hitaasti Amalia suoristautui.
 ”Sinun ei pitäisi”, Miki puuskahti. ”Hitto, kuka tietää, ehkä
unohdin tarkistaa jotain. Ehkä jokin niistä kymmenistä keskeytyksistä
rikkoi rutiinia tarpeeksi, ehkä käänsin selkäni yhden kerran liian pitkäk-
si aikaa ja liittoutuman sabotööri – ”
 ”Lopeta.”
 Miki loi Amaliaan tuskastuneen katseen. ”Mutta se on totta.”
 ”Ei ole. Tutkinta on kesken.” Nainen otti askeleen lähemmäs.
”Järjestöjen turmatutkimusryhmä laskeutui tunti sitten. Kone on siirret-
ty halliin, mutta ympäristöön sironneet kappaleet päästään pimeyden
takia keräämään vasta aamulla. Järjestöt suhtautuvat vakavasti tuhotyö-
epäilyihin, mutta en usko, että saamme vastauksia ennen huomista ilta-
päivää. Siihen asti on vain odotettava.”
 Miki painoi kämmenpohjat väsyneisiin silmiinsä. ”Tästä tulee
merkintä papereihin. Löydän itseni autokorjaamolta.”
 Kärsimättömän huokauksen ääni kantautui naisen suunnalta.
”Joko riittää itsesäälissä rypeminen?”
 Miki laski kätensä. ”Anteeksi kuinka?”
 Amalia oli nostanut kädet lanteilleen ja seisoi asennossa, jonka
Miki hyvin muisti ensitapaamiselta. Tahtojen taisteluvalmius. ”Minä
tiedän, että et tehnyt sitä, Bert tietää, ettet tehnyt sitä ja sinä itse tiedät,
ettet tehnyt sitä. Sen sijaan, että surkuttelet katoavia uranäkymiäsi, si-
nun pitäisi koota ajatuksesi ja miettiä, kuka teki.”
 Mikin suu saattoi olla hieman auki. ”Hemmetti, nainen, mitä
oikein luulit, että olin tekemässä ennen kuin päästit itsesi sisään?”
 ”Itsetyydytys ei varmaankaan olisi oikea vastaus.”
 ”Mitä?”
 ”Unohda.” Amalian suupielessä värähti. ”Olen sinun puolellasi.
Tölkissä et kääntänyt minulle selkääsi enkä ole unohtanut sitä.”
 Miki risti käsivarret rinnalleen ja mittaili lattiaa. ”Ystävä tä-
nään”, hän mumisi itsekseen. Sitten hän katsoi Amaliaa. ”Olet kai kuul-
lut sen sanonnan? Ystävä tänään – ”
  ”–  vihollinen huomenna”, Amalia täydensi. ”Kyllä, olen
kuullut. Olisin yllättynyt, jos joku ammattijärjestöissä ei olisi.” Naisen

D
DG

DD

DD

D

D
25



QQUAOAUQQ
QQUAOAUQQ

Q
Q

U
A
O
A
U

Q
Q

Q
Q

Q
U

A
O
A
U

Q
Q

Q
ilme muuttui salaperäisesti. ”Kohdallasi toivoin, että se olisi muuntunut
hieman eri muotoon.”
 ”Toivoit?”
 Amalia vältti hänen katseensa, onki avaimen taskustaan ja harp-
poi ovelle. Nainen puhui olkansa yli. ”Pidän sinut ajantasalla. En usko,
että esimiehesi pystyy siihen. Pomot eivät pidä ajatuksesta, että Sture-
nius ei huomannut liittoutuman sabotööriä, joka oletettavasti pyöri aivan
nenän alla.”
 ”Amalia – ”

Mikin yö katkeili rauhattomista unista ja mieleen nousevista puolustus-
puhelaadinnoista. Puoli kuudelta aamulla Miki jyskytti ovea, jotta vartija
päästäisi hänet vessaan. Viisitoista minuuttia myöhemmin hän istui jäl-
leen laverilla ja seurasi taivaan vaalenemista kapeasta ikkunasta. Hän
tunsi olonsa väsyneeksi ja tokkuraiseksi. Jossain vaiheessa hän oli käynyt
mielessään läpi jokaisen tukikohdassa näkemänsä puolitutun naaman.
Kun hänen tietoisuuteensa ei ollut noussut epäilyä syyllisestä, Miki siir-
tyi lentäjäjoukkoon, lennonjohtoon ja huoltojoukkoihin. Nimiä ja kasvoja
vilisi mielessä. Lopulta lista typistyi halliväkeen – hänen lähimpiin työ-
tovereihinsa – ja harsonkeveä kuvotuksen tunne asettui vatsan tienoille.
 Mieluummin Miki uskoisi, että sabotööri oli joku ulkopuolinen.
 Kahdeksalta Bert tuli käymään. Miehellä ei ollut paljoakaan
uutta tietoa jaettavana. Turmatutkimus näytti olevan vaiheessa ja heidän
keskustelunsa jäi lyhyeksi, sillä vartija seisoi sisäpuolella epäilystä ja
paheksuntaa huokuen.
 Bertelius kääntyi lähteäkseen, mutta epäröi.
 ”Mitä?” Miki kysyi.
 ”Tuota, kävi vain mielessäni...” Bert hypisteli lakkiaan. ”Sanoit-
ko eilen, että Nokke on vapaalla yhden vai kaksi päivää?”
 ”Yhden, kuinka niin?”
 ”Ei ole poikaa hangaareilla näkynyt. Toori ei tiedä asiasta
mitään.”

Aamiainen tarjoiltiin huoneeseen yhdeksältä. Miki kaipasi suihkua. Hän
kaipasi paljon muutakin, kuten kahdenkeskistä tuokiota Stureniuksen
kanssa ja varmistuksen, ettei hän ollut tehnyt mokaa lentokoneen kans-
sa, mutta epätietoisuus jatkui. Hän lehteili huoneeseen jätettyjä vanhoja
ammattijärjestöjen julkaisuja ja laskeskeli säästöjensä riittämistä, jos
potkut tulisivat. Hän mietti, mitä Amalia oli tarkoittanut ja miksi nai-
nen oli lähtenyt huoneesta kuin paeten.
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 Yhdeltä tuli päivän toinen vieras.
 ”On tullut päätös, että saat lähteä”, Sturenius sanoi.
 Hienoa, Miki ajatteli, eipä tarvinnut kauan odottaa irtisanomis-
ta. Hän heitti käsistään lehden, jonka sisältö ei ollut kiinnostanut alun
alkaenkaan ja nousi jaloilleen. Hän sai kieroa mielihyvää siitä, että oli
Stureniusta pidempi. Äijä ei edes katsonut kohti. Jänishousu.
 ”Vaadin, että irtisanomisaikaa noudatetaan”, Miki sanoi. ”Var-
sinkin kun ette pysty todistamaan sabotaasia. En tehnyt sitä.”
 Ensin Sturenius näytti yllättyneeltä, sitten nololta. ”Ei sinulta
ole työpaikka mennyt, hyvä mies. Tulin kertomaan, että epäilys on siirty-
nyt uuteen kohteeseen ja sinä olet vapaa poistumaan alueelta.” Sture-
niuksen hartiat liikahtelivat huonosti istuvan pikkutakin alla. ”Ja kun
kerran tästä on koitunut sinulle henkistä stressiä ja epämukavuutta, ajat-
telimme, että voisit pitää loppupäivän vapaata.”
 Sturenius oli tosissaan. Miki tuijotti äijää hetken, nappasi toalet-
titarvikkeet sisältävän muovipussin lavuaarin reunalta ja työntyi miehen
ohi. ”Voit olla hiton varma, että pidän.”

Ensimmäiseksi Miki lampsi hangaari ykkösen suihkuun, kuurasi hien ja
hiekan iholtaan ja veti viimeisen puhtaan t-paidan ja farkut ylleen. Kun
hän palasi hiukset kosteina taukohuoneeseen, Toori istui pöydän ääressä
syömässä sämpylää.
 ”Ne epäilee, että Nokke teki sen”, Toori mumisi pureskelun lo-
masta. ”Se ei ole mahdollista.”
 Miki otti jääkaapista vesipullon, korkkasi ja joi. ”Missä raato
on?”
 ”Ne raahasi sen hangaari kakkoseen. Tutkijatyypit on kiipeilly
sen rungolla kuin muurahaiset sokeripalan päällä.”
 ”Bert?”
 Toori vinkkasi peukalollaan hallin puolelle. Pojan oikea jalka
tikkasi ylös ja alas ikilevyn alla. Miki puntaroi lähtemisen ja jäämisen
välillä. Hän halusi nähdä Amalian ja varmistaa, että heidän välinsä oli-
vat kunnossa. Turmaryhmän tulokset saisivat odottaa – hän kuulisi ne
ennen pitkää. Viime yön unisaldo oli jäänyt miinukselle eikä Stureniuk-
seen huvittanut törmätä.
 Miki nyökkäsi itsekseen. Mönkijän avaimet olivat housujen etu-
taskussa, ajovarusteet vielä lokerossa. Ajokin korjaaminen tosin lykkään-
tyisi lisää.  ”Lähden kotiin. On vapaapäivä käyttämättä.”
 Tuolinjalat raastoivat lattiaa, kun Toori suoristautui. ”Miki.”
 Miki oli muutaman askeleen päässä säilytyslokeroista. Hän kään-
tyi nimensä kuullessaan. Toori oli hylännyt sämpyläkääreet ja piteli
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kädessään asetta. Kolmevitonen Glock, Miki laittoi merkille. Sen piippu
osoitti häntä.
 ”Sun ei olisi pitäny tehdä sitä”, Toori sanoi.
 Ase laukesi.

Ilmeni, että Toorin osumatarkkuus oli linjassa hänen mekaanikontaito-
jensa kanssa. Luoti upposi säilytyslokeron oveen hieman Mikin päästä
vasemmalle. Miki pudottautui lattialle ja nykäisi penkin kumoon suojak-
seen. Jos hänen itsesuojeluvaistonsa olisi ollut erityisen huono ja hänen
äänijänteensä kykenevät muodostamaan puhetta, hän olisi opastanut
Tooria tähtäämään isompaan kohteeseen kuin päähän – esimerkiksi kes-
kivartaloon. Mutta Mikin itsesuojeluvaistossa ei ollut vikaa eikä hänen
äänensä toiminut, ja pian hajanaisten ajatusten tilalle rymähti kauhu:
penkki ei suojaisi häntä luodeilta. Hänellä ei ollut mitään, millä puolus-
tautua.
 Toinen laukaus kajahti. Miki sulki silmänsä ja odotti kivun lei-
mahdusta. Korvat jatkoivat soimistaan entistä kimeämmin, mutta silti
hän kuuli hallin oven pamahtavan seinää vasten ja Bertin epäuskoisen
karjaisun: ”Toori, mitä helvettiä täällä on tekeillään?”
 Lisää juoksuaskelia, sitten Amalian kohonnut ääni: ”Ketä sinä
ammuit?”

 Miki ponkaisi pystyyn penkin takaa.
 Toorin ase siirtyi Bertistä ja Amaliasta takaisin Mikiin. Miki
ehti rekisteröidä Bertin kalvenneet kasvot ja Amalian laajenneet silmät,
ennen kuin Glockin musta tuijotus vaati hänen huomionsa. Katso Too-
ria, älä asetta, hän muistutti itseään.
 ”Toori, laske ase”, hän sanoi ja levitti käsiään vaarattomuutensa
osoitukseksi. ”Et sinä halua minua ampua.” Voi paska, hänen äänensä
värisi. Ei kovin vakuuttavaa.
 Toorin katse poukkoili hänen ja hallin oviaukkoon jähmettyneen
kaksikon välillä. Glock katsoi vakaasti Mikiä. Hän haistoi oman hikensä,
raa'an ja yhtäkkisen.
 ”Älä kuvittele tietäväs mitään minusta!” Toori huusi. ”Jumalau-
ta! Luotin suhun!”
 Amalia toimi. Miki ei muistanut nähneensä kenenkään liikkuvan
yhtä nopeasti, kun nainen syöksyi itseään ja Tooria erottavan matkan ja
paiskautui päin tämän keskivartaloa. Glock laukesi, mutta Amalian mas-
sa oli suistanut Toorin tasapainosta ja luoti suuntautui kohti kattoa.
Kahden painostavan sekunnin ajan Miki ja Bert vain tuijottivat pöydän
juureen romahtanutta kaksikkoa, mutta sitten he heräsivät toimimaan.
 Bert otti aseen ennen kuin se teki lisätuhoa. Miki irrotti Ama-
lian Toorin kimpusta vielä kun pojalla oli kummatkin silmät tallella.
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Nainen ei tapellut reilusti. Miki oli hänestä ylpeä, mutta painoi samalla
mieleensä, ettei tätä kannattanut suututtaa. Hän kietoi kätensä Amalian
ympärille ja sitoi tämän huitovat kädet kylkiä vasten. ”Riittää, Amalia,
riittää.” Naisen rinta kohoili ponnistuksesta, mutta pian tämän taistelu-
raivo laantui ja tietoisuus päivittyi. Miki sulki silmänsä hetkeksi, sillä Bert
oli saanut Toorin taltutettua, ja veti sieraimiinsa naisesta uhkuvaa tuok-
sua, joka oli kiehtova sekoitus konerasvaa ja saippuaa. ”Kaikki kunnossa”,
Miki kuiskasi.
 ”H-hän yritti ampua sinut.” Amalia alkoi täristä.
 Hangaarin ulko-ovi aukesi. Albanius ja kaksi vartijaa kiiruhtivat
sisään. Heidän vanavedessään tuli muiden uteliaiden joukko. Miki vaihtoi
katseen Bertin kanssa ja mies nyökkäsi hänen äänettömälle kysymyksel-
leen.
 ”Tule”, hän sanoi Amalialle ja löyhäsi syleilyksi muuttuneen ot-
teensa naisen ympäriltä. ”Mennään hallin puolelle.”

Myöhemmissä kuulusteluissa kävi ilmi, että Toori oli uskonut Mikin syyl-
listyneen CUB-41:n peukalointiin, sillä Nokke-veli ei kerta kaikkiaan voi-
nut kuulua yritysliittoutuma-mielisiin. Vähintään Miki oli houkutellut,
painostanut ja petkuttanut Nokkea. Hän oli vain yrittänyt suojella
veljeään.
 KLP:n pidätysvirkailijat löysivät Noken Toorin tietojen avulla sa-
man päivän iltana parakeilta eikä nuorukainen kiistänyt tekoaan. Mikin
kuuleman mukaan Nokke ei ollut sanonut kuulustelussa sanaakaan. Asia
käsiteltäisiin salassa, joten oli todennäköistä, ettei hän koskaan saisi tietää
mikä Noken oli ajanut liittoutuma-mielisiin. Miki tuumi, ettei sillä ollut
edes niin väliä: liikehdintä yritysliittoutuman ja ammattijärjestöjen välillä
oli jatkuvaa köydenvetoa. Vihollista ei aina erottanut ystävästä.
 Ajatus toi hänen mieleensä hetken, jonka hän oli jakanut Amalia
Hartin kanssa ase-episodin jälkeen.

Amalia Hart itki. Toisin kuin monella muulla Mikin tuntemilla naisilla,
hänen itkunsa oli lähes äänetöntä ja siitä puuttui tarkoituksenomainen
huomiohakuisuus. Silmistä valuvien kyynelien lisäksi ilmoille pääsi vain
silloin tällöin vaimea niiskaisu.
 Kun he olivat taukotilan näköyhteyden ulottumattomissa, Miki
kietoi kätensä uudelleen naisen ympärille ja puristi tämän itseään vasten.
Ei haitannut, vaikka Amalian jalat irtosivat lattiasta.
 ”Pelkäsin”, Miki sanoi hiljaa ja nieleskeli möykkyä kurkustaan.
Amalian hiukset tuntuivat pehmeiltä poskea vasten.
 Amalia rutisti häntä voimakkaammin. Heidän sydämensä hakka-
sivat toisiaan vasten.
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 ”Jos olisin kuollut, en olisi voinut kysyä sinulta, mitä oikein tarkoi-
tit.”
 Amalia kallisti päätään taaksepäin ja Mikin ote heltyi sen verran,
että naisen jalat pääsivät koskettamaan lattiaa. Vaaleisiin silmäripsiin oli
tarttunut kosteutta. ”Milloin?”
 ”Eilen.” Miki kohotti toisen kätensä ja kosketti Amalian poskea.
”Ennen kuin lähdit, sanoit, että olisit halunnut muuntaa sitä sanontaa
kohdallani.”
 Nainen vastasi hänen hitaaseen hymyynsä omallaan.
 ”Se olisi jäänyt vaivaamaan, niinkö?”
 Miki nyökkäsi.
 ”Sinua kohti ammuttiin tuliaseella ja se, mitä sillä hetkellä ajatte-
lit, oli tuo?”
 Pala Mikin kurkussa pehmentyi, kun hän katseli Amalian kasvoja,
joista järkytys alkoi väistyä. “Toissapäivänä en tuntenut sinua. Tänään olin
menettää sinut.”
 Amalia kohotti kätensä Mikin niskaan ja nousi varpailleen. Suudel-
ma syveni nopeasti tunnustelusta kiihkeäksi. Miki tarttui Amaliaa vyötäi-
siltä ja nosti naisen nokkakannujen, jakoavaimien ja hylsysarjojen kansoit-
tamalle sivupöydälle.
 ”Auts.” Amalia keskeytti suudelman ja kiskaisi takamuksensa alta
kymppikoon jakoavaimen. Hän vilkaisi työkalua, sitten Mikiä. ”Toivotta-
vasti et ole mies, joka vie töitä kotiinsa.”
 Miki rullasi naisen haalarien vetoketjua alemmas ja sujautti käten-
sä sisään. Amalian kehosta huokui lämpöä. Naisen aluspaita oli ohut, iho
sen alla sai Mikin sormet tuntumaan karheilta. Mikin kieli maistoi suolais-
ta ihoa Amalian korvan alla.
 “Mikä vastauksesi on?” Miki kysyi.
 Amalian käsi tarrasi hiuksiin hänen niskassaan. Hän veti miehen
päätä taaksepäin ja katsoi tätä silmiin. Naisen hymy oli silkkaa valoa.
”Arvaa.”
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      ervetuloa”, Petri sanoi.
          ”Mitä helvettiä?” Anne sanoi.
          Anne katseli epäuskoisena asuntoa.
          ”Sisälle, kulta. Mikä nyt tuli?”
          ”Eikö Katja ole vienyt tavaroitaan pois?”
 Asunto oli katosta lattiaan täynnä Petrin ex-tyttökaverin ompelu-
tavaroita. Tasoilla lojui neuletöitä, ompeluksia ja lankakeriä. Narut ja
langat röppysivät hyllyiltä kuin köynnökset. Puolivalmiit ja raaka-aineen
tasolla olevat käsityöt olivat valloittaneet koko asunnon.
 ”En mä voi elää täällä.”
 Nilkassa tuntui pieni pisto. Anne ravisti jalkaansa. Tennariin oli
tarttunut tummansininen matonkude, jossa oli rivi nuppineuloja.
 Anne ei ollut mikään turhantarkka tyttö. Ei todellakaan. Hän oli
sopeutuvainen, huoleton pikku blondi. Hetken lapsi, urbaani nomadi,
viihtyisi missä vain. Siksi hän oli empimättä halunnut muuttaa Petrin
luo, vaikka he olivat tavanneet vasta pari viikkoa sitten. Mutta tämä...
tämä käsitöiden paljous....
 ”Liian outoa. Ihan kuin se asuisi täällä vieläkin.”
 ”Kyllä Katja hakee nämä pois”, Petri lupasi ja riisui Annen ta-
kin. Miehen käsi jäi sivelemään Annen kaulaa. Anne ravisti käden pois.
Nyt ei kyllä yhtään tehnyt mieli.
 Yhteen muuttamisen jännitys kadonnut Annen sydämestä. Tilal-
la oli ankea ja kitkerä olo, joka koostui puoliksi syyllisyydestä ja puoliksi
mustasukkaisuudesta.  Anne oli selvästi karkoittanut käsitöiden ystävän
omasta kodistaan.
 Ei hän ollut tajunnut. Hän oli ollut niin hullaantunut. Rakkaus
Petriin oli vienyt kuin myrsky.
 ”Milloin te erositte?” Anne kysyi.
 ”Heti sen jälkeen kun mä tapasin sut. Katja lähti täältä seuraa-
vana päivänä.”
 Anne huokaisi, riisui tennarinsa ja käveli olohuoneeseen. Siellä
seisoi suuri puinen kehikko, josta tuli epämääräisesti mieleen keskiaikai-
nen kidutuslaite.
 ”Ja mikä toi on?”
 ”No nehän on kangaspuut. Katja on kässänmaikka, ja sillä on
yksi Suomen suosituimmista käsityöblogeista.”
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 ”Jaaha. Kangaspuut blokkaa näköalan. Eihän täällä näe ikkunas-
ta mitään.”
 Petri tuli Annen luo ja halasi.
 ”Katja on varmaan vaan nyt vähän suuttunut tai jotain. Mutta
kyllä se ne hakee, kangaspuut on sille tärkeät.”
 Petri näytti miettiväiseltä. Näkikö Petri mielessään Katjan, joka
istui kangaspuiden ääressä heilutteli.... puikulaa? Vai sukkulaa? Mitä ne
olivat? No kuitenkin. Katja heilutteli sitä kenties tälläkin hetkellä Petrin
mielessä, ehkä alastomana. Kuuliko Petri korvissaan kangaspuun pauk-
keen? Olivatko he ehkä rakastelleet kangaspuiden päällä? Ei kai sentään.
Puuhäkkyrä näytti huteralta.
 Anne raivasi matonkuteet nojatuolista ja lysähti miettimään.
 Hän oli nähnyt Katjan vain vilaukselta puutarhajuhlissa. Hän ei
muistanut naisesta paljoakaan. Anne oli nähnyt vain Petrin, ihanan tum-
man ja vahvan ja seksikkään Petrinsä, kekkereiden komeimman miehen.
Katjasta hän muisti vain hyytävän ilmapiirin ja ne kauheat sormet. Sor-
met hän muistaisi aina, koska oli  pelästynyt niitä niin että oli vetänyt
kuohuviinin väärään kurkkuun.
  ”Anna mä laitan ne.” Hän sujautti patakintaat käteen.
”Ai saatana!”
 Kintaissa oli jotakin… jotakin… kauheaa! Anne tempaisi kätensä
vapaaksi ja paiskasi kintaat lattialle.
 ”Mikäs nyt tuli?” Petri kysyKatjan sormet olivat olleet Petrin
käsivarren ympärillä. Sormet olivat olleet kalpeat ja jotenkin

, melkein kuin niissä olisi ylimääräisiä niveliä. Kuinka naisen käsi
saattoi ulottua sillä tavalla pullottavan hauiksen ympäri?
 Petri polvistui Annen eteen, suuteli pitkään ja työnsi kätensä
paidan alle. Anne värähti. Petrin kosketus oli kuin taikaa.
 ”Rakas, älä huoli”, Petri sanoi. ”Mennään makuuhuoneeseen,
siellä ei ole käsitöitä.”
 Anne unohti hetkessä Katjan luiset sormet ja käsityöt. He rakas-
telivat makuuhuoneen parisängyssä kiihkeästi kunnes uupuivat, ja nu-
kahtivat sitten sylikkäin ryppyisille lakanoille.
 Yöllä Anne heräsi pissahätään. Hän kömpi ylös, suunnisti pime-
ässä kohti vessaa ja löi isovarpaansa kangaspuihin. Kipu oli kuin pieni,
tulinen veitsi. Anne parkaisi ääneen. Kipu juoksi sähkönä pitkin selkä-
rankaa. Aamulla varpaassa oli iso mustelma, joka puski kynttä tieltään.
 Petrin meni töihin ja illalla hän palasi kahden herkullisen eines-
pizzan kanssa.  Anne päätti tehdä vaikutuksen keittotaidoillaan. Hän
nappasi naulakosta patakintaat.

 Anne katseli käsiään ja haukkoi henkeään.
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 ”Ne puri.”
 Petri tutki Annen käsiä. Kämmenselissä näkyi aavistuksenomai-
nen punainen jälki, kuin pienen neulan pisto.
 ”Noi nyt voi olla mitä vaan. Anna mä hoidan ruuanlaiton. Mene
sä kaatamaan viiniä.”
 Anne avasi viinipullon hiljaisena. Patakintaassa oli ollut aivan
varmasti jotakin. Hän asetti lasit ja lautaset pöydälle niin että kilisi.
 ”Nyt on kuule niin, että nämä Katjan romppeet saa lähteä. Mul-
la on omiakin tavaroita. Ne odottaa isän ja äidin luona mun vanhassa
huoneessa. Mun pitäisi tuoda ne tänne.”
 Petri asetti pizza al tonnot lautasille.
 ”Antaa Katjan rauhoittua vähän. Sitten se varmasti tulee hake-
maan tavaransa.”
 Anne hieroi otsaa. Tuntui siltä että päänsärky teki tuloaan.
 ”Miten se teidän ero meni?” hän kysyi.
 Petri nousi ja meni kaapille.
 ”Otetaan oikeat viinilasit! Jos halvan viinin laittaa jalallisiin la-
seihin, kukaan ei huomaa mitään eroa.”
 ”Ei saa vaihtaa puheenaihetta.”
 ”Ei saa udella Katjan ja mun erosta. Se oli vaikea hetki. En mä
halua puhua siitä.”
 Isovarpaan kynsi irtosi yön aikana, ja kun Anne näki aamulla
suojattoman varvasressunsa, hän sai tarpeekseen. Hän ontui keittiöön,
etsi jätesäkin, ravisti sen auki ja heitti asunnon jokaisen ompeluksen
pussiin. Hän puhdisti kämpän kaikista Katjan jäljistä. Lopuksi hän
soitti isälleen ja ilmoitti, että hänen uudessa kodissaan tarvittaisiin
moottorisahaa, voisiko isukki olla kiva ja tulla hakemaan polttopuita
mökille.
 Petri tuli kotiin ennen Annen isää ja suuttui, mutta Anne oli
vielä vihaisempi.
 ”Mä sanoin ainakin sata kertaa, että sen eukon pitää hakea
kamansa!”
 ”Kyllä mä pyysin sitä hakemaan. Se ei ole vastannut puheli-
meen.”
 ”En mä voi elää toisen naisen kamojen keskellä. Ja tämä on muu-
tenkin ollut ihan inhottavaa. Ompeluksia joka paikassa! Ne kerää pölyä
ja ne on mun silmissä koko ajan ja mä kompastun niihin ja matonkuteet
näyttää käärmeiltä!”
 ”Mutta pitääkö ne heittää roskiin? Ihan hyvää kamaa.”
 ”Hyvää kamaa? Mikä sua vaivaa?”
 Petri kietoi kätensä Annen ympärille ja puristi tiukasti.
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 ”Mä ymmärrän, että susta tuntuu tolta. Tehdään nyt niin, että
heitetään tää muu rompe menemään. Sä olet varmaan ihan oikeassa.
Mutta kangaspuut laitetaan huutokauppaan. Niistä voi saada vaikka
monta sataa.”
 ”Miten sä ajattelet rahaa tällaisessa tilanteessa?”
 ”Miten sä et ajattele? Mietitkö sä ikinä hetkeäkään millä me
maksetaan ruoka ja laskut?”
 Anne alkoi itkeä.

Lopulta kaikki Katjan tavarat menivät kaatopaikalle. Vain etei-
sen matto jäi, koska aluksi Anne ei tajunnut, että se oli Katjan käsialaa
ja sitten myöhemmin hän myönsi, että olinhan se käytännöllinen, imi
kuran kengistä. Se oli myös ihmeen pehmeä ja mukava alastonta ihoa
vasten. Jos heillä oli joskus oikein kiihkeä olo, he saattoivat rakastella
heti eteisessä kotiin tultuaan.
 ”Mä voisin rakastella sun kanssa ikuisesti”, Petri saattoi sanoa.
 ”Niin mäkin sun kanssa. Tee taas se juttu, jossa sä sivelet mua
hapsuilla”, Anne pyysi. Ja Petri teki, uudestaan ja uudestaan, kunnes
Anne oli seota kiihkosta.
 Anne oli niin onnellinen. Asunto oli täynnä ilmaa ja valoa ilman
Katjan ompeluksia. Nyt se oli hänen kotinsa!  Täällä hän eläisi, opette-
lisi tekemään ruokaa, ehkä jopa sellaista pizzaa, jossa olisi jauhoja ja
kaikkea sellaista, mitä niihin nyt tarvittiinkaan, ja tänne hän tulisi joka
ilta väsyneenä töistä sitten kun hän saisi niitä.
 Anne alkoi sisustaa. Hän koulusi kirppareita ja mietti mistä piti.
Petrin mielestä kaikki minkä Anne toi kotiin oli ihanaa, kunhan se ei
ollut liian kallista.
 Vain yöt olivat vaikeita. Anne näki unia neuloista, sukkapuikois-
ta ja kynsistä ja heräsi omaan huutonsa. Petri nukkui rauhallisesti hänen
vieressään ja Anne tyyntyi. Annen rakas Petri.
 Annen rakas Petri. Paitsi yhdessä asiassa.
 Petri oli tosi tarkka rahasta. Siitä tuli riitaa, varsinkin laskuista.
Anne hukkasi niitä jonnekin. Sähkölasku meni ulosottoon ja netti kat-
kaistiin kahdesti syksyn mittaan.
 ”Senkin ääliö, mikset sä hoida laskuja?”
 ”Mistä sä tiedät ettet sä itse ottanut niitä?”

Anne ei uskaltanut katsoa Petriin päin. Äänestä kuuli, että mies
oli raivoissaan.
 ”Mä en  unohda laskuja. Mä tiedän, että raha ei kasva
puussa. Vitun prinsessa. Mä en halveksi mitään niin paljon kuin ihmisiä,
joille isi on maksanut aina kaiken.”
 ”Älä hauku. Se kuulostaa rumalta.”
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 ”Mun fyrkoista menee joka ainoa sun meno ja sitten sä hukkaat
laskut.”
 ”Mä teen tästä lähtien niin, että heti jos mä näen laskun eteisen
lattialla, mä nostan sen suoraan keittiön pöydälle.”
 ”Voisi kuvitella että se onnistuu jopa sulta.”
 ”Mä en oikein tiedä miten mä olen ollut niin hajamielinen. Mut-
ta nyt mä keskityn.”
 ”Okei. Keskity sitten.”
 ”Mennäänkö makkariin sopimaan tämä juttu?”
 ”Mennään vaan. Mutta mä olen ihan tosissani. Älä enää ikinä
hukkaa laskuja.”
 Marraskuussa he pitivät kotibileet. Vieraita tuli kämpän täydeltä
ja kaikilla oli hauskaa, kunnes punapäinen ja vahvasti humaltunut Silja
rupesi muistelemaan vanhoja.
 ”Onko kukaan kuullut Katjasta mitään?”
 ”Ei. Se otti eron aika raskaasti”, Petri sanoi.
 Silja kumartui Annea kohti.
 ”Mä voin kertoa sulle, että se ei ollut mikään siisti ero. Mä olin
täällä silloin ja mä ajattelin että Katja työntää neulepuikon Petrin sil-
mään.”
 ”Voi ei”, Anne sanoi. Hän muisti ensimmäiset päivät Petrin luo-
na ja sen miten hän oli tuntenut itsensä syylliseksi.
 ”Jotkut sanoo että se teki jotain.”
 ”Mitä teki?”
 ”Se Katja... se oli sellainen... ja se rakasti Petriä liikaa.”
 Silja otti Annen käden omaansa. Anne tunsi sieraimissaan
valkoviinin ja hajuveden.
 ”Mä sanon sulle suoraan Anne, että vaikka sä olet tuollainen pik-
ku pimatsu vasta, niin Petrin on paljon parempi olla sun kanssa kuin
Katjan. Se Katja... mä niin pelkäsin sitä. Sen jutut... ja silmät... ja
kädet... ja nyt sori, mutta musta tuntuu että mä olen vähän kännissä ja
mun pitää mennä kotiin.”
 Silja nousi, otti tukea Annen olkapäästä ja lähi horjahdellen etei-
seen. Sieltä kuului rysähdys ja kirouksia.
 ”Kävikö jotain?” Petri huusi.
 ”Ei, mä vaan kompastuin mattoon.”
 Aamulla Anne heräsi ennen Petriä. Hän sipsutti keittiöön, loi
silmäyksen likaisiin lautasiin, tyhjiin laseihin ja pulloihin ja päätti tis-
kata myöhemmin. Ensin kahvia ja särkylääkettä.
 Kahvinkeittimen valo ei syttynyt. Anne kokeili uudestaan. Hän
napsautti valokatkaisinta. Lamppu ei syttynyt. Eikä olohuoneessakaan.
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 Anne horjahti seinää vasten ja painoi pään käsiin. Hän tiesi jo
kuinka tämä päättyisi. Mutta miten se oli mahdollista? Hän oli ollut
niin tarkka! Eikä sähkölaskuja ollut pitkään aikaan tullutkaan.
 Petri tuli puolen tunnin kuluttua keittiöön ja naksautti valokat-
kaisinta. Sitten hän katsoi Annea aivan kuin voisi kuristaa tytön.
 Se oli maailman typerin syy erota, sähkölasku, mutta Annella ei
ollut mitään selitystä. Ei minkäänlaista.
 ”Haluatko sä että mä muutan pois?” Anne kuiskasi. ”Mä en ihan
oikeasti muista nähneeni niitä laskuja”, hän lisäsi laahustaessaan etei-
seen. Hän puki tossut ja takin yöpuvun päälle.
 Nyt hän olisi taas koditon. Huoleton sielu, urbaani nomadi, jou-
tuisi kai muuttamaan takaisin vanhempien luo tai jonkun kaverin nurk-
kiin.
 Anne kaivoi avaimet taskustaan ja laski ne pöydälle, katsoi vii-
meisen kerran kotiaan.
 Matto oli rypyssä. Anne kumartui suoristamaan sitä. Alta pilkot-
ti jotakin valkoista ja ruskeaa. Anne nosti maton reunaa ja näki kasan
kirjekuoria: sähkö ja netti ja vuokra ja ulosotto ja kaikki. Maton poimus-
sa kiemurteli sormi, pitkä sormi, jossa oli ainakin neljä niveltä.
 ”Petri, apua!”
 Mies juoksi eteiseen kun Anne kiskaisi maton sivuun. Ilmaan
lennähti kirjekuoria kuin kyyhkysiä. Ja niiden alla, siinä missä matto oli
ollut, oli näky, joka paloi Annen tajuntaan piinatakseen häntä kuolemaan
asti.
 Helvetin lieskoissa kihisevä kuoppa... kolmilohkoinen silmä...
lonkeroita... pitkä käsi, joka hamuili ilmaa ja yritti napata kirjekuoria.
Silmä kääntyi maiskahtaen kohti Patriä ja Annea. Käsi kiemurteli heidän
suuntaansa.
 ”Pakoon!” Petri huusi ja nappasi Annen juuri ennen kuin käsi
tarttui tyttöön. He juoksivat rappuun ja paiskasivat oven kiinni.
 He katsoivat toisiaan vapisten, kalpeina kuin aaveet. Anne toin-
tui ensimmäisenä.
 ”Kulta, nyt jätetään kämppä Katjalle. Mennään asumaan meidän
äidin ja isän luo!”
 Hän otti Petriä kädestä ja he riensivät käsi kädessä alas portaita.
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      arie parkkeerasi autonsa ja riensi puolijuoksua portaat ylös
               kolmanteen kerrokseen. Hänen askeleensa oli niin kevyt,
               että hänen jalkansa tuskin koskettivat maata, ja hänen
               sydämensä lauloi, sillä hän oli menossa Noelia tapaamaan.

”Hei Prinsessa!” Noel sanoi.
”Hei kulta! Ihana nähdä sinua.” Marie sanoi ja halasi Noelia.
”Mitäs kotikotona?”
”Äiti ja isä ovat edelleen sitä mieltä, että keijut ovat roskaväkeä.”
”Älä siitä nyt murehdi. Sinä olet täällä minun kanssani, ja sitä ei

voi kukaan estää. Näitkö Brigitteä ja Alexia?”
”Brigitte kävi perheineen. Hänestäkin on tullut niin tylsä. En-

nen me kävimme usein yhdessä bilettämässä ja shoppailemassa, mutta
nykyään hän ei osaa puhua muusta kuin vauvastaan. Siskon miestä meil-
lä kyllä paapotaan. Hänhän onkin hienoa sukua oleva ihminen, jolla on
kunnon ammatti.” Marie sanoi äitinsä äänensävyä matkien.

”Kyllä vanhempasi vielä joku päivä tajuavat, että me kuulumme
yhteen.”

”Kunpa se päivä koittaisi pian. Nyt äiti mainosti jonkun ystävät-
tärensä poikaa, joka opiskelee lääkäriksi.” Marie sanoi pyöritellen silmi-
ään. ”Isä taas sanoi, että sinä pälyilet ympäriinsä sen näköisenä, kuin
sinulla olisi jotain epäilyttäviä aikeita.”

”Vai epäilyttäviä aikeita. Minäpä näytän, mitä aikeita minulla
on.” Noel sanoi, koppasi Marien syliinsä ja kantoi tämän sänkyyn.

Marie nauroi onnesta. Mikään ei voisi erottaa heitä.

V

Lily oli pahoillaan, että Noel oli eronnut Violetista lähdettyään opiskele-
maan Delobriandiin. Hän oli ehtinyt kiintyä oli Violetiin kovasti. Lisäksi
hän oli taipuvainen uskomaan, että samaa lajia olevien parisuhteet onnis-
tuivat parhaiten, olihan se todettu monessa tilastollisessa tutkimuksessa-
kin.

Vanha ystävä Rose oli muistuttanut häntä siitä, ettei pitänyt
tuijottaa liikaa tilastoja. Rosenkin vanhemmat olivat olleet eri lajia – äiti
keiju ja isä ihminen – ja heidän avioliittonsa oli ollut hyvin onnellinen.
Tutustuttuaan Marieen Lily oli huomannut, että myös tämä historian ja
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oikeustieteen opiskelija oli tosi mukava tyttö. Marie sai Noelin silmät
säteilemään ihan eri tavalla kuin Violet aikoinaan. Eikä mikään estäisi
Lilyä olemasta ystävä Violetin ja tämän perheen kanssa niin kuin tähän-
kin asti.

Marien vanhemmat eivät kuulemma pitäneet keijupoikaa tar-
peeksi hyvänä tyttärelleen. Ilmeisesti he kuitenkin olivat vihdoin alka-
neet hyväksyä tyttärensä valinnan, kun olivat kutsuneet Lilyn kahville.

Lily sirotteli siipiinsä hopeapölyä ja lähti matkaan. Edessä oleva
kyläily ei erityisemmin innostanut.

Marien äiti Eleonora oli pitkä ja hyvin tyylikkäästi pukeutunut
nainen. Hän toivotti Lilyn sydämellisesti tervetulleeksi, mutta hänen
hymynsä ei ulottunut silmiin asti. Hän pyysi Lilyä käymään kahvipöy-
tään ja pahoitteli hillityllä äänellä, että hänen miehensä saapuu hieman
myöhässä.

Kaikki oli talossa kovin prameaa. Ei se Lilyä yllättänyt. Kyllähän
Marien pukeutumisesta ja muustakin olemuksesta huomasi, että hänen
perheellään ei ollut rahasta puutetta.

”No niin, tulkaahan kahville.” Eleonora sanoi. ”Ei meidän kan-
nata Gerardia odotella, kun ei sitä tiedä, kauanko hänellä kestää.”

He siirtyivät pöydän ääreen. Kahvikupit, lautaset, tarjoiluastiat,
kermakko ja sokerikko olivat kaikki samaa ruusukuviollista ja kultareu-
naista sarjaa. Lily muisti hämärästi, että hän olisi nähnyt joskus Rosella
samanlaisia kuppeja. Kahvin kanssa oli tarjolla pullaa, keksejä ja suklaa-
kakkua.

Eleonora oli päällisin puolin ystävällinen, mutta Lily tunsi että
tämä katsoi häntä pitkin nenänvarttaan. Hän huomasi toivovansa, että
vierailu olisi jo ohi, ja vaistosi myös Eleonoran tuntevan samoin. Olisiko
hänellä ikinä mitään muuta yhteistä tuon jäykänelegantin naisen kanssa,
kuin että heidän lapsensa rakastivat toisiaan?

Noel supatti Marien korvaan jotain, mikä sai molemmat tirsku-
maan, ja Marie katsoi Noelia niin rakastuneesti. Oli sydäntälämmittävää
katsoa heitä. Noel muistutti suuresti isäänsä Lancea, Lilyn elämän suu-
rinta rakkautta. Lance oli kuollut Noelin ollessa viisivuotias. Olihan hä-
nellä ollut muitakin miehiä, mutta ei ketään toista kohtaan yhtä suuria
tunteita.

”Nyt mieheni saapui.” Eleonora sanoi kuullessaan oven kolah-
tavan. ”Tässä on mieheni Gerard. Ja tässä on Lily, Noelin äiti.”

Lily katsoi Gerardia silmiin ja putosi 25 vuotta.

V

”... niin mitä?”
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”Otatko lisää kahvia?”
”Ei kiitos.”
Lily pyöritteli lautasellaan olevaa suklaakakunpalaa. Hän ei

pystynyt enää syömään sitä. Uusi puku, jonka hän oli ostanut tätä
vierailua varten, oli yhtäkkiä alkanut puristaa niin, ettei hän saanut
henkeä. Siipiä särki.

Gerard ei selvästikään tunnistanut häntä. Lily olisi tunnistanut
hänet missä tahansa.

Kerran hänen oli ollut pakko olla sen äijän kanssa samassa ra-
kennuksessa, mutta nyt ei ollut. Hän ilmoitti, että hänellä on migreeni-
kohtaus tuloillaan ja lähti saman tien.

Lentomatka kotiin kesti puoli tuntia, mutta hänen kätensä täri-
sivät vielä kotonakin.

Kotiin päästyään Lily sulki visusti kaikki ikkunat. Hän laittoi
rauhoittavaa yrttiteetä, kietoutui vaaleanpunaiseen saaliin ja yritti saada
itsensä vakuuttuneeksi, että kyse oli vain tavattoman huonosta tuurista,
kohtalon ivasta, eikä mikään oikeasti uhkaisi hänen ihanaa elämäänsä.

V

Marie ja Noel olivat matkalla Lilyn luo.
”Lily oli kuin peura ajovaloissa heti, kun isä saapui.” Marie

sanoi.
”Niin, se oli outoa. Ei hän yleensä ole sellainen. Ei äidillä ole

ikinä ennen ollut migreeniä.” Noel sanoi.
”Lily katsoi lähtiessään minua jotenkin oudosti. Niin kuin hän

olisi nähnyt minut ensimmäisen kerran.”
” Ilmeisesti äidillä tosiaan oli huono olo.”
”Jos isän ja Lilyn välillä on ollut jotain. Jokin onnettomasti

päättynyt nuoruudenromanssi.”
”Gerardko muka olisi seurustellut keijun kanssa?” Noel kysyi

epäuskoisesti. ”Hänhän sietää meidänkin seurusteluamme vain juuri ja
juuri. Eikä Gerard muutenkaan ole yhtään äidin tyyppiä. Äidin miesma-
ku on onneksi aivan toisenlainen.”

”Ehkä isäkin on ollut nuorempana toisenlainen.”
”Sinulla on taas vaihteeksi liian vilkas mielikuvitus.”
”Voi olla. Mutta siksihän sinä minusta tykkäätkin.” Marie sanoi

hymyillen vallattomasti.
Marien hunajanvaaleat hiukset loistivat kilpaa auringon kanssa.

Noel ihmetteli jälleen kerran, miten tämän yrmeä isä ja hillitynjäykkä
äiti olivat voineet saada niin ihastuttavan lapsen. Tytön, jonka silmistä
aurinko nousi.

D
DG

DD

DD

D

D
39



QQUAOAUQQ
QQUAOAUQQ

Q
Q

U
A
O
A
U

Q
Q

Q
Q

Q
U

A
O
A
U

Q
Q

Q
Noel ja Marie saapuivat. Lily yritti kovasti suhtautua Marieen

kuten ennenkin. Eihän se hänen vikansa ollut, tyttö ei ollut edes synty-
nyt silloin. Harmi, että asiat olivat näin, sillä he olisivat voineet olla
hyviä ystäviä.

Marie ei voinut enää hillitä uteliaisuuttaan ja kysyi Lilyltä:
”Anteeksi, jos minä utelen liikaa... eihän tämä minulle kuulu, mutta
onko... onko sinulla ja isällä ollut suhde, ennen kuin hän meni naimisiin
äidin kanssa?”
  ”Ei, ei, ei missään tapauksessa.” Lily ei voinut olla nauramatta aja-
tuksen absurdiudelle. ”Minä en olisi seurustellut isäsi kanssa, vaikka hän
olisi ollut viimeinen mies maailmassa.”

”Mistä tässä sitten on kyse?” Noel kysyi. ”Ihan totta äiti, sinä
käyttäydyit oudosti eilen.”

Lily huokaisi. Ei hän olisi välittänyt puhua siitä. Mutta nuorten
täytyi saada tietää. Sitä vartenhan hän oli kutsunut heidät tänne.

”Se on vanha juttu. Toimin sisällissodan aikaan vastarintaliik-
keen tukijoukoissa. Jäin siitä kiinni ja jouduin vangiksi Chantessiin.
Noel tämän tietääkin, en tiedä, onko hän kertonut sinulle.”

”Joo, on hän siitä joskus maininnut.”
”En minä ollut siellä kuin neljä kuukautta. Onnistuin pakene-

maan Galandriaan. Mutta se oli melkoisen traumaattinen kokemus, näin
pitkään painajaisia siitä.”

”Tiedän, olen lukenut Chantessista paljon opintoihini liittyen.”
Marie sanoi.

”Etkä tiedä.” Lily tuhahti. ”Sinä luet kirjoja, ja luulet sillä pe-
rusteella tietäväsi elämästä paljonkin, vaikka olet oikeasti tuollainen
hemmoteltu lellipentu. Et sinä tiedä mitään siitä pelosta ja avuttomuu-
desta! Tapasin isäsi Chantessissa”, Lily jatkoi. ”Hän oli siellä töissä van-
kilanjohtajana. Tunnistin hänet heti, kun näin hänet.”

”Eihän se voi pitää paikkaansa. Ei isä ole koskaan kertonut, että
hän olisi ollut Chantessissa töissä. Eikä hän muutenkaan...”

”No eipä tuollaisista asioista kannata paljon huudella nykymaa-
ilmassa. Varmasti moni muukin siellä töissä ollut on salannut taustan-
sa.”

”Ei se silti voi olla totta.” Marie sanoi ääni väristen. ”Sinä olet
varmasti erehtynyt, sekoitat isän johonkuhun toiseen. Siitähän on aikaa
25 vuotta.”

”Olkoot vaikka 100 vuotta, minä en todellakaan ole erehtynyt.
Isäsi on inhottava sadisti, joka leikkasi siipeni kolme kertaa ja selvästikin
nautti siitä! Koska sinulla ei ole siipiä, et voi koskaan täysin käsittää,
miten hirveää se on. Eikä siinä kaikki, minä melkein kuolin isäsi takia!
Hän olisi tappanut minut, ellen olisi onnistunut pakenemaan, se oli tosi
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täpärä tilanne. Te ette voi seurustella enää! Pysy erossa minun
pojastani!!”

V

Marie tajusi Noelin taluttavan häntä ulos Lilyn talosta. Noel otti hänen
autonsa avaimet ja laittoi hänet etupenkille istumaan. Hän oli kuullut
kuin sumussa Noelin huutavan äidilleen, ettei tämä voinut heidän seu-
rustelustaan päättää. Noel sanoi:

”Minä ajan. Sinä et todellakaan näytä olevan ajokunnossa.”
 Ei Marie ollutkaan. Eihän hän tajunnut kotimatkasta juuri

mitään.
”Lily vihaa minua.”
”Eikä vihaa. Täytyyhän äidin tajuta, ettei se ollut millään lailla

sinun syytäsi. Kyllä hän tuosta rauhoittuu, kun vähän aikaa kuluu.”
”Niin, mutta kaikki on pilalla.” Marie sanoi itku kurkussa.
”Eikä ole. Ok, Gerard paljastui suuremmaksi ääliöksi, mitä mi-

näkään olisin voinut kuvitella, mutta se ei vaikuta tippaakaan tunteisiini
sinua kohtaan. Se oli heidän sotansa, ei meidän. Minä rakastaisin sinua,
vaikka koko sukusi olisi ollut töissä Chantessissa. No niin, perillä ollaan.
Tulenko minä ylös?”

”Älä tule, haluan nyt olla yksin.”
Noel ei tajunnut, miten kamalalta Mariesta tuntui. Mikäs hätä

hänellä oli, eihän tässä hänen vanhemmistaan ollut kyse. Miten isä oli
saattanut? Siipien leikkaaminen oli niin julmaa ja barbaarista. Ja äiti oli
ihan varmasti tiennyt, hehän olivat olleet sodan aikaan jo naimisissa.
Mitä hänen keijukaverinsakin sanoisivat, jos saisivat tietää? Eivät var-
maan haluaisi olla enää missään tekemisissä hänen kanssaan.

Kaikki oli yhtäkkiä niin synkkää ja raskasta, että hän tunsi
musertuvansa taakan alle.

V

”Itse asiassa minä olen tiennyt jo muutaman kuukauden, että isä on ol-
lut Chantessissa töissä.” Brigitte sanoi, kun Marie oli purkanut sydän-
tään isosiskolleen. ”Eräs Jacobin perhetuttu on myös ollut siellä töissä ja
hän tunnisti isän yhdestä valokuvasta, kun kävi meillä.”

Brigitte sanoi sen kevyesti, kuin olisi kertonut isän ja sen mie-
hensä perhetutun olleen koulussa samalla luokalla.

”Tietääkö Alex tästä?”
”Tietää.”
”Ette sitten ajatelleet kertoa minulle.”
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”Me ajattelimme, että sinun on parempi olla tietämättä. Sinä

olet välillä niin herkkä tuon maailmanparannusviettisi kanssa. Varsinkin
sen jälkeen kun aloit seurustella Noelin kanssa.”

”Kiitti vaan. Miten sinä voit suhtautua tähän noin kevyesti?”
”Kyllähän minustakin tuntui ikävältä kuulla, että isä on ollut

tuollaisessa mukana. Mutta mitä me muka asialle voimme? Emme mi-
tään, emme me voi menneisyyttä murehtimalla muuttaa. Sinä vatvot
muutenkin ihan liikaa kaikenlaisia asioita, vaikeutat vaan sillä tavoin
elämääsi. No, sitten huomaat, kun sinulla on pieniä lapsia, ettei sellai-
seen enää jää aikaa eikä energiaa.”

Marien sydäntä riipaisi, kun hän tajusi, että pohjimmiltaan hän
oli yksin tuskansa kanssa. Hän ei tulisi ikinä saamaan siskolta sellaista
tukea, mitä oli kaivannut. Olivatko he oikeasti koskaan edes olleet lähellä
toisiaan?

”Miten minun ja Noelin käy?”
” Minusta sinun kyllä olisi järkevintä unohtaa Noel ja alkaa seu-

rustella jonkun ihmisen kanssa. Samaa lajia olevat ymmärtävät kuitenkin
toisiaan parhaiten.”

Tuota äiti ja isäkin aina paasasivat hänelle. Mutta se ei ollut
totta.

Elämästä oli tullut yhtäkkiä niin monimutkaista ja ristiriitaista.

V

”... ja Noel sanoi minulle, että en minä voi vanhojen traumojeni takia pa-
kottaa häntä eroamaan Mariesta, ja häipyi ovet paukkuen. Noel on täysin
sen tytön lumoissa. Ties vaikka olisivat yhdessä juuri tälläkin hetkellä.
Se on minusta kerta kaikkiaan sietämätöntä!” Lily tilitti Roselle.

Rose kuunteli aikansa Lilyn paasausta ja kysyi sitten:
”Muistatko sinä minun Hugo-setäni?”

”Muistan. Harvinaisen ikävä tyyppi hänkin oli. Mutta miten hän
nyt tähän liittyy?”

”Muistutanko minä sinusta häntä?”
”Et tietenkään. Mistä sinä sellaista olet saanut päähäsi? Sinähän

olet yksi suloisimpia ja lempeimpiä olentoja, mitä olen ikinä tavannut.”
”Joten ei Marienkaan tarvitse olla yhtään isänsä kaltainen.”
”Ei hän varmasti olekaan. Mutta silti heidän seurustelunsa ottaa

minua päähän. Ja entäs jos he hankkivat lapsia? Molemmat kyllä puhu-
vat, etteivät halua lapsia, mutta tuossa iässä nyt mieli voi muuttua vielä
moneen kertaan. Minä en todellakaan halua lapsenlapsia, joissa on sen
äijän geenejä!”
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”Onhan tuo kieltämättä aika hankala tilanne. Mutta he ovat niin

nuoria, että mitä tahansa voi tapahtua. Eihän sitä tiedä, vaikka Noel
vielä palaisikin yhteen Violetin kanssa.”

Niin, Violet. Tämä oli viikko sitten tunnustanut hänelle pienessä
hiprakassa isänsä 50-vuotisjuhlissa, että hänellä oli edelleen tunteita
Noelia kohtaan. Mitähän Lily voisi tehdä asialle?

Yliopiston vuosiloma alkaisi pian. Noel oli tulossa asumaan ko-
tiin loman ajaksi, koska hän oli saanut täältä töitä. Se helpottaisi asioita
huomattavasti.

Ensin Lily kertoisi Violetille, että Noel oli sanonut kaipaavansa
häntä ja katuvansa heidän eroaan. Seuraavaksi hän sanoisi Noelille, että
Violet vaikutti hänestä aika yksinäiseltä ja ehdottaisi, että poika voisi
piristää vanhaa ystäväänsä viemällä tämän syömään. Eiköhän loppu pi-
täisi huolen itsestään. Ehkä hän voisi jopa lähettää Noelin puolesta Ma-
rielle lyhyen viestin…

V

Marie tuijotti kyyneleisin silmin Noelilta saamaansa sähköpostia. Juuri
tätä hän oli pelännyt.

Violet oli varmasti ollut hauskaa ja eloisaa seuraa sillä välin, kun
hän oli murehtinut synkkää perhesalaisuuttaan. Violetilla oli kapeampi
vyötärö, siivet ja suku, joka oli Lilyn mieleen. Lisäksi Noelilla ja Viole-
tilla oli yhteinen menneisyys ja he voisivat käydä yhdessä lentämässä.

Mutta oli törkeää, että Noelilla ei ollut pokkaa sanoa hänelle
kasvotusten, että hän halusi erota. Hän oli kyllä kuullut
tyttökavereiltaan miehistä, jotka päättivät suhteen sähköpostitse – hänen
parhaalle ystävälleen Zahirallekin oli kerran käynyt niin – mutta ei hän
olisi ikinä voinut kuvitella, että Noel toimisi niin raukkamaisesti.

Mistä sen tiesi, vaikka niillä kahdella olisi ollut peliä hänen sel-
känsä takana jo ties kuinka kauan? Tai ainakin siitä asti kun... Noelin
eroviesti oli niin sopivasti ajoitettu: kolme kuukautta kestävä vuosiloma
oli juuri alkanut. Tietysti ne olivat yhdessä suunnitelleet tämän: Jätä
Marie nyt, niin vältyt kiusallisilta kohtaamisilta yliopistolla. Kyllä hän
sitten on jo päässyt erosta yli, kun uusi lukuvuosi alkaa.

Luuliko Noel tosiaan, että häntä voi kohdella ihan miten vain?
Hän menisi sanomaan suorat sanat sille kaksinaamaiselle nilkille.

Marie lähti matkaan saman tien. Hän ajoi ennätysvauhtia Noelin
kotiin. Noel istui pihakeinussa ja näytti yllättyneen ilahtuneelta hänet
nähdessään.

”Prinsessa! Mitä sinä täällä teet? Eihän meidän tänään pitänyt
tavata.”
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”Olisit voinut edes puhua kanssani ennen, kuin palasit yhteen

exäsi kanssa!”
Noel katsoi häntä ällistyneenä: ”Mitä ihmettä sinä oikein sekoi-

let? Olethan sinä tiennyt koko ajan, että minä pidän edelleen yhteyttä
Violetin kanssa. Hänhän on vanha ystäväni ja naapurini.”

”Ja selvästikin mieluisampi tyttöystävä kuin minä.”
”Ei tietenkään ole. Siis mikä teitä molempia oikein vaivaa?”

Noel puuskahti ärtyneenä. ”Minä menen Violetin kanssa syömään täysin
kaverimielessä, niin kuin olen tehnyt monta kertaa ennenkin. Yhtäkkiä
hän saa päähänsä, että minä muka haluaisin palata yhteen hänen kans-
saan. Sitten sinä ryntäät tänne kuin myrskyn merkki. Mistä ihmeestä
sinä oikein olet saanut päähäsi, että...”

”No mistäköhän? Vai oletko sinä niin Violetin lumoissa, että
ehdit jo unohtaa, että lähetit tämän eilen?” Marie sanoi ja tyrkkäsi
Noelille printtaamansa eroviestin.

Noel kalpeni lukiessaan viestiä. ”Marie, minä vannon, että en ole
kirjoittanut tätä.”

”Sinun sähköpostiosoitteestasi tämä viesti on joka tapauksessa
tullut.”

”Miten ihmeessä? Hetkinen...  Tämän täytyy olla äidin tekosia,
hän on ainoa olento, joka on voinut eilen päästä tietokoneelleni. Miten
hän saattoi?”

Hurja toivonkipinä valtasi Marien mielen: ”Siis etkö sinä halua-
kaan erota minusta ja seurustella Violetin kanssa?”

”En tietenkään! Mehän erosimme Violetin kanssa siksi, että mi-
nä rakastuin sinuun. Sinä olet se oikea. Mutta tiedätkö, mikä minusta
on surullista?”

”No mikä?”
”Että sinä et enää itse näe, miten ihana olet. Sinä murehdit

asioista, joihin et mitenkään ole voinut itse vaikuttaa. Montako kertaa
sinulle täytyy sanoa, ettei ole sinun vikasi, että isäsi on ääliö? Ja tunnet
muutenkin nykyään syyllisyyttä ties mistä. Niin kuin vaikka siitä, että
sinä ajat autolla, kun moni muu kulkee bussilla. Tai että sinulla on varaa
ostaa merkkilaukkuja, kun moni muu joutuu ostamaan laukkunsa kirp-
parilta. Millä minä saisin sinut uskomaan, että kaikki tuo on aivan tur-
haa syyllisyyttä?

”Minä yritän uskoa.”
”Ja minä olen iloinen, että saimme asian selvitettyä. Haluan var-

mistaa, ettei sellainen riski toistu. Marie rakkaani, menetkö kanssani
naimisiin?”

”Vaikka heti.” Marie sanoi silmät säteillen.
”Lähdetään sitten maistraattiin saman tien.”
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”Oletko tosissasi?”
”Olen. Mistä sen tietää, vaikka sinun vanhempasi olisivat jo pu-

nomassa jotain samanlaista juonta meidän päämme menoksi? Mennään
tänään naimisiin, ja pidetään bileet kavereille myöhemmin.”

”Tuo alkaa kuulostaa tosi hyvältä idealta. Mutta poiketaan edes
minun asuntoni kautta, niin laitan paremman näköiset vaatteet päälle ja
vähän meikkiä.”

”Käydään sitten, jos välttämättä haluat. Minusta sinä et kyllä
tarvitsisi mitään, näytät tosi kauniilta.”

”Sinun mielestäsi minä nyt näytän kauniilta missä tahansa ryt-
kyissä, vaikka perunasäkissä.”

”Kaikkein parhaimmalta näytät kyllä ilman vaatteita.”
 Marie nauroi. Elämä oli taas täynnä iloa ja valoa.

V

”Minä olen hyvin pettynyt tästä.” Lily totesi kuultuaan hääuutisen.
”Enkä aio ikinä olla missään tekemissä Marien suvun kanssa.”

”Minäkin olen pettynyt sinuun, äiti.” Noel sanoi. Miten saatoit
sillä tavoin juonitella?”

”Ajattelin vain sinun parastasi.” Lily sanoi. ”Sinä olet niin fiksu
ja komea poika. Olisit voinut saada kenet tahansa.”

Marien vanhemmilla oli samanlainen ääni kellossa. Marie ei jak-
sanut välittää. Hän ja Noel olivat yhdessä, se oli tärkeintä.

V

Marien kävelyreitti kulki Delobriandin korkeimpien rantakallioiden yli.
Hän rakasti tätä paikkaa. Täältä näki kauas merelle ja rannikon hurmaa-
vat saaret, jotka olivat tähän aikaan vuodesta täynnä sinikelloja. Kun
meni seisomaan ihan kallion reunalle ja antoi merituulen tuivertaa hiuk-
siaan, saattoi tuntea olevansa ihanasti irrallaan arjesta.

Nyt Marie kuitenkin mietti eilistä käyntiään kotikotona. Isä oli
paasannut taas vaihteeksi, että hänen avioliittonsa Noelin kanssa ei tulisi
kestämään. Hän tokaisi tietävänsä kaiken isänsä menneisyydestä Chan-
tessissa, joten isällä ei todellakaan ollut varaa kritisoida hänen miestään
tai ketään muutakaan hänelle tärkeää olentoa. Isä oli sanonut, että oli
täysin keijujen oma vika, että olivat joutuneet hankaluuksiin. Jos keijuil-
la ei olisi aikoinaan ollut niin kohtuuttomia vaatimuksia, sotaa ja Chan-
tessia ei olisi tullut.

Silloin Marie oli tajunnut, että isä ei ikinä myöntäisi olevansa
väärässä tai tehneensä väärin missään asiassa. Äiti puolestaan oli aina
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kaikesta samaa mieltä kuin isä. Ei hän sille mitään voinut että he olivat
sellaisia. Kunpa Lilykin vielä tajuaisi sen ja ymmärtäisi, että hän oli ai-
van eri maata. Hän oli pitänyt Lilystä kovasti.

Marie oli niin ajatuksissaan, ettei hän huomannut reitillään ole-
via irtokiviä. Hän kompastui liukkaaseen kiveen liian lähellä kallion reu-
naa ja putosi reunan yli. Ennen kuin hän ehti tajuta, mitä tapahtui, hän
tunsi kipeän iskun päässään ja vajosi pimeyteen.

V

Lily rakasti tätä paikkaa: merituulta hiuksissaan ja sinikellosaaria. Hän
kävi välillä Delobriandissa varta vasten päästäkseen lentämään tätä reit-
tiä. Yhtäkkiä hän näki jonkun makaavan pienellä kallionkielekkeellä.
Hän lensi lähemmäksi ja hätkähti. Sehän oli Marie. Tajuttomana ja ver-
ta hiuksissaan.

Lily oli toivonut, että Noel pääsisi Mariesta eroon. Mutta ei nyt
sentään tällä tavalla, hyvänen aika. Hänen täytyi hakea kiireesti apua.

Hän lensi Delobriandin sairaalaan niin nopeasti kuin ikinä pääsi.
Onneksi sinne ei ollut pitkä matka. Hän saapui perille aivan hengästy-
neenä ja sydän hakaten. Ambulanssimiehet hakivat kiireesti Marien sai-
raalaan. Heidän mukaansa oli onni onnettomuudessa, että Marie oli pu-
donnut kielekkeelle. Jos hän olisi pudonnut mereen asti, hän ei olisi sel-
vinnyt hengissä.

Kun Noel saapui paikalle, Marie oli edelleen tajuttomana.
”Minä en kestä, jos Marie kuolee! En voi olla ilman häntä!”
Lilyn sydäntä vihlaisi, kun hän näki, miten hädissään Noel oli

vaimonsa takia. Hän yritti rauhoitella poikaansa.
”Kyllä Marie selviää, ihan varmasti. Hän on nuori ja vahva, eikä

pudotus onneksi ollut iso.”
”Meillä on ollut niin ihanaa yhdessä.”
”Teillä on varmasti yhteisiä vuosia jäljellä vaikka kuinka paljon.”

Lily sanoi. Hän katsoi Noelia ja totesi hiljaa: ”Sinä olet tosiaan ollut on-
nellinen Marien kanssa.”

”Olen. Sitähän minä olen aina sanonut, että hän on minulle se
oikea.”

”Minä olen tainnut kohdella Marieta aika ilkeästi.”
Lily oli aina ollut hyvin sanavalmis ja nähdessään Marieta hän ei

ollut jättänyt väliin yhtään tilaisuutta piikitellä tämän isän menneisyy-
destä. Nyt häntä hävetti oma käytöksensä.

”Niin olet. Mutta sinä myös pelastit hänet. Jos et olisi ollut sa-
maan aikaan lentämässä siellä rantakallioilla, niin...” Noel ei pystynyt
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jatkamaan lausetta pidemmälle ja hänen silmänsä kyyneltyivät. Lily ha-
lasi poikaansa.

”Älä itke, kultaseni. Marie toipuu kyllä, ja minä lupaan, että
tästä lähtien olen hänelle kiltti.”

Ei sillä ollut enää mitään väliä, keitä Marien vanhemmat olivat.
Marie oli oma itsensä.

Kun Marie heräsi tajuttomuudesta, Lily oli melkein yhtä helpot-
tunut kuin Noel. Lily otti Marieta kädestä ja sanoi:

”Anteeksi, että olen ollut sinulle niin ilkeä enkä ole tajunnut,
miten onnelliseksi sinä olet minun poikani tehnyt.”

Marie näki Lilyn silmistä, että tämä oli aidosti pahoillaan.
”Meistä tulee vielä hyvät ystävät.” Marie sanoi.
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          erja avasi mökin ulko-oven. Sisältä löyhähti ummehtunutta,
            kylmänkosteaa ilmaa.

          ”Täällä ei ilmeisesti ole käyty pitkään aikaan?”
Tiina kysyi.

                                  ”Perikunta ei päässyt sopuun siitä, kuka mökin
saisi”, Merja vastasi. ”Kukaan ei ole asunut mökissä omistajan kuoleman
jälkeen.”
  Merja ja Tiina avasivat kaikki mahdolliset ikkunat. Sisään vir-
taava lämmin ilma raikasti mökin vähitellen. Vuodevaatteet, patjat, soh-
vatyynyt ja matot kannettiin pihalle tuulettumaan. Merja lakaisi lattian
ja Tiina pyyhki pölyjä huonekalujen ja taulujen päältä. Taulut olivat me-
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riaiheisia maalauksia, jollaisia myytiin melkein kaikilla markkinoilla.
Kirjahyllyllä oli kuvia parrakkaasta miehestä eksoottisissa paikoissa. Jois-
sakin kuvissa taustalla näkyi satamaan ankkuroitu rahtilaiva. Tiina ve-
täisi alas pölyisen lakanan, joka oli ripustettu suojaamaan jotain olohuo-
neen seinällä olevaa suurta esinettä.

”Hyi hitto, onpa ruma!” Tiina huudahti. ”Ei ihme, että tämä oli
peitetty.

Lakanan alta paljastui jykevä kokovartalopeili. Tummaa puuta
oleva kehys kuvasi kahta siivekästä käärmettä, joiden hännät olivat sol-
mussa peilin alaosassa. Yläosassa, käärmeiden päiden välissä oli pääkallo,
jonka otsaan oli kaiverrettu jonkinlainen symboli. Symboli muistutti Ve-
nus-symbolia, mutta ympyrän sijaan ristin yläpuolella oli kärki ylöspäin
oleva kolmio.

”Miksi kukaan haluaisi tuollaisen seinälleen?” Tiina kysyi.
”Se saattaa olla arvokas”, Merja vastasi. ”Ainakin se näyttää van-

halta. Pitäisikö pyytää arvio joltain antiikkikauppiaalta?”
”Entä jos se on arvokas? Perikunta voi vaatia osansa rahoista.”
”Mökki myytiin irtaimistoineen, joten peili on minun. Turha tulla

jälkikäteen itkemään. Etkö sinä tuntenutkin jonkun antiikkikauppiaan?”
”En ole tavannut Kristiania pitkään aikaan, mutta saan varmaan

lirkuteltua ilmaisen arvioinnin.”
”Kiitos, saat vaatteista henkilökunta-alennuksen, kun tulet seu-

raavan kerran ostoksille.”
Tiina otti taulusta muutaman kuvan kännykkäkamerallaan.
”Nyt voisi kyllä olla kahvitauon paikka”, Tiina sanoi.
Kaivon pumppu lähti parin yrityksen jälkeen yskähdellen käyntiin.

Vettä piti laskea jonkin aikaa ennen kuin vesi näytti juomakelpoiselta.
Merja keitti kahvia ja Tiina kantoi puuliiteristä pihalle puutarhapöydän
sekä pari kokoontaitettavaa tuolia. Naiset katselivat järvelle juodessaan
kahvia. Muutama sorsa uiskenteli laiturin lähellä. Kauempana järvellä
kellui vene, jonka kyydissä olijat kalastivat.

”Oliko mökin edellinen omistaja merimies?” Tiina kysyi.
”Hän oli merikapteeni, joka hankki mökin jäätyään eläkkeelle.”
”Aika outoa, että hän hankki mökin syvältä sisä-Suomesta eikä

meren rannalta.”
”Ehkä hän sai tarpeekseen meren näkemisestä?”
Aurinko oli jo laskenut lähelle taivaanranta kun Merja ja Tiina lo-

pettivat siivoamisen ja siirtyivät saunan lämmitykseen. Ilta kului leppoi-
sasti saunoen, puukiuas antoi miellyttävät löylyt. Kun he istuivat sauna-
terassilla juomassa siideriä, Tiina huomasi sormuksen Merjan sormessa.

”Miksi sinulla on yhä tuo sormus sormessasi?” Tiina kysyi.
Merja vilkaisi vasemman käden nimetöntään.
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”Minä...en vain ole vielä saanut aikaiseksi ottaa sitä pois.”
”Et kai oikeasti kuvittele Sakarin palaavan? Hän on sen nartun

luona Turussa eikä tule takaisin. Heitä se sormus tuonne järveen saman
tien!”

Merja ei keksinyt mitään vastalausetta. Hän otti sormuksen
sormustaan ja katsoi sitä viimeisen kerran. Merja muisteli ohikiitävän
hetken ajan Sakaria ja heidän kuherruskuukauttaan Pariisissa. Muisto
tuntui haalistuneelta, kuin jonkun toisen muistolta. Sormus lensi kaares-
sa ja upposi pinnan alle.

”Sillä lailla!” Tiina sanoi. ”Sinä olet välillä liian tunteellinen ja
kiltti. Sinun olisi pitänyt vaatia puolet Sakarin rahoista eikä tyytyä vä-
hempään.”

”En jaksanut riidellä. Sainhan minä meidän Lauttasaaren asun-
non ja tarpeeksi rahaa tämän mökin ostamiseen sekä pitkään lomaan.
Ihan tarpeeksi viidestä vuodesta.”

Merja ja Tiina jatkoivat saunomista ja uimista, kunnes hyttyset
ajoivat heidät sisälle mökkiin.

”Jos minä nukun sohvalla, niin tuo kammottava peili pitää siirtää
muualle”, Tiina sanoi.

”En minä sitä yksin jaksa kantaa, saat luvan auttaa”.
Ähellettyään jonkin aikaa heidän piti myöntää, että peili oli liian

raskas heille.
”Antaa olla”, Merja sanoi. ”Nuku sinä makuuhuoneessa, minä

voin nukkua sohvalla”.
Merja katui valintaansa, sillä peili näkyi suoraan sohvalle. Pääkal-

lo vaikutti tuijottavan suoraan häneen tyhjillä silmäkuopillaan. Peilin
pinta tuntui väreilevän kesäyön hämäryydessä kuin vedenpinta, jota tuu-
lenvire hyväilee. Lopulta Merja ei enää kestänyt. Hän haki lakanan ja
peitti peilin. Vasta sen jälkeen hän sai nukuttua kunnolla.

Seuraava päivä kului villinä rehottavaa pihaa raivatessa. Saunan ja
ruoan jälkeen Tiinan piti lähteä takaisin Helsinkiin. Merja vei hänet
muutaman kilometrin päässä olevan huoltoaseman luona olevalle bussi-
pysäkille.

”Pärjäätkö varmasti yksin?” Tiina kysyi noustessaan autosta.
”Siellä metsän keskellä voi tulla mökkihöperöksi.”

”Totta kai pärjään. Minulla on kasa kirjoja ja kannettavassani on
mobiililaajakaista, voin katsoa netti-TV:tä. Jos alkaa ahdistaa, palaan
kaupunkiin.”

Mökin hiljaisuus tuntui ensin painostavalta, mutta kaunis aurin-
gonpaiste sai Merjan paremmalle tuulelle. Ruokajuomaksi mukaan otettu
viinipullo oli jäänyt juomatta ja seisoi tiskipöydällä. Merja teki pullolle
tilaa olohuoneen kirjahyllystä ja ajatteli ostaa pullotelineen käydessään
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seuraavan kerran Helsingissä. Hän loikoili loppupäivän kuistilla luke-
massa dekkareita. Mennessään illalla nukkumaan Merja vilkaisi olohuo-
neen peiliä ja säpsähti. Peiliä peittänyt lakana oli lattialla peilin edessä.
Hetkeksi Merjan valtasi pelko siitä, että joku oli käynyt mökissä. Tai oli
ehkä vieläkin mökissä?

Hän oli kuitenkin viettänyt koko päivän kuistilla oven vieressä,
kukaan ei olisi päässyt sisään hänen huomaamattaan. Merja tarkasti mö-
kin ikkunat. Kaikkien haat olivat kiinni eikä niitä saanut auki ulkopuo-
lelta. Tuuletusikkunat olivat olleet auki koko päivän, mutta niistä ei
mahtunut kukaan sisään ja niiden verkot vaikuttivat ehjiltä. Merja tuli
siihen tulokseen, että läpiveto oli aiheuttanut tuulenpuuskan, joka oli
pudottanut lakanan. Muuta järkevää selitystä ei ollut. Laitettuaan la-
kanan paikalleen hän meni nukkumaan.

Seuraavana päivänä mökin pihalle tupsahti vanhempi pariskunta
mukanaan vasta leivottu mansikkapiirakka.

”Päivää taloon”, nainen sanoi. ”Ajateltiin tulla tervehtimään uutta
naapuria. Minä olen Sirkka Sinivaara.”

”Pertti”, mies murahti.
”Merja Saarinen”.
”Tämä on viimevuotisista marjoista tämä piirakka”, Sirkka sanoi.

”Mutta kai se kahvin kanssa menee.”
Merja ymmärsi vihjeen ja meni keittämään kahvia. Sirkka auttoi

kattamaan astiat puutarhapöydälle. Sirkka ja Pertti olivat omistaneet
naapurimökin jo parikymmentä vuotta. Nyt eläkkeellä he asuivat mökillä
toukokuusta lokakuuhun.

”Yksinkö sinä täällä asustelet?” Sirkka kysyi. ”Vai tuleeko perhe
tänne juhannukseksi?”

”Yksin”, Merja vastasi. ”Ei ole perhettä”.
”Ei ne meidänkään lapset varmaan ehdi kuin juhannuksena kä-

väistä. Lapsenlapset saattavat tulla kesälomalla pidemmäksi aikaa. Mu-
kavaa kyllä saada uusi naapuri, tämä mökki ehtikin olla autiona jo pari
vuotta.”

”Oli se kyllä outo juttu se Gustafssonin tapaus”, Pertti tokaisi.
”Kenen, mikä tapaus?” Merja kysyi.
”Mökin entinen omistajan, Henrik Gustafssonin. Mies oli meri-

kapteeni, vuosikausia merillä ja menee sitten hukkumaan järveen tyy-
nellä säällä. Oli kuulemma vielä selvin päinkin ja sepalus kiinni.”

”Ei siinä mitään outoa ollut”, Sirkka sanoi. ”Se iso peili oli ran-
nalla, ehkä hän oli raahaamassa sitä saunan pukuhuoneeseen ja sai sai-
raskohtauksen? Ei niin nuori mies vielä eläkkeelle pääse, ellei sitten sai-
raseläkkeelle. Eläkkeellä hän varmaan oli, kun ei kuulemma enää töissä
käynyt.”
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”Ei se Henrik sairaalta näyttänyt, päinvastoin. Ja miksi hän lähti

veneilemään jos sai kohtauksen?”
”Mistä minä tiedän? Jos se oli aivoverenvuoto ja hän meni sekai-

sin?”
Pertti tuhahti keskustelun päättymisen merkiksi ja vilkaisi mökin

kattoa.
”Tuo räystäs kyllä putoaa kohta”, Pertti sanoi. ”Voin tulla joku

päivä naulaamaan sen.”
Pertin ja Sirkan lähdettyä Merja kantoi likaiset astiat sisälle. Ha-

kiessaan kesken ollutta kirjaa olohuoneesta Merja vilkaisi peiliä. Pääkal-
lon silmät tuijottivat häntä. Taivas meni äkisti pilveen ja mökkiin tuli
hämärä.

Merja ei ymmärtänyt, miten lakana oli taas päätynyt lattialle.
Tuuletusikkunat olivat kiinni, joten tuulenpuuskaa ei voinut syyttää.
Oliko Sirkka vetänyt lakanan peilin päältä? Ei, Sirkka ei ollut käynyt
olohuoneessa. Oliko Pertti jostain syystä käynyt olohuoneessa? Merja
nappasi lakanan lattialta ripustaakseen sen paikalleen. Kun hän katsahti
peiliin, hän näki miehen seisomassa takanaan, vain puolen askeleen pääs-
sä. Merja kirkaisi, pudotti lakanan ja käännähti. Olohuone oli tyhjä.
Mies oli kadonnut. Merja otti kirjahyllystä viinipullon aseekseen ja tutki
koko mökin. Ketään ei löytynyt. Pihakin oli autio. Merjaa ympäröi ke-
säisen iltapäivän hiljaisuus, jonka rikkoi vain metsästä kuuluva linnun-
laulu.

Merja ei voinut ymmärtää, miten mies oli voinut kadota jälkiä jät-
tämättä hänen takaansa. Vai oliko mitään miestä ollutkaan, oliko hän
kuvitellut koko jutun? Voiko mökkihöperöksi tulla niin pian? Merja pa-
lasi sisälle ja peitti peilin. Huomenna hän kävisi naapurissa ja pyytäisi
Perttiä kantamaan peilin puuliiteriin. Laittaessaan viinipulloa takaisin
Merja kiinnitti huomionsa kirjahyllyllä olevaan valokuvaan. Kuvassa ole-
va mies näytti tutulta. Merja tutki kuvaa hetken ja henkäisi ällistyneenä
ymmärtäessään yhteyden. Hänen peilin kautta näkemänsä mies oli sama
kuin valokuvassa. Valokuva esitti mökin edellistä omistajaa Henrik Gus-
tafssonia, joka naapurin Pertin mukaan oli hukkunut järveen.

Merjan ensimmäinen reaktio oli halu sännätä autoon ja ajaa saman
tien takaisin kaupunkiin. Hän sai kuitenkin hillittyä itsensä, koska ei
halunnut kuulla pilailua siitä, kuinka kaupunkilaistyttö ei selvinnyt päi-
vääkään yksin maalla. Merja istui sohvalle pohtimaan, mitä tekisi. Hän
tuijotti peiliä ja peilin koristepääkallo tuijotti virnuillen takaisin. Miten
hän oli voinut nähdä Henrikin takanaan? Oliko Henrik sittenkin hengis-
sä ja piileskeli mökissä tai sen läheisyydessä? Se ei siltikään selittäisi,
miten Henrik oli yhtäkkiä kadonnut. Merja katseli ympärilleen ja huo-
masi jalkalampun seinän vieressä. Merja meni peilin luokse. Peilikuvassa
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jalkalamppu oli hänen takanaan, ehkä hän olikin vain hämärässä luullut
jalkalamppua ihmiseksi? Pilvien väistyessä auringon edestä olohuoneessa
tuli valoisampaa. Merja päätti unohtaa koko jutun, hän oli luultavasti
vain kuvitellut omiaan. Nostettuaan lakanan peilin päälle Merja haki
maalarinteippiä ja teippasi lakanan paikoilleen.

Seuraavat päivät kuluivat lokoisasti. Aurinko paistoi ja Merja ku-
lutti aikaa tekemättä mitään erityisempää. Mökissä olisi riittänyt kun-
nostettavaa, pihapiirin villiintyneessä kasvimaailmassa olisi ollut raivat-
tavaa ja mökin entiseltä omistajalta jääneitä tavaroita pitäisi viedä kirp-
putorille. Mutta hänhän oli lomalla, eikä lomalla turhia rehkitty. Merja
ei ollut koskaan ymmärtänyt ihmisiä, jotka väittivät viettävänsä lomaa,
mutta jotka raatoivat aamusta iltaan mökillään. Hänen vanhempansa
kuuluivat siihen ryhmään ja ryntäisivät heti paikalle ahkeroimaan jos
hän vain kertoisi heille mökistään. Merja kertoisi heille myöhemmin,
ehkä loppukesästä.

Merja makoili viltillä lukemassa pelkissä bikineissä kun Pertti
hoippui pihaan. Hän oli selvästi juovuksissa. Merja nousi seisomaan.

”Sirkka meni siskonsa luokse pariksi päiväksi”, Pertti sanoi.
”Ajattelin tulla korjaamaan sen räystään. Jos vaikka saisi päiväkahvit
palkkioksi.”

Merja ei voinut olla huomaamatta tapaa, jolla Pertti tuijotti hänen
vartaloaan. Hän yritti keksiä keinon päästä eroon epämiellyttävästä vie-
raasta mahdollisimman helposti. Pertti vilkaisi ikkunaan ja hänen il-
meensä happani.

”Jaa, täällä onkin vieraita. Tulen sitten uudestaan joku toinen ker-
ta.”

Pertti lähti saman tien kotiinpäin. Merja ei käsittänyt, mistä Pert-
ti puhui. Katsoessaan ikkunaan hän näki keittiön hämärässä ihmishah-
mon. Kirja putosi Merjan kädestä nurmikolle. Hahmo lähti kulkemaan
kohti olohuonetta. Merja vastusti halua kirkua, sillä Pertti olisi saattanut
tulla takaisin. Merjan jalat vapisivat hänen kävellessään sisään. Olohuo-
ne oli tyhjä. Merja meni peilin luokse. Lakana oli lattialla, sitä kiinni
pitäneet teipinpalaset olivat revenneet. Merja sulki silmänsä. Mitä oli
tapahtumassa? Kun hän avasi silmänsä, hän näki peilistä takanaan sei-
sovan miehen.

Mies oli mökin entinen omistaja. Henrik Gustafsson. Merja kään-
tyi ympäri hitaasti. Tällä kertaa Henrik ei kadonnut. Hän katsoi Merjaa
harmailla silmillään, jotka näyttivät pohjattoman surullisilta. Henrikin
lihakset näkyivät selvästi hänen paitansa alta. Merjan oli pakko myöntää,
että Henrik näytti komealta.

”Ei tarvitse pelätä”, Henrik sanoi. ”En tee sinulle pahaa.”
”Mitä sinä täällä teet? Eikö sinun pitäisi olla kuollut?”
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”En voi mennä muuallekaan, olen jäänyt elämän ja kuoleman

väliin.”
”Mitä tarkoitat?”
”Olen vankina. Peilissä.”
Ennen kuin Merja ehti kysyä lisää, Henrik alkoi haalistua. Pian

hänen lävitseen pystyi näkemään ja sitten hän oli kadonnut.
Kummitus! Merja ei ollut koskaan uskonut kummituksiin, mutta

hän oli juuri nähnyt sellaisen. Jos olisi ollut yö, hän olisi aaveen nähty-
ään juossut kirkuen pakoon. Mutta oli kaunis ja lämmin kesäpäivä. Eikä
Henrik ollut vaikuttanut uhkaavalta. Merja irrotti teipinrippeet peilistä
ja viikkasi lakanan. Peili saisi nyt olla ilman peitettä.

Vaihdettuaan päälleen shortsit ja T-paidan Merja ryhtyi tutkimaan
entisen omistajan tavaroita löytääkseen jonkin vihjeen siitä, mistä oikein
oli kysymys. Kirjahyllyllä oli matkamuistoja ympäri maailmaa, mutta ei
mitään sen kummempaa. Kirjakokoelma teki Merjaan vaikutuksen. Jou-
kossa oli monia maailmankirjallisuuden klassikoita, osa niistä oli alku-
peräisellä kielellä. Pitkillä merimatkoilla oli tietenkin paljon aikaa lukea
ja Henrikillä oli ollut sivistynyt kirjamaku. Merjaa nolotti hänen oma
kirjamakunsa, joka koostui lähinnä dekkareista ja romanttisista hömp-
päkirjoista.

Makuuhuoneen kaapin ylähyllyltä hän löysi vanhoja palkkakuitteja
sekä kopiot kolmesta meriselityksestä. Ylva Maersk, Horizon Atlantic ja
Walkyrie olivat kaikki joutuneet merihätään. Horizon Atlantic oli haaksi-
rikkoutunut matalikolle Floridan rannikolla, muut oli onnistuttu hinaa-
maan lähimpään satamaan. Henrik oli ollut jokaisen laivan kapteeni,
mutta meriselitysten mukaan hän ei ollut vastuussa onnettomuuksista.
Walkyrien haverin jälkeen varustamo oli yhä maksanut Henrikille palk-
kaa, mutta palkkakuiteissa ei enää ollut mainintaa laivasta. Työtehtävä
oli myös muuttunut kapteenista epämääräisemmäksi rahtiasiantuntijak-
si. Ehkä varustamo ei halunnut Henrikiä enää laivoilleen, mutta heillä ei
ollut pätevää syytä erottamiseen? Sen vuoksi Henrikin ei ollut tarvinnut
enää tehdä töitä.

Peilistä ei löytynyt minkäänlaista tietoa, ei kauppakirjaa eikä kuit-
tia. Merja meni olohuoneeseen. Hän istui sohvalle odottamaan, mutta
Henrik ei ilmaantunut. Merja kokeili tuloksetta peilin edessä seisomista
silmät auki ja silmät kiinni. Hän käynnisti kannettavan tietokoneensa ja
kulutti loppupäivän etsien internetistä tietoa kummituksista. Hän muis-
ti jättäneensä kirjansa ja viltin pihalle vasta, kun sade oli rummuttanut
ikkunaa jonkin aikaa. Viltin voisi kyllä ripustaa kuivumaan ja muutaman
euron hömppäkirjan kastuminen ei olisi suuri menetys.

Suljettuaan tietokoneen Merja meni kirjahyllylle ja valitsi sieltä
luettavakseen Pariisin Notre-Damen. Hän korkkasi viinipullon ja suun-
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tasi sohvalle. Hän luki aamuyöhön asti vilkuillen aina välillä peilin suun-
taan, odottaen koko ajan näkevänsä Henrikin. Jossain vaiheessa Merja
nukahti ja näki unta, jossa hän oli Henrikin kanssa paratiisisaarella. Aa-
mulla Merja tunsi itsensä hieman krapulaiseksi ja tyhmäksi. Oliko hän
tosiaan ihastumassa suin päin aaveeseen, vaikkakin komeaan sellaiseen?
Hän oli ollut yksin Sakarin lähdettyä, mutta ei halunnut uskoa olevansa
niin epätoivoinen, että hänelle kelpaisi jopa kummitus.

Merja ryhtyi raivaamaan pihaa. Työnteko piti hänet muissa ajatuk-
sissa monta päivää. Iltaisin saunan jälkeen hän nukahti heti päivän rasi-
tuksista väsyneenä. Hän ajatteli Henrikiä vain kerran, säpsähtäessään
hereille keskellä yötä. Merjasta tuntui kuin joku olisi katsellut hänen
nukkumistaan. Ehkä se oli ollut aave-Henrik? Merja ei osannut päättää,
tuntuiko ajatus hänestä likaiselta vai tuhman mukavalta. Hän kuitenkin
ryhtyi nukkumaan kuluneiden T-paitojen sijaan hempeissä yöpaidoissa.

Tiina ja Kristian saapuivat mökille viettämään juhannusta. Tiina
oli ilmeisesti taas yhdessä Kristianin kanssa muutenkin eikä vain peilin
arvioimisen vuoksi. Kristian tutki peiliä jonkin aikaa.

”Tämä on 1800-luvulta, ehkä jopa 1700-luvun loppupuolelta. Ih-
meen hyvässä kunnossa se on säilynyt.”

”Mikä tuo merkki pääkallon otsassa on?” Merja kysyi. ”Onko se
valmistajan tunnus?”

”Ei, se on rikin alkemistinen symboli. Paracelsus, tiedättehän?
Elohopea ja suola, mitäköhän niille on tapahtunut?”

”Kuka Paracelsus, mitä?” Tiina huudahti. ”Selitä niin, että muut-
kin ymmärtävät.”

”Paracelsus oli 1500-luvun alkupuolella elänyt alkemisti”, Kris-
tian sanoi. ”Hän kehitti opin tria primasta, kolmesta peruselementistä,
joista maailma ja ihminen muodostuvat. Rikki tarkoittaa ihmisen sielua,
suola hänen ruumistaan ja elohopea henkeä. Koska tässä peilissä on rikin
symboli, se on luultavasti osa kolmen peilin sarjaa, jonka toiset osat ovat
elohopea ja suola. Mistä tämä peili olikaan peräisin?”

”Se oli osa mökin irtaimistoa”, Merja sanoi. ”En tiedä, miten se
on tänne joutunut.”

”Onko se arvokas?” Tiina kysyi. ”Voitko myydä sen antiikkiliik-
keessäsi?”

”On se useiden tuhansien eurojen arvoinen”, Kristian vastasi.
”Myyminen on vain hankalaa, jos peilin historiaa ei tiedetä. Jos peili ei
ole päätynyt mökin edelliselle omistajalle laillisesti, oikeat omistajat saat-
tavat haastaa meidät oikeuteen. Merja, onko sinulla tietoa peilin taus-
toista?

”Olen yrittänyt etsiä edellisen omistajan papereista tietoa peilistä,
mutta mitään ei ole löytynyt.”
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”No, ei voi mitään. Yritän etsiä lisätietoa muuta kautta.”
Kun Tiina ja Merja olivat saunassa, Tiina kertoi Kristianin ehdot-

taneen yhteen muuttamista. Merja tunsi kateuden ja mustasukkaisuuden
pistoksen. Tiinalla oli ihan oikea mies, hänellä oli vain typerä haave
kummituksesta.

”Mitä vastasit?” Merja kysyi.
”En ole vielä vastannut mitään. Mitä mieltä sinä olet?”
Merja halusi vastata, ettei Tiinan pitäisi muuttaa yhteen Kristia-

nin kanssa, koska sitten he molemmat olisivat yksin ja onnettomia, eikä
ainoastaan hän. Hän sai kuitenkin hillittyä kielensä.

”Miksi ei? Jos te kerran viihdytte yhdessä, niin siitä vaan. Mutta
minä haluan sitten kaasoksi, kun menette naimisiin!”

”No eiköhän tuo ole hieman liian ennenaikaista”, Tiina sanoi ja
heitti lisää löylyä salatakseen punastumisensa.

Tiinan ja Kristianin lähdettyä Merja tunsi olonsa yksinäiseksi ja
haikeaksi. Hän meni seisomaan peilin eteen.

”Missä sinäkin piileskelet?” Merja kysyi. ”Mitä minun pitää tehdä
saadakseni sinut esiin?”

Merja sulki silmänsä ja ajatteli Henrikiä. Kun hän avasi silmänsä,
Henrik seisoi hänen vierellään.

”Pysy siinä”, Merja sanoi. ”Älä mene minnekään, haluan jutella
kanssasi. Minulla on paljon kysyttävää.”

”En voi luvata mitään. Pääsen pakoon peilistä vain hetkittäin,
eikä minulla ole valtaa siihen, milloin joudun palaamaan.”

Henrik istuutui nojatuoliin. Merja haki keittiöstä kaksi viinilasia
ja viinipullon. Vasta laskiessaan lasit sohvapöydälle hän muisti, että Hen-
rik ei pystyisikään juomaan. Merja kaatoi itselleen puoli lasillista viiniä
hieman vapisevin käsin. Juotuaan kunnon kulauksen hän kääntyi Henri-
kin puoleen.

”Miten päädyit peiliin?” Merja kysyi.
”En tiedä. Olin veneessä ja aioin heittää peilin järveen. Kun otin

kiinni peilistä, käteni osui sen lasiin. Tunsin jääkylmän aallon käyvän
lävitseni ja putosin veteen. Sitten oli vain pimeyttä, kunnes huomasin
olevani peilin vankina.”

”Miksi halusit heittää sen järveen?”
”Koska se on kirottu! Ostin sen New Yorkissa sadalla dollarilla

mieheltä, joka väitti selvinneensä New Orleansin tulvasta ja kertoi tar-
vitsevansa käteistä uuden elämän aloittamiseen. Kun kaupat oli tehty,
mies sanoi peilin olevan kirottu. Hän väitti tulvan johtuneen siitä, että
meri yritti ryövätä peilin. Pidin häntä hulluna, mutta sitten...”

”Mutta sitten mitä?”
”Sitten Ylva Maersk, Horizon Atlantic ja Walkyrie... peili oli mi-
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nulla mukana niillä laivoilla. Meri alkoi käyttäytyä oudosti, aivan kuin
se tai joku sitä määräilevä olisi yrittänyt tietoisesti upottaa laivamme
saadakseen peilin. Muistan, kuinka amerikkalainen öljytankkeri kulki
aivan rauhassa jonkin matkan päässä Horizon Atlanticista. Meidän lai-
vaamme sen sijaan moukaroivat valtavat aallot, jotka olisivat kaataneet
aluksen ellen olisi ohjannut sitä matalikolle.”

Merja hörppäsi lisää punaviiniä rauhoittuakseen. Ennen kuin hän
ehti kysyä lisää, Henrik haalistui ja katosi. Jos Henrik kerran on vankina
peilin sisällä, saattaa olla jokin keino saada hänet pois sieltä.

Päivät kuluivat ja Henrik ilmestyi epäsäännöllisin väliajoin. Merja
oppi vähitellen kutsumaan Henrikin luokseen. Hänen piti mennä peilin
eteen silmät kiinni ja ajatella Henrikiä, kuvitella hänet luokseen. Aina se
ei onnistunut, sillä peilillä tuntui olevan oma tahto eikä se ollut Merjan
käskettävissä. He eivät enää puhuneet peilistä vaan kaikesta muusta –
omasta elämästään, menneistä rakkauksistaan, mieliruoistaan,
lempikirjoistaan ja ties mistä. Henrikillä tuntui olevan loputon varasto
tarinoita matkoiltaan ympäri maailmaa. Molemmat olivat yksinäisiä ja
kaipasivat seuraa. Mitä paremmin Merja tutustui Henrikiin, sitä enem-
män hän halusi viettää aikaa Henrikin kanssa. Merja joutui myöntämään
itselleen, että hän oli rakastunut Henrikiin. Jos Henrik olisi ollut elossa,
hän olisi ollut Merjan ihannemies.

Mutta Henrik ei ollut elossa, hän oli aave. Oikukas ja pahantahtoi-
nen peili kaappasi Henrikin aina lopulta takaisin itselleen. Merja alkoi
vihata peiliä ja sen virnistelevää pääkalloa. Useasti Henrikin kadottua
ilman ennakkovaroitusta Merja oli vähällä heittää peiliä viinipullolla tai
jollain muulla esineellä. Mutta hän ymmärsi, että jos peili menisi rikki,
hän saattaisi menettää Henrikin ainiaaksi. Hän halusi Henrikin luok-
seen ikiajoiksi. Joskus kun Merja makasi sängyllä Henrik makasi hänen
vierellään, lähellä mutta tavoittamattomissa. Henrik ei tehnyt painau-
maa sänkyyn ja jos Merja olisi yrittänyt koskettaa häntä, hänen kätensä
olisi kohdannut vain tyhjää ilmaa.

Loman lopun lähestyessä Merja teki päätöksen. Hän veisi peilin
mukanaan kaupunkiin, silloin hän voisi edelleen viettää aikaa Henrikin
kanssa. Hän myös yrittäisi etsiä – ei, hän  keinon vapauttaa Henrik
peilin otteesta ja tuoda hänet takaisin elävien maailmaan. Sitten eräänä
päivänä Merjan kännykkä soi. Merja ei tunnistanut numeroa, mutta vas-
tasi silti. Soittaja oli Kristian.

”Olen saanut selville lisää peilistäsi”, Kristian sanoi. ”Se on tosi-
aan osa 1700-luvun lopulla valmistettua kolmen peilin sarjaa. Peilien
viimeisin tunnettu omistaja oli lordi Norwood, joka joutui lähtemään
Iso-Britanniasta vuonna 1907 jonkin okkultismiin liittyvän skandaalin
takia. Hän matkusti RMS Cedricillä New Yorkiin ja vaihtoi siellä
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Jacksonvilleen menevään laivaan. Laiva ei koskaan saapunut perille, se
katosi jälkiä jättämättä. Muutaman päivän kuluttua mökissäsi nyt oleva
peili ajautui rantaan Savannahin lähellä. Sen myöhemmistä vaiheista ei
ole tietoa.”

”Tiedän, että mökin edellinen omistaja osti peilin. Se on siis
hankittu laillisesti.”

”Niin... ongelmana on se, että hylkytavara kuuluu alkuperäiselle
omistajalle, ei löytäjälle. Lordi Norwoodin jälkeläiset voivat vaatia peiliä
itselleen.”

”Norwoodin jälkeläiset eivät tiedä peilistä, joten mitään ongelmaa
ei ole.”

”Tuota... selvittäessäni peilin historiaa eräs heistä otti minuun
yhteyttä ja kysyi, miksi olin kiinnostunut peilistä. He siis tietävät, että
peili on sinulla. He luultavasti ottavat sinuun yhteyttä lähiaikoina.”

”Minä en aio luopua peilistä, se on minun!”
”Lain mukaan ei ole. Tietysti jos ostaja on toiminut hyvässä us-

kossa, asia voidaan riitauttaa oikeudessa. Se tarkoittaa vuosien mittaista
oikeudenkäyntiä ja valtavia kuluja.”

Merja katkaisi puhelun ja purskahti itkuun. Hänellä ei olisi varaa
ryhtyä kalliiseen oikeudenkäyntiin. Juuri kun hän oli löytänyt elämänsä
miehen, hänet vietäisiin pois. Merja kutsui Henrikin luokseen ja selitti
tilanteen.

”Minua kammottaa ajatella, mitä tapahtuu jos peiliä lähdetään
kuljettamaan meren yli Iso-Britanniaan”, Henrik sanoi. ”Parasta olisi
upottaa peili järveen. Se on ainoa tapa varmistaa, ettei kenellekään satu
mitään pahaa.”

”Mutta sinä olisit sen peilin sisällä!”
”Minä olen jo kuollut, mitä väliä sillä olisi?”
”Minä en suostu siihen.”
Merja haki kirveen puuliiteristä. Hän meni peilin luokse ja otti

siitä kiinni. Peili tuntui olevan kasvanut kiinni seinään, mutta liikahti
viimein kun Merja ponnisti kaikki voimansa. Hän puri hammasta ja nos-
ti peiliä. Peili irtosi kiinnikkeistään ja oli vähällä kaatua hänen päälleen.
Merja sai väistettyä. Peili romahti maahan, mutta ei rikkoutunut. Merja
otti kiinni peilin reunasta ja käänsi sen oikein päin. Henrik ilmestyi pei-
lin vierelle.

”Mitä sinä teet?” Henrik kysyi.
Merja astui peilin päälle ja kohotti kirveensä.
”Autan sinut pois peilistä. Jos kerran olet vankina sen sisällä, la-

sin rikkomisen pitäisi vapauttaa sinut.”
”Ei, älä! Ei se toimi niin!”
Merja ei kuunnellut. Hän iski kirveen peilin pintaan. Tuntui kuin
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hän olisi lyönyt kiveä. Merja kohotti kirveen uuteen iskuun. Henrik yrit-
ti estää häntä, mutta kirves sukelsi hänen aavekätensä lävitse edes hidas-
tumatta. Tällä kertaa peili hajosi. Lasipintaan ilmestyi halkeama, joka
alkoi levitä joka suuntaan kiihtyvällä vauhdilla. Merja kohotti voiton-
riemuisen katseensa Henrikiin. Henrik ei sanonut mitään, hän vain kat-
soi Merjaa surullisena. Henrik haalistui samaa vauhtia kuin peilin lasi
rikkoutui. Ennen kuin Merja ehti sanoa mitään Henrik katosi. Merja
pudotti kirveen. Hän yritti juosta paikkaan, jossa Henrik oli ollut, mutta
huomasi jalkansa olevan kiinni jossain.

Merja kauhistui huomatessaan, että hänen jalkansa oli nilkkaa
myöten peilin sisällä. Miten se oli mahdollista? Merja yritti turhaan tem-
poa jalkaansa irti. Jalkaa palelsi, se muuttui tunnottomaksi. Hyytävä
kylmyys levisi jalkaa pitkin ylöspäin. Kun polvi muuttui tunnottomaksi,
Merja tarttui kirveeseen. Hän epäröi hetken ja antoi kirveen pudota jäl-
leen lattialle. Jääkylmä aalto hyökyi hänen ruumiinsa lävitse ja kaikki
pimeni.

Kun Merja heräsi, hän tuijotti hetken aikaa kattoon. Noustuaan
ylös hän näki itsensä makaamassa liikkumatta lattialla peilin vierellä.
Merja yritti koskettaa omaa ruumistaan, mutta hänen kätensä liukui
ruumiin lävitse lattiaan. Aika alkoi hypähdellä oudosti eteenpäin. Seu-
raavaksi Merja seisoi katselemassa Tiinaa, joka selitti jotain itkuisena
kahdelle poliisille. Peilin vieressä oli jotain, joka oli peitetty valkealla
lakanalla. Peilin lasi oli jollain mystisellä tavalla korjaantunut itsestään.
Hypähdys. Merja oli pakettiautossa matkalla jonnekin, peili oli suuressa
puulaatikossa tavaratilan lattialla. Hypähdys. Merja oli antiikkiliikkeen
nurkassa ja katseli Kristiania, joka puhui englantia kahden miehen kans-
sa. Kristian vilkaisi Merjan suuntaan, mutta ei nähnyt mitään. Hypäh-
dys.

Merja havaitsi olevansa rahtilaivan ruumassa. Tuulen kammottava
ulvonta sekoittui laivan kylkeen iskevien aaltojen ryskeeseen. Laiva kal-
listeli uhkaavasti myrskyn kourissa. Peilin sisältävä puulaatikko oli pys-
tyssä ruuman lattialla. Se oli sidottu kiinni rahtikonttiin, mutta köydet
olivat löysällä ja laatikko hankasi niitä keinuessaan aaltojen tahtiin. Vii-
mein köydet antoivat periksi. Laatikko romahti kyljelleen lattialle, kansi
aukesi ja peili kaatui räsähtäen rikki. Merja tunsi olonsa kevyeksi, hän
oli kuin kesätuulen kuljettama voikukan haituva. Ruuman hämärässä
valaistuksessa hän näki tutun hahmon seisovan vierellään. Henrik. Merja
ojensi kätensä ja tunsi Henrikin käden puristuvan omansa ympärille. He
kävelivät käsi kädessä pois ruumasta, jättäen rikkoutuneen peilin taak-
seen hämärään.
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           ouise avasi ikkunan, sytytti lampun ja asetti kirjoitusvälineet
            pöydälle. Hiljaisuus ympäröi hänen pientä ullakkoasunto-
    aan. Täydellinen yö. Vuode huoneen toisella laidalla hää-
    mötti tyhjänä ja odottavana. Kaipaus poltteli alavatsassa ja
reisien välissä. Louise poimi kynän käteensä, mutta askelet käytävässä
eivät pysähtyneet hänen ovelleen, ikkunasta ei kuulunut tuttua rapinaa.
Jos Armand ei ehtinyt kiireiltään niin Louise ei sille voinut mitään. Hän
laski kynän pöydälle ja paineli ulos savuke huulissaan.

Kaupunki vääntyi hänen kulkureitillään kuin käyrätorvi. Talot
kurkottelivat hänen yläpuolellaan, katu juoksi jyrkkää mäenrinnettä alas
tähtien valossa kuin nestemäinen hopea. Kulmakahvilan tiskillä notkui
Jean-Francoise, hoikkana ja kalpeana, räpsytellen silmiään uudelle tarjoi-
lijalle. Tietysti Jean-Francoise, ystävilleen Jean, yrittäisi iskeä uutta tar-
joilijaa. Tämä ei tuntunut huomaavan iskuyrityksiä vaan kuivasi laseja
pyyhkeeseen välinpitämättömänä.

Jean kurotti kaulansa laiskaan suudelmaan Louisen romahtaessa
hä-nen viereensä baaritiskille ja kysyi:

”Eikö kaunokainen tulekaan tänään?”
”Lutka mikä lutka”, Louise sanoi ja sytytti tupakan. ”Missä

Vincent on?”
”Tulossa. Jos malttaa laskea siveltimensä hetkeksi.”
”Hehe, vai siveltimeksi sitä nykyään sanotaan.”
”Te olette molemmat niin ahkeria että ihan masentaa”, Jean sanoi

ja otti tupakan Louisen savukekotelosta.
”Olen kirjoittanut viime aikoina niin vähän, että en edes muista mil-

tä se tuntuu”, Louise sanoi.
Louisea ei haitannut, vaikka hän oli porukan ainoa nainen. Häntä

ei olisi haitannut vaikka hänen pöydässään olisi istunut lauma apinoita.
Niin kauan kuin hänen muusansa odottelisi kotona, hän sietäisi ystävi-
ensä surkeaa huumoria, dramaattisia kohtauksia ja jatkuvaan kerskumi-
seen peiteltyä epävarmuutta.

”Sinä teet liikaa töitä. Rentoutuisit vähän”, Jean sanoi.
”Minä rentoudun kirjoittamalla. Näytänkö minä sinusta nyt

rennolta?”
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”Näytät siltä, että istut siinä hampaat yhteen purtuna ja hartiat

korvissa.”
”Ennen minulla oli vain jatkuva ammatillinen- ja identiteettikrii-

si, nyt saan lisätä taiteellisen kriisin vielä kaiken päälle”, Louise sanoi.
”Haluan juoda. Ei auta itkeä jos ei synny”, Louise sanoi. ”Kiitos,

rakas”, hän sanoi baarimikolle joka ojensi oluttuopin hänelle.
”Mihin se venäläinen aristokraattinainen joutui?” hän kysyi

Jeanilta. ”Kuristui kettukauluriinsa?”
Jean huokasi.
”Tyylikäs nainen. Tietää täsmälleen mitä haluaa.”
”Joten hän karkotti sinut tänne.”
”Pelkäänpä, ettemme tapaa enää.”
”Harvinaista selvänäköisyyttä sinulta.”
”Turpa kiinni.”
Louise sulki silmänsä, veti savua henkeen ja ajatteli Armandia.

Ihmisten säännöt tai lukot eivät muusaa pidätelleet. Mies kulki ovista ja
ikkunoista niin hiljaa, että Louise harvoin kuuli tämän tulon ennen kuin
Armand seisoi hänen edessään. Joskus vaatetettuna, yleensä ilman.
Louise oli kerran tuonut Armandin kulmakahvilaan ja istuttanut pöy-
tään ystäviensä kanssa. Hän oli varoittanut Armandia ennalta, että Jean
yrittäisi iskeä tätä ja vannottanut, että mies voisi kertoa hänelle mitä
hyvänsä tapahtuisi. Hän ei suuttuisi. Illan puolessa välissä, kun Louise
oli mennyt Vincentin kanssa ulos hakeakseen absinttia pimeän pullon
kauppiaalta, Armand oli seurannut Jeania baarin takapihalle.

Myöhemmin Armand kertoi Louiselle, tämän sängyssä niin myö-
hään että se oli melkein aamulla, miten Jean oli yrittänyt suudella häntä
tyhjien viinipullojen täyttämien korien ja siivousvälineiden keskellä.
Armand ei ollut kääntänyt katsettaan vaan antanut Jeanin nuolla märäk-
si hänen poskensa ja leukansa. Kun Jean oli liponut häntä tarpeeksi,
Armand oli kävellyt takaisin sisään luomatta vilkaustakaan mieheen.
Louise oli kuunnellut Armandin kertomusta, työntänyt tämän selälleen
vuoteelle ja kiivennyt tämän päälle. Se oli ollut melkein liian helppoa,
mutta toisaalta Armandin täytyi tietää, miten Louise aina halusi kilpail-
la ystäviensä kanssa.

Vincent harppoi sisään kahvilaan ja romahti tuolille Louisen vie-
reen. Miehen synkkä ilme katkaisi Louisen muistelut.

”Mikä nyt on”, Louise kysyi. Vincent otti baarimikon tarjoaman
ryypyn ja kumosi sen kurkkuunsa kädet vapisten.

”Bernard on murhattu.”
Louise ja Jean jähmettyivät niille sijoilleen.
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”Hän löytyi kynäveitsi kurkussaan äsken kotoaan. Pikku Rosa

löysi. Tyttöparka oli aivan hysteerinen kun hän tuli koputtamaan
ovelleni.”

Louise selvitti kurkkuaan.
”Bernard murhattu? Kuka murhaisi hänet? Ei hänellä ole rahaa, ei

mitään.”
Louise vilkaisi Jeania, mutta tämä pudisti päätään.
”Hänellä ei ollut mitään suhdesotkuja, joista minä tietäisin”, tämä

sanoi.
Vincent pyyhki kädenselällään kaunista, korkeaa otsaansa. Jos Vin-

cent ei olisi ollut varattu, hän olisi toiminut oivana kilpailijana Arman-
dille. Tosin kukaan ei voinut korvata Armandia, joten aivan sama.

”Mitä me nyt teemme?” Louise kysyi.
”Oliko Bernardilla vanhempia elossa? Tai muita sisaruksia kuin

Rosa?” Jean kysyi.
”Ei minun tietääkseni”, Vincent sanoi.
”Missä Rosa on nyt?” Louise kysyi.
”Hän on turvassa, hän on Marien kanssa”, Vincent sanoi. ”Bernar-

din työ jää nyt kesken.”
Bernardin työ. Louisen mieleen palasi edellinen ilta, kun Bernard

oli humalasta punehtunein poskin ja hieman sammaltaen vannottanut
vuorollaan heistä jokaista, miten jättäisi heidän loppuunsaatettavakseen
taiteellisen tuotantonsa jos hänelle tapahtuisi jotakin. Louise otti terävän
siemauksen tuopistaan. Poimi savukkeen askista, sormeili sitä. Laittoi
takaisin. Vincent hänen oikealla puolellaan pysytteli hänkin hiljaa.

”Pitää lukea ne runot läpi”, Louise sanoi lopulta epävarmalla
äänellä.

”Eiköhän oteta sille”, Jean sanoi ja kohotti lasiaan.
”Ole hiljaa”, Louise sanoi.

Kaikki oli alkanut Bernardin runoista. Kaikki kummallinen ja outo ja
ihana. Louisen askeleet painoivat, kun hän kiipesi takaisin kukkulalle
kohti asuntoaan. Tähdet loistivat violetilla taivaalla, aina ihmeellisen
värinen taivas tähän vuodenaikaan. Taivas, jonka Bernard oli maalannut
runoissaan, ei koskaan niin ihmeellistä ennen sitä. Sininen oli syvempi,
violetti syvempi Bernardin säkeissä ja Vincentin maalauksissa. Louise oli
aloittanut romaaninsa. Armand oli ilmestynyt. Louise ei ollut uskaltanut
kysyä pojilta, olivatko nämä kokeneet saman minkä hän. Tai mitään vas-
taavaa, jos eivät samaa. Kaikki oli alkanut runoista, ei, kaupungista, siitä
kun kaupunki oli muuttunut keskellä yötä ja auringonkukat olivat kasva-
neet ja vihreä joki oli alkanut virrata toiseen suuntaan. Kaislikosta, pesu-
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soikosta ja pimeästä yöstä. Rasiasta, jonka humalainen, suurisuinen
Bernard oli poiminut joen mudasta ja työntänyt taskuunsa.

Armand odotti häntä kapealla vuoteella istuen. Hän oli alasti, niin
kuin Louise hänet halusi, polvet siveästi yhdessä eikä hiukkaakaan vilui-
sen näköisenä yöilmassa. Ikkuna oli jäänyt auki. Niin kuin aina Arman-
din nähdessään Louise antoi koko mielensä avautua ja tunteiden nousta
pintaan. Tavallisesti he aloittivat suutelemalla. Armand oli Louisea pi-
dempi, ja Louisen oli taivutettava päänsä taaksepäin kun muusa piteli
häntä käsivarsista. Se antoi hänelle tunteen että hän oli täydellisesti mie-
hen käsissä. Niin kuin tietysti olikin. Hänen kynää pitelevä kätensä
ainakin.

Tällä kertaa hänen murheensa koko laajuus valtasi hänen kehonsa
himon sijasta. Hän vajosi itkien muusansa syliin. Armand ei sanonut
mitään, ei kysynyt mitään. Louise ei epäillyt hetkeäkään, etteikö tämä
tietäisi jotenkin. Muusilla oli jokin salainen aisti, jolla he tiesivät kaiken
mitä tapahtui. Kun itku laantui, Louise paneutui vuoteelle pitkäkseen ja
veti Armandin viereensä.

”Bernard makaa jossain kellarissa kynäveitsi kurkussaan. Hänen
runonsa makaavat pöytälaatikossa. Minä makaan tässä enkä usko, että
kirjoitan enää riviäkään.”

”Kipu menee ohi. Varmasti sinä kirjoitat”, Armand sanoi.
”Tänään luulin, että et tulisi ollenkaan. Aivan varmasti jonakin

päivänä olet poissa etkä enää palaa. Löydät jonkun muun sängyn jota
lämmittää.”

Armandilla oli oma toimintatapansa Louisen tällaiselle tuulelle.
Hän paneutui Louisen kylkeen niin tiukasti kun pystyi ja nosti alasto-
man jalkansa Louisen jalkojen päälle, ei laskenut liikaa painoa jotta ei
olisi ahdistanut Louisea. Hän piteli naista tiukasti ja hyväili täyteläisillä
huulillaan Louisen poskea, painoi huulet kiinni pieniä, kevyitä suudel-
mia naisen poskipäälle ja korvalle. Työnsi nenänsä tämän kaulakuop-
paan. Hänen ruumiinsa lämpö ja rauhalliset liikkeet saivat Louisen rau-
hoittumaan ja hengittämään normaalisti, avaamaan jalkansa, jotta Ar-
mand saattoi livauttaa kätensä Louisen hameen alle ja reisien väliin.
Armandin hyväillessä häntä Louise tuijotti avoimesta ikkunasta syvän
sinistä ja violettia taivasta. Tähdet olivat kirkkaampia, yö tuoksuvampi
muusan seurassa. Louise sulki silmänsä ja tähdet kipunoivat edelleen,
Armandin jokainen kosketus lähetti mielihyvän aallon hänen koko ruu-
minsa lävitse. Louise vapisi.

”Minä en mene mihinkään”, Armand kuiskasi samalla kun hyväili
keskittyneesti Louisea. ”Jos antaisit, jäisin sänkyysi asumaan enkä kos-
kaan tulisi pois. Voisit ruokkia minua leivoksilla ja minä voisin kaataa
sinulle viiniä kun olet janoinen ja sytyttää sinun savukkeesi.”
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”Silloin minä en nousisi kirjoituspöydän äärestä lainkaan”, Louise

huomatti. ”Sekö sinun tavoitteesi on ollut koko ajan? Kahlita minut pai-
koilleni ja vahtia sängystä, että pysyn siinä?”

”Täsmälleen”, Armand mumisi hänen tukkaansa. ”Minä rakastan
sinun lausettasi. Minä rakastan sinun rytmiäsi.”

”Minun rytmiäni, niinpä niin”, Louise sanoi ja kohotti lantiotaan
niin, että Armandin sormet upposivat syvemmälle.

”Älä murehdi liikaa. Kaikki järjestyy”, muusa sanoi. Louise halusi
uskoa häntä.

Aamulla auringonpaiste oli kirkas, huone kylmä ja Armand poissa.
Louise nousi sulkemaan ikkunan, joka oli ilmeisesti avautunut itsekseen.
Tai sitten Armand oli avannut sen kulkiessaan omia reittejään, mihin
muusat nyt sitten menivätkään päivisin. Eivät he ainakaan katoilla ma-
jailleet. Louise oli tarkistanut. Huone oli tyhjä, tyhjempi kuin ennen
muusan vierailua. Armand jätti jälkeensä aukon, joka syveni jokaisen
tapaamisen jälkeen.

Muusat olivat outo laji. He hallitsivat omien lakiensa mukaan.
Mitä Armand sai hänestä, Louise ei tiennyt. Hän aavisti sen liittyvän
kiihkeään hengitykseen ja miehen kasvojen ja kaulan punehtumiseen,
kun he laskeutuivat vuoteelle. Mies halusi häntä, heräsi eloon hänen
kauttaan. He olivat toisistaan riippuvaisia. Aina seuraavaan iltaan saak-
ka, jolloin muusa ei tullutkaan. Louise yritti karistaa sen mielestään ja
keskittyä siihen, mitä Bernardille oli tapahtunut. Hän käveli pesualtaalle
ja huuhteli itkun ja kiihottumisen turvottamia ja punoittavia kasvojaan
pitkään kylmällä vedellä. Hänen huulensa olivat rohtuneet ja suussa oli
vanhan tupakan maku. Hänen ensimmäinen ajatuksensa oli etsiä Vin-
cent, mutta silloin hän olisi vain lykännyt väistämätöntä. Hän pukeutui
ja lähti Bernardin asunnolle.

Lacoueurin sisarukset asuivat katutason asunnossa rantakadulla,
puutalon kivijalassa. Asunto oli pysyvästi kostea ja viileä eikä missään
tapauksessa terveellinen asuinpaikka 14-vuotiaalle ruumiillista työtä
tekevälle tytölle ja tämän juopotteluun taipuvaiselle isolleveljelle.
Louisen mielessä häivähti huoli, mitä Rosalle tapahtuisi nyt. Hän tapasi
tytön itkettyneen näköisenä etuovelta.

”Läpiveto. Perinne maalta. Surutalo tuuletetaan kunnolla.”
”Meilläpäin lasketaan kaihtimet ja pysäytetään kellot”, Louise

sanoi. Hän laski kätensä Rosan olkapäälle. Kömpelö ele, mutta hän ei
pystynyt parempaankaan.

”Otan osaa.”
”Mitä sinä muuten täällä teet? Ruumis on kaupungintalolla”, Rosa

sanoi.
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”Tulin hakemaan jotain Bernardin tavaroita. Hänen runojaan.

Hän halusi niin”, Louise sanoi.
”Vincent haki ne jo aamulla. Ne eivät olleet kovin hyviä”, Rosa

sanoi.
Louise tuijotti tyttöä.
”Oletko lukenut ne?”
”Useampaan kertaan. Bernardilla oli tapana lukea minulle versioi-

ta. Runot eivät muokkauksesta yleensä paljon parantuneet. Bernard-
parka.”

Louise ei keksinyt siihen mitään sanottavaa. Hän pakotti itsensä
kysymään, oliko Rosalla  mitään aavistusta, kuka olisi voinut tehdä sur-
matyön. Rosa pudisti apeana päätään.

”Ei minkäänlaista. Olihan Bernardilla velkoja, mutta...”
”Mutta tämän pahaisen kaupungin velkojat eivät yleensä vaivaudu

murhaamaan uhrejaan”, Louise sanoi.
”Ehkä se oli joku kyllästynyt lukevan yleisön jäsen.”
Jean oli ilmestynyt oviaukkoon. Hän hymyili nopeasti Rosalle,

mutta näytti muuten vakavalta.
”Vincent sanoikin, että löytäisin sinut täältä.”
”Niinkö?” Louise ihmetteli. ”Minuako varten tulit?”
”En sentään. Ajattelin, että Rosa haluaisi puhua jonkun kanssa.”
Louise nauroi epäuskoisena.
”Tule sisään vain”, Rosa sanoi. ”Olin juuri aikeissa keittää teetä.

Otatteko molemmat kupillisen?”
”Kiitos, kultaseni”, Louise sanoi. ”Mutta minun pitää tavata

Vincent.”
”Menehän siitä”, Jean sanoi.
”Oletko varma, että pärjäät?” Louise kysyi Rosalta.
”Aivan varma. Nähdään illalla”, tyttö sanoi hänelle.
Louise lähti ja mennessään irvisti Jeanille.

Vincent istui työpöytänsä ääressä syvissä mietteissä, kun Louise tuli
paikalle.

”Kummallinen aamu”, Louise sanoi.
”Kummallisemmaksi vain muuttuu”, Vincent sanoi ja heilutti

kädessään muistikirjaa, jonka Louise tunnisti Bernardin omaisuudeksi.
”Mitä teemme?” Louise kysyi.
”Emme voi päästää näitä vieraisiin käsiin”, Vincent sanoi. ”En

ymmärrä. Kaikki taika on poissa.”
Louise tuijotti häntä.
”Se on siis totta. Minä luulin, että vain minä tunsin sen.”
”Älä ole tyhmä.”
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”Mitä siinä sitten nyt on?” Louise kysyi ja tavoitteli kädellään

muistikirjaa. Vincent luovutti sen hänelle vastahakoisesti.
”Vain mitätöntä, itsepintaista jankutusta Marc-nimisestä

miekkosesta. Sivu toisensa perään.”
Louise katsoi häntä ymmällään.
”Kuka helvetti on Marc?”
”Ei aavistustakaan.”
Ilkeä epäilys kaivautui Louisen vatsaan eikä suostunut hellittä-

mään, vaikka hän yritti olla huomioimatta sitä. Hän alkoi lukea sivuja
välittämättä Vincentista. Marc vuoteella, Marc kuun valossa. Ei tumma,
vaan vaalea, pitkätukkainen Mark. Kalvava tunne hellitti hieman, mutta
vain hieman. Eikö muusa osannut muuttaa muotoaan vastaanottajan
mukaan? En saisi olla näin järjettömän mustasukkainen, Louise ajatteli.
Olen menettämässä järkeni.

Hän kohtasi Vincentin katseen.
”Tässä on tekeillä jotakin outoa”, tämä sanoi.
”Pitäisikö meidän kertoa viranomaisille?” Louise kysyi.
Vincent pudisti päätään.
”Voi yrittää, mutta epäilen, onko siitä mitään hyötyä.”
”Siinä tapauksessa voisin pitää nämä runot vielä tämän päivän”,

Louise sanoi. ”Kerron, jos saan selville jotakin.

Kun Armand illalla saapui, tällä kertaa ovesta eikä ikkunasta, Louise ei
kääntynyt katsomaan. Hän tunsi ilmeensä kiristyvän ja istui hartiat kyy-
ryssä, kun mies kumartui suutelemaan hänen niskaansa.

”Mikä hätänä?” Armand kysyi.
”Sano sinä. Näyttää, että Bernardilla on käynyt yöllinen vierail-

ija.”
Hän kääntyi ja katsoi Armandia silmiin. Tämä pudisti päätään.
”Luuletko, että vierailija... Tällaista ei pitäisi tapahtua. Meillä on

sääntömme”, hän sanoi.
”Missä olit eilen illalla? Ennen kuin tulit tänne”, Louise kysyi, ei

onnistunut salaamaan syytöstä äänessään.
Armand ei vastannut.
”Armand?”
”Sinä luulet, että se olin minä.”
Armand käänsi hänelle selkänsä ja tuijotti seinää, kädet nyrkkiin

puristuneena. Miehen pitkä kapea selkä hohti vaaleana katulampun va-
lossa. Louise katseli varjojen leikkiä pakaroilla ja reisillä. Hän huokaisi,
käveli miehen luokse ja kietoi käsivartensa tämän alastoman vartalon
ympärille.

”Älä koske minuun”, Armand sanoi.
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”Minun oli pakko kysyä.”
”Ehkä on parempi, että emme tapaa enää.”
Louise irrotti otteensa. Sanaakaan sanomatta Armand käveli ulos.

Seuraavana iltana kulmakahvilaan tullessaan Louise huomasi ensimmäi-
seksi Rosan ja Jeanin, jotka istuivat nurkkapöydässä. Pulloon pystytetty
kynttilä paloi heidän välissään. Rosalla oli edessään pöydällä kukkakimp-
pu. Jean oli nähnyt epätavallisen paljon vaivaa. Louise oli valmiiksi hu-
malassa, hän oli hukuttanut suruaan Armandin tähden asunnollaan vii-
nipullollisella.

”Onko Vincentia näkynyt?” Louise kysyi ensimmäiseksi baarimi-
kolta.

”Minun piti heittää hänet ulos. Sääli, mutta hän oli jo kahdeksalta
niin humalassa että hänen puheestaan ei saanut mitään selvää.”

”Voi paska.”
”Louise”, sanoi Rosa. Tyttö oli noussut pöydästä ja tullut hänen

viereensä.
”Mihin Jean hävisi?”
”Meni kuselle. Minun on pitänyt kysyä sinulta yhtä asiaa.”
Rosa näytti hetken neuvottomalta. Louisen teki mieli rohkaista

häntä, mutta malttoi mielensä. Tytön otsalla oli yhä surullinen varjo,
mutta hänen silmänsä olivat kirkkaat ja mietteliäät.

”Ajattelin, haluaisitko katsoa vähän näitä.”
Rosa ojensi hänelle muutamaan kertaan taitetun paperinivaskan.
”Ne eivät ole mitään erityisiä, mutta olen kirjoittanut näitä viime

päivinä. En ehtinyt näyttää niitä koskaan Bernardille.”
”Totta kai minä luen nämä, rakas tyttö. Kerron rehellisen

mielipiteeni. Voit luottaa minuun.”
”Kiitos.”
”Äläkä sitten ota Jeanin juttuja liian vakavasti.”
”No en ota. Kyllä minä hänet tunnen”, Rosa sanoi ja kääntyi. Jean

hoippui juuri takaisin saliin ja kaappasi Rosan ja Louisen molemmat
syleilyynsä.

”Kauniit tytöt”, hän sanoi hieman sammaltaen, mutta enemmän
Rosalle. Louise vääntäytyi hänen syleilystään irti.

”Nähdään myöhemmin”, hän sanoi Rosalle.

Tuntia myöhemmin Louise laittoi paperit syrjään ja nojasi käden pos-
keensa työpöytänsä ääressä. Rosan runot olivat merkillisiä. Louise ei ol-
lut lukenut mitään niiden kaltaista aikaisemmin. Runot olivat pinnalta
herkkiä ja aistillisia, mutta rivien takaa kuulsi raakaa voimaa: epätoivoa
rakkauden, uhmaa kuoleman edessä. Niissä oli jotakin tuttua. Syvän

D
DG

DD

DD

D

D
67



QQUAOAUQQ
QQUAOAUQQ

Q
Q

U
A
O
A
U

Q
Q

Q
Q

Q
U

A
O
A
U

Q
Q

Q
violetti taivas levittyi hänen mielensä maiseman ylle kun hän luki runo-
ja. Tähdet syttyivät. Sama taivas, samat värit kuin Bernardin parhaissa
töissä.

Heidän elämänsä koko tarkoitus, Vincentin siveltimen-vedoissa ja
Bernandin säkeissä. Louisen sommitelmissa, henkilöissä jotka hän loihti
kirjoituskoneellaan paperille. Kokonainen maailma niin hauraalla poh-
jalla. Ei ihme, että he tunsivat itsensä erityisiksi, voittamattomiksi. He
olivat valittuja, eivätkä koskaan oppineet itsekään uskomaan siihen.
Heillä ei ollut siihen mitään syytä. Mikään ei ollut heidän omaa ansio-
taan, ja muusat olivat oikullisia. Järjestelystä hyötyi eniten kulmakup-
pilan omistaja, jonka juomia he kaatoivat kurkkuunsa epävarmuutensa
ja epätoivonsa peittääkseen.

Louisen kasvot heijastuivat ikkunan lasiruuduista. Armand ei pa-
lannut, talo oli äänetön. Hän harkitsi nukkumaanmenoa, mutta häntä ei
väsyttänyt yhtään, joten yrityskin olisi turhaa. Hän keitti teetä, ravasi
huoneessa edestakaisin järjestellen vaatekasoja ja paperipinoja paikasta
toiseen, mutta levoton olo ei hellittänyt.

Olkoonkin, että muusat olivat oikullisia ja heidän toimintansa
odottamatonsa. Lahja oli kuitenkin siirtynyt Bernandilta Rosalle liian
nopeasti, liian sopivasti ennen miehen kuolemaa. Ihmiset ovat mustasuk-
kaisia, mutta myös muusa on mustasukkainen rakastaja. Louisen oli äk-
kiä hyvin kylmä. Hiljaisuus tuntui pahaenteiseltä. Vincent oli varmasti
sammunut jo aikoja sitten ja kuorsaisi nyt Marien sylissä vuokraemän-
tänsä keittiössä. Ei auttanut kuin mennä itse. Louise veti villatakin yl-
leen ja lähti paperipinkka sylissään ulos.

Hän kuuli Rosan avunhuudot jo kaukaa kadulta. Hän joudutti askeliaan.
Kadun toiselta puolelta hän näki myös Vincentin lähestyvän. He löysivät
Rosan kujalta baarin takaa viime hetkellä. Tämän edessä kadulla makasi
Jean-Francoise surkeana myttynä. Rosa heittäytyi Louisen kaulaan ja
soperteli hysteerisenä:

”Se en ollut minä. Sinun täytyy uskoa minua.”
Vincent polvistui maahan Jeanin luokse.
”Hän hengittää. Hänet on lyöty tajuttomaksi. Mitä täällä

tapahtuu?”
Rosa katsoi Louisea anovasti.
”Minä uskon sinua”, Louise sanoi hitaasti. ”Mutta ensin meidän

täytyy häipyä täältä. Vincent, olen pahoillani.”
He jättivät hämmentyneen Vincentin ystävänsä viereen.
Louise puoliksi talutti, puoliksi raahasi Rosan takaisin kotiinsa.

Hän paukautti oven kiinni heidän perässään.
”Meidän täytyy saada hänet kiinni.”
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”Kenet?” Rosa jäykistyi.
”Älä yritä valehdella. Veljesi rakastaja oli hänen muusansa. Oli,

kunnes huomasi, että pystyi vuodattamaan lahjansa hedelmällisempään
maaperään”, Louise sanoi.

”Minä en tiedä, missä hän on”, Rosa sanoi epätoivoisena. ”Minulla
ei ole häneen valtaa. Hän tulee ja menee miten tahtoo.”

”Meidän täytyy keksiä jotain”, Louise sanoi.
Hän istui lattialle. Mahdotonta tai ei, hänen täytyi kutsua muusa

paikalle. Jos tämä ei tulisi, jos Armand todella oli pettänyt hänet, Louise
ei tiennyt mitä tekisi. Hänen sydäntään kylmäsi. Mutta vain hetken.
Hän antoi vihlaisun tuntua ja antoi sen sitten mennä. Louisen täytyi
tietää totuus. Hän nousi vaivalloisesti ylös.

”Mitä sinä nyt?” Rosa kysyi.
”Kirjoita”, Louise sanoi.
”Mitä?”
”Kuulit minua. Ota kynä ja paperia.”
Rosa katsoi häntä itkemisestä punoittavin kasvoin.
”En minä pysty.”
”Pystyt sinä, ja niin pystyn minäkin”, Louise sanoi.
Hän etsi kirjoituspöydän laatikosta ja istui huteran pöydän ääreen

kynä ja paperinpala kädessään. Hän istui hetken paikoillaan tietämättä,
mitä tehdä. Sitten hän alkoi kirjoittaa. ”Kaikki alkoi runoista, ei, kau-
pungista, alkoi siitä kun kaupunki muuttui keskellä yötä ja auringon-
kukat kasvoivat ja vihreä joki alkoi virrata toiseen suuntaan...” Bernard
kaislikossa. Kahlaamassa, valkea hiha kääritty kyynerpään ylitse. Käsi
joka ojentuu, poimii rasian mudasta. Taikarasian. Bernard sanoi, että se
on taikarasia. Hän heilutti sitä kädessään. Sama rasia ikkunalaudalla
Louisen silmien edessä. Tavallinen peltinen teepurkki, josta painatus on
ruostunut.

”Me teimme sen itse”, Louise sanoi tuskin kuuluvasti. Rosa oli
istuutunut hänen viereensä, paperi edessään ja kynä kädessä. Tämä
katsoi Louisea kysyvästi. Louise nyökkäsi ja suuntasi katseensa rasian
ylitse, ikkunasta ulos. Kadulla varjoissa erottui heikosti kaksi mieshah-
moa. Kuu lipui pilven taakse, varjot liukenivat ja miesten hahmot selke-
nivät. Heidän katsellessaan toinen miehistä, pidempi, tarttui toista ran-
teista ja sulki tämän kädet selän taakse. He ryntäsivät apuun. Vaalea-
hiuksinen mies yritti rimpuilla irti, mutta Armand piteli tätä lujasti
otteessaan.

”Älä päästä häntä pakoon”, Louise huusi.
He raahasivat miehen, joka ei voinut olla kukaan muu kuin Marc,

takaisin sisään. Rosa toi köyden ja he sitoivat Marcin tiukasti paikoil-
leen.
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”Sinä tapoit minun veljeni”, Rosa sanoi. ”Miksi teit sen?”
”En halunnut vahingoittaa”, Marc sanoi. ”Hän ei enää päästänyt

minua poistumaan makuuhuoneestaan. Hän näännytti minut loputto-
malla kunnianhimollaan, johon hänen lahjansa eivät riittäneet. Runot
aloivat toistaa itseään ja hän syytti siitä minua. Kun uhkasin jättää hä-
net, hän kävi kimppuuni. Minun oli pakko puolustaa itseäni.”

”Entä Jean?” Louise kysyi.
Marc oli hiljaa.
”Hän oli...epäkunnioittava minua kohtaan”, Rosa sanoi.
Louise nyökkäsi.
”Mene hakemaan Vincent”, hän sanoi Rosalle. ”Me vahdimme

vankia.”
Hän ja Armand jäivät kahden sidotun vangin kanssa. He seisoivat

pitkään vaiti, uskaltamatta kohdata toistensa katsetta.
”Anteeksi, että epäilin sinua”, sanoi Rosa lopulta.

Armand seisoi hetken paikoillaan mutta otti sitten Rosan kasvot hellästi
käsiensä väliin.

”Ei se mitään. Meillä on joskus sellainen vaikutus. Minun olisi
pitänyt muistaa se.”

Louise hieroi poskeaan hänen kämmeneensä ja katsoi häntä
kiitollisena.

”Mitä me nyt teemme?” Louise kysyi, vaikka tiesi jo mikä vastaus
olisi.

”Meidän on lähdettävä täältä”, Armand sanoi. ”Olemme saaneet
aikaan tarpeeksi vahinkoa.”

”Meidän omaa syytämme tämä oli, Bernardin ja minun”, Louise
sanoi. ”Leikki pääsi ryöstäytymään käsistä. Olimme niin suuria
taiteilijoita.”

Hymy käväisi Armandin kasvoilla.
”Se oli sen arvoista.”
Mies otti hänen kasvonsa käsiensä väliin ja katsoi häntä silmiin.
”Olisit pystynyt kaikeen ilman minuakin. Minä vain en halunnut

luopua sinusta.”
Kadulta kuului lähestyviä askelia. Louise erotti Rosan ja Vincentin

äänet.
”Menkää, ennen kuin he ehtivät hänne. Hyvästi”, hän sanoi.
Louise nojasi ovenpieleen ja katseli, kun Armand vei onnettoman

näköisen Marcin köysissä pois. Hän ei yrittänytkään seurata. Hän antoi
heidän mennä. Kuun valo terävöitti varjot, se hohti miesten hiuksissa ja
hoikissa jäsenissä. Sitten kuu meni pilveen, eikä hän nähnyt muusaansa
enää.
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         lipä jokin aika sitten Temmeksen perukoilla metsämökis-
    sään klapintekijä Kyösti kaksin poikansa Erkin kanssa.
    Erkki oli jo täysi-ikäinen, mutta asusteli isänsä luona,
    koska ei ollut osannut vielä poiskaan lähteä. Isä-Kyösti taas
oli vanha hapannaama, katkera ja ilkeä. Äitiään Erkki ei muistanut
koskaan nähneensäkään, tämä kun oli kuollut Erkin ollessa ihan pieni.
Lapsuudessaan Erkki muisti isän olleen aina hyväntuulisena työteossa,
mutta pojan kasvettua miehen ikään oli isä käynyt aina vaan kärttyisem-
mäksi ja oli nykyään aivan sietämätön ja patalaiska.

Kyöstin päivät kuluivat enimmäkseen hämärän mökin tunkkaises-
sa pirtissä, sätkää käärien ja happamia ajatuksia ajatellen. Erkki-parka
taas pakeni isäänsä säällä kuin säällä ulos klapihommiin. Hän puski tur-
hautumistaan ja hukkaan heitettyä miehuuttaan työhön, loputtomiin
traktorin peräkärryyn pinottuihin runkopinoihin, hikeä valuen sahat-
tuihin pölleihin ja veren maku suussa kirveellä hakattuihin klapeihin.

Eräänä kevättalven aamuna Erkki oli jo varhain reuhtomassa syksyllä
kaadettuja puita traktorin kärryyn. Siinä ympärillä pyrähteli ja päätään
kallistellen Erkin toimia katseli punatulkkutyttö. Erkki heltyi tuolle
pikkuiselle harmaalle otukselle ja tarjosi sille murusia eväsleivästään.
Lintu napsi niitä luottavaisena Erkin kädestä. Kuorman tultua täyteen
Erkki kiipesi penkille ja lähti vetämään sitä kotipihaa kohti. Olikohan
kuorma liian painava vai mikä lie, mutta kärryn taka-akseli petti ja
siihen levisi suurella vaivalla tehty työ. Erkkiä harmitti aivan hirveästi.
Hän jätti traktorin kärryineen siihen ja käveli naama suuttumuksesta ja
pakkasesta punoittaen kotiin.
 Kyösti istuskeli keinutuolissa sätkä keltaisten sormiensa välissä ja
mulkoili poikaansa savua puhallellen.
 "Vasitella sen liian painavaksi lastasit, että särkyis, ettei tarttis
töitä tehä", Kyösti arveli ja imi keltaisia hampaitaan.
 "No en varmana vasitella särkeny ainutta kärryä, elä yritä mun
päähän sitä panna", Erkki murisi vastaan.
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 "Sitte sinä vaan oot niin avuton, ettet ymmärrä millon kuorma on
liian iso. Saat ite hakia sen  kotia kun kerran sinne mettään menit kär-
ryn särkemään. Iltaan mennessä kärryn pittää taas olla vajassa", Kyösti
vaati silmät kiiluen.
 "Enkä haje mittään! Ite oot niin itara, ettet oo raskinu uutta kär-
ryä hankkia, vaikka tiiät että entinen on täys romu! Minä hajen Setorin
ja meen Tupoksen teepeelle ja enkä tuu ennen iltaa kotia!" Erkki uhosi
vastaan.
 "Ei ne sinua viitti siellä pitkään katella! Pistävät ulos ennen puolta
päivää!" huusi Kyösti oven suusta poikansa perään.
 ”Ihan sama jos vaan ei tarvi sua katella!” huusi Erkki ja rymisteli
ovet paukkuen ulos.
 Erkki meni traktorin luo ja irrotti rikkoontuneen kärryn. Pakka-
nen oli kiristynyt eikä kone käynnistynyt. Hän kaivoi taskustaan pullon
kamferitippoja ja lorautti sitä ilmanpuhdistajaan. Moottori hyrähti käyn-
tiin seuraavalla yrityksellä ja Erkki ajeli hammasta pakkasessa purren
huoltoasemalle nelostien varrella.
 "Viis possumunkkia ja viis mukia sumppia.", Erkki kuulutti tilauk-
sen kahvion tiskillä. "Minä ajattelin nyt istua tässä pitkään."
 "Se tekkee kymmenen markkaa", laski kahvion Irmeli sormillaan.
Erkki kaiveli takkinsa, puseronsa ja housujensa taskuja. Suutuksissaan
hän oli unohtanut kukkaronsa kotiin. Erkistä tuntui, että itku pääsee.
Teboilin kahviossa sattumalta ollut naapuri olisi säälistä tarjonnut hä-
nelle pienen kahvin ja eilispäivän kanelipullan, mutta Erkin ylpeys ei
antanut periksi hyväksyä tarjousta.
 Hän meni ulos jäähdyttelemään tunteitaan ja istui traktorin por-
taalla ja niellen suuttumuksen ja pettymyksen kyyneliä. Punatulkkutyttö
ilmestyi siihen jälleen. Se istui ensin traktorin renkaalla ja piiskutteli
pikkuista lauluaan. Se hypähteli vähän kerrallaan lähemmäs ja istui lo-
pulta Erkin olkapäällä. Erkkiä se lohdutti kummasti.
 "Sinä se sentään näytät minusta tykkäävän", totesi hän linnulle.
 "Niin minä tykkäänkin", vastasi lintu ja Erkki tipahti traktorin
portaalta.
 "Hulluksiko minä jo kerkesin tulla", hän voihki.
 "Etkä tullu", lintu vastasi. "Mulla olis sulle yks juttu kerrottavana.
Ajellaanpa tuonne vähäsen syrjemmäs, niin saahaan puhua rauhassa."
Erkki vilkuili ympärilleen. Hän ei ollut yhtään varma järkensä valosta,
mutta hetken mietittyään tuli siihen tulokseen, että jos kerran punatul-
kut alkavat puhua, on tosiaan viisainta mennä hiukan kauemmas. Hän
käynnisti traktorin ja lähti ajamaan kotia kohti punatulkku olkapäällään.

Heidän päästyään sivutielle Erkki pysäytti traktorin ja jäi odottamaan
puhuisiko lintu vielä.
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 "Ei oo ihan tavallista, että linnut puhelee", aloitti punatulkku, "mut-
ta minä en oo ihan tavallinen lintu. Minä oon oikiasti lumottu neito elikkä
mun päälle on langetettu semmonen taika, että minä oon enimmäkseen
lintu. Minä oon sua jonkun aikaa katellu ja oon tullu siihen tulokseen,
että sinä oisit oikia mies sen taian murtamaan."

Erkki vain katsoi hölmönä suu auki.
 "Ensiksi meistä pitäis tehä aviopari. Minä voisin sitte ilimestyä sulle
omassa ihimishahamossa. Tyrnävän virkaheitto apupappi on juopotellu jo
 muutaman päivän. Käyt nyt hakemassa isäs piilosta sen viinapullon
ja mennään sinne papin tykö. Se vihkii meijät kyllä."
Erkki katseli punatulkkua silmät sirrillään ja mietti tarkoin. Sitten hän
yhtäkkiä remahti nauramaan suureen ääneen ja paukutti polviansa kouril-
laan.
 ”Mitä sinä siinä hirnut?” kysyi punatulkku loukkaantuneena.
 ”No aattele nyt itekki. Minä luulin, että tämä päivä oli menossa
ihan päin persettä, mutta nyt minä oonki jo menossa naimisiin. Se vain,
että mun morsian on puhuva punatulukku ja papin pittää olla niin kän-
nissä, ettei se tiiä mitä tekkee”, Erkki pyrskähteli kuivaillen naurun kyy-
neliä.

”Eipä täsä mittään, ajellaan Tyrnävälle. Se pappi on ihan mukava.
Kerran löysin sen hortoilemasta tuolta suoralta ja vein sen kotia. Siellä se
hoilasi Setorin peräkärryssä. Siinä samassa kärryssä, joka on nyt särkynee-
nä siellä mettässä”, varjo käväisi Erkin kasvoilla.
 ”Hajetaan nyt se viinapullo”, muistutti punatulkku.
Erkki ajoi kotipihalle ja kävi punatulkun ohjeiden mukaan hakemassa
isänsä viinapullon piilosta.
 ”Katos perhana tipua”. Erkki tuumasi ja katseli lintua uusin silmin.
”Emminä vaan tienny, että sillä on pullo tuollaki, mutta sinäpä tiesit.”

 "Näyttelet nyt itekin humalikkoa", opasti punatulkku Erkkiä apu-
papin töllin pihalla. "Ei se niin sekasin ole, että mua oikiana morsiamena
pitäis. Mutta päissään ilikikurillaan se meijät vihkii kun aattelee, että sinä
oot yhtä päissään."
 Niin siinä sitten kävi. Apupappi oli oikein mielissään työtehtävästä
ja viinapalkkiosta ja piti oikein pitkän kaavan toimituksen vihkiessään
Erkki Jaakopin ja Pirjo Helenan - se oli punatulkun oikea nimi -  jokseen-
kin puolipyhään avioliittoon. Pappi piti vielä liikuttavan kauniin juhlapu-
heen, sillä ei hän huono eikä tunteeton pappi ollut ollenkaan, vaikka
toisinaan olikin viinaanmenevä.
 Erkillä oli epätodellinen olo kotiinpäin ajellessa. Paleli ainakin niin
paljon, että ihan hyvin kaikki olisi saattanut olla jäätyneen pään harhoja.
 "Älä sano isälles mittään minusta", Pirjo sanoi. "Oo keskiyöllä
saunassa. Minä ilimestyn siellä sulle hetken verran. Oo valamina sillä
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hetkellä. Sinun pittää pussata minua niin intohimosesti ku ikinä ossaat.
Jos kerkiät, niin seuraavana yönä minä saan olla ihimishahamossa pikku-
sen pitempään."

Erkki pyyhki suutaan hämillään. Eipä hän ollut ikinä vielä ketään
suudellut.
 "Eläkä kanna huolta siitä kärryn romusta. Mulla on pari ässää höy-
henien seassa. Meet nyt vaan lämmittelemään ja oot sitte keskiyöllä sau-
nassa", Pirjo antoi Erkille viimehetken ohjeet kotimökin pihalla ja nokkai-
si tätä hellästi korvalehdestä.

Erkki lymysi sisälle ja omaan petiinsä peittojen alle eikä puhunut
isälleen mitään, vaikka tämä kuinka yritti nalkuttaa ja ilkeillä.

Myöhään illalla Erkki ryhtyi saunanlämmitykseen. Hän kantoi vettä
pataan ja kuunteli hartaasti tulen ritinää tulipesistä. Hän mietti pää
kuumana oliko tullut hulluksi, mutta ajatteli, että sama se oli nyt saunoa.
Se ei ottanut, jos ei antanutkaan ja tulipa ainakin puhtaaksi. Hetkistä
myöhemmin hän löi kipakat löylyt, saippuoi itsensä huolellisesti, pesi ja
kampasi tukan ja raakkasi parran peilin edessä. Hän katseli kuvajaistaan.
Erkki oli viimeisenä arvostelemassa kenenkään ulkonäköä, mutta kyllä
hän tiesi, että kylällä oli monta muuta kirveelläveistetympää naamavärk-
kiä. Kova työnteko oli kasvattanut lihaksia eikä löysää ollut missään. Hän
olisi varmaan ollut kovaa valuuttaa tanssipaikoilla, jos olisi niille joskus
ehtinyt. Tämän todettuaan Erkki kävi mölähdellen kierimässä kirpeän
pakkasillan lumihangessa.

Suloinen raukeus oli jo vaarallisesti hiipimässä jäseniin jälkilöylyjen läm-
mössä, kun ikkunan takaa kuului hento koputus. Erkki päästi Pirjon
sisään.
 "Oikein hyvä", sanoi se ja näytti kyyristyvän vielä pikkuisemmaksi
kuin olikaan.

Silmänräpäyksessä se sai kuin saikin neidon hahmon ja millaisen
neidon! Ilkialastoman kauniin naisen, ei minkään keskenkasvuisen, kui-
van kesän oravan, vaan Erkkiä sopivasti vanhemman, kurvikkaan kaunot-
taren hahmon. Erkki tuijotti näkyä kuin sonni uutta navettaa. Hiukset oli
vaaleat ja pehmeät, silmät ilosta säihkyvät, huulet kutsuvan kaarevat, ol-
kapäät naisellisen pyöreät, täyteläiset rinnat kurottivat uteliaina punaisia
kärkiään Erkkiä kohti, lantio kaartui hedelmällisesti ja reidet kätkivät
väliinsä jotain niin houkuttavaa, ettei Erkki edes tohtinut siihen silmäystä
luoda.
 "Äkkiä nyt, tuu heti pussaamaan", Pirjo komensi. "Minä muutun
ihan pian linnuksi taas."

Erkki astui jalat tönkköinä naisen luo ja painoi suunsa tämän suuta
vasten.
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 "Tunnetta mukkaan, Erkki. Hamua ja imeskele mun huulia", Pirjo
opasti Erkin huulia vasten mutisten.

Erkki teki parhaansa ja sai pian juonen päästä kiinni. Hän syleili
tiukasti Pirjoa ja suuteli niin intohimoisesti, että yllättyi itsekin.
 Vajaan minuutin kuluttua nainen katosi Erkin sylistä ja lentoon
pyrähti pieni punatulkkutyttö.
 "Olipa se aikamoinen suutelo, voi mahoton", Pirjo huokaisi. "Tun-
netta oli ihanasti mutta tekniikasta annan sulle vähä harjotuksia sitte
kun paremmin keretään. Tärkiää on muistaa hengittääkin eikä kielen
kanssa kannata liiotella. Mutta hyvin tämä meni. Huomenna minä ili-
mestyn sulle vähä pitemmäksi aikaa. Nyt minun pittää mennä", Pirjo
räpytteli oven edessä odottaen, että Erkki avaisi sen.

Erkin oli pakko mennä taas lumihankeen viilentämään heränneitä,
kuumenneita ja täyttymättä jääneitä miehisiä tunteitaan.

Aamulla Kyösti nousi varhain valmiina ilkeilemään Erkille metsään jää-
neestä särkyneestä kärrystä. Jos mahdollista, Kyösti tuli vielä huonom-
malle tuulelle nähdessään, että kärry lasteineen oli ilmestynyt pihaan.
Kaikki meni pilalle, kaikki illan ja yön aikana kehitellyt ilkeät naljaisut
Erkin saamattomuudesta. Eikä Kyösti pystynyt ymmärtämään, miten
kärry oli pihaan tullut. Traktorilla sitä ei oltu vedetty. Millä sitten? Jo-
tain luonnonvastaista oli täytynyt tapahtua. Ajatus siitä järkytti Kyöstiä
sydänjuuria myöten ja se teki hänet entistä myrkyllisemmäksi.
 Kyösti oli sinä päivänä niin pirullinen ja sietämätön, että Erkki
katui syntymäänsä, nosti isänsä kolme kertaa rinnuksista seinälle ja
kerran tarttui jo kirveeseen tämän selän takana. Ainoastaan tuleva yöl-
linen jälleennäkeminen Pirjon kanssa sai hänet hautaamaan murhanhi-
moiset suunnitelmat. Se päivä oli piinallisen pitkä, mutta lopulta kuiten-
kin ilta koitti. Kyösti vetäytyi levolle ja Erkki pääsi rauhaan. Hän meni
jälleen saunaan odottamaan lumottua lintuvaimoaan.
 Puolilta öin kuului taas hento koputus. Erkki kiirehti avaamaan.
Pirjo pelmahti sisälle ja kierteli innoissaan Erkin ympärillä.
 "Tänä yönä sun pittää taas pussailla mua ja sen lisäksi kosketella
sillain sievästi mun tissejä ja takamusta. Meillä on pikkusen enempi ai-
kaa ku viime yönä, mutta vaan pikkusen. Oo valamiina, nyt minä muu-
tun", Pirjo sanoi kyyryyn painuen.
 Siinä silmänräpäyksessä Erkin syleilyssä oli ihana ihmishahmoi-
nen Pirjo. Erkki aloitti suutelun innokaasti (hieman maltillisemmin
kuin edellisenä iltana), mutta ei tiennyt mihin olisi kätensä laittanut.
 "Käjet, käjet!" Pirjo henkäili. "Äkkiä käjet perseelle!"

Erkki totteli kiltisti ja samantien ne ihanat, kiinteät puolikuut
opettivat Erkille, kuinka niitä tuli käsitellä. Ne tosin saattoivat innostaa

D
DG

DD

DD

D

D
75



QQUAOAUQQ
QQUAOAUQQ

Q
Q

U
A
O
A
U

Q
Q

Q
Q

Q
U

A
O
A
U

Q
Q

Q
Erkkiä turhankin reippaaseen toimintaan, sillä Pirjon piti välillä muis-
tuttaa tätä toisestakin hyväiltävästä kohteesta.
 "Nyt vielä tissit", Pirjo pyysi hengitys kiihtyneenä.

Erkki jo aivan vapisi sulkiessaan työn kovettamiin kouriinsa nuo
suloiset ja pehmeät, naiselliset ulokkeet. Tähdet, kuut ja planeetat säke-
nöivät hänen mielessään, hänen hurmioituneena tunnustellessaan niitä,
niitä, niitä... Erkki ei edes keksinyt tarpeeksi ylistävää kuvausta Pirjon
rinnoille. Sillä tietoisuudella, joka ajaa tikanpojankin puuhun, Erkki
irrotti suunsa Pirjon suulta siirtääkseen innokkaat huulensa Pirjon rin-
nanpäihin.
 "Uuuuuhhh..." ehti Pirjo vain voihkaista ennen muuttumistaan
jälleen linnuksi.
 "No mutta Erkki!" Pirjo piiskutti innoissaan. "Se oli tehokasta!
Huomispäivän ja -yön minä oon poissa, mutta sitte minä tuun taas.
Tuun päivällä auttelemaan sua klapihommissa ja sitte yöllä taas ilimes-
tyn. Meillä onki sitte taas enempi aikaa ku tänä yönä. Katopa vain tuota
sun etuveitikkaa. Silleki löytyy kohta oikiaa tekemistä, jos tämä homma
etenee yhtä mallikkaasti."

Erkillä oli vaikeuksia palata todellisuuteen äskeisestä tunnekuo-
husta ja etuveitikkansa tilanteen hän tunsi vaikkei sitä katsonutkaan.
 "Kuule Pirjo", hän sai soperrettua, "mitä ihimettä tapahtu sille
Setorin kärrylle?"
 "Mulla on luonnottomat voimat. Johtuu siitä taiasta, joka muutti
mut linnuksi. Mutta elä mee missään nimessä sanomaan mittään siitä
isälles", Pirjo vannotti painokkaasti.
 "Emmää puhu sille mittään, ihan varmana", Erkki huokaisi.

Hellien hyvästelyjen jälkeen Pirjo lensi pois. Erkillä meni kauan
aikaa, ennenkuin hän saattoi palata saunasta, yllättävästä
lemmenpesästä, tunkkaiseen ja ynseään tölliin.

Seuraavan päivän Erkki yritti vain pysyä mahdollisimman kaukana isäs-
tään, joka näytti menettävän järkensä miettiessään traktorin peräkärryn
arvoitusta. Kyösti kyttäsi ja vaani poikaansa, seuraili tämän tekemisiä ja
yritti päästä jyvälle. Erkki pakoili minkä ehti ja laski tunteja seuraavaan
kohtaamiseen Pirjon kanssa. Sitä seuraavana päivänä Erkki ei enää yh-
tään jaksanut Kyöstiä ja päätti lähteä Ouluun myymään klapeja torille.
Pirjo lähti torille mukaan ja kauppa kävikin pitkästä aikaa loistavasti,
kun kesy lintu houkutti ihmisiä lähemmäs. Paluumatkalla he lepertelivät
toisilleen rakastuneina ja jäivät odottamaan yötä ihana jännitys iholla
kihelmöiden. Erkin kotiin tuoma rahasumma oli niin vaikuttava, että
Kyösti oli kerrankin hiljaa, eikä pilannut Erkin onnellisen odottavaa
tunnelmaa.
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 Yön tullessa Kyösti nukahti ja Erkki lähti taas saunanlämmityk-
seen. Pirjo ilmestyi hänelle taas ja he kuhertelivat muutamia minuutteja
kiihkeästi, kosketellen toistensa lämpimiä ihoja ja sopukoita estottomas-
ti, kunnes Pirjon oli taas aika muuttua linnuksi
 "Erkki rakas, tämä mennee nyt niin hyvin, että tarvitaan ennää
kolome kertaa, että minä muutun pysyvästi ihimiseksi. Sinun isäs on
niin eppäileväinen, että mun on parasta olla muutama päivä syrjemmäl-
lä", Pirjo kuiskutti Erkin korvaan.

Erkki nyökkäili nieleskellen. Pirjo ei halunnut vielä lähteä ja odot-
ti, että Erkki oli kuivannut ja pukeutunut. He hyvästelivät vasta pihalla.
Kyösti oli herännyt heittämään vettä ja näki jäähyväiset nurkan takana
lorotellessaan.

Kyösti aavisti oman kohtalonsa olevan sidottu punatulkun kohtaloon,
eikä hän voinut sietää mitään vehkeilyä selkänsä takana. Niinpä hän ryh-
tyi vastatoimiin ja hankki kaksi kissaa. Parissa päivässä kissat olivat har-
ventaneet huomattavasti pihan hiirikantaa ja pyydystäneet muutaman
linnunkin, ei Pirjoa kuitenkaan. Ne saivat kuitenkin aikaan sen, että
Pirjo ei uskaltanut tulla lähellekään Erkkiä. Kyösti oli tyytymätön kis-
sojen tehoon ja laittoi pihalle matalan ja suojattoman lintulaudan. Lin-
tulaudalta kissat saivat lintuja paremmin kiinni ja Kyösti myhäili tyyty-
väisenä. Erkin sydäntä kylmäsi ja monta kertaa hän kävi tyhjentämässä
lintulaudan, etteivät linnut menisi etsimään siitä ruokaa. Päivät olivat
kylmiä ja hän tiesi, että nälkä kurni Pirjonkin vatsassa. Silti oli oltava
niin kuin normaalisti eli työt oli tehtävä. Ei hän voinut olla joka hetki
tarkkailemassa Kyöstin puuhailuja.
 Sitten tuli se Erkin odottama päivä, jolloin Pirjo lehahti Erkin
ohi.
 "Ens yönä!" Pirjo sirkutti ja oli nopeasti tiessään.

Illalla Erkki lopetti työt varhain ja meni aikaisin maate, yrittäen huijata
Kyöstiä. Tämä oli kyllä edelleenkin epäileväinen, mutta silti paneutui
levolle, koska oli jo sen verran iäkäs, ettei jaksanut jäädä valvomaankaan.
Erkki odotti, että kuuli Kyöstin kuorsauksen ja hiippaili saunaan. Pirjo
odotteli räystään alle piiloutuneena. He menivät sisälle kylmään saunaan
ja Pirjo muuttui ihmiseksi sillä aikaa kun Erkki riisuutui.
 "Tännään, Erkki, meillä onki erikoinen ilta. Tännään me kerittäis
jo lemmiskellä", Pirjo kujersi Erkin korvaan.
 "Tähhhh..." ähkäisi Erkki.
 "Mua vähä jännittää", Pirjo tunnusti. "Punatulukkupoikien kans
minä oon ehtiny vehtailla ja muutaman pesueen tekasta, mutta ihimisten
kans minä oon ihan impi."
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 "...ihan impi", toisti Erkki.
 "Mutta kohta en ennää oo", ennusti Pirjo.
 "...ennää oo...", toisti Erkki.
 "Erkki... Erkki... Mikä sulle tuli?" kysyi Pirjo.

Erkille oli tullut jännitys. Kaikki veri oli paennut hänen sukueli-
mistään ja nyt kylmässä saunassa tuo muulloin aika miehekäs molo oli
nyt lähinnä äidillisiä tunteita herättävä pippeli.
 "Oi Erkki..." huokaisi Pirjo yrittäen kerätä kaikkia diplomaattisia
taitojaan herättääkseen Erkin itsetunnon, halun ja himon, nopeasti, sillä
aikaa ei ollut kuitenkaan tuhlattavaksi.

Hän laittoi Erkin päähän tämän karvalakin ja heitti hartioille ta-
kin, jotta kylmyys pysyisi edes hiukan loitompana. Hän painautui peh-
meästi Erkkiä vasten ja hyväili tämän selkää, reisiä ja pakaroita. Hän
ohjaili lempeästi Erkin käsiä hyväilemään omia rintojansa, naisellisesti
kaartuvaa selkäänsä ja herkullista takamustaan. Hän lainehti lämpiminä
aaltoina Erkin vartaloa vasten. Hyvin pian Erkin elin osoitti virkoami-
sen merkkejä. Pirjo löi lisää löylyä kiihkon kiukaalle suutelemalla kiihke-
ästi ja kuiskailemalla kiihottavia sanoja Erkin korvaan.
 ”Pirjo... Nyt...” Erkki kuiskasi.

Hän nosti Pirjon kevyesti alalauteelle ja Pirjo nojasi hieman taak-
sepäin levittäen auliisti reitensä. Erkki kosketti hellästi ja uteliaasti Pir-
jon häpyhuulten väliä, tunsi niiden lämmön ja liukkauden, eikä voinut
enää odottaa hetkeäkään. Kiihtymyksestä väristen hän painautui syvälle
Pirjon vastaanottavaiseen syliin.
 Molemmat lemmen ensikertalaiset huokailivat ja inahtelivat yh-
teen ääneen liukuessaan sulavasti samaa tahtia lemmenveneessä, aluksi
hieman ujostellen, mutta liikahdus toisensa jälkeen jo enemmän itseensä
ja toisiinsa luottaen. Huipun lähestyessä Erkki ulvahteli ja nytkähteli
hallitsemattomasti. Pirjo kannusti Erkkiä omilla liikkeillään ja saman-
tien Erkin naamalle levisi sanoinkuvaamattoman autuas ilme.
 "Voi Pirjo, en olis ikinä osannu kuvitella, millasta..." Erkki sanoi
ääni sortuen liikutuksesta.

Pirjo tunsi jo sulkien tulevan ihonsa alta ja vetäytyi kiireesti irti.
Hetken kuluttua hän lenteli Erkin ympärillä.
 "Voi rakas, se oli just semmosta ku minä toivoinki. Ja seuraava
kerta on varmasti vielä ihanampi. Mutta pue jo, ettet vilustu. Täällä on
niin kylymä."

Kiihko lämmitti Erkkiä vielä, eikä hän tuntenut pakkasyön
purevaa kylmyyttä. Eikä hän onnellisessa raukeudessaan huomannut
Pirjon hermostunutta pyrähtelyäkään.

 "Kuule Erkki. Minä en oo kertonu sulle ihan kaikkia", Pirjo aloitti.
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 "Mitä sitte", Erkki vastasi hajamielisesti.
 "Sun isäs... Sillä on melekein oikia syy jahata ja vihata mua.
Kyösti ja sun äitis oli aikoinaan jonkunlaisia noitia. Sun äitis on vieläki,
sillä ei se oo kuollu. Se oli hirviän ilikiä ja koppava noita-akka. Se lähti
jonku pölynimurikauppiaan mukkaan ja jätti sinut ja isäs kahestaan.
Sinä olit sillon ihan pieni. Lähtiessään se keri mukkaansa isäs taikavoi-
mat ja heitti ne menemään. Ne taikavoimat sattu lentämään mun nis-
kaan ku minä olin just sillon kerräämässä ahomansikoita ojanpenkalta.
Minä olin semmonen nuori tyttö sillon ja siinä silimänräppäyksessä
muutuin punatulukuksi, jolla on luonnottomat voimat. Vuojet kulu ja
minä sain otettua asioista selevää ja mun piti sitte ennää vaa löytää sopi-
va mies, joka pystyis tämän lummouksen särkemään. Se olit sitte sopi-
vasti sinä, Erkki-rakas", tilitti Pirjo.

Erkki oli aikalailla ymmällään ja sanaton.
 "No miksi se isä sinua sitte vihhaa ja jahtaa?" huomasi hän kuiten-
kin kysyä.
 "No siksi, että jos tämä taika minun päältä särkyy, niin isäs saa
takasin taikavoimansa. Ei se muuten haittais, mutta ku siinä on se vaa-
ra, että äitis on sitte pakotettu tulemaan takasi ja se Kyöstiä nyt hirvit-
tää. Mieluummin se on iliman taikavoimia ku entisen muijansa kans.
Sun äitis ei ollu mikkään herttanen pakkaus", täsmensi Pirjo.
 Erkin pää kuhisi niin ajatuksia, ettei hän saanut puettua yhtäkään
niistä sanoiksi. Pirjo oli hienotunteisesti hiljaa. He hyvästelivät toisensa
hiljaa saunassa. Erkki kävi vielä tuvan nurkalla virtsaamassa ennen kuin
meni sisälle. Kyösti heräsi siihen.
 "Saakelin penikka, missä luuhasit?" hän kysyi.
 "Kävin vaan kusella, senki hapannaama", Erkki vastasi hajamieli-
sesti ja meni maate.

Ristiriitaiset tunteet riepottivat hänen sisikuntaansa, mutta siinä
levätessä muisto lemmenhetkestä nousi aina vain vahvemmaksi ja niin
Erkki nukahti hymy huulilla.

Vielä aamullakin, Kyöstin herätessä, se sama autuas hymy karehti Erkin
huulilla ja sekös Kyöstiä ärsytti. Hän arvasi, että jotain oli kuitenkin
jossain välissä tapahtunut ja päätti estää tulevat tapahtumat. Hän kävi
palauttamassa kissat, mutta lisäsi lintulaudan jyvien joukkoon rotan-
myrkkyä. Erkkikin lopulta heräsi, eikä hänen naamastaan voinut ereh-
tyä. Se oli niin laupias ja hempeä. Kyösti luuli tukehtuvansa kiukkuun,
mutta yritti esittää niin hyväntuulista, eli kiukutonta, kuin se vain hä-
neltä oli mahdollista. Erkki ei oman euforiansa läpi huomannut mitään
kavaluutta isänsä normaalia ystävällisemässä olotilassa.
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  Vasta kuolleet pikkulinnut lintulaudan alla palauttivat Erkin
maanpinnalle. Kyösti esitti asiasta tietämätöntä, eikä Erkki voinut pal-
jastumisen pelossa erityisesti isäänsä kovistella. Erkin lähtiessä metsä-
töihin Kyösti teki vielä haavin pikkulintujen pyydystystä varten. Seuraa-
vat päivät he kyräilivät toisiaan ja Pirjo pysyi poissa pihapiiristä.
 Sitten taas jonain päivänä Pirjo lehahti Erkin ohi.
 "Ens yönä aitassa", hän piiskutti ennen katoamistaan korkeuksiin.
 Erkki alkoi välittömästi valmistautua kohtaamiseen. Sillä aikaa,
kun Kyösti oli haavin kanssa jahtaamassa lintuja, Erkki kantoi vällyjä
aittaan. Illansuussa hän alkoi miettiä lemmekkäitä asioita ollakseen heti
valmiina, kun tilaisuus koitti.
 Illan kääntyessä yöksi Kyösti oli vetäytyvinään levolle ja Erkki oli
tekevinään klapihommia aitassa. Pirjokin pyrähti paikalle ja  Erkki veti
oven kiinni heidän perässään ja salpasi sen, kun Pirjo muuttui ihmiseksi.
Erkin esivalmistelut tuottivat hyvän tuloksen ja kangenkova penis pyrki
innokkaasti ulos housuista samantien kun Erkki näki vaimonsa alasto-
mana edssään. He syleilivät ja suutelivat innokkasti ja Erkki oli jo riisu-
massa vaatteitaan, kun he kuulivat tuvan oven narahduksen.
 "Voi helevetti. Se kyylä ei ollukkaan nukkumassa", Erkki voihkaisi.
Pirjo näytti syvästi järkyttyneeltä. Varmaan ensimmäistä kertaa elämäs-
sään Erkki otti johdon käsiinsä.
 "Se tullee kurkkimaan oven räppänästä. Heitä viltti selekääsi ja
mee kontalleen tuon klapipinon taakse, niin se ei nää sua. Minä tuun
sun taakse ja muka siirtelen nuita puita tuossa pinossa", Erkki toimitti.
Pirjo ehti luoda mieheensä ihailevan silmäyksen ennen sujahtamistaan
puupinon taakse. Kyösti kolisteli jo oven takana. Erkki asettui Pirjon
taakse, avasi housunsa ja painautui tähän kiinni. Pirjon takapuoli tuntui
aivan taivaalliselta Erkin syliä vasten ja lämmin ja lemmekäs pesä tuntui
aivan jumalaiselta Erkin innokasta miehuutta vasten. Suunnattomat
ristiriidat repivät Erkin sielua. Toisaalta hän halusi laueta heti, toisaalta
halusi pitkittää sitä aamuun asti ja kuullessaan isänsä askeleet aitan por-
taalta, hän halusi lähteä tekemään traktorin vetohihnaa isänsä suolista.
Kaikki tämä yhdistettynä Pirjon hurmaavaan pyllynpyöritykseen sai hä-
net voihkimaan ääneen.
 "Mitä sinä siellä hommaat, perkuleen luonnoton yökyöpeli", Kyösti
ärisi naama oven räppänään tungettuna.
 "Eihh... tulluh... uni..." Erkki sai sanotuksi. "Tulinh tekemäänhh
tänneeeh tillaaaahh uusilleh puilleehh..."

Erkki yritti pitää Pirjoa hetken paikoillaan, jotta pystyisi keskitty-
mään siihen, mitä Kyösti puhui.
 "Mitä varten se tämä ovi on säpissä?" Kyösti kysyi uhkaavasti.
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 "Noh kuh tuulih repih sitäääähh... Juuuuhhhh, niiihhh sehh
oliiihhh", Erkki yritti vakuuttaa ja joutui päästämään irti Pirjon pyriste-
levästä takamuksesta. Pirjon meno yltyi aina vaan villimmäksi ja kohta
Erkki tunsi miten Pirjo jähmettyi hetkeksi äänettömän ilonhuudon pur-
kautuessa huurupilvenä aitan kylmään ilmaan. Pirjon pimppa supisteli
hekumansa huipussa niin viettelevästi, ettei Erkkikään voinut enää pit-
kittää omaa huippuaan.
 "Niihhh... Taijanh minäh joh tästäh joutaah nukkumaannnhhhh",
Erkki huokaisi rentoutuneena ja heitti vetelin käsin pari klapia Kyöstiä
hämätäkseen.

Kyösti murisi ovella epätietoisena ja rämäytti räppänän kiinni.
Erkki konkoili hetken päästä Kyöstin perässä tupaan. Mielessä kehrä-
sivät Pirjon kuiskaamat sanat: "Ens yönä taas. En jaksa oottaa kauem-
paa."

Aamulla Kyösti taas näki Erkin naamasta selvän sanoman. Kyösti ei vain
tiennyt, kuinka pitkällä taian purku oli jo menossa ja se oli tehdä hänet
entistä hullummaksi. Siksi hän päätti tehdä täydellisen strategianmuu-
toksen. Aamusta Erkki teki töitä kuin aina ennekin, mutta tämän tulles-
sa päiväruualle, Kyösti nosti pöytään viinapullon.
 "Sinä teit meleko hyvän tilin sillon yks päivä Oulussa", Kyösti
kehaisi.
 "Se oli hyvä päivä", Erkki myönteli ja ajatteli lämpimästi Pirjoa.
 "Otetaanpa sille", Kyösti sanoi ja kaatoi Erkille kunnon siivun.
Erkki-parka oli varsin tottumaton alkoholiin, sillä Kyösti oli aina pitänyt
Erkkiä niin lapsellisena ja tiukassa ohjausnarussa, ettei Erkki ollut pääs-
syt kokeilemaan humaltumistakaan. Erkillä oli nyt itsetunto korkealla ja
uteliaisuus hereillä, että enempiä empimättä hän siemaisi isän tarjoaman
ryypyn. Ja toisenkin ja kolmannenkin ja niin edelleen. Sangen pian hän
oli varsin vahvassa humalassa ja viinanhuuruisen saunomisen jälkeen
hän sammui. Kyösti hihitteli onnellisena ja joi itsensäkin tukevaan hu-
malaan ja nukahti raskaaseen juopuneen uneen.
 Yöllä Erkki heräsi ankaraan kuvotukseen ja sietämättömään ja-
noon. Hän hoippui ulos hengittämään raitista ilmaa ja kauhomaan lunta
suuhunsa. Pirjo lepatteli paikalle suunniltaan suuttumuksesta ja pelosta.
 "Voi Erkki, minkä teit! Jos tämä kerta menee pieleen, niin minä
jään linnuksi!" Pirjo tuhersi itkua. "Minä muutun ihan pian ihimiseksi ja
sinä oot tuossa kunnossa."

Erkki ei pystynyt sanomaan mitään.
  "Nyt äkkiä, äkkiä, sun kamariin!" Pirjo komensi.
Erkki kauhoi kourat täyteen lunta ja imeskeli sitä horjuessaan kamariin
ja sängylleen. Kyösti hieman heräsi, nauraa hörähteli tyytyväisenä, mutta
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ei oman puolittaisen humalaunensa läpi tajunnut Pirjonkin lentäneen
sisään.
 Pirjo muuttui ihmiseksi, sulki kamarin oven ja silmäili alastomana
retkottavaa Erkkiä. Onneksi tämä oli saamunut ennen kuin ehti pukea
itsensä. Pirjo kiroili itsekseen ja otti Erkin pehmeää unta uinuvan siitti-
men suuhunsa ja hyväili samalla kiveksiä. Erkki alkoi hieman heräillä ja
tunki sulanutta lunta suuhunsa. Siitinkin alkoi hieman heräillä ja kovet-
tui lupaavasti. Pirjo jatkoi työskentelyään innokkaana.
 "Mmmmmhhh..." tuumasi Erkki.

Pirjo siirtyi istumaan hajareisin Erkin päälle. Tämän humala ja
krapula oli nyt sen verran lievittynyt, että hän saattoi osallistua tapah-
tumiin. Pirjo keinui sievästi kiusoitellen Erkin päällä. Hän lisäsi tahtia,
hiljensi tahtia, lisäsi sitä taas ja taas ja taas. Hiljensi vielä kerran ja sit-
ten lisäsi tahtia taas reilusti. Erkki tarttui Pirjoa lanteista kiinni ja oh-
jaili käsillään tämän liikkeitä. Hän katseli onnellisena laskuhumalasta
harittavilla silmillään vaimoansa. Hän näki tämän vaaleiden hiusten
hohtavan kuun kalpeassa valossa, ihon hehkuvan lumoavaa lämpöä ja
kauniiden rintojen heilahtelevan pehmeästi tämän ratsastaessa lempeää
laukkaa hänen päällään. Hän näki Pirjon  houkuttelevasti raollaan olevat
huulet ja onnellisen hymyn. Erkki tunsi itsensä hyvin, hyvin onnellisek-
si. Hekuman huipulle he nousivat riittävällä tarkkuudella yhtä aikaa ja
väristen laskeutuivat sieltä alas.

Samaan aikaan toisessa kamarissa Kyösti tunsi kuinka häneen iski jokin.
Hän heräsi äkkiä täysin valppaaksi ja katseli käsiään. Hän nousi ylös ja
meni katsomaan Erkkiä. Tämän kamarissa Kyösti näki kuinka siinä ka-
pealla sängyllä ne kaksi nukkuivat suloista, vastalempineiden rakastu-
nutta unta.
  Kyösti katosi siitä tuvasta ennen aamua, eikä kukaan enää koskaan
kuullut hänestä. Erkki ja Pirjo puolestaan elivät onnellisina yhdessä elä-
mänsä loppuun asti.

D
DG

DD

DD

D

D

C
82



QQUAOAUQQ
QQUAOAUQQ

Q
Q

U
A
O
A
U

Q
Q

Q
Q

Q
U

A
O
A
U

Q
Q

Q

             eillä onkin täällä kaksi uutta oppilasta”, opettaja sanoi.
                ”Voisitteko nousta ylös ja esitellä itsenne?”

             Maiju huokasi syvään. Esittelykierros oli käyty läpi jo
                  viidellä aiemmalla tunnilla, mutta ilmeisesti jokainen
tämän pikkukaupungin lukion opettajista tahtoi erikseen tutustua hä-
neen. Osa oppilaista oli ollut kuulemassa kaikki edellisetkin esittelyt, ja
vaikka he olivat aluksi kuunnelleet Maijua kiinnostuneina, nyt hekin
alkoivat vaikuttaa tuskastuneilta.

Maiju vilkaisi toista tulokasta – poikaa, jota ei ollut aiemmin näh-
nyt. Ilmeisesti heillä ei ollut pahemmin yhteisiä kursseja. Se oli nopean
vilkaisun perusteella harmi, sillä poika oli todella söpö – pitkä, tumma ja
hyvännäköinen, hiukset ja vaatteet olivat siistit ja huolitellut ja sama
päti selvästi myös käytöstapoihin. Poika nyökkäisi kevyesti ja sanoi hil-
jaisella, matalalla äänellä: ”Naiset ensin.”

Maiju käänsi katseensa äkkiä pois. Hän ei tahtonut katsella poikaa
liikaa, sillä pelkäsi ettei enää pystyisi kääntämään katsettaan muualle.

”Mä olen Maiju”, hän sanoi. ”Muutin Helsingistä äitini kanssa ja
täytin just seitsemäntoista.”

”Tervetuloa, Maiju”, opettaja sanoi hymyillen. Hän piti jo aiem-
milta tunneilta tutun luennon siitä, kuinka koulun vaihtaminen kesken
lukuvuoden ei ollut aivan ongelmatonta ja kuinka näin pienen koulun
kurssitarjonta ei varmasti vastaisi Helsingin suuria lukioita, mutta on-
gelmat olisivat ratkaistavissa. Sitten hän esitti kysymyksen, jota Maiju
oli pelännyt.

”Missä päin sinä ja äitisi asutte?”
Hetken ajan Maiju leikitteli ajatuksella sanoa, että he asuivat pah-

vilaatikossa rautatiesillan alla, mutta vastasi kuitenkin totuudenmukai-
sesti:

”Kalliolinnassa. Niissä isoissa kerrostaloissa heti radan vieressä.”
Opettajan kasvot kurtistuivat. ”Vai niin... No, tosiaankin, tervetu-

loa. Ja entä sinä sitten”, hän kääntyi pojan puoleen.
Pojan nimi oli Patrik. Hän oli muuttanut Kauniaisista ja asui

Puutarhahovissa isänsä, äitinsä ja sisarustensa kanssa. Hänellä oli sukua
kaupungissa, nämäkin asuivat Puutarhahovissa, joten kaupunki oli hä-
nelle jollain lailla tuttu. Opettaja katsoi häntä paljon hyväksyvämmin,
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eikä Maiju ihmetellyt. Patrik oli hyvästä perheestä, ehjästä perheestä, ja
asui kaupungin hienoimmalla alueella hyvien ihmisten keskellä.

Maiju vilkuili vaivihkaa Patrikin suuntaan tunnin kuluessa, ja
joka vilkaisulla hänen sydämensä alkoi lyödä nopeammin ja kihelmöivän
kuumottava tunne syttyi vatsanpohjaan. Hän ei toki pitänyt trendikkäis-
tä ja makeilevista pojista. Helsingin lasiseinäkahviloiden nenäänsä nyr-
pistelevät H&M:n vaatetangot herättivät hänessä vain ärtymystä. Patrik
oli kuitenkin tyylikäs paljon vanhanaikaisemmalla tavalla. Hänellä oli
kauluspaita ja puvuntakki, eikä hän näyttänyt siltä että hänen pukeutu-
misensa tai huoliteltu kirjakielinen puheensa olisi ollut jokin ironinen
statement. Tyyli vain tuntui olevan hänelle luonteva.

Tunti oli iltapäivän viimeinen. Maiju kiskoi ylleen kirpputorilta
ostamansa maihinnousutakin, veti villapipon syvälle päähänsä välittä-
mättä siitä että hiukset väistämättä menisivät littaan, ja heitti repun
selkäänsä. Toiset oppilaat kulkivat kohti ulko-ovea pulisevina ryhminä,
Maiju antoi heidän kävellä ohitseen ja sovitteli mp3-soittimen kuulok-
keita korviinsa.

Tammikuinen ilta alkoi jo hämärtyä, ulkovalot syttyivät ja taivaal-
ta leijaili muutamia lumihiutaleita. Kuu erottui taivaalla lähes olemat-
tomana sirppinä, ja Maiju tunsi olonsa yhtä lailla olemattomaksi. Hän
valmistautui viettämään yksinäisen ja synkän kotimatkan Ian Curtisin
kanssa ja nautiskelemaan koko kaupunkipahan yleisestä surkeudesta,
kun äkkiä tunsi jonkun seisovan vierellään.

Se oli Patrik, joka oli jäänyt naulakoille ja seisoi nyt hänen vieres-
sään.

”Olen kuullut, että radan toinen puoli ja varsinkin Kalliolinna
on... rauhatonta seutua. Saanko saattaa sinut kotiin?”

Ulkona luokkatoverit olivat kerääntyneet bussipysäkille, ja jotkut näytti-
vät myös kävelevän kotimatkansa, tai sitten he jäivät keskustaan viettä-
mään iltapäivää kaveriporukalla. Maiju oli tullut kouluun bussilla, mutta
Patrik käveli pysäkin ohi. He keräsivät jonkin verran nyrpeitä katseita,
eikä Maiju voinut olla tuntematta hienoista vahingoniloa. Koulun uusi
hyvännäköinen poika kulki yhtä matkaa hänen kanssaan, mahtoi pissik-
siä harmittaa.

”Mä tosiaan asun Kalliolinnassa”, Maiju sanoi. ”Sinne taitaa kä-
vellä jonkun puoli tuntia. Tai ainakin yli vartin. Bussilla me päästäisiin
nopeammin.”

”Minä... en pidä linja-autoista”, Patrik sanoi. Maiju huomasi, että
hänellä oli puhuessaan tapana pysähtyä hetkeksi, aivan kuin miettimään
sanavalintojaan. ”Tai autoista yleensäkään. Matkustan mieluiten... Rait-
tiissa ilmassa. Eikä minulla ole kiire minnekään. Onko sinulla?”
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Ei Maijulla ollut. Vähän häntä kyllä epäilytti, eihän hän edes tun-

tenut Patrikia eikä uutta kotikaupunkiaankaan kovin hyvin. Toisaalta,
nyt he eivät olleet Helsingissä vaan melkein maaseudulla. Täällä kaikki
tunsivat toisensa ja tiesivät kaikkien asiat. Monet olivat nähneet, että
Maiju ja Patrik lähtivät yhdessä, joten mitään kovin kamalaa poika ei
voisi hänelle tehdä jäämättä kiinni.

Ei Maiju kyllä ymmärtänyt sitäkään, miltä Patrik oikein oli häntä
suojelevinaan. Mitä pelättävää täällä voisi olla, ellei sitten susia ja kar-
huja.

He kävelivät pitkän aikaa hiljaa. Se ei tuntunut häiritsevän Pat-
rikia, mutta Maiju alkoi tuntea itsensä hölmöksi. Pitäisikö Patrik häntä
aivan tylsänä ja ynseänä jurottajana?

”Sulla tulee pitkä matka takaisin”, Maiju sanoi vain jotain sanoak-
seen. Puutarhahovi tosin hänen käsittääkseen sijaitsi melko lähellä Kal-
liolinnaa, mutta välissä kulki rautatie, radan molemmin puolin oli pysty-
tetty verkkoaita ja lähin rautatiesilta oli keskustassa.

”Älä ole huolissasi”, Patrik sanoi. ”Perheeni asuu toisella puolella
aivan radan vieressä, ja minä... tiedän oikotien.”

”Ai”, Maiju sanoi. Eipä häntä toisaalta kiinnostanut, miten Patrik
aikoi kotiinsa päästä. Hän yritti muistuttaa itselleen, että useimmiten
pojat olivat typeriä ja rasittavia olentoja ja varmasti myös Patrik osoit-
tautuisi sellaiseksi, mutta se ei aivan saanut kaikkea kihelmöintiä lak-
kaamaan.

He saapuivat rautatiesillalle. Toisella puolella oli huoltoasema ja
drive-in -hampurilaispaikka, ja niiden ympärillä päristeli mopopoikia.
Äkkiä pojat ajoivat sillan päähän ja pysähtyivät tukkimaan jalkakäytä-
vän. Patrikin askeleet alkoivat hidastua.

”Tämä ei ehkä sittenkään ollut viisas ajatus”, hän sanoi. ”Kenties
minun pitäisi saattaa sinut lähimmälle linja-autopysäkille.”

Maiju katsoi mopopoikia. Näillä oli nahkatakit ja tötterötukat –
milloin sellainen oli viimeksi ollut muodissa? Patrik oli pysähtynyt, ja
pojan empiminen alkoi selittämättömällä tavalla ärsyttää Maijua.

”Pelottaako sua?” hän kysyi turhankin terävästi. Oikeastaan mo-
pojengi pelotti häntäkin, tai ainakin arvelutti. Hän tiesi, että radan toi-
sella puolella oli ammattikoulu, sieltähän pojat varmasti olivat tai sitten
he olivat vielä yläasteella. Pikkukaupungin junttiteinejä, ei sellaisissa
pitäisi olla mitään pelättävää. Tilanne tuntui silti epämääräisellä tavalla
uhkaavalta.

”En minä pelkää”, Patrik sanoi. ”Mutta saattaa olla, ettei minun
ole... viisasta tulla sillan yli.”
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”Yksinkö sä aiot mut jättää?” Maiju tiuskaisi. Patrik avasi suunsa,

sulki sen ja huokaisi syvään. Hän lähti kävelemään tiesulkua kohti, ja
Maiju seurasi häntä. Pojat eivät tehneet elettäkään väistääkseen.

”Mihinkäs te ootte menossa”, yksi tötterötukka kysyi. Patrik sei-
sahtui muutaman askeleen päähän ja Maiju jäi seisomaan hänen rinnal-
leen.

”Me ollaan menossa kotiin”, Maiju sanoi, ja lähestulkoon yhtä ai-
kaa Patrik sanoi: ”Saatan hänet kotiin. Tämä oli hänen ensimmäinen
koulupäivänsä. Hän ei vielä tunne kaupunkia.”

”Sä olet se uusi”, mopopoika sanoi, ja jotkut toiset hänen takanaan
naurahtelivat. Puhuja kääntyi Maijun puoleen, ja hänen halveksiva hy-
mynsä muuttui hieman ystävällisemmäksi. ”Ja sutkin mä taidan tietää.
Katseltiin kun teidän muuttokuorma tuli viikonloppuna. Sä asut mun
naapuritalossa. Mä olen Jesse, pistä nimi muistiin.”

”Me emme halua ongelmia”, Patrik sanoi. ”Päästäkää meidät ohi.”
Jesse sytytti kiireettömästi tupakan, imi pitkät henkoset ja puhalsi

savut Patrikin naamalle. Patrik ei yskinyt, eikä hänen ilmeensäkään vä-
rähtänyt.

”Tyttö saa tulla läpi”, Jesse jatkoi, ”mutta sulla ei ole asiaa tälle
puolelle. Siitä on ihan selvä sopimus. Me pysytään poissa Puutarhahovis-
ta, ja teikäläiset ei tule Kalliolinnaan. Sä oot uusi täällä, mutta on sulle
säännöt kerrottu. Älä vittuile meille, ja me ei vittuilla teille.”

”Lupasin viedä hänet kotiinsa”, Patrik sanoi, ja äkkiä hänen ää-
nensä oli niin jäätävä että Maiju värähti. ”Aiotko saada minut pettämään
lupaukseni?”

”Mä voin viedä sun tyttösi kotiin”, Jesse sanoi ja röhähti naura-
maan. ”Neiti on hyvä vaan ja hyppää tarakalle.”

Maiju vilkaisi Patrikia epätietoisena. Tämä teki huomaamattoman
estävän eleen.

”Me jatkamme matkaa nyt. Lupaan, että poistun Kalliolinnasta
välittömästi kun Maiju on päässyt turvallisesti kotiin.”

Jesse astui ajokkinsa päältä, otti askeleen Patrikia kohti ja tuijotti
häntä pistävästi, ja Patrik tuijotti takaisin. Hetken ajan ilma tuntui ki-
pinöivän heidän välillään ja Maiju tunsi ihokarvojensa nousevan pystyyn.
Sitten yksi toisista pojista, selvästi joukon vanhin, laski kätensä Jessen
harteille – ja tunne haihtui yhtä yllättäen kuin oli syntynytkin.

Vanhempi mopopoika katsoi Patrikia vakavasti ja puhui:
”Te voitte mennä, tän kerran. Koska sä olet uusi. Mutta me

seurataan teitä, ja jos tää on joku temppu...”
”Ei ole, lupaan sen”, Patrik sanoi. ”En tahdo aiheuttaa ongelmia.”
”No se on nyt jo vähän myöhästä”, Jesse jupisi, mutta pojat polkai-

sivat silti ajopelinsä käyntiin ja ajoivat pois.
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Q ”Mitä ihmettä toi oli?” Maiju kysyi kävellessään Patrikin rinnalla
Kalliohovin harmaiden kerrostalojen välissä. Mopojen pärinä kuului jos-
tain kauempaa, mutta jos heitä seurattiin, seuraajat pysyttelivät poissa
näkyvistä. Patrik kohautti olkapäitään.

”Tässä kaupungissa on... omat tapansa. Minua varoitettiin siitä
kyllä, mutta en ymmärtänyt... No, se on samantekevää. ”

”Olisinhan mä voinut mennä sen Jessen kyydillä”, Maiju sanoi,
vaikka oikeastaan hän ei olisi voinut. Patrikin läheisyys tuntui äkkiä tur-
valliselta, vaikkei Maiju oikeastaan tiennyt mitä pelkäsi ja miten Patrik
olisi häntä voinut siltä suojella.

”Sinun kannattaa varoa... heitä”, Patrik sanoi, ja lisäsi sitten no-
peasti: ”Vaikka eihän se tietenkään minulle kuulu.”

”Ei kuulukaan”, Maiju sanoi ajattelematta, ja lisäsi hänkin nope-
asti: ”Mutta kiitos.”

”Eipä kestä”, Patrik sanoi. ”Tuollako sinä asut?”
He olivat tosiaan saapuneet Maijun uuden kotitalon pihaan. Mai-

jun kotona oli pimeää, äiti taisi olla yhä töissä. Monissa muissa ikku-
noissa oli jo valot, ja muutamiin oli unohtunut jouluvalojakin. Pihamaa
oli likaisen lumen peitossa, sen keskellä kohosi ruostunut mattoteline ja
pari rengaskeinua. Jossain ruskeanharmaan hangen alla oli luultavasti
myös hiekkalaatikko, mutta lumiaura oli tainnut kasata kinokset sen
päälle.

”No... moi kai sitten”, Maiju sanoi. ”Nähdään huomenna koulus-
sa.”

”Nähdään”, Patrik sanoi, nyökkäsi kevyesti ja kääntyi ympäri.
Maiju kaivoi avaimet repustaan, ja kun hän kääntyi katsomaan Patrikin
perään, tämä oli jo kadonnut näkyvistä.

Maiju otti muutaman juoksuaskeleen talon kulmalle. Siihen hän
pysähtyi ja päätti ryhdistäytyä. Nytkö hän jo juoksi Patrikin perässä?
Hän käveli rauhallisemmin kohti verkkoaitaa, joka kohosi pihan valo-
piirin rajalla. Patrikin jalanjäljet johtivat sen luo, mutta loppuivat sitten.
Poika oli tosiaan tainnut kiivetä yli – tosin verkkoaidan päälle oli satanut
lunta eikä sitä näyttänyt varisseen mistään kohtaa. Maiju ei myöskään
nähnyt Patrikia raiteilla, vaikka yritti tihrustaa verkkoaidan läpi.

Maijulle tuli äkkiä tunne, että joku tarkkaili häntä. Kun hän kään-
tyi ympäri, hän näki naapuritalon kulmalla tumman hahmon – miehen,
jolla oli leveä lierihattu, raskas pitkä takki ja pitkät valkoiset hiukset.
Mies näytti tarkkailevan häntä, mutta vetäytyi varjoihin huomatessaan
tulleensa nähdyksi. Tai kenties syynä oli lähestyvä mopon pärinä. Maiju
käveli askeleitaan kiirehtien takaisin ovelle ja ehti sisään juuri kun mo-
pon ajovalo pyyhki rapun seiniä. Hän kuuli mopon pärisevän pihassa
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aivan kuin sillä olisi ajettu ympyrää, ja myös vielä hieman puberteettisen
äänen huutavan:

”Maiju! Tervetuloa Kalliolinnaan!”
Maiju katsoi ulos ikkunasta ja ehti nähdä mopon kaasuttavan tie-

hensä. Salaperäisestä valkohiuksisesta miehestä ei näkynyt jälkeäkään.

Ensimmäiset pari viikkoa kuluivat uudessa koulussa nopeasti. Maiju tu-
tustui paremmin koulutovereihinsa ja sai muutamia kavereitakin, mutta
kaveruudet tuntuivat kovin pinnallisilta. Jos tytöt eivät puhuneet vaat-
teista, meikeistä tai jostakin typerästä tv-sarjasta, he juorusivat pojista ja
toisista tytöistä, eivätkä koulun ihmissuhdekiemurat kiinnostanet Mai-
jua senkään vertaa kuin muut aiheet.

Kiinnostavampia olivat oikeastaan muutamat koulun pojat. Mui-
den vieroksuma epäsiisti poikaporukka pukeutui aina mustiin ja yritti
värjätä hiuksiaankin mustiksi, vaikka ei jaksanutkaan taistella juurikas-
vua vastaan kovin innokkaasti. Joku pojista oli ilmeisesti kiinnittänyt
huomiota eri bändien pinsseihin, joita Maiju kiinnitti reppuunsa, ja kou-
lun jälkeen koko joukkio saapui juttelemaan Maijun kanssa.

”Sä taidat tykätä synkästä musasta?” yksi pojista kysyi. Myöhem-
min paljastui, että hänen nimensä oli Eero. Maiju nyökkäsi välinpitä-
mättömästi, ja poika jatkoi kyselyä: ”Entä mitenkäs kauhuleffat ja kir-
jat?”

”Menee nekin”, Maiju sanoi. Joukosta kuului hyväksyvää jupinaa.
”Aika harvinaista muijalle”, Eero sanoi. Maiju tuhahti.
”Meinaatko jatkaa vittuilua vai painutko helvettiin?”
”No itse asiassa mä meinasin ehdottaa kulttuurinvaihtoa”, Eero

sanoi. ”Sulla on varmasti paljon kaikenlaisia kiinnostavia kirjoja, leffoja
ja levyjä, mitä Helsingistä saa ja täältä ei. Mutta on meilläkin jotain,
mi-tä me on hommattu nettikaupoista, ja aattelin että voitaisiin lainata
juttuja päittäin.”

Pian Maiju istuikin välitunnit nörttipoikien kanssa, ja vietti jos-
kus vapaa-aikaakin näiden seurassa. Osa heistä asui Harmaalassa, Kallio-
linnan toisella puolella sijaitsevalla uudemmalla mutta yhtä lailla ankeal-
la kerrostaloalueella, osa taas Puutarhahovin naapurissa sijaitsevilla rivi-
taloalueilla, hölmöiltä nimiltään Kukikas ja Omenainen. Monina arki-
iltoina tai laiskoina viikonloppuina he kerääntyivät jonkun kotiin katso-
maan elokuvia, kuuntelemaan levyjä ja käymään loputtomia keskusteluja
kaikesta mahdollisesta.

Ei Maiju tietysti unohtanut Patrikiakaan. Tämän ja nörttipoikien
kurssivalinnat menivät sopivasti ristiin – Patrik opiskeli pääasiassa kieliä
ja historiaa, nörttipojat taas matemaattisia ja luonnontieteellisiä aineita.
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Maijulla, joka oli koonnut sekalaisen kurssivalikoiman vain saadakseen
minimimäärän täyteen, oli siis seuraa useimmilla tunneilla.

Patrikin kanssa tosin ei ollut ollenkaan niin vaivatonta kuin nört-
tien. Hän oli hillitty ja vaitelias eikä tuntunut kovinkaan kiinnostuneelta
juuri mistään, mistä Maiju olisi osannut keskustella. Maiju ei silti lakan-
nut yrittämästä.

”Mistä sä tykkäät?” hän kysyi kerran. ”Siis niinku musiikista,
kirjoista, elokuvista... Mä tykkään kaikista goottilaisista jutuista. Entä
sä?”

”Goottilaisista?” Patrik kysyi ja kohotti kulmiaan. ”Hmm, arkki-
tehtuuri ei ole oikein minun alaani. Goottilaisissa romaaneissa on oma
viehätyksensä, mutta hieman modernimpi kirjallisuus miellyttää minua
enemmän.”

Maiju oli vähällä sanoa tarkoittaneensa Joy Divisionia ja Sisters of
Mercyä ja että Crow oli aivan ihana elokuva, mutta sulki viime hetkellä
suunsa. Millaisena goottipissiksenä Patrik mahtaisi häntä pitää.

Maijua hieman helpotti se tosiseikka, että muutkaan oppilaat eivät
tuntuneet onnistuvan keskusteluyrityksissään yhtään paremmin. Patri-
kia alettiin nopeasti pitää ylpeänä hienostelijana, mutta Maijun mielestä
kysymys ei ollut siitä. Hän ymmärsi tai ehkä pikemminkin vaistosi, ettei
Patrik esittänyt mitään, vaan oli vain ulkopuolinen täällä pikkukaupun-
gin teinien joukossa.

Ulkopuolinen, kuten Maijukin. Mutta surullista oli, että he olivat
ulkopuolisia myös toisilleen.

Eräänä iltana Maiju makasi vuoteessaan ja ajatteli Patrikia, ja hä-
nen mielensä täyttyi hyvin levottomista ajatuksista. Hänellä oli yläasteel-
la ollut poikaystäviä, mutta ne jutut eivät koskaan olleet kestäneet kau-
an. Hänen ikäisistään pojista oli lopulta aika vähän iloa, nämä vain halu-
sivat pussailla ja kähmiä ja Maijusta sellainen tuntui tylsältä ja lievästi
epämiellyttävältä. Jotkut hänen tyttökaverinsa olivat ratkaisseet asian
roikkumalla vanhempien miesten kaulassa, mutta sekään ajatus ei suu-
remmin viehättänyt Maijua.

Millaisen poikaystävän hän sitten olisi tahtonut? Hän oli kuvitel-
lut, että jonkun sellaisen kuin Eero ja muut nörtit, mutta nämä eivät
herättäneet sellaista kuumotusta ja kihelmöintiä, jonka Patrik sai aikaan
vain kävelemällä hänen vierellään. Hän muisti hetken, jolloin mopopojat
olivat ahdistelleet heitä sillalla ja Patrik oli puolustanut häntä, ja se sai
hänet värähtämään jostain niin syvältä että hänen oli pakko nousta sän-
gystään ja kävellä levottomana huoneessaan.

Kuinka hölmö hän oikein oli? Muutama uhitteleva kakara oli soit-
tanut heille suutaan, Patrikin pelastava ritari -show oli ollut typerää yli-
reagointia – ja se näköjään tepsi Maijuun.
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Hän painoi otsansa kylmää ikkunalasia vasten. Ei hän sentään

aivan niin hauras neito ollut. Luultavasti hän olisi selvittänyt tilanteen
paljon helpommin ilman Patrikia, ja mitään tilannettahan ei olisi ilman
Patrikia edes syntynyt. Mistä koko tapauksessa oikein oli ollut kysymys?
Kenties jonkinlaisesta sukuvihasta, tosin hän oli kuvitellut sellaista ole-
van vain kirjoissa ja elokuvissa. Toinen vaihtoehto oli, että tällä seudulla
luokkaerot olivat kärjistyneemmät kuin Helsingissä ja parempien ja huo-
nompien alueiden nuorisolla oli todellisia rajakahnauksia, tiedä vaikka
joukkotappelujakin.

Hän kohotti katseensa ja oli näkevinään jonkun liikkuvan pihassa.
Hetken se näytti  valkohiuksiselta hattupäiseltä mieheltä pitkässä takis-
sa, mutta kun Maiju katsoi tarkemmin, hän ei enää nähnyt mitään.

Tässä kaupungissa oli tosiaan muutakin kummallista kuin teini-
poikien välinen uhittelu. Maiju oli nähnyt valkohiuksisen miekkosen
jokusen kerran ensimmäisen iltansa jälkeen. Tämä näytti usein kuljes-
kelevan sillan molemmilla puolilla, maleksivan koulun lähistöllä tai Kal-
liolinnan ostarilla ja katselevan hajamielisesti mopopoikia ja joskus myös
Patrikia ja muita Puutarhahovin nuoria. Päivänvalossa mies näytti har-
mittomalta, ja Maiju arveli tämän olevan vain nuoruuttaan haikaileva
puliukko. Omituinen hahmo, mutta kaipa kaikilla pikkukaupungeilla oli
omat kylähullunsa.

Maiju kohautti harteitaan. Ainakin hän oli saanut Patrikin pois
mielestään. Pahin kuumotus oli laantunut, jäljelle jäi vain pieni ärsyt-
tävä kihelmöinti. Maiju vilkaisi vielä ulos ja näki kuun nousseen kerros-
talojen väliin. Se oli kasvanut puolikkaaksi, ja sen kalpean kellertävässä
valossa oli jotain epämääräisellä tavalla ivallista.

”Vittuile nyt säkin vielä”, Maiju jupisi itsekseen ja meni takaisin
vuoteeseen.

Jesse tosiaan asui samassa pihassa kuin Maiju, ja myös muu hänen jen-
ginsä pyöri usein Kalliolinnan alueella. Ensikohtaamisen jälkeen he eivät
kuitenkaan olleet käyttäytyneet millään lailla uhkaavasti Maijua koh-
taan, ja monesti he jopa moikkasivat päristellessään ohi.

Jesse itse tuntui usein istuvan matontamppaustelineellä, polttele-
van tupakkaa ja katselevan Maijun ikkunan suuntaan. Koulussa hän ei
ilmeisesti pahemmin viihtynyt, eivätkä hänen vanhempansakaan tainneet
välittää. Kalliolinna oli täynnä kaupungin vuokra-asuntoja, suuri osa
asukkaista oli jonkinasteisia sosiaalitapauksia ja varmasti Jessekin oli
jostain ongelmaperheestä. Poika vaikutti itsevarmalta ja iloiselta, mutta
sekin saattoi olla vain pakon edessä rakennettu ulkokuori.

Joskus Jesse oli vartiopaikallaan silloinkin kun Maiju lähti ulos tai
oli palaamassa kotiin. Silloin hän tervehti Maijua iloisesti, ja joskus he
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vaihtoivat muutaman sanan, mutta yleensä Maiju vain moikkasi takaisin
ja jatkoi matkaansa, ja kuuli kohta kuinka Jesse ajoi mopollaan pois pi-
hasta. Jesse ei vaikuttanut vaaralliselta tai edes niin ärsyttävältä kuin
ensitapaamisen perusteella olisi voinut kuvitella, mutta Maiju muisti
edelleen, kuinka Jesse oli tarjonnut hänelle kyytiä mopollaan, eikä halun-
nut rohkaista poikaparkaa kuvittelemaan mitään.

Kerran koulun jälkeen Maiju raahasi raskaita kauppakasseja lähiö-
ostarin Alepasta, ja kun hän taapersi kohti kotiovea, Jesse hyppäsi alas
telineeltä ja oli hetkessä Maijun vierellä.

”Anna mä autan, noihan on hirveän painavia!”
Maiju vilkaisi Jesseä. Poika ei ollut paljon häntä pitempi ja näytti

paksun nahkatakkinsa alla teinipoikamaisen hintelältä.
”Enköhän mä pärjää yksinkin, kiitos vaan”, Maiju sanoi, mutta

Jesse nappasi kassit hänen käsistään ja kantoi ne yllättävän kevyesti port-
tikongiin. Sinne hän pysähtyi odottamaan.

”Viittitkö avata, mä voin tuoda nää kotiovelle asti.”
”No kiitos”, Maiju sanoi. ”Mutta sisälle et kyllä tule.”
”Ei sun sitä tarvi pelätä”, Jesse sanoi. ”Mä oon kuule herrasmies,

vaikken ehkä siltä näytä.”
Maiju naurahti, mutta Jesse näytti olevan vakavissaan.
”Meillä kaikilla ei oo varaa hienoihin kledjuihin niinku Puutarha-

hovin kakaroilla. Mut ei se silti tarkota, että me oltais ihan täysiä pasko-
ja.”

”Hei, täällä mäkin asun”, Maiju sanoi. ”Ja näyttääkö siltä, että mä
pukeudun kuin rikkaan perheen kakara?”

”Sä oot kiva likka”, Jesse sanoi ja hymyili. ”Älä hengaa niiden
Puutarhahovin hinttarien kanssa. Ne ei oo hyvää seuraa sulle, tai kelle-
kään. Kalliolinnan jengi pitää huolen omistaan.”

”Mä valitsen seurani itse”, Maiju sanoi. ”Mutta kiitos.”
Kun hän oli purkanut ostokset jääkaappiin, Jesseä ei enää näkynyt

pihassa.

Tammikuu vaihtui helmikuuksi. Eräänä perjantai-iltapäivänä Maiju läh-
ti koululta Patrikin kanssa, ja he olivat jo hyvästelemässä, kun Maiju
äkkiä pysähtyi.

”Kuule, tota”, hän sanoi. Patrik kääntyi katsomaan häntä odotta-
vasti. ”Mä ajattelin vaan semmoista, että haluaisitko sä joskus lähteä
elokuviin tai kahville tai jotain? Kun me ei nähdä kuin koulussa eikä
mulla ole oikein kavereita täällä vielä ja nyt mä olen koko viikonlopun
kotona yksin kun äiti on miesystävänsä luona ja olisi kiva kun ei tarvisi
istua yksikseen...”
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”Pyydätkö sinä minua... treffeille?” Patrik sanoi, ja hänen yleensä

niin vakavassa äänessään tuntui pieni pilkahdus naurua. Maiju meni
hämilleen.

”No en mä, tai siis, no, ei se varmaan ollut hyvä idea, tai...”
”Minusta se oli oikein hyvä idea”, Patrik sanoi ja pudisti sitten

päätään. ”Mutta juuri tänä viikonloppuna se ei onnistu. Minulla on...
joitakin asioita perheeni kanssa. Ehkä joskus myöhemmin.”

”Niin, ehkä joskus myöhemmin”, Maiju sanoi, päästi Patrikin
menemään ja, varmistettuaan ettei tämä enää nähnyt, potkaisi koiran-
kakkaista lumikinosta.

Maiju nousi bussiin ja jäi pois kyydistä ostarilla. Hän oli nähnyt
Jessen bussin ikkunasta, ja käytyään tekemässä viikonlopun ruokaostok-
set hän meni jututtamaan mopopoikia.

”Moi Jesse”, hän sanoi ja nyökkäsi muillekin.
”Moi Maiju”, Jesse sanoi. ”Mitäs sä täällä? Et sä yleensä ostarilla

hengaa. Lähetkö tänään meidän kerhotalolle ottamaan vähän bisseä, tai
sidukkaa sä kai juot?”

”En mä nyt taida”, Maiju sanoi. ”Mutta kuule, sä lupasit kerran
heittää mut kotiin mopolla.” Hän hymyili niin herttaisesti kuin osasi.
”Sä voisit tehdä sen nyt. Ei jaksais millään odottaa bussia, ja mulla on
näitä kantamuksia...”

Toiset mopopojat päästivät yllättyneitä huudahduksia ja naurun-
hörähdyksiä. Jesse virnisti leveästi, nousi moponsa satulaan ja teki tilaa
Maijulle.

”Hyppää kyytiin vaan. Ja pidä kiinni!”
Maijua oli hieman hirvittänyt ajatus siitä, kuinka paljon näyttä-

misen tarvetta Jessellä olisi, mutta yllättäen poika ajoi Maijun kotiin
nopeasti ja turvallisesti. Pihapiirissä Maiju hyppäsi kyydistä ja hyvästeli
Jessen.

”Etkö sä varmasti halua lähtee tänä iltana bilettään?” Jesse kysyi.
”Mun isobroidi hommas meille kalja- ja siiderikeissit, sullekin riittäis.”

”Joku toinen kerta”, Maiju sanoi. Hän ei tahtonut päätyä kaitse-
maan kaatuilevia ja oksentelevia mopoteinejä.

”No mut meidän kerhotalo on Harmaalan puolella, siinä vanhan
päiväkodin talossa”, Jesse sanoi. ”Tuu sinne jos muutat mieles.”

Maiju vilkutti Jesselle ja kiipesi omaan kerrokseensa. Heti ovella
hänen kännykkänsä piippasi tekstiviestiä. Se oli Eerolta.

”Moi. Leffailta Jaken bändikellarissa. Evil Dead -maratoni. Omat
eväät mukaan.”

Maiju naputteli vastauksen kävellessään portaita takaisin alas. Jos
Patrikin kanssa ei kerran voinut viettää aikaa, nörttipojat olisivat
kelvollinen korvike.
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Pitkään takkiin ja lierihattuun pukeutunut valkohiuksinen mies

odotti porttikongissa ja tarttui Maijua hihasta. Maiju kiljaisi ja yritti
kiskoa itsensä vapaaksi, mutta mies kohotti kätensä estävästi ja puhui
karhealla, liki kuiskaavalla äänellä.

”Sinä liikut huonossa seurassa. Tyttäreni, velvollisuuteni on va-
roittaa että sinä leikit hyvin vaarallisilla asioilla.”

”Päästä irti!” Maiju huusi ja alkoi riuhtoa ja huutaa entistä enem-
män. ”Apua! Raiskaus!”

Mies säpsähti, irrotti otteensa ja astui taaksepäin.
”Lapsi hyvä, minua sinun ei tarvitse pelätä. Minä en vahingoita

sinua millään tavalla, mutta sama ei päde kaikkiin täällä. En voi kertoa
mistä on kysymys, mutta pian tulee pimeä ja kehotan vakavasti sinua
palaamaan kotiisi ja lukitsemaan oven. Missään tapauksessa älä mene
niiden luo, niiden kumpienkaan. Tänä yönä se tietää vaaraa.”

Miehen ääni kohosi, kun Maiju juoksi kauemmas hänestä, mutta
hän ei lähtenyt seuraamaan.

Vasta Harmaalan puolelle päästyään Maiju alkoi rauhoittua. Van-
ha tuttu kylähulluhan se vain oli. Samanlaisia ukkeleita oli kolmosen
ratikassa nähnyt joka päivä, joten Maiju säikkyi aivan suotta. Sitä paitsi
tänä iltana taisi olla täysikuu, ja sehän sai aina hullut liikkeelle.

Häntä alkoi jo naurattaa, kun hän laittoi hälytyssoiton Eerolle.
Pian Eero tuli avaamaan ja ohjasi hänet pimeään kellarihuoneeseen. Ja-
ken, Eeron isoveljen bändi piti sitä treenikämppänään, mutta nyt bändin
pojat olivat armeijassa ja Eero oli saanut avaimet säilytettäväkseen. Kel-
larissa oli bändin soittokamojen lisäksi patterimankka, pieni jääkaappi,
muutama nuhruinen nojatuoli sekä televisio ja dvd-soitin. Mankka soitti
jotakin Maijulle tuntematonta folkmetallia, siitä osa pojista oli kovasti
innoissaan. Maiju heitti karkkipussin pöydälle.

”Joko aletaan katsoa leffoja?” hän kysyi.
”Hetki vielä”, Eero sanoi. Hän livahti taempaan huoneeseen ja

palasi pian mukanaan muovipussillinen kuivattuja lehtiä. ”Broidi lupasi
että kun mä nyt olen täällä talonvahtina, saan vaivanpalkaksi käydä nii-
den varastolla. Ja kyllähän nää happaneekin puolessa vuodessa...”

”Ai tämmöinen ilta teillä olikin mielessä”, Maiju sanoi. ”Olisitte
varottaneet.”

”No hei”, Eero sanoi ja alkoi kääriä sätkää, ”totta kai pitää olla
pilvee kun katsotaan Evil Deadit. Sillä lailla niistä saa paljon enemmän
irti.”

Maiju ei osallistunut pilvenpolttoon ja kieltäytyi myös tarjotusta oluesta.
Matalassa kellarihuoneessa leijaileva makea savu sai silti hänen päänsä
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pyörälle, ja elokuva tuntui vielä paljon hauskemmalta kuin hän oli muis-
tanut.

Ensimmäisen osan jälkeen pidettiin tauko, jonka aikana kaksi po-
jista lähti hakemaan lisää olutta – he tiesivät paikan, josta sitä saisi, ja
nyt Maijukin pyysi tuomaan muutaman siiderin. Maiju ja Eero jäivät
kahdestaan. He lojuivat sohvalla, napostelivat karkkeja ja hihittelivät.

”Mä en tiennytkään, että täältä saa pilvee”, Maiju sanoi. ”En mä
kyllä tietäisi että mistä Helsingistäkään saa.”

”No tästähän menee rata läpi”, Eero sanoi. ”Kyllä ne diilerit sieltä
Stadista tännekin pääsee.”

”Kuule Eero”, Maiju sanoi. Eero näytti ensin innostuvan kuulles-
saan, että Maijulla oli hänelle asiaa heidän jäätyään kahden, mutta asian
kuullessaan hän selvästi pettyi. ”Mä olen ihmetellyt yhtä juttua. Kun me
kerran käveltiin Patrikin kanssa tota siltaa, noi paikalliset mopopojat
pysäytti meidät ja kielsi Patrikia tulemasta tälle puolelle... Että ketkään
Puutarhahovista ei sais tulla Kalliolinnaan ja toisin päin. Mikä ihmeen
juttu se on?”

”No se onkin jännä stoori”, Eero vastasi, ja alkoi kertoessaan in-
nostua uudelleen.”Tää on vanha tehdaskaupunki, vaikka se tehdas lope-
tettiin jo aikaa sitten. Mutta se oli vuosikymmenet tosi tärkeä kaupunki-
laisille, tehtaanpatruuna rakennutti tänne kaikki talot ja koulut ja kirkot
ja järkkäsi ihmisille sähköt ja juoksevat vedet ja sitä rataa. Duunareille
rakennettiin Kalliolinna ja johtajille Puutarhahovi. Harmaala ja rivarit
on tulleet vasta myöhemmin, noi on ne alkuperäiset kaupunginosat.”

Hän sulloi karkkia suuhunsa ja söi suunsa tyhjäksi ennen kuin
jatkoi:

”Se oli kemiantehdas, kai siellä tehtiin enimmäkseen maatalous-
juttuja, lannoitteita ja hyönteismyrkkyjä ja semmoisia. Mutta”, hän ma-
dalsi ääntään, ”vanhat ihmiset kertoo että siellä oli muutakin. Ennen
sotia ja sota-aikana varsinkin niillä oli osastoja, mihin duunareita ei
päästetty, ja siellä kuulemma tehtiin jotain armeijan projektia. Ja siellä
kävi saksalaisiakin, ainakin sota-aikaan. Väitetään, että ne kokeili ihmi-
siin jotain juttuja, mutta kukaan ei tiedä mitä. Tai ei ainakaan kerro.”

Eero kohautti olkapäitään.
”Sotien jälkeen se tehdas kumminkin lopetettiin, jotkut sanoi että

se kuului rauhansopimuksen ehtoihin. Ja duunarit oli tietysti katkeria
kun niiltä vietiin työt. Ne syytti johtajia saksalaisten kanssa veljeilemi-
sestä, siitähän se tehtaan lopettaminen kai johtui. Puutarhahovissa on
vieläkin johtajien sukua paljon, ja Kalliolinnassakin on vanhojen tehdas-
laisten talot missä lapset saa selkään jos hengailee johtajien penskojen
kanssa. Sä muuten asut yhdessä niistä taloista, jos mä oon käsittänyt
oikein.”
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Hän piti taas tauon.
”Mutta tää tehdasjuttu on tietty vaan yks teoria. Toiset sanoo, että

täällä asui samat perheet ja suvut jo ennen tehdasta, ehkä jo ennen Ruot-
sin vallan aikaa, ja vihat tulisi jostain sieltä kaukaa. Mutta niiden syitä
ei varmaan kukaan enää tiedä...”

Puhuessaan Eero oli huomaamatta hivuttautunut koko ajan lä-
hemmäs. Maiju oli keskittynyt hänen kertomukseensa ja huomasi asian
vasta kun Eeron kädet yhtäkkiä hakeutuivat hänen harteidensa ympäri ja
huulet mäiskähtivät märästi jonnekin suun ja posken väliin. Maiju ka-
vahti kauemmas ja sysäsi Eeron pois.

”Hei, mitä sä... Älä!”
Eero katsoi Maijua loukkaantuneena ja häpeissään.
”Mä olen ihan rakastunut suhun”, hän valitti. ”Etkö sä haluaisi

olla mun kanssa? Mikä mussa on vikana?”
Maiju nousi ylös. Hänen päässään pyöri eikä hän ollut aivan varma

siitä, mikä kaikki sen aiheutti.
”Eero”, Maiju sanoi. Yllätyksen laannuttua hän ei enää ollut vihai-

nen eikä enää edes säikähtänyt. ”Tää tuli nyt hirveän äkkiä... Mä tyk-
kään susta, mutta en mä rakasta sua, enkä mä halua satuttaa sua.”

Jo puhuessaan hän tunsi itsensä tyhmäksi. Näinhän tytöt kai aina
sanoivat, ja vaikka hän itse ei ollut aiemmin sanonut sellaista, hän tus-
kin oli ensimmäinen joka sanoi sellaista Eerolle. Poika näytti niin mu-
sertuneelta, että Maijun oli pakko mennä halaamaan tätä.

”Jos sä tykkäät musta”, Eero sanoi ja rutisti Maijua, ”niin miksi
sä et sitten voi olla mun kanssa?”

”No kun ei se oo niin helppoa”, Maiju sanoi. Hän silitteli Eeron
hiuksia ja selkää, mutta poika alkoi taas hamuta hänen kasvojaan huulil-
laan ja hänen oli pakko irtautua otteesta.

”Sä haluat sen Patrikin”, Eero sanoi ääntään korottamatta. ”Se on
hyvännäköinen ja rikas, totta kai sä haluat sen.”

”Puhutaan tästä huomenna”, Maiju sanoi. ”Mun pitää mennä.”
”Parempi kun menet”, Eero sanoi. Ovelta Maiju ehti nähdä, että

tämä otti jääkaapista yhden viimeisistä oluista ja alkoi juoda sitä nope-
aan tahtiin.

Maiju käveli ulos edelleen pyörällä päästään. Kirkas pakkasilma
sentään haihdutti pahimmat kannabishuurut. Hän seisoi hetken aikaa
paikallaan kädet nyrkkiin puristettuina ja yritti selvittää ajatuksensa.
Sitten hän kääntyi ja oli jo palaamassa kellariin, mutta rappukäytävän
ovi oli lukossa. Hän aikoi soittaa Eerolle, mutta ei löytänyt puhelintaan.
Sen oli täytynyt pudota sohvalle.
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Hän huokasi syvään ja istui rappusille. Toiset pojat sentään tulisi-

vat pian, heidän kanssaan hän pääsisi sisään ja voisi selvittää asiat Eeron
kanssa...

Maijun ajatukset keskeytyivät, kun jostain läheltä kuului vihlova
rääkäisy. Hän ponkaisi pystyyn ja vilunväreet alkoivat juosta pitkin hä-
nen selkäpiitään. Nyt hän kuuli muutakin, ähinää ja ärinää ja kamppai-
lun ääniä, ja se kaikki tuntui tulevan puistosta aivan hänen lähellään.
Jostain syystä koko pihapiirin ulkovalot olivat sammuneet, eikä Maiju
nähnyt kuin epämääräistä liikettä.

Äkkiä jokin singahti esiin varjoista ja syöksyi Maijua kohti. Sen
perässä tuli toinen hahmo, jonka kädessä välähti jotakin metallista, ja
kuului uusi rääkäisy.

Maiju kirkaisi vielä kovempaa ja loikkasi taaksepäin, sillä hänen
edessään makasi sätkivä ihmishahmo, jonka selkään toinen – pitkään
takkiin ja leveään lierihattuun pukeutunut valkohiuksinen mies – oli
työntänyt pitkän veitsen. Lyhyempi veitsi kimalteli miehen toisessa kä-
dessä.

Valkohiuksinen mies kohotti katseensa, näki Maijun ja pudisti
päätään. Mies ei näyttänyt enää lainkaan puliukolta tai kylähullulta, nyt
hänen teräksenharmaissa silmissään oli terävä, päättäväinen katse ja hän
puhui syvällä ja sointuvalla äänellä:

”Minähän kehotin sinua pysymään sisällä ja pitämään oven lukit-
tuna! Juokse pian takaisin kotiisi, tätä ei ole tarkoitettu sinun silmille-
si!”

”Sä sä sä tapoit sen!” Maiju alkoi kiljua hysteerisenä. ”Apua!
Apua! Poliisi!”

”Älä huuda, tyttö hyvä!” valkohiuksinen mies sanoi. ”Tämä ei ole
murha vaan täysin oikeutettu teloitus, eikä tässä edessäsi makaa ihmi-
nen.”

Maiju jatkoi kiljumistaan ja ymmärsi vain etäisesti, kuinka valko-
hiuksinen mies yritti puhua rauhoittavasti:

”Katso nyt, tyttäreni! Voisiko kukaan ihminen tehdä näin?”
Mies riuhtaisi veitsen irti, ja samalla hetkellä toinen hahmo pon-

nahti pystyyn ja korkeammallekin ilmaan. Se kiepahti ympäri ja tavoit-
teli valkohiuksista miestä, mutta veitsi välähti ja hahmo putosi taas maa-
han sätkimään.

Maiju lakkasi huutamasta.
”Veitsi ei tapa niitä”, valkohiuksinen mies sanoi, ”mutta sydämen

läpi tai kaulaan iskettynä se pysäyttää ne. Se ei kuitenkaan riitä, ne voi
tuhota vain polttamalla.”

Mies irrotti otteensa veitsestä, työnsi käden takkinsa alle ja otti
esiin pullon. Toisessa kädessä leimahti liekki. Maiju henkäisi kauhusta,
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ja kun mies pirskotti voimakkaasti liuottimelta haisevaa nestettä maassa
makaavan hahmon päälle, Maiju tarttui veitseen ja repäisi sen irti.

Hahmo ponkaisi taas ylös, kieppui ilmassa ja iski valkohiuksisen
miehen maahan. Sitten se huomasi Maijun, joka edelleen piteli veistä
kädessään, ja syöksyi häntä kohti. Valkohiuksinen mies oli kuitenkin
hetkessä päässyt takaisin jaloilleen ja heilutti palavaa rättiä käsissään.
Hahmo kiljaisi, vaihtoi suuntaansa kesken lennon, väisti täpärästi liekit
ja katosi talojen väliin. Maiju ymmärsi, että veitsestä vapauduttuaan se
ei missään vaiheessa ollut koskettanut maata.

Valkohiuksinen mies katsoi Maijua ja puhui vihaisella äänellä:
”Miksi sinä teit noin! Olisit voinut kuolla, me molemmat olisim-

me voineet...”
Hän vaikeni ja jäi kuuntelemaan. Maijukin kuuli lähestyvää mopo-

jen pärinää, ja pian valokiilat halkoivat pihaa. Maiju ymmärsi, että Jesse
ja hänen jenginsä olivat saapuneet paikalle – ja heidän kyydissään olivat
kaksi kellarista lähtenyttä nörttiä. Jessen jengiltäkö pojat olivat lähteneet
ostamaan olutta? Valkohiuksisen miehen nähdessään mopopojat pysäh-
tyivät ja loikkasivat pyöriensä selästä.

”Metsästäjä!” vanhin heistä huudahti. ”Sulla ei ole asiaa tänne!
Sopimus kieltää sua-”

”Minulla on tehtävä”, Metsästäjäksi puhuteltu sanoi. Hänen ää-
nensä oli taas rauhallinen. ”Tehtävä, jonka suorittamista tämä nuori nai-
nen häiritsi, ja jota te nyt hidastatte.”

Jesse huomasi Maijun ja loikkasi puhemiehenä toimineen toverinsa
ohi.

”Jos sä kosket Maijuun”, hän huusi Metsästäjälle, ”mä tapan sut!
Revin sun pään irti!”

Toisetkin mopopojat alkoivat lähestyä uhkaavasti. Nörtit katsoivat
tapahtumien kulkua ihmeissään, eikä Maijukaan osannut tehdä tai sanoa
mitään.

”Tämä on tarpeetonta”, Metsästäjä sanoi raskaasti huokaisten.
”Kutsukaa vanhempanne tänne, tahdon puhua heidän kanssaan...”

Mutta mopopojat eivät kuunnelleet. Maiju ei nähnyt hämärässä
aivan tarkkaan, mutta hänestä näytti kuin pojat olisivat alkaneet kasvaa,
suorastaan paisua ja samalla jollain lailla vääristyä, ja hän erotti myös
hiljaisen mutta koko ajan voimistuvan murinan. Hän yritti kauhun val-
lassa etsiä Jesseä katseellaan, mutta ei kyennyt enää tunnistamaan tätä.

Metsästäjä tarttui äkisti häneen, veti hänet eteensä ja kohotti toi-
sen veitsen. Sen terä välkehti vähäisessä valossa. Maiju kirkui ja rimpui-
li, ja lähestyvät olennot pysähtyivät kun veitsi painui vasten Maijun
kylkeä.
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”Me neuvottelemme”, metsästäjä sanoi. ”Tai tyttö kuolee. En tee

sitä mielelläni, mutta minä tapan hänet jos tulette lähemmäs!”
Samassa jotain singahti taivaalta ja tarttui Maijuun. Hän tuuskah-

ti lumiseen maahan jonkin matkan päähän, ja kun hän kömpi ylös, joku
oli astunut hänen ja muiden väliin.

”Patrik!” Maiju huusi.
”Sä!” kuului Jessen huuto jostain kauempaa. ”Nyt sä kuolet!”
Maijulla ei ollut selkeää käsitystä siitä, mitä seuraavaksi tapahtui.

Hirviömäiset hahmot loikkasivat heitä kohti, metsästäjä veti lisää pulloja
takkinsa alta ja sinkosi ne hyökkääjiä vastaan, ilmassa leimahti ja maail-
ma heidän ympärillään tuntui katoavan liekkeihin. Yksi hirviöistä ryntä-
si liekkien keskeltä tavoittelemaan Patrikia, ja Maiju kiljaisi nähdessään
välähdyksen hahmosta, jonka kasvoissa tai kehossa ei ollut enää paljoa-
kaan inhimillistä. Mutta Patrik heittäytyi matalaksi hyökkäyksen alta,
kiepautti jalkansa hirviön alle ja sinkosi sen kauas heistä.

Sitten Patrik oli Maijun luona, tarttui häntä vyötäisiltä ja nousi
ilmaan. He kohosivat yhä korkeammalle, liekit ja raivoavat hirviöt jäivät
kauas heidän alapuolelleen ja kylmä ilmavirta pyyhki Maijun kasvoja.

Hän puhkesi nauramaan hysteerisesti.
”Patrik, sä osaat lentää!”
Patrik ei sanonut mitään. Maijun nauru vaihtui kyyneleiksi, mut-

ta kauhunsa ja järkytyksensä keskelläkin hän tunsi Patrikin lämpimän,
voimakkaan vartalon ja vahvat kädet, jotka pitivät hänestä tiukasti kiin-
ni. Ja hän itsekin kietoi kätensä tiukasti Patrikin ympärille.

”Jos mä selviän tästä hengissä”, hän sanoi kuiskaten, ”mä en pääs-
tä enää koskaan irti.”

Patrik katsoi häntä, taas tuttu tyyni ilme kasvoillaan, ja hymyili
hieman.

”No, eikö se sentään olisi käytännössä hieman hankalaa.”
Maiju katsoi alaspäin ja näki kaupungin valot. Jossain vilkkui si-

nistä, poliisi ja palokunta olivat varmasti jo matkalla Harmaalaan ja toi-
vottavasti myös ambulanssit. Hiljalleen valot himmenivät, kun kaupunki
jäi kauemmas. Hyinen viima puhalsi heidän ympärillään, mutta Maijulla
ei ollut kylmä. Patrikin läheisyys lämmitti häntä.

”Tota... Minne sä oikein viet mua?” hän sai viimein kysyttyä.
”En tiedä”, Patrik sanoi. ”Ei minulla ole kiire minnekään, onko

sinulla?”
”Ei kai”, Maiju sanoi. ”Äiti tulee kotiin vasta sunnuntaina.”
”Ehkä voisimme siinä tapauksessa mennä elokuviin tai kahville,

kuten ehdotit”, Patrik sanoi. ”Emmeköhän me löydä jonkin paikan, joka
on vielä tähän aikaan auki.”
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Maiju alkoi nauraa. Hän kohotti katseensa taivaalle ja näki täysi-

kuun. Sen kultainen, täyteläinen loiste lankesi heidän ja koko maiseman
ylle, ja toi Maijun mieleen kypsän, rikkaan kukkaishunajan.

Hunajainen kuu, Maiju ajatteli, ja painoi päänsä tiiviimmin
Patrikin rintaa vasten.
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