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Oliko kerran..?
Tarina ei kerro, oliko juhannuksen aikaa, kun Adalmiina kadotti helmensä lähteeseen. Emme myöskään tiedä, esittäytyikö kuningas uusissa
vaatteissaan keskellä kesää. Tämä juhannusnumero Ursulasta tuo kuitenkin luoksesi satuja ja taikaa, haikeutta ja hymyä kesän keskelle. Rakkautta ja viileissä kesäkuun öissä lämmitettyjä lakanoita unohtamatta.
Lehtemme aluksi palovahti saa poikkeuksellisen lahjan. Kultaisilta
teiltä siirrytään kulmakahvilaan, jossa ystävykset viihtyvät latte-lasillisen
ääressä ja kertovat toinen toistaan hurjempia juttuja. Täydellinen
sekoitus tutustuttaa lukijan juhannuksen taikajuomiin, kun taas
Uhri-novellissa käytetään vielä vahvempia keinoja viettelyyn. Lehtemme
pisimmässä tarinassa vaatekaapista ei löydykään Narniaa, ja lopuksi
näemme mitä tapahtuu kun kirjoittaja hukkaa muistikirjansa (järveenkö
lie pudonnut?).
Varustaudu siis hyttysmyrkyllä, ota mukava asento riippukeinussa
ja sukella kummallisen romantiikan aaltoihin.
Lämmöllä,
- tekijät -
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Lahja
Fabrizio Särö

T

apasin tytön siinä kohtaa, missä myllylle vievä hiekkatie risteää kultaisena hehkuvan tien kanssa. Oli pilvistä, sade oli
alkamaisillaan.

Tytössä ei ollut kaikki ihan kohdallaan. Hänen kasvonpiirteensä

näyttivät jonkin sadun kuvituksesta repäistyiltä. Kukaan oikea ihminen
ei ole noin kaunis, ajattelin epäillen. Eikä hänen takkinsa ollut mikään
kulkurin ryysy - ei edes mikään tavallinen maalais- tai kaupunkilaisnaisen vaatekappale.
Sitä paitsi hän kulki kullatulla tiellä. Sanotaan, että kukaan kunnon
ihminen ei astu kultaiselle tielle. Minä en oikeastaan uskonut sitä, en
silloin. Silti jokin vaisto kai yritti varoittaa minua.
Hän näytti olevan epävarma suunnastaan, koska pysähtyi keskelle
risteystä ja vilkuili joka puolelle. Selässään hänellä oli säkki. Hänen täytyi olla menossa pidemmällekin matkalle, sen verran painavalta se näytti.
Hänen hämmentynyt katseensa pysähtyi minuun.
”Anteeksi. Oletko eksynyt?” kysyin.
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Hän vastasi: ”En oikeastaan ole varma. Tulen kaupungista.”
”Kaupungista, joka on takanasi? Kullatusta kaupungista?” Se ei
sentään voinut olla hyvä asia. Ehkä hän kuuli sen äänestäni, sillä hän
näytti äkkiä torjuvalta.
”Ei se ole, olen vain asunut siellä syntymästäni saakka. En oikeastaan ole koskaan sopinut joukkoon, en ole sellainen tyypillinen kaupunkilainen”, hän sanoi.
”En minä sitä, ei se minua haittaa”, yritin paikkailla. ”Tiedän, että
kaupungissa asuu kaikenlaista väkeä. Ihmisiä ja...” Mitä? Harva ulkopuolinen koskaan kävi siellä. Olin kuullut vain huhuja, joiden mukaan
kaikki oli kultaisten muurien sisällä suurempaa, parempaa, pelottavampaa, epäilyttävämpää. Ihmisjärjelle käsittämättömiä asioita tehtiin siellä.
”Muita. Mutta sinä olet ihminen. Vaikka eihän se minulle kuulu.” Olin
etsinyt sanoja liiankin kauan ja punastuin.
Tyttö nyökkäsi epävarmasti. ”Minä sain aina kuulla siitä. Varsinkin
pienenä. 'Lahja ei pysty muuttamaan mitään, ei luomaan eikä muovaamaan tuulta. Eikä koskaan opi.'”
”Lahja? Sekö on sinun nimesi? Minä olen Hopea.”
Tyttö hymyili kuin aamunkoitto, ja yhtäkkiä näin hänen kasvojensa
todellisen, salatun kauneuden koko kirjossaan. Se sai minut henkäisemään ja mykistymään hetkeksi.
”Olet vai? Hauska tutustua. Voitko kertoa, mitä tässä lähellä on,
ja viekö hiekkatie ihmisten pariin? En haluaisi jatkaa kultatiellä. Kaupunki odottaa kuitenkin sen päässä.” Se huhu oli siis totta. Kultainen
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kaupunki oli joka paikassa. Sama kaupunki joka suunnassa, johon kul tatie vei.
Vaihtaako se paikkaa kuten huhuissa? olisin kysynyt, mutta en juuri
pystynyt puhumaan.
Materiaaleja virtasi kaikkialta valtakunnasta kaupunkiin. Se laski
porteistaan ulos taianomaisia esineitä, outoja eläimiä ja kasveja. Mittaamattoman arvokkaita asioita, joita vain rikkaimmat kuolevaiset saivat
koskaan käsiinsä. Tai näin olin kuullut. Joidenkin mukaan kaupunkilaiset olivat palvomiensa ankarien jumalten kanssa liitossa, joka hyödytti ja
suojasi kaupunkia. Toisten mukaan he olivat epäpyhässä liitossa vaarallisten olentojen kanssa ja tekivät kauheita asioita saadakseen näiltä voimia ja kykyjä. Minä en uskonut kumpaankaan väitteeseen. Tällaisia
luonnottomia olentoja ei ollut näkynyt kaupungin ulkopuolella.
Me palvoimme vain yhtä jumalaa, sitä joka teki yhdestä monta ja
kasvatti karjan, viljan ja ihmiset.
”Tuossa suunnassa on mylly”, sain sanottua ja osoitin sormella.
”Toisessa suunnassa on palotorni. Minä olen palovahti. Tarkkailen Kultaista kaupunkia ja sen lähettyvillä olevia tämänpuoleisia maita. Palotornin takana on ihan tavallinen kylä.” Jäin taas katumaan sanavalintojani.
Tavallinen? Se vihjaisi, että tytön kaupunki oli vieras, epätavallinen.
Lahja kohotti kulmiaan. ”Onko tulipaloja näkynyt?”
”Ei moneen vuoteen, ei sinun kaupunkisi ulkopuolella.”
”Mutta niitä on ollut kaupungissa?”
Hämmennyin. ”Viimeksi viime vuonna. Etkö ole huomannut?”
”Minä en tiedä siitä paljonkaan. Olen viettänyt vähän eristäytynyttä
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elämää. Asun sellaisessa temppelissä.” Hän näytti epäröivän. ”No, ehkä
on parempi, että lähden eteenpäin...”
Olin jo kiroamassa itseäni siitä, etten kehdannut pyytää häntä teelle. Juuri silloin onneni kääntyi.
Äkkiä alkoi rankkasade. Lahja jähmettyi paikalleen ja katsoi pelästyneenä ylös harmaalle taivaalle. Hän säpsähti jokaista sadepisaraa, joka
häneen osui.
”Onko sinulla sateenvarjoa? Minulla on.” Otin repustani sateenvarjon ja avasin sen kohteliaasti. Lahja nappasi sen nopeasti kädestäni ja
nosti päänsä päälle.
”Kiitos!” hän sanoi, ääni väristen vähän. ”Miten voin unohtaa varjon? En ole ollut kai riittävän usein ulkona.”
”Ei kestä.” Tyttö näytti niin yksinäiseltä ja pelokkaalta, että rohkaistuin ehdottamaan: ”Jos sinulla on kylmä, voisit vaikka tulla palotorniin kanssani. Olin menossa sinnepäin. Ihan vain siksi aikaa kunnes
sade lakkaa.”
”Niinkö?”
Hän vaikutti kovin kiitolliselta.
”Onko säkissä jotain tärkeää?” kysyin. Lahja yritti olla ilmeisen
varovainen ja pysyä sateenvarjonsa alla.
”Ei se ole tärkeä. En vain halua kastua”, hän vastasi.
Tulimme palotornille. Satoi jo kaatamalla ja Lahja harppoi epäluuloisena lätäköiden välistä. Avasin hänelle oven kapeaan tornirakennukseen,
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joka oli vielä auringon lämmittämä. Alakerrassa oli palovartijan tupa.
Minun asuntoni.
”En ole koskaan ollut palotornissa”, Lahja sanoi sisällä ja katseli
ympärilleen. Hän ojensi märän varjonsa minulle varovasti kuin pelkäisi
luonnottomasti sadepisaroita. ”En kai koskaan olisi päässyt näkemään
sellaista sisältäpäin, jollen olisi lähtenyt tänään.”
Sitten hän riisui takkinsa ja hymyili uudestaan.
Menetin järkeni.
Olin koko elämäni pitänyt itseäni kunnollisena poikana. No, melkein koko elämäni. Ei ollut tapanani hyväksikäyttää eksyneitä ja hämmentyneitä naisia. Muistan vain, että vastasin hänen suudelmaansa ja
sitten syleilyynsä, ja että hän kuiskasi korvaani: ”Haluaisitko auttaa
minua vapautumaan velvoitteistani?”
Sen olisi pitänyt olla outo kysymys. Ja Lahja näytti haluavan vain
yhtä. Hän suorastaan työnsi minut sänkyyn. Minä en voinut vastustaa.
En vain voinut. Me rakastelimme. Sade hakkasi seinää ja ikkunaluukkuja kuin pienillä nyrkeillä.
Kun se oli ohi, Lahja pyyhki hikeä otsaltani ja suuteli minua. Mutta hän
näytti olevan jonkin tunnekuohun vallassa, sillä hänen poskellaan oli
kyynel. ”Se oli liian kaunista”, hän sanoi. ”Olen kovin pahoillani,
Hopea.”
”Mitä? Se oli juuri sopivan kaunista”, minä kuiskasin. En usko, että
tunsin yhtään vähempää kuin hän.
”Kuvittelin, että ensimmäinen kerta olisi vähän ikävä ja nopeasti
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ohi. Niin kaikki väittävät. Taidan olla erilainen kuin he.” Hän kääntyi
pyyhkimään kasvojaan.
En tiennyt, mitä sanoa. Silitin hänen pitkiä suoria hiuksiaan.
”Lahja... Miten jotain näin ihmeellistä voi ylipäänsä tapahtua? Miten
on mahdollista rakastaa näin paljon?” kuiskasin.
”Uskoisin, että se johtuu lumouksesta.”
Ulkona satoi edelleen. Nyt kuulin ukkosen. Luonnonvoimien
kuunteleminen esti minua ehkä ottamasta vakavasti sitä, mitä tyttö
sanoi. ”Lumouksesta?” nauroin.
Lahja nousi ja alkoi pukea. Hän oli alkanut vältellä minua. ”Olen
nyt vapaa velvoitteistani. En tiedä, miten voisin kiittää sinua tästä kylliksi. Sinä pysyt sydämessäni aina. Mutta minä en voi jäädä tänne.”
”Mitä puhut? Sinä voit jäädä tänne niin pitkäksi aikaa kuin haluat”,
minä sanoin.
”Minua sitoi velvoite. Minähän olen mikä olen, pelkkä Lahja.
Minut oli luvattu yhdelle muinaiselle ukolle. Mutta vain neitsyenä, joka
en enää ole. Minut oli valittu syntyperäni takia. Olen puoleksi ihminen,
puoleksi... muuta. Mutta eihän se sinulle kuulu.” Hän käytti samoja
sanoja kuin minä aiemmin, mutta eri tavalla, kovettamaan itseään. Olin
hämmentynyt. ”Päädyin tekemään näin, jotta saisin oman elämäni itselleni”, hän jatkoi.
”Ei se minua haittaa!” vastasin. ”Minä rakastan sinua.” Eikä se ollut
mikään turha sana, vaan jumaloin häntä niin kuin en ketään ennen,
sydämeni pohjasta.
Lahja katsoi minua epäröivästi, kuin olisi sanomaisillaan vielä
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jotain. Mutta keskustelumme keskeytettiin: häneen iski salama. Huusin
kauhusta. Vähän aikaa hänkin näytti pöllämystyneeltä.
Sitten hän lensi ulos ikkunasta.
Hän oli muuttunut joksikin toiseksi: eläväksi, ihmisen muotoiseksi
salamaksi.
Hetkeä myöhemmin sateenjumala iski rystysensä oveeni.
Korvissani soi ja tuijotin hämmentyneenä lattialla lojuvia puunsäleitä. Vettä valuva niljakas hahmo kumarsi päätään mahtuakseen oviaukosta sisään.
”Missä on pyhä lahja?” se kysyi epäinhimillisellä äänellä.
”Että mikä?” kysyin. Vieläkään en tajunnut. Ehkä se johtui
lumouksesta, tai ehkä en halunnut ymmärtää.
”Seurasin lahjani tuoksua, mutta se loppuu tähän.” Se mulkoili
minua. ”Jos oikein arvaan, sinä olet pilannut lahjani.”
”Ai! Lahja.” Kammottava epäily iski, ja aloin yhdistää asioita toisiinsa. ”Minä olen. Tarkoitan: jos olen, hän ei ole sinun. Hän ei ole
kenenkään.”
Sateenjumala ei sanonut mitään. Hän vain irvisti ja heilautti kättään kuin hätistäisi kärpästä. Sade saapui kohisten.
Olin vähällä hukkua myrskyä seuranneeseen tulvaan. Tuulen voima
pyörteili ympärillä ja repi ikkunaluukkuja, ja vesi painautui torniin joka
suunnasta. Muistan uineeni toisen kerroksen ikkunasta ulos ja mätkähtäneeni liejuiseen maahan.
”Muista minun vihani”, ääni huusi korkeuksista.
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Olen kyllä muistanut.
Lahja piti siitä huolen, sillä hän tuhosi minut täysin. Vasta
myöhemmin tajusin, miten huonosti minulle oli käynyt. Tyttö
lumosi minut niin perusteellisesti päästäkseen neitsyydestään, että
hänen rakkautensa ei jättänyt minua, vaikka yritin päästä siitä eroon
kaikin keinoin.
En uskonut alkuaikoina, että rakkaus voisi vaikuttaa ihmiseen näin.
Yritin puhdistaa mieleni. Paastosin. Rukoilin kaikkia tuntemiani ja jopa
keksimiäni jumalia. Kuvat Lahjasta täyttivät kuitenkin pääni edelleen ja
kauhea katkeruudeksi kääntyvä suru alkoi nakertaa minua sisältäpäin
kuukausien kuluessa. Katselin palotornin ikkunasta ja katseeni etsi
häntä, vaikka tiesin, että hän oli poissa. Elämä lakkasi kiinnostamasta
minua.
Epätoivoissani menin lähikylän parantajan ja sen jälkeen parantajavelhon puheille. Hän sanoi, että minut oli kirottu vahvemmalla kirouksella kuin minkä ihmisvelho pystyisi purkamaan.
Kiroukseni vuosipäivänä otin köyden mukaani ja yritin hirttäytyä
puusta samassa tienristeyksessä, jossa olin tavannut Lahjan. En onnistunut siinäkään. Joukko ohikulkijoita osui paikalle väärään aikaan ja esti
aikeeni.
Tämän jälkeen aloin vihdoin ja viimein ymmärtää, että tässä kaikessa oli
muutakin. Lahja oli hylännyt minut. Miksi? Oliko minussa vikaa? Ei,
vian oli oltava yksinomaan hänessä.
Aloin muistella viime aikojen uutisia. Tapaamani kulkijat puhuivat
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ilmojen muuttuneen. Oli rankkasateita, tulvia ja toisaalla pitkää kui vuutta, eivätkä säiden jumalat vastanneet rukouksiin. Eikö sekin johtunut Lahjasta ja hänen itsekkyydestään? Se narttu tuhoaisi maailman
saadakseen käyttää hyväkseen ensimmäistä vastaantulijaa. Ja minä vain
olin palvonut häntä sokeasti kuin koira, jonka omistaja ei enää palaa.
Olin ollut typerä. Annoin lopulta periksi vihalle, joka oli houkutellut
minua jo pidempään. Tajusin, että se oli minulle ainoa mahdollinen
tapa selvitä ja elää.
Puhuin näistä asioista sisarelleni ja äidilleni, ihmisille, joihin tuohon aikaan vielä luotin. Heidän vastauksensa kuvotti minua. He kielsivät puheideni merkityksen ja sanoivat, että minun täytyisi etsiä aina
vain uusia ja uusia velhoja kumoamaan kirous. Että oli muka turhaa vaivata päätään täysin tuntemattoman tytönhupakon takia.
Rakkaus ei merkinnyt heille mitään! Minun oli vaikea hengittää.
Raastettuun sisimpääni oli isketty veitsi ja tarkoituksella. Olisin voinut
ottaa kirveen ja surmata heidät siihen paikkaan. Jotten olisi tehnyt sitä,
minun oli pakko lähteä.
Vaelsin vailla suuntaa mahdollisimman kauas. Samalla huomasin,
että aloin saada vihastani voimaa. Vastoin huhuja se ei tehnyt mitään
pahaa, vaan antoi elämälleni tarkoituksen. Päädyin erään syrjäisen metsän suurimpaan kylään palovartijaksi. Metsä sijaitsi valtakunnan suurten
rajavuorten alarinteillä, eikä täällä juuri kukaan ollut kuullut kultatiestä,
kaupungista puhumattakaan. Kun ajatus hautui päässäni kuukausien
kuluessa vahtiessani tornista, aloin ymmärtää, että koko naisten suku on
kirottu. He tuovat pelkkää onnettomuutta, sillä he ovat Lahjan puolella.
12

Luultavasti joka ikinen olisi valmis tekemään saman kenelle tahansa
miehelle koska tahansa. Mitä enemmän tätä ajattelin, sitä todemmalta
se tuntui. En tuntenut paljon naisia, mutta asiasta on olemassa myös
lauluja ja vanhaa viisautta. Miehen pahin painajainen voi olla kavala
nainen. Se oli sietämätöntä, ja tiesin, että en voisi olla tekemättä asialle
mitään.
Kun myrskysi, ja katselin ukkosta palotornista, yritin nähdä salaman. Jos näin, mietin, oliko se Lahja ja jos oli, mitä ylipäänsä pystyisin
hänelle tekemään.
Tuohon aikaan kävin vielä usein keskustelemassa kyläläisten kanssa,
jotta en yksinäisessä tornissani unohtaisi, miten ihmisten kanssa puhutaan. Etsiydyin toisten miesten seuraan. Mutta minua ei ymmärretty.
Muutamat valittivat katkerana naisia, jotka olivat torjuneet tai jättäneet heidät. Luulin ymmärtäväni heidän tuskaansa ja vuodatin jopa
kyyneliä heidän puolestaan. Mutta sitten kävi ilmi, että he olivat valmiita unohtamaan nämä viettelevät pedot.
Minä sanoin, että petturit ansaitsivat kuoleman, vaikka laki ei heille
sellaista määrännytkään. Minua katsottiin kummallisesti.
Hirvittävimpiä olivat ne, jotka vihjasivat sateenjumalalla olevan
tekemistä minun elämäni pilaamisen kanssa. Jotkut jopa kysyivät, kirosiko sateenjumala minut vihalla, kuten Lahja ensin rakkaudella.
Nämä pahojen voimien anteeksiantajat olivat Lahjan puolella, totesin mietittyäni asiaa. He olivat osa tuhoisaa hyväksyjien joukkoa.
Heidän valituksensa lakkasivat surettamasta minua. Veden jumalat
olivat kuulemma hylänneet kuolevaiset muutenkin. Lisääntyvät tulvat ja
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kuivuus aiheuttivat nälänhätää. Kultainen kaupunki oli kuihtumassa.
Sillä ei ollut enää ihmeitä kaupattavaksi ulkopuolelle. Kuningas oli
lähettänyt hädissään hovivelhonsa välityksellä avunpyynnön metsän ja
taivaan väelle, metsinkäisiksi ja myrskyvarjoiksi kutsutuille olennoille.
”Toivottavasti kukaan ei vastaa”, sanoin ja lähdin.
Silloin ymmärsin suuremman kuvion. Ihminen on ihmisen kirous.
Koko ihmiskunta on mukana suuressa rikoksessa, on valmis ymmärtämään Lahjan kaltaisten petolliset sanat ja teot. Ainakin aivan liian
monet. Ja loput eivät ymmärrä mitään, eivät välitä vaan antavat rikoksen tapahtua.
Ihmiskunta myrkyttää itse itsensä, repii rikki, tappaa. Ja hyväksyy
sen kaiken. Ihmiskunta on sairaus.
Tämä mielessäni luovuin palovartijan tehtävistäni lopullisesti ja muutin
syvemmälle vuoristoon. En halunnut enää olla tekemisissä ihmissuvun
kanssa. Lähdin sanaa sanomatta. Mutta en voinut estää ajatuksiani etenemästä uusille urille, joille ne olivat jo suunnanneet.
Otin varuiksi mukaan veitsen, mutta en törmännyt vastaantulijoihin enkä villipetoihin. En myöskään löytänyt syötävää. Kuljin vuoristossa. Puhuin itsekseni.
Minua alkoi hiljalleen epäilyttää, että maailmasta ei löytyisi paikkaa, joka olisi ihmiskunnasta riittävän kaukana. Harhailin vuorilla jään
ja lumen rajalle asti. Olin vaeltanut niin pitkään, että mukaan ottamani
ruokavarat alkoivat olla lopuillaan. Aloin välittää yhä vähemmän siitä,
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jaksaisinko takaisin. Minua riivaava ihmisinho oli alkanut pelottaa
lopulta itseänikin.
En tiennyt, minne olin kulkemassa. Minulla oli silti koko ajan
häiritsevän selkeä käsitys suunnastani, ikään kuin jalat olisivat tienneet, mitä kohden minun oli mentävä ja ohjanneet sinne.
Löysin lumirajalta luolan. Se oli keskellä valtavaa jääpuikkomuodostelmaa kapean solan päässä.
Pysähdyin jään eteen. Se kiehtoi minua, ja kun katsoin sitä aivan
läheltä, näin jään sisällä marmorisia kuvioita ja niiden takana jotain
tummempaa.
Jääpuikot näyttivät kasvaneen leveiksi ja pitkiksi pylväiksi, leveärunkoisten jääpuiden metsäksi. Pujottauduin pylväiden ohi korkean jääkaton alle. Täällä oli jonkin verran suojaa jäätävältä tuulelta. Olin kohmettunut ja väsynyt, mutta jokin ajoi minut ahtamaan itseni vieläkin
eteenpäin, vaikka jääpuikkojen välit olivat paikoitellen hyvin kapeat. Jää
oli niin vahvaa, että olisin saattanut jäädä jumiin.
Jääpuikkorivin takana oli luola. Tajusin yllätyksekseni, että olin
osannut odottaa löytäväni sen. Miten se oli mahdollista, kun en ollut
koskaan kuullut mistään tällaisesta? Pysähdyin ja katsoin varuillani
ympärilleni.
Jääpylväitä kasvoi luolan nurkissa, mutta muuten se oli avoin ja
korkeakattoinen temppelin tavoin. Katon lakipisteessä jää teki kuvion,
joka melkein muistutti epämuodostunutta meritähteä, tai muuta outoa
ja monitahoista olentoa. Luolan lattiassa oli kohouma: jään peittämä,
karkean pöydän muotoinen kivi. Ikään kuin alttari.
15

Lähestyin alttaria. Laskin käteni sen päälle ja hivelin sen pintaa, sillä
näin siinä kuvioita, jotka koskettivat minua syvästi. Kiveen jään alle oli
kaiverrettu toinen toistaan pelottavampia jumalia, jotka talloivat jalkoihinsa ihmisiä, seivästivät kolmikärjillä ja murskasivat. Siinä oli ainakin
meren, sateen ja jään jumala. Kuviot miellyttivät minua tavalla, jolla niiden ei olisi pitänyt. Mutta se kaikki vetosi vihaani, joka ei ollut saanut
ruokaa aikoihin. Sillä eristäytyminen toisista ihmisistä oli jättänyt minut
uudella tapaa nälkäiseksi. En ollut aiemmin tajunnut, miten paljon voimaa ihmisinho minulle antoi. Nostin pääni hurmaantuneena ja huulillani oli kutsu, joka pulppusi syvältä sisimmästäni.
Silloin katseeni kohtasi toisen ja melkein hypähdin säikähdyksestä.
Eteeni oli äänettömästi ilmestynyt sauvaan nojaava vanhus, jonka
kumartuneesta hahmosta ja kaavusta oli mahdoton sanoa, oliko hän
mies vai nainen.
Vanhus puhui minulle: ”Sinuna minä pysähtyisin tuohon ja olisin
puhumatta niitä sanoja ääneen.”
Kysyin, miksi tekisin niin.
”Malta hetki niin kumoan sen, mitä minun olisi pitänyt kumota jo
aikoja sitten, nuorena”, vanhus sanoi. Hänen äänensä oli käheä, mutta
siinä oli jotain kummallisen tuttua. Katsoin hänen piirteitään tarkemmin.
Epäilys muuttui varmuudeksi: edessäni oli Lahja. Suorat hiukset
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olivat jo harmaantuneet, mutta kasvojen piirteistä ei voinut erehtyä,
eikä äänestä.
Miten se oli mahdollista? Hän näytti vähintään kahdeksankymmenen ikäiseltä.
Vanhus puhui äänellä, jossa oli vielä voimaa. Se oli kieltä, jota en
osannut mutta tunsin sydämessäni. Sen kosketus pyyhki pois halvaannuttavan katkeruuden, avasi solmuja, joita en ollut ymmärtänyt
minussa olevan. Hetkeksi liikutuin helpotuksesta ja lohdusta, jota tunsin.
”Lahja. Missä olit nämä vuodet?” kysyin nyt itse käheästi.
”Tuulten maailmassa. Olen pahoillani. Olen puoliksi myrskyvarjojen verta, ja me vanhenemme nopeaan, siksi elämäni alkaa olla lopuillaan. En kadu sitä, että pakenin sateenjumalaa. Kadun sitä, mitä tein
sinulle. Kadun sitä, että jätin sinut kohtaamaan hänet yksin. Olisin
halunnut pelastaa sinut hänen kiroukseltaan, mutta en osannut tietäni
takaisin tähän maahan. Kun olin päätynyt ylhäiseen tuulten maailmaan,
en tiennyt, missä olin. Se oli minulle niin outo ja uusi paikka. Koko olemassaolo on siellä niin erilaista, että se sekoitti minut. Aloin unohtaa,
mitä oli olla ihminen.”
Mutta silloin tiesin, että Lahjan lohdusta ei ollut apua. Se oli itsepetosta. Se oli kuin viini, joka vei hetkellisesti murheen mutta ei sen syytä.
Minun muistissani ei ollut vikaa. Samalla vanhalla tarkkuudella muistin
ajatusteni etenemisen yhdestä päätöksestä toiseen. Selittämätön jäytävä
katkeruus oli hälventynyt ja saanut minut hetkeksi heikkouden valtaan,
mutta sen mentyä jäi jäljelle kylmä järjenjuoksu. Minä tiesin, mitä tiesin,
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enkä saanut päättelyäni tekemättömäksi. Lahja oli tehnyt hirvittävän
teon, jota ei yksinkertainen anteeksipyyntö hyvitä. Ihminen oli sairaus.
Kirouksen poistaminen ei muuttanut tehtävääni miksikään. Mitä minä
oikein hempeilin rikollisen edessä?
Puristin veistä kädessäni, otin muutamia hitaita askelia kohti haurasta vanhusta ja sanoin: ”Veden jumalat, auttakaa minua. Tällä uhrilla
kutsun teitä.”
Lahja näytti kauhistuneelta, mutta päätti puhua kuin hänen
vakuuttavalla äänellään olisi vaikutusta. ”Hopea, pysähdy! Onko siis
niin kuin minulle sanottiin? Onko sateenjumalan kirous vääristänyt
mielesi niin perin pohjin vihaamaan, ettei siihen enää mikään parannustaika auta? Olen tullut kuninkaan pyynnöstä estämään sateenjumalan
koston koko ihmiskunnalle ja olen valmis tekemään mitä tahansa.
Tätäkö todella haluat? Pysähdy ja mieti uudelleen, pyydän sinua.”
Silloin hyökkäsin ennen kuin hän ehtisi minnekään. En tiennyt
tappamisen taidosta vielä mitään. Iskin veitseni häneen niin monta kertaa ja sellaisiin ruumiinosiin joiden arvelin olevan tärkeitä elämälle, että
hän olisi varmasti kuollut.
Viimeinen loitsu ehti erkaantua Lahjan huulilta, mutta oli jo liian
myöhäistä hänelle. Hän valahti maahan kasvavaan verilammikkoon.
”Veden jumalat, auttakaa minua tuhoamaan maailman kirous”,
huusin raivon voimilla. ”Auttakaa minua tuhoamaan ihminen!”
Eteeni ilmestyi seisomaan kolme vettätippuvaa jumalaa, jotka katselivat lattialla lojuvaa ruumista. ”Hyvä alku”, sateenjumala totesi.
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”Oletko sinä se ihminen, joka perustaa meille uuden kaupungin ja järjestää tämän julkean ja rappeutuneen valtakunnan uudeksi?”
”Olen”, sanoin. Aloin nähdä, että se oli jumalten minulle määräämä kohtalo. Rankaisisin ihmisiä, jotka ovat toisilleen kirous ja
vain vihan arvoisia. Ymmärsin jumalten suuttumuksen niin hyvin.
He antaisivat minulle lahjoja ja voimia, joiden avulla voisin jatkaa
sitä, minkä aloitin Lahjasta.
”Katso itseäsi”, Lahjan sanat kaikuivat äkkiä mielessäni, vaikka hän
makasi kuolleena ja liikkumatta.
Minä en voinut vastustaa sanojen käskyä, vaan katsoin verisiä käsiäni. Tajusin, että ne olivat ihmisen kädet. Ihminen oli maailman kirous,
mutta minäkin olin ihminen. Ihminen kuten se, jota vihasin kaikkein
eniten maailmassa. Ihminen kuten Lahja.
”Ei!” huusin ääneen.
Mutta mikään lausuttu sana ei minua auta. Tajuan, että ansaitsen itse
kuolla.
Otan veitsen käteeni ja isken sillä kohtaan, jossa arvelen sydämen
olevan. Isken mahdollisimman kovaa, koko inhoni voimalla.
Ennen kuin kaadun maahan, näen edessäni kolme raivon ilmettä.
Mutta minut viha jättää. Tunnen lopulta saavuttavani rauhan.
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Sanotaan, että kukaan kunnon ihminen ei astu kultaiselle tielle.
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Juonittelua
Karu Nokare

K

aksi naista, Taina ja Mirja, istuvat kulttuurikahvilassa ja juovat
lattea. Heidän välissään pöydällä on lautanen ja sillä valtavan
kokoinen suklaamarenki, josta naiset murtavat palasia suuhun-

sa. Molempien edessä on runokirja, ja aika ajoin jompikumpi koskettaa
ystävätärtään käteen ja pyytää tätä kuuntelemaan otteen lukemansa kirjan annista.
Reija tulee samaan kahvilaan, tervehtii Tainaa ja Mirjaa kovaäänisesti ja purjehtii tiskille. Koko kahvilayleisö saa kuulla, että Reija suosii
reilua suomalaista kahvia ja lettipullaa kaikenmaailman kotkotusten
sijasta, mutta välillä on hyvä kokeilla jotain muuta, että tietää mitä ei
sitten oikeasti kuitenkaan halua. Hän saa jättikahvinsa ja suolamuffininsa, ja länttäytyy istumaan Tainan ja Mirjan väliin, heittää vielä
mukanaan tuomansa iltapäivälehden pöydälle.
– Mukava nähdä, että olette taas sovussa, Reija toteaa. – Teillähän
oli se yhteinen mies? Mitä sille kuuluu?
Kahvilan asiakkaat höristävät korviaan. Muutama kääntyy katsomaan ja väräyttää samalla suupieltään. Taina vilkaisee Mirjaa. Mirja
nyökkää.
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– Aina me ollaan sovussa oltu, vaikka rakastettiinkin samaa miestä,
Taina kertoo. – Vaikka ei se helppoa ollut, kaikenlaisia konsteja siinä
piti kyllä kokeilla.
– Ai konsteja, Reija kysyy ja kumartuu lähemmäs. – Millaisia konsteja?
– Ensin me kokeiltiin ihan tavallisia, vuoroviikkoja ja ryhmäjuttuja.
Ne eivät kuitenkaan olleet toimivia.
– Ei niin, Mirja jatkaa Tainan aloittamaa tarinaa. – Veijo koki ne
hankaliksi. Se oli niin puritaaninen.
– Mutta sitten me jaettiin se tasan, Taina kuiskaa kuuluvasti.
– Ai jaoitte. Miten?
– Me leikattiin se kahtia. Ihan halki. Mirja sai oikean ja minä
vasemman puolen.
– Valehtelet. Ei niin voi tehdä.
– Totta kai. Mutta tiedätkös mikä siinä oli ongelma?
– Veijo kuoli ja mätäni, ja jouduitte piilottamaan ruumiin. Mihin
laitoitte sen?
Kahvilan asiakkaiden korvat ovat venyneet pitkiksi ja kaikki
puheensorina on tauonnut. Edes keittiöhenkilökunta ei kolistele
astioita, vaan on tullut tiskille kuuntelemaan jutun edistymistä. Mirja
nauraa ja jatkaa tarinaa.
– Se oikea puoli oli täysin sydämetön. En kestänyt sitä. Tainan
saama vasen puoli oli taas pelkkää sydämellisyyttä, eikä sellaistakaan
kukaan jaksa pidemmän päälle. Me kursimme puolikkaat takaisin
yhteen ja leikkasimme Veijon uudelleen halki mutta sivusuunnassa.
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– Tällä kertaa minä sain takapuolen ja Mirja etupuolen, Taina
sanoo.
– Ei sekään ollut hyvä ratkaisu, Mirja tokaisee. – Se takapuolisko
käänsi minulle aina selkänsä. Kuka sellaista kestää? Ei kukaan.
– Eikä etupuoliskolla ollut ollenkaan selkärankaa, Taina kertoo.
– Se oli täysin epäluotettava maaninen valehtelija. Ei sellaista kukaan
siedä. En minä ainakaan.
Reija tuijottaa naisia ja haukkaa muffinistaan suuntäydeltä. Hän
katsoo ympärilleen ja näkee, miten ihmiset kääntävät päänsä pois ja ryhtyvät tuijottamaan edessään olevia tyhjiä astioita tai myttäämään lautasliinoja. Mirja koskettaa Reijan kättä ja kiinnittää tämän huomion itse
tarinaan.
– Me neulottiin ne puoliskot taas yhteen, hän sanoo.
– Joo. Ja katkaisimme sen keskeltä. Mirja, se onnellinen, sai alapuolen, Taina huokaisee.
– Onnellinen. Ja pöh. Se oli täysin aivoton ja kädetön ilmestys. Sillä
ei toiminut kuin se yksi juttu. Se tosin toimikin sitten vallan hyvin, kun
sillä ei ollut huolia eikä murheita eikä muutakaan tekemistä.
– Niinpä, Taina sanoo. – Yläpuoli sen kun vain filosofoi ja mietti
maailman menoa. Eikä sillä ollut mitään sellaista tarjottavaa, mitä Mirja
sai yllin kyllin. Yritti se kyllä välillä velvollisuudentunnosta vähän
lipaista, mutta sillä ei ollut hormonit pelissä eikä siitä mitään tullut.
– Niin, ja ajattele, Mirja koskettaa Reijan kättä luottamuksellisesti.
– Se alapuoli ei ollut edes sisäsiisti.
Reija katsoo vuoroin Tainaa, vuoroin Mirjaa. Nämä istuvat vakavina
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kädet pöydällä ja nyökkäävät Reijalle aina, kun tämän katse osuu jompaankumpaan.
– Tuo ei varmasti ole totta! Valehtelette, Reija sanoo. – Ei ihmistä
voi halkaista elävänä. Mitä te olette oikeasti tehneet Veijolle?
– Me vaihdettiin se kahteen kameliin, Mirja ja Taina sanovat
yhteen ääneen, skoolaavat tyhjillä laseillaan ja lyövät kämmenensä vastakkain.
Toisena päivänä Taina ja Mirja istuvat taas kantakahvilassaan, juovat
lattea ja napostelevat marenkia. Tainalla on uusi runokirja ja siinä
runoilijalta saatu omistuskirjoitus. Mirja on vähän kateellinen, mutta
kuuntelee, kun Taina lukee valikoituja kohtia runoista ja kertoo, miten
ne liittyvät runoilijan elämään.
Reija touhottaa paikalle, vie iltapäivälehtensä suoraan naisten pöytään, istahtaa ja huutaa kyypparia tuomaan kahvetta ja nisua.
– Petkutitte minua viimeksi, hän toteaa ja mulkaisee naisia.
Sitten hänen suunsa leviää hymyyn.
– Se oli hyvä petkutus. Minä melkein uskoin kaiken. Mutta kun
näin Veijon ja kysyin siltä, niin se sanoi, että taisitte vähän panna
omianne.
Mirja ja Taina hymyilevät ja tarjoavat Reijalle marenkia. Reija ottaa
ja kysyy, miten Veijon kanssa oikeasti kävi, kun sitä ei leikattukaan puoliksi.
– Haluatko varmasti tietää? Mirja kysyy pää kallellaan.
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– Kunhan ette valehtele, ainakaan paljoa. Viimeksi koko kahvila
nauroi minulle.
– Me ehkä vähän liioiteltiin Veijon puritaanisuutta, ei se oikeasti
ollut niin puritaaninen, Mirja aloittaa kertomuksen. – Me ehdotettiin
sille kolmen kimppaa ja yhteisasumista, ja se suostui.
– Seksiä se ajatteli, Taina täydentää. – Se oli jo päiväunissaan ollut
kahden naisen kanssa samassa sängyssä. Tyypillinen mies.
– Mutta se rakasti meitä molempia, Mirja sanoo. – Ja me sitä. Eikö
vaan, Taina?
– Tietty. Aikansa. Mutta sitten minä tulin raskaaksi.
Reija hätkähtää. Tästä hän ei ollut tiennyt mitään. Nyt olisi uutta
kerrottavaa työpaikan kahviporukoissa.
– Eikä Veijo kestänyt sitä, Mirja jatkaa. – Tai kesti se sen raskauden, mutta se ei halunnut enää seksiä Tainan kanssa. Se oli siitä lähtien
minun kimpussani kaiken aikaa. Se oli aika mukavaa, mutta Taina jäi
ihan syrjään. Minäkään en enää oikein muistanut, että se asui meillä.
– Että minä olin katkera silloin, Taina myöntää. – Ne kaksi täyttivät talon seksillä ja sen tuoksulla, ja minä jäin osattomaksi. Onneksi
Mirjakin tuli raskaaksi.
– Oho, Reija puuskahtaa. – Ette sitten osanneet kumpikaan varoa.
Mitäs Veijo sanoi?
– Ei se oikeastaan sanonut mitään, Mirja toteaa. – Se rupesi raahaamaan siihen muita naisia ja meidän piti heittää se pihalle.
– Ja sitten te jäitte sinne kahdestaan maha pystyssä kummallakin,
Reija hihittää.
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– Joo, mutta se ei kestänyt kauaa. Lapset syntyivät jo seuraavalla viikolla. Ja usko tai älä: ne olivat identtiset kaksoset.
– Ei voi olla totta! Reija puuskahtaa. – Eikös identtiset kaksoset ole
tosi harvinaisia?
– Ovat. Kieltämättä. Mutta tämä oli muutenkin harvinaislaatuinen
suhde.
– Missä lapset nyt ovat? Reija haluaa tietää. – Te istutte täällä keskenänne niin kuin ei mitään.
– Ne muuttivat Ambomaalle. Yhtenä päivänä ne tulivat töistä ja
sanoivat, että heidän on aika lähteä. Eikä me pistetty Tainan kanssa
hanttiin. Me uskotaan, että lasten pitää antaa koetella siipiään.
Reija istuu hiljaa ja nikertää nurkkaa pöydällä olevasta marengista.
Hän hörppää tarjoilijan tuoman kahvikupin tyhjäksi ja tuijottaa sitten
hetken molempia naisia silmiin. Näiden ilmekään ei värähdä.
– Valehtelette taas, Reija tuhahtaa, nappaa puoliksi syödyn nisuviipaleen mukaansa ja poistuu kahvilasta.
Kuluu viikko, kuluu kaksi, ja Taina ja Mirja istuvat taas kantakahvilassaan lausumassa runoja toisilleen, murtamassa yhteistä marenkia ja
makustelemassa luomuviljeltyä teetä. Latte on tänään niin passé, niin
passé, ja ystävykset haluavat kokeilla jotain uutta.
Yhtäkkiä pöytään paukahtaa iltapäivälehti. Reija heilauttaa kättään
tervehdykseksi ja jatkaa tiskille, pyytää kupin sumppia ja aimo köntsän
ankkastukkia.
– Ettei muka ollut ankkastukkia, hän marmattaa istuutuessaan
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Tainan ja Mirjan pöytään. – Vaikka oli niillä niitä paksu pino vitrii nissä. Myyvät samaa tavaraa uloskin.
Mirja ja Taina vilkaisevat toisiinsa, ja maistavat teetään. Reija huomaa vilkaisun ja syrjään asetetut teepussit.
– Minusta pussitee maistuu aina vähän lattealta, hän naurahtaa.
– Mitenkäs se teidän Veijo? Ette ole vieläkään kertoneet mitään kunnollista.
– Veijo on mennyttä, Mirja sanoo ja laskee katseensa.
– Niin siinä kävi, Taina vahvistaa. – Vaikka olisihan se pitänyt
arvata ennalta.
– Ai miten? Reija kysyy, murtaa ankkastukistaan nyrkillisen ja koettaa sopiiko se kerralla hänen suuhunsa.
Mirja pyörittää päätään.
– Tiedäthän, että me olemme Tainan kanssa tunteneet vuosia, ihan
pikkuskidistä lähtien. Olemme aina tahtoneet toiselle pelkkää hyvää. Ja
tietenkin me molemmat rakastuimme Veijoon. Se oli ensin yhtä tuskaa,
mutta sitten minä ajattelin, että Taina saakoon Veijon.
Reija tuijottaa Tainaa. Taina nyökkää.
– Minä ajattelin samoin, hän sanoo. – Halusin, että Mirja saisi Veijon.
– Päätin myrkyttää itseni, etten olisi Tainan ja Veijon onnen tiellä,
Mirja kertoo ja pyyhkäisee silmänurkkansa lautasliinaan. – Valitsin
sopivan myrkynkin.
– Et sitten kuitenkaan myrkyttänyt, Reija päättelee, – kun kerran
vielä istut siinä.
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– Myrkytin minä. Ja järjestin jäähyväisjuhlat Tainalle ja Veijolle.
Suutelin molempia hyvästiksi.
– Se oli huima suudelma, Taina sanoo. – En tiennyt mitään Mirjan
suunnitelmista, mutta olin itsekin päättänyt myrkyttää itseni. Ja myrkytinkin, niissä samoissa juhlissa. Ajattelin, että Mirja pitäköön Veijon, en
tahtonut olla hänen onnensa tiellä, mutta se suudelma muutti kaiken.
– Miten se nyt voi enää silloin mitään muuttaa? Reija kysyy.
– Molemmilla maha täynnä myrkkyä.
– Kyllä se muutti, Taina sanoo. – Minua rupesi itkettämään ja kuiskasin suukon jälkeen Mirjalle sanan ”hyvästi”.
– Minä luulin, että Taina oli ruvennut itsekkääksi ja myrkyttänyt
minut. Ajattelin olevani tuplamyrkytetty ja tulin tosi vihaiseksi.
– Mitä sitten tapahtui? Olitteko te kerrankin toistenne tukassa
kiinni?
– Ei tietenkään, Mirja tuhahtaa. – Minä hain keittiöstä leipäveitsen
ja leikkasin Veijon kurkun auki. Eipä saisi Tainakaan haluamaansa.
– Se oli kova paikka, Taina sanoo. – Veijo makasi siinä ja vuoti
verta matolle, korahteli ja potki vähän.
Reija katsoo ystävättäriä suu auki. Kahvilan asiakkaat ovat seuranneet jutun kehittymistä, ja henkilökunta on tullut kuuntelemaan, miten
juttu tällä kertaa päättyisi. Reija puhisee, sujauttaa iltapäivälehden kassiinsa ja alkaa tehdä lähtöä.
– Kuoliko se? Hän ei malta olla kuitenkaan kysymättä.
– Kuoli tietenkin, Mirja myöntää. – Ja Tainakin sai lopulta sanottua, että hän oli myrkyttänyt itsensä eikä minua.
28

– Ette te kuitenkaan kuolleet? Pelastettiinko teidät?
– Me halusimme käydä vielä kerran tässä kahvilassa, Taina sanoo.
– Ja niin me tultiin tänne.
– Ai nytkö?
– Nyt, Mirja sanoo. – Ajattelimme kuolla täällä, missä latte on ollut
niin hyvää.
– Ette kai te nyt sentään tähän aio kuolla? Reija hätääntyy. – Älkää
viitsikö valehdella minulle.
Taina tuijottaa suupielikään värähtämättä Reijaa silmiin. Sitten hän
yhtäkkiä vääntää selkärankansa kaarelle, korahtaa ja retkahtaa tuoliinsa
poikittain. Mirja nousee ja lähtee ystävänsä tykö, mutta sortuu matkalle.
Hän alkaa kouristella lattialla, potkaisee pari kertaa napakasti pöydän
jalkaa ja jää siihen.
Reija nousee, nostaa loput ankkastukista kassiinsa iltapäivälehden
seuraksi ja lähtee. Hän kääntyy ovella vielä takaisin ja sanoo:
– Kyllä te olette hulluja.
Viikon päästä Mirja ja Taina istuvat taas kantakahvilassaan. Molempien
edessä on jättikuppi lattea. Mirjalla on suklaamarenki ja Tainalla mansikkamarenki. He ovat käyneet kirjakaupan alennusmyynnissä ja ostaneet molemmat kolme uutta runokirjaa: punaisen, sinisen ja vihreän.
Kirjat ovat pöydällä naisten edessä ja odottavat avaamistaan.
Reija kurkistaa kahvilan ovesta ja huomaa ystävykset.
– Täällähän te taas istutte, hän sanoo. – Te ette sitten kuolleetkaan.
Arvasin, että huijasitte minua.
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– Hyvin arvattu, Mirja kehaisee. – Joskus vaan on ihan pakko huijata, helpottaa vähän paineita.
Taina nyökkää.
– Mitä paineita? Reija tiukkaa.
– No Veijosta niitä tuli, tietenkin, Taina aloittaa. – Me sovimme
hänen kanssaan, että rakkaus meidän kolmen välillä saa pysyä platonisena. Että ollaan vaan kavereita. Mutta ei siitä mitään tullut. Ei se vaan
pysynyt.
Mirja mulkaisee Tainaa, nyökkää tätä kohden ja sanoo:
– Taina meni salaa naimisiin sen kanssa. Petti minut mokoma.
– Itse menit ensin hänen kanssaan naimisiin, Taina kiljahtaa. Eikö
se muka ollut pettämistä?
– Minä olin sentään oikeasti Veijon vaimo, enkä houkutellut sitä
kaksinnaijaksi, niin kuin sinä teit.
– Veijo se siinä houkutteli, pelasi omaan pussiinsa. Sitä paitsi se oli
naimisissa Reijan kanssa silloin, kun se nai sinut. Et sinä sen kummempi vaimo ollut kuin minäkään. Vieläkö te olette naimisissa, Reija?
Reija punastuu, mutta ei sano mitään.
Kahvilan asiakkaat ja henkilökunta kuuntelevat tarinan etenemistä.
Joku krohauttaa kurkkuaan ja saa muun yleisön paheksuvia katseita
osakseen. Kukaan ei halua menettää sanaakaan. Ystävysten tarinat ovat
kerta kerran jälkeen omituisempia.
– Mutta arvaahan sen miten siinä kävi, Taina toteaa. – Me tultiin
molemmat raskaaksi ja mennään ensi viikolla synnyttämään. Meillä on
aika torstaiksi.
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– Ai identtisiä kaksosia taas, vai? Reija kysyy. – Huijasitte minua siinäkin jutussa. Eihän identtisiä kaksosia voi syntyä kahdesta eri naisesta.
Mirja naurahtaa ja tönäisee Reijan olkapäätä kevyesti.
– Mutta identtisillä kaksosilla on sama isä. Siitähän siinä oli kysymys. Mutta nyt me ei enää tarvita Veijoa. Veijo saa mennä. Otettiin jo
erotkin.
– Teillä on joku toinen, niinkö? Reija kysyy. – Tunnenko minä
sen?
Taina kallistuu Mirjan puoleen, rutistaa ja katsoo häntä lempeästi
silmiin. Mirja vastaa eleeseen ja painaa päänsä Tainan olalle. Sitten hän
nyökkää Reijalle.
– Olemme vihdoin löytäneet todelliset itsemme. Emme enää kaipaa
miestä vuoteeseemme. Ensi torstain jälkeen olemme molemmat äiti ja
isä. Vuorotellen tietysti.
– Ota teistä nyt sitten selvää, Reija tuhahtaa, ryhtyy taittelemaan
jonkun pöydälle unohtamaa sanomalehteä kassiinsa ja nousee. – En
edes muistanut juoda kahvia.
Taina ja Mirja istuvat kantakahvilassaan. He maistelevat kahvilanpitäjän
suosittelemaa uutta vadelmamarenkia ja siemailevat lattea. Mirja on löytänyt antikvariaatista jo kauan etsimänsä runokirjan, jota hän nyt lukee
Tainalle. Kirja on ohut, mutta siihen kätketyt sanat ja ajatukset ovat
painavia. Naiset keskustelevat runojen tulkinnasta ja vertailevat näkemyksiään runoilijan päässä pyörineistä ajatuksista.
Reija tulee sisään ja istuutuu saman tien naisten pöytään kolman31

neksi. Hän avaa kainalossaan pitämänsä iltapäivälehden ja levittää sen
pöydälle. Aukeamalla on kuva Veijosta ja molemmista naisista.
– Kuljettehan te Veijon kanssa, Reija toteaa. – Ja vielä molemmat
yhtä aikaa.
– Ei me olla siinä, Taina sanoo ja katsoo Mirjaa. – Oikeasti kysymys on aika monimutkaisesta asiasta. Kerrotaanko Reijalle, Mirja? Mitä
sanot? Se on sentään ollut mukana joka käänteessä.
Mirja lupaa miettiä. Hän sanoo, että Reija voisi sillä aikaa hakea
kahvia ja pullaa. Hänen on tehtävä iso päätös, eikä se käy häneltä niin
helposti kuin Tainalta, joka on sosiaalisempi ja paljon rohkeampi kuin
hän. Reija menee, ja kun hän palaa, Mirja nyökkää.
– Me kerromme. Taina lupasi aloittaa.
– Me rakastimme molemmat Veijoa. Kyllä sinä tiedät millaista se
on, etkös? No, me rakastimme ja halusimme kumpikin pitää hänet
omanamme. Mietimme, miten se onnistuisi. Usko pois, meillä oli
monta eri suunnitelmaa, mutta mikään niistä ei toiminut.
– Sitten me keksimme vielä yhden, Mirja keskeyttää. – Se oli
minusta hyvä idea.
– Niin minäkin ajattelin, Taina jatkaa. – Me tilasimme Veijosta
kopion.
– Kopion? Reija kysyy. – Minkä ihmeen kopion?
– Ihan tavallisen kopion. Taina soitti kopiolaitokseen ja tilasi
yhden. Se oli kyllä aika kallis, mutta meistä se oli sen arvoinen. Se val mistui kolmessa päivässä.
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– Ja se oli kuin ilmetty Veijo. Sama hymy ja samat kädet. Ihan
sama mies.
– Paitsi se yksi juttu, Mirja sanoo pienellä äänellä.
Naiset hiljenevät. Kumpikaan ei sano mitään. Reija naputtaa pöytää
ja hörppää kahvistaan. Kahvilan asiakkaat ojentelevat korviaan.
– Se oli hyvä vaan tiskaamaan ja tekemään kotitöitä, Mirja kuiskaa.
– Sängyssä siitä ei ollut mihinkään. Se ei ymmärtänyt yksinkertaisintakaan ohjetta, vihjauksista puhumattakaan.
– Eikä se osannut edes keskustella, Taina täydentää. – Aivan sivistymätön tyyppi. Oikein ärsytti.
– Niin me sitten päätettiin tilata uusi kopio. Tällä kertaa me painotettiin niitä sänkyjuttuja. Oikea Veijo oli jo aika uuvuksissa, kun sen
piti toteuttaa meidän molempien kaikki intiimifantasiat.
Reija hymähtää ja haukkaa pullastaan.
– Uusi kopio oli upea. Se oli optimoitu seksileikkeihin ja ihan väsymätön. Tiskeistä se ei välittänyt tuon taivaallista, mutta eka kopio hoiti
ne.
– Mutta tämä uusikaan ei osannut keskustella, Taina jatkaa. – Pitää
elämässä olla muutakin kuin seksiä. Ei sitä yhtenään jaksa.
– Niin me sitten tilattiin uusi kopio, sellainen, joka osaa keskustella. Se olikin siinä tosi hyvä, varsinainen kulttuuripersoona. Se tunsi
maailman kirjallisuuden kaikki klassikot ja pystyi suvereenisti vaihtamaan ajatuksia kenen tahansa runoilijan tuotannosta.
– Aika huimaa, Reija myöntää. – Mitä sitten tapahtui?
– Meitä oli jo aika monta, joten tiskiä riitti ja pyykkiäkin piti pestä.
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Ja siivota. Ja kokata. Me tilattiin pari uutta kopiota hoitelemaan niitä
hommia.
– Minä tykkäsin toiseksi eniten niistä, jotka vaan olivat siinä meidän vieressä ja paijasivat, Mirja tunnustaa ja punastuu.
– Mutta niitä oli silloin jo liikaa, Taina huokaa. – Jokaiselle ei piisannut hommia ja ne tylsistyivät.
– Arvaa, mitä ne tekivät! Mirja huutaa Reijalle. – Ne tilasivat
kopioita meistä! Meistä! Tainasta ja minusta.
Reija purskahtaa nauruun. Hän pitelee vatsaansa ja työntää kahvikuppiaan kauemmas, ettei kaataisi sitä. Kahvilan asiakkaat katselevat
toisiaan. Suupielet värähtelevät.
– Ja nyt ne kopiot kokkaavat toisilleen, rakastelevat ja keskustelevat
keskenään runoudesta, niinkö? Hän kysyy ja kuivaa silmiään lautasliinalla.
– Niin, Taina myöntää. – Ja tilaavat lisää kopioita.
– Ne siinä lehtikuvassa ovat kopioita, Mirja kertoo. – Me olimme
täällä kahvilassa silloin, kun kuva otettiin. Juomassa lattea. Usko pois.
– Mutta tiedätkö mikä on kaikkein pelottavinta? Taina arvuuttaa
Reijaa. – Ne kopiot. Ne vaan lisääntyvät ja lisääntyvät ja täyttävät maan.
Kohta jokainen vastaantuleva mies on Veijo, ja jokainen nainen Mirja
tai minä. Meidän yksilöllisyys on mennyttä.
Reija tuhahtaa. Taas nuo kaksi yrittävät uunottaa häntä. Hän
hymyilee tietävästi, kerää tavaransa ja nousee poistuakseen. Juuri kun
hän ehtii ovelle, Veijo sattuu paikalle, avaa hänelle oven ja tervehtii kahvilassa istuvaa Mirjaa ja Tainaa.
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Mirjan ja Tainan kantakahvilassa vallitsee odottava tunnelma. Naiset
ovat paikalla ja juovat iänikuista latteaan. Yhteisestä suklaamarengista
nipistetään suupaloja. Kahvilanpitäjä vilkaisee kelloaan. Eikö Reija tulisikaan? Kahvila on tupaten täynnä lukuun ottamatta Mirjan ja Tainan
pöytää, jossa on yksi vapaa paikka. Jokaisilla kasvoilla väreilee odotus.
Hiljainen puheensorina luo läsnäolon tuntua.
Ovi käy, ja kahvilayleisö huokaa. Reija tulee sisään ja menee suoraan kohti vapaata paikkaa. Hän laskee kassinsa tuolin viereen, riisuu
takkinsa ja asettaa sen tuolin selkänojalle. Kun hän istuutuu ja nostaa
kätensä tilatakseen, tarjoilija laskee jo mahtikupillista pannukahvia ja
muhkeaa pullapitkon siivua hänen eteensä. Reija virnistää tarjoilijalle.
– Tänään otan laten ja suklaamarenkia, hän sanoo. – Ja tuo samalla
tiikerikaakkua.
Tarjoilija lähtee hakemaan tilausta, mutta unohtaa jo tuomansa
annoksen pöytään. Reija hörppää kahvin ja haukkaa palan pitkonviipaleesta. Taina ja Mirja tuijottavat.
– Vaikutat oudolta, Taina toteaa. – Mitä on tapahtunut?
– Oletko sairas tai jotain? Mirja tiedustelee. – Missä on iltapäivälehtesi?
Reija taputtaa kassinsa kylkeä, sanoo että kaikki tarvittava on
mukana ja hörppää tarjoilijan tuomasta lasista pitkän kulauksen. Hänen
kulmansa kuristuvat. Marenkikaan ei saa häntä hymyilemään, vaan hän
toteaa sen erikoisen makuiseksi ja helposti murenevaksi.
– Miten te viitsitte syödä tällaisia kerrasta toiseen? Ja juoda lattea?
– Olihan meillä kerran teetä, mutta se ei sopinut meidän imagoon,
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Taina tuhahtaa. – Kyllä sinä sen huomasit itsekin. Latte sen sijaan! Se
on kahvijuomien kuningatar. Vai mitä Mirja?
Mirja nyökkää ja maistaa salaa Reijan pullasta. Reija huomaa ja
työntää pullalautasen kokonaan Mirjalle. Taina saa tiikerikaakun.
– En jaksa enää teidän kanssa, Reija tokaisee.
Naiset säikähtävät. Kahvilayleisö huokaa. Joku nyyhkäisee taustalla.
Tiskin takaa nousee vahvan kahvin aromi. Kadulla kävelee hevonen,
joka vetää puisia rattaita. Rattailla istuu nuori tyttö valkeassa puvussa.
– Jaksa nyt vaan, Mirja ja Taina sanovat yhteen ääneen. – Meillä on
ollut niin mukavaa.
Taustalta kuuluu hyväksyviä ääniä.
– En jaksa. Enkä halua. Olen saanut teistä tarpeekseni. Sitä paitsi
vihko on täynnä. Siinä on tilaa enää muutamalle riville.
Reija näyttää täyteen kirjoitettua vihkoa kahvilan asiakkaille. Nämä
nyökyttelevät. Joku tirauttaa kyyneleen. Tarjoilija tulee ja ryhtyy keräämään vielä puolitäysiä astioita pois Tainan ja Mirjan edestä.
– Anna meidän pitää ne, Mirja parkaisee.
– Ja runokirjat. Edes yksi, Taina pyytää.
Reija nyökkää tarjoilijalle, joka jättää työn kesken ja poistuu. Taina
ja Mirja nousevat seisomaan, pitävät toisiaan kädestä ja katsovat vakavina Reijaa.
– Tarinamme elää ikuisesti, Taina sanoo. – Ja me siinä tarinassa.
– Ja Veijo, Mirja muistaa. – Veijokin on mukana. Eikö olekin
Reija? Jätithän Veijon tarinaan?
– Jokaiseen niistä, Reija hymyilee. – Pitäkää hyvänänne.
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Sitten hän piirtää viimeisen pisteen lauseen loppuun ja täydentää
sen pieneksi sydämeksi, sulkee täyteen kirjoittamansa vihkon, laskee sen
pöydälle suklaamarenkileivonnaisen viereen ja hörppää latte-lasinsa
tyhjäksi.
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Täydellinen sekoitus
Monique N.

L

oman ensimmäisenä päivänä seisomme sillalla puiden alla.
Piilipuun lehdet lepäävät pitkinä ja kesäisen vihreinä kuin silmäripset järven yllä. Kätesi lepäävät kaiteella, ranteet päällek-

käin. Pitkät, kapeat sormet hieman toistensa lomassa. Monta kuukautta
olen kerännyt rohkeutta, ja nyt olen paljastanut tunteeni niin suoraan
kuin meidän välillämme on mahdollista. En katso kasvojasi, katson
käsiäsi, sen verran uskallan. Niin kauniit kädet miehen käsiksi, olen aina
ihaillut niitä, tarkkaillut niiden liikkeitä kun puhut. Sinun seurassasi
olen mieluummin aina kuunnellut kuin puhunut itse.
Kysymys jää ilmaan, väreilemään väliimme. Alat puhua, kävelyretkien merkityksestä, vuodenajasta, en ole varma. Et vastaa suoraan,
vaikka olet ymmärtänyt, aivan varmasti tiedät mitä toivon. Kuulen vain
pyynnön sinun tasaisen äänesi takana. Haluat, että kaikki olisi kuin
ennen, että nämä kesäpäivät pysyisivät samanlaisina ikuisesti.
Haluan parahtaa, mutta ääntäkään ei kuulu kurkustani. Mitään en
voi sinulta kieltää, mutta tätä älä minulta pyydä, älä tätä yhtä asiaa
minulta pyydä, sillä sitä en voi sinulle antaa. Mitä tahansa muuta, mutta
ei sitä, että voisimme olla vain ystäviä.
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Olemme tavanneet huvilalla joka vuosi, lapsesta saakka. Joka vuosi
olen kaivannut sinua hieman enemmän. Vanhempaa ja viisaampaa toveriani, tukipilariani. Ulkoilmaihmisiä, nuo Marika ja Jokke, sukulaiset
naureskelevat. Enkä minä sano mitään, kuollakseni haluaisin, että heidän silmänvinkkauksensa ja arvailunsa osuisivat erehdyksessä oikeaan.
Marika ja Jokke, aina retkellä jossain. Ainakin sen verran on totta. Olet
vienyt minut veneellä järven selälle, olen polkenut perässäsi pyöräretkellä ja kiipeillyt kalliolla. Se on hyvä se, tädit hymähtelevät kahvikutsuilla, kesäpihalla seisoskellessaan ryystämässä posliinikupeista, kukkahatut hohtaen. Kesällä pitää nuorten olla ulkona.
Ja sinähän rakastat luontoa, vuodenaikojen vaihtumista. Olet opettanut minut tunnistamaan monta kukkaa ja perhosta. Kaiken olen painanut mieleeni, mikään ei voita ilahtunutta ilmettä kasvoillasi, kun pystyn nimeämään jonkin sammalen tai sienen. Onhan meillä jotain
yhteistä, vaikka se ei riitäkään. Se on ohi. Kesä minun osaltani voisi yhtä
hyvin olla päättynyt.
Seuraan sinua kun käännyt takaisin pihaan. Pöydät on katettu puiden alle, ja pienet serkkulapset pelaavat krokettia nurmikolla sadettimien alla. Miehet valkoisissa paidankauluksissa, naiset kesämekoissa ja
sandaaleissa, ohuet villatakit käsivarsillaan. Yhtä hyvin voisimme elää
viisikymmentäluvulla, ja se on kai tämän lomapäivän tarkoituskin.
Suvun huvilalla aika on pysähtynyt. Diana ja Keijo istuvat parikeinussa.
Tunnen siskon katseen, kun kävelemme portista, vaikka en katsokaan
siihen suuntaan. Keijo lippalakki syvälle päähän painettuna ja kädet
puuskassa, kuten aina, Diana teeskennellen, ettei lakki häiritse häntä.
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Kävelen lähempänä vieressäsi, jotta näyttäisi, että mitään ei ole tapahtunut.
Sisällä pakenen vinttiin huoneeseeni, joka odottaa minua samanlaisena kuin aina ennenkin. Ikkunan pölyiset lasiruudut, rapistuneet karmit. Kupruileva vesivärimaalaus, isoäidin koulussa maalaama, kiinnitetty nastoilla pinkopahviin. Komerossa yhä isomummon tavaroita.
Lapsena kokeilimme siskon kanssa haalistuneita kureliivejä ja rispaantuneita sukkanauhoja, vedimme vanhanaikaiset uimapuvut päällemme ja
hihitimme. Nyt Diana on siirtynyt Keijon kanssa saunakamariin. Avaan
komeron oven ja levitän isomummon vaatteet lattialle ja vuoteelle,
ripustan tanssiaismekon eteeni. Peilistä katsoo kapeauumainen neito,
jota kukaan ei halua.
Ja minä ajattelen: ei ole mitään muuta kuin tämä ikkunasta tunkeutuva auringon säde, haalistunut kesämekko, minun tyhjät käteni roikkumassa kylkiä pitkin. Minun elämäni ei pääty, vaan jatkuu, ilman sitä,
joka on tähän saakka ollut sen keskipiste. Suurin valhe, jonka ihmiselle
voi kertoa: tulee toisia aurinkoja. Toivon, että Diana ei huomannut kasvojeni punoitusta.
Kun sullon vaatteita takaisin kaappiin, käteni tapaa ylähyllyltä vanhan kirjan, jota en ole aikaisemmin nähnyt. Yrttien käyttötapoja nuorille naisille. Kauneudenhoitoa, kansanparannusta vuosisadan alusta.
Kirjan kannet ovat auringon haalistamat, selkämyksessä mustia hometäpliä. Osa sivuista on vielä leikkaamatta auki. Kirjan takasivulle on lyijykynällä joku kirjoittanut vanhan reseptin. Otsikosta saa juuri ja juuri
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selvän. Luen reseptin siltä seisomalta. Olisiko tässä vastaus? Kerrankin sattuma on minun puolellani.
Kesäpäivänseisauksen yöllisessä valossa, vintin yksinäisyydessä luen
kirjan kannesta kanteen, leikkaan sivut auki pankkikortin reunalla. Täydellinen sekoitus, annosteltava varovasti. Juhannusyönä tarjottuna pieni
annos riittää nostamaan lemmen miehenpuolikkaassa. Suljen kirjan.
Mitä vaihtoehtoja minulla on? Sitä toista, tulevaisuutta ilman sinua, en
suostu näkemään. Kokeilisin mitä tahansa.
Keskikesä on lemmentaikojen aikaa. Kaksikymmentäseitsemän kasvia kerään seitsemän tien haarasta, seitsemän verokunnan alueelta. Kaadan kiuluun ukkoskuuron maahan sataman veden ja liotan siinä lehdet,
jotta juomaan tulisi ukkosen voima, metallin voima. Lisään mukaan
kourallisen sormustinkukkaa. Niin kovasti haluan uskoa, että teen kaiken pilkulleen ohjeiden mukaan ja vuodatan juomaan koko voimattoman rukoukseni.
Tarjoan juoman kuumana, teepannussa haudutettuna. Sekaan laitan hunajaa peittämään petoksen maun. Sanon, että juoma auttaa sinua
nukahtamaan, valoisina kesäöinä on niin vaikea nukkua, kun kamarissa
loppuu happi ja hyttyset kiusaavat. Poskia polttaa, riisiposliinikupin
kylki on kuuma sormieni välissä. Ojennan kupin sinulle, yritän pitää
käteni vakaana. Auringon valo lankeaa matalalta meren yltä, heijastuu
veden pinnasta ja tekee kuvioita seinähirsille. Otat kupin kädestäni ja
kiität.
Maistelet juomaa mietteliäänä laskevan auringon valossa. Sanot,
että se lämmittää. Kehut valmistamani juoman makua minulle, onhan
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sekin jotain. Istut siinä kuppi käsissäsi, hymyilet minulle uudella tavalla
ja kupista leviävä tuoksu huuhtoo pois pettymykseni jäljet. Kumarrut
suutelemaan minua. Tuskin yksikään suudelma on maistunut voitolta
niin kuin tämä.
Se on huumaava, se tunne. Aurinkoisena päivänä uimarannalla
tapaamme sukulaisia ja ystäviä. Hillittyä nostalgiaa, lapsuuden toveruutta. Limonadia. Vain se on nyt toisin, että seisomme muista hieman erillämme, käsi kädessä. Imeskelen mehujäätä. Aikuiset katsovat meitä
hyväksyvästi. He leikkivät mukana, on rantahiekka ja kasino, puiden
väliin ripustetut värivalot. Kaupunki ja monimutkainen arki ovat kaukana, vanhat kaunat ja juorut kytevät pinnan alla, mutta ne ovat nyt
unohtuneet. Tädit ja sedätkin voivat vilkaista peräämme ja naurahtaa,
murjaista suupielestä kiusoittelevan sanan, josta en enää edes punastu.
Istumme kavereittesi kanssa niityllä, sinä ja ylioppilaskaverisi, ja
minä. Me istumme samalla huovalla, käsi kädessä. Minulla on raidallinen puuvillamekko, eivätkä nurmikon tekemät tahrat haittaa. He haastavat sinut juoksukilpailuun, miehet, ja pyytävät minut mukaan seppeleen tekoon, naiset. En ole näiden ihmisten silmissä säälittävä enää.
Vasta nyt uskallan puhua heille, kun ennen pelkäsin heidän näkevän
lävitseni, kolhon teinitytön haaveen kuulua joukkoon.
Illalla on heinäladossa tanssit. Olen valmistautunut iltaan huolellisesti, punannut huulet piianpeilin ääressä ja laittanut tukan. Mekon ja
vaaleat korkokengät olen hankkinut ennen lähtöä Helsingistä. Perunajauhoa levitetään lattialle, mehukojua pystytetään. Isännät poikkeavat
silloin tällöin halkopinon takana. Orkesteri soittaa tangoa. Juon mehua
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pillillä ja hymyilen, kaikki on täydellistä. Pidän sinua kädestä koko ajan,
päästän irti vain siksi aikaa, kun tanssit Dianan kanssa yhden kappaleen.
Sanon itselleni, että se on vain kohteliaisuudesta, säälin vanhempaa siskoa, koska hänen poikaystävänsä ei tanssi. Viimeinen valssi on meidän,
suuntaamme tanssilattialle ja se on kaikki juuri niin kuin olen kuvitellut. Minä olen, ainakin minun pitäisi olla, onnellisempi kuin koskaan.
Silmissäsi on hetken kysyvä katse, hämmentynyt, kuin et tietäisi
kuka tai missä olet. Rauhoittelen sinua parhaani mukaan, ja jälleen sinä
hymyilet, pudistat hieman päätäsi: hullutusta. Katsot silmiin, ja olen
varma taas. Tarjoat käsipuolesi ja saatat minut kotiin kuin vanhan
maailman kavaljeeri. Toivotat minulle hyvää yötä, suutelet poskelle. Sitten hyvästelet. Minä kokoan helmani ja huonon omantuntoni, ja kiipeän takaisin ullakolle. Suudelman jälki on kevyt, se kestää poskellani
muutaman sydämenlyönnin ajan. Kun se haihtuu, epäilys palaa jälleen.
Seuraavana päivänä käymme Dianan ja Keijon kanssa kylällä, kaikki
neljä. Ostamme mansikoita ja jäätelöä, juomme kahvit pahvimukeista
iloisen punaiseksi maalatulla lippakioskilla. Juttelet Dianan kanssa.
Keijo on niin väsynyt eilisistä tansseista, ettei hänestä ole seuranpitäjäksi. Hymyilet, katsot vähän liian pitkään. Kävelemme takaisin vähän
Dianan ja Keijon edellä. Sinä kannat ostoksia ja olet vaiteliaampi nyt.
Enkö minä nähnyt, kun tanssilattialla kumarruit aivan lähelle Dianaa ja
hän kuiskutti sinulle jotakin, mitä en kuullut?
Yöllä makaan paikoillani ja katselen, miten piilipuun lehtien pitkät,
tummat varjot huojuvat katossa. Voittoni murenee silmissä. Olen tehnyt jotain väärin. Juoma ei toiminut, se oli pelkkää kuvitelmaa. Tai
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sitten sitä oli liian vähän, tai ensimmäisen annoksen vaikutus on lakannut. En mahda mitään. Minun on oltava varma. Huomenna vanhempi
väki lähtee kaupunkiin, ja me nuoret jäämme keskenämme viikonlopuksi. Päätän, että tämä viikonloppu tuo lopullisen varmuuden.
Perjantai-iltana tarjoilen sinulle suuremman annoksen samaa sekoitusta. Talo on hiljainen, vain saunalta kuuluu välillä huudahduksia, kun
kylän pojat juovat ja lyövät korttia. Keijon ääni kuuluu ylimpänä, mutta
en välitä hänestä nyt. Takkatuli on haipunut hiillokselle, punainen
hehku poskilla ja kupissa. Alkukesän lämmin jakso on ohi, tuulee ja on
kylmä taas. Katsot hehkuvia hiiliä, kun kohotat kupin huulillesi, hyvin
hitaasti.
Kalpenet ja annat kohta rajusti ylen. Kavahdan pystyyn, tuon vadin
ja siivoan jäljet, vaikka estelet. Vien sinut lepäämään vanhalle puusohvalle. Silitän kosteita suortuvia otsaltasi taaksepäin, yritän pysyä rauhallisena, sinun vuoksesi. Onnistun siinä huonosti. Mikä ihme sinun on,
kysyt. En pysty puhumaan, puristan kättäsi ja vaikenen. Eihän tässä
mitään hätää ole, sanot. Käännyn pois ja nyyhkäisen. Uusi pahoinvointikohtaus saavuttaa sinut ja vedät kätesi pois. Tällä kertaa en kestä, vaan
pakenen. Huudat perääni, kuulostat hämmentyneeltä, vihaiseltakin.
Lyön lasikuistin oven perässäni kiinni ja juoksen puutarhan perimmäiseen nurkkaan.
Nyt tiedän, ensimmäistä kertaa olen varma, rakkaudesta, ja kuolemasta myös. Matka rakkaudesta kuolemaan on silmänräpäys: väärä päätös, ylitse läikkynyt malja. Sen sijaan ihmisestä toiseen matka on ääretön.
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Istun ruusupensaan alla. Puutarha on hämärä, nurmikko kostea.
Palelen kesämekossani. Kiedon käsivarret ympärilleni, mutta en voi
estää leukaa vapisemasta. En voi liikkua. Kesäyön vaalea valo läikkyy
järven pinnassa punertavana kuin sormustinkukan kellot. Äänet saunalta tulevat lähemmäksi, kohta minut löydetään. Uskallanko tunnustaa, tunnistavatko ne oireet sairaalassa? Lippalakki vilahtaa omenapuiden alla ja näen Keijon hämmästyneet kasvot, kun hän huomaa minut
maassa kyykkimässä.
Nousen hitaasti. Ranta häämöttää houkuttelevana, kylmät ja syvät
vedet, unohdus. Mutta matka on liian pitkä, ja Keijo tarttuu minuun ja
taluttaa takaisin kohti huvilaa, jossa odottavat hätääntyneet toverit ja
tungettelevat kysymykset. Kuulen äänesi kantautuvan puutarhaan.
Koko maailmassa haluan vain yhtä asiaa, juosta takaisin sinun luoksesi ja pyytää, että neuvoisit minua vielä kerran.
Mitä ihmettä minä teen nyt?
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Ja minä ajattelen: ei ole mitään muuta kuin tämä ikkunasta
tunkeutuva auringon säde, haalistunut kesämekko, minun tyhjät käteni
roikkumassa kylkiä pitkin.
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Uhri
Lady Sloth

S

ynnyin metsän haapasesta,
terävästä neulasesta
vuoltiin kapeet kupeet
rinnat pystyt.
Oksistosta, koivikosta
varsi sorja, norja.
Hiukset hongasta,
huulet puolukasta.
Silmissä vesien väkeä,
sielu käärmeeltä lainattu.

Mies makasi kaatuneen puunrungon päällä alasti. Hän paleli, vaikka
kevättuuli toikin mukanaan lupauksen lämmöstä. Vaaleat ihokarvat
sojottivat pystyssä, leukaa kovensi sänki. Harmaat silmät katselivat puiden latvoja. Puunrunkoon kasvanut kostea sammal suojasi selkää ja teki
miehen olosta ehkä aavistuksen verran siedettävämmän.
Mies odotti. Hän oli jo yrittänyt kaikkensa ja tämä oli viimeinen
keino. Ehkä rakastuminen myrrysmiehen tyttäreen oli ollut virhe. Ukko
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pisti koville. Tytärtä, Terheniä, ei kenelle hyvänsä annettaisi. Ottajia oli
muitakin.
Terhen. Mies vajosi syvemmälle ajatuksiinsa. Kylän naisista kaunein. Isoon kämmeneen sopivat rinnat, leveä lantio ja pieni suu. Auringon valossa vaaleissa hiuksissa näkyi häivähdys punaista. Teerenpilkut
olivat merkki siitä, että Terhen oli perinyt isänsä lahjan. Osaa kilpakosijoista se oli pelottanut, ja mies ajatteli tyytyväisenä, ettei mahtava
nainen sopinutkaan heikolle miehelle. Vahva nainen tarvitsee vielä vahvemman miehen luontoaan hallitsemaan.
Routa oli keskinkertainen metsämies. Lukuisat kaninnahat, turkisoravat ja supiturkit eivät ankaraa myrrysmiestä vakuuttaneet. Routa olisi
jo luovuttanut, ellei Terhen olisi sulojensa avulla rohkaissut häntä jatkamaan kosiskeluaan.
Lopulta Routa ymmärsi, että hänen oli annettava kaikkensa.
Uhrauduttava.
Routa odotti.
Aukio oli kyläläisille pyhä paikka. Sinne kokoonnuttiin niin yhteisiä
kuin yksityisempiäkin rituaaleja varten. Puunrunko nojasi kiviseen alttariin, jonne oli tapana jättää uhrilahjoja: osa saaliista, ruokaa, olutta, joskus jopa kuparikolikoita. Metsän Tapion mahtiin oli suhtauduttava
kunnioittavasti ja antimista tuli kiittää nöyrästi. Parhaat osat saaliista
kuuluivat takaisin Tapiolaan, jotta anti pysyisi yhtä hyvänä.
Routa oli mielestään hoitanut asiansa metsänväen kanssa asiallisesti.

48

Hän ei vaatinut enempää kuin tarvitsi itsensä ja sokean emonsa elättämiseen. Nyt hän kuitenkin tarvitsi jotakin erityistä.
Myrrysmiestä pelättiin ja kunnioitettiin enemmän kuin kylän puhemiestä. Puhemiehellä oli omaisuutta, mutta myrrysmiehellä mahtia. Ja
kaunis tytär. Routa tiesi, että yksi kosijoista oli kadonnut. Hän oli uhoten lähtenyt metsälle, mutta ei koskaan palannut.
Karhu tai ilves, oli mahtimies vihjannut. Sen enempää tahi vähempää hän ei tyttärestään halunnut. Vain taitava metsämies voisi saada saaliikseen karhun, eikä ilveksen nahankaan hankkiminen kävisi leikiten.
Uhraus. Routa odotti.
Routa havahtui pehmeään, kujeilevaan nauruun. Hän ei tiennyt itsekään, mitä oli oikein odottanut, mutta ei naurua. Suuttumus alkoi
kihota Roudan mieleen. Uhraus oli vakava asia! Olihan hän tekemisissä
voimakkaan väen kanssa.
Vanha Keito ja hänen poikansa olivat neuvoneet Routaa. ”Mene
uhrilehtoon”, Keito oli aloittanut. ”Riisu yltäsi kaikki vaatteet ja aseet,
asetu alttarille makaamaan ja odota.” Roudan kysyessä mitä hänen piti
odottaa, oli Keito vain virnistellyt – ja kieltänyt ajattelemasta Terheniä.
”Muista, että sinun on annettava jotakin, jotta väki antaisi sinulle jotakin”, Keito muistutti. Routa tuhahti ajatellessaan sitä nytkin. Kyllähän
hän sen tiesi. Lapsesta saakkahan siihen opetettiin.
Nauru alkoi uudestaan ja Routa nousi istumaan. Hän katsoi vihaisena ympärilleen etsien pyhän toimituksen häiritsijää.
Kaatuneen puunrungon vieressä seisoi nainen. Sellaista naista Routa
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ei ollut nähnyt koskaan aiemmin. Paksu, karkean näköinen tukka muistutti väriltään männyn runkoa punaisella säväyksellään. Iho oli kullanhohtoinen kuin syksyiset koivunlehdet. Suu oli puolukanpunainen ja
silmät metsälammen siniset. Routa tuijotti naista ja unohti kiukkunsa.
Hän unohti myös hävetä omaa alastomuuttaan, vaikka jossain toisessa
tilanteessa hän olisi jo kiiruusti luikkinut suojaan. Kyllä Roudalla
himoja oli, mutta mikään rietastelija hän ei ollut.
Naisen lähestyessä Routa huomasi tummien perhosten lepattelevan
tämän ympärillä. Nyt hän aisti myös naisen vahvan pihkaisen tuoksun.
Hitaasti ymmärrys alkoi saavuttaa Routaa. Hänen rukouksiinsa oltiin
vastaamassa.
Yllättävän karheat kädet laskeutuivat Roudan olkapäille. Nainen
mittaili häntä katseellaan ja Routa tunsi sopivaksi nousta seisomaan.
Hänen miehuutensa oli tehnyt samoin. Naisen kädet raapivat risujen
lailla Roudan vartaloa. Mies huomasi värähtelevänsä mielihyvästä. Tyytyisikö nainen keskinkertaisuuteen, mietti hän. Routa ei ollut pitkä,
muttei lyhytkään. Hän oli leveä ja roteva, ja juuri siksi niin kömpelö
metsämies. Olisiko hän olennon arvoinen?
Kujeileva, matala nauru kuului taas. Routa ei välittänyt. Hän tuijotti naista nyt suorastaan palvoen. Herkulliset rinnat olivat osittain
oksamaisten narujen peitossa. Lantiolla kiersi puunlehdistä punottu
leveä vyö jättäen naisen suloisimman paikan riettaasti näkyville. Routa
ei rohjennut koskettaa.
Tarkastus oli päättynyt. Nainen vetäytyi kauemmaksi saaden Roudan hätääntymään.
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”Mitä olet vailla, metsämies?”
Naisen suu ei liikkunut. Kysymys humisi Roudan korvissa kuin
hento tuuli, kuiskaus.
”Sa-sa-saalista”, Routa sanoi ääneen takellellen.
”Suurta saalista?”
”Suurta”, Routa sanoi ja punastui.
”Morsianta varten?”
Routa nyökkäsi. Metsänväki tiesi ihmisolentojen kurjimmatkin ajatukset.
”Himoitsetko häntä?”
Kuiskaus hiveli miehen sänkistä poskea. Routa nyökkäsi.
”Enemmän kuin minua?”
Henkäykseen tuli aavistus viileyttä. Routa pudisti päätään. Terheniä
hän rakasti, mutta tätä metsäolentoa hän himoitsi enemmän kuin
mitään oli koskaan himoinnut. Halu sykki hänen varressaan ja sydämenlyönnit kumahtelivat kiihkeässä rytmissä.
Naisen nauru kujersi ja kutitti Roudan niskaa. Olento nosti kätensä
jälleen Roudan olkapäille ja mies vajosi polvilleen kosteaan maahan.
Mies ymmärsi mitä häneltä vaadittiin ja hänen kupeissaan sykki riemu
siitä, kuinka helppo ja miellyttävä tämä rituaali olisikaan. Hänet työnnettiin selälleen kosteaan sammalikkoon.
Olento kahahteli liikkuessaan rytmikkäästi Roudan päällä. Miehen
olkapäihin ja rintalihaksiin syntyi kevyitä naarmuja. Tummat perhoset
räpyttelivät kiivaasti siipiään heidän ympärillään. Routa huohotti. Hän
ei ollut osannut kuvitella mitään tällaista olevan olemassakaan. Hän
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tunsi koskevansa olennon jokaista pehmyttä sopukkaa ja pääsevänsä
tämän sisimpään läpikotaisin. Perhosten määrä lisääntyi, Roudan sydän
takoi, takoi ja takoi. Kahahtelu hänen päällään kiihtyi ja matala nauru
pulppusi Roudan ympärillä. Mies karjaisi silkasta nautinnosta.
Oli aamu-utuisen hämärää, kun Routa havahtui pehmeään askellukseen. Metsäolennosta ei näkynyt jälkeäkään ja verinaarmuilla oleva mies
makasi alastomana alttarin vieressä. Selän alla painoi Roudan jousi.
Nuoliviini oli kaatunut kumoon sen viereen.
Askellus lähestyi ja Routa kavahti seisomaan. Aukion laidalla seisoi
ilves. Komea eläin. Kömpelösti Routa tarttui aseeseensa. Metelistä huolimatta ilves pysyi paikallaan. Routa mumisi lyhyen kiitoksen metsäolennolle ja ampui. Sähäkkä suhahdus päättyi massahtavaan ääneen
nuolen osuessa maaliinsa. Arvokkaasti ilves lysähti maahan.
Vasta vuosia myöhemmin Routa ymmärsi minkä hinnan metsäolento
oli häneltä vaatinut. Joka kerta Terhenin kanssa rakastellessaan Roudan
mieleen nousi metsäolennon kuva. Ajatus Terhenistä lipui pois ja vähitellen Routa alkoi pitää vaimoaan vastenmielisenä. Vaimolla ei ollut
pehmeää naurua, vaan korvia vihlova käkätys. Hänen hiuksissaan ei
ollut männynrungon houkuttelevaa punertavuutta, vaan haalistuneen
oranssi sävy. Ja vaimon sisimmät sulot... Routa ei halunnut edes ajatella.
Roudalle ja Terhenille ei lopulta lapsia siunaantunut, sillä vain
unissaan Routa sai miehuutensa kukoistamaan uhrautuessaan yhä
uudelleen ja uudelleen.
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Luhistuneet legendat
Rosette de Lyon

T

ämä oli se. Raja. Käännekohta. Tämän hetken jälkeen
minusta ei enää koskaan tulisi naista, joka katsoo
romanttisia komedioita, itkeskelee tunteikkaasti ja niis-

kausten välissä tunkee konvehdin suuhunsa.
Elämä ei totta vieköön ole suklaata.
Katsoin jalkojeni juureen, ja siinä se yhä rötkötti. Osin olohuoneessa, osin eteisessä makasi pitkin pituuttaan lähes kaksimetrinen otus,
joka muistutti rantautunutta, pinnastaan kuivunutta hyljettä. Eikä pelkästään muistuttanut. Se todella oli hylje. Suljin silmäni, avasin ne, ja
näin sen yhä. Hylje. Vielä muutamaa hetkeä aiemmin olento oli ollut
avomieheni. Sittemmin hän oli viimeisimmän raivokohtauksensa jälkeen ravannut huoneesta toiseen harmaa fleecekylpytakki lepattaen ja
lopulta heittäytynyt lattialle. Hän oli retkottanut siinä aikansa tietäjämäinen huppu päässä, naama vasten parkettia ja ulissut, kunnes fleece
oli kuroutunut harmaaksi nahkapeitteeksi sillä aikaa kun katsoin muualle. Nyt hylje peitti lattian hämmästyttävän, suorastaan absurdin laajalta
alueelta. Otus piti yhä ihmismäisen tyrskivää, ulvovaa ääntä. Se ei herättänyt myötätuntoa, vaan kauhua.
53

Olin niin väsynyt, etten tiennyt, miten olisin reagoinut uusimpaan
käänteeseen. Pääni kumisi tyhjää. Pystyin vain toteamaan: ”hylje”, ja
siinä kaikki.
Tämä näky sai kuitenkin aikaan sen, että lakkasin viimeinkin uskomasta joulupukkiin, herra Darcyyn ja satuprinsseihin. Tuokin tuossa
– lattialla makasi hylkeenä herra muusikko, joka kesti melko huonosti
tiedon siitä, että oli jäänyt kiinni pettämisestä. Minuutit kuluivat, mutta
näky pysyi. Otus muistutti karmivasti kehdosta pudonnutta jättimäistä
vauvaa, joka odotti lohdutusta ja rintaa. Lötkö oli myös ikään kuin
koristeltu kukkamullalla ja sirpaleilla, koska miesolomuodossaan hän oli
ehtinyt kiukuissaan rikkoa kaksi kukkaruukkua ennen heittäytymistään
nykyisille sijoilleen.
Äkkiä tajusin kirkkaasti, että sadut ja romanttiset kertomukset – siis
sadut – on keksitty pelkästään pidättelemään naisia syöksymästä jyrkänteiden reunoilta rotkoihin. Niin pitkään kuin mahdollista meidän on
määrä kuvitella, että on olemassa JOTAIN UPEAA. Että on olemassa
Miehiä isolla alkukirjaimella. Että on muuta kuin lusmuilevat olmit,
joille tuottaa ylivoimaisia vaikeuksia puhua totta. Ja jotka totuuden hetkellä pakenevat hylkeyteen.
Prinssi. Hah. Hahhah. Siinä vasta vuosisatojen vitsi. Me etsimme.
Me etsimme. Me emme löydä. Kukaan ei ratsasta viiri tanassa apuun tai
koeta yhdistää jalkaa ja korkokenkää. Ei kukaan. Ei koskaan.
Sydämeni hakkasi epätahtiin. Käteni hikosivat, ja ajatteluni matkasi
kohti oikosulkua. Tämä oli ollut pitkä, pitkä päivä, eikä vieläkään ollut
ilta.
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Hylje tyrski limaa lattialle. Kävelin keittiöön. Kuulin metelin yhä.
Haistoin suolaisen, merellisen ja kukkamultaisen hajun, jota olio levitti
ympärilleen. Painoin kädet korvilleni, mutta ulina oli yhtä lävistävää
kuin palohälyttimen vonkuna. En voinut mennä poimimaan häntä
– sitä! – lattialta, en kerta kaikkiaan voinut, mutta ei tuntunut oikealta
häipyä uloskaan, joten harppasin hänen eteiseen ylettyvien osiensa yli ja
pakenin makuuhuoneeseen. Läväytin vaatekaapin oven selälleen, ahtauduin kenkälaatikoiden ja takkien sekaan ja vedin oven kiinni. Se oli
koko päivänä ensimmäinen asia, joka tuntui hyvältä. Takit painautuivat
minuun kuin ystävälliset olennot, ja ovi vaimensi mölyn. Puristin
uudelleen kädet korvilleni ja mietin, miten saisin hylkeen katoamaan
ilman, että häneen piti koskea. Jotenkin tuntui siltä, ettei meidän ollut
tarpeen koskea toisiimme enää ikinä.
Silmät kiinni, kyyryssä, kädet korvilla ja takit ympärillä tuli lämmin
ja suljettu olo. Se oli niin ihanaa kuin niissä olosuhteissa oli mahdollista.
Kun kaikki illuusiot ovat romahtaneet, voi hyvällä syyllä nauttia niistä
pienistä asioista, jotka yhä ovat jäljellä. Hivuttauduin taemmas niin, että
selkäni nojasi tukevasti kaapin takaseinään.
Aika katosi. Oli vain kaapin hämäryys ja kankaan vaimentama maailma.
Jossain vaiheessa havahduin siihen, että oli tullut hiljaista. Sormieni
lomitse ei enää tihkunut määkinää. Korvissani kohisi vain oman vereni
juoksu. Irrotin kädet korvilta. Hiljaisuus. Aivan kuin koko asunnossa ei
olisi ketään. Luultavasti mies, tai mikä lieneekään, oli vain nukahtanut
naamalleen lattialle, mutta silti mielessäni käväisi outo, kammottava
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ajatus, että ehkä hän seisoi parhaillaan kaapin oven toisella puolella.
Kenties pyrstönsä varassa. Hän ei ollut ikinä pelottanut minua, mutta
kaiken outous sai minut nojaamaan seinään hieman tiiviimmin.
Seinä antoi periksi. Kaaduin taaksepäin takit kasvojani hipoen.
Miten noloa. Kaapin takana oli keittiö. Luultavasti tämä päivä oli juuri
kruunattu sillä, että olin nojaamalla – pitikö tähän vielä painokin sotkea? – onnistunut hajottamaan sekä kaapin takaseinän että asunnon
väliseinän ja rojahtanut keittiön lattialle. Pidin silmäni tiukasti suljettuina ja odotin, että kuulisin jotain. Lisää volinaa kenties, nyt kun olinpaikkani oli paljastunut.
Hiljaisuus pysyi. En kuullut edes jääkaapin hurinaa tai liikenteen
ääniä ikkunan takaa. Lattia allani oli yllättävän tasainen, vaikka sen olisi
pitänyt olla täynnä seinänkappaleita.
Raotin silmiäni. Oli hämärää. Keittiössäni ei ollut näin hämärää
loppukesän iltapäivisin. Koetin tarkentaa katsettani johonkin tuttuun,
mutta erotin vain korkeuksiin kohoavan katon ja vieraita, tummia hirsiä. Räpiköin istualleni, mutta tila ei silti muuttunut keittiöksi. Eikä se
ollut vaatekaappikaan. Jalkojani peittivät yhä omien takkieni ja mekkojeni helmat, mutta istuin jonkinlaisessa kapeassa käytävässä, jonka seiniä
peittivät puiset paneelit. Vierelläni heilahteli vienosti ja täysin äänettömästi puinen saranaovi. Aivan kuin juuri se olisi äsken avautunut takanani.
Tilassa haisi ullakolta, ja ilmassa väreili kimaltavaa pölyutua, jota
tuprahteli lattialta. Ilmeisesti kukaan ei ollut käyttänyt tätä paikkaa pitkiin aikoihin. Tämä ei siis missään tapauksessa ollut taloyhtiöni vintti.
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Ja vaikka olisikin ollut, olisin ollut aivan yhtä hämmentynyt, sillä varastokerros ei ollut makuuhuoneeni seinän takana.
Mieleeni pulpahti typerä, mahdoton ajatus kuin hullu kala. Olihan
tämänkaltaisia tarinoita nähty. Salaovet aukenivat, kaappien takaseinät
liukenivat, ja takaa paljastui kaikenlaista hämmästyttävää. Esiin kömpi
romaanien henkilöitä ja sorkkajalkaisia karvaturilaita. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut Narnialta – eikä onneksi muinaisbrittiläiseltä ullakkokäytävältäkään, vaikka olinkin juuri kironnut erästä rakkausromaanien
peruspilaria.
Äkkiä minua alkoi pelottaa. Hylje eteisessä oli karmea, mutta sen
olin vielä jotenkin käsittänyt. Mitä miehet sitten tekivätkin, sitä saattoi
joka tapauksessa odottaa. Nyt järkeni vaikutti paenneen samaa tietä
kuin siippani se persoonallisuus, jonka olin joskus tuntenut. Luultavasti
kyyrötin yhä kaapissa silmät kiinni ja kädet korvilla, vaikka istuminen
pölyisellä lattialla silmät apposen auki tuntuikin hyvin todelliselta. Läpsäisin itseäni toiseen käsivarteen. Se sattui. Kompuroin jaloilleni, ja
sekin oli todellista. Takkien helmat vetäytyivät takaisin kaapin puolelle,
kun jalkani eivät enää pidätelleet niitä. Saranoitu ovi heilahti kiinni niiden perässä. Liikahdus nostatti hetkellisen paniikin: näin jo, miten turhaan hakkaisin ovea, josta kukaan ei tiennyt mitään, ja kirkuisin tuntemattomalla ullakolla, kunnes luuni olisivat vaalenneet ja peittyneet
tomuun. Vilkaisin tahtomattani ympärilleni, mutta missään ei näkynyt
pölystä nukkaantuneiden luurankojen harjanteita.
Kiskaisin ovea, ja se aukeni.
Pelko hälveni.
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Seisahduin käsi kiinni ovessa. Minne oikeastaan olin menossa?
Kaksi metriä harmaata, merieläimeksi tiivistynyttä itsesääliä makasi
todennäköisesti edelleen sinnikkäästi lattialla. Halusinko mennä katsomaan? En. Halusinko hetken hiljaisuutta ja rauhaa? Kyllä. Kiinnostiko
minua enemmän tämä tomuinen ullakko kuin kukkamullan peittämä
petturi? Kyllä. Varmasti.
Irrotin otteeni ovesta, ja se painui hiljaa kiinni. Käännyin ja lähdin
kävelemään pölyistä käytävää pitkin. Tomu vaimensi askeleeni, ja pehmeät tömähdykset tuntuivat aavemaisesti kuuluvan ajan ulkopuolelta.
Ympärilläni kellui hämäryys, mutta jostain siilautui sen verran valoa,
että näin kulkea. Käytävässä oli viileää kuin varastotilassa, ja sellainen
tämä epäilemättä olikin. Tai oli ollut – paneelissa erottuivat useiden
kiinninaulatuilta näyttävien ovien ääriviivat, joten luultavasti olin hylätyssä talossa tai tilassa. Käännyin kulmasta, minkä jälkeen matka päättyi
noin kymmenen metrin jälkeen vielä yhteen oveen. Tämä ei ollut äänetön ja heilurimainen, vaan jämerää puuta ja paksua metallia. Jälkimmäistä edustivat niin kahva kuin avainkin. Kokeilin kahvaa. Se kääntyi,
mutta mitään muuta ei tapahtunut. Väänsin avainta, ja se kirskahti
ärtyisästi, mutta liikkui. Raotin ovea varovasti, ja kasvoilleni tulvahti
lämmitettyä ilmaa, valoa ja paistetun ruoan etäistä käryä.
Vastoin parempaa tietoani luikahdin ovesta. Sen toisella puolella oli
kääntönuppi, joka jopa kääntyi. Esteetön paluutie oli varmistettu. En
halunnut olla se typerys, jolle tv-katsojat sohvillaan huutavat: ”Ovi
menee lukkoon, ovi menee lukkoon, ovi menee – VOI EI!”. Tällä puolella lattia oli peitetty pehmeällä matolla. Se vaimensi äänet, mutta
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toisin kuin ullakon pölyssä, täällä hipsuttavat askeleeni tuntuivat olevan
samassa tilassa kanssani.
Tasanteelta erkanivat portaat alaspäin, ja alhaalta loimotti kirkkaampaa valoa. Ääniä ei vieläkään kuulunut, mutta ilmeisesti täällä
majaili joku. Äkkiä halusin tavata sen jonkun. Hän voisi kertoa minulle,
missä helkkarissa olin, ja miksi keittiöni paikalla retosteli vieras rakennus. Vieläpä ilmeisen suuri rakennus, koska portaikosta erkani tasanteita
ja käytäviä monessa kerroksessa. En tiennyt, miten selittäisin ilmaantumiseni talon yläkerrasta, mutta toisaalta tämä oli minun keittiöni.
Vetoaisin siihen, jos joku suuttuisi. ”Omassa kaapissani istuin!” Rohkaistuin laskeutumaan mattojen pehmentämiä portaita. Kerros kerrokselta valo eneni ja ruoantuoksu vahvistui. Muistin, etten ollut riitelyn
tuoksinassa muistanut syödä.
Portaat, tasanne, portaat. Hämäriä sivukäytäviä. Leijonankeltaista
mattoa, metsänvihreää mattoa, hylkeenharmaata mattoa. Harmaasta
sain lisää pontta jatkaa laskeutumista.
Varoittamatta matto loppui. Askeleeni alkoivat kopista kuin olisin
marssinut puukoroilla, vaikkei minulla edes ollut kenkiä. Olin tullut
jonkinlaiseen halliin tai eteiseen, ja tästä oli suora näköyhteys huoneeseen, jota hallitsi iso, katettu ruokapöytä. Sen ääressä istui ihmisiä, jotka
tuijottivat minua: kaksi sievää nuorta tyttöä ja yksi kaunis nainen.
Yhdennäköisyys näiden kolmen kesken oli niin ilmeinen, että luultavasti kohtasin tyttäret ja äidin. Ällistynyttä hiljaisuutta kesti hetken. Sitten äitihahmon kasvot kirkastuivat.
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”Tervetuloa! Tämäpä yllätys, mutta vihdoinkin tapaamme!
Olemme niin odottaneet! Pöytään, pöytään!”
”Anteeksi, mutta...”, aloitin, mutta silloin huomasin liikettä silmänurkassani, pöydän ääressä istuvien naisten takana. Ruokasalin takaseinän tuntumassa huitoi huppupäinen nainen, jonka poskella riippui violetti kihara. Hänen rinnallaan seisoi harmaaseen, roikkuvaan mekkoon
verhoutunut tyttö. Huppupää viittoili tavalla, jonka tulkitsin tarkoittavan, että minun pitäisi istua ja pitää mölyt mahassani. Tyttö rypisteli
kulmiaan kuin olisi halunnut toivottaa tervemenneeksi sekä minut että
huppunaisen.
Kun pöydän ääressä istujat kurkistivat nähdäkseen, mitä tuijotin,
huppu katosi kulmauksen taakse. Harmaamekkoinen tyttö tuijotti
takaisin ilmeenkään värähtämättä.
Huokaisin ja rypistin kulmiani, mutta helpoimmalta tuntui istuutua pöytään. ”Kiitos”, sanoin. Tyttöjen äiti ojensi minulle lautasen ja
täytti sen kysymättä erivärisillä möykyillä, jotka tuoksuivat etäisesti
tutuilta. Maistoin yhtä, ja vaikka arvelin sen olevan peruna, epätodellisuuden tunne kasvoi. Tämä muistutti unta, jossa tupsahdetaan sivuovesta keskelle näytelmää, jonka juoni ja vuorosanat ovat vieraat. Vaatteet ja lavastus muistuttivat satuesitystä: täällä riitti runsaskankaisia,
himmeästi kiiltäviä leninkejä, monimutkaisia kampauksia, tuliperäistä
valaistusta, samettisia tuolinpehmusteita ja massiivisia huonekaluja, ja
sikäli kuin erotin seinät valopiirin ulkopuolella, niitä peittivät kalliit
kuviotapetit. Naisten kaulassa kimmelsivät helmikorut. Äiti ja tyttäret
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hymyilivät leveästi kuin olisivat juuri saaneet pöytäänsä Lady Macbethin
– ennen verisiä käsiä.
”Olette siis todellinen”, tirskahti toinen tytöistä.
”Noh siinä! Mutta kieltämättä aloimme jo tulla siihen tulokseen,
että Desirée on keksinyt koko kummitäti-jutun, koska hän ei millään
suostunut esittelemään teitä meille”, äiti sanoi ja hymyili.
”Tunnistimme sinut heti, kun tulit huoneeseen. Kukaan muu ei
ilmaantuisi kuin tyhjästä tai pukeutuisi noin eriskummallisesti häpeämättä tippaakaan”, toinen tytöistä pölötti. Aloin erottaa tytöt toisistaan:
juuri puhuneella oli hieman tummempi tukka ja tiukemmat kiharat.
”Noh!” äiti nuhteli taas, mutta ei saanut katsettaan irti violetista
t-paidastani. Sen lisäksi minulla oli musta, polvipituinen hame, jota olin
tähän asti pitänyt vaatevarastoni asiallisena kulmakivenä, ja aivan siistit,
joskin pohjista pölyiset mustat nilkkasukat. Olin ilman muuta alipukeutunut heihin verrattuna, mutta halusin ulvahtaa, että sikäli kuin tiesin,
kökötin kotonani riitajäähyllä. Olisinhan voinut tupsahtaa tänne vaikka
reikiintyneessä yöpaidassa.
”Minä olen Magdalena”, nainen esittäytyi hieman epävarmasti kuin
olisi sittenkin harkinnut minun lähettämistäni keittiöön.
”Minä olen...” aloitin ja vilkaisin huoneen nurkkaan. Huppupäästä
ei enää näkynyt vilaustakaan, mutta tuima tyttö seisoi yhä siellä ja tuijotti minua. Tämä ei ollut niitä tilanteita, joissa voi kysyä: ”Kuka piru
minä olen?” joten lohkaisin nopeasti haarukalla palan perunaa ja päätin
lauseen mumisemalla sen läpi.
”Erikoinen nimi. Toivottavasti saat Desiréen suostutelluksi”,
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Magdalena huokaisi ja antoi ymmärtää, että hänellä oli suurempiakin
ongelmia kuin vieraidensa merkilliset pöytätavat. ”Hän on ollut niin
naurettavan ehdoton. En ymmärrä ollenkaan.”
”Me mennään tänään tanssiaisiin!” innostui vaaleampikiharainen
tyttö. ”Me ollaan saatu uudet puvut! Ja me nähdään...”, hän alkoi kikattaa niin, että hänen oli vaikea saada henkeä.
”Prinssi, prinssi, prinssi”, rallatti tiukkakiharainen tyttö. ”Mutta
tärkeintä on, että saa tanssia ja syödä koko yön. Linnassa on aina tosi
hyvää kakkua.”
Katselin tytöstä toiseen ja koetin päätellä, kumpi oli ehdoton
Desirée. En nähnyt mitään ongelmaa tyttöjen suostuttelemiseksi, jos
kyse oli tanssiaisista. Toisaalta minun teki mieli huomauttaa heille, että
kaikenlaisia prinssejä oli maailma väärällään, eikä heistä yksikään ollut
toista kummempi. Heidän äitinsä katseli minua ja hätkähti. Hetken pelkäsin hänen lukeneen ajatukseni.
”Hyvänen aika. Anteeksi kovasti. Innostuin avustanne niin kovasti,
että unohdin esitellä tytöt. Tämä”, hän osoitti tiukkakiharaista tyttöä,
”on Annabel. Ja tuossa on Christal. Sanokaa päivää Desiréen kummitädille. Ja Desirée, tulepa sinäkin esiin. Voisit istua pöydässä syömässä
niin kuin muutkin. Jätä luuta sinne. Oletko taas lähettänyt palvelustytöt
kotiin? Voi hyvänen aika.”
Harmaamekkoinen tyttö laahusti haluttomasti pöydän viereen. Kiellosta huolimatta hän raahasi mukanaan varpupäistä luutaa, jota hän
pysähtyessään pusersi kainaloonsa kuin se olisi ollut hänen kiinnekohtansa tähän maailmaan. Ehkä olikin. Kaikilla meillä on omat kahvamme.
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Hänen poskessaan komeili nokitahra, joka näytti peukalolla painetulta.
Tunne kuvaelmasta syveni.
”Minä olen Tuhkimo, yrittäkää nyt tajuta”, tyttö äsähti, ja muut
pyörittelivät silmiään.
”Olen todella pahoillani. En tajua, mikä tuohon tyttöön on mennyt! Desirée! Vieraiden aikana sinua kutsutaan omalla nimelläsi, olitpa
kotioloissa mikä Tunkki tai Tupsu tahansa. Voi noita nuorten lempinimiä”, Magdalena lisäsi minulle. ”Ja olkoonkin, että hän on sinun isäsi
sisar ja sinun kummitätisi, hän on silti meillä vieraana”, hän sanoi topakasti, ja tyttö nipisti minuun katsahtamattakaan huulensa niin tiukasti
yhteen, että ne katosivat.
Mieleni laski yhteen yksi ynnä yksi. Silmissäni käväisi sumuinen
lautta, kun tunnistin tutun kuvion osasia, vaikka moni osa vinksotti
vinossa. Ilmeisesti olin pyörtynyt kaappiin ja näin selkounia. Katseeni
loikki villisti hahmosta toiseen, heidän leningeistään huonekaluihin, ja
puristin kynteni kämmeniin pöydänreunan alla. Se sattui, ja olin yhä
täällä, yhä yhä vain. Mekot ja kiharakampaukset hohtivat edelleen edessäni. Mieleeni juolahti, että ehkä jostain merkillisestä syystä olin täällä
oikaisemassa asioita. Se oli tietysti perusselitys aina ja kaikkeen, mutta
yhtä hyvä kuin mikä tahansa muukin. Teki mieli purskahtaa nauruun.
Se olisi nauru, joka pahenisi edetessään ja muuttuisi lopulta kimeäksi
vaakunnaksi.
Ilmeisesti Tuhkimo-tyttönen oli tuon näköinen, koska ei oikeasti
saanut lähteä mukaan. Haahhaahhahhaaaa... Apua, seis.
”Tanssiaiset! Todella kivaa!” rääkäisin. ”Te kaikki siis olette
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lähdössä? Kai Desiréelläkin sitten on hienompi puku?” kysyin ja tuijotin tuimasti Annabelia ja Christalia.
”No totta kai on!” Annabel tuhahti kuin vajaaälyiselle. ”Kaikkein
paras puku! Mutta hän ei halua pukea sitä! Hän ei halua lähteä ollenkaan! Ja jos hän ei lähde, hovi loukkaantuu. Ja jos me menemme ilman
häntä, meidän pitää hävetä koko ilta, eikä ole kiva tanssia, jos pitää
hävetä”, Annabel huudahti tuskastuneesti.
”Desirée tahtoo...”
”Minä olen Tuhkimo!” harmaamekkoinen luudanpitelijä kivahti ja
polkaisi jalkaansa.
”...asua takassa ja pukeutua tuollaisiin vaatteisiin. Hän tahtoo vain
siivota ja pyykätä ja olla hapan. Hän ei ole enää yhtään hauska”, Christal valitti.
”Elämässä on tärkeämpiäkin asioita kuin puvut ja prinssit ja typerät
tanssiaiset!” Desirée julisti.
”On vai?” Annabel kysyi hämmästyneenä.
”Niin kuin mitä?” Christal ihmetteli.
”Hyvyys ja työnteko! Maailman ongelmat! Liikakansoitus ja nälänhätä”, Desirée tuiskahti, kääntyi kannoillaan ja kopisteli ulos huoneesta.
Nyt kun hän liikkui rivakasti, kuulin hänen puukenkänsä. Jo ääni kertoi, miten ne kalvoivat rakkoja hänen jalkoihinsa. Epäilemättä sekin
vain ilahdutti häntä.
”Huh. No, onneksi sinä olet nyt täällä ja voit kääntää hänen päänsä. Ehkä kannattaa mennä saman tien puhumaan hänen kanssaan.
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Sinulla luultavasti on häneen enemmän vaikutusvaltaa, ja aikaa on vain
iltaan asti”, Magdalena sanoi, ja häntä selvästi puistatti.
”No, kai minä sitten...”, sanoin ja nousin vastahakoisesti. ”Mikä
aika nyt muuten on?”
”Alkuiltapäivä”, Magdalena vastasi ja kohotti kulmiaan, ilmeisesti
saman tien koko aviomiehensä suvulle, johon olin äkisti liittynyt.
Alkuiltapäivä! Olin istahtanut kaappiin myöhäisiltapäivänä. Jos aika
ei kulkenut samaa tahtia, en pystyisi päättelemään, kauanko olin viipynyt kaapissa. Ei sillä, että kukaan luultavasti huolestuisi minusta. Olin
lomalla, olin eroamassa – eronnut, epäilemättä – eikä vastuulleni kuulunut eläimiä, lapsia tai edes vaativia kukkia. Kaktukset ja kahvipensaat
pärjäsivät keskenäänkin, jos kukaan ei paiskonut niiden ruukkuja ja
multaa seinille ja päälleen.
”Eikö voi olla hyvä ja samalla tanssia?” Annabel kuului kysyvän selkäni takana, kun lähdin kävelemään suuntaan, johon Desirée oli kadonnut.
Heti kulman takana pysähdyin. Joko tämä riittäisi seikkailusta vai
halusinko nähdä vielä lisää happaman Desiréen Tuhkimo-tulkintaa?
Vaihtelu virkisti, mutta ehkä sittenkin muhisin juuri nyt mieluummin
yksin kuin keskustelisin kiukkuisen maailmanparantajan kanssa. Enhän
ollut mennyt vaatekaappiin varsinaisesti seuranhakumielessä. Onneksi
en sentään ollut törmännyt fauniin.
Suuntasin portaisiin.
”Psssst! Silla!”
Mitä nyt? Kuka tiesi nimeni? Olinhan tukahduttanut sen perunaan.
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Vilkaisin taakseni. Portaikon nurkassa kurkki ja viittoili äskeinen huppupäinen violettitukka, joka arvatenkin oli oikea kummitäti. Kukapa
muu? Hän elehti minua seuraamaan itseään, ja sekunnin harkittuani
aloin laskeutua takaisin alas. Nainen voisi ainakin vastata pariin kysymykseen.
Kummitäti eteni ripeästi, mutta oudosti mutkitellen käytävällä,
joka vei pidemmälle talon sisäosiin. Jouduin melkein juoksemaan
pysyäkseni kannoilla. Kun käytävä päättyi, täti ei pysähtynyt, vaan viuhahti samaa vauhtia kulman taakse uusiin portaisiin, joita hän alkoi
kavuta yhtä rivakasti ja mutkitellen. Vasta kolmannella tasanteella hän
pysähtyi odottamaan minua. Koetin saada hengitykseni tasaantumaan.
Missä kuntoni oli? Tyhmä kysymys. Luultavasti se lepäsi palasteltuna
ja varastoituna samassa paikassa kuin omanarvontuntoni ja itsesuojeluvaistoni.
”Tuossa on Desiréen huone”, kummitäti suhisi. Tunnistamattoman
alkoholin leyhäys lämmitti kasvojani, ja aloin ymmärtää, miksei hän
ollut esittäytynyt alakerran naisille. ”Meidän täytyy pakottaa hänet
pukeutumaan!”
”En tajua, miten minä onnistuisin jossain, missä te kaikki olette
epäonnistuneet”, sanoin. ”Miksi minä? Sinä varmaan osaat taikoakin?
Se sopisi kuvioon. Eikö sitä mekkoa voi loitsia hänen päälleen ja häntä
suoraan juhliin? Ja eikö häntä voisi saman tien manata paremmalle tuulelle?”
”Kyllähän minä taion, mutta taikani on juuri nyt hieman... väsynyt.
Desirée voisi vahingossa muuttua vaikka kurpitsaksi. Meidän on vain
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yksinkertaisesti pakotettava hänet. Sinulla on vahva käsipari, ja se riittää
tällä hetkellä minulle.”
”En halua pakottaa ketään mekkoon! Tämä ei kuulu minulle
mitenkään. Eksyin tänne ihan sattumalta, ja nyt menen tieheni samaa
reittiä kuin tulinkin.”
”Kyllä tämä kuuluu.”
”Miten muka? Olen asunut samassa asunnossa kymmenen vuotta
ilman kadonneita keittiöitä, teitä ja ongelmianne. Minulla on ihan tarpeeksi ongelmia omasta takaa. Itse asiassa palaisin nyt mieluiten ratkomaan niitä.”
”Asia on niin, että jonkun näistä tytöistä on saatava prinssi kiinnostumaan itsestään. Desiréen edesmennyt isä... Hän ei ollut maailman
paras korttitaikuri. Sanottakoon lyhyesti, että jos emme onnistu näissä
tanssiaisissa, hovi jyrää tämän talon ja rakentaa tilalle vaunuvajan.”
”Ei se minua liikuta.”
”Jos tämä talo puretaan, ullakko puretaan. Ja jos ullakko puretaan,
jostain muualta saattaa kadota jotain. Tai jonnekin muualle saattaa
ilmestyä likaiset vaunut”, hän sanoi ovelan näköisenä. ”Tai jonnekin
muualle saattaa ilmestyä likaisia tallirenkejä nokosille. He nukkuvat
mainiosti vaikka keskellä lattiaa. Eteisissä ja muissa paikoissa. Moni on
heihin kompastunut.”
”Ei!”
”Arvelinkin. Miten on? Mennäänkö sovittamaan neito mekkoon?”
Nyökkäsin. Olin jo liikkeellä. Huppupäinen nainen naurahti, ja
käytävän ilmaan pöllähti uusi pilvi toisen maailman alkoholin aromia.
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”Kun tämä on ohi, voimme ehkä tehdä jotain sinun, hmm, tilanteellesi”, kummitäti mutisi niin hiljaa, että hädin tuskin kuulin. Vilkaisin häntä – mitä kaikkea hän oikein tiesi, mitä mitä mitä? – mutta hän
piti huolen, ettei katsonut minuun päinkään loppumatkalla Desiréen
kamariin.
Vaikka olin jo saanut moninkertaista vihiä toden suhteesta satuun, odotin Desiréen huoneen paljastuvan vetoisaksi ullakkoloukoksi, jossa tyttö
itse makaisi rautakahleisiin kytkettynä närppimässä leivänmuruja. Ainakin arvelin huoneen olevan kylmä kolo täynnä hiirenjätöksiä ja ahkerasti käytössä olevia ruoskia – eli soppi, jonka Desirée olisi epäilemättä
itse valinnut ja joka ehkä kirvoittaisi hymynhäivän hänenkin kapeille
huulilleen.
Tila ei ollut mitään sinne päinkään. Kun kummitäti työnsi oven
ammolleen, käytävään kimmelsi suorastaan jouluinen näky: punaista ja
vihreää samettia, minkä tahansa kaupan valikoimat peittoava tyynyvuori, hedelmämaljoja, kokonainen suklaakakku vadillaan, kynttilöiden
lepattavia liekkejä ja valoa taittavia koristeita. Vain takassa ei palanut
tuli, ilmeisesti siksi, että siinä oli vastikään oleskeltu. Tuhka näytti tallotulta. Tai oikeastaan tuhka näytti siltä kuin joku olisi piehtaroinut siinä.
Huoneen haltija istui nyrpeänä ja nokisena vuoteellaan. Hänen takanaan juhlapuku riippui kaapin ovessa sinertävänä kangaspilvenä, ja sen
alla odottivat kimaltavat kengät. Ainakin joissain asioissa sadut pitivät
kutinsa. Tai ehkä mielikuvitukseni ei pystynyt parempaan, jos kyse oli
pitkäkestoisesta hallusinaatiosta.
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”En tietenkään oleskele aina täällä”, Desirée mutisi sängyltään. ”En
oikeastaan ikinä. Tulin tänne vain, koska minun oli pakko. Annabel vei
vilttini hanhikopista, ja Christal lukitsi perunakellarin oven.”
Pudistelin päätäni ja kuljin hänen ohitseen kohti kaappia, jonka
ovessa puku riippui. Mitä pikemmin tarttuisimme toimeen, sitä pikemmin pääsisin pois tästä hourulasta ja sekoamaan rauhassa.
”Varo kenkiä”, kummitäti huikkasi. ”Yritin niihin yhtä juttua,
mutta siinä vaiheessa taikani muuttui vähän omituiseksi. On parasta,
että vain Desirée koskee niihin.”
Kun katsoin sinertäviä, päältä avoimia korkokenkiä lähempää, huomasin niiden olevan lasia ja luultavasti erittäin epämukavat, mutta
muuta outoa en silmämääräisesti erottanut. Olin jo tarttumassa
pukuun, kun satuin vilkaisemaan Desiréetä ja tajusin, että olimme
unohtaneet jotain. Kummitäti oli ilmeisesti tulossa samankaltaiseen johtopäätökseen, sillä hän silmäili Desiréetä huolestuneen näköisenä ja katsahti sitten minuun. Kohotin kulmakarvojani. Desirée ei hievahtanutkaan, mutta silti hänestä näytti tuprahtelevan tuhkahitusia ilmaan.
”Laitan kylvyn!” kummitäti huudahti ja pyörähti kannoillaan
ympäri.
Desirée tuijotti minua happamana, mutta ei onneksi osoittanut karkaamisen elkeitä. Ilmeisesti hän arveli painavan sanansa riittävän vastustamaan meitä.
”Kuka sinä oikeastaan olet?” hän kysyi äkkiä.
”Vieras. Tulin ullakolta.” Jostain syystä en saanut täällä sanotuksi
nimeäni edes kysyttäessä.
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”Ahaa. Kummitäti sanoi joskus jotain ullakosta, mutta hän oli...
Joten arvelin, ettei siinä ollut päätä eikä häntää.” Desiréetä näytti hetkellisesti valaisevan innostuksen kipinä, mutta sitten hän ilmeisesti
muisti, ettei hänen kuulunut sallia itselleen maallisia tunnetiloja, sillä
hänen kasvonsa sementoituivat taas. Hänen silmiinsä jäi kuitenkin
kimallus, ja hän oli juuri alentumassa sanomaan minulle jotain, kun
kummitäti pyyhälsi takaisin huoneeseen.
”Vesi valuu! Vaahto kuohuu! Mennään!”
Kummitäti toimi niin rivakasti, että tulin tarttuneeksi Desiréetä toisesta käsivarresta, kun kummitäti tarttui toisesta. Koko touhu muistutti
sirkusesityksen ensitreenejä: sähläämistä (minä ja täti), potkimista
(Desirée), kirkumista (Desirée), ähkimistä (minä ja täti), hikeä ja
hidasta liikettä oikeaan suuntaan. Desirée yritti huitoa otetta ovenpielistä, mutta lopulta saimme hänet kylpyhuoneeseen. Täällä todellakin
oli kylpyhuoneita. Tilassa ei kököttänyt vaatimatonta puusoikkoa, vaan
amme, johon me kaikki olisimme mukavasti mahtuneet vaikka toppahaalareissa. Kylvyn jokainen saikin, sillä Desirée räiski ja sätki yhtenä
raajojen mylläkkänä, kun pudotimme hänet veteen. Hänen harmaan
mekkonsa helma kellui veden pinnalla kuin purje – tai hylkeen selkä.
Mikä painajaiseläin ennen niin viattomasta hylkeestä olikaan sukeutumassa. Kylpy alkoi mustua. Kaikkialle roiskuva saippuavesi sekä ärsytti
minua että muistutti siitä, kuinka mukava on välillä heittäytyä lihastyöhön, kuten pitelemään ihmistä ammeessa.
Nokisormenjälkien alta paljastuttuaan Desiréen kasvot näyttivät
varsin kauniilta. Hän istui lopulta altaassa hiljaa ja ryhdikkäästi ja leuka
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koholla kuin ballerina. Prinssi voisi hyvinkin pitää hänestä, jos saisimme
liimatuksi jonkinlaisen hymyn hänen huulilleen. Desirée ilmeisesti
aavisti, mitä ajattelin.
”Voitte pakottaa minut kylpyyn, mutta juhliin minä en silti mene”,
hän sanoi.
”Tietysti menet. Jos voimme kantaa sinut kylpyyn, voimme hyvin
kantaa sinut myös linnan portille”, kummitäti vastasi tyynesti, ja minä
mietin jo, miten retuuttaisimme siniseen juhlakangaspilveen puettua
myttyä väkisin katuja pitkin, tukka hikisenä ja päätä pitkin liimaantuneena. ”Sieltä vartiokaarti saattaa sinut juhliin. Ei olisi kummoinen
hyvyyden teko ryhtyä kiukuttelemaan viattomille kaartilaisille”, täti jatkoi.
”Minä en mene. En mene, en mene, en mene. Minulle on aivan
sama, kuka menee, mutta minä se en ole”, Desirée ilmoitti, nojautui
lokoisasti vasten ammeen takaseinää ja loi minuun ovelan katseen märkien hiustensa alta. Hän pysytteli vaiti ja odotti selvästi, että reagoisin.
”Miksi tuijotat minua?” kysyin lopulta. Hiuksistani ja vaatteistani
lirisi vettä kylpyhuoneen lattialle, ja olisin halunnut keskittyä kuivattelemiseen.
”Ullakko on mukava salaisuus. Mitähän äitipuoli ja siskot pitäisivät
siitä? Vaikea sanoa, ennen kuin kerron heille.”
”Tyttökulta, tuo on typerää”, kummitäti yritti. Hän tuli samalla
puristaneeksi lisää pesuainetta veteen, ja aine synnytti iloisen kuplapilven.
”Ehkä, mutta voiko hän selittää läsnäolonsa jollain tavalla?”
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”Olet jo itse myöntänyt hänen olevan kummitätisi”, täti tuiskahti.
”En oikeastaan. Minä en sanonut ei, mutta en myöskään sanonut
kyllä. Voin väittää, että hän pakotti minut mukaan juoneen. Mitenkähän hänelle sitten käy? Äitipuoli on oikein ystävällinen, mutta hän ei
pidä asioista, jotka ylittävät hänen käsityskykynsä. Sisaret puolestaan
voisivat ilahtua ullakon ihmeistä.”
”Älä ole naurettava! Tuo on vaarallista leikkiä!” kummitäti suivaantui.
”No, lukitkaa minut huoneeseeni, jotta en pääse puhumaan.”
”Sinun on pakko mennä juhliin, Desirée!” kummitäti kiljahti.
”Tuhkimo. Montako kertaa se pitää toistaa?”
”No Tuhkimo sitten. Ymmärrä tämä, rakas kummitytär: kukaan ei
voi mennä sijastasi. Kaikki tuntevat sinut.”
”Kukaan ei näytä juhlapuvussa itseltään. Perheeni tunnistaa puvun.
Se riittää. Kun he näkevät sen, ja siinä olija ei näytä heille kasvojaan,
kaikki menee hyvin. Muut vieraat ajattelevat, että kas, joku kaukaa tullut vieras.”
”Jos kukaan ei näe naamaasi, et voi väittää olleesi juhlissa”, minä
pistin väliin.
”Pah. Riittää, että siskot ja mamma näkevät puvusta vilauksen.
Kaikki muut luulevat, ettemme vain ikinä törmänneet tungoksessa.”
”Ja minäkö sinne muka menisin? En edes mahdu tuohon pukuun!”
älähdin.
”Meillä on molemmilla tuhkanvärinen tukka. Kammataan se vain
silmille. Kyllä puku sen verran joustaa.”
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”Minä en missään nimessä halua tanssia. Juuri tänään en halua
tanssia ainoankaan miehenpuolen kanssa. Enkä enää koskaan”, ilmoitin.
”Syö sitten kakkua. Juo boolia ja seiso nurkassa. Ihan miten haluat.
Ruvetaan hommiin”, Desirée sanoi ja nousi ammeesta niin, että nokinen vesi ja harmahtavat kuplat kohahtivat.
Minun teki mieli saman tien etsiä tieni ullakolle ja vaatekaapin
kautta kotiin. Olihan ullakon ovessa sitä paitsi lukko. Arvelin, ettei vaatekaappiin ilmestynyt ovi ollut muuttanut asuntoni rakennetta, joten
voisin teljetä luukut perässäni ja marssia eteisen kautta keittiööni keittämään kahvia, hylje lattialla tai ei. Mielessäni kaihersi kuitenkin, ettei
yksi ovi, niin tukeva kuin olikin, luultavasti kauan pidättelisi purkajia,
jos siihen mentäisiin. Tai kahta hihittävää tyttöä, jos toiseen vaihtoehtoon mentäisiin.
”Käyn kertomassa siskoille, että tulen juhliin, mutta myöhässä. Se
kuittaa jo puolet ongelmasta”, Desirée ilmoitti, marssi huoneeseensa ja
vaihtoi hämmästyttävän nopeasti toisen harmaan mekon ylleen. ”Aloittakaa te pukeminen. Ei siinä minua tarvita.”
Kun ovi oli kolahtanut kiinni Desiréen jälkeen, minä ja kummitäti
seisoimme hetken tyrmistyneinä aloillamme. Sitten huokaisimme ja
aloitimme. Riisuin vitkastellen likomärän t-paitani ja hameeni ja ripustin ne sängynpäätyyn. Märät sukanluikerot potkaisin lattialle. Kummitäti toi puvun.
Tanssiaisurakka oli vähällä päättyä alkuunsa, sillä leninki oli todellakin liian ahdas. Sen alle kuului äärimmäisen pätevä sininen korsetti,
mutta edes hengenkulun dramaattinen heikentäminen ja tunne kylkilui73

den siirtymisestä paikoiltaan eivät saaneet minua mahtumaan siniseen
pilveen.
”Ei tästä tule mitään. Desirée! Tuhkimo! Johan nyt on perkele!”
minä hinguin. Päästin kankaasta irti, ja puku valahti jalkojeni juureen
kuin tyhjä kuumailmapallo.
”Tulee tulee. Odotas. Jos kiskaisen korsetinnyörejä vielä kerran?”
”Jos kiskaiset, kylkiluuni napsahtavat poikki, ja joudut joka tapauksessa hakemaan Desiréen.”
”Desirée ei luultavasti ole enää kuulolla, joten meidän on parasta
onnistua keskenämme. Veto!”
”Auh!”
”Vielä kerran. Huilaan hetken.”
”Miten niin Desirée ei ole enää kuulolla? Ei kai hän kovin kauas ole
ehtinyt. Desirée!”
”Älä karju. Perhe kuulee. Minä taion nyt vähän.”
”Oletko ihan var–”, ehdin sanoa, kun kummitäti oli jo livauttanut
taskustaan oksaista pikku varpua muistuttavan esineen ja heilauttanut
sitä. Jokin räksähti puvun paikkeilla, ja haistoin rikin lemahduksen.
Puku jalkojeni juuressa heilahti ja värähteli kuin tuskissaan harmahtavan pilven sisällä. Kun liikahtelu loppui, mekko makasi sijoillaan
samannäköisenä kuin äskenkin.
”No niin! Ruvetaan taas hommiin”, kummitäti huohotti ja nojasi
käsillään polviinsa kuin pikajuoksun finaalin jälkeen. Hiki valui hänen
otsaansa pitkin kiiltävänä laattana. Aavistin, että taika oli tältä päivältä
käytetty loppuun ainakin pukuasioissa.
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Hän nosti mekon ja alkoi kiskoa, ja minä vääntelehdin, ja lopulta
puku myötäili minua kuin liian ahneesti täytetty nakinkuori. Hengitin
enää pinnallisesti, mutta hengitin sentään, joten välitöntä vaaraa pyörtymisestäkään ei ollut. Korsetti sitä paitsi piteli minua pystyssä. Silloinkin,
kun vajosin istumaan Desiréen vuoteelle, ylävartaloni tökötti suorana
kuin hiilihanko. Enää kengät puuttuivat. Kummitäti toi ne. Hän oli
käärinyt kätensä hihojen sisään ja piteli jalkineita kuin ongelmajätettä.
”Ei hätää”, hän puuskutti. ”Tein taian, jonka pitäisi sovittaa nämä
täydellisesti ensimmäisen käyttäjänsä jalkaan. En vain halua, että ne
napsahtavat kiinni käsiini.”
Sana ”napsahtavat” soi ikävästi korvissani, kun kummitäti kumartui
jalkojeni puoleen ja alkoi hivuttaa kenkää paljaaseen vasempaan jalkaani. Olin nähnyt, miten kova ja kiiltävä kenkä oli, joten yllätyin, kun se
jousti ja lämpeni jalan ympärillä. Ensimmäistä kertaa taika tuntui toimivan moitteettomasti. Saman tien kenkä kuitenkin jähmettyi kuin muotti. Tai sementtilohkare ennen mereen upottamista. Vedin henkeä,
mutta ennen kuin ehdin sanoa mitään, toinenkin kenkä puristui jalkaani kuin periaatteessa ystävällinen, mutta hyvin jämäkkä koura. Näin
jo itseni viettämässä loppuelämäni lasikengät jalassa.
Kummitäti taputti toista jalkapöytääni.
”Ei hätää. Saat ne kyllä pois”, hän vakuutti. ”Mutta ei ehkä kannata
riisua niitä kesken juhlien. No niin. Nouse ylös. Kammataan tukkasi
tyylikkäästi silmille ja sitten mennään vilkaisemaan, että Magdalena ja
tytöt ovat varmasti lähteneet. He veivät vaunut, mutta saan varmasti
vihellettyä sinulle jonkin riksan.”
75

Hitaan ja vaivalloisen portaiden laskeutumisen, hikisen helteessä odottelun ja hiusten otsaanliimaantumisen, kimeän vislailun ja pomppuisen
juoksukyydityksen jälkeen olin siirtynyt linnaan. Kello moikui jo kahdeksaa, kun juhlasali aukeni edessäni laajana kuin jalkapallostadion. Tai
oikeastaan kuin jättiläismäinen, kuumuutta hohkaava akvaario, jossa
kalliiden kankaiden läikkeen yllä kellui päitä eriskummallisin kampauksin.
Varpaita jomotti jo nyt hälyttävästi, ja tahmea hiki liimasi mekkokankaan selkään ja kainaloihin. Koko asu tuntui jämähtäneen ympärilleni kuin tyköistuva betoniputki. Riksakuski oli jättänyt minut pääportille, minkä jälkeen olin tarponut puutarhan läpi jättimäisille
oville, joiden vartijoille olin esittänyt Desiréen kutsukortin. Kortti
lepäsi nyt pukuni laajan helmuksen salataskussa. Pääovien jälkeen oli
seurannut maraton läpi käytävien ja koristeltujen huoneiden. Matkanteko muistutti lentokentän saapumispuolen loputtomia kävelykiitoratoja, joskin sillä erotuksella, että missä näkyi oviaukko, sen reunalla seisoi ryhdikäs mies. Jokaisella tyypillä oli erilainen univormu kuin edellisellä, enkä kyennyt päättelemään, puettiinko heidät tehtävän vai kenties
jonkin sotilaallisen arvojärjestyksen mukaan.
Ja nyt, pariakymmentä univormua myöhemmin, seisoin saliin laskeutuvien portaiden yläpäässä lamaantuneena kuin jänis autonvaloissa.
Onneksi täällä ei sokerina pohjalla seissyt lakeija kuuluttamassa tulijoita
nimeltä ja puhaltamassa torveen.
Miksi ihmeessä olin suostunut tulemaan tänne? Äh, muistin kyllä
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– mutta silti: miksi ihmeessä olin suostunut? Tällaisena päivänä ja tällaisessa mielentilassa?
Liikahdin kääntyäkseni, mutta mahdollisuus poistua oli jo kadonnut. Uusi vieras saapui takanani, eikä kengilläni kannattanut tehdä rivakoita liikkeitä. En ylipäätään kävelisi lasipurkeillani enää pitkään, joten
minun oli mentävä saliin. Pitäisi vain etsiä tuoli, ottaa mukaani pala
kakkua ja istua hetki. Vasta sitten kannattaisi lähteä kokeilemaan taidonnäytettä, jossa samanaikaisesti ilmiannoin itseni Desiréen sukulaisille ja välttelin heitä niin, etteivät he näkisi minua liian tarkasti. Tukkani saattoi olla samaa sävyä kuin Desiréen, mutta piirteet kampauksen
alla olivat kiistämättä yhä omani.
Lähdin hivuttautumaan portaita saliin niin arvokkaasti kuin pystyin, kehenkään katsomatta, mutta silti epämääräisesti hymyillen kuin
tietäisin, mitä tein. Paniikkia välttääkseni tein selväksi itselleni, ettei
minulla ollut mahdollisuuksia amorittarena toimimiseen. En edes tiennyt, miltä prinssi näytti. Desiréen kutsulla oli saavuttu, ja sen oli riitettävä palvelukseksi. Aloin rauhoittua. Ehkä se tästä. Ehkä se tästä, vaikka
jalkani eivät mahtuneet liikkumaan lainakengissäni. Ehkä se tästä,
vaikka tungos puristui kohti, ja lämpötila sakeni. Ehkä se tästä. Tukkani
roikkui silmillä taiteellisina ja kätkevinä kiehkuroina, joten en juuri
nähnyt eteeni. Saavutin tasaisen lattian, ja nyt piti vain löytää istuin.
Haaveilin viileistä ilmavirroista varpaideni välissä, mutta aavistin, etteivät taikamaailman älyvaatteet analysoisi jalkojani enää uudelleen. Saisin
luultavasti leikata varpaat pois, ennen kuin jalat mahtuisivat takaisin
kenkiin.
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Keinuin massan puristuksessa suuntaan, jossa arvelin seinustan
sijaitsevan. Hyvin meni. Minun ei oikeastaan tarvinnut huolestua joukkoon sulautumisesta, sillä väkeä oli niin paljon, että yksilöt lakkasivat
olemasta. Niin kauan kuin hädin tuskin mahduin etenemään, tuskin
onnistuisin rikkomaan etikettiä. Mekko onneksi velloi ympärilläni kuin
kuljetettava pallomeri ja salli minulle edes pienen henkilökohtaisen
tilan. Juhlien konsepti vaikutti samanlaiselta kuin kaikkialla. Sali, ruokaa, sorinaa, etäistä musiikkia, pientä jatkuvaa liikettä. Edetessäni kurkistelin varovasti tukkani alta, jotta näkisin Magdalenan, Annabelin ja
Christalin, ennen kuin he näkisivät minut. Ei luultavasti ollut pelkoa,
että joku Desiréen tuttava tulisi puhumaan minulle.
Kun aloin tottua verkkaiseen vellontaan, eteeni ilmestyi suma.
Ihmiset pakkautuivat yhteen kuin korkkimassa pullon suulle. Vellonta
pysähtyi. Juhlaväki liimautui rykelmäksi kuin rocktähden fanilauma. En
nähnyt kuin selkiä, kiharoita ja erivärisiä satiineja, mutta sorinan keskellä ilmeisesti liikuskeli seurueineen illan juhlakalu itse.
Prinssi.
Voi ei.
Peräännyin. En halunnut nähdä mitään prinssejä. En ollut saanut
rauhoittavaa kakkupalaani, enkä ollut soveliaalla tuulella näkemään pitseihin puettua, hemmoteltua äidinkultaa, jolle tanssiaiset edustivat vain
jättimäistä voileipäpöytää – jolla itsekin olin tarjolla, tarkemmin ajatellen. Kasvoni vääntyivät irveeseen ja katsoin nopeasti lattiaan. Takaisin
väljille vesille oli luultavasti vielä vaikeampaa päästä kuin prinssin fanilauman eturiviin, koska innokkaita vieraita pakkautui joukkoon koko
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ajan lisää. Heistä hohkasi hajustettua ruumiinlämpöä, ja puhe pörisi
kaikkialla ja kääriytyi ympärilleni kuin hyönteisparvi. Päässäni pyöri, ja
korsetin luut hilautuivat lähemmäksi toisiaan minun luistani piittaamatta. Änkeydyin pois rykelmästä niin kohteliaasti kuin pystyin, vaikka
ihmiset eivät tuntuneet huomaavan pientä tönimistä. Meteli vain kasvoi. Se tuntui seuraavan minua, vaikka olin jo pääsemässä irralleni.
Silloin näin Desiréen sukulaiset. Aivan liian lähellä. Toistaiseksi ei
vielä liian lähellä. Mutta se oli vain ajan kysymys – ja kun he pääsivät
kymmenen metrin etäisyydelle, he huomasivat minut. He töksähtivät
pysähdyksiin kuin joku olisi työntänyt puomin heidän eteensä. En ehtinyt ihmetellä reaktiota, sillä se muuttui vielä kummallisemmaksi. Magdalena läpsäisi kätensä riehakkaasti yhteen kuin kansannäyttämöllä ja
hymyili kaikilla hampaillaan. Annabel ja Christal alkoivat hypähdellä ja
tehdä tunnistamattomia merkkejä suullaan. Kaikesta päätellen he kuvittelivat näkevänsä juhlatuulelle päässeen Desiréen.
Joku kosketti minua olkapäähän. Käännähdin. Erotin hiusesirippuni alta jokseenkin imelännäköisen miehen, joka koetti sanoa minulle
jotain. Hänellä oli taas yksi hoviherran univormu, jossa killui kiiltäviä
prenikoita kuin joulukuusessa. Tämä juhlakostyymi oli sininen. Miehen
tukka keräsi huomion yllättävällä pituudellaan, mutta täällä eivät varmastikaan päteneet kotimaisen univormuväen kriteerit. Joka tapauksessa
suortuvat oli suittu ojennukseen niin, ettei kampauksesta löytäisi moitteen sijaa yksikään tyylikonsultti. Tyypin iho hohti sileänä kuin emalilautanen.
Nuori mies. Luultavasti minua nuorempi. Mitä hittoa hän halusi?
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”Saanko luvan?” mies tiedusteli opetellun kohteliaasti ja ojensi
hansikoitua kättään. Hoviherroja ilmeisesti komennettiin tanssittamaan
yksinäisimpiä daameja, jotteivät kaikki tungeksisi prinssin ympärillä.
Tuijotin häntä tovin, kunnes tokenin vastaamaan.
”Kiitos tarjouksesta. Olen kovasti pahoillani, mutta en saata tanssia.
Minua hieman heikottaa”, muotoilin kuin olisin äkisti kiitänyt ajassa
vuosisadan taaksepäin. Samalla tapailin kohteliasta hymyä ja peräännyin, jotteivät hänen valkoisella nahalla verhotut sormensa yltäisi
minuun. Hymyilin jäykästi ja taisin kauhusta niiatakin. Vetäydyin selkä
edellä juhlaväen läpi ja hymyilin niin kauan kuin näin vilahduksen
hovimiehen ällistyneistä kasvoista. Sitten käännyin kaksimetrisine helmoineni kuin laiva ja pakenin ensimmäisestä löytämästäni ovesta.
Saavuin sohvilla, ruukkukasveilla, makeisvadeilla ja tummilla
sävyillä täytettyyn kapeaan vilvoitteluhuoneeseen. Se oli kuitenkin niin
täynnä juhlaväkeä huiskimassa itseään viuhkoilla, että jatkoin matkaani
seuraavasta ovesta käytävään.
Tarvitsin jotain vahvistavaa. Heti. Kakkupala, boolia, mitä hyvänsä
– sekä varjoisa nurkka, joka kätkisi minut muilta vaeltelevilta adjutanteilta. Salista kantautui kohahdus, joten olin arvatenkin juuri välttynyt
prinssin näkemiseltä. Hyvä. Imelännäköinen nuorukainen oli luultavasti
ollut jonkinlainen esinäytös itse monarkista. Tai no, nuorukainen
– hovimies oli luultavasti ainakin kahdenkymmenenkahdeksan. Korkeintaan kolmenkymmenen, ellei häntä upotettu öiksi parafiiniin.
Valitsin käytävässä umpimähkään uuden oven, vähän kauempaa.
Sen takana kellui lampettien hämyisässä valossa lisää topattuja tuoleja ja
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viherkasveja. Tämä huone oli tyhjä. Rojahdin sohvalle, joka jousti kuin
trampoliini. Käden ulottuvilla odotti leivonnaisvati täynnä pastellinsävyisiä kakkusia vieressään kristallikannu ja pikareita. Kun olin lakannut
pompahtelemasta, kurkotin kohti astioita ja palvelin itseäni. Leivonnaisissa oli sokeria ja nesteessä alkoholia. Se oli hienoa. Haukkasin vaaleanpunaista höttöä, join boolia päälle ja tunsin ensi kertaa pitkään aikaan
päättäväni itse jostakin. Työnsin kaikki muut tuntemukset taka-alalle ja
nojauduin niin pitkälle kohti selkänojaa kuin mekkoni alla hallinnoiva
luupuristin salli. Suljin silmäni ja maistoin vuorotellen leivosta ja alkoholia, kunnes oloni alkoi muuttua edes osapuilleen siedettäväksi. Siedettävänkaltaiseksi. Kauemmas kirkumiskohtauksesta.
Kun lakkasin pureskelemasta, ja viimeinen möyheä pala lipui alas
kurkustani, kuulin kahahduksen. Läheltä. Paljaalla kaulallani kiiri omituinen tunne – kuin jonkun katse pyyhkisi sitä. Jähmetyin. En ollut
kuullut kenenkään tulevan. Huoneen piti olla tyhjä. Sitten: pienempi
kahahdus. Silmäni rävähtivät auki ilman eri käskyä. Ovensuussa räpytteli silmiään se sama kiiltokuvankaunis, siniunivormuinen hovimies,
jonka tanssiinkutsua olin äsken paennut. Hän tuijotti minua kuin merkillistä eläintä, ja hänen silkoisilla kasvoillaan käväisi hämmennyksen
ryppy. Ehkä hän ei ollut koskaan nähnyt naisen syövän. Korjaus: ehkä
hän ei ollut koskaan nähnyt naisen kenottavan sohvalla korsettinsa
varassa ja mättävän sokeria silmät kiinni. Hän avasi suunsa, mutta sieltä
ei irronnut äännähdystäkään. Ilmeisesti hän etsi mieleensä juurrutetusta
hovietiketistä ohjeita, joissa kerrottaisiin, miten tällaisessa kohtaamisessa
meneteltiin.
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Näin äkkiä tilanteen ulkopuolisen silmin ja koetin kömpiä pystyyn.
Pikarista roiskahti pisaroita, jotka imeytyivät mekkoon kuin öljy.
Todella sulavaa. Lähes jo saavuttamani henkinen tasapaino heilahti.
Taas joku mies sabotoimassa hyvän rauhallisen hetken. Nuorukaisen
ilme oli vääntymässä jonnekin hätääntyneen suuntaan, joten en voinut
edes äyskäistä hänelle. Ja sijaitsin toki edelleen etikettipitoisissa juhlissa.
Mokomakin – mies.
Nykäisin itseni jalkeille silkalla kiukulla ja asetin pikarin pöydälle
niin tyylikkäästi kuin kykenin. Onneksi käteni tärisivät vain hiukan. Jos
tekisin lisää virheitä, räjähtäisin. Vedin henkeä, mutisin ”anteeksi” ja
otin askeleen taas uuden oven suuntaan. Juhlavieraille olisi pitänyt jakaa
karttoja.
”Odottakaa, neito!” kiiltokuva huudahti.
Neito? Neito, totta vieköön. En ollut ollenkaan varma, kestäisinkö
enää yhtään uutta kohteliasta avausta tuolta mieheltä.
”Älkää menkö. Sallikaa minun vaikka lausua runo”, hän jatkoi
nopeasti ja häkeltyneen näköisenä. Pysähdyin. Arvelin runojen kiinnostavan häntä yhtä suuresti kuin itseäni, mutta toimintamalli oli ilmeisesti
ohjelmoitu häneen. Hänen oli pakko olla kohtelias myös sellaisille neidoille, jotka kauniisti sanottuna olivat saavuttaneet aikuisuutensa päivät.
Hän veti henkeä. ”On tähtösten vyö kuin katsanto kuulas”, hän alkoi
polottaa, ja äkkiä minulle riitti. Miesmaailman takaseinä oli saavutettu,
eikä siihen ollut mennyt kuin muutama hassu tunti. Ja kas: se oli sama
kuin etuseinä! Taas yksi ukko tuottamassa dramaattisia tunnetiloja
– joskin tämä näytti sana sanalta kauhistuneemmalta. Kenties se, mitä
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hän edessään näki, ei istunut runon atmosfääriin. Hän ei kuitenkaan
lopettanut. ”Ja yökukkien valkeat syömmet”, hän nikotteli.
Jos minä olin jotain oppinut niin sen, ettei ajatuskuona huvennut
kuuntelemalla. Päinvastoin. Puhe ruokki puhetta.
Ennen kuin ehdin harkita, käännähdin kohti hoviherraa ja äsähdin:
”Anna olla!”
”Mustien samettein...”, hän jatkoi kuin seis-nappula puuttuisi tyystin. Sitten jokin osa hänen aivoistaan rekisteröi sopimattoman vastauksen, ja lause katkesi. En saanut tietää, olisiko loppu rimmannut ”kuulaaseen” ja miten, mutta en ollut tarpeeksi utelias käynnistääkseni hänet
uudelleen. Sen sijaan koetin pidätellä hyökyä, joka viimein oli tulossa.
Koko päivän karmeudet yhteen tiivistyneinä. Ja sitten se jo tuli.
”Turpa kiinni, turpa kiinni, turpa kiinni!”
”Anteeksi?”
”Seis!”
”Mikä mikä – turpa?”
”Hiljaa! Hiljaa!”
Sitten purskahdin itkuun. Se ei ollut nyyhkimistä. Se oli tulva. Ja
mitä selkeämmin tajusin, kuinka karmea olin, sitä enemmän tyrskin.
Nenäni ja silmäni täyttyivät nesteistä, ja pian niiden kantokyky petti.
Kyyneliä ja räkää valui poskilleni, ja purskuin ja nikottelin. Nenä meni
tukkoon, ja silmäluomet turposivat. Mies tietenkin seisoi katselemassa.
Toivoin, että hän olisi kadonnut kohtauksen turvin. Nesteiden kurlutus
ja tukahdutetut ulvaisut olisivat sallineet häipymisen vaikka ovia paiskoen. Aikaansaamani melu yhdistyi mielessäni kaamealla tavalla toisiin
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ääniin: ryintä ja uikahdukset olivat kuin kaiku kotoa. Ehkä lätkyttelisin
kohta eläimenä linnan salongin nukkamatolla. Odotin kaatuvani jalattomana maahan hetkenä minä hyvänsä.
Ja odotin, toivoin, rukoilin hovimiehen vihdoin vaivihkaa katoavan.
Hän ei kadonnut. Sen sijaan hän liikahti minua kohti ja laski varovasti kätensä käsivarrelleni kuin ei olisi aivan varma, miten liike oikeaoppisesti suoritetaan. Kämmen oli lämmin. Kosketus ei tuntunut hansikkaalta, ja tajusin hänen riisuneen sen. En tiennyt mitä ajatella, mutta
liman ryystämisen keskellekin hahmotin, että ele oli jollain tapaa
hänelle iso. Ja äkkiä minua itketti vielä enemmän, kunnes minua varoittamatta alkoi naurattaa. Tältä täytyi tuntua raskaana tai vaihdevuosissa.
Ei mitään kontrollia. Nauru tuli ulos samankuuloisena kuin itkukin.
Olin nyt virallisesti mokannut kaiken mahdollisen.
Kumma kyllä oloni tuntui äkisti hieman paremmalta, kun tajusin
pelin menetetyksi. Korkki oli irronnut hulluuspullon suulta, mutta nyt
se tupsahti takaisin paikoilleen. Ehkä selviäisin lopusta illasta, jos saisin
pitää raidallisen, paisuneen naamani kohti hämäriä seinämiä. Liikahdin,
ja jokin liikahti käsivarrellani. Sitten se jokin katosi, ja ymmärsin sen
olleen nuorukaisen käsi, joka oli edelleen levännyt ihollani. Nyt sen
tilalle tulvi viileää huoneilmaa.
Vaikka käsi katosi, mies itse ei häipynyt. En ymmärtänyt, mikä
häntä pidätteli. Hänelle oli juuri esitelty huomattava otanta myrskyisää
käytöstä, ja siinä hän yhä seisoi, vaikka tunnelma oli samankaltainen
kuin olisimme juuri saapuneet sokkotreffeille ja hahmottaneet, että
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jaaha, tuommoinen. Minä katsoin kiiltokuvaa, hän katsoi vuotavaa
melodraamaa. Hieno ilta. Koetin pakottaa hengitykseni tasaantumaan ja
poveni kohoilemisen asettumaan. Minulle selkeni parhaillaan, miksi
aiheesta kohkattiin. Korsetissa oli niin vaikea hengittää tunnekuohussa,
että hapen haukkominen keuhkojen yläosiin sellaisen jäljiltä todella
näkyi.
Kumpikaan ei puhunut, mutta hovimies siirsi painonsa pari kertaa
jalalta toiselle. Minä puuskutin ja pyyhin kämmensyrjillä mustia noroja
kasvoiltani.
Aavistin, mitä tapahtuisi seuraavaksi, mitä täytyi tapahtua seuraavaksi. Hovimies heittäisi minut ulos. Hän odotti, että tyyntyisin, jotta
asiasta kehkeytyisi pienempi numero. Tietysti. Se tästä päivästä enää
puuttuikin, tulla marssitetuksi käsivarresta roikotettuna ulos hovista.
Odotin. Siirsin painoni jalalta toiselle. Hengitykseni alkoi tasaantua.
Mies ei tehnyt mitään.
Hänen kasvoillaan välähteli erilaisia ilmeen aihioita, mutta en tunnistanut kiukkua niiden joukossa. Yksi ilmeistä muistutti jopa tukahdutettua hymyä, mutta luultavasti se oli kramppi. Hän huoahti kevyesti,
katsoi lattiaan ja avasi suunsa. Terästäydyin.
”Nuo eivät voi olla kovin mukavat”, hän sanoi erilaisella äänellä
kuin runoa tankatessaan, pakottomammalla, lähes mietteliäällä. En
ymmärtänyt, mihin hän viittasi, mutta sitten hän osoitti hameeni helmaa, jonka alta pilkistivät lasikenkien kärjet kuin kiiltävät siniset kielet.
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”No, eivät”, vastasin hämmentyneenä. ”Eiväthän ne ole. Mukavat.
Ei. Ne ovat aika kamalat. Kuin ruuvipihti jalan ympärillä.”
”Mikä on ruuvipihti?”
”Äh, metallinen juttu, jolla puristetaan kovaa.”
”Ahaa.”
Hymyilin, ja hovimies naurahti. Sitten hän hätkähti kuin nauraminen olisi pahin mahdollinen etikettivirhe. Ehkä olikin. Sitten seisoimme
taas hiljaa.
”Istuisimmeko hetkeksi?” hän kysyi, kun vaiti seisoskelua oli jatkunut jonkin aikaa.
”Sopiihan se”, sanoin ja pidin huolen, että päädyin topattuun nojatuoliin enkä äskeiselle sohvalle, rikollisen mässäilyni tyyssijaan. Hoviherra valitsi toisen tuolin. Istuimme hiljaa.
”Mikä on neidon nimi?” hän lopulta tiedusteli ja vältti katsomasta
suoraan kasvoihini. Minäkin olisin välttänyt. Lause muutti hänen
äänensä taas samanlaiseksi kuin salissa tai äsken ovensuussa. Huokaisin.
”Ole kiltti äläkä kutsu minua neidoksi. Näithän miten äsken kävi”,
sanoin ja toivoin, ettei se olisi kuulostanut uhkaukselta, vaikka varmasti
kuulostikin. ”Olen Silla”, lisäsin onnistuneesti. ”Kuka sinä olet?”
Mies näytti taas häkeltyneeltä, mutta kokosi itsensä nopeasti. Itsepä
oli tähän tahtonut jäädä. Aloin uumoilla, että hovimiehille osoitettiin
joku vieras, jota heidän oli pakko seurata ja viihdyttää koko ilta, kävi
miten kävi. Se selittäisi monta asiaa. Tällä kaverilla oli käynyt hieman
huono onni.
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”Minä olen... Robert”, hän sanoi kuin ei olisi aivan varma. Minäkin
olisin hänen sijassaan valehdellut nimeni.
”Hauska tavata”, sanoin todistaakseni edes pienen käytöstavan olemassaolon.
”Hauska tavata”, hän toisti, tarttui leivoslautaseen ja ojensi sitä
minua kohti. Tällä kertaa kieltäydyin.
”Olen todella pahoillani äskeisestä. Kaikesta tuosta. Tämä on ollut
vähän pitkä päivä”, pahoittelin, ja kun hän ryhtyi täyttämään minulle
pikaria, en kieltäytynyt.
Kaadettuaan meille molemmille hän oli hetken vaiti ja näytti punnitsevan sanoja.
”Tämä on suorastaan loputon päivä”, hän sanoi hiljaa. Hetken luulin hänen viittaavan minuun, mutta kun katsahdin häneen, hän hymyili. ”Loputtomiin ihmisiä, kohteliaisuuksia, tanssimista... Jalat kipeytyvät
tasapohjaisissakin kengissä.”
Hyvänen aika, se olikin vitsi.
Siemaisin pienen kulauksen ja sitten toisen, ennen kuin laskin lasin
pöydälle. Täkäläinen booliresepti olisi ollut kuumaa tavaraa missä
hyvänsä. ”Mitä sinä sitten mieluummin tekisit? Joku ehkä ottaisi ilon
irti, jos juhliminen olisi osa työtä”, huomasin sanovani.
”Työtä? Aivan, työtä.” Hän näkyi jäävän miettimään työn merkitystä. Toivottavasti sellainen käsite sentään päti täällä. ”No, tämä todella
tuntuu työltä. Nämä ovat viidennet tanssiaiset tänä vuonna. Yhä isompia pukuja, isompia kampauksia ja isompia kakkuja. Puhetta, joka ei
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tarkoita mitään... Mieluummin karkaisin metsiin”, hän sanoi jo vähän
normaalimmalla äänellä ja katsoi, miten sanat upposivat minuun.
”Huh”, sanoin.
”Etenkin ne kampaukset”, hän tarkensi.
”Ymmärrän”, sanoin ja puhalsin ryhtinsä menettäneen suortuvan
silmiltäni. ”Ehkä menisit metsiin kuitenkin toisissa vaatteissa?” pohdin.
Hänen kengissään oli ohuet, vaaleat nahkapohjat. Yllätyksekseni aloin
rentoutua. Mies oli ehkä siloiteltu ja pakotettu seuraani, mutta varsin
mukava hän sentään oli.
”Hmm. Ehkä voisin vaihtaa – hansikkaat toisiin”, hän sanoi ja
näytti taas hieman tyrmistyneeltä, ehkä siitä, mitä kaikkea hänen suustaan putoili. Mitä todennäköisimmin hoviherrojen edellytettiin pitävän
kepeät vastaukset tyystin omana tietonaan tai mieluiten olla päästämättä
niitä edes omaan tietoonsa. Tämä oli lipsauttanut jo useita.
”Niin. Suosittelisin ruskeita. Muutenhan sinun ei tarvitsisi tehdä
muuta kuin kavuta ulos ikkunasta tuollaisena. Eväspuoli tosin on vähän
kevyenlainen.”
Äkkiä kuvittelin hänet metsään nahkapohjakenkineen, mitaleineen
ja puhtaine kasvoineen, joissa mikään ei viitannut siihen, että hän olisi
ikinä nähnyt poluttomia puumaisemia edes kuvissa. Mielikuva hänestä
pihkaisten kuusten katveessa käristämässä makkaraa kituliaalla nuotiolla, ehkä kevättalven sulavien lumien keskellä ja nokihippusten lennellessä ilmassa, alkoi nykiä suupieliäni. Mies – ”Robert” – vilkaisi
minuun ja taisi aavistaa, mitä ajattelin, sillä hän irvisti alistuneesti ja sitten hymyili. Ja kun aloin nauraa, hänenkin pokkansa petti. Hänen
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silmänsä välkähtivät hyvin epähoviherramaisesti, ja sitten hän vahingossa avasi suunsa äänelle, jota voi nimittää vain hohotukseksi.
Hetken kuluttua mahaani sattui, ja melkein putosin tuolilta. Tämä
nauru tuntui huomattavasti paremmalta kuin edellinen vasta hetki sitten. Kun se vihdoin loppui, sain nikotelluksi: ”Todella harmi, että joudut virumaan täällä kampausten keskellä. Kaikesta huolimatta minä
sentään olisin tiennyt hyvän metsän.”
”Niinkö! Oletko sinä käynyt metsässä?” hän valpastui ja suoristautui tuolissaan – ilokseni hänen ryhtinsä oli hieman notkahtanut nauraessa.
”Tietysti”, sanoin ja ajattelin oksistojen huminaa ja läheisellä pururadalla epäsäännöllisesti hikoilemiani kilometrejä samaan tapaan kuin
ajatellaan muovikasseja, siivutettua leipää tai töihin menoa. Metsä. Se
nyt oli siinä. En ihmeemmin hinkunut metsään, mutta pääsisin sinne
koska tahansa. ”Aivan kotini vieressä on lähin.”
”Sinä et sitten taida olla täältäpäin”, hän sanoi, ja tajusin saattaneeni juuri tehdä virheen. No, mitäpä siitä. Siihen säkkiin mahtui.
”En ole. Olen vain vierailulla. Satuin vain joutumaan näihin juhliin
pahimpana mahdollisena päivänä”, tunnustin. Huokaisin, ja samalla
tyhjenin energiasta kuin kolmen päivän festivaalit katossa sinnitellyt
ilmapallo. Äkkiä tajusin, kuinka väsynyt olin. Totaalisen uuvuksissa. Jalkani turposivat lasia vasten, ja pääni tuntui heliumia kevyemmältä,
vaikka tukkalaite painoi kuin otus, joka oli mätkähtänyt puusta päähäni
ja pyörtynyt niille sijoilleen. Kohta ulkomaailma katoaisi villakerroksen
taa, ja tajunta sammuisi. Kiskouduin nopeasti jaloilleni.
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Näkökenttä muuttui säkenöiviksi mustiksi pisteiksi. Polvet alkoivat
pehmetä.
En kaatunut, sillä ”Robert” oli jälleen palautunut hovimieheksi ja
oli salamana pitelemässä pystyssä heikkopäistä daamia. Hänen käsivartensa kiertyivät ympärilleni. Ne olivat yllättävän vahvat miehelle, joka
selvästi vietti paljon aikaa sisätiloissa. Halusin rikkoa tilanteen, mutten
osannut. En voinut irtautua ilman riskiä, että hän joutuisi poimimaan
minut matolta. Koetin kuumeisesti keksiä sanottavaa, mutta mieleni oli
iso valkoinen autius, joka kohisi haudattujen radioasemien aaveääntä.
Hän seisoi niin lähellä, että hänen lämpönsä säteili pukuni läpi.
Äkillinen hiljaisuus korosti hänen kosketustaan olkavarsissani ja selässäni. En uskaltanut katsoa häntä kohti, kun minulla ei ollut sanoja panssarinani, mutta pääni kääntyi omia aikojaan. Hänen silmissään sekoittuivat ruskea ja jokin muu väri, enkä vieläkään saanut suutani auki. Nyt
olisi pitänyt, sillä tilanne alkoi lipsahtaa otteestani. Hänen kasvoillaan ei
enää ollut ainoatakaan etiketin vaatimaa ilmettä, ja hän näytti äkkiä
mieheltä eikä pojalta. Kuulin, haistoin ja tunsin lämpimän ilmavirran,
kun hän kumartui hieman ja hengitti varovasti kaulani tuntumassa.
Hän tuoksui kulaukselta boolia ja aavistukselta tuskanhikeä. Pintatuoksujen alta puski määrittelemätön aromi, jota hänen ihonsa ilmeisesti
eritti. Pidin siitä. Apua.
Hän vaikutti sekä määrittelemättömällä tavalla alttiilta että hämmentyneeltä, ja aloin melkein uudelleen tulistua, yhtä määrittelemättömästä syystä. En ehtinyt. Hän hengitti ja tuijotti minua, hengitti ja
tuijotti, ja sitten hän äkkiä liikahti minua vasten niin, että hameeni
90

taftipilvi kahahti, ja hänen huulensa painuivat vasten omiani. Kaikenlainen hengittäminen loppui tilanteesta kokonaan. Maistoin katkarapukeksin, alkoholin hennon aromin ja hänen järkytyksensä. Hänen huulensa liikkuivat hetken jähmeästi – nekään eivät olleet ennättäneet tilanteen tasalle – mutta sitten mies äkkiä heräsi henkiin kuin häkistä vapau tunut eläin, joka tajuaa liikkumavaransa vasta tovin ihmeteltyään.
Hänestä sukeutui varsin määrätietoinen, vaikka voimaan samalla kätkeytyi aavistuksellista arkuutta. Kenties se kuului etikettiin. Vaikka etiketti olikin singahtanut ovesta ulos jo ajat sitten.
Hän tuntui hyvältä. Laimea arvio. Unohdin, että minun piti irrottautua. Unohdin erityisesti sen, että minun piti puhua. Unohdin hengittämisen ja kaiken muunkin, mikä ei liittynyt hänen lämpöönsä, voimaansa ja yltyvään kiinnostukseensa etiketittömyydestä. Painauduin
häneen kiinni ja putosin irti ajasta.
Jonkin ajan kuluttua oli pakko hengittää. Irtauduin hieman ja
vedin happea kuin pintaan pärskähtävä pitkän matkan uimari. Minut
vedettiin heti takaisin virran imuun, mutta silloin kuului kolahdus. Ovi
kävi jossain lähellä. Hätkähdimme molemmat. Reagoin varsinaisesti
vasta sekunnin päästä, jolloin omaksikin yllätyksekseni kiskaisin itseäni
rivakasti taaksepäin, ja hänen hampaansa kalahtivat yhteen alahuuleni
ympärillä. Kipuaaltoa seurasivat lämmin pulpahdus ja märkä noro. Hän
vetäytyi kauhistuneena irti, ja punaisia pisaroita alkoi tipahdella puvulleni. Mekon puhdistamiseen tarvittaisiin jo taika jos toinenkin. Painoin
oikean käteni sormet haavalle. Sormenpäät kastuivat. Nirhauma oli
pieni, mutta seuraukset dramaattiset.
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Kuului askeleita, mutta kukaan ei tullut huoneeseen. Toinen ovi
kolahti, jossain kauempana. Hulluuden hetki oli kuitenkin ohi.
Painoin vuotavaa huultani, ja mies tuijotti minua järkytykseen jähmettyneenä. Kumpikaan meistä ei taaskaan puhunut. Kelluin hetken
jonkinlaisessa hälläväliä-pumpulissa, kunnes seuraavassa sekunnissa
sävähdin tolkkuihini. Linnan äänet palasivat: jossain kalisivat astiat,
joku asteli taas rivakasti käytävällä ja kauempaa kantautui puheen huminaa, josta kimakat naurahdukset lennähtelivät ilmaan. Etäinen musiikki
kantautui tänne asti. Ja täällä me... Täällä me vain... Siis täällä kutsumaton vieras ja hovin työntekijä ensin joivat boolia ja sitten kävivät toistensa kimppuun. Noin vain.
Entä jos joku olisi nähnyt? Ties mitä siitä täällä olisi seurannut.
Katsoin ovelle ja siirryin huteran askeleen verran sitä kohti. Miten
tällaisesta tilanteesta lähdettiin tyylikkäästi? Ylipäätään lähdettiin?
”Anteeksi vain, että hyökkäsin suuhunne, parahin hoviherra, silottelenko takkinne rypyt?” Otin käyttöön tehokkaimman ja tilanteen naurettavuuteen ja omaan sekopäisyyteeni parhaiten sopivan metodin. Vilkaisin vielä kerran nuorukaisen kauhistunutta naamaa ja ryntäsin ovesta
ulos. Käännyin sattumanvaraiseen suuntaan ja juoksin.
Lasikenkieni kopina kajahteli tuntemattomilla käytävillä ja oudoissa
salongeissa. Mutkittelin mielestäni yllättävän taitavasti huoneiden ja
käytävien sokkeloissa. Kuulin takaani askeleita ja muutaman huudon,
mutta jossain vaiheessa ne loittonivat ja sammuivat. Tai luultavasti
minä loittonin, sillä lopulta olin eksyksissä. Jatkoin silti matkaani kilisten, kopisten, kahisten ja puuskuttaen, kunnes kaukana edessä loisti
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valoneliö kuin tunnelin pää. Olin saapunut taas alueelle, missä univormumiehet seisoskelivat ovilla. Muutama heistä menetti leukojensa hallinnan kiitäessäni ohi kuin höyryjunan ja elokuvahidastuksen risteymä.
Sikäli kuin erotin, ”oma” hovimieheni ei ollut heidän joukossaan. Kai
hän kokosi itseään ja tarkasti kuumeisesti takkiaan verijälkien varalta.
Juoksin ja puuskutin. Laskevan auringon säteet paistoivat sisään suuren
ulko-oven lasimaalausikkunasta, ja juoksin sitä kohti kuin yksinäinen
ratsastaja suuntasi, niin, auringonlaskuun.
Yksi hoviherroista oli ajan tasalla ja läväytti ulko-oven selälleen
juuri kun saavuin kohdalle. Pääsin ulkoilmaan samalla hetkellä, kun
kello alkoi jossain lyödä tasatuntia. Sekosin laskuissa seitsemän lyönnin
jälkeen, koska olin vähällä kompastua linnan kiviportaissa, mutta moikuna tuntui jatkuvan ikuisesti. Ei kai nyt voinut olla puoliyö? Tuhkimon sijainen ei ollut selvinnyt tehtävästään järin korkealla profiililla.
Jatkoin samaa tahtia poispäin linnasta niin kauan kuin arvelin hovimiesten näkevän minut. En katsonut, mutta olin tuntevinani selässäni kokonaisen rykmentin häkeltyneet katseet. Tällaista näkyä ei luultavasti ollut
joka päivä tarjolla. Korsetin luut puristivat keskivartaloani kokoon, hengitys oli mahdollista vain kaulan tietämissä ja pääni oli räjähtämässä,
mutta siihen nähden pärjäsin yllättävän hyvin.
Kun olin ohittanut portin ja onnistunut kääntymään tuuhean pensasaidan taakse, pysähdyin. Hengitys poltti eikä tuntunut mahtuvan
minnekään. Taituin kaksinkerroin, nojasin polviini, puuskutin ja syljin
hieman limaa. Tässäpä olivat unohtumattoman illan ainekset kaikki
koossa. Mekon helmassa loisti tahra ruohonvihreää, linnanpihan
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pikkukivet olivat rispanneet kangasta ja leningin sininen sävy oli paikoitellen samentunut hiekkapölystä. Iltapuku oli epäilemättä nyt kokenut kaikki mahdolliset katastrofit. Päkiät saattoivat olla tulessa tai jo
palaneet karstaksi, sikäli kuin mitään ymmärsin. Jalkani olivat myös
muuttuneet eripituisiksi.
Painuin kyykkyyn ja pyyhin kampauksesta irronneita suortuvia syrjään nihkeiltä kasvoiltani. Jokin lähistöllä sanoi ”räks”, ja tasapainoni
heilahti. Kohottauduin hieman ja katsoin jalkoihini. Lasikengät olivat
karmea näky. Tai oikeastaan lasikenkä, sillä toinen oli kadonnut. Jäljellä
olevan vasemman kengän korko roikkui puoliksi irti, ja itse jalkineessa
risteili halkeamien viiruja. Läpikuultavan pinnan läpi erottui muutamia
litistyneitä veripisaroita kuin laboratorion näytelasissa. Paskat. Istahdin
alas, hyvin varovasti, vihdoin ymmärrettyäni mistä eripituiset jalat johtuivat.
Kadonnut oikean jalan kenkä oli hinkuttanut ihooni kunnioitettavat viisi rakkoa. Jalka käyttäytyi kuin lapsi: kun se sai huomiota, rakkojen kipu puhkesi äkkiä täyteen kukkaan. Vasen jalka oli kuitenkin
pahempi ongelma. Aloin hivuttaa rikkoutunutta avokasta irti ja toivoin,
ettei missään törröttäisi lasinsälöjä. Kinttu oli puutunut tunnottomaksi
puristuksesta tai silkasta kauhusta, joten en luultavasti edes huomaisi,
jos kenkä silpaisisi irti ihokaistaleita tai koko kantapään. Vedin hitaasti,
eikä irronneiden varpaiden kolinaa kuulunut. Kenkä antoi periksi vastahakoisesti, ja luovuttaessaan vielä maiskahti pahaenteisesti. Raaja oli
kokonainen. Lasi oli raapaissut vain ohuen haavan jalkapöydän syrjään.
Päkiä sen sijaan muistutti raakaa liharuokalajia, vaikka iho olikin ehjä.
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Puuttuvaa korkoa ja sen paikalla irvistäviä lasinsiruja lukuun ottamatta kenkä oli säilyttänyt muotonsa. Se säihkyi laskevan auringon
punasävyissä kuin tekojalokivi. Sinisessä hohti violetin ja vihreän viitteitä, ja joissain muissa olosuhteissa se olisi ollut kaunis. Yliampuva,
mutta kaunis. Olisin halunnut paiskata kengän ojaan, mutten uskaltanut. Kenties saisin vielä pakkotyötä roskaamisesta. Näillä jaloilla en kestäisi kaivoksessa kauan.
Nousin ja lähdin hitaasti ontumaan suuntaan, josta oletin riksakuskin minut kiidättäneen. ”Kotiin”.
Vaaleanpunainen kajo alkoi muuttua yön hämäräksi, mutta en pystynyt ihailemaan hiipuvia värejä. Ne sopivat tähän hetkeen yhtä mainiosti kuin silli ruusukimppuun. Yö tuoksui vahvasti alkukesältä, auringossa hautuneilta lehdiltä ja yökasteelta. Mieleni ei onneksi vielä ollut
ennättänyt prosessoinnin asteelle, joten illan kulku meni toistaiseksi
otsikon ”ok” alle. Terävät kivet pistelivät jalkapohjia, ja viiltohaava pisaroi hiljaksiin. Roikotin rikkoutunutta kenkää sormissani niin, että se
kosketti mahdollisimman pientä ihopinta-alaa.
Kävely kesti kauan, mutta löysin perille. Ilmeisesti selviytymisvaisto
vei minua automaattiohjauksella – riemukasta, että sekin viimein aktivoitui. Ovi oli auki kuin ennen vanhaan maalla. Astuin taloon kuin
piesty pyssysankari saluunaan: ympärilleni pälyillen ja vaiteliaana.
Huhuilin kokeeksi, mutta kaikkialla lepäsi hiljaisuus. Ilmeisesti Magdalena ja tytöt riekkuivat yhä tanssin pyörteissä. Miksi kukaan lähtisikään
rattoisista pidoista ennen aamunkoittoa, jollei ollut sekoillut kuin lukiobileissä? Täällä kukaan ei taatusti sekoillut missään. ”En ole koskaan
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nähnyt mitään tällaista”, olin ollut kuulevinani yhden hovimiehen lausahtavan. Aargh, hovimiehestä tuli mieleen – toinen hovimies. Oli
parasta olla ajattelematta hovimiehiä.
Painalsin suoraa päätä Desiréen huoneeseen. Samettityynyt näyttivät nojaamattomilta ja takan tuhka samalta kuin aiemminkin. Huusin
Desiréetä, mutta edes kaiku ei vastannut – budoaarin huonetekstiilien
paljous tukahdutti sen. Kummitätiäkään ei näkynyt eikä kuulunut,
vaikka palasin käytävään ja jopa availin lähitienoon ovia ja huikkailin
niistä sisään. Palasin Desiréen huoneeseen, tyrkkäsin risan lasikengän
sängyn alle ja annoin itselleni luvan valahtaa pedin tyynykasalle. Jäisin
tähän. Tänään oli mahdotonta enää liikahtaa minkään asian hyväksi.
Minulla ei ollut omaa huonetta, alkuperäinen vaateparteni odotteli
täällä, enkä jaksaisi kohdata omaa asuntoani ja sen mahdollista sisältöä
enää

tänään.

Missä

Desirée

sitten

piilottelikin

(kellarissa?

hanhikopissa?), hän saisi kaikin mokomin nyt pysyäkin siellä.
Lopulta terästäydyin sen verran, että riisuin sinisen pilven, jätin sen
ryttykasaksi lattialle, keinottelin itseni vaivoin ulos korsetista ja heitin
sen samaan läjään. Lyykähdettyäni takaisin omaan muotooni sonnustauduin t-paitaani, joka oli illan aikana ehtinyt kuivahtaa. Iltapuku ja
aluspuristin olisi pitänyt ripustaa jonnekin, mutten halunnut koskea niihin enää tänään. Harppasin vaatekasan yli, kuten olin harpannut hylkeen yli ei-niin-kovin-kauan-sitten ja menin kylpyhuoneeseen valuttamaan jättiammeeseen kylmää vettä. Istuin reunalle ja upotin kidutetut
kinttuni veteen. Huh, se tuntui kauhealta. Huh, se tuntui ihanalta. Se
tuntui parhaalta koko vuorokautena.
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Kun jalat alkoivat rauhoittua – turtua – ajatukseni kiertyivät kaikkeen siihen, mistä tänään en ollut ylpeä. En varsinaisesti ollut ylpeä mistään, mutta jostain syystä asiat, joista olin vähiten ylpeä, plopsahtelivat
esiin kuin vainaat suojärvestä. Kaikki mihin koskin, nähtävästi paheni
kuin voi auringossa. Parisuhteet paloivat pohjaan ja karstautuivat absurdeiksi painajaisiksi, miehet heittäytyivät eläimiksi, ja sininen juhlamekko, jonka piti kaiken järjen mukaan olla tuhoutumaton, oli ryvettynyt kuin ylioppilaslakki kotimaisessa ojassa. Epäilemättä prinssikin jo
pulahteli sammakkona linnan lammessa.
Pitkän ajan kuluttua nostin jalkani vedestä, joka oli alkanut lämmetä, ja onnuin takaisin Desiréen huoneeseen. Näin toisen sukkani
makaamassa lattialla pitkänä ja venyneenä kuin auringossa uuvahtanut
kastemato. Jätin sen paikoilleen. Toista sukkaa ei näkynyt. Huitaisin
sängyn tyynyvuorta sivuun ja heittäydyin selälleni kädet pään takana.
Iho tuntui nihkeältä, ja t-paidassa erottui tuskanhien aromi, mutta
kummallekaan ei nyt voinut mitään. En kyennyt enää nousemaan
pesulle, saati paitapyykille. Olin tehnyt tarpeeksi.
Nukahdin.
Havahduin viheltelyyn. Ääni kierteli huoneessa ohuena, teräväreunaisena nauhana, taukosi ja alkoi uudelleen. Se pyrki olemaan sävelmä:
ääni nousi ja laski ja kiemurteli. Kuulostelin jähmettyneenä, mutta aloin
ymmärtää, ettei vihellys tullut talosta, vaan kantautui ulkoa. Avasin silmäni. Makasin poikittain Desiréen sängyssä, ja toinen jalkani osui yhä
lattiaan kuin olisin koettanut saada aikaan illuusion siitä, että oikeastaan
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istuin. Toisen jalan olin nostanut linkkuun sängylle, ja se oli puutunut.
Kun yritin liikauttaa sitä, se oli vetreä kuin hellaklapi. Suupielessäni
kiristi vana kuivunutta kuolaa. Kun nuolaisin huuliani, liikahdus herätti
alahuulessa tykytystä ja kirvelyä. Olin unohtanut haavan. Nyt se rehenteli turvoksissa kuin tappelun jäljiltä.
Ikkuna kenotti raollaan. En muistanut avanneeni sitä, joten luultavasti linnan booli oli sittenkin toiminut tehokkaammin kuin olin luullut. Tai kenties alitajuntani oli koettanut poistaa tuskallisia muistoja ja
valinnut muistot väärin.
Nousin varovasti ylös ja hiivin ikkunaan salakähmäisesti kuin joku
muka voisi erottaa minut ison talon ties kuinka monennen kerroksen
kapoisesta luukusta. Selvää oli, että viheltäjä oli hyvin hilpeä. Niin hilpeä, että lurituksen sävyä olisi voinut kuvata jopa sanalla ”sopimaton”,
niin riemukas ja ponteva se oli. Nousin varpailleni, taivutin pääni
vinoon ja tähyilin. Ensin erotin vain tyhjän kadun kaukana alapuolellani. Huomasin vasta nyt, että katukivet oli aseteltu mosaiikiksi, joka
kuvasi riikinkukkoja. Katu näytti kapeammalta kuin olikaan – olin eilen
huomannut sentään sen, että yhdellä kaapinovenaukaisulla kerrostalokatu oli vaihtunut puistobulevardiksi. Puut estivät vapaan näkyvyyden
suuntaan, josta vihellys lepatteli kuin mikäkin hävytön perhonen.
Sitten lehvästöjen välissä erottui liikettä. Aamuaurinko paistoi
oksistojen läpi ja langetti mosaiikille kirkkauden ja varjojen vuoroleikin.
Sen sekaan ilmestyi hitaasti joukko uupuneita miehiä nuhjaantuneissa
vihreissä ja violeteissa hoviunivormuissa. Vihellys ei sopinut heihin,
eikä ääni heistä lähtenytkään. Kukaan heistä ei olisi jaksanut ponnistaa
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huuliaan suppuun saati pusertaa niiden välistä jäntevää säveltä. He näyttivät niin rasittuneilta ja tuskastuneilta kuin oli mahdollista ilman, että
arvokkuus karisi. He askelsivat hieman kumarassa ja korvat luimussa
kuin valtakunnan paino olisi levännyt heidän suittujen niskojensa varassa. Ehkä lepäsikin.
Etummainen heistä piteli edessään pientä mustaa kangaspussia, joka
ilmeisesti sisälsi jätteitä, koska mies näki vaivaa roikottaakseen sitä käsivarren mitan päässä vartalostaan. Viheltely kantautui heidän liepeiltään.
Se hyppelehti heidän kintereillään kuin pirullinen tahtipuikko ja kimmahteli talojen kivisistä seinistä.
Mitä kello mahtoi olla? En ollut nähnyt täällä ainoatakaan ajannäyttäjää, vaikka sekä Magdalena että linnan kumukellot olivat olleet
perillä ajankulusta. Aamu ei kuitenkaan voinut olla kovin pitkällä.
Ilmassa tuoksui yhä varhaisuus, aamun kirpeys, vaikka sen seassa muhi
helteen aavistus. Kauankohan nuo miesparat olivat tehneet matkaa
vihellyksen piinaamana retkueena? Kurkottelin, mutta mikään kulma ei
näyttänyt enempää. Odottelin, että joukko etenisi näkyviin, ja etenihän
se, mutta perin verkkaisesti. Lopulta näin jonon loppupään. Viheltäjä ei
edes pysytellyt muiden viiden kanssa samassa muodostelmassa, vaan liikuskeli sen liepeillä ja näytti juuri niin iloiselta kuin kuulostikin. Hänelläkin oli univormu. Sininen.
Kolautin pääni ikkunankarmiin yrittäessäni samaan aikaan sekä
saada vahvistusta sille, minkä olin jo ymmärtänyt, että vetäytyä näkymättömiin. Hiusrajassani tuikahti kipu, joka säteili päälaelle ja otsaan.
Iskukohtaan kehkeytyisi vielä kaunis mustelma. Pian näyttäisin nyrkkei99

lijältä. Vetäytyessäni piiloon ehdin parahiksi nähdä, miten eilisiltainen
hovimies – hänpä tietysti! – vilkaisi kohti Magdalenan taloa. Hänen katseensa pyyhkäisi myös ikkunaani.
Hänet oli ehkä ensi kertaa päästetty johtamaan projektia. Siksi hän
oli noin raikas ja virkku, vaikka hänen olisi pitänyt vaikeroida päänsäryn
ja unohduskohtauksen piinassa.
Kurkistin varovasti uudelleen. He lähestyivät Magdalenan taloa,
Desiréen taloa, tätä taloa... Minun keittiötäni. Jatkakaa matkaa, jatkakaa matkaa, hoin mielessäni, ja kuin olisi kuullut ja tahtonut tehdä kiusaa, rikollisen hilpeä hovimies pysähtyi. Hän lakkasi viheltämästä, ja
muu retkue seisahtui hänen edessään kuin juuri vihellys olisi pitänyt
heidät liikkeessä. Uupuneet seuralaiset eivät nähneet, mitä hilpeä hovimies teki, mutta minä näin. Hän tarttui vasemmalla kädellä oikeaan
etusormeensa ja vetäisi. Jokin kimalsi auringossa, ennen kuin katosi
hänen nyrkkinsä sisään. Johan pomppasi. Hovipoika oli pukeutunut
jalokiviin! Ensin horisi ummet ja lammet siitä, kuinka tahtoisi vaellella
metsissä kaukana linnan pitopöydistä, ja sitten marssi aamutuimaan
bulevardilla sormus ojossa. Luultavasti se oli salaa lainassa. Haa. Äkkiä
minullakin oli valtti, jos koskaan joutuisimme vastakkain. Sormus
katosi taskuun, vihellys toipui ennalleen, ja retkue otti taas hitaita askelia eteenpäin. He siirtyivät niin lähelle taloa, etten enää nähnyt heitä.
Sitten kuulin aivan selvästi, miten ulko-oveen kolkutettiin.
Sydämeni alkoi hakata. Se ymmärsi ennen aivoja, ettei tämä tiennyt
hyvää. Vetäydyin keskemmälle huonetta ja mietin vaihtoehtojani. Paras
niistä oli se, että pysyisin hiljaa huoneessa kuin en täällä olisikaan.
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Toisaalta minun oli saatava tietää, mitä hovikolonna tahtoi. Kyse ei voinut olla minusta – se olisi naurettavaa liioittelua, sillä tässä maailmassa
tuskin oli valvontakameroita, eikä taikakaan ollut kovin uutterassa käytössä. Mutta entä jos asiaa sivuttaisiin, ja Magdalena ja tytöt vaikkapa
paljastaisivat täällä olevan vielä yhden juhlavieraan? Ja jos Desiréetä ei
löytyisi, miehet kenties jäisivät odottelemaan?
Tärkein kysymys kuului, kehtaisiko sinipukuinen hovimies kertoa
vehdanneensa syrjäisessä kamarissa raivotautisen vieraan kanssa?
Minun pitäisi sekä kuulla puheenaiheet että löytää Desirée ja survoa
hänet mekkoon. Sillä tavoin kaikki toimisi hienosti. Magdalena ja tytöt
näkisivät Desiréen juhla-asussaan, vaikkakin hieman ryvettyneessä – se
nyt kuitenkin oli ongelmista pienin – ja hovimiehet näkisivät kasvot,
jotka eivät olleet tutut ainakaan myöhäisillan ohijuoksusta. Ja minä voisin pysytellä poissa näkyvistä. Hyvä! Hyvä! Se toimisi. Nyt pitäisi vain
hipi hiljaa paikantaa Desirée. Kiskaisin ryppyisen hameen ylleni, raotin
ovea ja livahdin paljain jaloin käytävään.
Kuulin, kuinka ovi alhaalla kolahti kiinni. Erotin askeleita ja virallissävyistä puhetta. Hivuttauduin kohti portaita ja pidättelin sekä askeleitani että hengitystäni. Kun tulin portaikkoon, alhaalta kantautuvat
äänet kirkastuivat, mutta en edelleenkään erottanut sanoja. Jalkani tärisivät, epäilemättä osittain vähäisen unen vuoksi, mutta ilmiöön liittyi
myös voimakas mieliteko pinkaista ullakolle ja vaatekaappiin, hylkeitä
tai ei. Silti laskeuduin. Tunnustelin hiertyneillä varpaillani portaikon
mattoa, ja aina kun rappunen jalkani alla nirskahti tai matto kahahti,
jähmetyin aloilleni. Silti laskeuduin. Kävelin kohti suden suuta enkä
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voinut karata. Minua kiinnosti liikaa. On yleisesti tiedossa, millainen
kohtalo uteliasta odottaa, mutta mokien ja vammojen tukusta huolimatta minun oli myönnettävä, että elämässäni oli enemmän särmää
kuin vuosiin. Sitä paitsi se oli minun särmääni eikä herkkähipiäisen,
pakkasarkuudeltaan mimosankaltaisen muusikon, joka oli laskenut vastuun viihtymisestään minun niskoilleni. Asia kirkastui minulle siinä
portaissa hiipiessäni. Kuten sekin, etten juuri nyt kontrolloinut mitään.
Kaikkein vähiten itseäni.
Mutta ensin Desirée. Tyrkkäisin hänet hovimiesten eteen vaikka
harmaissaan, jos talon neljättä juhlavierasta alettaisiin etsiä. Tai ehkä
varmuuden vuoksi tekisin niin joka tapauksessa. Siten joukko lähtisi
nopeimmin pois.
Ennätin alakertaan ja lähdin hissutellen suunnistamaan kohti kellaria. Kun olin tarpeeksi kaukana ulko-ovesta, aloin sihahdella Desiréen
nimeä kaikkiin ohittamiini oviaukkoihin. Edes kaiku ei vastannut.
Eteeni ilmestyi tumma hahmo. Se tapahtui niin varoittamatta, etten
ehtinyt edes älähtää.
”Silla”, kuiskasi kummitäti, sillä hän se tietysti oli, ”Desirée ei ole
täällä. Mennään mieluummin kuuntelemaan, mitä tuolla puhutaan.”
En osannut heti sanoa mitään, sillä hän vaikutti vain aineellistuneen
eteeni. Tosin epäilemättä talosta saattaisi löytyä salakäytävä tai parikin.
Tai sitten hänen taikansa oli tänään terve. Löysin puhekykyni.
”Pakkohan Desiréen on täällä jossain olla. Missä hän muka olisi?”
kuiskasin takaisin.
”Ullakolla tietenkin. Tai no, ei varmastikaan enää juuri siellä.”
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”Ullakolla!”
”Ei sinun ovestasi, älä hätäänny. Sinun ovesi on yhä auki sinulle, jos
haluat sitä käyttää”, hän sanoi ja vilkaisi turvonnutta alahuultani.
”Tietenkin haluan käyttää sitä!” Ääneni alkoi tahtomattani voimistua huomattavasti kuiskaustasoa laveammaksi. ”Miksi hän olisi ullakolle
mennyt? Miksei hän pysynyt rakkaassa kellarissaan?”
”Shhhh. Hänen paikkansa ei ole täällä. Selvästikään. Ei edes kellarissa. Ullakon ovet aukenevat tarvitseville. Kuten sinunkin tapauksesi
osoittaa.”
”TARVITSEVILLE?? Minä mitään...”
”Shhhhh! Kerron myöhemmin. Varmasti kerron. Lupaan ja vannon. Mennään nyt ottamaan selvää, mitä hoviseurue haluaa. Asiaa tuskin voi uskoa pelkästään Magdalenan käsiin.”
Puhuessaan hän liikkui rivakasti tulosuuntaani, ja minä olin niin
kuulemieni asioiden häkellyttämä, että imeydyin mukaan ja aloin painella samaa tahtia hänen vanavedessään. Hän hidasti vauhtiaan vasta,
kun lähestyimme ovea, jonka takaa kuului vaimeaa sorinaa. Erotin nyt
matalia miesääniä ja Magdalenan eloisampaa puhetta. Kummitäti piti
oikeaa etusormeaan koholla hiipiessään loppumetrit kohti ovea – aivan
kuin hoviseurueen läsnäolo vain yhden puunkappaleen takana ei olisi
riittänyt halvaannuttamaan puhelihaksiani.
Oven vieressä aloin erottaa muutakin kuin epämääräisiä ääniä.
Sanoja. Joku hoviherroista esitteli parhaillaan ryhmän asiaa niin
kopealla äänellä, että kohteliaisuus muuttui jo pahaenteiseksi. Selkäpiissäni kipitti kauhu kylmin pikku jaloin. Magdalena sentään ei kuulosta103

nut olevan millänsäkään. Hänen äänensä kupli ja helmeili kuohuviininä
aina, kun herrat vaikenivat. Ehkä kopeus kuului hovin kontakteissa
asiaan kuin lusikka kahvikupin taakse. Tämän paikan etiketti ei ollut
muuttunut varsinaisesti vahvuudekseni kuluneiden tuntien aikana.
”...tämän”, kopea miehenääni sanoi parhaillaan, ja erotin juuri ja
juuri kankaan kahahduksen.
”Voi, onpa se mennyt kurjaan kuntoon”, Magdalena pahoitteli.
”En usko... Hetkinen, se kyllä muistuttaa tytärpuoleni... Mutta ei kai se
ole mahdollista. Miten se teillä olisi?”
”Se löytyi linnan pääportaiden vierestä ruusupensaasta”, hoviherra
ilmoitti, ja sillä hetkellä sain uuden muistutuksen siitä, miltä polvien
muuttuminen velliksi tuntuu. Minulla oli kaamea aavistus, että tiesin,
mitä mustassa pussukassa oli kanniskeltu.
”Vai niin. Miksi ette ole heittäneet sitä pois? Vaikka se olisikin meidän, niin emme me sillä enää mitään tekisi.”
”Hänen armonsa tahtoo löytää omistajan.”
”Aivan, niinhän te sanoittekin.” Magdalena ei onnistunut peittämään uteliaisuutta äänessään.
Miksi, miksi, miksi ”hänen armonsa” tahtoi löytää omistajan? Tahtoiko hän järjestää julkisen ruoskinnan rangaistukseksi roskaamisesta tai
luvattomasta poistumisesta? Mitä koko asia ”hänen armolleen” kuului?
Eihän ”hänen armonsa” ollut edes paikalla! Tuskin hän sentään keräili
vieraiden naisten jalkineita? Vai keräilikö? Tallettiko hän ne silkkityynyille ja silitteli niitä sopivan tilaisuuden tullen? Riittikö edes pelkkä
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kenkä? Miksi hän loppujen lopuksi etsi omistajaa? Tämä ajatuslinja ei
ollut omiaan rauhoittamaan minua.
”Mahtaako tytärpuolenne olla paikalla?”
En kuullut Magdalenan vastausta, sillä kummitäti tempaisi samassa
oven auki ja työnsi yhtä riuskasti minut siitä sisälle. En ehtinyt edes
inahtaa, kun seisoin jo pienessä eteissalongissa, jossa Magdalena piti seuraa kuudelle hoviherralle. Ovi kolahti kiinni perässäni, ja äänimaailma
pysähtyi. Jos äsken oli käynnissä lähes eläväinen keskustelu, nyt oli siirrytty pysäytyskuvaan. Kaikki tuijottivat minua kuin olisin saapunut kesken kohtauksen väärään kuvaelmaan. Mikä olikin totta. Magdalena toipui ensin ja hymyili minulle kysyvästi. Hänen katseensa viivähti huulen
sijasta silmieni tienoilla, ja tajusin yhdessä kauheassa silmänräpäyksessä,
etten ollut pessyt valuneita meikkejäni pois. Näytin siis tapelleelta Michael Monroelta. Ja koska hän tuskin esiintyi täällä, en uskaltanut edes
ajatella, mitä yhteyksiä Magdalenan mieli tuotti.
Miehet puolestaan eivät selvästi osanneet sijoittaa minua mihinkään
tai keneksikään. Lähimpänä Magdalenaa seisovan, violettiunivormuisen
miehen kädessä kimalteli sininen, kovin tutunoloinen lasikenkä. Sen
pinnassa risteili niin karmeita säröjä, että minun teki pahaa katsoa. Tuijotin silti kenkää, koska en voinut katsoa ketään miehistä. Tiesin, että
siniunivormuinen ”Robert” oli jossain heidän joukossaan, mutta mitä
kauemmin en erottanut häntä, sitä parempi minulle. En kaivannut
hänen tyrmistystään tai paheksuntaansa tai mitään muutakaan.
”En löytänyt Desiréetä”, sain sanotuksi Magdalenalle kuin se olisi
selittänyt kaiken. Hän kohotti kulmiaan. Epäilemättä kuulosti siltä kuin
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olisin seissyt oven takana vakoilemassa. Niin kuin tietysti olinkin.
Mutta ehkä tämän saattoi katsoa perheenkeskiseksi salaisuudeksi?
”Niinkö?” Magdalena kysyi onnistuen sisällyttämään yhteen sanaan
monta kysymystä, ja kääntyi sitten johtavan hovimiehen puoleen.
”Tytärpuoleni ei valitettavasti ole paikalla. Ja oletan, ettei tyttärieni tarvitse tulla ainakaan sovittamaan tuota jalkinetta. Voin vakuuttaa, ettei
se kuulu kummallekaan heistä.” Hän onnistui kuulostamaan siltä kuin
Annabelin ja Christalin jalkateriin olisi uhattu sivellä räkää.
”Ei toki. Haluamme vain palauttaa tämän”, hovimies sanoi ja kääri
jo sirpaleista kenkää näppärin liikkein takaisin samettiin kuin asialleen
omistautunut kenkämyyjä. ”Tunnistamme kyllä kenkää käyttäneen neidon ilman sovittamistakin. Eihän tämä edes ole – ei ollut – kovin harvinaista kokoa”, hän katsoi asiakseen huomioida.
”Ikävää, ettei tämä Desirée ole paikalla”, toinen hovimies puuttui
keskusteluun. ”Hän siis oli juhlissa eilen ja kenties käytti tähän kenkään
sointuvaa asua?”
”Käytti kyllä, mutta en voi kuvitellakaan, miten Desiréen kenkä
olisi voinut päätyä ruusupensaaseen”, Magdalena sanoi ja näytti melkein
harmistuneelta.
”Oliko tämän Desiréen puku sininen?” kysyi ääni, jonka ikävä kyllä
tunnistin. Ja nyt tiesin, että hän seisoi muiden takana. Minusta katsoen
etuvasemmalla. Koska kenkä oli pussitettu, tuijotin tiiviisti lattiaa, jottei
kenenkään päähän pälkähtäisi äkisti tunnistaa minua kenkää käyttäneeksi neidoksi. ”Robertin” äänessä oli onneksi tippa hermostusta. Hän
ei kuulostanut siltä, että olisi aikeissa aloittaa viheltelyn uudelleen.
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”Oli”, Magdalena vastasi äänellä, jossa kuulsivat sekä toivo että pelko.
”Ja tämä neito tässä ei siis ole Desirée? Mielenkiintoista.”
”Ei ole. Hän on vieraamme eikä ollut juhlissa lainkaan. Hän on...?”
Apua, todellakin, Magdalena ei edes tiennyt nimeäni.
”Silla”, sinipukuinen hovimies sanoi ja astui esiin. ”Mikset ottaisi
kenkää? Se oli ehkä epämukava, mutta se on edelleen lähes kaunis”, hän
lisäsi ja viittasi kohti piiloon käärittyä esineparkaa. Hovimies, jonka hallussa se oli, kiirehti ojentamaan kääröä kohti minua ja aukoi sitä samalla. Liikahdin, mutta en sittenkään koskenut kenkään. Ele tuntui liian
paljastavalta. Enkä osannut päätellä, edelsikö tämä kohtaus raipparangaistusta vai pelkästään sitä häpeää, että joutuisin selittämään Magdalenalle, miksi minut oli juuri tunnistettu naiseksi, joka jätti Desiréen kengän särkyneenä linnan ruusupensaaseen.
”Ei se... En minä...” pihisin ja arvasin kasvojeni muuttuvan parhaillaan viehättävästi tomaatinpunaisiksi.
”Silla.”
”Robert”, sanoin niin koppavasti kuin kykenin. Se ei kuulostanut
kovin vaikuttavalta. Kun ollaan pulassa, ollaan pulassa. Magdalena tuijotti minua ällistyneenä, ja neljä hoviherraa koetti ilmeisesti muodostaa
minusta mielikuvaa iltapukuisena. Robert katseli nukkavierua asuani ja
sen jälkeen naarmuisia ja turvonneita paljaita jalkojani. Hän vältteli kasvojani – minkä johdosta hän luultavasti kykeni vaikuttamaan niin tasapainoiselta. Aloin juuri miettiä, pitäisikö minun varmuuden vuoksi nostaa puheeksi piilotettu jalokivisormus, kun puhemiehenä toiminut
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viides hoviherra ähkäisi kuin tukehtuva. Hänen kasvonsa helottivat vaarallisesti, ja silmät näyttivät olevan putoamassa kuopistaan.
”Hänen armonsa!” hän kiekaisi tyrmistyneenä. ”Häntä puhutellaan
vain sanoilla ’hänen armonsa’! Hyvänen aika, nainen!”
Mitä? Suuni jähmettyi auki kesken alkavan lauseen, jonka sisältöä
en enää muistanut. Hänen... Hänen armonsa? Oliko tuo mies...? Siis
mitä perkelettä?
”Hänen armonsa kruununprinssi Robert Anselm Jonathanius
Theodor-Ernest Sergius!” hoviherra kakoi ääni tunnetilasta tukahtuneena. ”Ennenkuulumatonta! Tämä on... Häntä ei...”
”Riittää, riittää”, Robert Anselm jne. sanoi. Hän katsoi vihdoin kasvoihini ja ymmärsi näyttää vaivautuneelta – ja tyrmistyneeltä, kun
hänen katseensa osui huuleeni. Tuijotin häntä enkä vielä pystynyt sulkemaan suutani. Leukani retkotti vasten rintaani, vaikka tein heikkoja
yrityksiä palauttaakseni sen paikalleen.
”Theodor-Ernest?” kuulin vinkaisevani, kun kasvojeni lihakset taas
välttävästi toimivat.
Nimetty mies avasi suunsa, mutta sulki sen saman tien uudelleen.
Armollisen suunsa. Nipisti yhteen kunnianarvoisat huulensa. Hänen
armonsa – prinssi. Voi luoja. Olin varmaan juuri suorastaan pilkannut
monarkkia. Tulevaa hallitsijaa. Rikollisesti lausunut lisää hänen
nimiään. Pahoittelu luultavasti korostaisi rikkomusta.
Pattitilanne. Hän tuijotti minua suu kiinni ja minä tuijotin häntä
häpeäkseni suu edelleen osittain auki.
Hetki venyi. Huoneesta pakeni ilma, ja kelluimme äänettömässä
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umpiossa. Hän räpytteli silmiään ja hengähti, mutta ei edelleenkään
sanonut mitään. Miksi ei? Kaikki sananvalta tässä huoneessa oli aivan
kirjaimellisesti hänellä. Omaan päähäni ei mahtunut muita ajatuksia
kuin ”Prinssi? Prinssi! Voi ei! Kuusi nimeä!” ja ”Miksi helvetissä hän ei
kertonut?”. Mitään näistä ei kuitenkaan tuntunut hyvältä idealta vyöryttää julkisuuteen tämän seurakunnan läsnä ollessa. Astahdin askeleen
taaksepäin, ja liikahdus palautti minut taas tolkkuihini. Huoneen äänet
terävöityivät, ja kaikki se rahiseva hengitys ja vaietut kysymykset alkoivat kohista korvissani. Univormumiesten ja Magdalenan katseet pistelivät ihoani. Kenkää pitelevä mies hätkähti eloon ja ilmeisesti päätti pitää
kiinni edellisestä Robert-en-paljasta-henkilöyttäni-prinssin-ketaleelta
saamastaan ohjeesta, sillä hän teki epätoivoisen eleen siirtääkseen surullisenkuuluisan jalkineen vihdoin minun haltuuni.
Hän kurotti. Ja irrotti. Ja silloin se putosi.
Huone tuntui täyttyvän sinisistä sirpaleista. Niitä roiskui kuin
kimaltavia pisaroita vuolaasti kuohuvasta yliluonnollisesta kattilasta.
Niitä roiskui. Ja niitä roiskui. Kuinka paljon lasia ylipäätään saattoi
mahtua yhteen avokkaaseen? Kaikki se tilanteen noloutta alleviivaava
lasimurska, yhä vaiti pysyttelevä herra ”hovimies” ja suma ajattelemista
odottavia ajatuksia saivat minut tarttumaan menetelmään, jossa olin
viime aikoina osoittanut huomattavaa lahjakkuutta.
Häivyin.
Kas näin: Käännähdin. Harppasin ovelle. Avasin sen. Astuin ulos ja
suljin oven perässäni, ja lasin ropina katkesi sen kolahdukseen. Sydämeni hakkasi ja olisin halunnut rynnätä pois, mutta pakottauduin
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astelemaan arvokkaasti. Jokin vaisto koetti työntää minua kohti
Desiréen huonetta kuin se olisi tämän lyhyen oleskelun jälkeen muuttunut turvasatamakseni. Muistutin itselleni, että minulla oli tässä talossa
omaa vain nuhjuiset sukat, jotka jäisivät nyt surullisina myttyinä makaamaan Desiréen huoneen lattialle. Se olisi vallan osuva muisto minusta.
Kävelin kohti eriväristen mattojen verhoamia portaita, joita pitkin
olin tänne laskeutunutkin. Siitä tuntui kuluneen vuosia, vaikka se oli
eilen. Vasta eilen. Tai kenties ajan kulku oli täällä vääristynyt. Kotonani
oli hyvin saattanut kulua tunti tai sata vuotta. Ehkä olin nukkunut
omien orjantappuroideni keskellä, ja asunnossani majaili nyt vieras
ihminen, jolla ei ollut kokemuksia kosteista merieläimistä lattioillaan.
Portaita riitti ja niitä riitti. Veri suhisi korvissani ja häivytti kuuluvilta jopa omien painavien askeleideni äänet. Jalkani muuttuivat lyijyksi
ja askelmat vain jyrkemmiksi matkalla kohti katonrajan hämärää.
Lopulta edessäni kuitenkin häämötti valoton, ullakkokäytävään johtava
ylätasanne. Harppasin lopun matkan kaksi rappusta kerrallaan. En
kääntynyt katsomaan taakseni.
Kun aloin marssia kohti ullakon ovea, se heilahti auki ja siitä hoiperteli esiin olio.
Pysähdyin niin äkisti, että kitka poltti jalkapohjia, enkä kyennyt
estämään kirkaisun ja korahduksen välimuodon karkaamista suustani.
Kaikenlaista olin jo nähnyt, mutta tämä ilmiö oli tuore. Kompuroin
taaksepäin, ja vältin juuri ja juuri suistumasta portaikkoon. Tuijotin
isoa, harmahtavaa, jähmeää hahmoa, joka samaan aikaan näytti ja ei
näyttänyt mieheltä. ”Mies” oli kuitenkin kai lähimpänä totuutta. Olio
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hoippui kahdella jalalla, ja varjojen keskeltä erottuivat etäisesti ihmistä
muistuttavat kasvot. Se aukoi ja sulki suutaan, örähteli ja pyöritteli silmiään. Olennon ruumista oli vaikea hahmottaa, koska päällimmäisenä
riippui jonkinlainen peittävä nahka tai repale.
Vierauden ja tajuamisen välinen hetki oli pitkä ja lyhyt. Se venyi
kuin purkka kengän alla, mutta samalla se räpsähti silmille kuin katkeava kuminauha. Sydämeni jysähti kerran ja lähti sitten järkytyksen
kiitolaukkaan. Tämä lysti tästä vielä puuttui. Aloin hiljalleen ymmärtää,
mitä tai pikemmin kuka oli asuntooni ilmaantuneen ilmiön takana.
Kummitädin taika oli joko epäonnistunut tai sen oli tarkoituskin kulua
loppuun jonkin ajan kuluttua.
Osaset asettuivat kohdalleen, piirteet löysivät järjestyksen, ja tunnistin petollisen avopuolisoni, jossa yhä näkyi selviä viitteitä hänen taannoisesta eläimellisestä tilastaan. Ja koska minä näin hänet, hän luonnollisesti näki minut. Minut oli epäilemättä myös helpompi tunnistaa. Hän
örähti tavalla, joka muistutti etunimeäni. Huokaisin. Olisin suonut
tämän hetken koittavan missä tahansa muualla kuin täällä. Astuin askeleen olentoa kohti. Osittain pyrin pois putoamisvaarasta, mutta toivoin
myös johdattavani väistämättä edessä olevan setvintätuokion ullakolle.
Mies ei selvästikään välittänyt siitä, mitä minä aioin tai toivoin.
Hän omaksui tanakan asennon, naulitsi käsivartensa puuskaan eteensä
ja koetti tarkentaa katseensa minuun. Suu aukeni.
”Törkeä temppu!” hän mölisi.
”Mikä?” kysyin ja jopa hätkähdin, vaikka hyvin tiesin hänen aina
siirtävän pelin välittömästi toisen kenttäpuoliskolle.
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”Sinä vain häivyit ja jätit minut yksin! Missä olet ollut? Ja mikä
tämä paikka on?”
Keskustelu sukelsi suorastaan hätkähdyttävän nopeasti minun edesottamuksiini. En heti osannut edes reagoida. Tunsin kuitenkin eilisestä
muhineen raivon kuplivan taas siihen vaaralliseen tapaan, joka saattaisi
johtaa logiikan nopeaan sumenemiseen. En ehtinyt aloittaa, sillä muusikko oli jo päässyt vauhtiin.
”Sinä hylkäsit minut sinne avuttomana makaamaan ja katosit!” hän
mankui, ja erotin jo paremmin, mitä hän sanoi. Avuttomana! Mikä
maanmainio siirto. Uhriparan rooli voimaannutti häntä, mutta en suostunut uuvahtamaan hänen verbaliikkansa alle.
”Itse heittäydyit lattialle lojumaan sen jälkeen kun olit paiskonut
kukkaruukkuja”, huomautin.
”Minä olin aivan rikki!”
”Niin minäkin! Minulle olivat juuri selvinneet sinun puuhastelusi!
Sinä jätit minut yksin jo ajat sitten. Miksi minä sinun kierimistäsi olisin
jäänyt vahtaamaan? Sinä olet aikuinen mies, jonka voisi olettaa pääsevän
edes lattialta ylös”, ärähdin ja päätin jättää huomiotta eläinnäkökulman.
Sitä paitsi sätkyttelevän hylkeen nostaminen väkisin pystyasentoon olisi
ollut vielä älyttömämpää kuin raivokohtauksen saaneen aikuisen miehen. ”Minä menin kaappiin, voi helvetti soikoon!”, huusin, vaikka se
kuulosti ääneen muotoiltuna merkilliseltä. ”En mennyt baariin! En edes
kävelylle! On se nyt perkele, ettei kotonaan saa missään olla rauhassa.”
”Mitä minä muka teinkin, minulla oli hyvä syy!” hän messusi ja
keräsi ääneensä väärinkohdellun ihmisen tuskaa.
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”Hyvä syy pettää?” tiedustelin.
”Minä en... Sitä paitsi kului ties kuinka kauan, etkä tullut takaisin.
Lopulta keräsin kaikki voimani ja raahauduin katsomaan, oletko SINÄ
kunnossa. Näytät olevan!” hän huusi ja tuli saman tien todistaneeksi,
etteivät jotkut miehet näe eroa naisen normaalitilan ja meikkituhruisten
rupihuulikasvojen välillä.
”Kuinka kauan?” kysyin. Äkkiä se tuntui paljon kiinnostavammalta
kuin kaikki muu väsyttävä sälä.
”En minä tiedä. Kauan. Vuorokauden! Ymmärrätkö, miltä tuntuu,
kun jätetään lattialle yksin, avuttomana...”
Hän oli taas päässyt asiansa ytimeen. Äkkiä näin hänen maneerinsa
ihmeen selvästi. Aivan kuin lumipyry olisi lakannut ja kuoppainen ansamaasto paljastunut. Hän puhui yhä. Sanat viuhuivat ohitseni. Tein
jotain mitä en ollut koskaan aikaisemmin saanut tässä suhteessa tehdyksi. Aloin nauraa. Se ei ollut iloinen eikä kaunis ääni. Mutta se tuntui
ensimmäiseltä järjelliseltä reaktiolta pitkiin aikoihin. Lisäksi minua jostain syystä ilahdutti, että aika kulki näissä paikoissa kutakuinkin samaa
tahtia.
Muusikko suivaantui. Hän harppasi eteenpäin vimmastunut ilme
naamallaan, yhä paasaten, ja tarttui käsivarsiini tehostaakseen näkemystään. Omat käteni nousivat automaattisesti vastustamaan. Päädyin työntämään häntä rinnasta. Se tuntui kylmännihkeältä kämmenteni alla,
vaikka välissä oli jonkinlainen vaate. Äkkiä tunnistin hänen iänikuisen
fleecekylpytakkinsa, joka oli ilmeisesti palautumassa takaisin entiseen
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olomuotoonsa. Tätä syleilyn irvikuvan hetkeä ei kestänyt kauan, mutta
Robert valitsi saapumiselleen juuri sen.
Ensin kuulin hänet, vaikka muusikko tuotti yhä omaa äänimattoaan. Robert lausui portaita noustessaan uusia säkeitä painokkaasti,
tunnistamaton vimma äänestä kuultaen. ”Metsän synkän katsannon nyt
osakseni manaan, jos toivon kukkien apua en toivoa ma saata...”, hän
lateli.
Tönin ja rimpuilin kaikin voimin, mutta en päässyt irti ex-siippani
pihtiotteesta. En olisi hänen lihaksistaan uskonut. Robert saavutti näköetäisyyden. Hänen kasvojaan valaisi hymyn häivähdys, mutta kun hän
erotti meidät, hymy sammui yhtä aikaa hänen lausuntansa kanssa.
Käteni tuntuivat jähmettyneen muusikon rinnalle ja hänen kouransa
käsivarsiini kuin olisimme pronssiin valettu patsas, josta ei voinut olla
varma, mitä se oikeastaan esitti. Luultavasti kuvaelma ei kuitenkaan
näyttänyt niin aggressiiviselta ja epämukavalta kuin tuntui, sillä Robertin kasvoilla juoksi sarja tyrmistyksen eri asteita.
Avasin suuni, mutta sieltä ei tullut mitään käyttökelpoista, pelkkä
ähkäisy. Muusikko tuijotti minua lähietäisyydeltä ja hänen armonsa
prinssi rappusten yläpäästä. Muusikko lakkasi vihdoin puhumasta ja vilkaisi otsa rypyssä Robertia, mutta käänsi heti katseensa takaisin minuun
kuin tulija olisi ollut koulun vahtimestari. Univormun sini ei ehkä
hämärässä ollut edustavimmillaan.
”Päästä irti”, sanoin, mutta se kuulosti väärältä. Vingahdukselta, ei
ärjäisyltä.
Katsoin yhä muusikon ohi Robertia, joka avasi suunsa, mutta sulki
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sen taas saman tien ja lopullisennäköisesti. Sitten hän lähti. Hän käänsi
selkänsä, ja sitten hänestä näkyi kaiken aikaa vähemmän. Ja vähemmän.
Askelten äkeät tömähdykset kuuluivat pitkään senkin jälkeen, kun viimeinen hiustupsukin oli kadonnut näkyvistä.
Tietenkään sillä ei ollut väliä, miksi olisi ollut? Liikahdin silti kohti
portaita. Se oli pelkkä ele, sillä muusikon ote käsivarsistani piti. Hän
tuijotti minua edelleen, mutta oli vaihteeksi hiljaa. Sentään. Mikä soppa. Yksi valehteleva mies portaiden yläpäässä ja toinen marssimassa
takaisin alas. Koetin olla ajattelematta runoja. Huokaisin. Tämä nykyinen tilanne oli joka tapauksessa hoidettava. Ja mitä pikemmin, sitä
parempi.
Avasin suuni taas, ennen kuin muusikko ehti, ja tällä kertaa sieltä
tuli toivomiani asioita.
Keskustelu ei ollut älykäs eikä kaunis eikä edes keskustelu, jos
sanalla viitataan järkiperäiseen argumentaatioon. Ääntä riitti, ja alkuun
pelkkä patoutuneen huutamistarpeen vapaaksi päästäminen elähdytti
minua. Jossain vaiheessa selvisi, että kun tietty sisältö oli lätkäisty pöytään, mitään uutta ei enää löytynyt. Sen jälkeen jankutimme yhtä ja
samaa kuin rumat soittorasiat. Hän koetti vakuuttaa, että pettäminen
oli pienempi paha kuin häipyminen kesken riidan. Minä koetin tehdä
selväksi, että kamelin selkä oli nyt katkennut. Hän ilmaisi olevansa
herkkä ja rikkinäinen. Minä huomautin, etteivät luonteenpiirteet olleet
käytösnormeja. Hänen mielestään minä olin kamala. Minun mielestäni
hän oli hirveä.
Ja niin edelleen.
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Yhtäkkiä huomasin, että meillä oli yleisöä. Kummitäti tuijotti meitä
tympääntyneenä. Hän pudisteli päätään ja maiskautti suutaan kuin olisi
seurannut latteaa visailuohjelmaa nimeltä Jänkyttäjät.
”Silla”, hän keskeytti, kun olin taas päässyt vuorostani ääneen. Expuolisoni oli tarpeen tullen hyvin inspiroitunut luennoija. Kun hän veti
henkeä, oli syytä ottaa suunvuoro ripeästi ja pitää siitä kiinni.
”Silla! Onko tuosta apua?” kummitäti huusi.
Muusikko ei tainnut edes kuulla, ja minä pyrin samaan. En halunnut kuunnella. Ketään. Halusin paasata. Kummitäti oli kuitenkin sinnikäs.
”Voi hyvänen aika! Eikö teille ole jo selvää, ettei suhde toimi?
Mihin te enää pyritte? Mihin tämä, hmm, keskustelu johtaa?”
Koetin tukkia korvani häneltä. Ongelma oli se, että olin kuullut
joka sanan ja ikävä kyllä myös ymmärtänyt. Tiesinhän minä jo tuon
kaiken. Tämä lauseenvaihto johtaisi toisiin samanlaisiin, eikä niistä yksikään ikinä korjaisi tätä suhdetta siksi, joka se ehkä joskus oli ollut. Se oli
vainaa.
Vaikenin. Ei sekään tuntunut hullummalta.
Muusikko hoksasi minun lopettaneen messuamisen ja keräsi kasvoilleen väärinymmärretyn ihmelapsen loukattujen tunteiden kirjoa.
Hän avasi taas suunsa, joka yhä lievästi muistutti merenelävän kitaa.
Tuntoviiksien aihiot väpättivät kiihtymyksestä.
”Anna olla”, sanoin, mutta mies ei kuunnellut.
”Anna sinä olla, Silla”, kummitäti tokaisi. Hän taputteli kaapuaan,
ja hänen kasvonsa kirkastuivat, kun sormet tapasivat etsimänsä. Hän
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veti esiin ryhmyisen pikku varpunsa, hymyili ja ryhtyi saman tien heiluttelemaan sitä kuin viimeisiään vetelevää mustekynää. Kun oksan
päästä kimmahti pieni kipinä, kummitäti hymähti, nyökytteli, toisti
saman uudelleen ja alkoi sitten kulkea muusikon ympäri ja osoittaa
kipinöivällä varvulla lattiaa.
”Astuhan taaksepäin”, hän komensi minua.
Muusikon ympärille piirtyi hento, hieman palaneelta tuoksahtava
ympyrä. Samalla hänen äänensä vaimeni, vaikka suu kävi yhä. Tuntoviikset olivat nyt kadonneet, ja hän näytti jo lähes omalta itseltään. Silti
hän pysyi muukalaisena. Huomiossa yllätti ennen kaikkea se, kuinka
vähän se yllätti. Mies havahtui vihdoin huomaamaan, että hänen ympärillään tapahtui jotain poikkeavaa, mutta havahtuminen ei muuttunut
toiminnaksi. Hän avasi suunsa äänettömään älähdykseen, mutta ennen
kuin hän ehti liikkua, ympyrä oli jo umpeutunut. Suu kävi, mutta ääntä
lähti yhtä paljon kuin akvaariokalasta.
”Noin. Eipä tässä sitten muuta kuin lähetämme hänet jonnekin”,
kummitäti sanoi eikä ollut näkevinään, että mies rinkulassa osoitteli
häntä, pui nyrkkiä ja irvisteli suu ammollaan.
”Lähetämme? Minne? Jonnekin täälläkö?”
”Hyvänen aika, ei! Hänen paikkansa on omassa maailmassaan.
Ethän varmaan halua törmätä... Hrmh. Minne haluaisit hänet siirrettävän?”
Päässäni löi tyhjää. En osannut vastata, sillä ensin halusin puuttua
johonkin, mitä kummitäti oli äskettäin sanonut. En kuitenkaan onnistunut paikantamaan häiriötä.
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”Miten olisi – toiseen kaupunkiin?” ehdotin. ”Mutta miten hänen
käy?”
”Ei huolta. Taikani on varsin väkevä nyt. Hän pysyy kyllä ihmisenä.
Tai sellaisena kuin hän luonnostaan on”, täti sanoi ja katsahti entiseen
siippaani kuin ei olisi ollut aivan varma, mitä lajia tämä lopulta edusti.
”Tuollaisenakin hän luultavasti kerää jonkun naisenpuolen sympatiat”,
hän sanoi huolettomasti. ”Onhan hän sitä paitsi aikuinen mies. Kai hän
itsensä toisessa kaupungissakin löytää.”
Katsoin entistä avopuolisoani ja koetin löytää itsestäni viitteitä
halusta korjata tilannetta, rynnätä taikaympyrän savuavien ääriviivojen
läpi, kuunnella lisää tauottomia taidemonologeja tai kenties sietää lisää
petturuutta. Ei löytynyt. Mies näytti nyt etäisesti tutulta kuin ala-asteen
luokkakaveri, joka tulee marketissa vastaan ensi kertaa sen jälkeen, kun
muutti kolmannen luokan lopulla Tornioon. Hän ei ollut enää minun
mieheni. En tiennyt, kuka hän oli, mutta se ei oikeastaan enää kuulunut
minulle.
”Selvä. Antaa mennä sitten. Hän voisi ehkä viihtyä Kuusamossa.”
Kummitäti nyökkäsi, heilautteli varpuaan, mumisi epäselviä sanoja
ja polkaisi vasemmalla kantapäällään lattiaa.
Mitään ei tapahtunut. Tosin hetken aikaa kuulin taas selvästi, mitä
ringin sisällä seisova mies pölötti. Ehdin jo lannistua, kunnes tajusin,
että jokin muuttui sittenkin. Ääni loittoni. Miehen suu liikkui vimmatusti, mutta sen ääriviivat alkoivat hämärtyä. Hän hupeni kuin savurengas ilmaan ja vei äänensä mukanaan. Lopulta kuului pieni märkä
”plops” kuin pikku madonreikä ajassa olisi sulkeutunut sadesäällä, ja
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jäljelle jäi vain himmeä, savulta lemahtava rengas tasanteen puupinnassa. Siitä Magdalena ei pitäisi. Mutta minä pidin.
Tuli hiljaista.
Äkillisen äänettömyyden keskelle kuulin, miten ulko-ovi kaukana
alhaalla kolahti kiinni. Sen ääni varisti minusta kaiken jäljellä olevan
energian, ja tunsin itseni tyhjäksi muovipussiksi. En löytänyt mitään
sanottavaa. Kysyttävää oli liikaa, enkä tiennyt, olisinko juuri nyt kyennyt ymmärtämään vastauksia. Kohautin olkapäitäni. Kummitäti katseli
minua ja hymyili. Hänkään ei sanonut mitään.
”No”, sanoin lopulta äänellä, joka kuulosti tuhruiselta. ”Kiitos.”
”Ei kiittämistä, Silla.”
”Kai minä sitten tästä vihdoin lähden.”
”Silla. Kiitos kuuluu sinulle. Ja tiedoksesi: se luukku avautui aika
monen ihmisen tarpeeseen.”
”No, asiat eivät tainneet mennä aivan suunnitelmien mukaan”,
tokaisin. Kuka sadusta vastasikin, rypi nyt pahoissa ongelmissa.
”Siitä voidaan olla monta mieltä”, kummitäti väitti. Jostain syystä
hän hymyili yhä. Epäilemättä tapahtumasarja oli viihdyttänyt häntä.
Itse olin enää vain hyvin väsynyt.
”Minun on varmaan parasta mennä nyt”, mutisin, eikä kummitäti
protestoinut. Poistumisesta ei kehkeytynyt dramaattinen eikä mieleenpainuva. Laahustin ullakon ovelle, avasin sen ongelmitta ja astuin toista
kertaa paksulle pölymatolle. Paljaat jalkani talloivat tahmeaa pehmeyttä,
jossa nyt risteili askelten jälkiä kuin pururadalla. Silmäni tottuivat tasannetta sankempaan hämärään, ja erotin, miten yksi käytävänvarren ovista
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keinahteli hiljaa raollaan, kun ilmavirta osui siihen.
”Vaunuvarasto ei enää ole järin suuri huolenaihe”, kummitäti kuului hihkaisevan perääni. Pöly imi osan äänestä kuin hän olisi ollut jossain paljon kauempana kuin muutamien metrien päässä takanani.
Tädin yritykset lohduttaa epäonnistuneita olivat vähintäänkin outoja.
Huiskautin kättäni, vaikkei hän luultavasti liikettä erottanut, ja jatkoin
matkaa kohti omaa oveani.
Matala uksi odotti siellä, mihin sen olin jättänyt. Aukikin se retkotti. Tällä maailmalla oli selvä tarve päästä minusta eroon, joten möngin
suuremmitta seremonioitta takkieni ja hameideni hellään huomaan ja
edelleen makuuhuoneeseeni.
Asunto tuoksui vieraalta. Mäntymäiseltä. Konttasin esiin kaapista ja
kohtasin kaiken tuttuuden jotenkin itseään pienempänä. Kun olin selvinnyt kaapista lattialle, käännyin katsomaan takaseinää. Siellä ovi yhä
heilahteli hiljaa eikä ollut muuttunut osaksi seinää. Ei sillä, että asialla
olisi ollut merkitystä. Ei sillä ollut. Kaikkihan oli selvää. En ollut jättänyt jälkeeni mitään keskeneräistä.
Nousin jaloilleni. Kotini sentään oli tyhjä. Ilma kiersi siellä esteettä.
Lattiakin hohti puhtaana, vaikka eteisen ja olohuoneen tietämissä saattoi erottaa himmeän, harmahtavan läikän, josta kosteus oli kuitenkin jo
haihtunut. Haahuilin äkillisessä hiljaisuudessa kuin olisin päätynyt
autiomaahan keskeltä juhannusfestareita. Viihdyin tosin autiomaassa.
Vihdoin aikaa itselle.
Söin mitä kaapista löysin, kiskoin rähjääntyneet ja nihkeät vaatteeni
pois, hinkkasin meikit irti, otin kuuman suihkun, menin saman tien
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nukkumaan ja toivoin, etten aamulla muistaisi sen paremmin prinssiä
kuin ex-siippaani koskaan nähneenikään.
Kun heräsin, tiesin samat asiat kuin nukkumaan mennessäni, mutta
vaatteissa oli valinnanvaraa. Keitin kahvia ja tuijotin ikkunasta ulos. Oli
aika aloittaa kaikin tavoin uusi ja raikas elämä. Tuota pikaa. Nojasin
ikkunalautaan ja katselin alas kadulle. Se oli kapea katu. Se ei muistuttanut missään mielessä puistobulevardia – ja hyvä niin. Kurotin ikkunan
nurkkaan ja erotin kaistaleen metsää, sen reunimmaiset puut. Olin kasvanut tähän maisemaan, mutta tänään se näytti häiritsevän hailakalta,
sateen liottamalta.
Tiesin, että minun pitäisi ryhtyä ajattelemaan siivoamista ja loman
loppumista.
Siivoamisen kuvitteleminen nostatti häiritsevästi mieleen harmaan
mekon ja luudan (missähän Desirée todellakin mahtoi olla?), mutta
aloin silti puuhastella. Pyyhiskelin pölyjä, suoristin tauluja, siirtelin
paperipinoja paikasta toiseen ja loin ympärilleni siisteyden illuusiota.
Sitä tehdessäni koetin unohtaa, että vaatekaapin takaseinään oli koskaan
ovea ilmestynytkään. Tarkistin asian vain kerran. Siellä se yhä mörköili.
Sen tumma puu erottui kaapin valkoisesta takaseinästä kuin luolan suu.
Joku ei ollut hoksannut tarpeen loppuneen.
Lopulta tuskastuin itseeni ja kaikista maailman asioista aloin leipoa. Mittaaminen ja sekoittaminen olivat yksinkertaisia, mutta keskittynyttä ajatustoimintaa vaativia asioita, jotka eivät muistuttaneet
minua mistään muusta. Päivä vaati pullaa. Peruspullaa ilman
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konstailuja. Ei monimutkaisia koristeita tai kreemejä, ei värikkäitä
pintoja eikä tomusokeria. Pullaa.
Uppouduin työhön. Käsille teki hyvää kauhoa ja sekoittaa. Jauhotupsauksia päätyi pöydälle ja vaatteisiini, mutta ei lainkaan nenänpäähän tai poskeen. Sellainen herttaisuus ei kuulu leipomisen todellisuuteen – sadut ja legendat tulivat näinä päivinä ihan joukolla luhistetuiksi.
Jonkinlaista synkkää tyydytystä sekin tuotti.
Taikinaa kertyi reippaanlaisesti. Olin mitannut kuin oopperadiiva,
ja nostatuksen jälkeen tuloksena oli noin sammiollinen massaa. Kaulitsin, voitelin, sirotin kanelia, käärin, leikkasin ja paistoin. Keittiö muuttui saunaksi, naamani höyryäväksi tomaatiksi, ja kiiltelin hiestä kuin
showpainija. Huoneen vaakapinnat alkoivat täyttyä pullapelleistä ja
-lautasista. Kolistelin esiin lisää asetteja ja välillä pikatiskasin leivontavälineitä, jotta sain lisää tilaa ja alustoja loputtomille puusteille. Jossain
vaiheessa aloin ihmetellä, kuinka paljon meteliä oikeastaan sain aikaan.
Leipomiseni kuulosti siltä kuin purkaisin taloa. Kun sijoitin taas yhden
kanelintuoksuisen vadin viimeiselle vapaalle tuolille, kuulosti siltä kuin
seinä olisi antanut periksi jossain. Seisahduin. En liikkunut, mutta
mäiske kuului, ja se kantautui makuuhuoneestani. Työnsin viimeisen
raa’an pellillisen uuniin, juoksin makuuhuoneeseen ja kiskaisin vaatekaapin oven auki.
Huoneeseen tuprahti laastipölyn pilvi. Sen keskellä rymysi hahmo,
jonka henkilöllisyys jäi seinänkappaleiden ja ei-enää-kovin-puhtaan
vaatevarastoni peittoon. Ovi heilahteli edelleen kaiken takana, mutta
sen viereen ja yläpuolelle oli ilmestynyt irvistävä aukko. Peräännyin.
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Muukalainen huomasi minut. Hän alkoi edetä päättäväisesti rojun läpi
ja toi huoneeseen astuessaan muassaan uuden laastipölläyksen. Lattian
saavutettuaan hän seisahtui köhimään ja pudotti kädestään jonkinlaisen
seinänpurkuaseen, joka näytti isolta lekalta.
Pöly laskeutui. Tunnistin hänet nyt, vaikka tomu oli muuttanut
sinisen univormun harmaaksi, ja jauhomainen pinnoitus peitti myös
suitut hiukset ja hoidetun ihon. Mitalit olivat lakanneet kiiltämästä ja
muistuttivat nyt lähinnä piparkakkuja. Hänen jaloissaan makasi läjä
romahtaneelta ylähyllyltä pudonneita villapaitoja kaikissa pölystä samentuneissa sateenkaaren väreissä. En ollut käyttänyt niistä ainoatakaan vuosiin. Siinä ne näyttivät oikein somilta ja asiaankuulumattomilta.
Kaikista tykötarpeista huolimatta Robertissa (jne.) ei ollut mitään
huvittavaa. Hänen leukansa oli koholla, ja hän näytti tuimalta ja päättäväiseltä. Viime aikojen tapansa mukaan hän ei sanonut mitään, vaan
tuijotti minua tiukasti laastipölyisten ripsiensä alta. Ehkä hän oli sittenkin tullut siihen tulokseen, että minut oli syytä pidättää, vaikka sitten
valtakunnanrajat lekalla murskaten.
”Heipähei”, kuulin ääneni sanovan, melko pienesti tosin.
”Hei.”
”Sinähän sieltä tulit.”
”Kyllä vain.”
”Purit sitten seinän.”
Hän murahti myöntävästi.
”Ovi oli tosiaan aika matala”, pulisin. ”Nyt se toki on hieman korkeampi. Mutta vaikeampi sulkea.”
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”Sitä ei tarvitse sulkea”, hän tokaisi. Sitten hän pysyi taas vaiti.
Yrmeys oli kiehtova, mutta outo uutuus. Hän oli vaivautunut hajottamaan seinän, vaikka ovikin oli olemassa, ja seisoi sitten määränpäässä
murisemassa. Kiemursiko hänen ärhäköistä sieraimistaan jopa palaneen
käryä? Ei. Äkkiä unohdin miehen lyhyet lauseet, sillä käsitin aromin
alkulähteen.
”Anteeksi. Pullat palavat”, sanoin ja juoksin tieheni – mikä toki
sopi omiin uusiin ongelmanratkaisutapoihini. Robert ei kuitenkaan
suinkaan palannut kaappiin, vaan marssi jäljessäni. Raotin uuninluukkua, ja keittiöön lehahti lisää kuumaa ilmaa. Kaappasin patakintaat ja
kiskaisin sauhuavan pellin hellalle. Sitten käännyin kohti odottamatonta
vierastani, joka katseli ihmeissään keittiötäni purkujäte ripsistä ropisten.
Koki kai ensi kertaa kyökin.
”Miksi valehtelit?” suustani pulpahti, ja minuun iski taas kiukku.
”Ai, hups, anteeksi. Piti sanomani: teidän korkeutenne. Miksi valehtelitte, teidän arvoisa majesteetillinen armonne?”
”Olen pahoillani. Todella olen! Mutta en koskaan väittänyt olevani
kukaan muu.”
”Vältit todella mestarillisesti väittämästä olevasi varsinaisesti
kukaan.”
”No... Niin. Niin minä kyllä tein. Anteeksi.” Viimeinen sana tuli
esiin vaikeasti kuin flunssan ensiyskös.
”Antaa olla”, tokaisin. ”No niin. Mistä teidän kanssanne sopii keskustella? Säästä? Ulkoasusta? Kaunis puku, teidän korkeutenne. Hieno
sementin sävy.”
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”Lopeta, ole kiltti. En kertonut, kuka olin, koska pitkästä aikaa tai
ehkä ensi kertaa minun ei tarvinnut tuntea itseäni korkeudeksi. Se
kaikki oli todella erilaista ja ihanaa, ja... Ja vaikka osuin paikalle näkemään... Niin minun täytyi... Johan nyt on... Samperi. Onko sinun
pakko?”
”Kun esität asian noin, niin vastaus on tietenkin ’ei’.”
”No pirhana. Selvä! Siis ei.” Hän näytti nyt hyvin pahantuuliselta.
Ärtymyksen ryppy hänen kulmakarvojensa välissä syveni, eikä hän näyttänyt enää lainkaan imelältä. Eikä varsinkaan suitulta. Se ei silti vähentänyt suuttumustani.
”Jumalauta, mies. Et osaa kiroilla, eikä kuullun ymmärtämisessäkään ole hurraamista”, karjahdin.
Hän pysähtyi ja vilkaisi minuun kulmiensa alta kuin kuka tahansa
myrtynyt mies.
”Sinä sanoit ’ei’.”
”Sinä kysyit, onko minun pakko. Minä sanoin ’ei’. Ei ole pakko.”
”Ai. Anteeksi”, hän sanoi ja alkoi katsella lattiaa kuin jokin tärkeä
asia olisi kirjoitettu minun laminaattiini. Hän sai ilmeisesti sanomasta
tolkun, sillä pian hän nosti taas katseensa.
”Anteeksi, Silla. Olen ensimmäistä kertaa tällaisessa tilanteessa, eikä
tällaisesta ole kirjoitettu hovietikettiin mitään”, hän muotoili ja vaikutti
olevan vilpittömästi hädissään.
”Miksi otit lekan mukaan?”
”Tietenkin kaksintaistelua varten”, hän tokaisi.
”Niinkö!”
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”No en. Minulle sanottiin, että väylä saattaisi olla tukossa. Ja olin
niin, hmm, kiukkuinen, että halusin mäiskiä jotakin. Seinää, lähinnä.
Tätä seinää. Minun oli pakko tulla pyytämään, että valitsisit minut.
Kaikesta huolimatta”, hän sanoi ja vilkuili ympärilleen.
”Ei täällä ole muita. Ja ’sanottiin’? Taidan aavistaa, kuka”, ärähdin,
mutta minua huvitti jo.
Hän astahti lähemmäs, ja pölypilvi sekoittui viimeiseltä pelliltä kiemurteleviin apeisiin savukiehkuroihin. En liikahtanut. Hän tuli vieläkin
lähemmäs, ja päälleni leijaili laastipölyn hitusia.
”Täällä ei siis ole muita?”
”Ei. Eikä tule.”
Hän ei sanonut enää mitään. Hänen käsivartensa kiertyivät varovasti ympärilleni, ja hänen hengityksensä leyhytti hiostuneita hiuksiani
kevyesti. Ikään kuin kuivatti niitä. Se ei tuntunut pahalta. Nyt annoin
itseni ymmärtää, mitä hän tahtoi sanoa. Omat käteni lakkasivat roikkumasta kuin halot ja hapusivat tiensä hänen selkäänsä. Hän oli lämmin.
Hän tuoksui laastilta ja villapaidoilta.
Hän tiukensi otettaan. Tiukensin omaani.
Tämä oli liian aikaista, jokin osa minussa piipitti.
Tämä oli juuri sopivaa, suurempi osa minusta päätti.
Puhkipohtiminen oli turhaa. Eikä vaihtoehtoa edes ollut. Irrotin
ajatuksista ja annoin niiden lepattaa tiehensä kuin olisin päästänyt kellastuneita kuitteja tuuleen.
Kun jonkin ajan päästä hölläsimme otetta vetääksemme henkeä,
kuiskasin hänelle: ”Lausuisitko pari tilanteeseen sopivaa säettä?”
126

”Kyllä, jos viet minut metsään”, hän kuiskasi vastaan.
”Kyllähän minä siitä hyvästä vien sinut vaikka kuusikkoon. Vaatteitasikaan ei ilmeisesti tarvitse enää varoa. Ja evästäkin on. Riittämiin.
Tosin vain yhtä lajia.”
”Näitäkö? Nämäkö täällä tuoksuvat, palaneenkäryn alla? Mitä nämä
oikeastaan ovat?”
”Pullaa.”
”Pullaa? Onko tuo pullaa? Oikeata pullaa? Luulin, että se on vain
satua. Onko se täällä todellista?” hän innostui.
Nauroin.
Tämä oli raja. Tämä oli se hetki, jolloin aloin tajuta, ettei minun
ollut ehdoton pakko uskoa suomalaiseen eteisrealismiin.
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Trubaduuri
Carrie Alamo

H

än istuu ikkunassa ja odottaa. Se on hänen tehtävänsä,
jokaisena iltana. Ikkuna aukeaa sisään, rapistuneet kitisevät
luukut ulos. Ikkunalaudalle mahtuu mukavasti. Hän istuu

illan painuessa lämpimäksi yöksi, kaskaiden vaikenemiseen saakka. Joka
ilta hän kuulee askelten sävelen katukiveyksellä. Ranskalaiset korot.
Mutta ne eivät kuulu hänen prinssilleen. Hän kuvittelee prinssilleen
mahdollisimman järkevän parin kumipohjaisia jalkineita.
Eräänä niistä illoista, juuri kun tyttö on saanut teekupillisensa juotua, alas kadulle pysähtyy poika. Kumipohjaiset tossut ja nahkatakki.
Poika pitää käsissään ukulelea, selvittää kurkkuaan ja rämpäyttää soittimesta esiin epävireisen soinnun.
”Mariiiaaa, I just met a girl named Mariiiaaa…”
Tyttö nostaa kätensä pysäyttääkseen laulun. ”En minä ole Maria.”
”Kukas sinä sitten olet?”
”Kyllähän sinun pitäisi se tietää. Väärä laulu.”
Poika kaivaa povitaskustaan rypistyneen nipun papereita ja selaa
niitä hetken. ”Käsikirjoituksessa sanotaan, että minun pitäisi olla juuri
tässä, juuri tänä iltana ja laulukin on oikea.”
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”Siinä tapauksessa käsikirjoituksessasi on virhe.”
Ukulele valahtaa, osuu melkein maahan. Poika huokaisee. ”Kirjoittaja. Hän tietenkin taas hukannut muistikirjansa, eikä ole varma siitä
kuinka tämä pitikään mennä.”
Tyttö koettaa etsiä myötätuntoisen hymyn. Se ei ole helppoa. Myötätuntoinen on valju adjektiivi. Hän ehdottaa pojalle, että ehkä tämän
pitäisi palata seuraavana iltana. Poika nyökkää lyhyesti, tunkee käsikirjoituksen takaisin takin uumeniin ja kääntyy poistuakseen samaan suuntaan kuin mistä tulikin.
Tyttö pysäyttää tämän vielä: ”En ole asiantuntija Broadway-musikaalien kohdalla, mutta jotenkin minusta tuntuu, että ukulele ei ole
sopiva soitin viisikymmenluvun jengiromanssien keskelle.”
Poika arvioi soitintaan hetken, kohauttaa harteitaan ja jatkaa matkaa. Tyttö kurkottelee nähdäkseen mahdollisimman kauas, meinaa tippua ikkunalta ja vetäytyy pois. Hän tasoittelee säikähdystään tovin.
Tämä ei ilmeisestikään ole tragedia. Tyttö vetää ikkunaluukut kiinni ja
kaivautuu peiton alle.
Loputon yö, kuu korkealla. Päivä, jonka minuutit laahaavat, kunnes
hän voi taas kiivetä ikkunalaudalle istumaan. Jostain kantautuu tuoreen
leivän tuoksu. Outo aika, illalla.
Poika tulee samaan aikaan kuin edellispäivänäkin. Sama soitin,
yksinkertaisempi asu. Selvittää taas kurkkuaan. ”Mua viihdyttää, mieltä
lämmittää, eräs herttainen kiharapää. Kuin on kutrisi tulta, niin sydäme
sikin, punatukkainen tyttöni mun.”
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Tyttö avaa hiuksiaan kiinni pitävän huivin ja antaa kiharoiden
valua ryöppynä selkää pitkin. Laulu katkeaa kesken sanan. Kiharat ovat
sellaiset, joita aloitteleva romanssikirjoittaja kuvaisi sanalla korpinmusta.
Hän pitäisi enemmän eebenpuusta, mutta se kuulostaa liiaksi Lumikilta
ja tähän tarinaan ei kuulemma mahdu yhtään myrkytettyä omenaa.
”Kirjoittaja ei näköjään ole vieläkään löytänyt muistikirjaansa”,
poika sanoo. Lannistuminen tihkuu hartioiden lysystä asennosta. ”Eikä
edes muista, miltä sinun kuuluisi näyttää. Hatara pää.”
”Ehkä sinun pitäisi auttaa häntä löytämään se”, tyttö ehdottaa.
”Kahvinkeittimen takana? Vessan hyllyssä? Tyynyn alla? Junassa?”
Pojan silmät rävähtävät suuriksi, alaleuka tipahtaa ja hän henkäisee
kauhistuneena. Tytön mielestä kirjoittaja liioittelee ilmeissä. Vähemmälläkin olisi ymmärtänyt. Mutta muuten pojasta on luonnosteltu
melko mukavannäköinen. Laihanpuoleinen, mutta kiva pysty nenä.
”Jos hän on jättänyt sen junaan, niin tästä tulee tarina vailla loppua!
Minä en pidä avoimeksi jäävistä tarinoista. Ne ovat kauniimpi ilmaus
keskeneräisyydelle.”
Tilanne alkaa tosiaankin olla huolestuttava. Keskeneräisten tarinoiden hautausmaalla on tylsää. Tyttö pyytää poikaa tulemaan seuraavana
iltana uudestaan, laskeutuu alas ikkunalta ja vetää luukut kiinni. Ehkä
kolmas kerta sanoo toden.
Hän on viettänyt tavallista kauemmin aikaa peilin edessä ennen ikkunalaudalle kiipeämistä. Poika saapuu silloin kun pitääkin. Hatarapäinen
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kirjoittaja on ainakin täsmällinen. Katukissat vilistävät tulijaa pakoon
talojen varjoihin ja penkkien alle. Kissoja on paljon tänä iltana.
”Kirjoittajan mielestä jokaisessa tarinassa kuuluu olla yksi juoneen
liittymätön kumma eläin”, poika selittää asetellessaan ukulelea paremmin syliinsä.
Risainen farkkutakki ja sifonkihuivit eivät lupaa hyvää, mutta tyttö
seuraa silti uteliaisuudella.
Ukulele värähtää, ääni on aiempaa karheampi. ”Et enää reppusel
kääni tuu ja autiotalon kukat lakastuu. Ja käsi –”
”Ei ei ei! Ei se nyt mene oikein. Mitä siinä käsikirjoituksessa lukee?
Lukeeko siinä, että onnellinen loppu?”
Poika etsii takkinsa uumenista paperipinkan ja selaa sitä aina viimeiselle aukeamalle saakka. ”Juuh, kyllä siinä niin lukee. Mutta ennen
sitä on paljon tyhjää. Sivutolkulla tyhjää. Ei tästä nyt tule mitään. Minä
jään iäksi tähän laulamaan väärin.”
Tyttö koettaa sanoa jotakin lohduttavaa. Kaikki lauseet ovat kliseisiä ja hangataan kerta toisensa jälkeen pois. Suussa maistuu pyyhekumi.
Lopulta hän tyytyy olemaan hiljaa. Ehkä taas huomenna. Joskushan sen
muistikirjan on löydyttävä.
Neljäntenä iltana hän saa odottaa kolmen teemukillisen ajan. Olettamukset täsmällisyydestä menivät pieleen. Jostain kaukaa kuuluu ilakointia ja musiikkia, ranskalaiset korot, mutta niitä ei ole tarkoitettu hänelle.
Viimein poika saapuu, pukeutuneena violettiin baskeriin ja kirjavaan
neuleeseen.
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Ennen kuin tämä ehtii edes avata suutaan, tyttö keskeyttää: ”Tarkista ensin, mitä siellä käsikirjoituksessa määrätään.”
Poika plärää esiin oikean kohdan. ”Taiteilijaelämää. Minä, Meller
ja Morrison.”
”Jahas. Kirjoittaja siis yrittää upottaa muistikirjan katoamisahdistusta punaviiniin tai viskiin. Tämä alkaa nyt mennä ihan naurettavaksi.
Jätä laulamatta ja tule tänne.”
Poika ei liikahdakaan, baskeri valuu vinoon. ”En tiedä onko se
soveliasta.”
”Miksei olisi? Minä luulin, että on muotia kirjoittaa moderneja naisia. Vai meinasitko sinä kosia heti sopivan laulun löydettyäsi?”
”En. Kai...”
”Loihdi sitten jostain pullo samppanjaa ja tule tänne. Samppanja
selvittää kaiken. Ja sano sille kirjoittajallesi, että valitsee seuraavan kerran jonkin muun soittimen kuin ukulelen. Pidän kovin esimerkiksi saksofoneista.”
Ukulele jää rotvallin reunalle, kun poika harppaa kukkaistutusten
yli. Baskeri takertuu ruusupensaaseen. Poika tarttuu kiinni muratin
peittämään koristeristikkoon ja alkaa kiivetä. Tyttö huokaisee hiljaa,
mutta jättää sanomatta, että ovestakin olisi päässyt.
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