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Maalle suurkaupungin vilinään

Kuuma ja kiihkeä keskikesän juhla lähestyy, ja Ursula kattaa eteesi 

herkullisen valikoiman tuoreelle tuoksuvia chick lit -novelleja.

Juhannusnumeromme  alkaa  junamatkalla,  jossa  tunnelma 

tunneleissa kuumenee. Perillä tapaamme niin lohikäärmeen kesyt-

tämän  muotitoimittajan  kuin  eläimelliseen  kiihkoon  heräävän 

keikkatyöläisen. Mutta seuraavan kulman takaa meihin törmääkin 

ihmissuhdekiemuroissaan viipottavia jumalattaria ja ylhäisön juh-

lissa juonittelevia näädättäriä. Poikkeamme tutustumaan kaukai-

sen planeetan kauneussalonkiin ja palaamme viimein maan pin-

nalle, makujen ja tuoksujen täyttämään maailmaan ja maaseudun 

rauhaan.

Sujauta  siis  jalkaan  lempikorkkarisi,  kiehauta  nokipannu-

lattet  ja  ota  mukava  asento  mökkilaiturilla!  Ursula  julkaistaan 

nettilehtenä  sekä  PDF-  että  ePub-muodossa.  Seuraava  numero 

ilmestyy joulukuussa 2013, ja siihenkin otamme vastaan kauno-

kirjallisia tarinoita, joissa on realismin rajat ylittävää romantiikkaa.

Intohimolla,
- tekijät -
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Jos sais kerran reissullansa
Lady Sloth

lin  vapaa!  Jumalauta.  Vihdoin  ja  viimein olin  vapaa.  En 

katsoisi  enää ainuttakaan kaksilahkeista  yhtä yötä pidem-

pään. Yksikään pallo ei enää kiinnittyisi jalkaani. Olin vapaa ja sitä 

saattoi jo juhliakin hyvillä mielin.

O
Ystävättäreni oli kutsunut minut heti luokseen Helsinkiin, 

Pohjolan sykkivään metropoliin, kun olin soittanut hänelle käräjä-

oikeuden päätöksen saavuttua. Hänen mielestään olin nyt sen tar-

peessa.  Kuuntelisimme  2  Unlimitedia,  Neon  2:sta  ja  Guns  N' 

Rosesia,  ottaisimme  hieman  brenkkua  ja  lähtisimme  baanalle. 

Vapaina kuin taivaanlinnut.

Odotin junaa jännittyneenä. Perjantai-iltapäivä ei ollut vielä 

pitkälläkään,  mutta  asemalla  oli  jo  viikonloppuinen  meininki. 

Olin saanut lipun tupakkavaunuun, sillä muualla ei ollut tilaa. Ei 

haitannut.  Ostin  sitä  varten  tupakka-askinkin.  Halusin  tuntea 

oloni  syntisen  paheelliseksi.  En  ollut  enää  nuori  teini, 
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ansalankoihin valmis viaton tyttönen. Olin kokenut Nainen. Elä-

män karaisema. Femme fatale. Olin jättänyt ruskeat hiukseni auki. 

Matalapohjaiset saapikkaani ulottuivat yli polven ja lyhyt hameeni 

jätti hiukan paljasta reittä näkyviin. Onneksi toukokuu 1994 oli 

lempeä.

Vaunu haisi  savulle  jo  kaukaa.  En pitänyt hajusta,  mutta 

koitin olla näyttämättä sitä. Kyllä siihen tottuu, viimeistään sitten 

kun itsekin sytyttäisi sen punaisen Marlboronsa. Yritin saada kas-

siani ylätelineelle, mutta pituuteni ei ollut aikeelle suotuisa.

”Annas mä jeesin”, sanoi eräs kohtelias nuori mies.

Katsastin  pojaksi  osoittautuneen  klopin  päästä  varpaisiin. 

Hintelä,  rasvoittuva  tukka  ja  rispaantunut  farkkuliivi  täynnä 

merkkejä.  Saisi  mennä  kotiinsa  kasvamaan  herrasmieselkeistään 

huolimatta.

”Kiitti”, tokaisin lyhyesti.

”Tota... Oisko sulla heittää yhtä röökiä?”

En ole varma oliko kloppi edes kuuttatoista, mutta annoin 

yhden tupakoistani. Laskelmoivaa älliä sillä oli. En olisi kehdan-

nut kieltäytyäkään.

Istuin paikalleni ja odotin junan lähtöä. Kukaan ei tuijotta-

nut minua, korkeintaan katsahtivat siinä missä muitakin matkus-

tajia. Ehkä otsassani ei lukenutkaan isolla eronnut tai epäonnistuja. 
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Sukulaiset pitivät minua epäonnistuneena ja epätoivoisena. Mie-

heni – siis ex-mieheni – piti minua epäilyttävänä. Minä pidin sitä 

epäreiluna.  Paljon epiä. Tänä viikonloppuna aioin olla korkein-

taan epäpyhä.

Tupakkavaunukin  täyttyi.  Käytävällä  ohikulkevat  ihmiset 

tönivät  olkapäätäni,  vaikka  bleiserini  toppaukset  olivat  muotiin 

nähden maltilliset. Viereeni tunki iäkkäämpi rouva, joka oli hiu-

kan liian innostunut Anais Anais  -tuoksustaan.  Koitin keskittyä 

lehteen. Olin olevinani rohkea, mutta silti kiikutin tutulle aseman 

R-kioskin myyjälle Reginan sijasta Avotakan. Ei kaikkea kerralla, 

muistutin itselleni. Siipeni olivat vasta lentoon levitetyt.

”Ja matkalippujen tarkastus”, sanoi matala miesääni oven avaami-

sesta seuranneen junan kolinan vaiettua.

Kaivoin lippuni esiin ja sain leiman. Vinkkasiko konduk-

tööri minulle silmää vai kuvittelinko vain? Olihan uudehko Mex-

xin toppini avonainen, mutta ei kai nyt junahenkilökunnan sopisi 

silti käyttäytyä törkeästi. Vaikka olihan se mukavaa huomata ole-

vansa vetävä. Toisin kuin Karin mielestä, joka oli ilmeisesti käynyt 

vieraissa koko ajan. Luojalle kiitos etten ollut paksuna. Se nyt tästä 

olisikin puuttunut.

Sytytin tupakan. Ensimmäisen sitten yläastevuosien. Nielin 
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esiin pyrkivän yskän ja kyllä se oikea henkeen vetämisen tyylikin 

sitten löytyi. Tunsin nyhjäisyn olkapäässäni.

”Saisikos tulta?” Anaisilta tuoksuva rouva kysyi.

Yllättäen vastapalvelukseksi hän tarjosi puoliksi juotua kon-

jakkiaan.

”Jäi muistotilaisuudesta yli. Ei tartte sen kummemmin ottaa 

osaa. Menetys ei ollut kovin henkilökohtainen, mutta sitä alkaa 

olla jo siinä iässä, että viikatemiehellä käy viuhka”, selitti Anais-

rouva ja hörppäsi itsekin.

Konjakki oli pahaa, mutta nosti mukavan lämmön rintake-

hään. Katselin ympärilleni ja ihastelin rentoa tunnelmaa. Tupak-

kaa pummannut nuori kloppi rupatteli samannäköisten kaveriensa 

kanssa ja loi välillä silmäyksiä rintamukseeni päin. Käytävän toi-

sella puolella istui vanhempi herra sikari suupielessään roikkuen ja 

teki vieruskaverinsa elämän tukalaksi lukemalla leveästi Helsingin 

Sanomia.

Juna syöksyi tunneliin ja vaunussa oli hetken pimeää. Mie-

tin, että olivatko lamput rikki vai oliko VR laman kourissa säästö-

linjalla.  Kukaan  ei  noteerannut  pimeyttä  mitenkään  ja  äkkiä 

aurinko taas valaisi vaunun tunnelin päätyttyä. Tunsin itseni maa-

laistolvanaksi, joka ei juuri matkustellut. Eipä se paljoa totuudesta 

poikennutkaan.  Kari  oli  jäänyt  työttömäksi  jo  vuosi  sitten  ja 
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yhden ihmisen palkalla ei juuri reissattu. Nostin leukaani. Minä 

olin yhä töissä ja olin nyt vapaa ja itsenäinen nainen. Reissaisin 

jatkossa silloin kun minua huvittaisi.

Tunsin niskassani omituista kihelmöintiä ja kurkistin taak-

sepäin. Käytävän toisella puolella viistosti takanani istui mies, joka 

katsoi minuun huvittuneena. Mikäköhän kekkeruusi sekin oli ole-

vinaan? Tummat ja ilmeisesti pitkät hiukset olivat niskaan sidottu-

na. Päätä peitti lierihattu ja sisälämpötilasta huolimatta miehellä 

oli viittamainen takki päällään. Parta oli lyhyeksi leikattu ja tark-

kaan suun ympärille muotoiltu.

Olkapäätäni nyhjäistin jälleen ja Anais-mummo tarjosi kon-

jakkiaan. Mikäpä siinä. Miehen huvittunut tuijotus ärsytti. Ihmet-

telin, mistä mies oli mahtanut siihen ilmaantua. Hän ei jotenkin 

tuntunut kuuluvan joukkoon ollenkaan ja olin varma, että olisin 

huomannut hänet jo asemalla.  Sytytin toisen tupakan ja päätin 

antaa asian olla. Siinäpähän tuijottaisi. Katsoa saa...

Juna jyskytti ja tärisi allani. Nostin toisen jalkani polven päälle ja 

annoin hameen helman valua vähän enemmän syliäni kohti. Oli-

han minulla jumalauta reidet, joita ei tarvinnut hävetä. Olimme 

yhdessä Anais-mummon kanssa juoneet konjakin miltei loppuun 

ja  tunsin oloni  uhmakkaaksi.  Nakkelin niskojani  itsekseni,  sillä 
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kihelmöinti kiusasi yhä. Tunsin miehen katseen hivelevän varta-

loani. Hän ei kuitenkaan eleelläkään osoittanut mitään huonoja 

tapoja eikä sanonut minulle mitään.

Tupakkavaunun  tunnelma  oli  riehakas  ja  savusta  sakea. 

Edempänä istuvalla naisporukalla oli naurunkätkätyksestä päätel-

len kovasti hauskaa. Teinipoika kavereineen rummutteli jaloillaan 

ja  käsillään.  Anais-mummo selvitteli  minulle  kuolevan  sukunsa 

värikkäitä vaiheita. Mustaan hapsutakkiin pukeutunut vaalea mies 

poltti  tupakkaa ja  kuunteli  vierustoverinsa humalaista  selostusta 

muusikon kiertue-elämästä.

En malttanut olla vilkaisematta hattupäistä miestä. Katsah-

din,  vaikka  tunsinkin  oloni  hiukan hölmöksi  noin  kahdennen-

kymmenennen pään käännöksen jälkeen. Mies kohotti kysyvästi 

kulmiaan,  mutta  ei  edelleenkään  sanonut  mitään.  Tunnustelin 

vaivihkaa kainaloitani  ja  olin kiitollinen,  että kerrankin Rexona 

teki sen minkä lupasi. Varmuuden vuoksi kuitenkin riisuin bleise-

rini.

”Täällä onkin kuuma”, vierustoverini nyökytteli ja hikkasi.

Jälleen tunneli ja pimeys. Rykäisin. Nyt olin kokenut matkustaja 

eikä mikään tunneli hätkähdyttänyt. Juna jyskytti ja kolisi. Ääni 

kuului  yllättävän  kovana ja  penkki  allani  tärisi  yhä  kovemmin. 
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Puristin  reisiäni  tiukemmin  yhteen  ja  olin  iloinen  että  pimeys 

kätki punastumiseni.

Äkkiä ponnahdin seisomaan. Jokin oli nyt vialla. Poissa oli-

vat poikajoukon rummutukset ja naisjoukon rehevä nauru. Konja-

kin ja Anais Anaisin hajujen tilalle oli tullut ummehtunut, ikään 

kuin mausteinen tuoksu.

”Hei...”  koitin  huudahtaa,  mutta  ulos  tullessaan  huutoni 

vaimeni kuiskaukseksi.

Tunsin käsien kietoutuvan ympärilleni.

”Ei mitään hätää”, kuiskasi matala, hieman käheä ääni.

Huulet  ja  pieni  partakarvoitus  hipaisivat  korvaani  ja  ohi-

moani. Mausteinen tuoksu voimistui.  Junan heilumisesta huoli-

matta käsien ote oli vahva ja pitävä. Mies sanoi tyystin vieraalla 

kielellä sanan ja ympäristö alkoi saada valoa.

Myönnän ajatelleeni, etteivät VR:n junat olleet kovin luk-

susta. Punainen sisusta sai ympäristöstä jotenkin 70-lukuhenkisen 

likaisen luolan. Savu tupakkavaunuissa vain korosti sitä. Vaunu oli 

tietysti täynnä istuimia ja katonrajassa metalliset laukkuhyllyt.

Nyt minua kohtasi tyystin toisenlainen näky. Vaunun seinät 

olivat  muuttuneet  tummaksi  kiillotetuksi  puuksi,  ja  niillä  oli 

kynttilöitä  palamassa.  Jalkojeni  alla  oli  burgundinpunainen 

samettimatto  eikä  penkeistä  ollut  jälkeäkään.  Penkkien  tilalle 
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vaunuun oli ilmestynyt korkeaselkäisiä ja muhkeita nahkatuoleja. 

Mahonkinen pieni  pöytä,  jolla  oli  aistikas  viinikarahvi  ja  kaksi 

lasia.

Ja katto! Voi jumalauta... Sitä ei nimittäin ollut! Puiset sei-

näpaneelit häivyttyivät siinä missä katon olisi pitänyt alkaa ja ylä-

puolella kaartui aito tähtitaivas. Sieltä puhaltava vieno tuuli, joka 

ei sopinut junan kulkuun ollenkaan, sai kynttilätelineiden kristal-

lit helisemään ja liekit lepattamaan.

”Ei mitään hätää”, matala ääni kuiskasi uudestaan ja kädet 

hivelivät käsivarsiani rauhoittavasti.

Käännähdin ympäri ja olin kasvotusten sen oudon miehen 

kanssa. En ollut siitä yllättynyt. Hänen suupielensä olivat vinossa 

virneessä,  mutta  syvänruskeilla  silmillään  hän  katsoi  minua  sil-

miin. Ihoni nousi kananlihalle.

”Mitä helvettiä tämä on?” Kaiketi kuvittelin ääneni kuulos-

tavan kovinkin uhkaavalta ja tiukalta, mutta jotenkin se kuulosti 

omiin korviini värisevältä ja heikolta. 

Mies  hymähti  ja  irrotti  otteensa  minusta.  Viittamainen 

takki oli kadonnut ja nyt hänellä oli päällään vain tummat tiukah-

kot housut ja löysä valkoinen paita. Hiukset näkyivät nyt selvästi.  

Ne olivat pitkät, kiharat ja tummat.
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”Viiniä?” mies kysyi ja kohotti kulmiaan. ”Hienoa chardon-

nayta, sanoisin.”

Pystyin vain nyökkäämään ja  vajosin istumaan pehmeään 

tuoliin, jonka mies minulle ojensi. Kuuntelin junan jyskytystä ja 

tuoli  allani  tärähteli  sen  tahtiin.  Tärähtelystä  tuli  mieleen  ihan 

jotakin muuta ja tunsin punan leimahtavan poskilleni.

Sitten katseeni osui  vaunun päädyssä olevaan sänkyyn. Se 

oli yllättävän suuri ja koristeelliset pylväät vain korostivat sen mas-

siivisuutta ja muhkeutta.  Sänky ei ollut  tiukkaan pedattu,  vaan 

nukutun näköinen.  Juna jyskytti,  verisuoneni  kohisivat.  Nostin 

katseeni mieheen, joka ojensi viinilasia.

”Rentoudu”, hän sanoi pehmeästi. 

Hän puhui suomea, mutta selvästi vierasperäisellä korostuk-

sella. Ehkä ranskalaisella? En tiennyt.

”Mitä pidät?” mies kysyi ja viitasi kädellään ympärilleen. Ele 

vaikutti jokseenkin röyhkeältä ja röyhistelevältä.

”Ihan kiva”, mutisin.

”Taidan olla selityksen velkaa?”

No ihanko totta, ajattelin ärtyneenä ja siemaisin viiniä. En 

ollut ikinä juonut mitään niin hyvää. En minä mikään asiantun-

tija ollutkaan, mutta viini maistui jotenkin täyteläiseltä, hedelmäl-

liseltä ja pehmeältä. Pyörittelin sen makua hitaasti kielelläni.
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Mies nosti lasin huulilleen ja piti katseensa minussa. Toi-

voin,  ettei  hän  huomaisi  nännieni  kovettumista.  Tilanne  alkoi 

tuntua enemmän jännittävältä kuin pelottavalta.

”Minusta  on  mukavampaa matkustaa  näin.  Junanne ovat 

ankeita,  mutta  nopeita  ja  tehokkaita.  Kaipaan kuitenkin joskus 

seuraa tähän vaatimattomaan hyttiini  ja sinä vaikutit  kiinnosta-

valta naiselta. Hiukan uhmakkaalta kenties?”

Työnsin  vaistomaisesti  leukaani  eteenpäin.  Tunsin  oloni 

valikoiduksi. En mitenkään ylevällä tavalla, vaan ihan kuin mies 

olisi valinnut minut kuin palkintolehmän: ”Tuo näyttää hyvältä. 

Kokeillaan sitä.” Mies purskahti nauruun kuin olisi lukenut aja-

tukseni.  Nauru oli  matalaa,  täyteläistä ja  kumpusi  syvältä.  Hän 

ojentautui seisomaan yhä huvittuneena ja ojensi kätensä.

”Nousehan”, hän kehotti.

Enkä osannut muuta kuin laskea viinilasini pöydälle ja tart-

tua  ojennettuun  käteen,  joka  hohkasi  lämpöä.  Tanssijan  elein 

mies  tempaisi  minut  seisomaan  ja  suoraan  syliinsä.  Hän  laski 

kätensä lantiolleni ja hymyili.

”Pidän asenteestasi. Huomaan, että et sano kaikkea ääneen. 

Ei ole tarviskaan. En itse asiassa pidä puhumisesta. Pidän enem-

män... hmm... ruumiinkielestä.”
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Virnistys  oli  suorastaan poikamainen. Käsien lämpö alkoi 

poltella lantiollani. Junan jyskytys kuului nyt jostakin kauempaa 

ja  omien suonieni  tykytys  lähempää.  Saatoin  suorastaan  tuntea 

järjen pakenevan ajatuksistani. Kun missään ei ollut mitään järkeä, 

niin eikö olisi parasta antaa mennä vain? Kuin vastauksena sanat-

tomaan kysymykseeni mies painoi huulensa huulilleni. Maistoin 

hänen huuliltaan sen samaisen viinin, mutta myös jotakin muuta. 

Mausteisuutta, makeutta. Suudelma oli vaativa ja määrätietoinen. 

Tämä mies tiesi mitä halusi.

Mies antoi kätensä nousta lantioltani selkäni kaarta myötäil-

len  kohti  niskaa.  Tukeva,  hieman  rajukin  ote  hiuksistani  sai 

minun  käteni  puristamaan  hänen  käsivarsiaan.  Puraisin  häntä 

kevyesti alahuulesta. Varoitin häntä olemasta liian mahtipontinen 

ja itsevarma. Minullakin oli tahtoni ja haluni. Mies vetäytyi ja vir-

nistin hänen hämmennykselleen. Palasin viinilasini ääreen.

”Odotat varmaankin, että pyydän sinua kertomaan itsestäsi.”

”Naiset ovat luontaisesti uteliaita”, mies myönsi ja istuutui 

hänkin.

”Siitä voidaan olla montaa mieltä”,  tuhahdin ja join lisää 

viiniä. Ehkä se helpottaisi sopeutumistani. ”Oikeastaan minua ei 

kiinnosta nimesi,  asuinpaikkasi tai  se,  että oletko naimisissa vai 

sinkku.”
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”Eikö?” mies kohotti kulmiaan.

”Mitä  minä  niillä  tiedoilla  tekisin?  Luultavasti  et  kertoisi 

mitään tai valehtelisit. Tai selittelisit jotakin rajallisesta ymmärryk-

sestäni.”

”Paljon mahdollista”, mies myönsi.

”Minkälaista seuraa etsit?” kysyin suoraan.

”Riippuu seurasta.”

En malttanut olla vilkaisematta petaamatonta sänkyä. Junan 

tärähtely tuntui jälleen nahkatuolissa asti turhankin hyvin. Rykäi-

sin ja yritin ryhdistäytyä.

”Kiertelet”, syytin. 

Mutristin  huuliani  ja  toivoin,  että  huulipunan  tuomasta 

rusotuksesta olisi edes jotakin vielä jäljellä. Miehen silmät välähti-

vät ärtyneesti ja hän nousi paikaltaan. Kaipasin tupakkaa peittä-

mään hermostukseni, mutta käsilaukkuni ei ollut näemmä päässyt 

mukaan tähän todellisuuteen. En ehtinyt harmitella asiaa monta-

kaan sekuntia, kun mies teki ratkaisevan liikkeensä. Hän työnsi 

toisen kätensä jalkojeni  alle  ja tuki  toisella selkääni  napatessaan 

minut syliinsä. Se kävi näemmä varsin helposti. Hän kantoi minut 

vuoteeseen  mahtipontisin  elkein  kuin  leijonamies  Madonnan 

musiikkivideossa.
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Kiedoin käteni hänen kaulansa ympärille. Mitäpä sitä suotta 

säästä keskustelemaan. Sama tähtitaivas näkyi yhä yläpuolellamme 

vakaana. Hän suuteli minua ahnaasti ja liu'utti hameeni alushou-

sujeni kera alas. Saapikkaistanikin määrätietoinen ja hieman hen-

gästynyt  mies  suoriutui  näppärästi.  Seuraavaksi  kyytiä  saivat 

hänen omat vaatteensa suosiollisella avustuksellani. Ihailin leveää, 

lihaksikasta  selkää  ja  avasin  hänen hiuksiansa  sitoneen nauhan. 

Tummat hiukset valahtivat vapaina hänen olkapäilleen. Ne tun-

tuivat käteeni karhealta kuin hevosen harja.

Mies nojasi käsivarsiinsa, jotta hänen painonsa ei rusentaisi 

minua alleen.  Hän  suuteli  minua uudestaan.  Tällä  kertaa  peh-

meämmin, mukaansa houkutellen.  Ja minä olin hänen vietävis-

sään, lähdin mukaan pieneen seikkailuun. Avasin jalkojani ja sul-

jin silmäni. 

Juna tärähteli rytmikkäästi ja hänen kielensä löi tahtia sisäl-

läni. Mieleni teki kiemurrella nautinnosta, mutta yritin pysyä pai-

kallani miehen toimintaa helpottaakseni. Vartaloni ei rytmistä pii-

tannut, vaan lopulta värähteli yhä kiivaammin ja kiivaammin kun-

nes saavutin huipun. Huohotin ääneen. Veri kohisi korvissani ja 

tunsin itseni sillä hetkellä maailman onnellisimmaksi matkustajaksi.

Mies  asettautui  vierelleni  ja  hyväili  selkääni  itsetietoinen 

hymy huulillaan.  Hän ei  sanonut mitään ääneen, mutta ei  sille 
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ollut tarvettakaan. ”Oletko tyytyväinen”, kysyivät hänen silmänsä. 

Suljin  ja  aukaisin  silmäni  hitaasti  myöntymisen  merkiksi.  En 

halunnut rikkoa tunnelmaa puhumalla ääneen enkä oikein tiennyt 

mitä olisin sanonutkaan. Parempi oli olla hiljaa ja antaa lumouk-

sen verhota minut.

Tunsin olevani  vastapalveluksen velkaa ja painoin miehen 

selälleen.  Hänen rintalihaksensa tuntuivat  kovilta  käsieni  alla  ja 

sydämen  jyske  kävi  kiivaana.  Olen  rohkea  nainen,  muistutin 

itseäni  ja suutelin hänen vatsaansa.  Kielsin itseäni  ujostelemasta 

nyt.  Tällaista  tilaisuutta  ei  taatusti  joka  reissulla  olisi  tarjolla. 

Hivuttauduin suudelma suudelmalta alemmaksi ja oli minun vuo-

roni antaa nautintoa.

Kumppanini  ei  kuitenkaan  sietänyt  kauaa  toimetonta 

oloaan, kun olin etsiytynyt hänen käsiensä ulottumattomiin. Jota-

kin vieraalla kielellä murahtaen hän nousi puoli-istuvaan asentoon 

ja käänsi minut alleen. Äkkinäinen ja raju liike sai  minut ensin 

pelästymään, mutta en kauaa ehtinyt asiaa pohtia, kun hän työn-

tyi  sisääni.  Huudahdin  hämmästyksestä  ja  nautinnosta.  Miltei 

kivunsekaiset  nautinnon  aallot  värisyttivät  vartaloani  liikkues-

samme tasaisessa  rytmissä.  Minä,  mies  ja  juna.  Huusin  ääneen 

päästessäni suorastaan tukahduttavan himon ja täyttymyksen hui-

pulle.
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Raju orgasmini sai tähdet välkkymään silmissäni. Näin mys-

tisen vaunun yllä olevan yötaivaan. Hiljalleen ympäristö tummui 

kohti  pimeyttä,  mutta  tähdet  tuikkivat  yhä  silmissäni.  Tunsin 

pehmeän  suudelman  ohimollani.  Mausteinen  tuoksu  sekoittui 

johonkin muuhun pistävään aromiin. Ehkä myskiin? Jälkiväräh-

dykset ravistuttivat minua. Tunsin koko junavaunun tärisevän ja 

äkkiä olin taas täydellisessä pimeydessä.

Korvani paukahtivat lukkoon junan syöksyessä ulos tunne-

lista. Laskeutuva aurinko loi jälleen valoaan savun samentamaan 

ankeaan  vaunuun.  Naisporukka  jatkoi  naureskeluaan,  poikapo-

rukka rummutteluaan. Räpyttelin hämmentyneenä silmiäni.

”Onkos  sinulla  matkapahoinvointia?”  Anais-rouva  kysyi 

huolestuneella äänellä. ”Tärisit siihen malliin, että aattelin sun saa-

van jonkun kohtauksen. Pieni tömpsy vois rauhottaa.”

Tuijotin vieressä istuvaa rouvaa pöllämystyneenä ja  petty-

neenä. Matkani kiinnostavin osuus oli näemmä loppunut lyhyeen. 

Nieleksin. En tiennyt uskaltaisinko vilkaista takaviistoon. Olisiko 

mystinen matkakumppanini vielä siellä? Ja koska seuraava tunneli 

tulisi?
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Tulen kutsu
Susi

au.    

Mieleni  ei  saanut  yhtäkään järkevämpää ajatusta  aikaiseksi. 

Nostin Manhattan-drinkkini huulilleni ja join loput punertavasta 

juomasta. Juorulehtien rakeiset kuvat eivät olleet tehneet hänelle 

oikeutta.  Mies  oli  jumalainen.  Jokainen  nainen  näki  päiväunia 

siitä  miestyypistä:  tuuheat  hiukset,  voimakas  leuka,  suora nenä, 

vihreät tuikkivat silmät, suudeltavan hyvännäköiset huulet, pitkä 

vartalo, leveät hartiat ja vatsalihakset, jotka miltei pystyi näkemään 

Armanin smokin läpi. Lyhyesti: hän näytti mieheltä, josta oli syytä 

pysytellä kaukana.

V

Sain vastaukseksi myöntävän hymähdyksen, joten minun oli 

täytynyt huokaista vauni ääneen. 

”Mutta näpit irti, minä näin hänet ensin”, Ramina sanoi.

”Et sinä saa naida työkavereitasi.”

19



”Ei se ennenkään ole estänyt. Ja sitä paitsi, sinähän seurus-

telet.” 

En viitsinyt  korjata  Raminaa  ilmoittamalla,  etten  todella-

kaan seurustellut Cedricin kanssa. Sen mies oli onnistunut pilaa-

maan yhdellä katseella. Miehet.

Minä tarvitsin  uuden drinkin.  Syvällä  sisimmässäni  kum-

pusi tahto päästä lähemmäs miestä, joka oli kadonnut väkijouk-

koon. Halullani ei ollut mitään tekemistä ihmismäisen ulkokuo-

reni kanssa.

Oli parempi palata siihen, mistä kaikki alkoi. Tasan tarkkaan edel-

liseen  maanantaihin.  Raminalla  oli  kuulemma  vuosikymmenen 

parhaita uutisia. Siksi minä näin ystäväni kantakuppilassamme vii-

dennen linjan varrella.

Ramina saapui viimeisenä. Hän solahti paikalleen kissamai-

sella viehkeydellä, josta Savannah oli kateellinen, vaikkei hän sitä 

myöntänytkään.

Ramina  piti  meidät  jännityksessä.  Hän  pöyhäisi  lyhyitä 

hiuksiaan,  jotka  oli  värjätty  mustalla,  punaisella  ja  valkoisella 

muistuttamaan hänen lohikäärmeensä värejä. Sitten hän pyysi ohi 

kulkevaa tarjoilijaa tuomaan meille pullon Cavaa.

20



Ramina  kuului  lohikäärmeenratsastajiin.  Hän  oli  saanut 

urhoollisuusmitalin  Kalliovuorten  maahiskahakoissa  viisi  vuotta 

aiemmin – vain 25-vuotiaana – ja ylentynyt New York Cityn osas-

toon,  jonne  ei  kuka  tahansa  päässyt.  Niin  minäkin  olin  hänet 

tavannut. Olin juuri valmistunut toimittajaksi ja päässyt assistent-

tina mukaan haastattelemaan NYC:n ensimmäistä  naiskoulutta-

jaa. Loppua saattoi pitää historiana.

Viisi  vuotta  myöhemmin Ramina oli  onnellinen  unelma-

työssään. Hän oli jatkuvasti lehtien juorupalstoilla uusimpien val-

loitustensa  ansiosta.  Minä  olin  jämähtänyt  The  New Yorkerin 

reportaasipuolelle,  vaikka  olisin  halunnut  päästä  kirjoittamaan 

proosaa tai lyriikkaa. Rakastin työtäni, mutta olisi pitänyt keksiä 

jotain  ainutlaatuista,  jotta  pomoni  olisivat  huomanneet,  että 

minusta oli parempaankin.

”No,  mitä  uutta?”  Savannah  kysyi  kyllästyttyään  odotte-

luun. Siinä missä Ramina oli vaaleista vaalein – lukuun ottamatta 

hiuksiaan, joiden väriä hän vaihteli säännöllisesti – Savannah oli 

tumma. Savannah oli entinen malli, nykyinen laulaja. Ja rikkaiden 

ravintoterapeutti sekä personal trainer, millä hän ansaitsi huomat-

tavasti paremmin kuin laulamisella.
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Ramina laittoi ruokalistansa sivuun. Hänen mantelinväriset 

ja -muotoiset silmänsä välähtivät vaivoin hallittua riemua. ”Meillä 

on varainkeruutilaisuus ensi lauantaina”, hän kertoi.

Se  ei  ollut  mikään  uutinen.  Lohikäärmeakatemia  vietti 

varainkeruujuhlaansa  aina  lokakuun  ensimmäisenä  viikonlop- 

puna.

”Kaikki,  jotka ovat  jotain,  saapuvat  paikalle.  Kuten myös 

me kolme. Miltä kuulostaa?”

Leukani  oli  loksahtaa  auki.  Onneksi  tarjoilija  toi  meille 

lasimme, minkä aikana sain korjattua ilmeeni. Lohikäärmeakate-

mian varainkeruut olivat vain rikastakin rikkaammille. Toimittajat 

eivät päässeet sisään. He joutuivat syyssäästä huolimatta odottele-

maan  kadulla,  jos  halusivat  saada  kuvan  tai  haastattelunpätkän 

vierailta.

”Et ole tosissasi”, henkäisin.

”Totta kai olen. En tietenkään voi kertoa, kuinka sain kut-

sut”, Ramina iski silmää, jotta meille kävi ilmiselväksi kuinka kut-

sut olivat järjestyneet. ”Näistä juhlista ette halua jäädä paitsi. Juh-

lat, joista puhutaan koko seuraava vuosi! Ja mikä parasta, te näette 

lopultakin Warren Alastairin.”

Warren  Alastair  oli  legenda.  Oppinut  kuulemma ratsasta-

maan  lohikäärmeellä  ennen  kuin  oppi  kävelemään,  tehnyt 
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sankariteon  toisensa  jälkeen  Välimerellä  riehuneiden  vesisotien 

aikaan  ja  oli  sietämättömän  hyvännäköinen  tietysti.  Hän  oli 

Raminan kaltainen luonnonlahjakkuus,  joka oli  saanut  mitaleja 

toisensa  jälkeen,  vaikkei  ollut  vielä  edes  kolmenviiden.  Hänen 

sanottiin  puhuvan  lohikäärmeiden  kieltä.  Hänestä  kiersi  paljon 

huhuja,  jotka  olivat  vielä  villimpiä  kuin  Chuck  Norris -faktat. 

Warren ei ollut ehtinyt asua NYC:ssä kuin pari kuukautta, mutta 

hän oli tullut kaikille tutuksi vilkkaan seuraelämänsä ansiosta.

Warren  oli  jättänyt  rintamat  taakseen  ja  saanut  viran 

NYC:n lohikäärmeakatemiasta. Ramina oli useammin kuin kerran 

maininnut Warrenin sotilasarvon, mutta sellaiset sanat muuttuivat 

puuroksi  minun päässäni.  Tärkeintä Raminan mukaan oli,  että 

Warren  oli  korkea-arvoinen,  rikas  ja  niin  kuuma,  ettei  toista 

samanlaista ollut. Ja kaikkein merkittävintä: sinkku.

”No  niin,  ja  sitten  niihin  vuosikymmenen  uutisiin”, 

Ramina ilmoitti, kun olimme lopultakin saaneet ruokaa eteemme.

Olin purskauttaa juomani takaisin lasiin. ”Mikä voisi voit-

taa kutsut vuoden hulppeimpiin juhliin?”

”Nämä”,  Ramina  sanoi  ja  kurottautui  kassiensa  puoleen. 

Hän nosti esille pahvisen saapaslaatikon ja avasi sen. ”Siis katsokaa 

nyt näitä! Ne ovat Louboutinit.  Louboutin on alkanut valmistaa 

ratsastussaappaita.”
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Olisin halunnut nauraa, mutta olin liian kiireinen napates-

sani toisen kiiltävänmustista nahkasaappaista käsiini, ennen kuin 

Savannah omi molemmat itselleen. Louboutinin ratsastussaappaat 

eivät  olleet ratsastussaappaat,  mutta pidin suuni kiinni. Ei ollut 

ensimmäinen kerta, kun muotitalo muokkasi työesineestä jotain 

aivan muuta. Jos Ramina todella aikoi ratsastaa kaunottarissaan, 

ne olivat hänelle ratsastussaappaat. Ramina oli sellainen. Hän ei 

välittänyt sanojen merkityksistä.

”Parasta  lohikäärmeennahkaa,  pikimustaa,  katsokaa  nyt 

kunnolla.”

Kuljetin sormiani pohjekaarta pitkin. Nahka tuntui silkki-

seltä sormieni alla. Pohja oli laavakumia, joka kesti jopa lohikäär-

meen henkäyksen. Korko oli tavallista stilettoa paksumpi käytän-

nön  syistä.  Viiden  tuuman  pituus  pelasti  kannan  näyttämästä 

tolppamaiselta.  Punainen ulkopohja  hohti  kiiltävänä.  Ne  olivat 

todellinen mestariteos.

”Paljonko?” kysyin. Lohikäärmeennahka tuoksui taivaallisel-

ta. Se kesti mitä vain ja oli silti pehmeää ja taipuisaa. Lohikäärme 

oli  ollut  monisatavuotinen,  elänyt  onnellisen  elämän  ja  ehtinyt 

hyväksyä tulensa hiipumisen. Lohikäärmeen olemus huokui nahan 

pinnasta sormenpäihini. Saappaat oli tehty siipien nahasta. Tunsin 

siipien lehahduksen kuin ne olisivat olleet omani. Kylmä ilmavirta 
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kasvoilla, niin korkealla, että ihmisten pitämä melu haihtui tuulis-

päihin.

Säpsähdin  ulos  ajatuksistani  ja  ojensin  kengän  takaisin 

oikealle omistajalleen. Vilkaisin vaivihkaa Raminaa ja Savannahia, 

mutta kaikeksi onneksi he eivät olleet huomanneet mitä tapahtui.

”Tiedäthän, ettei naiselta saa ikinä kysyä painoa tai kenkien 

hintaa.”

Naurahdin Raminan vastaukselle samalla, kun yritin koota 

itseäni.  Halusin  saada  uudet  kengät.  Tai  laukun.  Mieluiten 

molemmat, mutta rahani olivat lopussa kuten aina viikkoa ennen 

palkkapäivää. Toisaalta kiihkeä yhden yön suhdekin olisi kelvan-

nut.  Halusin  muistuttaa  itselleni,  miksi  olin  valinnut  elämän 

NYC:ssä.

”Kuinka monta vuotta ehdin valittaa, ettei mistään saa kun-

nollisia ratsastussaappaita?” Ramina jatkoi. ”Vielä kun Prada alkaa 

tuottaa äitiysvaatteita, voin minäkin harkita lisääntymistä.”

Se sai  minut  ja  Savannahin puhkeamaan nauruun.  Kyllä, 

olin joutunut luopumaan jostain, mutta se oli ollut sen arvoista.

Maanantain ja lauantain välillä ei ollut tapahtunut mitään tavalli-

suudesta  poikkeavaa.  Olin  yrittänyt  tyrkyttää  päätoimittajalleni 

näytteitä  harrasteteksteistäni,  mutta  hän  ei  ollut  kiinnostunut. 
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Tarvitsin  jotain  suurempaa.  Maailman  mullistavaa.  Lisäksi  olin 

käynyt vaatevarastoni kahdesti läpi ja juossut sitten Bloomingda-

le’sille.  Kaikeksi  onneksi  luottokorttini  maksuraja  ei  ollut  vielä 

ylittynyt,  ja  olin  saanut  ostettua  mustalle  Donna  Karanilleni 

(jonka  olin  löytänyt  vuotta  aiemmin  mahtavasta  alennusmyyn-

nistä)  uudet  asusteet,  joilla  pystyin  päivittämään  iltapukuni 

oikealle  vuodelle.  Laukuksi  valitsin  tietysti  uskollisen  Chanelin 

kirjekuoren, jonka olin saanut valmistujaislahjaksi.

Keskiviikon  vierailullamme  Jungle  Roomiin  onnistuin 

tutustumaan Cedriciin, joka toimi tarvittavana todellisuuspakona. 

Hän tiesi mitä teki ja uskalsi toteuttaa mielihalujaan. Nami. Ced-

ricissä  ei  ollut  mitään  muuta  vikaa  kuin  koiranpennunsilmät, 

jotka mankuivat toisia treffejä torstaiaamuna herättyämme. Siinä 

meni minun haluni. En voinut sietää aikuisia miehiä, jotka aneli-

vat.  Juuri  kun  olin  kuvitellut,  että  Cedriciä  olisi  ollut  mukava 

tapailla.

Niin minä kiireisen viikon jälkeen seisoin keskellä rikkaita ja vielä 

rikkaampia, enkä saanut katsettani irti lohikäärmeherrasta.

Ennen  kuin  ehdin  estää,  Ramina  oli  matkalla  Warrenia 

kohti.  Minun  olisi  tehnyt  mieli  kirota.  Niin  paljon  kuin  olin 

odottanutkin  Warrenin  näkemistä,  en  olisi  halunnut  tehdä 
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miehen  kanssa  lähempää  tuttavuutta.  Hän  osannee  puhua  lohi

käärmeiden  kanssa,  mieleni  muistutti.  Hän  tunsi  lohikäärmeet, 

joten  hän  saattaisi  olla  liian  tarkkanäköinen  minun  suhteeni. 

Hänestä olisi pitänyt pysytellä kaukana.

Vilkaisin olkani yli Savannahia, mutta hän oli ryhtynyt jut-

telemaan toisen miehen kanssa eikä ollut enää kovin kiinnostunut 

Warrenista. Siksi kiirehdin Raminan perään yksin.

”… tämä on ystäväni Hel”, Ramina päätti sanansa Warrenille.

”Helene”, korjasin Raminaa, ja tarjosin kättäni Warrenille. 

”Äidilläni oli klassikko-vaihe, kun hän odotti minua. Olen vain 

iloinen, ettei minusta tullut Ophelia tai Jocaste.”

Warren  tarttui  ojennettuun  käteeni  muttei  kätellyt.  Hän 

suuteli  kevyesti  rystysiäni.  ”Warren”,  hän  esittäytyi.  ”Nainen, 

jonka kauneuden vuoksi jokainen Kreikan mies oli valmis taistele-

maan.  Äitisi  on  nimennyt  sinut  hyvin.”  Hänen katseensa  lipui 

minua pitkin.

Hymyilin Warrenille, vaikka hän käyttäytyi teennäisesti. Se 

oli eittämättä siirappisin huomautus, jonka olin kuullut nimestäni.

”Hel kirjoittaa The New Yorkeriin”, Ramina jatkoi esitte-

lyään.

”Toimittaja?”  Warren  kysäisi  kääntämättä  katsettaan 

minusta. ”Toivottavasti kirjoitat minusta kauniisti.”
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”Se  riippuu  siitä,  kuinka  käyttäydyt”,  vastasin,  mikä  sai 

Warrenin huulille aidon hymyn. Hänen oikeassa poskessaan oli 

hymykuoppa.

Sitten hetki oli ohi. Warren puhui rennosti hieman sano-

jaan venyttäen, ja hänen silmissään oli tarkkaamaton katse. Koko 

miehen olemus viestitti, että hän oli humalassa, eikä hänessä ollut 

mitään pintaa syvemmällä. Paitsi hymy, jonka hän oli väläyttänyt 

minulle huolimattomuuttaan.

”Ramina Kelly! Täällähän sinä olet”, ohimoiltaan jo hieman 

harmaantunut  mies  keskeytti  meidät.  ”Yläkerrassa  on  kyselty 

sinun perääsi. Jos olet koskaan himoinnut ylennystä, nyt olisi aika 

näyttäytyä siellä.”

Raminan ilme valahti silmänräpäykseksi. Sitten hänen kas-

voilleen syttyi palo, jollaista en ollut aiemmin nähnyt hänellä kuin 

uuden petikumppanin löytyessä.

Mies  ojensi  kyynärvarttaan,  johon ystäväni  tarttui  epäröi-

mättä. Hän pyyhkäisi Valentinonsa helmat järjestykseen ja ojensi 

minulle tyhjentyneen drinkkilasinsa.

”Hel, Warren, nähdään myöhemmin”, Ramina ilmoitti.

En  voinut  pidellä  hymyäni.  Yksi  mies  unohtui  silmän- 

räpäyksessä, jos tuli mahdollisuus ylennykseen. Raminalle hänen 

uransa oli tosirakkaus, miehiä tuli ja meni.
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Vilkaisin Warrenia ja yritin keksiä, kuinka pääsisin hänestä 

helposti eroon. ”Sinulla on varmasti paljon ihmisiä tervehdittävä-

nä. Voin etsiä ystäväni.”

”Mikäpä  herrasmies  minä  olisin,  jos  lähtisin  matkoihini, 

enkä tarjoaisi juotavaa kauniille seuralaiselle.” Warrenin hymy oli 

palannut keinotekoiseksi. Nyrpistin miltei nenääni, mutta onnis-

tuin korjaamaan ilmeeni ajoissa. Hän asetti kätensä kevyesti alase-

lälleni tarkoituksenaan taluttaa minut baaritiskille.

Se  tuntui  hyvältä.  Olisin  halunnut vain  seurata  miestä. 

Hänen kosketuksensa sai lämmön tulvimaan sisuksiini. Siitä huo-

limatta pakottauduin pysähtymään paikoilleni. Tartuin Warrenia 

kädestä ja käänsin hänet minua kohti. Hänellä oli kauniit ruohon-

vihreät silmät, joissa oli ripaus kultaa. Olin aiemmin luullut, että 

sellainen oli mahdollista vain kioskipokkareissa, mutta miehen sil-

missä todella kimalteli kultahippuja.

”Kuulehan, Warren”, katsoin häntä vakaasti silmiin, vaikka 

vaistoni  huusi,  että  kiedo käsivarret  miehen kaulaan  ja  suutele, 

koska et välttämättä ikinä saa toista tilaisuutta.  ”En tiedä,  mitä 

teet, mutta lopeta ja ole oma itsesi.”

Alkuun ajattelin, ettei sanoillani olisi minkäänlaista vaiku-

tusta. Siksi hämmennyinkin, kun Warrenin katse tarkentui puo-

likkaan annoksen liikaa juoneesta ilmeestään. Hänen käsivartensa 
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kiertyi  selkääni  ja  veti  minut  askeleen  lähemmäs.  Vartalomme 

melkein koskivat toisiaan. Hän joutui kumartumaan hieman, jotta 

pystyi  kuiskaamaan  korvaani,  vaikken  ollut  kovin  lyhyt  neljä- 

tuumaisilla Manolo Blahnikeillani.

”Milloin?”

En voinut olla hymähtämättä pieneen nauruun. ”Sinä ereh-

dyit hymyilemään oikeasti”, vastasin. Yritin ajatella muuta kuin 

sitä, että Warren tuoksui Giorgio Armanilta. Ja hän oli pukeutu-

nut Armaniin. Olivatkohan hänen alushousunsakin Armanit? Voi 

ei, pois sellaiset ajatukset! Niistä ei seurannut mitään hyvää. Muu-

ten kuin hetkellisesti. Tai ehkä ne olisivat Hugo Bossit, se sopisi  

Warrenin itsevarmaan käytökseen. Lopeta se, älä edes mene sinne!

”Miksi?”

Warren pyyhkäisi korvani taakse suortuvan, joka oli karan-

nut juhlanutturastani. ”Anna minun säilyttää edes jokin salaisuus. 

Juotavaa?”

En osannut muuta kuin nyökätä Warrenin ehdotukselle, ja 

annoin hänen ohjata minut tiskille.

”Manhattan ilman koristekirsikkaa, kiitos”, pyysin baarimi-

kolta.

Se sai  Warrenin nauramaan, mutten tiennyt mille,  ennen 

kuin hän tilasi omansa: ”Ja kuiva Rob Roy.”
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”Meidäthän on kuin luotu toisillemme”, Warren lausahti, 

kun  odottelimme  drinkkejämme.  Tekemällä  tehty  flirttailu  oli 

kadonnut hänen äänestään, joten nauroin hänen vitsailulleen.

”Älä  vain  sano,  että  kuulut  ihmisiin,  jotka  kategorioivat 

ihmiset lempimyrkkyjensä mukaan.”

”En”, Warren vastasi. ”Arvotan heidät sen mukaan, halua-

vatko he nähdä muunkin kuin sen, mikä heidän eteensä levite-

tään. Sivumennen sanoen, muistuta minua, etten ikinä istu kans-

sasi samaan pokeripöytään.”

Se osui hieman liian lähelle. Minulla oli tapana kustantaa 

kallis  makuni  pelaamalla  pokeria  rikkaiden  kanssa.  Hymähdin 

vastaukseksi ja vitsailin takaisin: ”Juuri kun kuvittelin keksineeni 

keinon, jolla rahoittaa seuraavat kenkäostokseni.”

Warren  ei  ollut  lainkaan  niin  rasittavaa  seuraa  kuin  olin 

esittäytymishetkellä pelännyt. Hänen naurunsa oli pehmeä ja läm-

min, mutta sitä ei saanut revittyä hänestä kovin usein esille. War-

renin huumorintaju oli englantilaisen kuivakka, mikä sopi hänen 

vakavaan olemukseensa. Siitä huolimatta minulla oli hauskempaa 

kuin pitkiin aikoihin. Kun minun oli aika lähteä kotiin, hän saat-

toi minut ulos ja viittoi taksin.

En jäänyt usein sanattomaksi, mutta oloni oli vaikea, kun 

taksi pysähtyi kohdallemme. En ollut aiemmin ollut vastaavassa 
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tilanteessa:  lähdössä  yksin  kotiin,  mutta  illan  seuralainen  siinä 

edessäni.  Tavallisesti  seuralainen lähti  matkaani.  Tai  sitten jätin 

miehen sisälle.

”Kiitos”, sanoin. ”Minulla oli mukava ilta.”

Kiusoitteleva  hymy nousi  Warrenin  kasvoille.  ”Onko tuo 

parasta,  mihin  sinä  pystyt?  Luulin,  että  sinä  rahoitat  elämäsi 

sanoilla.”

”Et varmasti pysty parempaankaan.”

”Olen  ennemmin  tekojen  mies”,  Warren  myönsi.  Hän 

kumartui puoleeni, ja lipaisin vikkelästi huuliani suudelmaa odot-

taen. Warren kohotti etusormellaan leukaani. Sydämeni hypähteli 

jännityksestä, mutta mies yllättikin minut. Hän painoi pehmeän 

suudelman otsalleni.

Silmäni  sulkeutuivat  ja  kevyt  henkäys  karkasi  huuliltani. 

Vatsanpohjassani  hehkui lämpö. Kukaan ei ollut  koskaan aiem-

min tehnyt niin minulle.

Warren  tarttui  käteeni  ja  puristi  pienen  kartonkikortin 

kämmeneeni. Sitten hän astui kauemmas. Hän avasi oven ja auttoi 

minut autoon.

”Hyvää yötä”, hän toivotti.

Vastasin samoin ja vedin auton oven kiinni. Sanelin osoit-

teeni taksikuskille, minkä jälkeen vilkaisin korttia.  Käyntikorttia. 
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Ivallinen nauru purskahti huuliltani. Warren Alastair oli aliarvioi-

nut minut jos kuvitteli, että ottaisin häneen yhteyttä siten.

Pujotin  kortin  laukkuni  sivutaskuun,  vaikka  mieleni  teki 

repiä sen silpuksi.  Hänen yhteystietonsa saattaisivat  joskus tulla 

tarpeellisiksi töissä. Sitten kävin mukavammin penkille ja annoin 

itselleni oikeuden hautautua tuntemuksiin, jotka olivat vallanneet 

minut hetkeä aiemmin. Viisitoista minuuttia taksin nahkapenkillä 

oli  riittävästi.  Jättäisin ne sinne lähtiessäni, enkä palaisi  hetkeen 

enää.

Savannah  ja  Ramina  kutsuivat  minut  seuraavana  aamupäivänä 

kriisibrunssille  setvimään,  mitä  minun  ja  Warrenin  välillä  oli 

tapahtunut. He eivät voineet uskoa korviaan, kun kerroin, etten 

soittaisi hänelle.

Pysyin sanassani. Tein töitä, kävin ystävieni kanssa ulkona, 

kirjoitin ja urheilin. Siitä elämäni oli  aina koostunut. Pakottau-

duin olemaan ajattelematta ylimaallista vetoa, jota olin tuntenut 

Warrenia  kohtaan.  Cedric  oli  kinunnut  minua  treffeille  sähkö-

postitse – työosoitteeni valitettavasti löytyi Internetistä. Yhteyden-

otot  loppuivat,  kun  juorupalstoille  ilmestyi  kuvia  minusta  ja 

Warrenista  taksilla.  Kerrankin juorulehdistä  oli  hyötyä,  vaikken 
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pitänytkään siitä,  että  olin  saanut  kuvani  sivuille.  En halunnut 

samanlaista mainetta kuin Raminalla oli.

Warren  Alastairin  osalta  juorupalstat  hiljenivät  hetkeksi, 

mutta parin viikon jälkeen hänellä oli uusi seuralainen kainalos-

saan. Eikä hän näyttäytynyt kahdesti saman naisen kanssa. NYC:n 

arki oli siis palautunut normaaliksi. Todennäköisesti parin viikon 

hiljaisuus oli johtunut flunssasta.

Olin hyppinyt ilosta eräänä tammikuisena aamuna, kun pomoni 

antoi  minulle  erilaisen  toimeksiannon.  Pääsin  haastattelemaan 

lohikäärmetanssiryhmää, jonka kiertue oli saapunut Singaporesta 

asti. Heillä oli vain kolme näytöstä Broadwayllä – jotka olivat tie-

tysti  olleet  loppuunmyytyjä  jo  ties  kuinka  kauan.  Varsinainen 

haastattelija  oli  sairastunut,  joten  pääsin  tekemään  kulttuuri- 

puolen jutun, jonka piti tehdä oikeutta maailmankuululle tanssi- 

ryhmälle.

Haastattelu oli mennyt loistavasti, tablettini oli täynnä teks-

tiä, kuvia ja videota. Minulla oli jo hyvä hahmotelma siitä, kuinka 

rakentaisin juttuni, josta tulisi kruununjalokivi portfoliooni.

Kuulas helmikuun alun päivä oli lopuillaan, kun astuin ulos 

hotellista, jossa tanssijat yöpyivät. Päätin taksin viittomisen sijaan 

kävellä  parin  korttelin  matkan  metrolle.  Keveät  askeleeni 
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pysähtyivät kuitenkin kuin seinään, kun näin vihreänä ja sinisenä 

hehkuvan lohikäärmeen kiepillä kadulla. Se oli kokoiseni, mikä oli 

paljon enemmän kuin kumppanilohikäärmeet tavallisesti. 

Pienet parin vaaksan mittaiset lohikäärmeet olivat leikkisiä, 

söivät  tuholaishyönteisiä  asunnoista  ja  puhalsivat  sieraimistaan 

vesihöyryä.  Ne  kiintyivät  ihmisiinsä  voimakkaasti  ja  nauttivat 

erityisesti lasten seurasta. Kadulle asettautunut olento oli suuren 

koiran kokoinen. Sen kokoiset puhalsivat tulta. Niillä oli voimak-

kaat  leuat  ja  terävät  kynnet.  Ja  toisin  kuin  pikkulohikäärmeet, 

suuremmat  vaativat  arvokasta  käyttäytymistä  ja  kunnioitusta. 

Maaseudulla ne saattoivat viihtyä ihmisasumusten liepeillä, mutta 

kaupungeissa – varsinkaan Manhattanilla – niitä ei näkynyt.

Vedin  syvään  henkeä  ja  astuin  lähemmäs.  Tuli  sisälläni 

sykähti iloisena, kun se vastasi lohikäärmeestä huokuvaan tuttuun 

lämpöön.  Korkojeni  kopahdus  asvalttia  vasten sai  lohikäärmeen 

avaamaan laiskasti silmänsä. Tammikuinen pakkaspäivä olisi ehkä 

ennemmin  vaatinut  Uggeja,  mutta  ennemmin  olisin  käyttänyt 

kuukauden kierrätysvaatteita kuin laittanut jalkaani sellaiset hirvi-

tykset.

En ymmärtänyt, miksi lohikäärme oli majoittautunut kuiva-

pesulan viereen. Kun kävelin lähemmäs, kuulin riitelyä pesulasta. 

Olin itsekin pesettänyt siellä kalliimpia vaatteitani, sillä pesula oli  
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kuuluisa  ammattitaidostaan.  Pidin  paikan  omistavasta  paris- 

kunnasta, joten halusin varmistaa, ettei siellä tarvittu apua. Var-

sinkin, koska sen sulkemisaika oli  – tarkistin kellonajan puheli-

mestani – kahden minuutin kuluttua.

”Miten  niin  kortti  ei  käy?  Viimeksi,  kun kävin  täällä,  ei 

siinä  ollut  mitään  ongelmaa”,  asiakas  tivasi.  ”Lähin  seteliauto-

maatti on niin kaukana, etten kerkeä sinne.”

Hänen äänensä iski lävitseni. Olisin halunnut kääntyä kan-

noillani, mutta pieni kello oven yläpuolella oli ilmoittanut saapu-

misestani.

”Warren? Mitä sinä mesoat?” Astelin tiskille,  jolla makasi 

nippu hieman rypistyneitä seteleitä.

”Tarvitsen pukuni takaisin, mutta heidän kortinlukijassaan 

on ongelma.” Warren haroi turhautuneena hiuksiaan.

”Voitte tulla hakemaan sen huomenna, herra Alastair.”

”Tarvitsen sen tänään.”

”Paljonko?” kysyin ja kalastin lompakkoni Mulberryn Ale-

xani  pohjalta – sitä täydellisempää työlaukkua ei  voinut keksiä, 

käytännöllisen kokoinen ja tyylikäs kuin mikä.

Lohikäärmeiden läheisyys saattoi sekoittaa magneettijuova-

kortteja ja niitä oli majoittuneena lähihotelliin toista kymmentä 

tanssiporukan mukana.
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”Kuusikymmentä. Mutten voi ottaa sinulta rahaa”, Warren 

sanoi.

”Voithan. Maksat takaisin kun pystyt.” Hymyilin miehelle 

ja kohotin hieman toista kulmaani, kun laitoin puuttuvat setelit 

tiskille.

Warren hyväksyi piikkini sellaisenaan ja otti vastaan puku-

pussinsa. ”Miksen ole kuullut sinusta?”

”Odotin hetkeä, jolloin voisin saapua näyttämölle ja pelas-

taa sinut pulasta.”

”Ajoituksesi ei olisi voinut olla parempi. Asun lähellä, tule 

mukaan, niin maksan velkani heti.”

Warren avasi oven, ja astuin takaisin kadulle. Lohikäärme 

oli  edelleen paikoillaan,  mutta  se  nosti  päätään meidät  nähdes-

sään.

En tiennyt oliko Warrenin matkaan lähteminen hyvä idea. 

Hänen näkemisensä sai perhoset lentoon vatsassani.

”Voin tulla kääntymään ovella”, myönnyin.

Warren väläytti minulle hymyn. Sitten hän käänsi katseensa 

lohikäärmeeseen, joka venytteli raajojaan ja haukotteli leveästi.

Hän osannee puhua lohikäärmeiden kanssa, tuli taas mieleeni, 

mikä sai minut jännittymään. Lohikäärme ei siitä välittänyt vaan 

lehautti  siipiään kokeilevasti, ennen kuin löi kovempaa ja nousi 
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ilmaan. Olento katosi omille teilleen, mutta vasta sitten, kun oli 

katsonut minua suoraan silmiin – aina sieluuni asti.  Se tervehti 

oman klaaninsa jäsentä.

Warren  erehtyi  luulemaan  jännittyneisyyttäni  peloksi  ja 

sipaisi hartiaani vapaalla kädellään. ”Ne aistivat jännityksesi, sinun 

pitää rentoutua.”

”Eikö  suuri  ja  vaarallinen  eläinkaveri  ole  aikamoinen 

klisee?” kysäisin peitelläkseni  hermostuneisuuttani.  En halunnut 

ajatella, millaisia seuraamuksia sillä voisi olla,  jos Warren todella 

keskusteli lohikäärmeiden kanssa.

Warren naurahti ja viittasi minut matkaansa. ”Se on naapu-

rini.  Asuu  taloni  katolla  kevättalvisin.  Se  nauttii  auringonpais-

teesta, ja istun siellä joskus sen kanssa.”

”Sinä todella olet erilainen kuin muut.” Se oli harkittu lau-

se.  Olin  monesti  huomannut  miettiväni,  miksi  Warren esiintyi 

menestyvänä mutta hivenen hulttiomaisena ikisinkkuna. Toivoin, 

että mies epähuomiossa raottaisi salaisuuksien verhoa.

En siitä huolimatta ollut osannut odottaa varjoa, joka häi-

vähti Warrenin kasvoilla. ”Enemmän kuin voit kuvitellakaan.”

Oi Warren, minä pystyin kuvittelemaan paljon.
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Katselin  ympärilleni  Warrenin  eteisessä.  Tavarat  olivat  paikoil-

laan,  mutta  perimaskuliinisella  tavalla  hieman  epäjärjestyksessä. 

Lenkkarit ja juhlakengät sopuisasti sekaisin. Eteinen jatkui valoi-

saksi olohuoneeksi. En aikonut mennä sinne. Puristin molemmin 

käsin laukkuani, ja muistutin itseäni kerta toisen jälkeen, että olin 

tullut vain kääntymään.

Olohuone  oli  sisustettu  askeettisesti  kermalla  ja  beigellä. 

Suurin sisustuselementti olivat suuret ikkunat, jotka vetivät minua 

puoleensa vastustamattomalla tavalla. Ennen kuin huomasinkaan, 

olin kävellyt  huoneen poikki  ikkunoiden luokse.  Auringonlasku 

väritti taivaan oranssiksi, kaukaisuudessa lensi muutama lohikäär-

me.  Tornitalojen  lasiseinät  kimalsivat  tammikuisessa  ilta-aurin-

gossa hopeana ja pronssina.

Yhtäkkiä  Warrenin  käsivarret  kietoutuivat  keskivartaloni 

ympärille. Hän tuoksui taas Giorgio Armanilta ja joltain muulta, 

itseltään kai. Hengitin tuoksua sisääni ja suljin silmäni nauttiak-

seni hetkestä. Perhoset lepattelivat vatsani pohjassa, kun nojasin 

hieman häntä vasten. Warren kiristi hieman otettaan.

”Taidan  ymmärtää,  miksi  sohvasi  on  suunnattu  ikkunaa 

eikä telkkaria kohti”, sanoin.

Tunsin Warrenin naurun pehmeänä kehräyksenä selkääni ja 

korvaani vasten.
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Uudet huolen aallot pyyhkäisivät mieleeni, joten hetkemme 

oli ohi. Irrottauduin miehen syleilystä. Hän ojensi minulle viisi-

kymppisen.

”Myönnän,  ettei  matematiikka  ole  vahvin  lajini”,  sanoin, 

kun nappasin setelin häneltä, ”mutta olen sitä mieltä, että kenraali 

Grant kaipaisi vielä kaverikseen upseeri Hamiltonin.”

Veitikkamainen  hymy  muodosti  hymykuopan  Warrenin 

oikeaan poskeen. ”Älä muistuta kuinka nolostunut olin siitä, että 

jouduin lainaamaan rahaa kaltaiseltasi kauniilta naiselta. Sen olisi 

kuulunut mennä toisin päin.”

”1800-luvulla ehkä. Sitä paitsi, tämähän päättyi sinun kan-

naltasi  oikein  hyvin.  Kuinka  muutenkaan  olisit  saanut  minut 

asuntoosi?” Mieleni olisi tehnyt iskeä silmää, mutta se olisi ollut 

mautonta. Tyydyin hymyilemään ja toivoin saavani siihen huolet-

toman seksikästä charmia.

Warren kaivoi takataskustaan toisen setelin sekä kuitin, jolle 

oli  kirjoitettu puhelinnumero. ”Illallinen on vähintä,  millä voin 

maksaa sinulle takaisin. Soita minulle.”

Hymähdin  miehen  sanoille  ja  nappasin  setelin  ja  kuitin 

hänen sormistaan. Vaistoni huusi minua pysyttelemään kaukana 

miehestä. Se kuitenkin tyytyi kompromissiin, koska minä todella 
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pidin Warrenista. Jos selvittäisin hänen salaisuutensa ennen omaa 

paljastumistani, kumpikaan ei voisi laverrella ulkopuolisille.

”Katsotaan.”

Kävelin ulos Warrenin asunnosta ja painoin oven perässäni 

kiinni pehmeästi. Hississä katsoin tarkemmin kuittia, jonka hän 

oli antanut minulle. Manhattan ja Rob Roy. Warren Alastair pys-

tyi oppimaan virheistään.
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Furberry
Elisabeth Saranti

atsokaa,  siinä  hän makaa.  Hotellihuoneen  vuoteessa,  silmät  

suljettuina,  ripsiväri  varisseena  silmien  alle.  Hänen  kulta

oransseissa hiuksissaan on yhä hiuslakan ylläpitämää muotoa,  jota  

lakanoissa pyöriminen ei ole täysin pilannut. Olkapää, joka näkyy  

peiton alta, on paljas.  Huoneen vaaleanruskealla kokolattiamatolla  

lojuu vaatekappaleita:  musta  minihame,  lepakkohihainen  kimmel

tävä paita, jonka väriksi nettikauppa on ilmoittanut ”pearly mist”;  

mustavalkoraidallisten sukkahousujen mytty, jossa piilottelevat myös  

alushousut. Rintaliivit roikkuvat tuolin selkänojalla. Hän ei ole vuo

teessa yksin. Sen hän tietää pian itsekin, sillä nyt hän herää.

K

Heta  myönsi,  että  tyttöjen  ilta Sandiksen  kanssa  oli  ollut  villi, 

mutta se ei vielä selittänyt miksi hän heräsi karvaisen olennon vie-

restä. Alkuhätkähdyksen jälkeen hänen ensimmäinen ajatuksensa 

oli  naamiaisasu.  Mutta  miksi  kukaan  täysjärkinen  pukeutuisi 
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eläinasuun saati nukkuisi siinä? Hän vetäytyi hyvin hitaasti vuo-

teesta, haali vaatepartensa rintaansa vasten ja pakeni vessaan.

Heta  naksautti  lukon  kielen  paikalleen.  Hetkeksi  hän oli 

unohtanut hengittää.  Hän katsoi  peilikuvaansa,  ravisti  viimeiset 

unenrippeet silmistään ja alkoi kiskoa vaatteita ylleen. Hän irvisti 

mielessään,  kun tunsi  alapäänsä  hellyyden.  Sisäreisillä  rusottivat 

jäljet näykkäisyistä. Edes hajuveden, hiuslakan ja yöllä nautittujen 

drinkkien jättämä tympeä katku ei peittänyt alleen seksin tuoksua. 

Heta ei muistanut tarkalleen mitä oli tapahtunut, ja totta puhuen 

hän oli melko tyytyväinen tilanteeseen. Kunhan friikki vuoteessa 

pysyisi unten mailla siihen saakka, kun hän olisi suoriutunut tie-

hensä, hän voisi uskotella itselleen, että mitään ei ollut tapahtu-

nut. Ei kerta kaikkiaan mitään omituista.

Sukkahousuihin ratkesi pako, mutta Heta jatkoi pukeutu-

mista rivakasti. Hän pyöräytti hameen paikoilleen, veti päänsä pai-

dan kaula-aukosta ja haroi sotkuiset hiuksensa pois kasvoilta. Mei-

kit  olivat  poskilla  ja  huulipuna  tiessään.  Vesihanan  avaaminen 

voisi herättää huoneessaolijan, joten Heta kostutti syljellä etusor-

mensa ja pyyhki enimmät mustat valumat.

Sitten hän rohkaisi  mielensä,  avasi  vessan oven mahdolli-

simman hiljaa ja hiipi huoneen puolelle hakemaan käsilaukkunsa.

Sänky oli tyhjä.
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Jokin  liikahti  hänen  oikealla  puolellaan.  Heta  käännähti. 

Hänen vatsastaan putosi pohja.

Mies ei ollut lainkaan karvoitukseltaan ylikehittynyt. Ylävar-

talo  bokserihousujen  yläpuolella  kieli  kestävyysurheilusta  enem-

män kuin kuntosalihulluudesta. Tumma tukka oli paksu ja hie-

man  laineikas.  Parransänki  varjosti  kasvoja,  jotka  olivat  melko 

kapeat mutta voimakasleukaiset. Miehen silmien ilme oli ristirii-

dassa muun olemuksen kanssa. Hän seisoi rennosti jalat hieman 

harallaan,  kädet  suorina  roikkuen,  mutta  katse  oli  varovainen, 

epävarmakin. Heta oli  kuitenkin huomannut ilahtuneen hymyn 

välähtävän miehen kasvoilla, kun tämä oli nähnyt hänet, ja se sai 

Hetan sydämen hakkaamaan.

”Sun kengät oli vielä täällä”, mies sanoi.

Heta etsi katseellaan eläinasua. Sitä ei näkynyt.

”Tuoksu säilyy ilmassa kauankin, joten mä en voinut luot-

taa siihen. Kengistä tiesin varmasti, että sä olet vielä täällä – ”

Heta bongasi käsilaukkunsa pitkän pöydän alta ja kumartui 

nappaamaan olkahihnan otteeseensa.

” – mikä on hyvä, koska mun täytyy kertoa sulle jotain.”

”Meillä  ei  ole  mitään puhuttavaa”,  Heta sanoi.  ”Sä voisit 

jättää  eläimeksi  pukeutumisen  niihin  iltoihin,  kun  olet  yksin.” 
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Hän työntyi miehen ohi hotellihuoneen kapeaan eteiseen ja veti 

korkeakorkoiset niittinilkkurit jalkaansa.

”Heta, siitä mun pitikin –”

Heta paiskasi huoneen oven perässään kiinni ja kiirehti his-

sille käsilaukkuaan puristaen. Voihan kilinvittu, hän oli kertonut 

friikille nimensä!

Kännykän  akku  oli  puolillaan.  Hän  soitti  Sandikselle  hotellin 

edestä. Aurinko paistoi jo korkealta talojen takaa, vaikka oli var-

hainen aamu. Tuuli pyöritteli pikaruokapapereita jalkakäytävillä. 

Ilmassa tuoksui keveä bensiini.

”Moi, ootko hereillä? Missä sä oot?” Heta veti henkeä. ”Mä 

päädyin johonkin hotelliin, joka on rakennettu joskus viime vuo-

sisadalla. Nyt oon ryömimässä kotiin.”

”Joo,  en  nukkunut  yksin.”  Tauko.  ”En  nyt  sanoisi  sitä 

prinssiksi.”

Kävellessään  Heta  kaiveli  käsilaukkuaan  ja  varmisti,  että 

kotiavaimet olivat tallella. ”Hei, voitko kertoa, mitä illalla oikein 

tapahtui?  Mun  filmi  katkesi  ratkaisevalla  hetkellä.  Tuu  vaikka 

mun luo brunssille, mä oon kotona puolen tunnin päästä.”
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Siinä he nyt istuvat, Hetan pikkuruisen keittiönpöydän ääressä iloi

sen sekamelskaisessa  yksiössä.  Lautasilla höyryävät munakkaat ovat  

saaneet kylkeensä pikkusormen kokoisia suolakurkkuja. Kivennäisvesi  

poreilee laseissa. Sandis on Hetan paras ystävä ja oikealta nimeltään  

Reetta. He ovat jakaneet oppitunnit ja luokan numerot alakoulusta  

lukioon saakka ja myöhemmin opiskeluvuosiensa ajan asunnon vuok

ran ja sähkölaskun. Nykyään he asuvat erillään. Sandis pyörittelee  

papereita tilintarkastustoimistossa ja Heta heittää sekalaista keikkaa  

vuokratyönvälitystoimiston listoilla, mutta viikonloppuisin on toisin:  

viikonloppuisin he shoppailevat, seikkailevat, sekoilevat ja seurustele

vat. Viimeisen kuukauden ajan Heta on keskittynyt sekoilemaan ja  

Sandis seurustelemaan. Miehenmetsästys on tuottanut tulosta ainakin  

toisella heistä. Vielä Sandis on varovainen toiveikkuudessaan: Ivan  

on nuorena leskeksi jäänyt komea lakimies ja lapseton. Sandiksella on  

syytä  olla  varovainen,  sillä  kultaisellakin pilvellä  on hopeareunuk

sensa, eikä hän vielä tiedä, että Ivanin tulevaisuudensuunnitelmiin  

ei kuulu yksi eikä muukaan avioisuus. Mutta naiset eivät puhu nyt  

Ivanista. Munakkaiden ääressä Hetan yksiössä käydään varsin erilai

nen keskustelu. Kuunnellaanpa hieman.
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”Mä en nyt tajua”, Heta sanoi. ”Se tyyppi siis tuli nuuhkimaan 

mua?”

Sandis  nyökkäsi.  ”Se  oli  kieltämättä  aika outoa.  Sitten sä 

pidit sille pitkän puhuttelun siitä miten naista kuuluu lähestyä, ja 

tää toinen tyyppi tuli paikalle. Se oli sen kaveri tai jotain.”

Heta painoi  kämmenet  kasvoilleen.  ”Miksi  mä en muista 

tosta mitään?”

”Mä en ole varma oliko ne Cosmopolitanit hyvä veto heti 

alkuillasta.”

Ruoka,  joka  oli  aluksi  vahvistanut  oloa,  alkoi  liikahdella 

epämiellyttävästi kurkkua kohti. Heta törkki lautasensa tiskipöy-

dälle, joka pursuili likaisia astioita. ”Vaikuttiko se siltä, että sillä 

oli kaikki tavarat järjestyksessä vintillä?”

Sandis katsoi häntä kulmakarvat koholla. ”Ai nuuskuttele-

misesta huolimatta?”

Heta jatkoi: ”Siis kun aamulla me ei... Mä oikeastaan häi-

vyin ennen kuin se ehti antaa tassua.”

”Taisi olla surkea pano.”

Kuuma aalto helähti  Hetan  päästä  varpaisiin.  Hän toivoi 

ettei  punastunut.  Ne asiat,  joita hän – tai  paremminkin hänen 

vartalonsa – oli muistanut viime yöstä, kun hän ennen Sandiksen 

saapumista  oli  käynyt  suihkussa,  viittasivat  siihen että  pano oli 
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ollut kaikkea muuta kuin surkea. Mutta eläinpuku? Jos Heta olisi 

epäillyt nauttineensa muutakin päihdettä kuin alkoholia,  tai  jos 

hänen krapulansa olisi ollut pahempi, hän olisi voinut uskotella 

nähneensä  olemattomia  heräämisensä  hetkellä.  Mutta  kuva  vie-

ressä makaavasta tuuheaturkkisesta ja kuonollisesta olennosta oli 

liian tarkka. Jos hän sulki silmänsä, hän pystyi haistamaan tum-

manpihkaisen tuoksun, jota ei muistanut tavanneensa yhdelläkään 

ihmisuroksella. Tuoksu oli viipyillyt hänessä silloinkin, kun hän 

oli riisuutunut suihkua varten. 

Sandis  katseli  häntä  mietteliään  näköisenä.  ”Se  oli  ihan 

perusjätkä, ehkä vähän hiljaisen oloinen. Mutta muuten kyllä sun 

tyyppiä,  sellainen ujo  naapurinpoika,  jolla  on  pöksyt  kastelevia 

paheita. Sillä oli joku jännä nimi, Salomo tai joku sellainen.”

Heta  tuhahti.  ”Milloin  mä  olisin  onnistunut  pokaamaan 

ykkösluokan uroksen? Kaikkihan ne on paljastuneet  maanantai-

kappaleiksi.”

”Kyllä tavoitteita pitää olla”, Sandis sanoi ja virnisti. ”Joskus 

voi lykästää ja napata sellaisen kuin mun Ivan...”

Hypätään ajassa hieman eteenpäin. Kaksi päivää myöhemmin Heta  

on kaupassa. Hänellä on vastentahtoinen vapaapäivä, sillä vuokrafir

masta ei ole soitettu. Edellisenä päivänä hän on ollut ekstraamassa  
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ruuvivaraston inventaariossa ja ihmetellyt ohimeneviä hetkiä, jolloin  

hajut ovat tuntuneet voimakkaina tai värit menettäneet sävynsä. Nyt  

hän seisoo vihannestiskin edessä ja etsii katseellaan ruusukaalia. Kau

passa kaikuvien äänten – piippausten, pyörien kitinän, puheenhäli

nän ja  keskusradion  mainospätkien  –  kakofonia  pyörryttää  hänen  

päätään.  Hän  on  lukenut  lehdestä,  että  ruusukaaliin  on  ladattu  

kaikki hyvä mitä luontoäidillä on tarjota, paitsi ajoittainen kitkerä  

maku. Ostoskorissaan hänellä on parmesanjauhepurkki sen torjumi

seksi. Hän ojentaa kätensä kohti takalaaria, jossa rasiat sijaitsevat,  

mutta vetää kätensä nopeasti takaisin ja tuijottaa. Kämmenselkä on  

oudon tumma, ja kun Heta tajuaa katselevansa karvaa, suoranaista  

turkkia, rämähtää ostoskori linoleumilattialle. Hän kiskoo takkinsa  

hihat  niin  alas  kuin mahdollista  ja  juoksee  kaupasta  ulos.  Lienee  

sanomattakin  selvää,  että  ruusukaalit  ovat  viimeinen  asia  hänen  

mielessään.

Heta sulki asuntonsa oven, karisti takkinsa lattialle kenkien sekaan 

ja  kompuroi  kylpyhuoneeseen.  Valot  päälle,  peilin  eteen.  Hän 

huohotti ja tärisi. Karvaa se oli, tummaa ja pehmeää. Turkki orasti 

rystysistä  olkavarteen saakka,  kunnes  t-paidan hiha  peitti  näky-

män. Sitä kasvoi vain oikeassa kädessä, vasen näytti normaalilta. 
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Hetan huulilta pääsi inahdus. Hän rojahti istumaan vessan-

pytyn kannelle ja yritti ajatella selkeästi. Yritti ajatella sen sijaan, 

että antautui paniikin mustalle vyörylle, joka puristi näkökentän 

laitamia ja  sai  hengityksen takertumaan kurkkuun.  Hän ajatteli 

soittavansa äidilleen tai Sandikselle tai hätäkeskukseen, mutta mitä 

hän sanoisi? Apua, kasvan karvaa? Oliko tämä hätätilanne, vaatiko 

se  ambulanssia?  Heta  veti  henkeä  ja  laski  kymmenestä  yhteen. 

Kenties kyseessä oli allerginen reaktio. Ilman sen kummempaa lää-

ketieteen tuntemusta Heta kuitenkin aavisteli, että turkin äkilli-

nen kasvaminen tuskin oli allerginen reaktio yhtään mihinkään.

Heta nousi huterin jaloin, nojasi lavuaarin reunaan ja tui-

jotti itseään vessan peilistä. Hänen silmänsä näyttivät suurilta ja 

pelästyneiltä. Ehkä hänelle oli puhkeamassa skitsofrenia tai jokin 

vastaava. Ehkä hän hallusinoi.

Hän otti antihistamiinitabletin, hörppäsi kyytipojaksi vettä 

suoraan  hanasta,  hipsutteli  vessasta  ainoan  ikkunansa  eteen  ja 

sulki kaihtimet. Sitten hän kömpi päiväpeiton alle hämärtyneessä 

huoneessa ja sulki silmänsä.

Hetan  herättyä  turkki  käsivarresta  oli  kadonnut,  mutta 

monenlainen  muu  oireilu  jatkui.  Päivisin  hänen  näkökykynsä 

välillä hämärtyi, ja toisinaan taas hän näki hämärässä paremmin 
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kuin  ennen.  Voimakkaat  hajut  kiusasivat  häntä:  naapureiden 

ruoanlaitosta  kulkeutuvat  tuoksut  saattoivat  saada  hänet 

pahoinvoinnin  partaalle.  Kerran  lähimarketissa  hän  seurasi 

jumalaisen  ihanaa  tuoksua  ja  löysi  itsensä  lemmikkiosastolta 

tuijottamassa kuivattuja siankorvasäkkejä.

Viimeinen  niitti  oli,  kun  hän  kadulla  kävellessään  ohitti 

venäjää  puhuvan  juhlapukuisen  pariskunnan  –  naisen  timantti-

korvakorut tuikkivat ja miehen merkkinahkakengät kiilsivät kilpaa 

hänen moskovalaisen hymynsä kanssa – ja päästi kuuluvan vinkai-

sun haistaessaan tuoksun, joka muistutti vastakaadettua kuusimet-

sää.  Hänen  mieleensä  välähti  samantien  muistikuva  Salomosta, 

joka piteli häntä kovin käsin takaapäin; äänistä, jotka muistuttivat 

enemmän murinaa kuin voihkimista. Heta herahti kosteaksi. Halu 

kouraisi häntä syvältä ja hän värisi. Hän tajusi jääneensä tuijotta-

maan pariskuntaa ja kiiruhti nopeasti eteenpäin.

Lopulta Heta avautui asiasta Sandikselle. ”Siis ei tää ole nor-

maalia”,  hän sanoi  puhelimessa.  ”Näkö- ja  hajujutut  viittaisivat 

migreeniin, mutta ei mulla ole päänsärkyä. Vilunväreet vois mer-

kitä flunssaa, mutta ei mulla ole nuhaa eikä kuumetta.” Karvoi-

tuksen, joka tuli kerta kerralta entistä pidempänä ja tuuheampana 

ja katosi tuntien päästä, hän jätti mainitsematta. Se oli liian outoa 

kerrottavaksi edes Sandikselle.
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”Ehkä sä oot raskaana”, Sandis ehdotti. 

Heta oli nielaista kielensä. Hänen aivoissaan singahteli säh-

kösanomana  mitä jos, olisiko se mahdollista, oliko hän unohtanut. 

”Mulla on pillerit.”

”Silti.”

”Se käytti kondomia.”

”Ai nyt sä muistat?”

Heta  nypläsi  sormella  alahuultaan.  Hänen  muistinsa  oli 

palaillut  pätkittäin,  mutta  aukkoja  oli  enemmän  kuin  täytettä. 

Eläinasua hän ei luojan kiitos muistanut, mutta ehkä se oli liian 

horror-osastoa  palautettavaksi  mieleen.  Salomon  kielen  hän 

muisti,  muisti  mitä  reittejä  se  oli  hänen  vartalollaan  vaeltanut. 

Sivuilta pehmeä, keskeltä karheampi. Kärjestä notkea.

”Onhan  tässä  toinenkin  vaihtoehto”,  Sandis  sitten  sanoi. 

”Jos sulla on jokin kuppa tai vastaava. Jos mä olisin sä, niin meni-

sin terveyskeskukseen testeihin.”

Arvaamme varmaan, että Heta ei mene.

Sen sijaan hän pukeutuu pitkähihaiseen mustaan paljettituni

kaan, mustiin kiiltosukkahousuihin ja saapikkaisiin, joissa on   kor

koa enemmän kuin pikavippifirmoilla, ja astelee  baariin, jossa on  

ollut Sandiksen kanssa edellisenä viikonloppuna. On perjantaiilta.  

52



Paikka kuhisee ihmisiä. Basso kumisee kellarikerroksessa sijaitsevan  

tilan rakenteissa ja peilipallot pyörivät katossa. Heta on hermostunut,  

hän näykkii hampailla alahuultaan. Hän epäilemättä pelkää kum

mallisia  kohtauksia,  jotka  eivät  anna  ennakkovaroituksia.  Baarin  

välkkyvalojen ja hämäryyden keskeltä löytyy kuitenkin koloja, joissa  

piileskellä.

Heta suuntaa askeleensa suoraan baaritiskille, kuinkas muu

tenkaan, ja pusertautuu vieraiden vartaloiden keskelle jonottamaan  

vuoroaan.  Musta  kajali,  joka  rajaa  hänen  silmiään,  muistuttaa  

baristatytön  mielestä  egyptiläistä  sarkofagimaalausta,  ja  siksi  Heta  

pääsee tilaamaan nopeasti. Barista on Kleopatrafani. Elisabeth Tay

lor naulitsi roolin hänen mielestään.

”Yks mojito”, Heta sanoi ja tarjosi puolittain revenneen setelin tis-

kin takana häärivälle rastapäiselle tytölle. Kun barista ojensi juo-

man,  jonka kirkkaassa  nesteessä killui  limelohko, hän kumartui 

eteenpäin. ”Tunnetko sä ketään Salomoa?”

Päistä  punaiset  rastat  nytkähtivät,  kun barista  ravisti  pää-

tään.  ”Kysy  Hurjikselta”,  tyttö  sanoi  ja  vinkkasi  peukalollaan 

portsariin,  joka  seisoi  ovella  paksut  käsivarret  jykevän  rintansa 

eteen ristittyinä. ”Se on ollut täällä kauemmin kuin ulkona roik-

kuvat halvat valomainokset. Se tuntee kaikki.”
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Heta  tarttui  viileään  mojito-lasiin,  kiitti  ja  lähti  portsaria 

kohti. Hänen epävarmuutensa lisääntyi askel askeleelta. Hurjis oli 

nimensä  ansainnut:  miehen  alaleuka  työntyi  eteenpäin  antaen 

bulldoggimaisen ilmeen, pää oli kalju ja tatuoitu. Vasenta kulma-

karvaa halkoi vaalea arpi. Hetan lähestyessä mies oli keskittynyt 

tiiraamaan  ulos  kollegansa  auki  pitämästä  ovesta.  Heta  epäröi. 

Nykäisisikö  hän portsaria  hihasta?  Tämä näytti  siltä  kuin  voisi 

purra.

”Heta!”

Musiikin  jumputuksesta  huolimatta  Heta  kuuli  huudon. 

Hän tunnisti äänen ja kääntyi. Salomo.

Heta ei tiedä, että Salomo on etsinyt häntä jo pari päivää. Hetan tyly  

häipyminen hotellihuoneesta suututti Salomon muutamaksi päiväksi,  

mutta  Salomo on periaatteiden mies.  Hänen omatuntonsa ei  salli  

hänen  unohtaa  heidän  tapaamistaan  ja  velvollisuuttaan  kertoa  

Hetalle. Nyt hän yrittää hillitä iloa kasvoiltaan, joiden tietää paljas

tavan hänen ajatuksensa kaikille, joita kiinnostaa katsoa, ja ohjaa  

Hetan sivummalle tungoksesta vaatesäilytyksen edessä.

Heta veti kätensä irti Salomon otteesta. Mojitoa läikähti lasin reu-

nan  yli.  Heta  nosti  kättään,  nuolaisi  kirpeänmakean  nesteen 
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kädenselältään ja mulkaisi Salomoa.

”Pidä käpäläs kurissa.” Lämpö läikähti hänen vatsansa poh-

jassa.

”Meidän täytyy  jutella,  oikeesti.”  Salomo näytti  tuskastu-

neelta. ”Voisitko sä tulla vaikka kahville mun luo?”

”Sun luokse? Kahville?” Heta pärskähti. ”Mä voin tulla sun 

kanssa  tohon ulos  jalkakäytävälle  ja  me voidaan jatkaa  siitä  eri  

suuntiin.” Hän kulautti kunnon suullisen mojitostaan.

”Miksi sä inhoat mua?” Salomo kysyi. 

Miehen vilpitön ilme sai Hetan ensin laskemaan katseensa. 

Sitten hän ajatteli, että mies oli todennäköisesti syypää häntä pii-

naaviin noloihin ja pelottaviin kohtauksiin, ja hän tunsi kuumuu-

den hulmahtavan päänahkaansa saakka. ”Käytitkö sä kortsua?”

”Hä?”

Heta  kurottui  lähemmäs.  Hän ei  halunnut  korottaa  ään-

tään. Ihmisiä kulki heidän ohitseen jatkuvasti, ja hän oli huoman-

nut Hurjiksen siristelevän silmiään heidän suuntaansa. ”Mennään 

tohon ulos. Mä en halua huutaa.”

”Mitä vittua sä jätkä kuvittelit tekeväsi?” Heta huusi.

Salomo  oli  ehtinyt  pyytää  vain  anteeksi,  ei  muuta,  kun 

Hetalla  kilahti.  Taivas  rakennusten  yllä  oli  sinisenmusta. 
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Valomainokset sirisivät ja välkkyivät heidän yläpuolellaan. Liiken-

teen hurina kantautui pääkadulta muutaman korttelin päästä. Se 

sekoittui basson jylinään, joka vuoroin voimistui ja vuoroin vai-

meni sen mukaan, kun baarin ovesta kuljettiin. Ilma oli viilennyt 

päivälämpötilasta, mutta paitahihasilla pärjäsi edelleen.

”Sä halusit sitä kanssa!” Salomo puolustautui.

”Kuka hullu nyt kupan haluaisi, idiootti!”

”Mitä sä höpötät? Kupan?”

”Tai mikä hiton munarutto tämä nyt onkaan, en mä tiedä.” 

Heta suorastaan tärisi. ”Selitä sä ne karvat ja muu...” Hän toivoi, 

että olisi voinut siemaista mojitoaan, mutta juomia ei saanut viedä 

baarin ulkopuolelle. Hurjis oli tehnyt sen selväksi. Heta nielaisi.

Salomo astui lähemmäs. ”Hei, kun mä pyysin anteeksi, mä 

tosiaan tarkoitin, että mä olen pahoillani. Sä et ilmeisesti muista 

meidän yöstä mitään. Mut mä haluan tehdä selväksi, et mä en ole 

pakottanut sua yhtään mihinkään.”

Heta puristi käsivarsia tiukemmin ympärilleen. Meidän yös

tä. Hän muisti paljonkin. Kuten Salomon kädet, lämpimät ja vah-

vat. Määrätietoiset huulet, jotka eivät olleet jättäneet tutkimatta 

yhtäkään kohtaa hänessä. Pihkan tuoksun, joka ujui hänen uniin-

sakin. Hän haistoi tuoksun nytkin, vaikka asvaltti heidän allaan 
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eritti voimakasta tupakantumppien ja oluiden hajusikermää. ”Mä 

en tiedä mikä mulla on”, Heta parahti ja nyykähti kyykkyyn.

Salomon  käsi  kiertyi  hänen  hartialleen.  ”Se  juttu,  mistä 

mun on kerrottava...” Miehen hengitys pyyhkäisi lämpimänä ihoa 

Hetan korvan takana. ”Älä suutu. Tämä ei ole mullekaan help-

poa.” Salomo nielaisi. Mies vankensi otettaan, ja sen sijaan että 

Heta olisi ahdistunut, hän tunsi olonsa turvalliseksi. Hän nojasi 

otsansa Salomon rintalihasta vasten ja nuuhkaisi miestä vaivihkaa.

”Mä olen ensihoitaja ammatiltani”, Salomo aloitti. ”Ja ker-

ran me otettiin lanssin kyytiin yksi venäläisturisti, joka oli loukan-

nut jalkansa.  Halkonut kirveellä muutakin kuin puita,  kännissä 

tietenkin. No, siinä kävi niin, että mun suojahanskaan tuli reikä 

kun mä saksin sen veristä lahjetta auki ja se alkoi yhtäkkiä riehua, 

pelkäsi  sormustensa  puolesta,  jotka  oli  jotain  sata  karaattia.” 

Salomo rykäisi vaimeasti. ”Kuitenkin, mä törkkäsin samalla oman 

ihoni auki. Mulle tehtiin kaikki asiaankuuluvat testit. Ei löytynyt 

mitään. Mutta muutaman päivän jälkeen mä huomasin, et kaikki 

ei ollut kunnossa.”

Heta nosti päätään. ”Mitä sä huomasit?” 

Ilme  Salomon kasvoilla  oli  sulkeutunut,  apea.  ”Mä aloin 

muuttua.” Yllättäen Salomon kädet jättivät Hetan ja hän suoris-

tautui, työnsi kädet housujensa takataskuihin.

57



Heta nousi myös. ”Salomo?”

”Sen täytyy olla jokin virus”, Salomo sanoi. ”Ja että se venä-

läismies oli saanut sen supikoiralta.”

”Se eläinasu siis...”

Salomo irvisti. ”Sä olit aika unenpöpperössä, jos luulit sitä 

naamiaisasuksi.”

”Mutta –”

”Virus  tuntuu  aktivoituvan  melko  satunnaisesti”,  Salomo 

keskeytti. ”Mä olen alkanut jo tunnistaa, milloin niin käy, mutta 

öisin on tietysti eri juttu. En mä nukkuessani mitään huomaa.”

”Annas nyt kun mä kertaan: sä siis olet sairaanhoitaja ja silti 

sä makasit mun kanssa, vaikka tiesit että tartuttaisit tän supiviruk-

sen mulle?”

Salomo ravisti  päätään.  Miehen kasvoille nousi ilme, joka 

oli jotain kärsivän ja alistuneen välillä.  ”Ei se niin mennyt. Tää 

virus vaatii tarttuakseen verikontaminaation. Mä käytin sitä kort-

sua kyllä, että tiedät, mutta se yö oli aika villi ja... No, mä taisin 

vähän purra sua.”

Hetan oli vaikea uskoa sitä itsestään, mutta jo pelkästään se, 

että mies mainitsi puremisen, sytytti uudenlaisen hehkun hänen 

alavatsaansa. Viruksen syy, täytyi olla. 
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”Mun ei olisi pitänyt”, Salomo sanoi. ”Ja mä olen todella 

pahoillani, että niin kävi.”

Heta näki miehen silmistä, että tämä oli tosissaan. Suuttu-

mus  laimeni.  Heidän  yhteinen  yönsä  oli ollut  villi,  sen  verran 

Heta oli kyennyt palauttamaan mieleensä. Ellei hän aivan väärin 

muistanut, hän itse oli yllyttänyt Salomoa, vaatinut miestä käyttä-

mään hampaitaan.

”Tarkottaako tää nyt sitä,  että  mä muutun supikoiraksi?” 

Heta kysyi. ”Niin kuin jossain ihmissusilegendassa?”

”Ajoittain. Mä olen tutkinut tätä vasta vuoden verran, joten 

mäkään en tiedä kaikkea.” Salomo astui Hetan viereen ja kosketti  

tämän kättä. ”Mutta mä tunnen vastuuta susta, siitä että sun tila 

on mun syytä. Mä en halua, että sä jäät yksin.”

Heta korskahti. Hän ei väistänyt Salomon kosketusta. ”Ei 

kai tästä ole tulossa jokin Disney-tarina? Et me muututaan supi-

koiriksi ja laukataan yhdessä onnellisina pitkin taigaa ja jahdataan 

sopuleita?”

Salomon suupieltä nyki varovainen hymy. ”Haluaisitko sit 

mieluummin Grimmin sadun?”

”Mieti  nyt  niitä  kosmetologilaskuja.  Mikä  laserointi  tai 

sokerikuorinta tehoaa sellaiseen turkkiin?”

”Mulle kelpaat karvaisenakin.”
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”Entä jos mä haluan tekoturkistakin? Eikö se näyttäisi kum-

malliselta, kun oikeaa turkista löytyisi omasta takaa?”

Salomo tyrskähti.

”Ja mihin kohtaan supikoirat suihkii Burberry-hajuvetensä? 

Hännänkö alle?” Hetaa nauratti niin, että hänen silmänsä vuoti-

vat. Hysteriaa, täytyi olla. Jossain takaraivon tienoilla karjui ääni 

ei vittu voi olla totta, ei saatana yhden puoliksi juodun mojiton jäl

keen voi saada tällaisia harhoja.

Salomon  hymy  leveni.  Mies  sukaisi  peukalollaan  Hetan 

hiuksia  ohimolla.  ”Kuule,  me  supiset,  meillä  on  oma  tuoksu-

maailmamme.”

Katsokaa, siinä he ovat, käpertyneinä toistensa syliin jalkakäytävällä  

meluisan baarin edessä. Yritysmainosten punaiset valot sykkivät lähi

rakennuksen ikkunoista ja särjettyjen pullojen lasinsiruista. Punaiset  

kuin sydänveri, punaiset kuin Salomon lakanat, joista Heta seuraa

vana aamuna herää. Ja jos avoimesta ikkunasta purskahtaa taivaalle  

supien kiihkeää urinaa, se  hukkuu kaupungin ääniin ja vain me,  

jotka tiedämme, kuulemme sen. 
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Tornadon sydämessä
B.B. & D.D.

reija käveli ripein askelin Vrijdagiin. Kahvila oli aina toivot-

toman täynnä,  mutta Frigg ja tytöt olivat  ehtineet varata 

paikat ikkunan läheltä. Siltä varalta siis, jos komeat miehet eivät  

olleetkaan Vrijdagissa vaan kadulla.

F
”Siellä tarjoiltiin mojitoja”, Freija sanoi tervehdittyään ystä-

viään. Hän oli juuri saanut itsensä ylös edellispäiväisten pippaloi-

den jäljiltä.

”Kertoo paljon.”

”No älä!”

”Oliko edes hyviä miehiä?”

”Ei!” Freija huudahti tuskastuneena.

”Mitä sä sit teit siellä?”

”Törmäsin Dvaliniin...”

Frigg irvisti.

”Niinpä”, Freija vastasi Friggin ilmeeseen. Dvalin oli pelkkä 

surkimus,  joka  oli  yrittänyt  saada  Freijan  sänkyynsä  luvaten 
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palkinnoksi koruja. Niin varmaan, jätkä!

”Ehditkö nähdä herra Herkkupeppua?” Frigg kysyi toivut-

tuaan järkytyksestään.

Freija virnisti. ”Tilataan lattet niin mä kerron kaiken.”

Herra  Herkkupeppu,  paremmin  tunnettu  nimellä  Thor-

nado ”Thor” Donder oli kuumin vaatesuunnittelija, jonka univer-

sumi  päällään  kantoi.  Tämä  olisi  mainiosti  riittänyt  Freijalle, 

mutta Thor oli kaiken kukkuraksi ilmiselvästi ja sataprosenttisesti 

hetero. Ja nykyään myös sinkku. Syötävän hyvännäköinen, lahja-

kas sinkku. Ihme, ettei Freija läikyttänyt latteaan matkalla takaisin 

pöytään.

”Mä en voi uskoa että sä Frigg et mennyt sinne juhliin”, 

tytöt päivittelivät.

”Frigg menetti paljon”, Freija virnisti. ”Mulla ei ollut kilpai-

lua,  kun mä juttelin  herra  Tornaadon kanssa.”  Se oli  paskapu-

hetta, tietenkin Freijalla oli ollut kilpailua. Mutta hänellä oli ollut 

ässä  hihassa.  Hän  oli  lukenut  lehdistä  Thorin  mieltymyksestä 

nimenomaan skandinavialaisiin jumalattariin, ja Freija oli sentään 

heistä kaikista kaunein.

”No onko se yhtä herkku kuin me ollaan luultu?”

”Haloo! Tyyppi toimii itse mallistojensa mallina!”
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Ja ne olivat muuten mainoskuvia, joita jokainen nainen ja 

jumalatar tuijotti kuola valuen.

”Mä en voi vieläkään uskoa että sä olit Thornado Donderin 

alusvaatemallistobileissä!”

Freija virnuili. Totta kai hän oli tyytyväinen. Vähän tyyty-

väisempi  kuin  tytöt  tiesivät,  mutta  ehkä  hän  kertoisi  totuuden 

väkevämpien juomien äärellä. Niiden aika tulisi myöhemmin. Nyt 

hän joi lattensa ja kiirehti tauolta töihin jättäen tytöt tiedonnälkäi-

siksi.

Siv oli pahalla tuulella. Yhtenä päivänä Thor oli noin vain poistu-

nut kotoa ja jättänyt säälittävän lapun siitä, kuinka tämä heidän 

juttunsa ”ei toiminut” ja että hän ”lähti kuvauksiin”. Kyllä hänen 

tietysti  kelpasikin  olla  mallina,  hän  oli  harvinaisen  kuolattavan 

näköinen. Olihan Siv saanut nähdä kaiken hyvin läheltä.

Sittemmin hänestä ei ollut kuulunut, vaikka Siv oli  pom-

mittanut häntä tekstareilla.  Tyypillistä mieheltä,  olla niin selkä-

rangaton, että yrittää jättää naisen tekstarilla tai jollakin hemmetin 

post-it-lapulla.

Mutta Siviähän ei  noin vain jätettykään.  Hänellä  ei  ollut 

mitään aikomusta jäädä yksinhuoltajaksi.  Throdissa  ja  Modissa, 

teini-ikäisissä,  oli  muutenkin  kestämistä.  Modi  vain  juoksi 
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maailmalla tyttöjen perässä, ja Throdilla oli jonkin sortin gootti-

kausi ja hän uhkaili ryhtyvänsä aikuisena valkyyriaksi, kuoleman-

hengettäreksi. Hyvä puoli jumalattarena olossa oli se, että synny-

tyksistä ei ollut harmia, kroppa ei kärsinyt ja pysyi itse nuorena, 

vaikka lapset kasvoivat. Muuten Siv ei olisi lastenhankintaan suos-

tunutkaan.

Ovikello soi. Siellä oli Dvalin, jonka uutiset eivät ilahdutta-

neet Siviä.

”Näin eilen Thorin”, Dvalin kertoi.

”Missä?” Siv kysyi ja siveli pitkiä, kultaisia hiuksiaan, joista 

hän oli erittäin tunnettu. (”Minäkin tahdon tuollaiset!” oli tyypil-

linen kateellisten kommentti.)

”Juhlissa”, Dvalin virnisti. ”Siellä Thorin alusvaatemallisto-

bileissä...  Ikävä  kyllä  miehesi  Thornado  'Thor'  Donder  näytti 

unohtaneen olevansa naimisissa...”

Sivistä  tuntui,  että  Dvalin  tahallaan  kiusasi  ja  piti  häntä 

pilkkanaan.  Hän mietti,  että  napsauttaisi  sormiaan ja  muuttaisi 

Dvalinin nenän siankärsäksi, tai jotakin vastaavaa.

”Eikä hän viihtynyt yksin...” Dvalin jatkoi.

”Kuka se ämmä oli?” Siv kysyi.

”Freija.”

”FREIJA!” Siv rääkäisi jumalattarelle epäsopivasti.
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Freija,  kaikista  maailman  naisista,  oli  tunkeutunut  hänen 

reviirilleen. Olisihan se pitänyt tietää, että tämä tunki nokkansa 

joka paikkaan. Siviä harmitti, ettei hän ollut itse mennyt pippaloi-

hin.

Hän  olisi  voinut  melkein  kestää  sen,  että  joku 

turhanpäiväinen naikkonen yritti iskeä hänen miehensä, mutta ei 

sitä,  että  Skandinavian  kauneimmaksi  kruunattu  Freija  luuli 

saavansa  Thorin.  Se  ei  käynyt  päinsä.  Sitä  paitsi  Siv  ei  ollut 

koskaan  ymmärtänyt,  miksi  Freija  oli  muka  niin  kaunis.  Mitä 

Thornado  saattoi  nähdä  sellaisessa  keskenkasvuisessa,  leijuvassa 

pikkuprinsessassa?

Siv hätisti Dvalinin tiehensä. Hän ei kaivannut nyt tyhjä-

päisen olennon seuraa.  Tilanne vaati  sotasuunnitelmaa.  Ja  sota-

suunnitelma vaati Cosmopolitanin. Hän otti baarikaapista tarvit-

tavat  ainekset  ja  sekoitti  drinkin.  Sitten  hän  alkoi  suunnitella, 

miten pyyhkäisisi Freijan pois maailmankartalta, ainakin väliaikai-

sesti, ja saisi Thorin takaisin luokseen.

Jälleen yksi viikko alkoi  Vrijdagissa lattella.  Freija oli  kerrankin 

saanut  itsensä  ylös  ajoissa,  hänen  ei  tarvinnut  loikkia  töihin 

Manolo Blahnikeillaan take away -kahvimuki kädessään. Latte oli 

aavistuksen verran liian kuuma, mutta Freija ehti sentään tarkistaa 
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uusimmat juorut E!-kanavalta (jotakin hyötyä kahvilassa notkumi-

sessa:  lupa käyttää tv:n kaukosäädintä)  Hänen kasvoillaan pysyi 

pokeri-ilme, kun Thor välähti ruudussa. Ohjelma oli vasta alka-

nut, joten kunnollista Thor-ruutuaikaa sai odotella. Freija kuun-

teli puolella korvalla julkkishaastatteluja, mutta söi näyttöä silmil-

lään  antaumuksella,  kun  Thorin  kävely  pitkin  punaista  mattoa 

täytti ruudun. Jumalaa kuvattiin jopa vähän aikaa takaapäin, mikä 

sai Freijan hymähtämään itsekseen. Hän ei voinut uskoa, että oli 

vasta  viikonloppuna  saanut  leikkisästi  nipistää  tuota  takamusta 

kuuman yön vastaisena aamuna.

”Aika  herkku,  eikös?”  viereisessä  pöydässä  istuva  nainen 

nyökkäsi tv-ruudun suuntaan.

”Donderko? No ei kai”, Freija hymähti.

”Kuulitko jo uusimmat juorut?” nainen kysyi.

Freija osoitti  televisiota: olen juuri kuuntelemassa. Hän ei 

ollut varma, miten suhtautuisi, jos vilahtaisi itse ohjelmassa. Freija 

ja Thor eivät  olleet edes  suudelleet julkisella paikalla.  Ehkä sen 

takia seksi oli ollut niin mahtavaa: heidän oli pitänyt virittää toi-

siaan tunnelmaan koko illan pelkin katsein ja äänensävyin. Freija 

tiesi, ettei tahtonut päätyä b-luokan julkkikseksi, pelkäksi syötä-

vän  komean  vaatesuunittelija-mallin  heilaksi.  Ja  totta  kai  koko 

universumi  sekoaisi,  jos  hän,  Freija,  olisi  Thorin  ensimmäinen 
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suhde sitten avioeron. Freija oli aivan liian kuuluisa ja kiinnostava 

lähteäkseen siihen halpamaiseen sirkukseen.

”Donderilla on joku heitukka”, viereisen pöydän nainen ei 

malttanut olla möläyttämättä.

”Heitukka vai? Mitä siitä tiedetään?” Freija kysyi muina nai-

sina.

”Ei paljon mitään. Mutta kyllä on sikamaista Donderilta.”

Freija  pyöritteli  silmiään  päänsä  sisällä.  Nainen  taisi  olla 

melkoisen kateellinen. Thor oli eronnut, hänellä oli oikeus treffata 

ketä tahansa. Ja hän halusi treffata Freijaa. Se tuntui paremmalta 

kuin uudet Encajet. Rehellisesti sanottuna Freija olisi tyytynyt pel-

kästään pariin yöhön, mutta Thor tuntui olevan enemmän tosis-

saan.  Miksi  ei,  Freija  ajatteli.  Kaipa  sellaista  komistusta  voisi  

tapailla vakavammissakin merkeissä. Jumalatar tyhjensi cappucci-

nonsa ja lähti astelemaan kohti HeavenlyFilms-studiotaan. Frei-

jalla oli jälleen uusi menestyselokuva ohjattavana, mutta ajatuk-

sissa pyöri pelkästään tuleva illallinen Thorin kanssa.   

Jos vuori ei tule jumalan luo, jumala menee vuoren luo.

Siv oli  vetänyt päälleen tiukan Lacroix’n puvun ja Jimmy 

Choon  kengät.  Toisessa  kädessä  kilisivät  rannerenkaat,  toisessa 

hän  piteli  jääkahviaan.  Kännykän  hän  oli  sullonut  pikkuiseen 
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kultaiseen kirjekuorilaukkuunsa. Hän oli turhaan yrittänyt tavoi-

tella Thoria, kunnes tämä yhtäkkiä olikin itse ottanut yhteyttä.

He olivat sopineet treffit Pubi Frensisiin. Omituinen valinta, 

Siv oli tuhahtanut mielessään. Frensis oli Vrijdagiin verrattuna sai-

raalan kanttiini. Miksi Thor halusi nähdä jossain niin syrjäisessä 

paikassa? Pelkäsikö hän kenties paparazzeja? Se olisi ollut ennen-

kuulumatonta, Thorhan rakasti kuvattavana oloa.

Hän veti puoleensa kuvaajia kuin valo tulikärpäsiä.

Thor istui jo pöydässä. Hänellä oli lyhythihainen, kireä val-

koinen t-paita, joka mainosti häntä itseään. Juuri sen takia Siv oli 

ihastunut Tornadoon alun perin.  Pöyhkeää.  Ja nyt hän ilmeisesti 

tahtoi  keskustella  avioeron yksityiskohdista.  Miksi  hän  muuten 

yhtäkkiä olisi ilmoittanut haluavansa nähdä? Vaikka olihan Sivillä-

kin näppinsä pelissä... hän oli saattanut painostaa jotakuta pyyhki-

mään Thorin kalenterista kaikki muut menot pois tältä päivältä.

Thorpa ei tiennytkään, että Siv ei aikonut suostua avioeroon 

noin vain.

Siv tepasteli lattian poikki.

”Moikka kulta, kiva nähdä!” Thor sanoi. Hän suoristi Pra-

dan kravattiaan. Jollakin toisella t-paidan ja kravatin yhdistelmä 

olisi näyttänyt oudolta, mutta Herkkupepuksi nimetyllä Thorna-

dolla se näytti pelkästään syötävältä. ”On ollut vähän kiireitä, uusi 

mallisto ja kaikkea, jees, mutta nyt minulla on sinulle aikaa.”
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”Ai  aikaa  Freijalta?”  Sivin  ääni  oli  viileä.  Hän  oli  toki 

aikeissa saada Thorin takaisin itselleen, mutta ei hän aikonut esit-

tää, että ei tietäisi mitään.

”Kuule, koko juttu oli  väärinkäsitystä!” Thor sanoi ja sie-

maisi  juomaansa. ”Kulta, ei  minua Freijan kaltaiset jumalattaret 

kiinnosta... Koko juttu oli ihan harmitonta väärinkäsitystä.”

”Ai sekin kun vehtasit Freijan kanssa niissä bileissä?”

Siv napsautti  sormiaan tarjoilijalle  ja  tilasi  itselleen yhden 

latten.

”Dvalin kertoi, kyllä minä tiedän.”

Thor haroi jumalaisen kiharaisia hiuksiaan ja nojasi hiukan 

taaksepäin. ”Äh, jelpin vain vähän Freijaa. Pitelin häntä pystyssä, 

kun hän oli liian humalassa pysyäkseen korkkareillaan... Hänhän 

on ihan pentu! Mitä sinä kuvittelit? Että minä olen kiinnostunut 

kakaroista? Ja se post-it-lappu, Siv, oli vähän paineita ennen mal-

liston  julkaisuja  –  et  kai  ottanut  sitä  kovin  tosissasi?  En  minä 

oikeasti tahdo erota. Se yksi haastattelu lehdelle – oli heikko hetki,  

sain siitä rahaa, ja kakarat otti päähän.”

Siv oli luullut, että hänen pitäisi nähdä vähän vaivaa ennen 

kuin Thor kerjäisi häntä takaisin, mutta tämähän sujui kuin tans-

si. Sivin ei ehkä edes tarvitsisi pyyhkäistä Freijaa maailmankartalta! 

Se  typerä,  huikenteleva  nainen olisi  kyllä  ansainnut  opetuksen, 

mutta ehkä riittäisi, jos Siv muuttaisi kaikki tämän Manolo Blah-

nikit  rotiksi.  Se  oli  ilkeä  temppu.  Kengät  olivat  naiselle  pyhät,  
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mutta Siv oli oppinut äidiltään, että rakkauden ja vihan eteen sai 

tehdä mitä vain.

Thor hymyili jumalaista hymyään. Hampaat olivat valkoi-

set, Donder kävi säännöllisesti valkaisemassa hymynsä.

Siv tunsi kuinka hänen jalkojaan alkoi heikottaa. Hän oli 

ajatellut myös, ettei antaisi ihan heti anteeksi. Hän ei ollut niin 

typerä, ei edes hiukan humalassa – että olisi uskonut, että Thor oli 

täysin viaton – mutta miehen hymy oli niin sulattava, ettei hän 

voinut vastustaa sitä. Hän unohti kaikki ilkeät ja nokkelat, etukä-

teen harjoitellut piikkinsä.

”Et tahdokaan erota?” Siv kysyi, ja hänen äänensä oli tyyty-

väinen kuin kissalla.

”En”, Thor sanoi ja kumartui Siviä kohti.

Klassiseen Louis Vuittoniin ei mahtunut mitään, mitä Freija tar-

vitsisi  treffeillä.  Koko  hänen  asukokonaisuutensa  oli  sovitettu 

laukkuun, ja nyt se pahuksen tekele ei mennyt kiinni. Freija tyh-

jensi meikit, lakkapullot ja vaihtovaatteet vaatehuoneensa lattialle. 

Hän oli niin vimmoissaan että melkein potkaisi laukkua, mutta 

tuli sitten järkiinsä. Jumalatar tai ei, Vuittoneja ei potkita. Hän 

vilkaisi kelloa. Thor tulisi hakemaan häntä vartin päästä. Ei muuta 

kuin ulos vaatteista ja uusia tilalle. Kyseessä olivat kuitenkin sata-

varmasti unelmatreffit, ja Freija tahtoi näyttää niin hyvältä kuin 
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oli mahdollista. Ja hänen kaltaisellaan kaunottarella nyt ei paljon 

rajoituksia ollut.

Hän myöhästyi  vain puoli  tuntia,  mutta  se  oli  ihan hyvä 

aika odotuttaa miestä. Puolipukeinen Freija päästi Thorin sisään 

ja  ehdotti,  että  tämä  odottaisi  olohuoneessa.  Freija  tyrkkäsi 

Thorille  drinkkilasin  käteen  ja  sanoi  tulevansa  pian  takaisin. 

Kävellessään poispäin hän nautti Thorin katseesta vartalollaan.

Freija  päätyi  valtavahelmaiseen mekkoon,  jonka kaula-au-

kon kanssa  piti  varoa ettei  sieltä  tippunut  tavaraa ulos.  Vaikka 

mitä siitä, hän ajatteli,  tippukoon sitten, rintani ovat  kauniit ja 

sitä paitsi olen Thorin seurassa!

Thorkin oli täysin hänen seurassaan vaikkei ollutkaan kyen-

nyt heti puhumaan, kun Freija oli astellut olkkariin.

”Vau, me ollaan hyvännäköinen pari”, Thor sanoi saatuaan 

puhekykynsä takaisin.

”Eikö ollakin”, Freija iski silmää härnäävästi. ”Minne sä olet 

viemässä mua?”

Thor kohautti leikkisästi täydellisiksi muodostuneita hartei-

taan.

”Sitten näet”,  hän kuiskasi  äänellä,  joka sai  Freijan usko-

maan, että hän todellakin oli Thornadon sydämessä.

Siv  päätti  poikkeuksellisesti  kävellä  osan  kotimatkasta.  Manolo 

Blahnikeilla  iltamyöhään  sipsuttaminen  ei  ollut  hänen 
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lempipuuhaansa, hän piti enemmän autonkuljettajista. Mutta jos-

kus jopa jumalattaren täytyy ulkoiluttaa jalkojaan.

Hän oli juuri saapunut kaupungin trendikkäimmän kenkä-

liikkeen kohdalle, kun hän kuuli ääniä.

Ne tulivat kadunkulman takaa. Toinen ääni oli korkeampi, 

toinen matalampi, käheämpi, seksikäs –

Siv jähmettyi paikoilleen. Korot kopisivat vasten asvalttia. 

Hän tunnisti kenkämerkin äänestä. Vain yhdellä ihmisellä saattoi 

olla sekä nuo kengät että tuo nauru. Sitten kaksi ihmistä ilmestyi 

kulman  takaa  ja  käveli  suoraan  hänen  eteensä.  He  pysähtyivät 

kuin seinään, kesken naurun, kesken lauseen.

Thor ja Freija. Siv tunsi, kuinka hänen verensä ensin pysäh-

tyi ja sitten kuumeni. Thor ja Freija. Siinä hänen edessään.

Freijan kauniiseen päähän ei mahtunut, kuinka tilanne saat-

toi olla niin vaivaannuttava – juurihan he olivat nauraneet (ja flirt-

tailleet! Miten kutkuttavasti Thor flirttailikaan!) ja bam, kulman 

takaa kävelee ex-vaimo. Eikä, eikä, eikä. Älä pilaa tätä, Freija ajat-

teli. Hemmetin katkera akka.

Freija soi Siville vaivautuneen hymyn ja jatkoi harppomista, 

tai yritti ainakin. Thor nimittäin jähmettyi paikoilleen. Freija kat-

sahti jumalaa, jonka kasvoilla oli erittäin epäseksikäs säikähdys.

”Kröhöm”, Freija selvitteli kurkkuaan. ”Muru, ravintola on 

ihan tuossa, eiköhän mennä?”
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Thor  tapitti  eksäänsä.  Freija  alkoi  turhautua.  Ehkä  herra 

Herkkupeppu ei  ollutkaan  yli  vaimostaan.  Yhtäkkiä  ilta  tuntui 

olevan pilalla.

”Thor-hani, voidaanko mennä?” Feija yritti vielä kerran.

”Tota... joo... toki...” Komistus ei ollut ikinä ennen takellel-

lut samalla tavalla.

He ohittivat Sivin (jonka kasvoilla melkein salamoi vihasta, 

mikä katkera ämmä!) ja kävelivät sisään Nachtrustiin. Freija ehti 

jo huokaista helpotuksesta,  mutta  kun he istuivat  pöytään,  hän 

huomasi hullun eksän seuranneen heitä. Freija aavisti, että illasta 

jäisi käteen vähän liiankin paljon kerrottavaa Friggille ja tytöille…

Thorkin näytti kauhistuneelta. Mutta mitä Thor oli kuvitel-

lut? Että Siv jäisi seisoskelemaan kadulle kuin idiootti, kun hänen 

vielä  hetki  sitten  uskollisuuttaan  vannonut  miehensä  tupsahti 

eteen jonkun kevytkenkäisen naikkosen kanssa? Siv mietti.

Siv sai tarpeekseen. Thor oli hullu. Ja Freija oli samanlainen 

petturi. Typerä pinnallinen ämmä! Siv olisi kironnut naisen siihen 

paikkaan, ellei hänellä olisi ollut niin kiire heittää Thoria ensim-

mäisellä silmiinsä osuvalla asialla.

Se sattui olemaan sipuli.

”Petturi!” Siv kiljaisi ja heitti kaikilla voimillaan sipulin päin 

Thoria,  joka kiljaisi  kuin pieni eläin sen osuessa.  Thor oli  aina 

inhonnut yli kaiken sipulin makua ja hajua – jopa hänen kaltaisel -

laan  jumalaisella  miehellä  oli  heikot  kohtansa.  Joskus  Siv  oli 
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pitänyt jopa Thorin sipulikammoa komean miehensä seksikkäänä 

yksityiskohtana, mutta nyt se vain raivostutti häntä. Siv heitti toi-

sen heti perään. Thor torjui sen hädissään.

Koko  ravintola  oli  kääntynyt  toljottamaan.  Siv  huomasi 

sivusilmällä Dvalinin. Hän kaivoi kännykkäkameran esiin ja nap-

saisi kuvan Thorista, joka pyyhkäisi silmiään.

”Thornado 'Thor' Donder vetisteli ravintolassa naisen takia –

kuka olisi uskonut!” lööpit varmasti huutaisivat seuraavana päivänä. 

Mikä nolaus Thorille,  joka oli  aina esiintynyt niin itsevarmana, 

pientä  flirttiä  aina  hymyillen  heittävänä  suunnittelijamaailman 

tähtenä.

Eikä kukaan uskoisi Thorin ”se johtui vain sipulista” -seli-

tyksiä, vaikka ne olivatkin totta – Thor oli liian järkyttynyt itkeäk-

seen oikeasti. Siv ei ollut ikinä menettänyt malttiaan sillä tavalla. 

Ei ainakaan villien teinivuosiensa jälkeen.

”Joudat Haadeksen maille!” Siv huusi.  ”Ja arvaa mitä? En 

tyydy oikeudessa puoleen omaisuudestasi! Ja vaadin yksinhuolta-

juutta!”

Kun  Siv  oli  viskonut  kaikki  naapuripöydästä  löytämänsä 

sipulit ja ne olivat kierineet villisti sinne tänne, Thor oli paennut 

pöydän alle piiloon ja Freija oli jähmettynyt paikoilleen.

”Siv...” Freija aloitti.

”Sinä!  En ole  kiinnostunut  mistään mitä  sinä  sanot.”  Siv 

tärisi.  Hän  yritti  peittää  sen.  Hän  oikaisi  ryhtinsä  ja  hymyili 
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muille asiakkaille. Hän halusi näyttää hyvältä lehdissä.

”Minä luulin ettei teidän välillä ole enää mitään. Älä kiroa 

minua”,  Freija  vinkaisi.  Freija  tiesi  olevansa  Thorin  ex-vaimoa 

kauniimpi, mutta yhtä vahva hän ei ollut, ja Siv vaikutti juuri nyt 

hyvin vaaralliselta ja pelottavalta.

Ilta  oli  mennyt  kamalalla  tavalla  pieleen.  Siv  ei  uskonut 

Freijan selitystä ja Freija purskahti itkuun. Ja Siv tajusi, että se ei 

todellakaan johtunut  sipulista.  Thor  yhä  vain  valitti  ja  vaikersi 

pöydän  alla.  Mikä  pelkuri!  Aikuinen  ihminen!  Okei,  aikuinen 

jumala,  mutta tällä hetkellä Thor käyttäytyi kuin selkärangatto-

min ihminen konsanaan.

Siv veti henkeä.

Freija oli varma, että muuttuisi kohta torakaksi tai muuksi 

ällöttäväksi kostoksi siitä, että oli itsekin tullut huijatuksi. Hem-

metin Thor! Ellei Freija olisi ollut niin peloissaan, hän olisi kiron-

nut Thoria vähän lisää. Herra Herkkupeppu ulisi pöydän alla, ja 

tutinansa lävitsekin Freija erotti Thorin uikutuksesta sanan sipuli. 

Freija vaihteli  painoa korolta toiselle.  Siv mittaili  häntä katseel-

laan. Uskoa vai ei, usko vai ei. Usko, hitto soikoon, Freijan teki 

mieli huutaa. Siv päästi Freijan kylmän katseensa otteesta ja otti 

askeleen Thoria kohti.  Jumalatar  nosti  pöytäliinan helmaa kah-

della sormella kuin odottaen että sen alta paljastuu jotakin ällöttä-

vää. Vaikka saattoihan sitä pettäjää ällöttävänäkin pitää.
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”Nähdään oikeudessa”, Siv sanoi, ja Thor vastasi  ulvahta-

malla.

Kännykkäkameroiden välke ei laantunut hetkeksikään. Siv 

otti muutaman ylvään askeleen ulko-ovea kohti, ohitti Freijan ja, 

kun tämä ei seurannut, pysähtyi.

”Mikä maksaa?” Siv tiedusteli.

Freija  nappasi  vaalean  hiussortuvan  käteensä,  pyöritteli 

kiharoita ja yritti ymmärtää että oli ihan oikeasti välttynyt Sivin 

vihalta.  Yhtäkkiä  jumalatar  osasi  olla  kunnolla  vihainen puoles-

taan.

”Bye bye baby, baby good bye!” Freija rääkäisi  pöydän alle. 

”Lähden pois vaikka yksin jään!”

”Etkä jää”, Siv sanoi huomattavan lempeämmällä äänellä.

Freija katsoi jumalatarta kysyvästi.

”No onhan meillä toisemme! Mennään kahville juoruamaan 

tuosta sipulinvihaajasta.”

”Kahville!” Freija kiljaisi innosta. ”Ei, mennään cosmolle!”

Siv  alkoi  nauraa.  Kamerat  räpsivät  hänestä  kuvia.  Freija 

saattoi jo kuvitella uutisotsikot.

”Mennään Vrijdagiin. Mulla on siellä kaukosäätimen käyt-

töoikeus!” Freija innostui.

”Ai että tuo nöyryytys pitää nähdä vielä telkkaristakin?”

Freija virnisti. Totta kai. Sen vahingonilon he olivat ansain-

neet.  Olivathan  he  kummatkin  selvinneet  tornadon  sydämestä. 
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Vaikka se oli ollut vaikeaa, loppupeleissä vapaus ei ollut vaatinut 

muuta kuin paria sipulia.
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Tulpat
Etta W. Whiteside

uonna  1888 kemisti  sir  Franklin  Holtzclaw  kehitti  naaras-

tuoksun. Jo muutaman vuoden kuluttua se oli  hittituote ja 

sitä  myytiin  lukuisilla  eri  kauppanimillä:  Rakkauseliksiiri  salon-

geissa  ja  kauneuspuodeissa,  Himoliemi  kapakoissa  ja  kadunkul-

missa.  (”Onko  mielitiettysi  tykästynyt  sisareesi?  Ei  hätää!  Yksi 

ainoa suihkaus, ja mies on taas sinun.” – ”Eikö ukkosi tajua tart-

tua hameisiisi? Himoliemi herättää uneliaankin äijän.”) Jokainen 

nainen, joka sipaisi korvansa taakse, tai jonnekin muualle, tuota 

aromaattista  meripihkan  väristä  ainetta,  herätti  vastakkaisessa 

sukupuolessa vastustamattomia tunteita. Rakkautta, sanoivat jot-

kut. Halua, sanoi Rebekah. Halua ihmisen mustista ydinkerroksis-

ta. Halua elimistä, halua aivoista. Käsien ja katseiden halua. 

V

Ensimmäisen  hajustesodan  päättänyt  rauhansopimus  sol-

mittiin Pariisissa  syksyllä  1900. Yhdistynyt kuningaskunta huo-

kaisi helpotuksesta, mutta ongelmat eivät olleet ohitse. Siirtomaat 
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vaativat yhä oikeuksiaan, ja nyt myös Ranskan talonpoikaisluokka 

ilmoitti haluavansa ostaa ja myydä tuoksua laillisesti. Epäpuhdas 

aine, jota ajautui markkinoille sääntely-yritysten vanavedessä, oli 

kuulua ikävistä sivuoireistaan. 

Rebekah täytti 19 rauhansopimuksen syksynä. Vaikka Bro-

dyjen perheessä naarastuoksua ei ollutkaan käytetty – niin, julki-

sesti ainakaan – Rebekah tiesi asiasta paljon, sillä hänen paras ystä-

vänsä Jolyon Winstead oli lääkärismies. Ujohko, mutta komea ja 

varakas  naimaton  lääkärismies,  jos  teitä  sattuisi  kiinnostamaan. 

Jolyon oli hoitanut jonoittain epäpuhtaan tuoksun uhreja pienellä 

klinikallaan Marylebonessa Luoteis-Lontoossa. Operoidessaan hän 

käytti kirkkaanpunaisia kumisia nenätulppia, sillä potilaissa, eten-

kin naisissa, saattoi olla tuoksun jäämiä. 

Britannian  maaperällä  tuoksu  oli  nyt  virallisesti  kielletty. 

Valtiolliset laboratoriot oli ajettu alas, mutta pieniä pajoja putkah-

teli sienimäisesti ja salakuljetus kukoisti. Rebekahin mielestä kiel-

tolaki oli järjetön ajatus, ja niin tuntui ajattelevan Ranskakin, sillä 

Lontoon kaupungin kerma, sen paremmin kuin Pariisin, ei ollut 

lakannut  hamstraamasta  ja  käyttämästä  naarastuoksua  kulissien 

takana. Nyt puhtaan aineen saaminen vain oli vaikeampaa. Heti 

sodan loputtua  Jolyon  oli  ojentanut  Rebekahille  pienen pullon 

tuoksua ja käskenyt pitää siitä visusti huolen. Myrtyneenä Rebe-

kah oli kätkenyt sen alushameensa taskuun – mitä hän teki tuok-

sulla, joka ei vaikuttanut naisiin? – mutta säilytti sen kumminkin. 
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Lokakuussa 1900 itsensä  kuningattaren käly  järjesti  ”epä-

muodolliset  tanssiaisjuhlat”  Ruby  Grovessa,  kaupunkikartanos-

saan Lontoon pohjoislaidalla. Noihin aikoihin Rebekahin maine 

ei ollut vielä aivan sellainen kuin millaiseksi se muodostuisi, joten 

hän oli joutunut keinottelemaan itsensä kutsulistalle. Simpsakka 

pienikokoinen  brunetti  oli  pukeutunut  limetinvihreään  iltapu-

kuun, joka paljasti sirot olkapäät. Niitä kiersi kiiltävä näätäpuuh-

ka.  Rebekah  ojensi  kutsukortin vartijan  nähtäväksi  ja  tähyili  jo 

sisälle. Kutsuttujen joukossa oli eräs markiisi Chastain – ja tämän 

tytär, seireeni naiseksi, niin sanottiin. Varakas, kultaan verhottu 

seireeni,  ei  vähempää.  Vauras valloitus  avittaisi  Rebekahin nou-

sukkaanuraa  juuri  oikealla  tavalla.  Herra  Brodyn  länsienglanti-

laisilta tiluksilta oli näihin saleihin ollut pitkä, pitkä matka. 

Alakerran suuressa, vaaleassa salissa oli lämmintä ja se oli täynnä 

ihmisiä. Rebekah Brodyn vasemmassa kulmakarvassa oli kiiltoma-

tomaista  eloisuutta.  Hän  astahti  Frédérique  Chastainin  tielle. 

”Mademoiselle Chastain”,  hän sanoi ja hymyili.  Vatsassa ailahti 

jännityksen tuttu kurmoitus. 

”Ah...” Fred sanoi ja oli miettivinään, ”neiti Brody?” Hän 

muisti  kyllä  Rebekahin,  jonka katseessa  oli  sellaista  näätämäistä 

oveluutta, ettei sitä haastanut edes tämän puuhka. 

”Voitteko hyvin? En voi olla huomaamatta, että monsieur 

Archambault  laiminlyö teitä  tänä iltana.”  Rebekah vilkaisi  salin 
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seinustalle. Seurapiireissä tiedettiin, että Archambaultin ja Chas-

tainin välillä vallitsi yhteisymmärrys. Oli ainakin vallinnut. 

”Tarkoitatteko Maxim-parkaa?” Fred sanoi  liioitellun sur-

kuttelevasti. ”Voi, hänellä on tänä iltana muuta puuhaa.” 

”Huomaan sen.” Maxim seisoi nurkassa tuhkanharmaana ja 

otti  vastaan  ripitystä  uhkealta  vaaleaveriköltä.  ”Toivon  vilpittö-

mästi,  että  Maxim ei  ole  ainoa henkilö,  joka voi  saada  hymyn 

huulillenne tänä iltana. Ehkä sallitte minun yrittää?”  

Fred vilkaisi Rebekahia syrjäsilmällä ja virnisti sitten. ”Tuo 

on neiti Haverbrooke. Neidin perhe on ilmeisesti ollut siinä käsi-

tyksessä,  että Maxim ostaa pian kihlat.  Sanotaan,  että tuoksulla 

olisi jotakin tekoa asian kanssa...” 

Rebekah tarkkaili  Frédériquen kasvoja.  ”Ja  aiotteko antaa 

anteeksi Maxim-paralle?” 

”En toki!” Fred nauroi. ”Olkoonkin, ettei tuoksua vastaan 

voi  taistella,  täytyy  olla  tarpeeksi  lähellä  haistaakseen  sen,  jos 

ymmärrät mitä tarkoitan.” 

Rebekah hymyili. Hänenlaisensa nainen. ”Ajatelkaa, made-

moiselle. Olette vapaa kiintymään kehen tahansa.”  

Fred  avasi  hitaasti  viuhkansa.  ”Täsmälleen.  Kaupungissa 

vain on valitettavan vähän suoraselkäisiä miehiä jäljellä.” 

”Mihin kummaan te  miestä  oikein tarvitsisitte?”  Rebekah 

uteli. Hänen hampaansa olivat pienet kuin oravan, ja vikkelä kieli 

kulki niiden ylitse.  
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Fredin suupieli  kaartui  ylöspäin ja  hän oli  sanomaisillaan 

jotakin, mutta silloin musiikki alkoi ja kiharatukkainen nuoriherra 

ojensi kätensä ja veti hänet pois. 

Rebekah  tanssi  tyylikkäästi  harmaantuneen  pankkiirin  kanssa. 

Heti kun soittajat lopettivat, Rebekah kiitti ja antoi saattaa itsensä, 

rivakasti, takaisin seinustalle. Hän etsi katsellaan Frediä ja hoksasi 

tämän  avatun  ikkunaruudun  luota.  Ranskattaren  kullanvaalea 

tukka  putosi  kiharoina  tämän  norjalinjaiselle  kaulalle.  Ääneti 

Rebekah paimensi itseään: Nyt kieli keskellä suuta. Älä hätiköi. 

Hän odotti, ja kohta Fred astelikin hänen luokseen. 

”Pidättekö tanssista, neiti Brody?” 

”Se  kohottaa  vireystilaa.”  Rebekahin  poskilla  oli  hiukan 

punaa. 

”Todellakin. Mutta partneri voi olla myös väärä.” 

”Ja useimmiten onkin. Teidän pitäisi tanssia minun kans-

sani, mademoiselle.” 

Fred virnisti valoisasti. Hän huomasi vapaana liehuvan nau-

han, tarttui Rebekahia olkapäästä ja käänsi tämän ympäri. ”Kor-

settinne nyöri näyttää höltyneen.” 

”Ehkä voisitte kiristää sitä pukeutumishuoneessa?” Rebekah 

hymyili kettumaisesti. 

”Ehkä...” Fred aloitti. 
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Sitten sir Jonathan Weatherby astui saliin. Mies oli pitkä, 

näytti terävältä ja oli pukeutunut univormuun. Rebekah kalpeni 

närkästyksestä. Weatherbylla oli nenätulpat. Punaiset, liukkaat ja 

kumiset.  Rebekah  tuijotti  miehen nenää  eikä  huomannut,  kun 

palvelusneiti  koitti  tarjota  hänelle  hors  d’oeuvreja.  Weatherby 

luovi lähemmäs ikkunoita. Rebekah suoristautui ja puski rintojaan 

ylöspäin tiukassa korsetissa. Tulpat olivat töykeä, rienaava muistu-

tus, sama kuin samppanjamiekka raittiusväen pippaloissa. 

Frediä  nauratti.  Hän  heilautti  viuhkaansa  Weatherbylle. 

”Jonathan! Mitä sinulla on nenässäsi?” 

”Frédérique.  Pelkkä  varotoimenpide.  Tiedäthän  millaisia 

aikoja elämme.” Weatherby seisahtui Fredin eteen. Hän noteerasi 

Rebekahin päännyökkäyksellä, mutta hymyili vain Fredille. 

Rebekah  talloi  miehen varpaille  korkeakorkoisella  kengäl-

lään. 

”Neiti Brody...” 

”Voi anteeksi, Joe. Pelkkä vahinko.”  

”Huomaan katseestanne, neiti  Brody, että mieluiten näki-

sitte minun poistuvan”, mies sanoi ja hymyili silmät kaveten. 

Fredin katse  liikkui  Rebekahista  Weatherbyyn ja  takaisin. 

Hän mutristi huuliaan. 

Rebekah  tuijotti  miestä.  ”Olet  oikeassa.  Mutta  suot  var-

maan  anteeksi  –  syynä  on  yksinomaan  Frédérique  Chastainin 

lumovoima. Tunnen, etten millään voi jakaa huomiotani.” 
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 Fred naurahti. Rebekah oli virkistävän julkea. 

”Ehkä  annatte  mademoiselle  Chastainin  itse  päättää, 

haluaako hän minua seuraansa?” Weatherby ehdotti viileästi. 

”Rebekah”,  Fred sanoi  ja laski  kätensä naisen käsivarrelle, 

”Jonathan ja minä olemme vanhoja tuttuja. Tokihan kestät hänen 

seuraansa pienen hetken.” 

”En ole varma.” Rebekah nosti leukaansa.  

”Fred, kultaseni. Rebekah-neidin kasvatus ja koulutus tus-

kin valmistavat häntä ymmärtämään, mitä meillä on välillämme. 

Kuulin,  että  tyttöjen  kotiopettajatar  on  sittemmin  haksahtanut 

absinttiin ja uhkapeleihin. En pidä sitä ihmeellisenä. Brodyn nai-

set aiheuttavat  hermostollisia oireita parhaillekin meistä”,  Weat-

herby sanoi Fredin sormia hypistellen ja käänsi  sitten katseensa 

pieneen  brunettiin.  ”Joko  pikkusiskosi  pian  esitellään  seurapii-

reille? Jos muistan oikein, hän on ulkomuodoltaan samassa mää-

rin... persoonallinen... kuin sinäkin.” 

Rebekah katseli Weatherbya rauhallisesti. ”Sarah esitellään 

keväällä. Hänessä on herkkää, vuokkomaista kauneutta. Samaa ei 

voi sanoa entisistä naikkosistasi, saatikka sinusta. Olenkin varsin 

yllättynyt, että tohdit pyrkiä mademoiselle Chastainin suosioon. 

Hän on yhtä kaukana tavanomaisesta tasostasi kuin hohtavasiipi-

nen enkeli ilotalon vuodepunkista.” 

”Entä oma tasosi,  Brody? Kuka naamasta piittaa,  jos vain 

kellonvitjat ovat kultaiset.” 
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”Sanoo mies, jonka omat meriitit ovat valtaosin kihlaamisen 

ja  hylkäämisen  saralla.  Onhan  tietenkin  kunnioitettavaa,  että 

nuori mies on kokenut jollakin alalla, mutta –” 

”Riittää!”  

Molempien  katseet  luisuivat  Fredin  kasvoihin,  huulten 

vihaiseen mutruun. 

”Minä  en  ole  mikään  palkinto”,  neiti  Chastain  ilmoitti 

koleasti. ”Vietän aikaani kenen kanssa mielin.” Sitten hänen kas-

vonsa valtasi hienostunut, ovela hymy. ”Tietenkin mieluiten sel-

laisen henkilön kanssa, joka kohtelee minua hyvin – ja kilpailijoi-

taan  armottomasti.”  Fredin  katse  esitti  haasteen:  ’Paras  voitta-

koon.’ 

Rebekah  vilkaisi  Weatherbyn  suuntaan.  Miehen  ilme  oli 

petomainen. Hänen etunaan oli tuo laineille kammattu tukka ja 

univormu,  mutta  ne  eivät  pitkälle  riittäisi.  Weatherby  ja  Fred 

alkoivat jutella jostakusta, jonka he tunsivat molemmat. Rebekah 

suoristi itsensä, hän tarvitsi taktisen tauon. ”Tietenkin, mademoi-

selle. Ehkä haenkin meille virvokkeita?” 

”Samppanjaa minulle, Reb”, Weatherby sanoi ja napsautti 

sormiaan. 

Kukonpojantolvana,  Rebekah  ajatteli  ja  vetäytyi  tarjoilu-

pöydän läheisyyteen. Fred selosti miehelle eloisasti jotakin. Kum-

pikin nauroi. Rebekahin katse vaelsi juhlaväen ylitse. Hän tunnisti  

joitakin  etäisiä  tuttuja,  opettajattaren,  jonka  ansiosta  hän  soitti 

85



pianofortea (kehnosti), ja rouva Althoffin. Rouva Althoff vilkutti. 

Rebekah  huokaisi  ja  valmistautui  katoamaan  humuun,  mutta 

muisti sitten pienen pullon alushameensa taskussa.  

”Milabel”, Rebekah tervehti ilahtuneena. ”Pitkästä aikaa.” 

Kurvikas, korkeatukkainen nainen iski Rebekahille silmää. 

”Kultaseni! Näytät kerrassaan viehättävältä!” 

”Niin sinäkin, kuten aina.” Rouva Althoff oli sonnustautu-

nut tummanruskeaan iltapukuun, jossa hänen uhkaavat rintansa 

pysyivät sisällä vain pinnistellen. Koko komeus oli kruunattu suu-

rella määrällä fasaaninsulkia. ”Vaikuttaa siltä, että korsettini nauha 

on löystynyt”, Rebekah sanoi asiallisesti, ”ehtisitkö kiristää sen?” 

Rouva Althoffin silmissä pilkahti. ”Totta kai!” 

Yksi lukuisista pukeutumishuoneista oli varattu herrasväen 

käyttöön juuri tällaisia sattumuksia varten. Rebekah päästi rouvan 

edellään ja sulki sitten oven. ”Milabel – muistatko sen erään ker-

ran kun...?” 

”Tietenkin muistan”,  rouva  Althoff  sanoi  ja  alkoi  höllätä 

omaa korsettiaan. Tavallisesti sen teki palvelusneiti, joten Rebeka-

hin onneksi se kävi hitaasti. 

”Milabel, ei ole tarpeen – minulla ei ole nyt aikaa”, Rebekah 

kiirehti vakuuttamaan ja koitti näyttää pahoittelevalta. 

Rouva  Althoffin  kädet  seisahtuivat,  ja  hänen  kasvoilleen 

nousi loukkaantunut ilme. ”Minkä tähden sitten...?” 

”Se palvelus, jonka olet minulle velkaa. Tarvitsen sen nyt.” 
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”Nyt? Tänään?” 

Rebekah ujutti kätensä alushameensa taskuihin. Hän nosti 

komealle  pukeutumispöydälle  muutaman  punnan,  hiuspinnejä, 

linkkuveitsen,  kirjailtuja  nenäliinoja,  dynamiittipötkön,  parikin 

taskukelloa,  näverretyn  palasen  suolalihaa,  kirurgiset  pihdit, 

sateenvarjoa kannattelevaa naista esittävän kipsiveistoksen, mutte-

reita, rullan jolla poistetaan nokea päiväpuvuista, jykevät käsirau-

dat ja vihreän medisiinaripullon.

Rouva Althoff tuijotti arsenaalia suu aavistuksen raollaan. 

Seuraavaksi  Rebekah  pirskotteli  kullanväristä  nestettä  ylt-

ympäriinsä  rouvan  rinnuksille  ja  oikealle  kämmenselälle.  Hän 

taputteli lopputuloksen nenäliinalla ja oli panemassa pois sekä sen 

että pullon, kun rouva Althoff halasi häntä lemmekkäästi takaa-

päin. Rebekah älähti, ja pullo lipsahti hänen kädestään. Se osui 

pukeutumishuoneen ovea vartioivaan luonnollisen kokoiseen veis-

tokseen, joka esitti kylpevää nymfiä. Sirpaleet singahtivat ja loppu 

kultainen neste valui pitkin nymfin rintamusta. 

”Hups”, rouva Althoff sanoi iloisesti. 

Rebekah irtautui  rouva Althoffin  otteesta  määrätietoisesti. 

Rouva korjaili sulkiensa asentoa hymyillen ah-niin-vienosti. 

”Tiedätkö,  mitä  seuraavaksi  teemme?” Rebekah tiedusteli. 

Hänen kulmiensa välissä oli w:n muotoinen kurttu. 

Rouva Althoff nyökkäsi. 
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”Sir  Jonathan!”  Rebekah  huudahti  liioitellun  ilahtuneesti. 

Hän  ojensi  miehelle  samppanjalasin  ja  puski  lähemmäs. 

Weatherby  hiveli  Fredin  kättä  niin  kuin  tämä  olisi 

antiikkihuonekalu. 

”Reb...?” hän käännähti laiskasti. 

Rebekah teki tilaa rouva Althoffille, ja hymyili armeliaasti. 

”Joe,  saanko  esitellä:  Milabel  Althoff!  Saksan  lahja  Britannian 

hoville, illan emännän läheinen ystävä ja erittäin hauska nainen...” 

Weatherby näytti kyllästyneeltä. ”Ah”, hän sanoi pinnistel-

lyn kohteliaasti, ja kumartui, kuten tapa oli, suutelemaan rouva 

Althoffin kättä. 

”Milabel, tässä on höyrykanuunapohatta Henry Weatherbyn 

vanhin”, Rebekah selitti samaan aikaan, ”kas, Joe, sinulla on joku 

roska nenässäsi,  annas kun...!”  Rebekah ojensi  kätensä ja nykäisi 

näppärästi  ohuella  kumikappaleella  toisiinsa  liitetyt  tulpat  ulos 

Weatherbyn sieraimista. Tulpissa kiilui limaa. Rebekah irvisti. 

Mies käännähti Rebekahin puoleen raivoissaan – mutta tuli 

samalla vetäneeksi henkeä. Hän aukoi suutaan, hänen silmissään 

oli kauhua. 

Rouva Althoff hymyili valoisasti ja taputti miehen poskea. 

Weatherby kohottautui, ja hänen äänessään oli lämpöä, kun 

hän sanoi: ”Rouva Althoff, Milabel, sallitko? Kuinka hauska tutus-

tua teihin viimeinkin.” 
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Rebekah  hehkui  pitelemätöntä  voitonriemua.  Fred  katseli 

häntä,  ja  hämmästys  tämän  kasvoilla  suli  hymyyn.  Fred  ojensi 

kätensä – 

Salin toiselta laidalta kuului vaikerrus. Pukeutumishuoneen 

nymfi oli kannettu tarjoilupöydän luokse, piiat olivat koristaneet 

sen kukkasin.  Lukuisat juhlapukuiset herrasmiehet sekä kamari-

palvelija piirittivät veistosta ja syytivät sille kohteliaisuuksia, rahaa, 

koruja, kaviaaritäytteisiä tuulihattuja ja mitä vain irti saivat. 

”Rebekah, ethän sinä...?” Fred loi naiseen viiston katseen. 

”En!”  Rebekah  ähkäisi.  Tyylikkäästi  harmaantunut  pank-

kiiri  törmäsi  häneen  takaapäin.  Mies  hengähti  pahoitellakseen, 

mutta se oli virhe. Rouva Althoffin voimakkaasti hajustettu rinta-

vako oli tahrinut Rebekahin puvunselkämyksen tuossa kohtalok-

kaassa rutistuksessa. 

”Rebekah-neiti”, pankkiiri sanoi ja kaappasi brunetin kädet 

omiinsa. Miehen kämmenet olivat kuivat ja kuumat ja niiden ote 

oli intohimoinen. 

Neiti  Brodyn villi  katse  etsi  pakoreittiä.  Vielä  suoriessaan 

vartiomiesten ohitse kartanon pihatielle, näätäpuuhkaansa puris-

taen, Rebekah näki Frédériquen silmät ja sen, mitä olisi  voinut 

olla. 
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Otis
Lila

tis on aina päivän viimeinen asiakas. Hän saapuu sukkulal-

laan, joka on niin musta, että ulos astuessaan Otis näyttää 

hehkuvan. Katson häntä ihaillen studiomme ikkunan läpi. Otis 

todella hehkuu.

O

Otis  on  mysteeri.  Hän  saapui  Utelle  sukkulallaan  muistinsa 

menettäneenä mutta fyysisesti upeassa kunnossa. Hänellä ei ollut 

mukanaan minkäänlaista henkilöllisyysdataa, joten hänen täydelli-

set kasvonsa ohjelmoitiin koristamaan jokaisen sukkulan ja yhteys-

laitteen näyttöjä. Uten naiset – ja puolet miehistä – sekosivat ihas-

tuksesta, mutta kukaan ei tunnistanut Otisia.

Karol  Darekan,  Uten  rikkain  ja  vaikutusvaltaisin  nainen, 

otti Otisin suojelukseensa, ennen kuin muut ehtivät sulkea auki 

loksahtaneita leukojaan. Karol laittoi johtamiensa Darekan-yhtiöi-

den taitavimmat  teknikot,  terapeutit  ja  kyborgologit  tutkimaan 

Otisia,  mutta  Otisin  muisti-  ja  tunnisteimplantit  oli  pyyhitty 

90



täydellisen tyhjiksi. Karolille ei selvinnyt mitään, ja mielestäni se 

oli aivan oikein hänelle.

Itse näin Otisin kasvot ensimmäisen kerran, kun kiirehdin 

töihin jälleen kerran myöhässä pitkään venyneen illallisen vuoksi. 

Pysähdyin tuijottamaan Otisin valkoisia, itsevarmoja silmiä, tum-

maa tukkaa ja leuan terävää kärkeä, joka sai hänen huulensa näyt-

tämään entistä pehmeämmiltä. Tiesin heti, että minun oli saatava 

Otis.  Tai  vähintään  virheetön  simulaatio,  vaikka  siihen  menisi 

kolmen kuukauden palkkani.

Olin vasta laatimassa suunnitelmaa Otisin kaappaamiseksi, 

kun hänen nimensä ilmestyi varauskirjaani.  Ensimmäiseksi mie-

leeni tuli, että olin saanut olemattomia varauksia tekevän implant-

tiviruksen – todennäköisesti siltä epäilyttävältä asiakkaalta, jonka 

kädet olin edellisellä viikolla muokannut kissan käpäliksi. Enhän 

minä voinut olla niin onnekas, että Otis leijuisi suoraan luokseni. 

Pyysin  stylistikollegaani  Daaraa  huolehtimaan  studiostamme  ja 

säntäsin lähimpään implanttipuhdistamoon, jossa metallinkiiltoi-

nen nainen totesi implanttini puhtaiksi ja nauroi minulle. Hymyi-

lin leveästi ja kiirehdin kiillottamaan hoitotuolini.

Minun olisi pitänyt arvata, että Otis tulisi luokseni. Karol 

Darekan haluaa Otisin säilyvän ikuisesti täydellisenä, joten Otisin 

on käytävä iättömyyshoidoissa. Karol haluaa Otisille vain parasta, 

ja  minä olen Uten paras  muokkaaja.  En ole  koskaan kuulunut 
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Karolin ihailijoihin, mutta Otisin hehkun varjeleminen on ehdot-

tomasti viisasta.

Otis astuu sisään studioomme ja hymyilee valloittavasti.  En voi 

ajatella  kuin  sitä,  miten upealta  hän näyttää.  Kuvat  eivät  anna 

oikeutta  hänen  pitkälle,  treenatulle  vartalolleen  tai  hänen  sil-

miensä loisteelle. Yritän jäykistää kyborginkasvoni asiallisen ystä-

vällisiksi,  mutta  Otisin hymy porautuu komposiitin  ja  metallin 

läpi  suoraan  sydämeeni  ja  pakottaa  minut  vastaamaan  hymyyn 

typerän leveällä virneellä. Niin käy joka kerta, kun tapaamme.

Otis  kävelee  luokseni  kevyin,  lähes  leijuvin  askelin.  Hän 

katsoo minua valkoisilla silmillään niin intensiivisesti, että pelkään 

läpivärjätyn silmämeikkini alkavan valua.  Kiellän itseäni pyörty-

mästä ja räpäytän ripsieni tilalle kasvatettuja sulkia. Olen kaunis, 

vakuutan itselleni, ja toivon vakuuttavani myös Otisin.

”Hei, Kiana”, Otis sanoo äänellä, joka saa jokaisen tunne-

alueeni  implantin väreilemään mielihyvästä.  ”Kuulin,  että  voitit 

juhlaviikon muokkauskilpailun ylivoimaisesti. Onnea.”

Implanttini lähestyvät ylikuumenemistilaa. Keskityn ajatte-

lemaan  miestä,  jonka  kasvot  muutin  kilpailussa  jättiläiskäär-

meeksi. Se viilentää pääni nopeasti. 

”Kiitos”, vastaan. ”En kyllä ymmärrä, miksi kukaan haluaa 

näyttää eläimeltä.”

”Koska he pystyvät siihen.”
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Otis  kohauttaa  olkiaan  ja  hymyilee  niin  lämpimästi,  että 

unohdan hänenkin olevan kyborgi.

”Niin”, sanon hitaasti. ”Utella kaikki on mahdollista.”

”Aivan kaikkiko?” Otis astelee lähes kiinni minuun. Pystyn 

aistimaan jopa hänen implanteissaan kulkevan sähkövirran.

”Ainakin, jos on tarpeeksi rahaa”, sanon nopeasti ja harpon 

drakaalinnahkaisissa  korkokengissäni  hoitotuolin  luokse.  Otis 

istuutuu tuoliin.  Hänen implanttinsa värähtelevät  juuri  oikealla 

taajuudella ja saavat omani resonoimaan. Pakotan itseni keskitty-

mään työtehtäviin ja alan käytellä hoitotuolia. Vahvat metallivar-

ret kietoutuvat Otisin ympärille varmistamaan, että hän pysyy pai-

koillaan iättömyyshoitojen ajan.

”Kiana, auta minua”, Otis kuiskaa äkkiä. ”Olet ainut ihmi-

nen, jota saan tavata ilman Karolia. Auta minua löytämään totuus 

menneisyydestäni.”

Haluan vastata,  että teen hänen eteensä mitä vain.  Otisin 

läheisyys tekee minut kuitenkin hermostuneeksi,  enkä saa sanaa 

suustani. Seisottuani hetken huulet hölmösti raollaan tartun rege-

neraattoriin ja lasken sen Otisin kasvoille. Yritän rauhoittaa syk-

keeni kuuntelemalla laitteen tasaista hurinaa. Mitä ihmettä minä 

teen?

Kun  regeneraattori  on  hyvässä  vauhdissa,  uskallan  jättää 

Otisin sen kanssa kahden ja kopistelen takahuoneeseen. Daara ei 

ole vielä lähtenyt. Hän harjoittelee simulaattorilla, kuten joka ilta. 

93



Hän ei  suostu uskomaan,  etteivät  hänen sormensa  voi  koskaan 

olla yhtä nopeat ja tarkat kuin minun mittatilaustyönä valmistetut 

ja  koodatut  käteni.  Darekan-yhtiöiden  tekemät  kädet.  Kädet, 

jotka  ovat  muokanneet  sekä  itse  Keisaria  että  Uten tärkeimpiä 

viihdetaiteilijoita.

”Luuletko, että Otis on vaarallinen?” kysyn.

Daara  irrottaa  katseensa  simulaattorin  näytöltä  vilkaistak-

seen minuun, ja virtuaalinen tekokäsi menee oikosulkuun johto-

jen koskettaessa toisiaan. Toimivan tekokäden valmistaminen on 

utelaisen stylistin vakuuttavimpia taidonnäytteitä, mutta Daara ei 

ole  vielä  onnistunut  edes  läpäisemään simulaatiota.  Hän katsoo 

pettyneenä savuavaa kädenpuolikasta ja kääntyy sitten kokonaan 

puoleeni.

”Kukaan niin hyvännäköinen ei ole vaaraton”, Daara sanoo. 

”Mitä sinä nyt suunnittelet?”

”Otis haluaa totuuden”, sanon. ”Minä haluan hänet.”

Daara pudistaa päätään, ja luonnonvaaleat kiharat hulmua-

vat. Luonnollisuus on vastatrendi äärimmäiselle kehonmuokkauk-

selle.  Luonnollistajien  määrä  on  kasvanut  nopeasti  sen  jälkeen, 

kun androidit pettivät ihmiskunnan ja pakenivat Utelta. Jostain 

syystä Daara kuitenkin työskentelee stylistinä, muokkaajien eduk-

si. Todennäköisesti hän tekee sen rahan takia.

”Otis  on  Karol  Darekanin  omaisuutta”,  Daara  sanoo. 

”Voisin  vaikka  vannoa,  että  Karol  on  asennuttanut  häneen 
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hallintaimplantin,  joka  laukeaa  toisen  naisen  liiallisesta 

läheisyydestä.”

”Älä viitsi”, sanon, vaikka ajatus tuntuukin pelottavalta.

”Karol ei ole noussut asemaansa jakamalla omastaan.”

”Ei  Otis  ole  Karolin  omaisuutta”,  sanon  tiukasti.  ”Ei 

ihmistä voi omistaa.”

”Utella kaikki on mahdollista.”

Huokaan syvään: ”Kai se on totta. Välillä tuntuu, että puoli 

planeettaa on Karol Darekanin.”

Katson ympärilleni huoneessa: Darekan-yhtiöiden harjoitus-

simulaattori,  Darekan-yhtiöiden  simulaatiokypäriä,  Darekan-yh-

tiöiden regeneraattorit. Ja tiedän, että Daaran sukkula on Dare-

kan-yhtiöiden valmistama. Minä liikun sentään Blade-sukkulalla.

”Haluatko sinä todella Otisin?” Daara kysyy.

”Haluan häntä enemmän kuin kolmatta kättä”, sanon.

”Ehkä sinun pitäisi  viedä hänet  rajattoman  luokse.  Joskus 

ihmisen mieli näkee koneita enemmän.”

Daara  on  nero!  Karol  Darekan  ei  varmasti  ole  käyttänyt 

rajattomia, sillä se olisi luovutusvoitto luonnollistajille.  Minä en 

ole niin tarkka. Tunnen useita rajattomia, ja he neuvovat minua 

mielellään rakkauspulmissani. Tosin sen jälkeen, kun Otis saapui 

Uteen, en ole enää käynyt illallisilla.  Muut miehet ovat  Otisiin 

verrattuna pelkkiä varjoja.
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Suutelen Daaraa otsalle ja palaan Otisin luokse. Regeneraat-

tori  on jo  yli  puolivälissä  hoitoa,  ja  Otis  heiluttelee  varpaitaan 

nautiskellen. Jään odottamaan hoidon päättymistä ja ammennan 

muistiini jokaisen yksityiskohdan Otisin täydellisestä vartalosta.

Regeneraattori päättää hoidon yllättäen, ja Otis kääntää kat-

seensa minuun, ennen kuin ehdin teeskennellä työskenteleväni.

”Oletko koskaan käynyt rajattoman luona?” kysyn nopeasti.

Otis  pudistaa  päätään.  Hän hehkuu hoidon  jälkeen  kuin 

valtavan kaunis ydinase. Minun tekisi mieli koskettaa häntä, hak-

keroida itseni sisään hänen implantteihinsa ja täyttyä hänen virras-

taan.  Ajattelen  jälleen  käärmemiestä,  ja  saan  hillittyä  mieleni. 

Ruumiini.

Järjestän itselleni vapaapäivän seuraavalle viikolle, ja Otis saapuu 

salaa  Karolilta,  joka  on  planeetan  toisella  puolella  tärkeässä 

kokouksessa.  Otisilla on syvänmusta sukkulansa,  joka ei selvästi 

ole  Darekan-yhtiöiden  eikä  Bladen.  Minulla  on  korkokenkieni 

kanssa täydellisesti yhteensopiva drakaalinnahkainen takki.

Matkustamme  rajattoman  ystäväni  Fennin  luokse  Otisin 

sukkulalla.  Se  on ohjuksen  muotoinen ja  niin  kapea,  että  pol-

vemme koskettavat toisiaan istuessamme alas. Otisin polvi – kuten 

omanikin – on metallia, ja minun on vaikea hengittää rauhallises-

ti. Otis vilkaisee minua muutaman kerran, muttei sano mitään.
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Fennin ateljee  on aivan erilainen kuin studio,  jossa  minä 

työskentelen.  Seinät  on  peitetty  laadukkaalla  silkkijäljitelmällä 

eikä  elektroniikkaa  tai  Darekan-yhtiöiden  logoa  näy  missään. 

Tunnen  astuneeni  tyhjiöön,  jossa  ainut  värähtely  tulee  Otisin 

implanteista.

”Tervetuloa,  kyborgiystäväni”,  Fenni  sanoo  pehmeällä 

äänellä. ”Olen Fenni, rajaton kolmannessa polvessa.”

”Otis”, Otis sanoo hieman ujosti.  En ole koskaan nähnyt 

häntä ujona, ja se on mahdottoman suloista. Otis painaa terävää 

leukaansa hieman alaspäin ja hänen implanttiensa värinä hidastuu.

”Käsitin, että haluat kuulla menneisyydestäsi”, Fenni sanoo.

”Jos pystyt kertomaan jotakin”, Otis sanoo. ”Kaikki muut 

ovat epäonnistuneet, joten älä ota itseesi, jos et näe mitään.”

Fenni  nyökkää  ja  ohjaa  Otisin  takahuoneeseen.  Minun 

Fenni käskee jäädä odotustilaan. Kiitän itseäni siitä, että tallensin 

implantteihini muiston Otisista hoitotuolissa.

Olen  juuri  ehtinyt  päivittää  ulkonäkösuunnitelmani  minun  ja 

Daaran kahden hengen muokkausiltaa varten, kun Fenni liukuu 

luokseni. Olen aina kadehtinut naisia, jotka pystyvät liukumaan.

”Jokin on pielessä”, Fenni sanoo.

”Miten niin?” kysyn. ”Löysitkö totuuden Otisista?”

Fenni nyökkää hitaasti. Vaikka olen peloissani, en voi olla 

ajattelematta,  kuinka  paljon  kauniimman  Fennistä  saisi 
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muokkaamalla.  Ja  vaikka  olen  peloissani,  olen  samalla 

voitonriemuinen.  Minä  löysin  Otisista  totuuden,  jota  Karol 

Darekan ei löytänyt.

”Kerro”, sanon.

”Minun ei pitäisi”, Fenni sanoo. ”En kertonut sitä edes Oti-

sille.”

”Kerro”, toistan.

Fenni on hetken hiljaa.

”Otis ei ole ihminen”, hän sanoo sitten.

Sanat kaikuvat implantistani toiseen, enkä ymmärrä niiden 

merkitystä. Räpäytän tekosulkaripsiäni hitaasti ja yritän käsittää, 

mitä Fenni tarkoittaa.

”En ymmärrä”, kuiskaan.

”Kiana”, Fenni sanoo vakavasti ja katsoo minua harmailla, 

mitäänsanomattomilla  silmillään.  Niistä  silmistä  paistaa  niin 

vahva  totuus,  että  uskon Fenniä  –  riippumatta  siitä,  mitä  hän 

sanoo. Tiedän, että hän vetoaa rajattoman kyvyillään orgaaniseen 

puoleeni. Hän on taitava siinä.

”Kiana”, Fenni toistaa nimeni lähes hypnoottisesti. ”Otis on 

androidi. Täysin keinotekoinen. Meidän ei olisi pitänyt selvittää 

sitä.”

 

Minä ja Fenni valehtelemme Otisille, ettei hänen menneisyytensä 

paljastunut, vaikka se satuttaa minua ehkä enemmän kuin Otisia.  
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Fenni  esittää  olevansa  pahoillaan,  mutta  Otis  sanoo,  ettei  hän 

elätellyt  suuria  toiveita.  Silti  hän  näyttää  pettyneeltä,  ja  hänen 

hehkunsa on aiempaa himmeämpi. Minun on kerrottava hänelle 

totuus, ajattelen.

Kun  istumme  jälleen  Otisin  sukkulassa,  en  tiedä,  mitä 

sanoa. En pysty katsomaan Otisia. Kovetan kasvoilleni pettyneen 

mutta  neutraalin  ilmeen.  Otis  kuitenkin  aavistaa,  että  salailen 

jotakin.  Hän ohjaa sukkulan kauemmas kaupungin keskustasta, 

keskelle Uten valtamaastoa: kylmää kiviaavikkoa, joka levittäytyy 

kaupunkien ympärillä pidemmälle kuin muokkaamattomat silmät 

pystyvät näkemään.

”Kerro”, Otis sanoo lempeästi mutta varmasti.

”Kerron mitä?” yritän, vaikka tiedän jo paljastuneeni. Otis 

osaa lukea minua syvemmältä kuin uskoin. En tiedä, onko se iha-

naa vai pelottavaa.

”Mitä te tiedätte minusta?”

Otisin  kasvoilta  paistaa  yhtä  aikaa  huoli  ja  uteliaisuus. 

Hänen täytyy olla ihminen, edes hyvin pieneltä osalta. Minä tah-

don uskoa häneen.

”Minä…” aloitan ja haen rohkeutta Otisin täydellisistä kas-

voista, ”pelkään, ettei Karol ole kertonut sinulle kaikkea.”

Otis katsoo minua kysyen eikä sano mitään. Totuuden ker-

tominen on hurjan vaikeaa. Miksi olen aina ollut parempi käsis-

täni kuin suustani?
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”Sinä olet  androidi”,  sanon.  ”Karolin on pakko tietää se. 

Hän valehtelee sinulle.”

Otisin ilme ei värähdäkään. Hän nousee seisomaan ja tuijot-

taa sukkulan ikkunasta loputonta kiviaavikkoa. Aistin hänen imp-

lanttiensa  kiivaan  väreilyn,  mutten  osaa  tulkita  sitä.  Kun  Otis 

kääntyy takaisin minuun päin, hänen silmiinsä on syttynyt uusi, 

uhmakas hehku.

”Kiitos, Kiana”, Otis sanoo. ”Luulen, että Karol saa leikkiä 

tietämätöntä vielä jonkin aikaa. Ja me leikimme mukana.”

Sisälläni muljahtaa, kun Otis käyttää sanaa ”me”, ja imp-

lanttini alkavat kuumentua.

”Kiana,  leikkisitkö  sinä  minun  puolellani?”  Otis  kysyy  ja 

astuu niin lähelle, että hänen viileä hengityksensä värisyttää teko-

sulkaripsiäni.

Minä  nyökkään.  En  halua  ajatella  käärmemiestä,  haluan 

päästää  tunteeni  ja  ruumiini  valloilleen.  Kytken estoimplanttini 

pois  päältä  ja  kosketan  Otisin  poskea.  Se  tuntuu  samalta  kuin 

omani. Ehkä emme kuitenkaan ole niin erilaisia. Minä aion ottaa 

siitä selvää.

100



Maun mukaan
Hanna Salamanteri

änkyosastolla oli miellyttävää työskennellä. Vaaleat värit, pal-

jon  pehmeää  pintaa.  Ihmiset  vaistomaisesti  puhuivat  lem-

peämmin eikä siellä kaikunut.  Kamalimmatkaan maut eivät  siis 

tuntuneet  yhtä  piinaavilta.  Unelmoin,  että  jonain päivänä  vielä 

myisin valkoisen jättiläisen, sen kaikkein suurimman ja kalleim-

man moottoroidun sängyn, josta salaa haaveilin itse.

S

Sitten  tuli  siirto  keittiöpuolelle.  Tummaa  puuta,  kiiltäviä 

pintoja,  muovisia  hedelmiä  vadeilla  aliarvioimassa  katsojiaan. 

Asiakkaat  puhuivat  kovaäänisesti,  tinkasivat  ahkerasti,  peilasivat 

itseään  metalliovista,  kun luulivat  etten  nähnyt.  Kimakat  äänet 

maistuivat eltaantuneilta sardiineilta ja viinietikkasipseiltä. Sinne 

menivät  ne  provikat.  Perjantai-iltojen  valkoviini  vaihtui  Lidlin 

olueen.

Eräänä tiistai-iltapäivänä liikkeeseen astui tumma mies, joka 

samettisen parransänkensä takaa puhui minulle Merlot-rypäleitä. 
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Minun piti muistuttaa itselleni, että minä olin myyjä ja hän asia-

kas,  ei  toisin  päin.  Hän  halusi  hanan.  Esittelin  hänelle  jykeviä 

suorakulmaisia,  minimalistisia  ja  joutsenkaulaisia  sekä  sellaisia, 

joilla oli kiiluvat sähköiset silmät. Pommitin häntä kysymyksillä. 

Käyrä, suora, kulmikas? Mikä tahansa vastaus oli nektaria maku-

nystyilleni.

Suulauteni taisi hämmentää häntä, mutta kaupat syntyivät, 

sirolinjaisesta kaarevasta hanasta. Se oli ensimmäinen hyvä merk-

ki. Toinen oli se, että hänellä ei ollut sormusta. Korttimaksu löi 

viimeisen naulan arkkuun. Hänen nimisiään löytyi numerotiedus-

telusta  tusinan  verran,  mutta  puolet  ei  asunut  lähimaillakaan, 

joten heidät saattoi turvallisesti sulkea pois.

Maltoin odottaa kuusi päivää, hermoni eivät riittäneet viik-

koon. Sinä aikana tein hyvin kauppoja, varmaan silkkaa hermos-

tuneisuuttani.  Maanantaina  aloin  soittaa  Aarneja  läpi.  Puheli-

mesta tulvahteli kärähtäneitä lihapullia, ruusunmarjakiisseliä, tuo-

reita  herneenpalkojakin.  Anteeksi  väärä  numero,  minä kujersin. 

Onneksi oma ääneni on muiden mielestä vaisu ja mitäänsanoma-

ton, se ei jää kenenkään mieleen.

Oikea Aarne löytyi neljännestä numerosta. Vesi kihahti kie-

lelleni hänen murahtaessa puhelimeen sukunimensä. Minulla oli 

onneksi  tarkka  suunnitelma.  Ei  pomminvarma,  mutta  myyjänä 

olin tottunut epäonnistumisiin. Usko tuotteeseen tai et ole uskot-

tava, hoin itselleni. Ajattelin Jarnoa ja hänen porkkanaraasteeseen 
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vivahtanutta ääntään. En koskaan enää tyytyisi porkkanaraastee-

seen.

”Erään yhteisen ystävän mielestä meidän pitäisi mennä sok-

kotreffeille, hän antoi sinun numerosi.”

Langan päässä oli hiljaisuus. Vaarana oli tietysti, että Aarne 

oli rengastamattomuudestaan huolimatta varattu. Todennäköisesti 

oli,  ei  kai  kukaan päästäisi  niin suloäänistä yksilöä kirmaamaan 

vapaalla jalalla?

”Ei siitä erosta vielä niin kauaa ole”, hän pirskahti korvaani 

kuin jalkojen alla tallautuvat rypälesammiot.

Erosta. Toivottavasti ei avioerosta. Hän ei vaikuttanut niin 

vanhalta. Ainakin kaikki viittasi vahvasti siihen, että hän oli nyt 

vapaa mies.

”Kai  sitä  nyt  voi  yksille  treffeille  silti  lähteä?  Kahville  tai 

vaikka yhdelle.”

En ollut varma, olisiko hän enemmän kalja- vai kahvi-ihmi-

siä. Ehkä tee-, tai hän saattaisi juoda jopa espressoa.

Minä  kyllä  ajattelin  jo  paljon  yksiä  treffejä  pidemmälle, 

mutta äiti sanoikin minua hillittömäksi.

Teimme tärskyt kahvilaan, joka tunnettiin ylellisistä leivok-

sistaan. Voisinko olla niin hillitön nainen, että tilaisin treffeillä lei-

voksen? Ties vaikka saisin kermavaahtoa nenänpäähäni, ja olisi kai 

toiveajattelua, että hän lipaisisi sen pois.

103



Aarne joi kahvinsa mustana, ja minä sorruin pienenpieneen 

bebeen, jonka väri sointui kauniisti käsilaukkuuni.

”Aivan kuin olisin nähnyt sinut jossain aikaisemmin?” hän 

soljui.

”Ehkä jonkun kotibileissä?” minä ehdotin.

Kyselin niin paljon kuin kehtasin. Aarne paljastui harrasteli-

jamuusikoksi,  ja  oikeilla  kysymyksillä  hänet  oli  helppo  pitää 

äänessä. Maistelin hänen baritoninsa tirskuvia rypäleitä, kuuntelin 

kuinka hän kuvaili eri kitaristeja ja mietin kuinka sääli oli, että 

hän ei ollut laulaja vaan basisti.

”Veisitkö minut joskus konserttiin?” kysyin ja osuin suoraan 

napakymppiin.

Aarne ei ollut eronnut kuin avoliitosta, parikin kertaa. Riit-

tävän  pitkistä  kuitenkin,  joten  ei  ollut  syytä  epäillä  impulsiivi-

suutta tai muita epäedullisia piirteitä. Hän työskenteli röntgenlää-

kärinä, tuijotteli päivät pitkät ihmisten sisuksia. Onneksi en ole 

mustasukkainen.

Meidän musiikkimakumme eivät osu yksiin. Aarnen lempi-

laulajat ovat mausteisia ja maanläheisiä, sellaisia kuin mustapip-

puri,  kuminaleipä  tai  partavesi,  niistä  jäi  usein  hieman  pistävä 

maku suuhun.  Mutta  suurin  osa  maailman äänistä  on  minulle 

epämiellyttäviä.

Kestin urheasti konsertit. Aarne oli sen verran aikuinen, että 

eturivin sijasta seisoskeli mieluummin salin takaosassa tai parvella. 
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Joskus minulle tuli pissahätä kesken keikan ja jouduin poistumaan 

vessaan, enkä enää päässyt väkijoukon läpi takaisin, mitä yhdessä 

harmittelimme.

Oikeastaan meillä ei ollut juuri mitään yhteistä, mutta vas-

takohdathan ne toisiaan täydentävät eivätkä peilikuvat.

Usein Aarne vietti illat treeneissä tai keikalla, mutta ei niin 

jatkuvasti, että siitä olisi ollut syytä ottaa nokkiinsa. Minä kävin 

töiden  jälkeen  tyttöporukalla  keilaamassa  ja  joskus  sen  jälkeen 

baarissa. Töissä minut siirrettiin taas uudelle osastolle sohvakalus-

toihin.  Edellinen  myyjä  oli  löydetty  kesken  päivän  vetelemästä 

sikeitä keinonahkaiselta kulmadivaanilta. Aarne ei koskaan ylen-

katsonut minun työtäni.

Raahasin tavarani  Aarnen isoon kerrostalokolmioon,  jossa 

minun hanani jo odotti, vaikka en tietenkään voinut sanoa siitä 

mitään.  Useimmat  hänen  huonekalunsa  olivat  meidän  liikkees-

tämme.  Taivuttelin  hänet  ostamaan valkoisen jättiläisen,  vaikka 

hän purnasikin tähtitieteellistä hintalappua. Silja keräsi melkoiset 

provikat ja minä sain unelmieni pilvenpehmeän king size -sängyn. 

Olin kuvitellut  mielessäni,  kuinka rakastelisimme siinä kolmesti 

päivässä, mutta niillä paikkeilla suhteen alkuaikojen kiihko alkoi 

vääjäämättä hiipua.

Joskus Aarne kysyi, halusinko naimisiin, mutta vastasin ole-

vani moderni nainen, en tarvinnut sellaista riittiä. Pidän enemmän 

korvakoruista kuin sormuksista, timanteista en piittaa ollenkaan. 
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Enkä kestänyt ajatusta hänen koko suvustaan. Aarnen isälläkin on 

rypäleinen ääni,  joskin  tammisempi,  mutta  hänen  insinöörivel-

jensä puhe vivahtaa yskänlääkkeeseen, kenties tupakoinnin takia. 

Hänen äitinsä puhe maistuu samalta kuin suussa, kun on syönyt 

edellisenä päivänä juustonaksuja.

Oltuamme pari vuotta yhdessä tulin raskaaksi. Yksi ensim-

mäisiä  oireita  oli  aistien ummehtuminen.  Aarnen puhe maistui 

liian  kauan  auki  pidetyltä  halvalta  punaviinipullolta.  Kaikkeen 

ryömi karvaus ja tunkkaisuus.

Yleensä toivoin Aarnen puhuvan tuhmia sängyssä. Nyt pai-

noin käden hänen suutaan vasten. Hän luuli minun lukeneen sen 

naistenlehdestä.

En  kertonut  Aarnelle  raskaudesta,  koska  uumoilin,  että 

jotain kuitenkin menisi pieleen. Ehkä se oli vain minun vainohar-

haisuuttani  ja  keskenmeno  oli  sattumaa.  Maut  alkoivat  palata 

ennalleen, ei enää etonut. Pari päivää myöhemmin se vuoti ulos. 

Sanoin Aarnelle, että meillä oli töissä erimielisyyksiä ja ne painoi-

vat minua. Hän piti minua sylissä ja silitteli hiuksiani bassonkiel-

ten karheuttamilla sormenpäillään.

Ajatus lapsesta puistatti. Vauvojen itku maistuu usein kovin 

väkevältä,  miedoimmillaan kuin rucolalta,  pahimmillaan lähem-

pänä retikkaa. Entä jos se olisi luotaantyöntävä? Entä jos en pys-

tyisi pitämään siitä huolta?
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Ja sitten se tietysti kasvaisi. Tarhaiässä kotonani kiljahtelisi 

kenties etikkakurkku, myöhemmin tilliliha tai ylikypsä luumu.

Sanoin Aarnelle, että en ehkä haluaisi ollenkaan lapsia. Hän 

ymmärsi: minä olen moderni itsenäinen nainen. Ilman lapsia voi-

simme paremmin matkustaa, luoda uraa.

”Siitä puheen ollen, minulla on tiedossa konferenssimatka 

Havaijille”, hän sanoi.

”Ihanaa, kai minä pääsen mukaan?”

Loputtomat hiekkarannat havisevine palmuineen siinsivät jo 

mielessäni. Ehtisinkö vielä laihtua bikinikuntoon?

Aarnen kasvot vakavoituivat.

”Valitettavasti  meidän  hurvittelubudjettimme  taisi  huveta 

siihen sänkyyn.”

Jo ennen konferenssia Aarne joutui paiskimaan pitkiä päiviä 

valmistautuakseen siihen, mitä se sitten tarkoittikaan. Hän palasi 

matkaltaan pirteänä ja ruskettuneena, toi minulle tuliaisiksi maka-

damiapähkinöitä. Ne maistuivat kovilta ja katkeransuolaisilta.

Kostoksi lähdin viettämään viikonloppua vanhempieni luo 

Porvooseen, mutta seuraavana aamuna pomo soitti, voisinko tulla 

hätiin. Sänkyosaston Silja ei ollut tullut töihin. Sanoin, että pääsi-

sin  paikalle  puolessa  tunnissa.  Siinä  ajassa  ehtisin  ajaa  kodin 

kautta ja vaihtaa työvaatteet. Pomo kuulosti kiitolliselta, ehkä sai-

sin jatkossakin pysyä sohvakauppiaana.
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Avattuani kotioven näin keskellä eteistä kaksi vierasta mus-

taa korkokenkää, potkaistu jalasta miten sattuu. Makuuhuoneesta 

kuulin äänen, josta ei voinut erehtyä.

”Aaahaahaarneeee!” ulisi Silja kimeänkitkerällä äänellä, joka 

oli  härskiintyneistä  pavuista  keitettyä,  koko päivän hellalla  seis-

syttä kahvia.

Raivo kuohahti sisälläni, mutta ryntäsin silti makuuhuonee-

seen ja kurotin kaapista työvaatteeni, välttäen vilkaisemasta sän-

kyyn.

”Mari, odota!” Aarne huusi perääni. Minulla ei ollut aikaa 

odottaa.

Ehkä Aarne halusi sittenkin lapsen, vaikka ei minulle siitä 

kertonutkaan. Minua lohdutti  ajatus siitä,  että Aarnen ja Siljan 

mahdolliset tuotokset kuulostaisivat aikuisinakin vastenmielisiltä, 

halvan viinin ja kärventyneen vanhan kahvin sekoitukselta, kenties 

vielä  nokare  kitkerää  englantilaista  appelsiininkuorimarmeladia 

sekaan.

Eniten jäin kaipaamaan sänkyä. 
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Tuulen tuoma
Aada Aleksandra Autio

öyläämättömät rappuslankut pistelivät Rosan takamusta, ja 

toukokuun lopun aurinko paistoi silmiin korkealta. Puolila-

hon lauta-aidan yli retkottavat syreeninoksat uhkuivat hehkeinä, 

kukinnot  lilaan  huntuun  puhkeamaisillaan.  Puutarhan  kevät- 

vahvat tuoksut saivat Rosan aivastamaan.

H

Perennat punnersivat hennon vihreitä alkuja mustasta mul-

lasta. Pääskyset ja sinitiaiset pyrähtelivät pensaissa ja pihakoivuissa 

niin, ettei katse ollut pysyä niiden vauhdissa. Rosa sipaisi kesäme-

kon helmaa, sileä kangas nosti mieleen Senni-tädin, joka nauraen 

oli  maininnut  lempiharrastuksekseen  silittämisen.  Villiintynyt 

pihamaa todisti,  ettei  tätiä  puutarhanhoito  ollut  samalla  tavalla 

innostanut. Eikä se kiinnostanut Rosakaan. Hän sai lähes paniik-

kikohtauksen  pelkästä  ajatuksesta,  että  äärettömältä  vaikuttavan 

pihan nurmikko pitäisi leikata kymmeniä kertoja kesän aikana. Ja 

vaikka  puutarha  näyttikin  hoitamattomalta,  kasveja  siinä  oli 

109



kahdenkin puutarhan täytteeksi.  Tämän Rosa oli  todennut teh-

dessään kierroksen pihamaalla. 

Rosa huokaisi. Tädin kuolema suretti, ja vastuu tädin jättä-

mästä perinnöstä suorastaan lamaannutti. Eihän hän tiennyt oma-

kotiasumisesta mitään. Lapsuuden kesistä oli jo aikaa, eikä silloin 

ollut huolta mistään. Vaatteet puhdistuivat kuin itsestään, kaapit 

olivat aina täynnä herkkuja. Siitä täti piti huolen. Nyt kaikki oli 

toisin. 

Päässä  kaikuivat  tädin  sanat:  ”Kyllä  me  vielä  sinustakin, 

Rosa, tehdään kunnon multasormi.” 

Rosa ei jaksanut uskoa, että tädin ennustus toteutuisi.

Kännykän  soittama  Lemon  Tree  herätti  Rosan  muistois-

taan.  Ihmeen kauan Millalta  oli  kestänytkin;  ystävän edellisestä 

soitosta oli jo lähes vuorokausi.

”Pääsin perille, joo, muuttokuormakin on jo purettu. Joka 

paikka  on  täynnä  tavaraa  –  laatikot  purkamatta”,  Rosa  vastaili 

ystävänsä kysymystulvaan.

”Juu,  totta  kai,  kunhan  nyt  asetun  aloilleni.  Kesäkuussa, 

kun lomasi alkaa. Ei. Ei mitään hätää. Pärjään kyllä. Muistatko, 

olen jo iso tyttö.”

Puhelu päättyi vuolaisiin kannustuksiin ja ystävän ihmette-

lyihin, miksi hän ylipäätään oli muuttanut pikkupaikkakunnalle. 

Ja miten suurkaupungin kasvatti voi tulla toimeen uudessa kodis-

saan, ’maalla’, niin kuin Milla asian esitti. Kun Rosa oli kertonut 
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Millalle,  että  lähimpään  kauppaan  oli  kolmisen  kilometriä,  oli 

syntynyt pitkä hiljaisuus. Mikään ei saanut Rosaa tunnustamaan, 

että tilanne kauhistutti häntäkin. Parhaalle ystävälleenkään hän ei 

kertonut, että tädin perinnössä oli  ehto. Rosan piti  asua talossa 

vuosi. Sen jälkeen hän sai tehdä, mitä halusi. 

Rosa mietti, oliko Milla ottanut hänen eronsa raskaammin 

kuin hän itse.  Jotenkin yläkoulussa  alkanut  seurustelu ja  suhde 

Janneen oli opiskelujen päättymisen jälkeen väljähtynyt kuin lasin 

pohjalle jäänyt kuohuviini. Suhde ei kuplinut eikä poreillut. Oli 

aika jatkaa eteenpäin elämässä. 

Senni-tädin  odottamaton  kuolema  ja  vielä  yllättävämpi 

perintö antoivat  alkusysäyksen,  jonka tulokset  olivat  tässä;  Rosa 

istumassa  puoliksi  remontoidun  rintamamiestalon  portailla, 

kevään  ja  muuton  aikaansaama  kipristely  vatsanpohjassa,  katse 

kohti tulevaa.

Toukokuun alku katosi kuin näyt unessa. Rosa huhki saadakseen 

muuttolaatikot  purettua  ja  talon  asumiskuntoon.  Ensimmäisinä 

päivinä hän muisti vetää kumihansikkaat käsiin ja suojata hiukset 

ja kasvot auringolta. Kun tavaroiden järjestäminen eteni, hanskat 

unohtuivat milloin mihinkin, eikä hän ruumiillisen työn uuvutta-

mana jaksanut niitä etsiskellä. Parin viikon uurastuksen jäljiltä lat-

tiat hohtivat puhtaina, keittiön kaapit ja liesi oli jynssätty pienin-

täkin soppea myöten.
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Kodin järjestely olisi  edennyt nopeammin, ellei  Rosa olisi 

löytänyt itseään yhä useammin ja päivä päivältä pidempään puu-

tarhasta,  jonka  villi,  kasvuun  puhkeavien  kukkien  ja  pensaiden 

kirjo  kiehtoi  häntä.  Hänen  sormensa  syyhysivät  upottaa  kädet 

kyynärpäitä myöten multaan, jonka pehmeys, tuoksu ja kuohkeus 

houkuttelivat mylläämään, kuokkimaan ja perkamaan kasveja juu-

ria myöten.

Tädin  hyllyissä  oli  metrikaupalla  puutarhanhoito-oppaita. 

Oli  omat  kirjansa  perennoille,  yksivuotisille  kasveille,  hyötykas-

veille, pensaille ja puille. Hämmästyksekseen Rosa oli jopa löytä-

nyt  kokonaisen  kirjan,  joka  käsitteli  nurmikonhoitoa.  Päivät 

kuluivat siivotessa, mutta illat olivat hyvää aikaa lukemiseen. 

Rosa kahlasi oppaita ahmien. Ohjeet vaikuttivat helpoilta, ja 

kuvat antoivat pontta tarttua toimeen. Intoa puhkuen hän kävi 

käsiksi pihamaahan. Ensin hän siisti pihatien reunukset ja etupi-

han pensaat ja nurmikon. Sitten seurasi takapihan perkaus.

Kun Rosa illalla kaatui sänkyyn polvet ruvella, sormet kas-

vien värjääminä, jäsenet umpijumissa, hänen oli myönnettävä, että 

totuus oli huomattavasti kirjojen kertomaa karumpaa. Urakka oli 

lähes ylivoimainen. Mutta aamulla asiat näyttivät jälleen toisilta. 

Askeleet veivät pihalle kuin itsestään. Kädet kaivautuivat kukka-

penkkien syvyyksiin, kitkivät, raivasivat, multasivat, oksivat ja rap-

suttelivat maata niin, että sen olisi voinut kuvitella alkavan kehrää-

mään tyytyväisyydestä.

112



Iltaisin  hän  usein  istui  kuistin  korituolissa  ja  ihmetteli,  mikä 

häneen oli  iskenyt.  Ikkunasta  heijastui  kuvajainen, jota  ei  ollut 

tunnistaa. Vielä pari kuukautta aiemmin nutturapuikon avulla tai-

turoitu kampaus  oli  vaihtunut  kihararyöppyyn, ja  päivettyneillä 

kasvoilla  pisamat  saivat  hänet  näyttämään  kahtakymmentäviittä 

ikävuottaan nuoremmalta. Käsiään hän katseli haikeana; katkeil-

leissa kynsissä ei ollut ranskalaisesta manikyyristä jäljellä häiväh-

dystäkään.

Aamu-unisuus oli mennyttä elämää. Rosa ponkaisi sängystä 

naapuritilan kukon kiekaisusta. Hän keitti aamuteen, luki lehden 

ja  singahti  pihalle.  Kaupunkireissulla  ostettu  Puutarhan  suosi-

tuimmat -kirja oppaanaan hän tutustui tonttinsa kasveihin. 

Mieleen  nousi  Päivänkakkara-puutarhaliikkeen  myyjä, 

Sami.  Mies  oli  bongannut  Rosan,  kun  hän  oli  ensimmäisellä 

ostosreissullaan yrittänyt kiskoa lannoitesäkkiä ostoskärryynsä.

”Hei,  tarvitsetko  apua?”  lämmin  miesääni  lausahti  selän 

takaa  säikäyttäen Rosan niin,  että  ote  lipesi,  ja  hän itse  putosi 

säkin mukana istualleen käytävälle.

”Anteeksi,  pelästytin  sinut”,  mies  pahoitteli  ojentaen 

kätensä vetääkseen Rosan seisaalleen. Mies esitteli itsensä Samiksi. 

”Ei tässä mitään. Nuo pahuksen säkit vaan ovat niin liuk-

kaita ja painavia” Rosa mutisi ja pudisteli multaa hameestaan.  

Mies auttoi Rosaa kärräämään ostokset autoon ja toivotteli 

tervetulleeksi pian uudelleen.
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Ensikohtaamisen jälkeen Sami tuntui olevan oitis paikalla, 

kun Rosa pistäytyi ostoksilla. Kevyt sanailu johti pian siihen, että 

miehen kahvi- ja lounastauot osuivat aina sopivasti samaan het-

keen. Sami oli mukavannäköinen tapaus: iältään arviolta alle kol-

menkymmenen, sinertävät silmät, pellavaiset lyhyet hiukset, työn 

kasvattamat lihakset. Rosa ihmetteli, ettei miehen ilmeinen kiin-

nostus herättänyt hänessä minkäänlaista vastakaikua. Hän päätteli, 

että erosta oli vasta niin vähän aikaa, ettei miehen charmi purrut.

Rosa  sananmukaisesti  uppoutui  multaan  ja  kasveihin. 

Hänestä  tuntui  kuin  hän  olisi  avannut  aarrearkun.  Sipulikukat 

kukkivat polveilevina ryppäinä: tulppaanit, krookukset ja hyasintit 

hivelivät silmiä kuin tilkkutäkki, jonka ompelemisessa oli käytetty 

kangaskaupan hehkeimmät kankaat. Väriloisto lämmitti niin, että 

sai kehonkin hehkumaan. 

Aarrearkun suurimman timantin hän löysi eräänä koivun-

lehdentuoksuisena aamuna. Kasteinen nurmi suuteli varpaita, kun 

Rosa tassutteli takapihan perimmäiseen nurkkaan, jota edellisellä 

viikolla isän kanssa pystytetty kasvihuone varjosti. Hän suunnitteli 

istuttavansa sinne ainoat kasvit, jotka olivat sytyttäneet tädin: vuo-

desta toiseen uudelleen vaaleanpunaisina kukkivat joulutähdet.

Rosa kurkotti lauta-aitaa vasten nojaavan angervoon. Oksa-

sakset alkoivat naksua kuulokkeista tulvivan Suomi-popin tahdis-

sa. Aurinko kohosi talon takana nousevan kuusikon takaa, Rosa 

rallatteli  tutun  biisin  sanoja.  Pensas  alkoi  olla  jo  siistiksi 
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parturoitu, kun hänen silmiinsä osui vaaleanruskea siemen, joka 

hentoine hituloineen muistutti kirsikkatomaattia. Rosa nosti puoli 

kämmentä  peittävän  siemenen ja  tarkasteli  sitä  lähempää.  Hän 

nuuhkaisi  siementä  ja  hämmästyi,  kuinka  tuoksu  sävähdytti. 

Värähdykset  kulkivat  läpi  kehon  ja  jäivät  leijailemaan  hänen 

ympärilleen  kuin  eksoottisena  sumupilvenä.  Rosa  nuuhki  ilmaa 

huumaantuneena.  Hän  katseli,  näkyikö  lähistöllä  useampia 

samanlaisia siemeniä, mutta varttitunnin etsinnät eivät tuottaneet 

tulosta.  Mistä  siemen lieneekään pihalle  tullut,  kenties  lentänyt 

naapuritalon pihalta, tai kevyenä tuulen mukana kauempaakin.

Siemen  kihelmöi  kämmenellä  ja  lämmitti  koko  kehoa 

mukavasti.  Siitä  ei  halunnut  päästää  irti.  Rosa  päätti  etsiä  sille 

sopivan kasvupaikan, mutta jäi miettimään, mikä outo kasvin alku 

oli.  Tarvitsiko  se  varjoa  vai  aurinkoa,  vai  kenties  molempia. 

Tasaista  kosteutta  vai  kuivia  aikoja,  siitäkään  ei  ollut  tietoa. 

Hymähtäen hän tajusi ajattelevansa asioita,  joiden merkityksistä 

hänellä ei ollut muutamaa kuukautta aiemmin hajuakaan.

Illalla Googlekaan ei suostunut tunnistamaan kasvia. Hän 

selasi Senni-tädin kasvioppaita, mutta niistäkään ei löytynyt apua. 

Rosa asetti siemenen yöksi tiskipöydälle ja päätti istuttaa sen heti 

ensimmäiseksi  aamulla  lähelle  löytöpaikkaa.  Hullunkurisesti 

hänestä  tuntui,  että  siemen  oli  valinnut  laskeutumispaikkansa 

kodikseen.
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Rosa oli katsastamassa kypsyvää mansikkasatoa, kun kulman 

takaa kajahti tuttu ääni.

”Rosa!  Missä  sinä  lymyilet  –  voit  kyllä  juosta  karkuun, 

mutta piiloon et pääse!” 

Milla  asteli  takapihalle  korkokengissään ja  merkkivaatteis-

saan, reippaana niin kuin aina.

Rosa suoristautui ja halasi syliin kapsahtavaa ystäväänsä.

”Ihanaa, että olet siinä!”

Millan katse viipyi ystävän kirkkaana hohtavissa silmissä ja 

pisamaisissa kasvoissa.

”Annas, kun katsastan sinut tarkemmin”, hän sanoi ja pyö-

räytti Rosan ympäri hartioista kiinni pitäen. 

Roosaa nauratti. 

”Älä katso liian tarkkaan. En ole itsekään katsonut peiliin 

viikkoihin. En uskalla.”

”Mitä  ihmettä  sinulle  on  tapahtunut?  Voi  kamala,  miltä 

kyntesi näyttävät. Ja kasvosi. Ja… ja… ja”, Millan sanat kompas-

telivat toisiinsa, mutta hymy ulottui korvasta korvaan. 

Hän käänsi huomion Rosasta ja antoi katseensa lakaista yli 

puutarhan.

”Itsekö sinä olet kaiken tämän tehnyt?”

Rosa ehti vain nyökätä, kun Milla jo jatkoi.

 ”Hassua. Näytät toisaalta ihan räjähtäneeltä, mutta sitten 

kuitenkin…  kukoistat  niin,  että  nuo  kukkapenkin  ruusutkin 
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kalpenevat vierelläsi”, hän jatkoi silmiään pyöritellen. ”Olet saanut 

tämän aikaan? Sinä, joka et erota mustikkaa mansikasta?” Milla 

nauroi niin että puutarha kaikui ja varpuset lehahtivat lähivaahte-

rasta lentoon.

Rosa yhtyi nauruun ja silmäili pihaansa. Nyt hänkin näki 

eron. Toukokuussa rähjäisenä rehottaneet, käytävät ja aidanvierus-

tat valloittaneet kukat ja pensaat olivat nyt kuin puutarhasuunnit-

telijan käsien jäljiltä. Nurmikko vihersi mattona, jonka päällä olisi 

voinut putata golfpalloa kuin kalleimman kentän viheriöllä. 

Näkymä sai Rosan tuntemaan suorastaan hekumallista mie-

lihyvää. Vatsanpohjassa hulmahti tekijän ylpeys – ja jotain muuta-

kin, mistä ei saanut otetta. Mullassa möyrimisestä, penkkien per-

kaamisesta,  uuden istuttamisesta  oli  tullut  kutsumus,  intohimo, 

josta ei päässyt irti, eikä hän halunnutkaan.

Milla  nappasi  Rosan  kyynärpäästä  kiinni  ja  talutti  hänet 

kuistille.

”Nyt tarjoat kaukovieraalle siiderin, ja sitten kerrotaan ihan 

kaikki, mitä kolmessa kuukaudessa on tapahtunut. Ja sen jälkeen 

vien  sinut  ihmistymään.  Tänään  chillaillaan,  mutta  huomisen 

ohjelmassa on tiivis ja tulinen reissu: manikyyri, pedikyyri, öljy-

hoito hiuksille. Plus vaatekauppakierros, jos täältä perähörkkölästä 

nyt  löytyy  yhtään  säällistä  liikettä!  Ja  nyt.  Hopi,  hopi,  juomaa 

pöytään”, Milla hihkaisi ja työnsi Rosan kuistin ovesta keittiöön.
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Rosa  lähti  leikkiin  mukaan  ja  antoi  Millan  ottaa  ohjat 

käsiinsä. Hän yllättyi, miten hyvältä tuntui antautua toisen vietä-

väksi.  Alkukesän yksinäinen puurtaminen oli  tehnyt tehtävänsä, 

ystävän seura tuli kuin tilauksesta.

Ystävykset istuivat saunapuhtaina vierekkäin Senni-tädin upotta-

valla nahkasohvalla. Pihasaunan kipakat löylyt olivat saaneet ihon 

punoittamaan, hiuksista valui vettä sohvan nojalle. Pölyhiukkaset 

tanssivat ilta-auringon valaisemassa olohuoneessa. 

Milla  katkaisi  pysähtyneen  hetken.  Hän  laski  siiderilasin 

käsistään  ja  pomppasi  sohvalta  tutkimaan  huonetta.  Hän nosti 

kirjahyllystä filigraanikehyksisen valokuvan ja käänteli sitä kädes-

sään.

”Tämä on Senni?” hän kysyi ja ojensi kuvan Rosalle.

”Juu. Kuva on otettu kai kymmenisen vuotta sitten, vähän 

sen  jälkeen,  kun  Senni-tädin  mies  oli  menehtynyt  keuhkosyö-

pään.”

Milla otti kuvan Rosalta.

”Ja  kukas  tämä komistus  tädin käsipuolessa  on?  Serkku?” 

Milla  kysyi  vertaillen  kuvan  parikymppistä  miestä  Rosaan.  ”Ei 

teissä kyllä yhdennäköisyyttä ole”, hän totesi.

”En  tunne  miestä.  Enkä  muista,  että  täti  olisi  koskaan 

puhunut hänestä. Annas vielä se tänne”, Rosa kurkotti kuvan Mil-

lalta.
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Rosa tarkasteli valokuvaa ja yritti löytää jotain tuttua mie-

hestä, joka kuvassa oli kietonut kätensä tädin vyötärölle. Miehen 

katseessa oli jotakin, mikä sai punan Rosan poskilla tummumaan. 

Hiki  nousi  otsalle.  Hän  peitti  hämmennyksen  nousemalla  vie-

mään kuvan takaisin hyllyyn.

”Ehkä joku naapuri, joka autteli raskaammissa töissä”, hän 

totesi ja keskustelu siirtyi seuraavan päivän suunnitelmiin. 

Kierroksen  päätteeksi  Milla  ja  Rosa  pysähtyivät  City-kahvilaan 

cappuccinoille. Rosan hiukset olivat nutturalla, ja riemunkirjavat 

ostoskassit täyttivät kaksi tuolia pöydän ympäriltä. Nauru kaikui 

ja sanat sinkoilivat pöydän yli. 

Rosan hartiaa kosketettiin. Kosketus sai ihon sävähtämään 

kuin nokkosen polttamana. Tuttu ääni sanoi: ”Arvon neidit, tääl-

lähän on ilmiselvä häikäistymisvaara – ettekö nähneet säteilynra-

joituskylttejä? Täytynee kaivaa aurinkolasit esiin.”

Millan kulmakarvat kohosivat. 

”Ai. Moi, Sami.”

 Esittelyjen jälkeen Milla ja Rosa pyysivät Samia liittymään 

seuraansa, ja vilkas keskustelu jatkui. Rosasta tuntui vaikealta kes-

kittyä keskusteluun. Iho kipunoi edelleen Samin käden kosketuk-

sesta. Olo tuntui tukalalta, teki mieli ottaa etäisyyttä. 

Kotimatka  kului  Millan  ristikuulustellessa  Rosaa.  Keskus-

telu  päättyi,  kun Rosa  totesi,  että  Sami  oli  epäilemättä  mainio 
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tyyppi, mutta jotain puuttui. Milla mutristeli suutaan ja mutisi, 

että jos Rosa ei ymmärtänyt hyvän päälle, niin minkäpä sille mah-

toi. 

Milla jäi Rosan luokse vielä kahdeksi päiväksi, joiden aikana 

puutarha tuli käytyä läpi metri metriltä. Illat venähtivät pitkiksi, 

nauru raikui ja puheesta ei ollut tulla loppua. Kyyneleet silmissä 

ystävykset erosivat rautatieasemalla luvaten nähdä toisiaan useam-

min. Asemalta kotiin pyöräillessään Rosa tajusi, että vaikka he oli-

vat puhuneet kaikesta maan ja taivaan välillä, hän ei ollut näyttä-

nyt  Millalle  yhtä  asiaa.  Kasvihuoneen  takana,  sammaloituneen 

kiviaidan varjossa  kasvava tuulen tuoma oli  jäänyt  näyttämättä. 

Havainto sai Rosan unohtamaan polkemisen, ja hän oli kurvata 

tienpientareen ojaan. Loppumatka sujui syvissä mietteissä. 

Heinäkuun lopulla Rosa hengitti puutarhan tahtiin. Hän maistoi 

ahomansikkaa, joi ruusujen tuoksua, ahmi värejä, makuja ja tuok-

suja. Kompostin suunnalta tuulen mukana kantautuvat mullaksi 

mätänevän jätteen lemahdukset eivät enää ärsyttäneet. 

Hän tunsi kasvien läsnäolon – varsinkin pylväsmäiseksi kas-

vaneen tuulen tuoman, jonka hyvinvoinnin vaalimiseen enin aika 

kului.  Rosa  oli  siirtänyt  puisen  puutarhatuolin  tuulen  tuoman 

nurkkaukseen. Usein hän löysi itsensä vain katselemasta päivä päi-

vältä komistuvaa palkoa.

Milla soitti ja pyysi Rosaa luokseen.
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”Tulisit nyt, käytäisiin kaikissa suosikkipaikoissamme, näki-

sit muitakin kavereita. Täällä on puistokonserttikin. Olisit vaikka 

koko viikon”, Milla yritti houkutella.

”Nyt en kuule pysty. En millään. On niin paljon kesken-

eräistä”, Rosa sanoi. Selitykset kuulostivat hänen omiin korviinsa-

kin  ontoilta.  Puhelu  päättyi  lyhyeen,  ja  Rosa  jäi  pitkäksi  aikaa 

aloilleen pihatuoliin. Katse karkasi tuulen tuomaan. Väreet viipot-

tivat pitkin sääriä ja käsivarsia, kun hän tajusi, että juuri se oli syy, 

miksi hän ei pystynyt lähtemään Millan luokse. 

Rosa oli kuin huumattu. Hänen ihonsa ja silmänsä hehkui-

vat niin, että kauppareissuilla päät kääntyivät. Silmät loistivat kuin 

tähdet  elokuun taivaalla,  suonissa  kohisi  veri  kuin  mahla.  Hän 

tunsi fyysistä kipua ja tuskaa, kun joku puutarhan sadoista kas-

veista riutui tai kuihtui kuoliaaksi.

Kiintymys tuulen tuomaan oli intohimoa, joka sumensi aja-

tukset ja sai Rosan iltaisin pyörimään sängyssä pitkään unta tur-

haan odottaen. Hän oli harkinnut lääkärille menoakin. Google ei 

nytkään ollut tuonut vastausta siihen, mikä häntä riivasi. Hetken 

Rosa  oli  kuvitellut  olevansa  luonnonoikku,  jolle  vaihdevuodet 

kuumine aaltoineen ja lähes maanisine puuskineen olivat tulleet 

parikymppisenä, mutta hän oli pian luopunut teoriasta. Ihon kuu-

motus sai hänet epäilemään allergiaa. Hän muisti  Samin koske-

tuksen ja sen jälkeensä jättämän kipunoinnin. Ärtynyt punoitus 

oli viipynyt iholla pari viikkoa. 
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Rosa löysi lukuisia linkkejä, joissa oli tietoa kosketusallergiaa 

aiheuttavista kasveista: päivänkakkara, pietaryrtti, mintut ja ryyti-

salvia, jopa pihalla upeana kukkivat pionitkin saattoivat aiheuttaa 

iho-oireita.  Mutta  mihinkään  noista  kasveista  ei  liitetty  hänen 

muita oireitaan. 

Sitä mukaa kuin tuulen tuoma komistui pylväsmäiseksi, pii-

kittömäksi ja kaktusta muistuttavaksi ilmestykseksi, Rosan kiihko 

kasvoi.

Ensimmäiseksi aamulla hän kiirehti pihamaan poikki nur-

men vihreiksi  värjäämin jaloin katsomaan, miten kuparinruskea 

varsi voi. Hän siveli varoen nahkamaista pintaa ja joskus, kun oli 

varma, ettei kukaan nähnyt, kietoi kätensä rotevan varren ympä-

rille ja halasi sitä pitkään ja hartaasti. Värähdykset kulkivat var-

paista niskaan asti. Halauksen lämpö viipyi kehossa.

Yöllä Rosa heräsi rysähdykseen. Kattopalkit vapisivat ja ikkunasta 

välkkyi valo, joka särki silmiä. Elokuun ukkosmyrsky katkaisi säh-

köt ja jytisi tuntikausia päällä, kun se yritti kerätä raivoa ylittää 

läheistä  järvenselkää.  Sähkö  sai  ihokarvat  nousemaan  pystyyn, 

myrskyn pauhu toi  mieleen saman päivän vuotta aiemmin. Sil-

loinkin oli ukkostanut. Rosan syntymäpäivä, viidestoista elokuuta, 

näytti olevan luonnollekin uusiutumisen ja purkautumisen aika.

Kuudelta aamulla Rosa singahti sängystä. Aurinko kurkisti 

pilvien takaa, myrskystä oli jäljellä naapurin pihalla kaatunut jätti-
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kuusi ja kastepisaroista kimalteleva nurmi. Rosa kietaisi aamutakin 

ympärilleen. Ainoana ajatuksena päässä takoi, että täytyy mennä 

katsomaan, onko tuulen tuomalla kaikki hyvin. Paljaat jalat uppo-

sivat märkään nurmeen, aamutakin helmat kastuivat, mutta Rosa 

ei sitä huomannut.

Kasvihuoneen  nurkalla  hän  pysähtyi.  Sydän  jätti  iskuja 

väliin, kunnes kiihtyi rumpumaiseen pärinään.

Tuulen  tuoma  oli  poissa.  Niillä  sijoilla,  joilla  rakastettu 

kasvi  oli  vielä  edellisillan  hämärässä  tukevasti  seisonut,  makasi 

maata  vasten  nyt  lootusmainen kukka,  kuin valloilleen räjähtä-

neenä runkona. 

Kukka ei Rosaa järkyttänyt, vaan se – tai hän – joka vaiti ja 

aloillaan kuin patsas istui auenneen kasvin päällä, kuin napanuo-

rassa  kiinni.  Kuparihiuksinen  nuorukainen  avasi  silmänsä,  eikä 

Rosa päässyt irti sinisilmien otteesta.

Mies  näytti  tutulta,  tuntui  tutulta,  tuoksuikin  tutulta. 

Välähdyksenä Rosa tajusi; mies Senni-tädin kuvasta!

Rosan jokainen solu, kudos, ihonsäie tunsi miehen. Aivan 

kuin he olisivat tunteneet toisensa kuukausia, vuosia, pidempään-

kin.

Sanoja  ei  kaivattu.  Nuorukainen  kohottautui  horjahtaen 

jaloilleen ja tarttui Rosan käteen. Käsi oli ihmeen lämmin ja tur-

vallinen. Tuttu. Sanoja ei tarvittu. Rosan kehoa kuumotti, kuin 

viikkoja  kytenyt  polte  olisi  sekunnissa  roihahtanut  lieskoiksi. 
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Yhdessä he suuntasivat kohti kasvihuonetta. Rosa kuuli luonnon 

äänet kymmenkertaisina, ruohonkorret kutittivat varpaissa, multa 

tuoksui muhevana ja hedelmällisenä. Rosan sydän lauloi. Se lauloi 

rakkauden laulua niin, että oli haljeta.

Rosa ei epäröinyt hetkeäkään, kun he vajosivat yhtenä kap-

paleena kosteaan multaan kasvihuoneen lattialle: oli kaksi, jotka 

olivat yksi, kiinni toisissaan, erottamattomina. Huulet hamusivat 

huulia kuin niiltä juominen olisi ollut elinehto. Kädet liukuivat 

ihoilla kuin juurtuakseen toisen kehoon. Rosa ei enää kuullut eikä 

nähnyt,  mitä  ympärillä  tapahtui.  Oli  vain  tämä  hetki,  sydän 

sydäntä vasten, huulet kaikkialla, miehen kiihko iholla ja kuumo-

tus  syvällä  sielussa.  Liikkeet  myötäilivät  toinen  toistaan,  mahla 

humisi läpi solujen, läpi ihon ja kehon.

Täyttymyksen hetkellä Rosa huusi. Huudossa kuului sirk-

kojen  soitto,  lintujen  liverrys,  joka  sekoittui  naisen  kaiken- 

nielevään hekumaan. 

Pitkään  aikaan  kumpikaan  ei  liikahtanut.  He  makasivat 

sylikkäin  raukeina  ja  yltä  päältä  multaisina,  kosteus  ja  kasvien 

tuoksut ihoillaan. 

Rosan katse osui puiseen laatikkoon, jossa joulutähtien lat-

voissa häivähti jo hento puna. Nauru kupli hänen sisällään. Jou-

luun oli vielä nelisen kuukautta, mutta hänelle joulu ja syntymä-

päivä olivat tulleet samalla kertaa. Tässä ja nyt.
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