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Päiväuniaika

Olipa kerran kaunis maa, jonne Ursula suuntasi patikkaretkelle hen

gähtääkseen rankan talven jälkeen. Siellä, vehreimmällä polulla, vas

taan käveli nuori nainen, josta hehkui elinvoimaa ja iloa. Nainen

pysähtyi ja esitteli itsensä Prinsessa Ruususeksi.

”Tosiaan, olisihan minun pitänyt tunnistaa. Mutta kuinka sinä

näytät noin energiseltä?”

”Noh, otin tuossa pienet nokoset.”

Naisten tiet erosivat, mutta Ursula jäi miettimään kohtaamista.

Ehkä kaiken salaisuus olisikin päiväunissa?

Tämä on lukemistolehti Ursulan seitsemäs numero. Neljän

ilmestymisvuoden jälkeen on todettava, että lehti tarvitsee pienen

hengähdystauon. Toivon, etteivät unet kestä aivan sataa vuotta, vaan

että kauneusnokosten jälkeen Ursula löytää Prinssi Charmantin, joka

herättää hänet entistä valmiimpana kohtaamaan uusia lukijoita.

Olen ollut mukana Ursulan toimituskunnassa ja taittajana aina

toisesta numerosta lähtien. Lehteä on ollut ilo tehdä, sillä maailma

tarvitsee romanttista, hyväntuulista viihdettä. Sitä tämä kesänumero

kin on laitojaan myöten täynnä.

Emme siis sano hyvästi, vaan näkemisiin! Ja mukavia lukuhetkiä!

 Maria Carole
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Elisabeth Saranti

Emilie ja rautahevonen

I

Ensikohtaamista en unohda milloinkaan.

Elimme elokuuta, kypsänkeltaisten viljamerien ja makeiden

marjojen aikaa. Kehäkukat hehkuivat äidin kasvimaan reunalla pu

naoransseina. Rivistö vadelmapensaita, joiden lehdistä uutin teetä joka

kuukausi toistuviin mahakouristuksiin, suhisi tuulessa pehmeästi.

Ilmassa suristeli mettisiä ja kärpäsiä. Niitä viihtyi kotitilallamme run

saslukuisina mustina parvina – kiitos naapurin hevoshaan, joka sijaitsi

hiekkatien toisella puolella. Nuorempi siskoni Elisabeta oli hevostyttö

sydänmartoaan myöten, mutta minä en kaviojaloista välittänyt, vaikka

maalla ne olivat välttämättömiä.

Aurinko hohkasi korkealla ensitapaamisen päivänä. Hiki norui

lierihattuni alta ja imeytyi mekonkauluksen puuvillaan. Vaikka hiuk

seni oli palmikoitu kahdelle letille, ne ahdistivat ihoon liimautuessaan.

Olin avojaloin. Jo ennen keskikesää polveni olivat ruskettuneet sääriä

ni tummemmiksi. Nenäni kesi, sillä unohdin hattuni sisälle alati.

Olin kasvimaalla hakemassa äidille ruohosipulia, kun kuulin ää

nen: ujelluksen, huudon, joka nosti kylmänkihelmöivän tunteen

iholleni. Siinä oli jotain kaihoisaa ja samalla pidäkkeetöntä. Aikai

semmin, kuukausia sitten, olin kuullut isän puhuvan naapurinmies

ten kanssa radasta ja siitä, että pian meidänkin syrjäinen kylämme

olisi yhteydessä laajaan maailmaan. Kaikki eivät olleet ajatuksesta in

noissaan, mutta isäni kuului porukkaan, jonka mielestä kiskot edisti
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vät sivistystä. Äänen kuullessaan hän rynnisti ulos työkaluvajasta ja

kiskoi saapasta toiseen jalkaansa yhdellä jalalla hyppelehtien.

”Nyt se tulee!” isä huusi. ”Fredrika ja kaikki – tulkaa katsomaan!”

Äiti kurkisti etuovelta. Elisabetan vaalea kuontalo pilkisti hänen

kainalonsa alta. Näin äidin pudistelevan päätään, mutta rypyt silmä

kulmissa suuntautuivat ylöspäin.

”Menkää isän kanssa, Beta ja Emilie”, hän sanoi. ”Katan kyllä

pöydän.”

Ennen kuin pinkaisin isän ja Elisabetan perään, saksin ruoho

sipulit nopeasti ja kipaisin nipun voimakastuoksuisia yrttejä äidille.

Kiehtova ujellus kuului uudelleen, nyt lähempää. Isän innostus oli

tarttunut minuun. Hiekka pisteli jalkapohjien alla ja siirryin kipittä

mään aivan tien reunaan, jossa rapsakat korret sivelivät naarmuisia

sääriäni. Heinäsirkat sirittivät niin korkealta, että korvia vihloi.

Niin kauan kuin muistin, peltoja oli halkonut vain muutama

oja. Nyt rautatie jakoi ne viivasuoralla linjalla. Päiväkausia oli resiina

nakuttanut rataa edestakaisin. Työmiesten rantunaamainen joukko oli

lapioinut sorapengertä, asetellut pistävänhajuisia tukkeja, hikoillut,

syljeskellyt, ostanut kotipolttoista lähitaloista ja lopulta vetänyt tuk

kien päälle tummapintaiset kiskot. Kesäauringon alla ne lämpenivät

kämmenelle kuumaksi ja viileään aikaan polttivat kylmyydellään. Eli

sabeta ja lähitalojen muut muksut olivat rautatiestä lumoissaan, ja

monet olivat ne kerrat, kun minut oli paimennettu heitä vahtimaan.

Keskelle talojen ja peltojen rypästä oli pystytetty puinen laituri ja

tolppa, jossa kiikkui uudenkalpea kyltti. Elisabeta puristi pelokkaana

isän kättä, mutta minun tunteeni ei ollut pelkoa, vaikka olikin sille

sukua. Sydämeni tikitti tiheämmin kuin lyhyt juoksupyrähdys olisi an

tanut aihetta. Kämmeneni kostuivat ja suu kuivui. Teki mieli istahtaa,
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sillä yhtäkkiä maa jalkojen alla tuntui epävakaalta.

Näin pillin, josta ujellus oli kuulunut, mutta ennen kaikkea näin

mustina kiiltelevät kyljet, korkeuksiin kohoavan savupiipun kuin

huutomerkin ja savun, paksun harmaanmustan savun, joka seurasi tuli

jaa hunnun lailla. Rautahevonen puhkui ja suhisi ja huohotti. Nyt se oli

pysähdyksissä, liike jättimäisiä pyöriä yhdistävissä tangoissa lakannut.

Hytistä pudottautui alas miehiä, jotka kyykkivät ja häärivät metalli

ilmestyksen juurella, ruokkivat sitä kannuin ja tarkastelivat mittareita.

Vielä silloin olin liian nuori ymmärtääkseni, mistä kumpusi ha

luni polvistua mustan jumalan eteen.

II

Kaukana ovat muistoni ensikohtaamisesta, kun katselen lumista maise

maa ikkunasta. Kevät on nupullaan ja maa, joka kertaalleen on paljastu

nut hankien alta, värjöttelee uuden höttöisen lumikerroksen alla.

Asemaa reunustavien omenapuiden paljaat oksat piirtävät rohkeita vii

voja harmaanvalkeaa taivasta vasten. Etelänpuoleisella seinustalla lumi

kellot kukkivat. Seinäkello mittaa ajan kulkemista kaikuvalla kielellään.

Odotan miestäni Fransia, jonka on määrä saapua työmatkaltaan

tänään iltapäivällä. Vesi seisoo pannussa valmiina kiehautettavaksi.

Kahvinporot olen mitannut suppiloon. Muutama tunti sitten leipuril

ta noudettu juhlapitko piilottelee kuvun alla ruokakomerossa. Jokai

nen liina on silitetty, pitsireunus suora ja napakka. Pölyä ei löytäisi

huonekaluista tai ovilistojen päältä etsimälläkään. Kamarin vuodetta

peittävä virkattu täkki tuoksuu talvipäivältä.

Istun tuolilla ikkunan edessä selkä suorana, kädet sylissä. Tuo

nenkielo roikottaa tummia lehtiään perintöpiirongilla, jonka lakkaus
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säröilee. Odotan. Se on elämäni perustila. Aina minä odotan. Vas

tausta, muutosta, Fransia. Junaa.

Paikaltani näen asemalaitureille ja pitkän matkaa länteen johta

via kiskoja. Lopetan laskemasta seinäkellon viisarin iskuja, sillä junan

pilli viheltää ja pian mutkan takaa ilmestyy veturi. Muhkeat höyrypil

vet puskevat puunlatvuksia kohti. Ne häviävät olemattomiin taivasta

vasten niin kuin ajatukseni hetkeksi.

Musta veturi lähestyy hitaasti. Saatan tuntea sen ponnistelut

omassa lihassani. Sama polte korventaa sisuskalujani kuin sen puita

ahmivaa tulipesää. Kuvittelen vesihöyryn, joka puskee voiman rauta

jäseniin ja katoaa sen jälkeen taivaalle kuin ei olisi koskaan ollutkaan.

Kosteus nousee kainaloihini ja kämmenteni uurteisiin. Olen juurtunut

aloilleni. Tuijotan. Ikkunalasissa on talven jäljiltä likaraitoja, mutta

juuri nyt minun näköäni ei hämärrä mikään. Musta rautahevonen

piirtyy selkeänä silmieni eteen, sillä sen kuva on pysyvästi hitsattu

mieleeni. Kun se liukuu laiturin viereen ja sen piipusta purkautuu vii

meisen koitoksen puhkuva henkäys, tunnen tuolin kovuuden taka

mustani ja reisiäni vasten. Liikautan lantiotani kerran, kaksi. Istuin

painaa kostuneen alushousukankaan turvonneita huuliani vasten.

Tälläkin kertaa Frans saa aviomiehen vastaanoton.

Monta vuotta olen onnistunut uskottelemaan itselleni, että Frans on se

tarvittava kipinä haluni syttymiseen. Ihminen voi kieltää itseltään paljon.

Estyä näkemästä edes oman mielensä luomaa, kuvitella veturin tilalle

miehen ja uskoa, että kaikki on hyvin kun kieltäytyy tunnustamasta to

tuutta itselleen. Ääneen lausuttu sana on puolitekoa. Puolisyntiä.

”Emilie, sinä et rakasta minua”, Frans sanoo, kun makaamme

vuoteessa, jonka päältä riisuttu lumenraikas virkattu peitto lojuu rytyssä
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lattialla. Vakoani kolottaa vaillinaisuus, jota Fransin miehinen elin ei

kykene täyttämään, vaikka elimen koossa ei mitään vikaa olekaan. Li

ha on yhteydessä tunteeseen, ja minun sisäiset kudokseni, nyt käytöstä

ärtyneen punaiset ja sykkivät, ovat yhtä sydämeni kanssa. Minulle on

arvoitus, miten Frans voi nähdä sen.

Odotan hänen jatkavan.

Hän kääntyy selältä kyljelleen ja nojaa pään kämmeneensä.

Fransilla on ruskeat silmät, avoimet ja hyväntuuliset, mutta nyt ne

ovat epävarmuuden kaventamat. Hän tuoksuu rautateiltä: koneöljyn,

savun ja raudan yhdistelmältä. Mieleni tekee hieroa kasvojani hänen

jänteikkäisiin käsivarsiinsa, ihokarvoihin, joihin on kärventynyt työn

ja hien haju; työntää nenäni sormenväleihin, nuolla sormia, joiden

tiedän koskettaneen mustaa rautaruumista. Frans on ammatiltaan

lämmittäjä. Hän on se, joka saa rautahevon sylkemään kipinöitä tai

vaalle lähdön hetkellä. Hän kuumentaa koneen, josta kumpuaa voima

valloittaa maat. Pakotus reisieni välissä yltyy.

”Missä oikein olet?” Frans kysyy.

Katson häntä silmiin ja hymyilen tavalla, jonka tiedän lievittävän

hänen pahimpia epäilyksiään. ”Anna kun maistan sinua jälleen”, sa

non ja otan hänen ranteestaan kiinni, vedän työn kuluttaman käden

kasvojeni eteen ja nuuhkin.

Emme ole enää niin nuoria, minä ja Frans. Useita vuosia sitten

huomasin kaulassani ensimmäiset rypyt – nyttemmin olen lakannut

laskemasta niitä. Suonet kämmenselässäni ovat näkyvämmät kuin

ennen. Iho ohenee ja mitä ohuemmaksi se käy, sitä paremmin pääse

vät pintaan tunteet, joita olen yrittänyt koko ikäni tukahduttaa. Itse

petos on syvimmissä vesissä vaaniva hauki: nuoren ihmisen kiire ja

ajatusten kohina voivat hämätä luulemaan, että petoa voisi paeta. Kun
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päivät pitenevät ja on aikaa seurata viisarinlyöntejä, huomaa että syvä

vesi on kohonnut lähelle pintaa ja se, mikä ennen oli aavistus pimeäs

sä, onkin nähtävissä aivan pinnan alla.

Haluni on nälkäinen hauki.

”Emilie”, Frans toruu lempeästi ja vetää kätensä kasvoiltani.

”Meidän on puhuttava.” Hän nousee istumaan ja nojaa selkänsä sän

gyn päätylautaan.

Valpastun. Frans haluaa puhua varsin harvoin.

”Olen ajatellut jäädä eläkkeelle”, Frans sanoo. Hiki kihartaa

hiuksia hänen ohimoillaan. ”Jättää rautatiet ja muuttaa jonnekin, mi

hin niiden noki ei yllä.”

Sisältä kutistun kokoon. Pelko kuivattaa kielen. Minulla ei ole

omia varoja, Frans on kaikki mitä minulla on. Häneen olen sidottu.

Hänen päätöksensä määrää tulevaisuuteni. Yhtäkkiä elämä, jonka olen

kuvitellut eteeni, lyhenee kuin kiskoja ahmivan veturin edellä. Eläk

keelle. Kauas rautateistä.

Syvä vesi sekoittuu pintakerroksiin. Läikehdin. Läikyn yli. Puris

tan lakanaa nyrkissäni ja nousen istumaan. Tunnen Fransin katsovan

minua, yrittävän tulkita reaktiotani. Pakotan tunteeni pohjan varjoi

hin ja annan pintaveden tyyntyä. Katson häntä, ja vaikka hymyni on

pieni ja väkinäinen, se on hymy yhtä kaikki.

”Tehdään sitten niin”, sanon hänelle.

Jo sanoessani tiedän, mitä minun on tehtävä sitä ennen.

III

Hv 323. Sen niminen on musta rautajätti, joka seisoo tallissa säiltä

suojassa. Korkea piippu kurottelee hallin kattoa. Takaosan tenderi on
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haloista autio. Se vähäinen valo, jonka olen tuonut lyhdyssä mukana

ni, välkähtelee pyöristä, kiillotetuista vääntövivuista ja kammista. Pu

dotan Fransin avaimen talvitakkini etutaskuun. Olen välttänyt

kohtaamasta syntiäni silmästä silmään niin hyvin kuin olen voinut.

Tämä on ensimmäinen kerta. Ensimmäinen ja viimeinen.

Suuni täyttää noen ja raudan kirpeän tunkkainen maku. Vatsan

pohjaa kipristelee. Lasken lyhdyn kiskojen päähän asetetun päätypu

kin päälle. Hengitykseni huuruaa. Ajattelen kuusten latvoja hyväileviä

savupilviä, niiden hetkellisyyttä ja pehmeitä muotoja.

Mustan rautahevon muodoissa on pyöreyttä, mutta kun hansi

koitu käteni koskettaa metallia, kohtaan joustamatonta kovuutta, pe

riksiantamatonta lujuutta. Vartaloni läpi käy lämmin vuo. Sähköistyn

hiusjuuria myöten. Tiedän, että jos nojaan siihen, se ei taivu, ei myö

tää, ei anna periksi eikä peräänny. Se ottaa, vaatii, valloittaa.

Riisun hanskani. Metalli tuntuu kylmältä sormia vasten, mutta

kuumana kiertävän vereni ansiosta viileys virkistää. Haistelen mustaksi

maalattua pintaa. Huuleni koskettavat rosoja, jotka viima ja rakeet

ovat siihen piesseet. Näitä merkkejä ovat aistini jäljittäneet Fransin

iholta, mutta enää minun ei tarvitse etsiä. Olen löytänyt. Välissämme

ei ole enää ketään, sillä tässä hallissa minun ei tarvitse kuvitella.

Napitan takkini auki ja annan sen liukua kiskojen viereen. Nän

nit painautuvat kovina ohutta aluspuseroani vasten. Hipaisen niitä

käsivarrellani ja vilkaisen vielä kerran ympärilleni. On niin hiljaista,

että kuulen oman hengitykseni. Kiihkon kuohun. Suljen silmäni,

nojaan eteenpäin ja antaudun.

Hameen alla reisien iho polttaa sormia vasten. Pehmeää, niin

pehmoista, ja silti kaikki, mitä pystyn ajattelemaan, on kovuus.

Rautaa, metallia, kaarevia muotoja, karheutta. Kovaa. Syvä vesi on
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sekoittunut pintaveteen ja loiske reisieni välissä yltyy. Sormeni

kostuvat, ne piirtävät mustaan rautakylkeen viiruja, kun ryhtini

herkeää. Poskeni nojaa periksiantamattomaan pintaan. Suljettujen

silmäluomieni edessä vilahtelee kuvia läheltä ja kaukaa, sydämeni

jyskytys kalisee kiskoja vasten, kun kuljen tämän oudon,

vastustamattoman maan läpi. Viet minut vääjäämättä perille, sinä

musta jumala, ja kun me saavumme määränpäähän, puhkaisen veden

pinnan räjähtävällä pärskeellä. Taivas, joka kaartuu ylläni, on

valkoinen kuin mieleni on tyhjä.
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Monique N.

Jälkikuva

Niklas on paras ystäväni koko maailmassa. Tapasin hänet ensimmäi

sen kerran hänen sukulaistensa kesähuvilalla. Huvila on siellä vieläkin,

vain muutaman kymmenen kilometrin päässä kaupungista, mutta silti

tukevasti maaseudulla. Maisemaa hallitsevat järvet ja metsien keskellä

vilkkuu peltoja ja niittyjä.

Saavuin juhliin Mian kanssa. Ihailin maisemaa, kun astuimme

autosta ulos mutkittelevan hiekkatien päässä. Tuntui hyvältä päästä

kaupungista pois. Vanha hirsihuvila oli juuri pantu kuntoon talven

jälkeen. Valkoinen maali hilseili seinissä, sisällä tuoksui aivan aavis

tuksen verran homeelta ja mullalta, juuri se tuttu kesämökin haju, jo

ka vie ajatukset suoraan takaisin lapsuuden joutilaisiin kesiin.

Narisevat portaat, keittiön puuhella, olohuoneen pitsiverhot, kaikki

oli niin kuin vanhassa huvilassa kuuluikin.

Ihmiset kantoivat tavaroita ja vuodevaatteita edestakaisin. Pakol

listen esittelyjen jälkeen pakenin yleistä hälinää lasikuistille. Aurinko

paistoi sisälle pienistä lasiruuduista ja puutarha korkeiden koivujen al

la tuoksui ja tuntui kesälle. Mia riensi tapaamaan poikaystäväänsä Jus

tusta. Istuin korituolissa ja katselin joelle, kun Niklas istui viereeni.

Hän nyökkäsi minulle ja sytytti piipun. Minä katselin ulos ikku

nasta, Niklas katseli minua.

”Sä näytät väsyneeltä”, hän sanoi ja nosti lattialla jalkojemme

juuressa kiertelevän kissan syliinsä. Kissa oli rehellistä maatiaisrotua,

sen turkissa oli mustia ja ruskeita laikkuja valkoisella pohjalla.
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”Tuo ei ollut nätisti sanottu”, minä sanoin.

”En mä tarkoittanut millään pahalla.”

”Silti.”

Niklas hiljeni ja näin, että hänen poskensa olivat punehtuneet.

”Söpö kissa”, sanoin sovitellakseni.

”Ei se ole mun.”

Minä silitin kissaa ja se alkoi kehrätä Niklaksen sylissä.

”Miksi sinä poltat piippua?” minä kysyin häneltä.

Niklas kohautti olkapäitään.

”Miksi en? Mä pidän siitä enemmän kuin savukkeista. Sitten

kun mä olen vanha ukko, mä istun kaiket päivät laiturin nokassa ka

lassa, piippu hampaissa.”

”Jos nyt elät vanhaksi, etkä kuole keuhkosyöpään”, minä sanoin

ja Niklas nauroi.

”Mä elänkin vaarallisesti.”

Kissa hänen sylissään havahtui ja alkoi leikkiä villapaidan hihasta

repsottavalla langanpätkällä.

”Asutko sinä täällä?” minä kysyin.

”En, mä tulin vain käymään viikonlopun yli.”

”Tulin Mian kyydissä. Tunnetko hänet?”

”Olen tavannut. Justus pitää täällä varsinaista hovia. Meidän su

ku on viettänyt täällä kesät niin kauan kuin mä muistan. Täällä on ai

na hauskaa, varsinkin kun tädit ja sedät on muualla.”

”Onko teillä hyviä bileitä?”

”Toisinaan.”

Niklas kopautti tuhkat sammuneesta piipusta tuhkakuppiin ja

kumartui eteenpäin. Hän katsoi minua suoraan silmiin.

”Täällä kummittelee. Puutarhassa voi nähdä aamuyön tunteina
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entisaikojen kesävieraiden henkiä, jotka pyrkivät takaisin elävien juh

liin. Puiden oksilla hohtaa valoja vanhoista paperilyhdyistä, jotka on

sytytetty sata vuotta sitten.”

”Hyvin keksitty. Voit varmaan näyttää ne minulle joskus.”

”Mielelläni.”

Niklas kertoi huvilan historiasta ja hänen ja Justuksen sukulaisis

ta. Me puhuimme kesästä ja lomasta. Minä kerroin suunnitelmistani

ja Niklas kertoi toiveistaan ja unelmistaan. Hän oli lähdössä seuraaval

la viikolla pohjoiseen vaeltamaan koko loppukesäksi. Minä kerroin

hänelle viikon kestäneistä elokuvakoulun pääsykokeista, joihin juuri

olin osallistunut. Lopulliset tulokset ilmoitettaisiin heinäkuussa. Hän

oli vaikuttunut ja kyseli, millaisia elokuvia minä haluaisin tehdä.

Kerroin hänelle ideasta, jota olin pyöritellyt mielessäni: Mies ja

nainen tapaavat ja tulevat ensihetkestä saakka hyvin toimeen keske

nään. He alkavat keskustella miehistä, naisista ja maailmasta. Heidän

keskustelunsa jatkuu läpi koko elokuvan, he eroavat välillä ja jatkavat

sitten siitä, mihin ovat jääneet. Ympäristöt vaihtuvat ja nainen ja mies

vanhenevat, mutta he ymmärtävät toisiaan aina yhtä hyvin. He laitta

vat ruokaa, hoitavat lapsia ja istuvat iltaa punaviinilasin äärellä. Lo

pussa he hyvästelevät toisensa. Nainen menee omaan kotiinsa oman

aviomiehensä luokse ja mies jää omaan kotiinsa oman vaimonsa ja las

tensa kanssa.

”Miksi sä sellaisen elokuvan haluaisit tehdä?” Niklas kysyi.

”Koska minusta se on kaunein tarina mitä voi olla. Ihmisillä ei

ole toisiinsa muuta sidettä kuin yhteisymmärrys. Ei arkea pilaamassa

sitä kaikkea.”

Niklas nauroi ja toivotti minulle onnea.

Katselimme kuistin ikkunasta, kun ihmiset kerääntyivät pihalle
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grillaamaan ja juomaan olutta. Puhuimme lempielokuvistamme, oh

jaajista ja näyttelijöistä. Illan hämärtäessä kuistilla tuli viileä ja huoma

sin täriseväni. Siirryimme istumaan samaan tuoliin, samaan pehmeään

vilttiin kääriytyneinä. Niklaksen nenä hipaisi niskaani ja hänen hengi

tyksensä nosti pienet karvat ihollani pystyyn.

Minua huudettiin. Selvisi, että minun pitäisi ajaa vielä samana il

tana takaisin kaupunkiin. Mia oli tukevassa humalassa ja vihainen poi

kaystävälleen. Hän keräili kiukkuisena tavaroitaan pihalta ja huvilasta.

Justus käveli hänen perässään anteeksipyydellen. Käskin Mian mennä

edeltä autolle. Nousin lähteäkseni ja Niklas tarttui minua käsivarresta.

”Ensi kesänä, sama aika, sama paikka.”

Hän puristi kättäni ja toi huulensa lähelle poskeani ja me ero

simme ensimmäisen kerran. Hänen kosketuksestaan, hänen hengityk

sestään jäi iholleni jälki, joka hehkuu siinä vieläkin.

Neljä vuotta myöhemmin moni asia oli muuttunut, mutta piipun

tuoksu ja hapsottava vaalea tukka olivat ennallaan, samoin villapaita,

vain hieman reikäisempänä. Lasikuistin ikkunoiden takana kesä oli

kukkeimmillaan. Valkoinen maali ikkunanpuitteissa ja kuistin huone

kaluissa oli rapistunut ja paljasti harmaan puun sen alta, kiikkerällä

puutarhapöydällä kukki yksinäinen pelargonia. Korituoli natisi istujan

liikahtaessa ja tiesin, että Niklas oli huomannut minun saapuvan kuis

tille. Hän tervehti minua, tarjosi kylmän oluen viileästä säästä huoli

matta ja nauroi iloisena, niin kuin aina minut nähdessään.

Neljä vuotta olin taistellut elokuvakoulussa, saavuttanut pieniä

voittoja ja kokenut ainakin yhtä monta kirvelevää tappiota. Niitä vuo

sia me juhlimme ja monia tulevia, kun söimme lounasta ja joimme

kuohuviiniä pihalla puiden alla Justuksen ja Mian kanssa. Istuimme
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vajasta löytämämme pressun päällä, ruohikko oli edellisen sateen jäl

jiltä vielä märkä. Puhuimme toiveistamme ja suunnitelmistamme, eikä

meidän tarvinnut esittää toisillemme mitään, sillä epävarmuus tulevai

suuden edessä oli sama meille kaikille, vastavalmistuneille.

”Kylmä kesä”, Niklas huomautti ja vieritti tyhjän kuohuviini

pullon kauemmas nurmikolle.

”Niin aina”, minä sanoin.

Hän istui aivan vieressäni ja pystyin tuntemaan hänen ihonsa tu

tun, turvallisen tuoksun.

”Mä näin susta unta viime yönä”, hän sanoi.

”Niinkö?”

”Siinä unessa sä etsit jotain noilta niityiltä”, hän sanoi ja viittasi

joelle. ”Sulla oli ihan lyhyt tukka ja punaisia ruusuja sylissä ja jotain

kiiltävää kädessä, mutta mä en nähnyt, mitä se oli. Sitten sä huomasit

mut ja tulit mua kohti.”

”Mitä sitten tapahtui?” Mia kysyi.

”Siihen se uni päättyi,” Niklas sanoi.

Justus osoitti taivaalle. Tummat pilvet lähestyivät uudelleen

jokilaaksoa.

”Pitää varmaan mennä sisälle.”

Kannoimme lautasia keittiöön, kun ensimmäiset pisarat satoivat

puutarhaan. Mia ja Justus jäivät tiskaamaan ja Niklas kantoi minulle

puita, kun virittelin tulta olohuoneen kakluuniin. Hän laski puukorin

uunin viereen ja hetken sain katsella hänen kasvojaan läheltä, nähdä

ne muutokset, jotka pienikin mielenliikutus niissä aiheutti. Suljin sil

mäni ja annoin uunin lämmön hehkua kasvoillani.

”Kummitukset ovat juhlatuulella tänä iltana. Näetkö, miten ne

vilkuttavat meille puutarhasta?”
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Minä käännyin katsomaan tummenevaa taivasta ikkunaruutujen

takana. Liekit tanssivat jälkikuvina silmissäni. Justus saapui keittiöstä

ja suuteli minua poskelle. Rauhallinen, luotettava Justus. Istuimme

myöhään iltaan pölyisissä plyysinojatuoleissa, joimme punaviiniä pel

timukeista ja nostelimme maljoja ikuiselle ystävyydelle. Mia istui

Niklaksen vieressä ja nauroi kovalla äänellä hänen jutuilleen, yllytti

kertomaan lisää. Niklas hullutteli ja tarinoi rämäpäisistä vaelluksistaan,

mutta kummitusjuttuja hän ei enää kertonut.

Seuraavana syksynä aloitin ensimmäisessä työpaikassani kuvaussihtee

rinä. 16tuntisten työpäivien jälkeen kirjoitin öisin vimmatusti ensim

mäistä käsikirjoitustani. Vuoden kuluttua ohjasin oman tuotantoni,

tarinan parhaista ystävyksistä, ja se yllättäen voitti pääpalkinnon lyhyt

elokuvajuhlilla. Sen jälkeen toimin ohjaajakäsikirjoittajana usean

vuoden ajan, kunnes tulin raskaaksi ja päätin omistautua kirjoittami

selle. Se oli hyvä päätös. Pienten lasten äitinä oli helpompaa työsken

nellä kotona. Justus teki pitkää päivää lakifirmassaan. Olimme hyvä

tiimi, Justus oli lempeä aviomies ja isä. Kotona työskennellessäni mi

nun ei tarvinnut taistella omasta tilasta toisen aikuisen kanssa. Par

haimmillaan Justus oli viikonloputkin töissä.

Se kesä, jolloin täytin kolmekymmentä, oli jälleen sateinen. Vie

timme useita pitkiä viikonloppuja huvilalla, sillä Niklaksen ja Justuk

sen vanhat sukulaiset eivät enää juuri jaksaneet käydä siellä.

Toukokuun viimeisenä perjantaina Justus ajoi meidät huvilalle tuttua

kuoppaista hiekkatietä pitkin. Ida ja Touko istuivat takapenkillä tur

vaistuimissa. Katselin, miten usva nousi joelta pelloille sateen jälkeen.

Sahan kohdalla ajoimme sillan yli ja kuulimme vesimassojen jylyn, kun

ne syöksyivät sulkuporteista koskeen. Vesi oli ennätysmäisen korkealla
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sinä vuonna. Patoaltaalla virvelöijät liukastelivat rantakivillä.

Lauantaina Mia ja Justus ajoivat kylälle kauppaan ja Niklas ja

minä jäimme lasten kanssa huvilalle. Istuimme kuistin lattialla leikki

mässä. Olimme kunnostaneet huvilan edellisenä kesänä, maalanneet

seinät ja ikkunanpuitteet, repineet auki salin lattian ja purkaneet la

honneen aitan. Niklas ja Justus tekivät edelleen kaiken yhdessä. Niklas

suunnitteli, kätevämpi Justus toteutti. Talo alkoi näyttää jo oikein hy

vältä, mutta puutarhassa oli vielä tekemistä. Niklas katseli hajamielise

nä ulos ikkunasta leikkiauto kädessään. Hän ei edes kieltänyt Idaa

viemästä tavaroita toisen kädestä, kun tyttö sieppasi auton häneltä.

”Me tavattiin täällä ensimmäisen kerran tasan kymmenen vuotta

sitten. Muistatko?”

”Muistan”, minä sanoin.

Seisoimme molemmat pitkään hiljaa paikoillamme. Niklas kat

seli kaukaisuuteen, minä katselin häntä. Lapset kyllästyivät meihin ja

työntelivät pikkuautojaan olohuoneeseen.

”Sä olet mun paras ystävä”, Niklas sanoi.

”Ja sinä olet minun”, minä sanoin.

”Sä tunnet mut paremmin kuin kukaan muu. Ethän sä koskaan

mene pois?”

Hän tarttui minua kädestä. Kuistin ikkunasta näimme, miten

auto kaartoi pihaan.

”Mä olen täällä joka kesä, tapahtui minä tahansa. Sama paikka,

sama aika”, sanoin. Niklas irrotti otteensa kädestäni ja hymyili.

Seuraavana aamuna minä ja Justus pakkasimme lapset autoon ja

lähdimme ajamaan kaupunkiin. Mia ja Niklas seisoivat pihalla vilkut

tamassa, kunnes auto kääntyi mutkan taakse ja he hävisivät näkyvistä.

Se oli viimeinen kerta, kun näin Niklaksen elossa.
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2.

Niklaksen hautajaisten aamuna havahduin herätyskellon armottomaan

pirinään. Pysäytin sen ja aloin uudelleen itkeä. Nousin väkisin pys

tyyn, yritin työntää syrjään mieleni reunalla häilyviä painajaisten var

joja. Osa minusta olisi halunnut jäädä sänkyyn makaamaan, mutta

sama oli nousta, sama pukeutua ja lähteä hautajaisiin, sillä Niklas oli

poissa, eikä millään ollut enää mitään väliä.

Justus tuli makuuhuoneeseen, istui viereeni sängylle ja silitti hil

jaa selkääni. Minä annoin hänen lohduttaa itseäni, mutta minusta ei

ollut lohduttamaan häntä. Minusta ei ollut mitään hyötyä kenelle

kään. Olin leikannut hiukseni lyhyiksi, etten repisi niitä koko ajan.

Hämmentyneet lapset olin vienyt isovanhempiensa luo hoitoon.

”Niklas ei voi olla kuollut. Siinä ei ole mitään järkeä”, minä tois

telin hänelle.

Mia ei kertonut meille yksityiskohtia, mutta kun minä kuulin

Niklaksen ajaneen sillalta, näin silmissäni tulvivan patoaltaan ja kuu

lin, miten vesi jylisi sulkuporteista alas koskeen.

Niklaksen hautajaisissa satoi, tietenkin. Justus piteli sateenvarjoa

yllämme, kun seisoimme hautausmaan vihreällä nurmella surijoiden

keskellä. Mia seisoi haudan äärellä, ei halunnut ketään lähelleen. Hä

nen kasvonsa olivat pienet ja kalpeat, suu niiden keskellä tiukkaan pu

ristettu viiva. Hauta oli peittynyt kukkien alle. Sadepisarat putoilivat

ruusujen verenpunaisille terälehdille.

Kävelimme yhdessä muistotilaisuuteen. Minä tartuin Miaa käsi

koukusta ja saatoin hänet kadun yli seurakuntatalolle. Justus käveli

meidän vierellämme. Kurkkuani kuristi, mutta sain juuri ja juuri ky

syttyä Mialta:



20

”Oliko silminnäkijöitä?”

Mia näytti siltä kuin hän olisi joutunut miettimään vastausta an

karasti.

”Naapuri näki auton syöksyvän altaaseen. Kun ehdin paikalle,

hänet oli jo vedetty rantaan.”

Olin vihainen kyynelille, jotka tulvivat silmiini, mutta en mah

tanut niille mitään. Justus laittoi käden olkapäälleni. Räpyttelin sil

miäni ja kyyneleiden läpi näin Mian kasvot ja yhteen puristuneet

huulet. Sillä hetkellä tiesin, että hän valehteli.

Seisoin koko muistotilaisuuden läpi kuin kivettyneenä seinän

vierellä. Mia oli sanonut, että naapuri näki Niklaksen kuolevan, mutta

miten hän olisi sen voinut nähdä, sillä Niklas ei voinut olla kuollut, ei

minun tietämättäni, sillä minä olisin tiennyt heti, jos hänelle olisi ta

pahtunut jotakin. En tiennyt, kuka oli suljettu kukkien peittämään

arkkuun, mutta Niklas se ei ollut.

Muistin Niklaksen sanat.

Lupasin hänelle, että olisin paikalla.

Minä aioin pitää lupaukseni.

Seuraavana iltana, kesäpäivänseisauksena, laitoin lapset nukkumaan ja

ajoin yksin läpi tyhjän maaseudun huvilalle. Oli jo pimeää, kun tulin

perille. Jätin auton oven auki ja valot päälle ja juoksin pihaan. Kiersin

talon ja tähyilin sisään ikkunoista. Nousin portaiden huteralle kaiteelle

nähdäkseni sisään lasikuistille. Hain autosta mattoveitsen ja väänsin

sen avulla lukon kielen pois paikoiltaan, työnsin sormeni kuistin oven

väliin ja vedin sen varovasti auki, mutta sisällä huvilassa ei ollut ke

tään. Etsin Niklasta kuutamon valaisemasta puutarhasta ja huusin hä

nen nimeään. Minä tiesin, että hän oli jossain lähellä. Mutta
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huutoihini ei vastannut kukaan, mikään ei liikkunut puiden välissä.

Lopulta istuin portaille ja itkin. En surrut vain Niklasta, surin elämää

ni joka oli mennyt pieleen, haaveita, joista ei ollut enää mitään jäljellä.

Minä tulin niin kuin lupasin. Miksi hän ei pitänyt omaa osaansa sopi

muksesta?

Valkoinen laikku vilahti pimeydessä. Näin auton valossa kiiluvat

vihreät silmät ja herkät, ohuet viiksikarvat. Kissa metsästi puutarhassa.

Se kulki kuistin editse ja katosi varjoihin. Lähdin seuraamaan sitä.

Vuosia minulle oli kerrottu, että minulla on liian vilkas mieliku

vitus, että minun pitäisi elää omaa elämääni, mutta minun ei ollut

tarvinnut tehdä sitä silloin, eikä tarvinnut vieläkään. Elämätön elämä

ni Niklaksen kanssa oli jättänyt minuun jäljen, joka oli vahvempi

kaikkea muuta, ja niitä jälkiä minä seurasin lakastuneiden lehtien

peittämällä metsäpolulla. Kuulin takanani lähestyvän auton äänen,

mutta en välittänyt siitä. Tulin metsän reunaan ja niityllä kaukana

edessäni näin valkoiseen paitaan pukeutuneen miehen selän. Se oli

Niklas.

Kurkustani purkautui huuto, joka katkesi oksan rasahdukseen

jossain lähellä. Käännyin nopeasti ja näin vieressäni Mian kalpeat, vi

hasta vääristyneet kasvot. Hän huusi minulle, mutta vaikka hän oli ai

van lähellä, en kuullut mitä hän sanoi. Hän nosti kätensä minua

vastaan ja minä tönäisin hänet kauemmaksi. Mia syytti minua ja pu

hui hänelle kuuluneesta rakkaudesta, jonka minä varastin. Hän yritti

tulla lähemmäksi ja minä kielsin häntä. Otin mattoveitsen taskustani

ja uhkasin häntä, vannoin tappavani hänet, jos hän koskisi minuun.

Mia jäi seisomaan paikoilleen ja minä kompastelin takaperin, kään

nyin ja aloin juosta.

Mies oli kadonnut niityltä ja minä juoksin kohti rantaa minkä
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jaloistani pääsin. Öinen niitty tuoksui sateelle ja heinälle, paljastettu

veitsen terä hohti kädessäni. Hengittäminen sattui, kurkussa tuntui

ruosteen maku ja kylkeeni pisti, mutta en välittänyt. Tunsin miten

jäljet nousivat iholleni, suudelmien ja hyväilyjen jäljet, ja niiden jäl

kien vuoksi olisin jaksanut juosta vaikka maailman ääriin.

Mutta niitty oli märkä ja savinen ja kenkäni tarttuivat mutaan

kiinni. Olin pysähtynyt riisumaan niitä, kun kuulin Justuksen kutsu

van minua nimeltä. Hän lähestyi minua metsän reunasta ja minä jäin

paikoilleni seisomaan, kohtaamaan hänen pettymyksensä ja turhautu

misensa, veitsi yhä kädessäni. Justuksen ääni pyysi ja rukoili, ajattele

herran tähden lapsia, sinulla on oma aviomies, tule takaisin ja ole ker

rankin ihmisiksi. Hän lähestyi yhä. Viime hetkellä minä riuhtaisin it

seni irti hänen äänestään ja juoksin pakoon.

Saavuin joen rantaan ja ennen laituria minä pysähdyin. Niklas

seisoi kauempana rannassa, hänen valkoinen paitansa hohti kuuta

mossa, kun hän kahlasi veteen.

”Niklas!” minä huusin hänelle. Hän kääntyi ja katsoi minuun.

Minä pudotin veitsen kädestäni, pudottauduin laiturilta veteen ja

kahlasin hänen luokseen. Hän otti minut syliin ja minä kiedoin käteni

tiukasti hänen kaulaansa. Hänen korvastaan tuli hieman verta, kallon

murtuma oli rikkonut verisuonen hänen päässään.

”Mun olisi pitänyt antaa sun mennä”, Niklas sanoi. ”Kaikki on

mun syytä. Ilman mua sä olisit voinut olla onnellinen.”

”En ikinä. Minulla ei ole mitään ilman sinua. Tule takaisin.”

Niklas pudisti päätään.

”En mä osannut ajatella, että tässä olisi voinut käydä näin. Mä

luulin, että kaikki olisi voinut jatkua samalla tavalla. Meillä oli kaikki

niin hyvin.”
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”Voisi olla myös tästä eteenpäin. Älä mene, ole kiltti.”

Minä itkin, haroin sormillani hänen veristä tukkaansa, painoin

kuuman ja märän poskeni hänen kylmää, kalpeaa poskeaan vasten.

Mutta Niklas ei sanonut enää mitään. Hän päästi minut irti, sulki sil

mänsä ja kaatui taaksepäin veteen.

Nyt oli minun vuoroni nostaa hänet syliini. Hän oli omituisen

hauras, kuin liian pitkäksi venähtänyt lapsi. Katselin hänen kasvojaan,

kun laskin hänet hellästi veden alle. Ne hohtivat hetken kuun valossa,

mutta sitten ne vajosivat syvemmälle, enkä nähnyt niitä enää.

Kun kahlasin rantaan, tiesin mitä minun oli tehtävä. Kuulin

Mian ja Justuksen äänet ylhäältä niityltä. Heillä oli minulle paljon an

teeksi annettavaa ja minulla heiltä anteeksi pyydettävää. Nyt se oli

mahdollista, ensimmäistä kertaa. Minun olisi mentävä takaisin. Sei

soin pitkään rantahiekalla ja joki virtasi ohitseni.

Kaipasin Niklasta, mutta en enää pelännyt, että minulle ei jäisi

mitään hänestä. Kuu meni pilven taakse ja kuvajainen hävisi veden

pinnasta. Maisema näytti jälleen tavalliselta öiseltä maaseudulta. Kat

selin omia märkiä jalanjälkiäni hiekassa ja hymyilin.

Niklas on paras ystäväni koko maailmassa.
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Liliana Lento

Perjantaityttöystävä

Olin viettämässä perjantaiiltaa Mixeissä ystäväni Suskin kanssa. Baa

rissa oli yllättävän vähän porukkaa, mutta mulla riitti silmäniloa. Olin

katsellut erästä naista koko illan.

Eniten muhun teki vaikutuksen se, miten hän käyttäytyi tanssi

lattialla. Hän oli yksin liikkeellä ja oli mennyt tanssimaan jo silloin,

kun tanssilattialla ei vielä ollut muita. Hän eläytyi täysillä tanssimiinsa

biiseihin, ja näytti iloiselta ja itsevarmalta. Upea tummanpunainen

tukka heilahteli liikkeiden mukana, ja turkoosi toppi loi sille mainion

kontrastin. Naisen koko olemus viestitti: ”Tänään fiilistelen hyvää

musiikkia, rakastan koko maailmaa ja vähät välitän, mitä muut mi

nusta ajattelevat.”

”Mä taidan lähteä kotiin”, Suski sanoi.

”Ai, nyt jo?”

”Joo. Väsyttää, on ollut rankka työviikko”, Suski sanoi haukotel

len. ”Ja yöbussi lähtis just sopivasti.”

”Okei, mä jään vielä tänne.”

”Mee ihmeessä juttelemaan sille punapäälle.”

”Äh, en mä tiedä. Tuskin se musta on kiinnostunut. Se on niin

kaunis ja itsevarman oloinen, että saa varmasti kenet tahansa.”

”Sä vähättelet ittees ihan turhaan. Eihän sitä tiedä, vaikka puna

pääkin ois salaa katsellut sua. Mä meen nyt. Tsemppiä, ja kerro sit

huomenna, miten punapään kanssa kävi”, Suski sanoi silmää iskien.

Huomasin Suskin lähdettyä, että juuri puheenaiheenamme ollut

kaunotar katsoi mua baaritiskin luota. Hän väläytti hurmaavan hymyn
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ja lähti kävelemään suuntaani.

”Moi! Saako liittyä seuraan?” nainen kysyi.

”Totta kai”, mä sanoin hymyillen. Olin ihan täpinöissäni, että

baarin ihastuttavin nainen oli sittenkin kiinnostunut musta.

Nainen laski oluttuoppinsa pöydälle ja istui mun viereen tum

manpunaiselle sohvalle. Nyt kun hän oli noin lähellä, näin, että hä

nellä oli hätkähdyttävän vihreät silmät, jotka tekivät hänen ilmeestään

hieman kissamaisen. Varmaankin värilliset piilarit, ajattelin. Ei kai ke

nelläkään voi olla oikeasti noin puhtaanvihreitä silmiä.

”Mun piti tulla juttelemaan sulle jo hetki sitten tanssilattialla,

mutta lähdit pois, ennen kuin ehdin toteuttaa aikomukseni. Mä oon

Valeria”, nainen sanoi.

”Lilja. Hauska tavata.”

”Täällähän on tosi hyvä meno. Oon tanssinut koipeni kipeiksi”,

Valeria sanoi ja venytteli viehkeästi jalkojaan.

”Mixeissä on aina hyvää musaa. Täällä soitetaan myös paljon

ysärihittejä.”

”Kiva kuulla. En olekaan aiemmin käynyt täällä, mutta tän illan

perusteella tuun mielelläni uudestaan.”

Päättelin tästä kommentista, että Valeria oli uusi paikkakunnalla

ja kysyin: ”Mistä päin oot muuttanut Tampereelle?”

”En mä ole muuttanut, oon asunut samassa paikassa koko ikäni.

Ei vaan ole tullut aiemmin käytyä... tällaisissa baareissa.”

Siis homobaareissa, täydensin ajatuksissani. Ilmeisesti Valeria oli

myöhään herännyt.

”Joka tapauksessa oon iloinen, että tulin Mixeihin just tänään”,

Valeria sanoi pehmeästi. Hän katsoi mua syvälle silmiin, kietoi kätensä

ympärilleni ja suuteli mua. Suudelma oli pehmeä ja suloinen, ja siinä
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maistui kirsikanmakuinen huulikiilto. Valeria tuoksui vaniljalta, ja

hänen käsiensä kosketus tuntui silkinpehmeältä niskassa.

Me oltiin toistemme seurassa koko loppuilta. Juteltiin, pussail

tiin ja välillä käytiin tanssimassa muutama biisi. Valerian kanssa oli

helppo jutella, ja hänellä oli ihana, helisevä nauru. Kun valomerkki

tuli, molemmille oli selvää, että jatkettais iltaa samassa osoitteessa.

”Missä sä asut?” Valeria kysyi.

”Kyllikinkadulla.”

Me lähdettiin kävelemään Mixeistä mun luo. Lokit kirkuivat

Tammelantorilla, ja oli hämmästyttävän valoisaa, vaikka kello oli vasta

puoli neljä. Kesäöiden valoisuus yllättää mut joka vuosi.

Saavuimme pian kaksiooni. Vilkaisin arvioivasti ympärilleni.

Kämppä ei ollut ihan edustuskunnossa, mutta enhän mä voinut tietää,

että saisin yövieraan.

Valeria huomasi mustavalkoisen kissani Murun, joka nukkui

olohuoneen sohvalla, ja istui sen viereen. ”Voi, mikä kullannuppu

täällä on!” hän lässytti ihastuksissaan.

Muru heräsi ja ponkaisi pois sohvalta. Se vilkuili epäluuloisena

Valeriaa ja katsoi mua paheksuvasti naukaisten, että mitä mä olen

tuonut tänne jonkun oudon tyypin häiritsemään sen rauhaa.

”Muru on arka”, mä selitin. ”Se tuli mulle eläinsuojeluyhdistyk

sen kautta. Sitä on aiemmassa elämässään kohdeltu pahasti, eikä se sen

takia luota muihin ihmisiin kuin muhun.”

”Voi pientä”, Valeria sanoi.

Muru höristi korviaan ja katsoi Valeriaa tutkivasti. Se käveli hi

taasti hänen luokseen ja nuuhki hänen sääriään. Valeria jutteli koko

ajan Murulle rauhallisella äänellä. Yhtäkkiä Muru hyppäsi hänen sy

liinsä ja alkoi kehrätä sekä leipoa tassuillaan.
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”Ei oo todellista. Se ei oo ikinä tullut omaaloitteisesti kenen

kään muun syliin.”

”Kissat yleensä tykkää musta. Ja mä niistä”, Valeria sanoi ja silit

teli Murua. Hetken kuluttua hän nousi ja laski Murun lattialle. ”Oli

kiva tavata, kaveri, mutta nyt mun on aika mennä paijailemaan emän

tääsi.”

Mä johdatin Valerian makuuhuoneeseeni. Mikään hänen toi

missaan ei viitannut siihen, että hän olisi naisten suhteen kokematon.

Heräsin puolenpäivän aikaan. Valeria oli lähtenyt huomaamattani.

Yöpöydältä löytyi lappu, jossa luki:

”Sori, oli pakko mennä. Näytit niin suloiselta nukkuessas, etten

raaskinut herättää sua. Olisi tosi kiva tavata uudelleen, oot ihana!

t: Valeria Vettenranta”

Viesti ilahdutti mua, mutta ihmettelin, miksei Valeria ollut lait

tanut siihen puhelinnumeroaan. Eikä hän ollut kysynyt myöskään mi

nun numeroani. Sitten mulla välähti: Hän oli tietysti tarkoittanut, että

etsisin hänet Facebookista ja pyytäisin kaveriksi.

Mutta Facebookista ei löytynyt ketään nimellä Valeria Vetten

ranta. Pettymys valtasi mieleni. Valeria olikin tahtonut ainoastaan yh

den yön jutun mun kanssa. Hän antoi ymmärtää haluavansa tavata

uudelleen vain jostakin typerästä kohteliaisuudesta.

Yleensä ottaen mulla ei ollut mitään yhden yön juttuja vastaan.

Mutta Valerian suhteen olisin kyllä halunnut enemmän, sillä ehdin

ihastua häneen aika lailla. Miten nainen, joka saavutti Murunkin luot

tamuksen noin lyhyessä ajassa, olisi voinut olla tekemättä muhun vaiku

tusta? Miksi Valerian oli pitänyt herättää viestissään turhia toiveita?

Olisi ollut reilumpaa sanoa suoraan, että oli kivaa mutta tää oli tässä.
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Ovikello soi myöhään perjantaiiltapäivänä. Olin tullut puoli tuntia

sitten töistä. Kohtaamisestani Valerian kanssa oli kulunut tasan viikko.

Hän pyöri yhä mun päässä luvattoman paljon. Aistin edelleen hen

nosti hänen suloisen tuoksunsa tyynyltä, jolla hän oli nukkunut, ja

näin kiihkeitä unia yhteisestä yöstämme.

Oven takana seisoi Valeria kesänpirteänä kukkamekossa ja san

daaleissa. Avasin oven ilahtuneena ja sanoin:

”Moi! Mitä sä täällä? Luulin, ettet sä enää haluaisi tavata.”

”Ai, mä en muka haluaisi tavata sua? Mistä sä niin päättelit? Sä

aliarvioit pahasti omaa viehätysvoimaasi”, Valeria sanoi.

”No kun sä lähdit sillä lailla vaivihkaa etkä kertonut puhelinnu

meroasi siinä viestissä, jonka jätit.”

”Sori. En ollut varma, toimiiko mun puhelin, se on vähän reis

taillut. Mutta tiesinhän mä, missä sä asut.”

”Tosi kiva nähdä sua”, mä sanoin. Samassa Muru tassutteli etei

seen ja alkoi kehrätä heti Valerian nähdessään.

”Samat sanat. Ja kiva nähdä suakin, Muru”, Valeria sanoi ja ku

martui rapsuttamaan Murua.

Me mentiin Saukonpuistoon piknikille. Kävellessämme puistoon

Valeria pysähtyi vähän väliä ihastelemaan kukkivia puita, perhosia ja

mitä milloinkin. Musta oli ihanaa, että hän lumoutui luonnosta kuin

lapsi.

Levitin nurmikolle ison viltin ja otin repusta naposteltavat: päh

kinöitä, viinirypäleitä, karkkia ja kokista. Huomasin ilokseni, että tu

lin Valerian kanssa mainiosti juttuun myös selvin päin. Kännissä

tapahtuvista baarikohtaamisista kun ei voi koskaan olla varma, ovatko

ne vain hetken huumaa.

Pikkuinen siili löntysti tuhisten pensaan alta ja katseli uteliaana
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piknikeväitämme.

”Onpa söpö... mikäs tuo eläin nyt olikaan?”

”Siili”, mä sanoin. Miten ihmeessä Valeria ei tunnistanut tuiki

tavallista siiliä?

”Niin joo, siilihän se sana oli.”

Mietin, että Valerian äidinkieli ei tainnut ollut suomi. Hän oli

äskettäin ihaillut kukkivaa pihlajaa ja kysynyt puun nimeä. Toisaalta

hänen puheessaan ei ollut minkäänlaista aksenttia. Ehkä kyseessä oli

kin kielellinen kehityshäiriö, johon liittyi vaikeus löytää oikeita sanoja.

Oli mitä oli, se ei vähentänyt tippaakaan Valerian viehättävyyttä mun

silmissä.

Puistopiknikin jälkeen me tultiin takaisin mun luo. Laitoin

meille iltapalaksi yrttiteetä ja voileipiä. Valerialla ei näyttänyt olevan

mitään kiirettä pois.

”Jäätkö sä yöksi?” kysyin, kun olimme istuneet jo jonkin aikaa

sohvalla halailemassa.

”Mielelläni. Kuinka vanha sä muuten olet?”

”27. Entä sä?”

”Oon vähän sua vanhempi”, Valeria sanoi ja riisui paitani.

”Kuinka vanha tarkalleen?”

”Juuri sopivan ikäinen.” Valeria suuteli mua kiihkeästi hyväillen

samalla rintojani ja sai mut tehokkaasti unohtamaan ikäkeskustelun.

”Moi! Mitäs oot puuhaillut?” Valeria kysyi iloisesti. Tällä kertaa hänen

äänensä kuului puhelimessa yllättävän selkeästi. Hänen puhelimensa ei

tosiaan pelannut ihan täysillä. Joskus linja rätisi, toisinaan taas kuulos

ti siltä kuin Valerian ääni olisi kuulunut hyvin kaukaa. Luulisi, että

työssäkäyvällä ja lapsettomalla naisella olisi varaa ostaa uusi puhelin.
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Valerian työ liittyi matkailun tutkimukseen. Sen yksityiskohtaisem

min mä en hänen työstään tiennyt, sillä hän ei saanut puhua siitä.

”Kävin just uimassa”, vastasin. ”Hauskaa, että soitit nyt, olin ni

mittäin just aikeissa soittaa sulle. Haluaisitko lähteä mun kanssa Hel

sinki Pridelle ensi viikonloppuna? Perjantaina ois naistenbileet ja

lauantaina Pridekulkue.”

”Mihin aikaan se kulkue on?”

”Kello 13, lähtee Senaatintorilta.”

”Höh, sit ei onnistu. Mun pitää olla Tampereella lauantaina

puoleenpäivään mennessä. Työjuttuja.”

”Harmi.”

”Mut mennään ihmeessä naistenbileisiin.”

Me sovittiin Helsingin reissun yksityiskohdista ja jäätiin sen jäl

keen juttelemaan niitä näitä. Musta oli herttaista, että Valeria kysyi ai

na myös Murun kuulumisia. Pikkuhiljaa jutut lipsuivat K18

osastolle. Valeria alkoi kuvailla yksityiskohtaisesti, mitä halusi tehdä

mulle.

”Tuu tänne, niin voidaan toteuttaa toi saman tien”, mä sanoin

kiihottuneena.

”Nyt ei pysty.”

”Jos mä tuun sinne? Enhän ole vielä nähnytkään sun kotia.”

”Mä en oikeasti voi tavata tänään. Äiti on kylässä, enkä ole vielä

valmis esittelemään sua sille”, Valeria selitti hätäisesti.

”Okei, ymmärrän täysin.”

Vasta puhelun loputtua tajusin ristiriidan. Valeria ei halunnut

vielä kertoa äidilleen musta, mutta kuitenkin hän oli soittanut mulle

pitkän puhelun ja puhunut jopa avoimesti seksistä.
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Mitä pidemmälle kesä ehti, sitä enemmän musta tuntui siltä, että Va

leria salasi multa jotakin. Hän halusi tavata pelkästään perjantaisin ja

lähti aina lauantaina puoleenpäivään mennessä. Vaikka me asuttiin

vain parin korttelin päässä toisistamme, en ollut käynyt kertaakaan

Valerian kotona. Hänelle ei ikinä sopinut. Milloin oli joku sukulainen

kylässä, milloin liian sekaista, milloin remontti meneillään.

Jos Valeria olikin varattu? Olin lukenut nettifoorumeilta petolli

sista binaisista. He ovat naimisissa miesten kanssa, mutta pitävät

miestensä selän takana salasuhteita naisiin, jotka eivät yleensä tiedä

olevansa kolmansia pyöriä.

Ajatus siitä, etten ehkä ollutkaan Valerian ainoa rakastettu, sai

mut kiukun ja mustasukkaisuuden valtaan. Kuiskailiko Valeria myös

jollekulle toiselle helliä sanoja, joiden olisi pitänyt olla vain mua var

ten? Siirtyikö hän lauantaiaamupäivinä suoraan sylistäni toisen ihmi

sen syliin? Sille toiselle Valerialla oli kyllä aikaa, mutta mä jouduin

tyytymään yhteen vuorokauteen viikossa.

Toisaalta ei tuntunut uskottavalta, että mä olisin joutunut tah

tomattani salarakkaan rooliin. Valeria ei mitenkään salaillut meidän

suhdetta. Hän halusi olla paljon ulkona, hänestä oli tuhlausta viettää

kauniita kesäpäiviä ja iltoja sisätiloissa. Lisäksi hän oli kiinnostunut

kaikenlaisista lähiseudun kesätapahtumista, isoista festareista pienen

maalaiskylän markkinoihin. Valeria tykkäsi kävellä käsi kädessä riip

pumatta siitä, oliko reittinämme metsäpolku vai Hämeenkatu iltapäi

väruuhkan aikaan. Ja hän suuteli mua jatkuvasti julkisilla paikoilla.

Mieleeni juolahti, että Valerialla saattoikin olla lapsi, joka asui

isänsä luona perjantaista lauantaihin. Mua loukkasi ajatus siitä, että

Valeria ei luottanut muhun tarpeeksi kertoakseen noin olennaisesta

asiasta elämässään.



32

Valerian salaisuus painoi mieltäni siinä määrin, että otin seuraavalla

tapaamisella asian puheeksi.

”Mikä tää meidän juttu oikein on?”

”Sä oot tietysti mun tyttöystävä, ja mä sun. Miten niin?”

”Olenko mä ainoa, vai onko sulla muitakin tyttöystäviä? Tai

poikaystävä?” kysyin yrittäen kätkeä levottomuuteni.

”Ei ole muita, mä en usko moniavioisuuteen”, Valeria sanoi tyy

nesti. ”Eikä mua kiinnosta seksi miesten kanssa.”

”Onko sulla lapsi?”

”Ei. Kai mä nyt olisin kertonut, jos olisi.”

”Mikset sä sit suostu tapaamaan mua muulloin kuin perjantai

sin?”

”No tässä on ollut kaikenlaisia kiireitä”, Valeria sanoi välttele

västi ja katsoi varpaisiinsa. ”Enkä ymmärrä, miksi tyttöystävän kanssa

pitäisi olla yhdessä 24/7. Täytyy omaakin elämää olla.”

”Ei toki tartte olla koko ajan yhdessä, mutta kyllä mä haluaisin

edes joskus nähdä useammin kuin kerran viikossa. Ja miksen mä saa

ikinä tulla sun luo? Ei sulla voi aina olla sukulaisia kyläilemässä tai

kämppä kaaoksessa! Mitä sä oikein salaat?”

”Mä en voi kertoa... en ainakaan vielä”, Valeria sanoi. Hän näytti

yhtäkkiä niin pieneltä ja säikähtäneeltä, että mun teki mieli vain sul

kea hänet syliini. Ärtymys laimeni, ja siihen sekoittui huolta ja levot

tomuutta. Millaisissa vaikeuksissa kultani mahtoi olla?

”Eikö voitais vaan jatkaa kuten ennenkin?” Valeria kysyi. ”Va

kuutan, että haluan seurustella vain sun kanssa.”

Seuraavana aamupäivänä lähdin kotoa samalla ovenavauksella Valerian

kanssa. Mun piti mennä kauppaan, mutta hetken mielijohteesta kään
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nyinkin takaisin ja lähdin seuraamaan Valeriaa. En ollut enää vakuut

tunut, asuiko hän sielläpäinkään, missä väitti asuvansa.

Me oltiin käyty Särkänniemessä eräänä perjantaina. Valeria oli

käyttäytynyt kuin hän ei olisi ikinä käynyt huvipuistossa. Oli myös

monia muita paikkoja, joita hän ei tunnistanut, vaikka sanoi asuneen

sa aina Tampereella.

Valeria todella kääntyi Tammelan puistokadulta Pohjolankadulle

ja meni erään kerrostalon Arapun ovesta sisään. Kävelin ovelle näh

däkseni lasin läpi, missä kerroksessa Valeria asui, ja asuiko hän yksin,

vai paljastaisiko nimitaulu myös jonkun toisen asuvan samassa asun

nossa. Nimitaulun sijaan huomioni kiinnittyi merkilliseen näkyyn.

Rappukäytävän takaseinässä oli pyöreä aukko, joka hohti karmiinin

punaista valoa. Katsoin ällistyneenä, miten Valeria astui aukkoon ja

hävisi miltei saman tien näkyvistä. Mistä oikein oli kyse?

Järki sanoi, että mun pitäisi lopettaa Valerian varjostaminen tä

hän. Muuten hän mitä luultavimmin huomaisi mut ja suuttuisi taju

tessaan, että olen salaa seurannut häntä. Uteliaisuus kuitenkin voitti

järjen, joten avasin oven. Onneksi Valerian talo oli niitä vanhoja talo

ja, joissa ei ole ovisummeria vaan ovet pidetään päiväsaikaan auki.

Karmiininpunainen tunneli oli niin paksun sumun peitossa, et

ten nähnyt, minne astuin. Yhtäkkiä jalkani lipesi. Kaaduin selälleni ja

lähdin hurjaan luisuun alaspäin. Haparoin käsilläni yrittäen saada

otetta jostakin, mutta tunnelissa ei ollut mitään, mihin olisin voinut

tarttua. Enkä tuntenut takapuoleni allakaan enää mitään. Liu’uin pai

nottomana sumussa yhä nopeammin.

Hetken kuluttua vauhti hiljeni, ja laskeuduin pehmeään maahan.

Sumu hälveni, ja edessä avautuva näkymä sai mut haukkomaan hen

keäni hämmästyksestä. Olin jonkinlaisen metsän reunassa. Taivas oli
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karmiininpunainen ja puut tumman ja vaaleansinisiä. Tummansinis

ten puiden lehdet olivat vinoneliöiden muotoisia, vaaleansinisten pui

den lehdet olivat kuin suuren linnun höyheniä.

Katsoessani toiseen suuntaan näin pallonmuotoisia ja hopean

hohtoisia rakennuksia sekä niitä kohti kiirehtivän Valerian. Nousin

ylös ja ryntäsin hänen peräänsä. Siellä täällä kulki suuria kissaeläimiä.

Ne olivat kotikissan näköisiä mutta leopardin kokoisia. Yksi kissoista

tervehti Valeriaa puskemalla ja kehräämällä. Samassa Valeria kääntyi ja

huomasi mut.

”Lilja! Mitä sä täällä teet?” hän kysyi säikähtäneellä äänensävyllä.

”Mä... mä lähdin seuraamaan sua ja menin sun perässä siihen

tunneliin.” Tunsin polttavien täplien kohoavan poskilleni. ”Anteeksi,

ei olisi pitänyt. Mutta mikä ihmeen paikka tää on?”

”Argonnel. Mä en oikeasti asu siinä Pohjolankadun talossa vaan

täällä. Mutta sun pitää mennä heti takaisin, kaltaisesi ihmiset eivät

kestä tämän maailman ilmaa”, Valeria selitti.

”Miten mä pääsen takaisin?” kysyin. Tunsin poltteen leviävän

käsivarsiini.

”Samasta kohdasta mistä tulitkin. Äkkiä nyt, tunneli sulkeutuu

näillä sekunneilla!” Valeria tarttui käteeni, ja me juostiin takaisin met

sän reunaan.

”Mutta mitä...?”

”Mä kerron kaiken viikon päästä”, Valeria sanoi ja tönäisi mua

eteenpäin. Samassa kohosin ilmaan ja lähdin liukumaan ylöspäin su

mun ympäröidessä mut. Kohta saavuin saman kerrostalon rappukäy

tävään, josta olin hetki sitten lähtenyt. Siinä kohtaa, missä oli äsken

ollut tunneli, oli nyt vain tuiki tavallinen betoniseinä.

Tää oli kummallisin juttu, minkä mä olin ikinä kokenut. Jos
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käsivarsissani ja poskissani ei olisi ollut palovammoja, olisin luullut

nähneeni unta.

”Mun olisi pitänyt kertoa taustastani aiemmin”, Valeria sanoi seuraa

valla tapaamisellamme.

”Mikset kertonut?” mä kysyin

”Kai mä pelkäsin, miten sä reagoisit.”

”Onhan siinä kieltämättä ollut sulattelemista, ettet sä olekaan

tästä maailmasta.”

”Ihminen mä silti olen, lihaa ja verta siinä missä säkin”, Valeria

sanoi, tarttui käteeni ja painoi sen poskeaan vasten. ”Me vaan erotaan

toisistamme siinä, että argonnelilaiset elävät huomattavasti vanhem

miksi. Oon teidän ajanlaskunne mukaan 140vuotias. Eikä teidän ke

ho tosiaan kestä Argonnelin ilmakehää. Jos et sä olisi ehtinyt takaisin

ennen tunnelin sulkeutumista, olisit palanut kuoliaaksi muutamassa

tunnissa. Oon soimannut itseäni koko viikon siitä, että johdatin sut

sellaiseen vaaraan.”

”Ethän sä voinut tietää, että mä seurasin sua. Mutta miten sä oot

päätynyt kulkemaan maailmasta toiseen?”

”Työskentelen Argonnelin matkailuntutkimuskeskuksessa. Mun

tehtäväkseni on annettu tutkia tätä maailmaa ja selvittää sen kelpoi

suutta turistikohteena argonnelilaisille. Mutta tunneli maailmojen vä

lillä on auki vain joka seitsemäs vuorokausi. Siksi mä olen voinut

tavata sua vain perjantaista lauantaihin. Miten mä olisin voinut tietää

ottaessani tän työn vastaan, että rakastuisin suhun?”

”Miksi tunnelin toinen pää on just siinä Pohjolankadun talossa,

jossa uskottelit asuvasi?”

”Pakkohan sen on jossakin olla. Onneksi tunneli näkyy vain sillä
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hetkellä, kun siitä kuljetaan, joten talon asukkaat eivät huomaa sitä.

No niin, nyt sä tiedät totuuden musta. Toivottavasti haluat yhä olla

mun kanssa”, Valeria sanoi epävarmuutta äänessään.

Olihan mun mielessä käynyt kuluneen viikon aikana, että ehkä

olisi järkevää unohtaa Valeria ja alkaa tapailla jotakuta ”normaalia”

naista. Mutta en mä halunnut ketään muuta. Ajatuskin Valerian me

nettämisestä sai elämän tuntumaan synkältä ja harmaalta.

”Haluan. Mun perjantaityttöystävä”, sanoin hellästi ja halasin

Valeriaa.
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Hanna Salamanteri

Ihon kieltä

Istun taukohuoneessa lukemassa lehteä teekupin ääressä, kun joku

koskettaa minua olkapäähän. Säpsähdän ja käännyn taakseni. Katseeni

osuu miehen sinisiin silmiin. Tunnistan hänet todellisuuspakoosaston

uudeksi työntekijäksi. En tiedä hänen nimeään tai mitään muutakaan

hänestä. Hänellä on pisamainen nenä ja vaaleat hiukset, ihan söötti.

– Oliko sinulla asiaa? minä kysyn.

Mies vastaa jotain, mutta kauhukseni en saa sanaakaan selvää.

Onko se edes suomea? Pyydän häntä toistamaan, mutta en vieläkään

ymmärrä mitään.

– Sanotko vielä nimesi? minä kysyn, kun en muutakaan keksi.

– Aki, hän viittoo ilmaan hämmästyksekseni. Vilkaisen ympäril

leni, toivon, että kukaan ei nähnyt. Kukaan ei kuitenkaan näytä kiin

nittävän meihin huomiota.

– Riina, minä saan sanottua.– Mistä sinä tiesit?

– Olen miettinyt jo jonkin aikaa, Aki sanoo. – Sitten kokeilin

puhua sinulle aivan korvasi juuressa, etkä reagoinut mitenkään.

Tunnen poskiani kuumottavan.

– Ja huuliltalukutesti vahvisti epäilyt, kun artikuloin mahdolli

simman huonosti.

– Mitä sinä sitten sanoit?

– Että olet idiootti.

Aki virnistää.

– Kiitos vain tästäkin, minä sanon.

– Halusin vain tietää varmasti, hän puolustautuu.
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– Vai niin. Minulla taisi tauko juuri loppua.

Poistun niin ärhäkästi, että lukurikin jää pöydälle. Olkoon.

On vaikea keskittyä töihinkään kun kihisen. Miten joku kehtaa

kin tuolla lailla vaarantaa urani. Hetken ehdin jo ilahtua siitä, että

näin jonkun viittovan ensimmäistä kertaa vuosiin. Hän varmaan jo

ilkkuu muille, että on paljastanut toimistosta vammaisen. En minä

potkuja siitä saisi, kyllä pomo tietää, mutta sana varmaan leviäisi no

peasti asiakkaille asti. Joku friikki. Mikä sillä on vikana kun ei suostu

korjaamaan itseään. Monta kertaa olen ollut lähellä jäädä kiinni, mut

ta kenellekään ei tule mieleenkään, että heillä olisi työkaverina kuuro.

Virolainen tausta kelpaa selitykseksi hieman erikoiselta kuulostavalle

puheelle. Äiti onkin puoliksi virolainen. Muu selittyy hajamielisyydel

lä. Riina on hajamielinen, kaikki ovat sen huomanneet, mutta hyvin

hän hoitaa kampanjavirtuaalien suunnittelun.

Ja kuinka paljon paremmin tekisinkään, jos saisin tehdä työtkin

viittoen, ei tarvitsisi puhua.

Jos en olisi kuuro, minut olisi varmaan ylennetty jo. Se vähän

surettaa. Mutta ei minusta saa muuta kuin mitä minä olen. Istute on

ilmainen, istute on itsestäänselvyys, mutta se tekisi minusta jonkun

toisen, sellaisen joka en halua olla.

***

Kun seuraavana päivänä tulen töihin, lukuri on palautettu työpöydäl

leni projinäytön eteen. Siihen on liitetty videoviesti. Ei kai sana ole

vielä levinnyt?

– Anteeksi jos loukkasin, Aki viittoo videolla. – Minulla on vä

hän erikoinen huumorintaju. Ei minulla ole mitään kuuroja vastaan.

Isäni ja sisko olivat molemmat kuuroja.

Olivat, tietenkin he olivat.
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– Ymmärrän, jos et halua olla tekemisissä enää, mutta pyydän,

että antaisit minulle vielä toisen mahdollisuuden. Olisi tosi kiva tutus

tua sinuun paremmin. Treenata viittomakielen taitoja. Ja muutenkin

tutustua.

Aki hymyilee ujosti. Video päättyy siihen.

Mitähän tuostakin pitäisi ajatella. Aki viittoo hyvin, vaikka vä

hän hitaasti. Kyllähän kieli ruostuu jos sitä ei käytä. Suomalainen viit

tomakieli on käytännössä kuollut, kuten kaikki muutkin

viittomakielet. Virallisesti sitä ei ole enää edes olemassa, se kuuluu

lingvistiikan historiaan.

Jos Akin perheessä on ollut kuuroja, häntä tuskin kiinnostaa aihe

väärällä tavalla. Liian monta kertaa on käynyt niin, että olen tavannut

lupaavan tuntuisen tyypin, mutta kun kuurouteni on tullut heille sel

väksi, heidän kiinnostumisensa on muuttunut fetisoivaksi. He haluai

sivat kehuskella minulla kavereilleen, vaikka tuskin nämä uskoisivat.

Tai: ”Haluan tietää huutavatko kuurot sängyssä” ja sen jälkeen tosi

epämiellyttävä virne. Miehet ja naiset tekevät sitä aivan yhtä lailla. Se

pä kiva, kokeile vaikka lukea verkosta. Tai katso pornoa, minä en ole

mikään opetusnukke. Usein vastaan vain: ”Tuskin ainakaan sinun

kanssasi”.

En tiedä, haluanko olla kenenkään viittomakielen tuutorikaan.

Toisaalta ajatus viittomisesta kyllä kutkuttaa. Viiton usein itsekseni,

että kieli säilyisi ja kun ei ole muutakaan, mutta ei se ole sama. Kai

paan vanhempieni kanssa viittomista, vaikka he ovatkin aina suosineet

puhetta. Nyt siitä on tullut tabu. Minusta on tullut tabu.

Pettymys on karvasta ja pettymyksiä on ollut paljon, mutta ajatuskin

siitä, että saisin joskus olla jonkun seurassa oma itseni on houkutteleva.

***
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Akin asunto on perinteinen poikamiesboksi. Valkoista, ei paljoa tava

roita. Iso vihreä sohva. Sen edessä oleva valkoinen seinä on kokonaan

tyhjä, jotta 3Dprojektio näyttää sen edessä paremmalta. Virallisesti

Aki kutsui minut katsomaan elokuvaa. Sanoin, että en niin piittaa lef

foista, vaikka hän lupasi että siinä on tekstit. Ei se ole sama asia, kir

jaimista puuttuvat viittomien vivahteet.

Tuntuu että kieli on ruostunut. Aki tuntuu kuitenkin ymmärtä

vän, mitä sanon. Hänen viittomissaan on ilmeikkyyttä, mitä tulkeilla

ei koskaan ole. Ollut. Ehkä siksi, että hän hymyilee niin paljon. Vai

kuttaa muutenkin mukavalta mieheltä, ei kuitenkaan ehkä minun

tyyppiäni.

– Tiesitkö, että äidinkieleltään viittomakielisillä ihmisillä on pa

rempi tilaavaruuden taju? Aki kysyy. – Aivot kehittyvät erilaisiksi.

Toivottavasti tuo ei ole fetisointia. Hyvän tilantajun voin kyllä

allekirjoittaa, se on työssäkin välttämätön.

– Onko viittomakieli sinun äidinkielesi? minä kysyn.

– Enemmän tai vähemmän, hän vastaa.

Elokuvassa on jännitystä ja toimintaa, mutta minua alkaa pitkäs

tyttää jo ensi minuuteilla. Nainen jahtaa rikollisia siellä ja nainen jah

taa rikollisia täällä, hohhoijaa. Tekstit vilisevät silmissäni. Kaikki tämä

aika valuu hukkaan, kun voisimme viittoa.

– Mitä pidit? Aki kysyy.

Töissä tai muualla uskallan harvoin sanoa omaa mielipidettäni.

En halua erottua liikaa, joten on helpompi muita.

– Tylsä leffa minusta, minä sanon. Pelkään, että hän loukkaantuu.

– Olisit sanonut.

– En kehdannut.

– Höpsö, Aki viittoo. Siinä on viittoma, jonka voisi helposti
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tulkita loukkaavaksi, mutta kun hän viittoo sen, on selvää, että hän

tarkoittaa sen hellyydellä. Sisälläni läikehtii. Kukaan ei ole koskaan

viittonut minulle mitään yhtä mukavaa.

– Sinua ei siis haittaa, että olen kuuro? minä kysyn. – Siitä että

en ole ottanut sisäkorvaistutetta.

– Äidilläni ja siskollani on Usherin oireyhtymä, Aki sanoo.

– Kuurosokeita, minä sanon.

Olivat.

– Niin. Äiti ei olisi halunnut ottaa istutetta, mutta isä käytän

nössä pakotti hänet.

Ei saa olla kuuro, ei saa olla sokea, ei saa olla liian pieni tai suuri

tai väärän muotoinen. Vaikeuttaa liikaa yhteiskuntaa. Sokeana alkaa

olla melkein mahdoton elää, kun opaskoiriakaan ei saa enää viedä mi

hinkään. Viittomista ei sentään ole kielletty. Vielä.

Aki tarttuu käteeni.

– Minua ei tarvitse pelätä, hän sanoo.

Silti tunnen oloni vaivaantuneeksi. Minä olen tässäkin huomion

keskipisteenä, vaikka se olisikin positiivista huomiota. En ole tottunut

sellaiseen. Ja minun on vieläkin vaikea luottaa, vaikka haluaisinkin.

– Minun pitäisi lähteä, minä viiton. Akin kasvoille nousee surul

linen ilme.

– On kiireitä.

Ja onhan minulla kaikenlaista. Pitäisi siivotakin.

Annan Akin puristaa minua lähtiessä vielä uudestaan kädestä. Hä

nen silmänsä kysyvät: oliko tämä tässä? En tiedä. Ainakin töissä me

näemme. Enhän minä luvannut muuta kuin viittomakielistä keskustelua.

***
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Viikkoon en kuule Akista mitään, mitä nyt töissä törmäämme ja

nyökkäämme toisillemme kuin puolitutuille. Olen samaan aikaan hel

pottunut ja pettynyt. Ei kai hän sitten niin kiinnostunut ollutkaan.

Sitten yhtenä päivänä hän istuu minua vastapäätä ruokalassa,

kun huomaa, ettei kontekstuaaliosaston Sirpa tällä kertaa istu siinä.

Sirpa on läheisin työkavereistani ja syömme yleensä lounasta yhdessä.

Luulen, että hän on ehkä arvannut jotain, mutta ei hiisku siitä mitään.

Aki juttelee minulle työasioista, mutta samalla hän alkaa viittoa,

siinä kaikkien nenän edessä. Hän tekee sen hyvin hitaasti, yksi sana

kerrallaan, samalla kun puhuu jotain ihan muuta, jolloin viittomat

näyttävät ulkopuolisen silmiin vain tavalliselta elekieleltä.

– Tule vielä uudestaan katsomaan jokin elokuva, Aki sanoo.

– Jokin parempi tällä kertaa.

– Leffat eivät ole minun juttuni muutenkaan, viiton samalla lail

la ohimennen, vaikka se tuntuukin kovin kiusalliselta. – Ei se ole sama

kuin kuulevalle.

– Teen tästä erilaisen kokemuksen. Mistä saattaisit pitää eloku

vissa?

– Tykkään eläimistä, minä vastaan. Tämä muiden keskellä sala

kielellä keskustelu on aika hauskaakin. Mutta miksi hänen pitää tyr

kyttää elokuvia, kun voisimme tehdä jotain muuta?

– Mistä eläimistä?

– Mistä vain.

***

Aki on ovela. Huomaamattani olen lupautunut uuteen leffailtaan.

Tällä kertaa panen vähän parempaa päälle: punaisen hyvin istuvan

mekon, jota harvoin rohkenen käyttää, kun se kerää liikaa huomiota
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minuun. Ehkä se ei nyt haittaa. Kiharran vähän hiuksiakin, ne ovat

niin lyhyet ettei niille juuri muuta voi tehdä.

Aki haluaa välttämättä riisua takkini. Nähdessään mekkoni hän

kohottaa kulmiaan ja viittoo spontaanisti: Kaunis. Melkein aistisin sii

nä jopa hieman superlatiivia. Onhan minua joskus sanottu kauniiksi,

söpöksi, seksikkääksi, tyylikkääksi, mutta kukaan ei ole koskaan viit

tonut minulle sanaa kaunis. Akilla on musta tpaita ja farkut, mutta

luulen, että hän näyttää komeimmalta juuri niin.

– Moi, viiton neutraalisti. Tuntuu kuin käteni tärisisivät, toivot

tavasti sitä ei huomaa.

Aki tuntuu nolostelevan kommenttiaan. Hän pakenee keittiöön

hakemaan limsaa ja paukkuamaranttia. Tiedossa on vanha kaksiulot

teinen luontodokumentti, jossa on kirahveja, norsuja ja muita jo su

kupuuttoon kuolleita Afrikan eläimiä.

– Ihan hyvä idea, ei tarvitse tekstejä, minä sanon, vaikka luonto

dokumentti ei kuulosta kovin kiinnostavalta. Onhan niissä yleensä kau

niit värit ja huikeita maisemia, ehkä jaksan sitä sen tunnin tuijotella.

– Ei tekstejä vaan tulkkaus, Aki sanoo ja virnistää. – Pitäähän si

nun nyt itse tarina kuulla.

– En ole tottunut katsomaan yhtä aikaa videota ja viittomia, mi

nä sanon. Pari sellaista pätkää olen katsonut, ikivanhoja tietysti.

– Ei tarvitse katsoa.

– Mitä tarkoitat?

– Osaatko taktiilia viittomakieltä? Aki kysyy.

Olenhan minä siitä kuullut. Viitotaan toisen ihmisen käteen tai

muualle kehoon, siirretään tämän käsi oman viittoman päälle tai

muovataan tämän käsi viittomiksi. Kuurosokeat käyttävät sitä.

– Voidaan kokeilla, minä vastaan.
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Aki panee leffan pyörimään ja sammuttaa valot. Mahtipontinen

afrikkalaishenkinen musiikki täyttää huoneen. Istumme vierekkäin

tummanvihreällä sohvalla, päästän Akin tällä kertaa lähemmäs kuin

viimeksi. Pidän kättäni hänen kätensä päällä kun hän viittoo. Hänen

kätensä on lämmin ja varmaan tuplasti suurempi kuin omani. Tottu

mattomalle tällaista on haastava seurata, joten keskityn enemmän

Akin käteen kuin seinällä näkyvään projektioon. Amarantteihin en

muista koskeakaan.

Aki kertoo, kuinka eläimet pystyvät tunnistamaan luonnon sig

naaleja kuten seismisiä muutoksia. Eläimet tunnustelevat maata, niin

kuin minä tunnustelen hänen kättään. En ole yhtään varma, kertooko

Aki samaa tarinaa kuin luontofilmin kertoja, mutta se ei haittaa.

Hauska sitä on silti seurata. Kiehtovaa, tuntea tarina omassa kehos

saan, toisen ihmisen kosketuksella kerrottuna. Minun tekisi mieli pai

naa pääni Akin olkapäälle, mutta minua ujostuttaa.

Elokuva loppuu yllättävän nopeasti, aika kulkee vauhdilla. Ruu

dulla pyörivät vanhanaikaiset lopputekstit. Aki katsoo minua silmiin

hämärässä ja hymyilee. Aikooko hän? Viiton kyllä, niin pienin elein

että ehkä hän ei huomaa. Mutta taitaa huomata kuitenkin, kun hän

suutelee minua salamannopeasti, niin etten ehdi tajuta mitään. En ole

vuosiin suudellut ketään, mutta hän maistuu ja tuntuu tutulta, samal

ta kuin hänen kätensä tuntuvat viittoessaan minulle. Se loppuu aivan

liian pian. Suudelman jälkeen hän tuijottelee minua silmiin ja silittää

hiuksiani, se on melkeinpä mukavampaa.

Sitten video katkeaa. Huoneessa on pilkkopimeää. Aki on het

ken hiljaa, odotan että hän sytyttää valot.

Tunnen käden reidelläni, heti sen alla mihin punainen helma

päättyy.
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– Saanko jatkaa tässä? Aki viittoo.

En tiedä mitä vastata, käteni jähmettyvät paikoilleen.

– Jos et halua, niin sano, hän viittoo. – Voit ilmaista vaikka näin.

Aki tarttuu käteeni ja vie sen lempeästi läpsäyttäen poskelleen.

Minulla olisi paljon syitä lähteä kälppimään. En ole sellainen jo

ka isketään, joka vietellään. Saati luontodokumentin jälkeen.

Tunnen Akin käden jälleen reidelläni. Se liikkuu hitaasti ylös

päin kuin mittarimato.

– Olet idiootti, minä viiton hänen vasempaan käteensä. Toinen

käsi reidelläni pysähtyy paikoilleen.

– Tiedän, hän viittoo minun käteeni.

– Se oli vitsi.

Aki suutelee minua lisää. Hän viittoo minuun: Olet kaunis myös

pimeässä. Punastun, mitä hän ei tietysti näe. Sormet vaeltavat reittä

pitkin ylöspäin. Hameen alla liukuva käsi tuntuu jo kovin tutulta, so

pivan turvalliselta. Se ohittaa vyötärön, siirtyy hyväilemään vatsaani.

– Mikäs viittoma tuo nyt on? viiton Akin toiseen käteen. Hän

siirtää sormeni hetkeksi suulleen, kai vastatakseen: Hyvä.

Seuraavassa hetkessä mekkoni kiskaistaan pois ja kuulen Akin

tekevän saman omalle paidalleen.

Aki ei näe mitään, mutta tuntoaistiaan hän käyttää sitäkin ahke

rammin. Ehkä se on se hänen lupaamansa tilaavaruuden taju. Ehkä

taktiilin viittomakielen käyttäjät ovat muutenkin taktiilimpia.

– KAUNIS, Akin sormi piirtää kirjaimia mahalleni kerta

toisensa jälkeen. Tunnen punastuvani kaikkialta.

– IDIOOTTI, minä kirjoitan hänen vatsalleen. Hän näyk

kää korvalehteäni.

– Pidän tuosta äänestä, hän viittoo. – Voisinko kuulla sitä lisääkin?
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– Jos kerrot minulle vielä tarinoita.

– Yritä lukea huulilta, Aki sanoo ja alkaa suudella minua ympäri

ylävartaloani. Vihdoin minusta tuntuu, että alan ymmärtää tätä tari

naa.
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Acheron Styx

Tahdon

Minä, paronitar Charlotta Maria Qvellstierna, menin naimisiin, kun

syntymästäni oli kulunut yhdeksänkymmentä vuotta – ja kuolemastani

kaksikymmentäseitsemän.

Minua oli kosittu hieman yli kuukautta ennen vihkipäivää, eräänä

huurteisena marraskuun iltana maailman vuonna 20– . Olin kävellyt

kylmyyttään kipinöivillä rantakallioilla, pitkä turkisviitta harteillani

vain näön ja tottumuksen vuoksi; enhän enää edes muistanut, miltä tun

tuu palella. Edessäni oli kiilunut Suomen suurin järvi vielä sulana ja

mustana, takanani punertavaa taivasta vasten oli kohonnut kotini.

Kuusamaniemen roosanvärinen huvila, jossa ei moneen vuosikymmeneen

ole käynyt kukaan muu kuin minä ja tietenkin oma rakastettuni. Siellä

olin elänyt vuodesta toiseen omassa ylhäisessä rauhassani, suojassa tuolta

niemen takana aukeavalta maailmalta, joka on vulgaariuden syömä. Ja

siellä, roosanväristen seinien sisällä, olin myös kerran kuollut – ainakin

jollain lailla – kun ullakon laho lattia oli pettänyt altani ja silkkihuivini

kietoutunut lattianaulaan… Eikä kukaan vielä tänäkään päivänä ole

tullut etsimään minua. Kuka minua ikävöisi? Kenelle minun pitäisi teh

dä tiliä itsestäni? Olen vanhan ja jalon sukuni viimeinen, enkä ole tar

vinnut enkä kaivannut ketään siitä päivästä lähtien, kun täytin

kaksikymmentäviisi ja muutin pysyvästi Kuusamaniemeen, joka oli mi

nulle laillisen perinnön osana annettu. Mutta minä menin naimisiin,

koska minua oli silloin marraskuisena iltana kosinut ainoa poikkeus tästä

säännöstä. Ainoa mies, jota olen koskaan halunnut. Oma rakastajani.
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Maailman kaunein mies, nimeltään John Torrington.

Vein vastavihityn aviomieheni vuoden viimeisenä yönä – hääyönäm

me – Kuusamaniemessä suureen katosvuoteeseen, jossa olin nukkunut

jo tyttöiässä. Kiedoin käteni hänen jääkylmän ruumiinsa ympärille,

painoin hänet vuoteelle ja hetken katseltuani häntä kävin varovasti

päälle. En ollut kiihottunut sellaisella päällekäyvällä ja mekaanisella

tavalla kuin joskus myönnän elävänä olleeni, sillä tavalla kuin pää

määrätön himo nousee jostain ruumiin syvyyksistä. Jalkovälini oli täy

sin kuiva, olihan pysähtynyt verenikin haihtunut jo ajat sitten. Mutta

silti minä halusin omaa kaunista ja kylmää miestäni. Kuten aina, ha

lusin olla hänen lähellään ja häntä vasten, halusin tehdä hänelle hyvää.

Tunsin reittäni vasten hänen elimensä, jäästä kovan. Suutelimme, tai

ainakin yritimme, sillä hampaamme osuivat toisiinsa huomattavasti

enemmän kuin huulet. Kaksia ikuisiin virneisiin kuivuneita huulia on

niin työlästä saada suipistettua kylliksi suutelemista varten, eikä kielen

ojentamisesta kannata puhuakaan; niin suudeltavilta kuin Johnin

ohuet mustat huulet näyttävätkin. Hän puraisi minua hellästi alahuu

lesta ennen kuin painoimme vain suupielet ja posket toista vasten, kis

sojen tapaan kiehnäten.

Tuona marraskuun iltana olin ollut juuri kävelemässä takaisin sisälle

huvilaan, kun olin nähnyt – silmäni ehkä ovat kuivuneet olemattomiin,

mutta en silti ole sokea – Johnin palaavan kävelyltään Kuusamaniemen

vanhoista synkistä lehtometsistä. Talven ensimmäinen kunnon pakkasilta

oli ilahduttanut häntä suuresti, niin että hän oli ulkona ensimmäistä

kertaa sitten huhtikuun alun öiden. Lämpö nimittäin aiheuttaa ääretön

tä tuskaa tälle entiselle Kuninkaallisen laivaston aliupseerille, joka oli ai

koinaan kuollut lähellä magneettista pohjoisnapaa ja uneksinut sitten yli
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sata vuotta ikiroutaisessa haudassa. Olin katsellut hänen jäykkää kävely

ään mykkä sydän väristen rakkaudesta, ja saavuttuaan vierelleni hän oli

varoittamatta polvistunut ja ojentanut selkänsä takaa minulle kimpun

mustuneita, kuolleita, jäätyneitä – hänen itsensä kaltaisia – villiruusuja.

Maailman pehmeimmällä kuiskauksella hän oli pyytänyt minua naimisiin

kanssaan, olihan hän sentään asunut luonani jo useamman vuoden ajan.

Nuoren englantilaisen herrasmieheni esittämä kosinta olisi voinut hyvinkin

saada minut pyörtymään hänen käsivarsilleen, jos vain kykenisin varsinai

sesti pyörtymään sen enempää kuin nukkumaankaan. Sen sijaan olin sano

nut ”Kyllä, oi kyllä!” niin kovaa kuin olin pystynyt. Se toki ei ole erityisen

kovaa. Kuivuneilla äänijänteillä ei oikein pysty kirkumaan innosta.

Olimme maanneet yhdessä lukuisia kertoja ennen hääyötämmekin.

Usein kuluu monta päivää, jolloin vain pitelemme toisiamme sängys

sä, välillä kiihkeämmin hellien, välillä vain uneksien sylikkäin. Hääyön

kunniaksi kuitenkin tahdoin olla Johnille niin hyvä kuin ikinä saa

toin… Hitaasti, ketterin luisin sormin, riisuin frakkitakin vastavihityn

aviomieheni päältä ja avasin kauluspaidan, joka oli joskus ollut hohta

van valkoinen. Jäin hetkeksi ahmimaan silmättömällä katseellani pal

jasta ylävartaloa. Se ei ollut yhtä luurankomainen kuin minun

ruumiini, ja kelmeydestään huolimatta se hehkui edelleen nuoruutta ja

voimaa; jäinen maa on kuolleelle vielä ystävällisempi kuin Kuusama

niemen sisätilojen seisova ilma. Kohotin silmäkuoppieni rävähtämät

tömän tuijotuksen Johnin silmiin. Niin, rakkaallani on todella silmät.

Niihin voisin katsella kokonaisen ikuisuuden, lumoutua niistä, huk

kua niihin. Suuriin sinisiin silmiin ja niiden hypnoottiseen katseeseen,

joka on yhtä aikaa rietas ja surullinen. Silitin kalpeita nahistuneita

poskia, murheenmustaksi tummunutta otsaa ja punertuneita hiuksia,

ja annoin käteni hitaasti liukua alemmas, kaulalle, hartioille. John
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voihkaisi hiljaa, kun hyväilin hänen rintakehäänsä ja jatkoin vielä

alemmas avatakseni housujen napit.

En ollut hetkeäkään piitannut siitä, että rakkaani oli alun perin syntynyt

alempaan säätyyn kuin minä – yhteinen olemassaolo elämän ja kuoleman

välissä nosti meidät yhdessä kaikkien elävien yläpuolelle. Olimme suunni

telleet avioitumistamme kuukauden päivät ja päättäneet vain käydä kai

kessa hiljaisuudessa vihillä öisessä kirkossa. Se kuitenkin oli vaatinut

lähtemistä Kuusamaniemestä, menemistä usean kilometrin päässä kyyhöt

tävän kirkonkylän, tai siis kaupungin, keskustaan. Maailmaan, jossa ih

miset söivät, nukkuivat, tihkuivat nesteitä, elivät. Onneksi vanha

kirkkoherra oli muistanut minut vielä oikein hyvin ja suudellut paksun

hansikkaan peittämää kättäni saapuessani yllätysvisiitille pappilaan jos

kus neljännen adventtisunnuntain tienoilla – joskin hän oli ollut silmin

nähden yllättynyt siitä, että ”olinkin vielä elossa”, mikä oli saanut minut

hymähtämään itsekseni paksun harsohattuni alla. Hän ei ollut kuiten

kaan kysellyt mitään ”harvinaisesta sairaudestani”, joka oli saanut minut

laihtumaan, vienyt suureksi osaksi ääneni ja pilannut ihoni niin pahasti,

että en rohjennut näyttää sitä kaistaleen vertaa. Hänelle oli riittänyt tieto

siitä, etten halunnut enää elää synnissä nuoren englantilaissyntyisen ra

kastajan kanssa, joka muuten kärsi samantapaisesta sairaudesta, ja että

tahdoin vain siunauksen liitollemme. En tietenkään edes muuttaisi hie

noa sukunimeäni, moinen käytäntö on itsessäänkin täysin pikkuporvaril

linen. Enkä ainakaan voisi ottaa itselleni tietystä runollisesta kaiusta

huolimatta auttamattoman rahvaanomaista, englantilaista sukunimeä.

John kierähti yllättävän ketterästi päälleni ja syleili minua niin kiih

keän hellästi, ettei häntä olisi mitenkään voinut luulla hengittäväksi,

vereväksi ja lämminlihaiseksi mieheksi. Annoin hänen kuoria minut
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pitkästä platinanvaaleasta pitsilaahusmekosta ja melkein häpesin tur

meltuneisuuttani hänen rinnallaan. Rintani ovat kuihtuneet pelkiksi

nahkapoimuiksi, reiteni kurtistuneet luita myötäileviksi, ihoni muut

tunut karheaksi, kerran niin täyteläiset huulet kuivuneet ohuiksi ja

tummiksi. Olin roikkunut kuusi vuotta Kuusamaniemen kahden ker

roksen välissä silkkihuivini varassa, pystymättä liikkumaan, ja tämä oli

lopputulos… Siitä kuitenkin olen ylpeä, että jollakin oudolla tavalla

kalloni päälle pingottunut iho korostaa jaloimpia piirteitäni, kuten ot

sa ja poskiluiden muotoja. Samoin siitä, että pitkät, tummat, osin

raudanvärisiksi harmaantuneet hiukseni ovat säilyneet täydellisesti.

Olin kietonut ne aiemmin nutturalle, ja vavahdin onnesta, kun John

avasi sen ja antoi hiussuortuvien pyörteillä sormiensa välistä. Nuo jää

kylmät kädet. Ne olisivat voineet kuulua päivää aiemmin kuolleelle

nuorukaiselle. Toinen niistä oli omassa kädessäni vuodetta vasten, toi

nen hyväili kasvojani, kaulaani, rintojani, jalkoväliäni, reisiäni.

Olin löytänyt vaalean pitsileningin ullakolta, jolla liikun nykyisin varsin

varoen. Mekko oli hieman homeen täplittämä, mutta silti paras löytämä

ni hääpuvun korvike. Lisäksi olin vetänyt ylleni punaiset satiinihansik

kaat sekä turkisviitan, unohtamatta tietenkään kuollein ruusuin

koristelemaani harsohattua, sitä joka kätkee kasvoni ja kaulani kiitettä

vän hyvin. John oli lainannut frakkia, joka oli hänelle vain hieman liian

iso; se oli aikoinaan kuulunut vuosikymmeniä sitten itsensä ampuneelle

hulttioveljelleni Bengtille. Ullakon perältä oli löytynyt myös paperinen

kullanvärinen naamio – en enää muista, mitä varten se oli joskus ollut –

jonka olin asettanut rakkaani kasvoille. Kaiken kruunasi suuri opaalisor

mus, joka oli kuulunut isoäidilleni. Myöhään illalla olimme sitten lähte

neet Kuusamaniemestä ja kävelleet metsän läpi ja jään poikki suoraan

kirkolle. Kaupungin raitille emme olleet edes harkinneet menevämme, sil
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lä vuoden viimeinen ilta kuuluu niihin iltoihin, joina roskaväki käyttäy

tyy kaikkein hillittömimmin. Vanhan valkean puukirkon ovi oli ollut

kaikeksi onneksi auki, ja ikionnellisena olin antanut sulhaseni taluttaa

minut vasemmalla puolellaan alttarille, missä kirkkoherra oli odottanut.

Tämän hengitys oli höyrynnyt kylmässä, ja hetken olin pelännyt hänen

huomaavan, että vihittävän parin ympärillä ei leijunut höyryä. Ilmeisesti

ei huomannut. Muutoin olimme olleet varmasti varsin viehättävä pari:

suurin piirtein samanmittaiset, pidättyväinen käytös.

Pidellessään minua John kuiskaili, miten ihana nainen olen, ja minä

kutsuin häntä siksi, mikä hän minulle oli: maailman kaunein mies.

Oma urhea merisotilaani. Ikuisesti 20vuotias. Ja miten hänen pai

nonsa tunteminen päälläni saikaan minut värisemään, miten hyvältä

hänen kylmä kosketuksensa tuntuikaan… Tunsin kaiken hyvin etäi

sellä, epätodellisella ja epämääräisellä tavalla. Sellaisella, mitä voi odot

taa kokevansa tällaisessa luonnottomassa puolielämässä. Mutta hyvältä

se tuntui, niin hyvältä, että valitin puoliääneen. Välillä minä vuorosta

ni nousin päälle ja hellin Johnia niin antaumuksellisesti, että sain hä

netkin vaikertamaan siitä jostakin utuisesta mielihyvän tapaisesta.

Hänen suloiseen pakkaskuivattuun vartaloonsa tuskin jäi yhtäkään

paikkaa, jota en olisi käynyt läpi, niin antautuvaisena hän avasi itseään

minulle ja niin kiihkeästi tahdoin ottaa hänet itselleni. Nautinnon ja

hekuman varjot pyörtelivät meidän kahden tunnottomissa olemuksis

sa, hyväilyt kiihtyivät menettämättä silti mitään hellyydestään.

Meidät oli vihitty englannin kielellä, jotta sulhanenkin ymmärtäisi.

Olimme saaneet omasta nimenomaisesta toivomuksestani kuulla sen mi

täänsanomattoman Rakkauden ylistyksen sijasta tarinan Lasaruksen he

rättämisestä; olisin hymyillyt harsoni alla, mutta hymyilen muutenkin
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lähes jatkuvasti. Olennaisimpaan kysymykseen olimme molemmat vastan

neet ”Tahdon” juuri ja juuri niin kovaa, että kirkkoherrakin kuuli van

hoilla korvillaan ja saattoi julistaa meidät aviopuolisoiksi. Ja nuori ja

kiihkeä aviomieheni oli varovasti pujottanut opaalisormuksen hansikoi

tuun vasemman käteni nimettömään… ja sitten vetänyt naamion kas

voiltaan ja harson sivuun minun kasvoiltani, ja suudellut minua. Ja

mahdollisesti puoli kylää oli kuullut kirkkoherran hirveän kauhunpar

kaisun. Hän oli ottanut pari askelta taaksepäin ennen kuin kaatui suo

raan alttarille silmät avoinna ja käsi vielä hetken lyövän sydämen päällä.

Eikä ollut enää sen jälkeen liikkunut. Koko kirkko oli kaikunut täsmäl

leen siitä, mitä elävät sanoisivat jäiseksi luurangonnauruksi, kun me vas

tanaineet olimme kulkeneet käsi kädessä ulos – luulen, että ilmaisun

keksijä on joskus todella kuullut jonkun meidänlaisemme nauravan.

Jostain kaukaa alkoi kuulua kaupungin ilotulituksen ääniä ja taivas al

koi välähdellä kaikissa sateenkaaren väreissä. Hengittävän elämäni ai

kana en olisi koskaan voinut edes kuvitella sellaista onnea kuin koin

silloin katsellessani ilotulitteiden heijastuksia puolisoni silmissä. Hän

painautui entistä lujemmin minua vasten ja huokaisi lähes äänettö

mästi, että rakasti minua. Ja ehkä sadannen kerran sinä iltana minä

kuiskasin, että minäkin rakastin häntä. Hänen elimensä lepäsi kädes

säni alushameenhelmani alla. Ajattelin oman salaisimman ruumiino

sani tilaa, joka oli pysynyt samana syntymästäni saakka. Elävät ihmiset

tekevät niin naurettavan suuren numeron siitä paikasta – tietenkin,

hehän kokevat asiat niin äärettömän paljon eläimellisemmin kuin me.

Siksi en ollut aiemmin edes tajunnut pyytää Johnilta muutosta asiaan.

”Tule minuun, rakkaimpani”, kuiskasin hänelle. Ja yhdellä lan

teiden ritisevällä liikkeellä jääkalikka repäisi rikki hauraan ihopoimun

kurtistuneiden alempien huulten välissä.
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Kun olimme palanneet Kuusamaniemeen, olin lukinnut ulkooven taka

nani ja vannonut tuoreelle aviomiehelleni, ettemme lähtisi enää koskaan

mihinkään minun – meidän – mailtamme. Elävien maailma oli eläviä

varten, ja elävät näkivät meidät kammotuksina, vaikka tosiasiassahan he

itse olivat kaikessa kosteassa, muuttuvaisessa pehmeydessään vastenmieli

syyden huippuja. Tämä oli meidän paikkamme: yli sata vuotta vanha

ränsistyvä puinen pitsihuvila järven rannalla pikkukaupungin rajamail

la, ei sähköä tai muutakaan sellaista, mitä ilman nykyaikana ei voi elää.

Olin varovasti sytyttänyt lyhdyn ja kulkenut rakkaani kanssa käsi kädessä

yläkertaan, makuuhuoneeseen. Olin irrottanut naamion, jonka John oli

ymmärtänyt itsekin laittaa paikalleen kotimatkan ajaksi, ja katsonut

miestäni lumoutuneena. Hän oli ollut niin komea frakissa, hiukset jää

kammattuina taakse. Ja hänen ihanuutensa oli täysin luonnonmukaista;

ei mitään inhottavia formaldehydejä tai muita aineita, sen enempää kuin

minussakaan. Hänestä näki myös, että hän oli joskus ollut koko lailla

kaunis jopa elävien ihmisten standardien mukaan. Silti hän oli kerran

paljastanut minulle, ettei ollut eläessään ehtinyt koskea naiseen. Yhtä vä

hän kuin minäkään olin koskaan tutustunut mieheen. En tiedä, kuinka

edes olisin kestänyt sitä, jos kultapoikani ei olisi ollut puhdas vaan olisi

ehtinyt saastuttaa itsensä kosketuksella johonkuhun.

Johnin kylmyys säteili koko ruumiiseeni, tunsin sen jokaisessa kuivassa

ja tarpeettomassa sisäelimessäni, koko vatsaontelossa. Jokaisella varo

vaisella liikkeellä elin työntyi yhä syvemmälle, avaten tiellään kanavaa,

joka oli ollut kokonaisen ihmisiän käymätön ja kuoleman jälkeen yhä

ahtaammaksi kuivunut. Olin kuulevinani jonkin repeävän, se saattoi

olla kohdun seinämä. Vihdoin Johnin kapea lantio oli kiinni omassa

ni, ja hän jäi hetkeksi siihen paikoilleen suudellakseen minua. Tällä
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kertaa se onnistui. Mustat karheat huulet painautuivat omiani, yhtä

karheita, vasten. Kiedoin käteni rakkaimpani ympärille. Oli vavahdut

tavaa pidellä häntä niin lähellä, sisälläni, ja tuntea miten hän hyväili

sisustaani kuihtuneella sauvallaan. Liike oli hidasta ja tunnustelevaa,

niin varovaista, niin kärsivällistä… enkä minä päästänyt häntä sylistä

ni, eikä hän tehnyt elettäkään lähteäkseen. Välillä hän jäi vain makaa

maan syliini hellittäväksi, jääkalikka yhä sisälläni, ennen kuin jatkoi

kiehnäävää liikettään. Ensin hyvin vaivihkaa, kuin herätellen, sitten

taas syvempiä työntöjä, loputtomiin. Olimme siinä, kietoutuneina

toisiimme syvemmin kuin koskaan, koko vuoden ensimmäisen päivän

aina iltaan saakka.

Vanhassa vihkikaavassa sanotaan aviopuolisoiden olevan yhdessä kun

nes kuolema heidät erottaa. Mutta meille kahdelle kuolema oli vasta

alkua.
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R. Sammallähde

Seitsemäs tytär

Äidillä on paljon karjaa. Tuskin ovat aamun lehmisavut sammuneet,

kun veräjällä jo jonotetaan iltalypsyä varten. Me saamme viritellä hii

puneen tulen uudelleen ja kantaa lisää savuavia lehdeksiä sen kitaan.

Lypsäminen on raskasta, mutta se ei minua haittaa. Pidän suurisilmäi

sistä, lempeistä lehmistä, joiden hengitys on kostea ja kuuma.

Karjapiiat ovat hiljaista väkeä, mutta kun ensimmäinen valkoi

nen suihkaus osuu sangon pohjaan, joku heistä aloittaa aina laulun.

Karjapiikojen laulut ovat pitkiä ja verkkaisia. Voisin kuunnella niitä

aina. Mutta ne vaikuttavat minuun kummallisesti. Aivan kuin olisin

ohivirtaavan mustan joen vettä, jota laulut liikuttavat aalloiksi ja pyör

teiksi. Välillä tunnen olevani kuohuva koski, välillä verkkainen, syvä

suvanto. Minä nojaan päätäni lumenvalkoisen lehmän tuoksuvaan,

karvaiseen kylkeen ja tunnen muuttuvani hetkestä toiseen, vaikka

kaikki ympärilläni pysyy lähes samana. Päivästä toiseen, vuodenajasta

toiseen samana, niin kuin määrätty on.

Joskus karjapiiat katsovat minua pitkään ja merkillisesti.

– Sinä olet erilainen kuin siskosi ja veljesi, he sanovat.

– Miten erilainen? minä tuhahdan ja kaadan vaahtoavan, läm

pöisen maidon suurempaan saaviin.

– Juuri noin, he sanovat ja katsovat kun kiirehdin lypsämään

seuraavaa lehmää.

Ehkä kuusi vanhempaa siskoani vain makasivat aitassaan, kam

pasivat hiuksiaan päivästä toiseen tai kierivät jokirannassa renkien

kanssa. En tiedä, enkä viitsi kysyä. Vanhimmat lähtivät paljon ennen
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minua ja muistikuvani nuorimmasta ovat hataria. Mustakorvainen,

pilkullinen lehmä on paljon enemmän minun siskoni. Toivon saavani

lypsää sen vielä monta kertaa.

Olemme viimeinen pysähdys pohjoisen maan rajalla, ennen suurta jo

kea. Täällä päivä on vain kalpea kajastus eteläisellä taivaalla, lehmille

niitettävä suoheinä laihaa ja ruispellot kituliaita. Äitini tehtävä on tar

kistaa ohikulkevat matkaajat. Pohjoiseen maahan ei jokaisella ole pää

syä. Mutta matkalaisten virrasta pitää käännyttää takaisin vain

aniharva. Tosin äiti ei tehtävistään kanna huolta, rengit hoitavat ne

hänen puolestaan. Äiti on harvoin kotona. Hän viipyy matkoillaan

päiväkausia, joskus viikkojakin. Retkistään hän ei paljoa puhele, eikä

häneltä kysellä.

Joskus joku neuvoton matkamies ei itse tiedä, jatkaako eteenpäin

vai kääntyäkö takaisin, eikä kaikissa ole selkeää merkkiä, jonka mu

kaan rengit voisivat joko päästää hänet pohjoiseen tai käännyttää ta

kaisin etelään. Silloin hän jää vähäksi aikaa. Nukkuu tallin ylisillä tai

tuvan penkillä renkien seassa. Jotkut yöpyvät taivasallakin, sopertavat

tummakulmaisten ja vähäpuheisten renkien pelottavan heitä. En ih

mettele, minäkään en pidä rengeistä. He ovat vieläkin kylmempiä

kuin minä ja heidän ilottomuutensa tuntuu syövän pienoisenkin va

lonkajon taivaanrannasta. Mutta ahkeria he ovat, pitävät suuren talon

pystyssä, asukkaat leivässä ja karjan heinässä.

Minä nukun tytärten aitassa. Se on kaunis aitta. Orret notkuvat

siskojeni kutomia kankaita, kirstut ovat täynnä nimikoituja pellava

pyyhkeitä, pitkiä villahameita ja palttinaisia paitoja. En voi ymmärtää,

mitä varten siskoni ovat niitä tehneet. Emme me miehelään lähde,

meille on määrätty toinen polku. Yleensä saan nukkua aitassani yksin,

sillä veljet ovat harvoin yötä kotona, eikä uutta siskoa ole vielä tullut.
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Mutta tiedän, että sellainen tulee ihan pian.

Ja minä olen jo alkanut käydä kevyeksi.

Eräänä poikkeuksellisen lämpimänä päivänä, kun päivän suloinen

kirkkaus tuntuu viipyvän eteläisellä taivaalla tavallista pidempään ja

maa tuoksuu imelänraskaalta kuin kohta poikiva lehmä, karjapiiat

aloittavat laulun, jota en koskaan ennen ole kuullut. Se on pitkä ja su

rullinen, mutta en toivoisi sen loppuvan. Tunnen, miten vesi velloo

minussa ja putoaa silmistäni suolaisina kyynelinä. Olenko minä, toisin

kuin siskoni, vedestä tehty, vesisyntyinen? Mutta laulu loppuu ja niis

tän nenäni. Kannan viimeisen maitosangon saaviin ja rengit kuljetta

vat sen pois. Äidillä on aina jano, kun hän palaa kotiin.

Tulen pihaan ja menen suoraan kaivolle huuhtomaan kasvoni.

– Kuinkas täällä noin kaunis neito asustaa?

Ohut ihmisääni rikkoo illan hiljaisuuden. Kuka matkamies us

kaltaa puhutella talon tytärtä? Pyyhin kasvoni esiliinaan ja käännyn

katsomaan. Miehellä on tummat silmät ja laineikas tukka. Hän seisoo

jalat harallaan, kädet puuskassa ja heinänkorsi suusta roikkuen. Har

voin matkamiehet näyttävät tuollaisilta, yleensä he kulkevat hiljaisina,

lakki kourassa, katse maassa.

– Mitä matkamies haluaa? kysyn.

– Mitäpä minä, tässä mietin, minne mennä. Jatkaako pohjoiseen

vai palatako etelään.

– Vieläkö pääset takaisin? minä kysyn varovasti, sillä tiedän, että

tänne asti tultuaan ihan kaikki eivät voi palata.

– No tottahan toki minä takaisin pääsen, jos vain haluan, mies

virnistää. Mutta sitten hän vakavoituu, huolestuu. – Enkös pääsekin?

Kai täältä vielä takaisin pääsee jos haluaa?

Silmät katsovat nyt minua vetoavasti. Mies astuu askeleen
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lähemmäs, kurkottaa kädellään kuin haluaisi koskea hameeni helmaa.

Silloin minä päätän sen. En tiedä miksi, päätän vain.

– Kyllä pääset, minä vakuutan ja otan samalla hänen kohtalonsa

kannettavakseni.

Mies huokaa helpottuneena, nostaa kädet lanteilleen ja kysyy:

– Missäs täällä voi kallistaa päänsä?

– Tuvassa renkien kanssa voi nukkua, tai tallin ylisillä, heinissä.

Jotkut nukkuvat pihallakin, selitän ja samalla salaa toivon, ettei se riitä

hänelle.

– Missäs neito itse nukkuu?

– Aitassa. Talon tytärten aitassa.

– Nukkuuko siellä muitakin?

– Ei, ei nuku.

Kaksi renkiä saapastelee kaivolle viikatteet olalla. He katsovat

pitkään ensin minua ja sitten muukalaista. Muukalainen hätkähtää,

kääntyy kannoillaan ja kiirehtii pois pihapiiristä. Rengit laskevat pitkät

viikatteensa kaivon viereen ja alkavat huuhtoa kasvojaan sanomatta

mitään. Minäkin käännyn nopeasti kohti tupaa. Tunnen, miten jokin

minussa tempoilee ja teutaroi. Kuin sisälläni olisi vuosikas sonnimul

likka, joka päästetään ensimmäistä kertaa keväällä pimeästä, matalasta

navetasta rantaniitylle laiduntamaan.

En saa miestä silmistäni. Hänen kuvansa elää päässäni ja kun

ummistan silmäni, siinä hän on. Miten kirkkaat silmät hänellä on

kaan! Miten kauniisti elämän punainen vesi juoksee hänen suonissaan!

Ajattelen, että hänen täytyy olla lämmin, ehkä jopa lämpimämpi kuin

tuvan ison takan hiillos! Istun pöydässä ajatellen miestä. Sisäpiiat ovat

kantaneet puuropadan pöytään ja osa veljistäni on tullut aterialle.

Ahnaasti he kauhovat padasta lusikallaan puuroa suuriin kitoihinsa.
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Katselen heitä ja ajattelen heidän jäisiä syleilyjään. Kun he ovat kylläi

siä, saavat rengitkin ottaa. Vaikka ruispuuron seassa on herkullisia

sisäelimiä eilen teurastetusta vasikasta, minä en nosta lusikkaani. Juon

vähän kylmää piimää ja nousen pöydästä.

Illalla piha on täynnä veljiä, jotka tekevät lähtöä. Heidän sini

senmustat hevosensa kuopivat maata ja pärskivät malttamattomina,

mutta veljet teroittavat vielä aseitaan, tarkistavat varustuksiaan, juovat

kaivosta vettä. Minä seison aittani ovella ja katselen. Heidän lähtönsä

on aina komeaa katsottavaa. Silmät palavat, viitat hulmuavat ja ilma

on täynnä korskuntaa, kenkien kilahtelua pihan kiviin, hevosen hien

väkevää hajua. Viimein he ovat kaikki ratsailla, minä vilkutan, ja taivas

antaa meille kuin pyynnöstä navakan tuulen. Ensin saapuu kalsea

pohjoistuuli, joka työntää vauhtia etelään ratsastaville veljille. Sitten

tanhualle kiirehtii leudompi etelätuuli, jotta pohjoiseen menijätkin

saavat ilmaa kavioidensa alle.

Piha hiljenee, jäljelle jäävät vain tuvan portailla viikatettaan te

roittavat rengit ja hiontakiven ahkera kilke terää vasten. Minä viivyn

vielä porraskivellä, mutta kun ketään muuta ei näy, pyörähdän ympäri

ja astun aittaani. Ehkä matkamies oli unta, jota katsoin silmät auki,

karjapiikojen laulusta syntynyt harhakuva. Piiathan ovat joskus olleet

ihmisiä, onnettomia matkalaisia, jotka äiti on sitonut maahisilta han

kittua karjaa hoitamaan. Ehkä heidän lauluihinsa ei ole luottamista.

Seuraavana päivänä piikojen laulut ovat laimeita. Ne kertovat

valkoisten kukkasten kasvusta rantaniityllä ja lehmien laihtumisesta

talvella navetassa. Olen kuullut ne moneen kertaan, eivätkä ne liikauta

mitään sisälläni. Lypsän eläimiä, mutta en tunne olevani liki niiden

lämpöä vaan mieleni vaeltaa tummilla teillä. Illalla astun raskaasti

pihapiiriin ja nostan hitaasti kaivosta sangollisen vettä.
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– Jos joku yöllä koputtaisi neidon aitan oveen, mahtaisiko ovi

aueta?

Hätkähdän. Käännän päätäni ja siinä mies taas seisoo. Jalat ha

rallaan, vino hymy kasvoillaan hän seisoo ja katsoo suoraan minua.

– Koputa kolmesti. Ja pidä huoli, ettei kukaan näe, minä kuis

kaan nopeasti.

Karjapiiat tulevat perässäni ihan kohta. Mitä minä sanoin? Roh

keat sanani saavat minut kiihdyksiin, polttavat äkkiä minua sisältäpäin

kuin olisin nielaissut hiilloksen. Käännän pääni pois, kiirehdin tupaan

iltaselle ja jätän miehen seisomaan keskelle pihaa. Tiedän taakseni vil

kaisemattakin, että hän katsoo perääni.

Sinä yönä hän tulee. Ja seuraavana ja seuraavana. Kaikki on eri

laista kuin renkien ja veljien kanssa. Tämä mies on lämmin. Ei niin

lämmin kuin tuli, vaan pehmeämpi, elävämpi ja eri tavalla polttava. Ja

hän on hellä, hänellä on pehmeät, taitavat kädet ja ahnas suu. Alan

nähdä entisen oloni yksitoikkoisena, mustana ja synkkänä yönä. Hän

on päivä, joka lämmittää minua, ja hänen kosketuksensa herättää mi

nussa jotain eloon. Olen jokirannan vihreä kaisla keväällä, elinvoimai

nen, nuori, notkea.

Eräänä yönä hän sanoo sanat, joita pelkään.

– Olen tuuminut, että on aika lähteä.

– Minne?

Mies makaa kainalossani, pää vasten toista rintaani. Minä pyö

rittelen miehen pehmeitä kiharoita valkoisten sormieni ympäri.

– Etelään se on miehen mentävä.

– Entä jos et pääse?

– Sinä autat minua, etkö autakin?

Mies kääntää päätään niin että voi katsoa suurilla, anovilla silmil
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lään minua. Minä huokaan, mutta vastaan: – Minä autan sinua.

Siihen tarvitaan Kokon metallinvihreä sulka. Minunkin on vaarallista

noutaa sellainen, mutta kun äiti on poissa, sisäpiiat rannassa pyykillä

ja rengit heinässä, livahdan lypsypaikalta kesken töitteni. Sanon, että

minun on käytävä tuvassa hakemassa leivänkannikka. Karjapiiat eivät

usko nälkääni todeksi, mutta eivät sano mitään, katsovat vain minua

taas sama vanha sääli kasvoillaan. He ovat joskus olleet oikeita ihmisiä,

he tietävät, minulla välähtää. He tietävät mitä on lempiä elävää ihmistä

ja sen tähden he säälivät, kun luulevat etten minä koskaan voi!

Löydän yhden sulan kielletystä huoneesta, äidin makuukamma

rista, sängyn alta. Sulka polttelee käsiäni. Tärisevin käsin kätken sen

taskuun hameeni alle. Sielläkin se kuumottaa. Olen varma, että kaikki

näkevät vaatteideni läpi, mitä olen tehnyt. Miten minä, talon tytär,

olen rikkonut ja varastanut! Mutta kaikki sujuu kuten ennenkin. Saan

työni tehtyä ja olen syövinäni puuroa palvelusväen ja joidenkin veljien

kanssa. Äiti ei vieläkään ole palannut, mutta veljet katsovat minua

kummeksuen. Heidän mielestään haisen oudolta, vieraalta. He käpä

löivät paitaani, hameeni helmaa. Nuorin heistä, se joka on aina ollut

minulle läheisin, tulee aivan liki viereeni istumaan. Hän silittää päätä

ni karvaisella kourallaan, mutta katson hänen punaisina hohtavia sil

miään varoittavasti, eikä hän sano mitään.

Tällä kertaa en katsele veljien lähtöä aitan porraskiveltä.

Yöllä mies tulee. En anna hänelle sulkaa heti. Haluan vielä tun

tea hänet sylissäni, itsessäni. Haluan haistella hänen väkevää hikeään,

haroa sormillani hänen rintakarvojaan, kuljettaa kättä pitkin navan

seutua. Haluan tuntea eläväni.

Kun aamu sarastaa, sidon sulan pellavalankaan ja asetan sen
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hänen kaulaansa. Suutelen hänen pehmeitä, kosteita huuliaan vielä

kerran.

– Tule minun mukaani! mies yllättäen ehdottaa ja puristaa mi

nua vyötäröltä.

– Miten minä sinun mukaasi tulisin?

– Helposti. Sulan avulla sinäkin pääset pois. Tämä on synkeä ja

iloton paikka. Näkisit muutakin.

– Mutta tämä on minun kotini, soperran ja yritän työntää häntä

kauemmas.

Hän ei kuitenkaan luovuta.

– Tule nyt, armas. Meidän ei ole mikään pakko erota.

Tietenkin on pakko. Mutta en vastaa mitään, katson vain hänen

silmiään ja petän itseni. Hän ottaa kädestäni kiinni. Yhdessä me as

tumme ulos aitasta ja livahdamme kapealle polulle.

Sanotaan, että matka pohjoisen maan rajalle on helppo, sen pystyvät

imeväisetkin kulkemaan. Mutta paluumatka rajoilta etelään on vaikea,

liki mahdoton.

Sulan avulla me selviämme. Kuljemme vetisen suon poikki ja

sulka ohjaa askeleemme turvallisille mättäille. Ylitämme pauhaavia

koskia ja jostain nousee jalkojemme alle tukevat kivet. Tarvomme

synkeän kuusikon poikki, ja vaikka ympärillämme vaanii savunhar

maiden susien lauma, sulka pitää ne loitolla. Mies harppoo pitkin as

kelin. Minä seuraan. Tunnen, että jokaisella askeleella olen vähän

kevyempi, vähän vähemmän. En kuitenkaan voi tehdä muuta, en voi

palata, vaikka hän ei enää pidäkään minua kädestä. Aivan kuin hän

olisi unohtamassa, että olen hänen mukanaan. Seuraan hänen kapeaa

niskaansa, selkäänsä, jalkojensa kiihtyvää liikettä.
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Ennen aamua olemme perillä. Täällä ruoho näyttää paksulta,

peltojen vilja on kasvanut korkeaksi ja näen monen värisiä outoja

kukkasia porttien pielissä. Mies on suuren talon isäntä. Aittarivi on

pitkä ja navetta komea. Epäröimättä hän kiskaisee tuvan oven auki,

astuu porstuaan. Minä seuraan melkein kiinni hänessä, vaikka hän ei

enää tunnu juuri huomaavan minua. Hän on ainoa kiinnekohtani täs

sä oudossa maailmassa. Hän hiipii nukkuvan tuvan poikki, avaa isän

nänkamarin oven. Siellä hänen ensimmäinen minänsä makaa

hiljaisena ja kalpeana sivustavedettävässä sängyssä. Pysähdyn sängyn

viereen ja katson, miten hän yhtyy ruumiiseensa, asettuu siihen kuin

ei koskaan olisi poissa ollutkaan. Näen, että hänestä heti tulee koko

naisempi, vielä elävämpi. Hän alkaa nukkua. Koska en tiedä, mitä

muutakaan tekisin, kellistyn sängylle hänen viereensä. Painaudun ihan

kiinni hänen selkänsä lämpöön ja kuvittelen olevani kotona. En kui

tenkaan saa unta, vaan näen, miten nuorin veljeni tulee ikkunaan.

Tiedän, ettei ikkuna häntä pidättelisi, mutta nyt hän ei halua tulla si

sälle. Ei halua viedä minulta tätä yötä, ajattelen ja tunnen ohutta läm

pöä häntä kohtaan. Yritän muistella, mikä hänen tehtävänsä on ja

mieleeni tulvii sanoja: mustasukkaisuus, aviorikos, himo. Suljen sil

mäni ja vaivun horteeseen.

Heräämme huutoon.

– Mies perkele! Etkö sinä osaa edes sairastaa ilman huoraa ku

peellasi!

Nainen seisoo keskellä lattiaa pitkässä, pellavaisessa yöpaidassa.

Vaikka se on väljä, se kiristää mahan kohdalta. Mies avaa silmänsä ja

katsoo ensin naista, sitten minua.

– Kuka sinä olet? hän kysyy minulta.
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En ehdi vastata, sillä nainen tarttuu isolla kourallaan hiuksiini ja

riuhtoo minut pois sängystä. Kaadun lattialle.

– Luuletko sinä rumilus, että olet ensimmäinen piika, joka siinä

sängyssä on maannut? Häh? Mutta saat luvan olla viimeinen! Niin

kauan kuin minä olen tämän talon emäntä, täällä ei huorata!

Hän sättii ja huutaa, lyö ja potkii. Makaan sykkyrässä lattialla ja

epämiellyttävä keveyden tuntu alkaa tällä kertaa varpaista ja etenee

pitkin jalkojani ylöspäin, kunnes pääni tuntuu leijuvan puoliksi pilvis

sä, vaikka oksainen lattialankku painuu poskeani vasten. Tiesinhän

minä, etten ole vesisyntyinen, enkä myöskään miehen kuumista ku

peista lähtöisin. Ehkä se on onneksi, sillä naisen raivo säälittää minua.

Se on niin pientä ja avutonta.

– Aino kulta, älä riehu tuossa tilassa, mies yrittää sängyn pohjalta

käsin rauhoitella vaimoaan, mutta on sairaudesta vielä heikko, eikä

jaksa nousta ylös.

Nainen lopettaa hakkaamisen vasta, kun pihalta alkaa kuulua

huutoa ja ryskettä. Veli, sinä tulit!

Surun ja helpotuksen sekainen henkäys läpäisee minut. Valkoi

nen käteni silittää lattialankkua. Niin hauraita ja väliaikaisia ovat ih

miset ja heidän kättensä työt. Ja silti niissä on jotain sanomattoman

kaunista, lattialankussakin.

Tiedän, että veljeni ovat raivotessaan mahtavia. Että elävät eivät

voi heille mitään, että he eivät jätä ketään henkiin, ei mitään ehjäksi.

Se on heidän työnsä, heidän villi luontonsa, jota he eivät itsekään pää

se pakoon.

Nainen kiiruhtaa ikkunaan, mutta sieltä ei näy mitään. Paljaat

jalat lattiaa vasten läpsyen hän juoksee ovelle ja ulos. Yritän sanoa hä

nelle, ettei kannata, mutta hän ei kuuntele vaan kiiruhtaa suoraan
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kuolemaansa. Minä liikutan kaikkia jäseniäni tunteakseni kivun aal

toilevan syvemmälle sisääni. Kankeasti ja kömpelösti nousen ylös lat

tialta ja astun sängyn viereen. Kasvoni tuntuvat kosteilta. Pyyhkäisen

suutani ja saan käteeni noron haaleansinistä nestettä. Pyyhin käteni

hameen helmaan ihmetellen, miten eri väristä se onkaan kuin ihmis

ten helakka elämänvesi. Sitten silitän miehen kiharoita, lämmintä

poskea, elämää jonka halusin itselleni.

– Mitä siellä tapahtuu?

Mies on levoton ja yrittää nousta ylös, mutta minä painan hänet

molemmin käsin lempeästi takaisin makuulle ja suljen hänen silmänsä

pienellä laululla. Sitten jään odottamaan.

Mutta veljeni ei tulekaan, vaan äiti. Ja kun äiti tulee, mieheen ei enää

satu.

Talo palaa ja aitat. Ihmisten ääniä ei enää kuulu. Tuli rätisee ja sortu

vat rakenteet paukkuvat. Seison pihamaalla äidin kanssa. Hän katsoo

minua terävillä linnunsilmillään, joissa tanssivat liekit.

– Mitä sinä kuvittelit, tyttö? Mitä sinä luulit lehmän kyljestä tai

kuolevaisen kiimaisesta kupeesta saavasi? Luulitko sinä tuulisyntyinen,

että voisit välttää sinulle määrätyn polun? hän raakkuu minulle.

– Luulin, niin minä luulin, minä tunnustan.

Minun on helppo puhua totta, sillä juuri mitään ei enää voida

ottaa minulta pois.

– Typerä tyttö! Turha tyttö! Etelätuulen tyttö. Vieläkin turhempi

kuin pohjoistuulen keimailevat penikat. Te tytöt, ihmisten kurjat kuvat,

kulutte loppuun niin äkkiä! Miksi minulle teitä syntyy? Mikseivät kaikki

ole potria poikia, tulisilmäisiä riivaajia elävien ja kuolleitten vaivoiksi!
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– Minä en tiedä, äiti. Ehkä kaikkea ei vain voi saada. Kukaan

meistä.

Tuijotan raivoavaa äitiäni melkein tyynenä. Kuin en seisoisikaan

mitättömänä ja avuttomana tässä hänen edessään vaan katsoisin meitä

jostain korkealta, tämän kummallisen maan taivaalta, jonka kirkkaus

vielä kirveltää silmiäni. Varoittamatta äiti kirkaisee pedonäänellään

niin, että korvani menevät lukkoon ja sisälläni vihlaisee. Mutta en

kaadu, en itke enkä vapise. Hitaasti äiti levittää mahtavat siipensä.

Niiden päissä on kaarevat kynnet, kuin viikatteen terät. Kun hän ko

hoaa ilmaan, ilmavirta saa liekit ympärillämme yltymään ja hameeni

lepattamaan. Taitavasti ja nopeasti äiti sieppaa minut toiseen kovaan

ja pitkäkyntiseen linnunkouraansa. Polveni notkahtavat ja vartaloni

valahtaa veltoksi kun hän puristaa minua hartioista, vatsasta ja lan

tiosta.

Lennämme halki mustan savun. Nousemme korkeammalle, aina

vain korkeammalle kohti avaruuden maitotietä. Kuulen korvissani

tuuliisäni ujeltavan laulun ja tunnen, miten kappaleita minusta irtoaa

sen mukaan. Niistä syntyy pieniä myrskyjä, navakoita vastatuulia me

renkulkijoiden vaivoiksi, pyörretuulia aavikon hiekkaa nostattamaan.

Kun päästään kotiin, en ole enää kokonainen. Tiedän, ettei kestä enää

kauan, kun jokin tuuli sieppaa loputkin minusta ja puhaltaa hirmu

myrskyksi etelään. Äitini Louhi on jo synnyttänyt uuden tyttären,

tuulisyntyisen. Toivon, että hänen isänsä on kova pohjoisen tuuli.
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Chia Roscuro

Lasihuntu

Oksetti, ja hyvä niin, ansaitsin kärsimykseni. Ehkä olin sairas, ehkäpä

kuolisin.

Taisin olla jo hereillä, kun ovelta kuului rapistelua, tai voi olla,

että heräsin ääniin. Unen muisto ei ollut vielä täysin hävinnyt. Sen

viimeiset varjot toivat mieleen laivan ja mustan veden. Pelkkä aaltojen

ajatteleminen toi oksennuksen maun suuhun. Unessa Lissu oli vieres

säni, tai joku muu. Nyt sänkyni oli tyhjä.

Rapistelu päättyi ja ovi aukesi. Haistoin Lissun hajuveden. Ma

kasin paikallani silmät kiinni, mutta kuvotus ei kadonnut. Lissun

mukana rappukäytävästä kulkeutui pesuaineen pistävä haju.

”Eve, vieläkö sulla on huono olo?” Lissu kysyi. Joku sulki oven,

ja Antin partaveden tuoksu voimistui. Hän tuli makuuhuoneeseeni.

Kaivauduin syvemmälle piiloon peiton alle.

”Hei, toi on jatkunut jo liian pitkään, sä olet ihan kamalan nä

köinen”, Lissu sanoi. ”Toi ei ole enää normaalia. Me heitetään sut

lääkäriin. Nouse ylös.”

”Ei tää mitään ole. Vähän vaan heikottaa.”

Lissu avasi verhot ja tuli sängyn viereen, minä piilottelin peiton

alla. Lissu veti peittoa syrjään ja kokeili otsaani. Hän oli sellainen, ai

na hoivaamassa toisia. Hän pyysi minut luokseen asumaan, kun

muutin kaupunkiin. Sitten hän itse muutti Antin luo, ja minä jäin

yksin.

Antti istui sängyn jalkopäähän. Vedin jalat kippuraan ja peittoa

naaman eteen. Tuntui, kuin olisin ollut alasti. Lissu jatkoi terveys
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saarnaansa. Annoin hänen puheensa virrata korvieni ohi, kuten olin

tehnyt jo viikon tai pari. En ollut enää varma.

Lissu ravisteli minua, vaati huomiota. ”Oletko sä syönyt mitään

tänään?”

Avasin viimein silmät. Lissu oli kyykyssä sängyn vieressä. Hän

katseli minua huolestuneena, otti yöpöydältäni omenan ja työnsi sen

käteeni.

”Syö.”

Omena haisi liian makealta. En muistanut tuoneeni sitä yöpöy

dälle. En ollut ikinä nähnyt niin kirkkaankeltaista omenaa. Se hohti

kuin pieni aurinko ja muistutti jostakin, unesta.

”Puraise nyt vain pala”, Lissu sanoi, kun en saanut silmiäni irti

omenasta. Minulla ei ollut ruokahalua, mutta Lissun mieliksi nousin

istumaan. Nojasin sängyn päätyyn ja upotin hampaat omenaan. Sen

makeanhapan mehu valui hitaana norona suuhuni. Hetken aikaa vain

imin mehua omenasta ja odotin aaltona vyöryvää pahaa oloa, mutta

sitä ei tullutkaan.

Omenasta lohkesi pala.

Maailma pysähtyi, mutta minä jatkoin matkaani. Kelluin ajassa.

Nousin sängystä. Lissu ja Antti eivät väistäneet. Käännyin ja

näin itseni sängyssä omena suussa. Antti ojensi kättään jalkaani kohti.

Liike oli keskeytynyt. Käsi oli jäänyt ilmaan leijumaan, aivan vaivatto

man oloisesti. Huokaisin helpotuksesta. En kaivannut Antin koske

tusta nyt. Liikuin huoneessa kevyesti, olematon tarkkailija unessa.

Antti katsoi Lissua, jonka suu oli auki, mutta puhe tauonnut.

Sanat olivat jääneet matkalle. Lissu näytti veistokselta. Pystyin näke

mään Lissun silmistä, että hän oli purskahtamassa itkuun.

Rauha päättyi. Huone täyttyi ihmisistä. Tuhat tuhatta Lissua ja
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melkein yhtä monta Anttia täytti sen. Sinne ilmestyivät äiti ja isä ja

kaikki ihmiset, jotka olin tavannut tai nähnyt ja kaikki paikat, joissa

olin koskaan ollut. Siellä oli paljon sellaista, jota en ollut koskaan näh

nyt ja jota en edes ymmärtänyt. Koko maailma oli makuuhuoneessani

ja sotkeutui vilkkuvaksi kuvasarjaksi.

Minun oli vaikea hengittää tapahtumien pyörteessä. Leijuin Lis

sun eteen sängyn luo. Takerruin tähän hetkeen tuijottamalla Lissun

kasvoja, itkuisia silmiä ja avonaista suuta. Lissun silmissä oli portti jo

kaiseen yhteiseen hetkeemme, ja Lissu katsoi minua takaisin kaikista

niistä yhtä aikaa. Maailman tutuimmat pikkutytön silmät katsoivat

minua haastavasti. Niissä silmissä syöksyin taaksepäin maailmassani ja

vajosin harhoihin.

Maailma pysähtyy. Hetken olen eksyksissä. Sitten näen punaruutuisen

verhon keittiön työtason laidassa ja ruskeanpunaisen muovimaton.

Olen kotona ennen remonttia, jossa muovimatto poistettiin ja vanha

puulattia kunnostettiin. Siitä on jo kauan. Olimme Lissun kanssa ihan

lapsia silloin.

Ruudullisen verhon takaa kuuluu pikkutytön ääni: ”Mä en kyllä

halua yhtään.” Kurkistan verhon taakse. Kaksi tyttöä istuu piilossa ja

syö välipalaansa. Vanhempi on aivan Lissun näköinen. Nuoremman

täytyy olla minä. Jään ihastuneena katsomaan tyttöjä. En muista näh

neeni näin elävää unta koskaan. Tytöt eivät kiinnitä minuun mitään

huomiota.

”Mä haluan kymmenen lasta.” Lissu nyökkää ponnekkaasti pai

nottaakseen sanojensa vakavuutta.

”Mä haluan sitten olla niiden täti.”

Minua hymyilyttää, kun katson pieniä kasvojani ja näen niissä



71

seikkailunhalua. Heille aikuisuus on vielä seikkailu, jotakin minne voi

tehdä löytöretkiä. Rintaa puristaa, kun ajattelen lyhyttä aikuisuuttani

ja virheitä, joita olen jo ehtinyt tehdä.

Jään katselemaan muroja syöviä pikkutyttöjä. Muistan tämän

päivän hyvin. Tytöt istuvat pöydän alla ja sylkevät muroja kaapin sei

nään. Äiti vihasi sitä tapaa. Minun muroni tarttuvat kaappiin, mutta

Lissun valuivat aina lattialle.

”Sä voit pitää niistä huolen, ja mä opetan ne sylkemään muroja

oikein ja kaikki tärkeät jutut”, pieni minäni sanoo. Nauran sanoille,

mutta myös muistolle niiden sanomisesta. Tytöt eivät kuule nauruani.

Pöydän alla Lissu tuuppaa tyttöminua kylkeen. Hätkähdän, kun

tunnen sen, pienen aavekosketuksen omassa kyljessäni. Tytöt nauravat

niin, että maito valuu leukaa pitkin. He nojaavat toisiinsa ja makaavat

kohta lattialla kippurassa kikattamassa. Lissun punainen tukka kimal

telee. Valon leikki hänen hiuksillaan vangitsee huomioni.

Valo Lissun hiuksilla sekoitti todellisuuden uudelleen. Hetken aikaa

keittiön päällä oli kuva makuuhuoneesta. Haistoin omenan kädessäni

ja sen tuoksu toi mieleeni siiderin. Näin vain Lissun hiukset. Ne kas

voivat ja lyhenivät ja vaihtoivat sävyä, kunnes tajusin hänen ottaneen

raitoja. Koska se olikaan? Toissa syksynä? Ei vaan viime syksynä.

Hämärää. Näen ympärilläni pieniä kohdevalaistuja pöytiä, useimmat

tyhjiä. Seiniä peittää ristikko, johon on pujotettu tekokukkia ja hedel

miä. Garden, ennen remonttia. Vähän matkan päässä pöydän ääressä

istuu kaksi nuorta naista. Kävelen lähemmäksi ja tunnistan itseni ja

Lissun. Taustamusiikki melkein hukuttaa heidän sanansa. Hämyisessä

valossa Lissun hiukset kimaltavat aina kun hän nojaa eteenpäin tai
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oikealle. Minun hiukseni ovat lyhyet ja laitetun näköiset. Olen juuri

käynyt kampaajalla, muistan sen.

Minulla on ulkopuolinen ja hiukan haikea olo. Tämä on jo

mennyttä ja muuttunut toiseksi, muistoksi.

Eveliina, pöydässä istuva minä, pyörittää päätään vähän väliä ko

keilevasti. Pää keikkuu keveästi ja se saa hänet hyvälle tuulelle. Näen

sen, mutta myös tunnen pulppuilevan keveyden ja muistan sen. Seu

raan hymyillen Eveliinan katsetta jonnekin Lissun ohi ja näen siellä

pari hyvännäköistä tyyppiä. Eveliina pitää silmäpeliä heidän kanssaan.

Lissu ei huomaa sitä, eikä Eveliina huomaa Lissun alakuloisuutta.

Olinko oikeasti niin sokea?

Ehkä hän ei halua huomata. Ehkä minä en halunnut huomata.

Muistan ajatelleeni silloin, että Lissu on nykyään aina tylsää seu

raa, pahalla tuulella tai murjottamassa. Eveliina katsoo Lissua ja miet

tii, miten tällä menee Antin kanssa.

Antti on pysynyt kuvioissa yllättävän pitkään, eikä Lissulla ole

enää aikaa Eveliinalle niin kuin ennen. Eveliina uskoo Lissun vielä pi

ristyvän. Hän toivoo muutosta, sen minä muistan hyvin.

Lissun silmissä kimaltaa kyyneleitä. Ne valuvat poskia pitkin ja

sotkeutuvat puuteriin. Aivan kohta Eveliina huomaa Lissun murheen.

”Mitä nyt?” Eveliinan ääni kuulostaa vieraalta, ei ollenkaan mi

nulta. Ehkä hän on todella joku muu, mutta tiedän, ettei se ole niin.

”Me saatiin tulokset”, Lissu sanoo. Katson Eveliinan kasvoja ja

joudun elämään uudelleen hänen hämmennyksensä, siis oman häm

mennykseni. Eveliina ei vielä tiedä.

”Antissa ei ole mitään vikaa.” Lissu alkaa nyyhkyttää kuuluvasti.

”Mitkä tulokset? Miten niin vikaa? Ei kai se ole sairas?”

Lissu pyyhkii silmiään ja kaivaa käsilaukustaan nipun epäsiististi
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taitettuja papereita. Eveliina selailee niitä kulmat kurtussa.

Lissu jatkaa puhumista: ”Ilman mua Antista voisi tulla isä.”

Eveliina ojentaa Lissulle nenäliinan ja jatkaa papereiden luke

mista. ”Eikö tää tulos tarkoita, että teillä on kuitenkin mahdollisuus?”

”Teoriassa kai, mutta ei sen varaan kannata laskea. Kyllä me silti

yritetään vielä. Mun on pakko.” Lissu painaa pään käsiinsä. Hiusten

sekaan pujottuvassa sormessa kimaltelee kihlasormus. Eveliina kiertää

halaamaan Lissua. Pöytä keikahtaa, siideripullo kaatuu ja sirpaleet le

viävät viuhkana jalkoihini.

Muistan ajatelleeni silloin, että minusta ei ehkä koskaan tulisi tä

tiä. Typerä ajatus. Tuijotan siiderietikettiä sirpaleiden seassa. Valon

heijastukset kimaltavat lasinpaloista. Etiketin omenalla on lasihuntu.

Aika heilahti jälleen ja omena oli taas hampaideni välissä. Kaikki oli py

sähtynyttä, mutta vain hetken. Pian aika taas pyyhkäisisi ylitseni ja hu

kuttaisi minut. Näin maailman niin tiiviiseen pakettiin pakattuna, että

kaikki jäi sumeaksi. Keskityin ainoaan tuttuun asiaan, jonka hahmotin.

Tartuin Lissun käteen mielessäni ja roikuin siinä mieleni hajotessa.

Lissun ja Antin olohuone ilmestyy ympärilleni. Lissu nyppii nukkaa

hihastaan ja katselee ulos ikkunasta. Hänen sormensa vaeltavat haja

mielisesti.

”Kenen se on?” hän kysyy.

”En tiedä”, Eveliina vastaa, ”yhen tyypin kai. Et sä tunne sitä, ei

sen ole väliä.”

Eveliinan valhe nipistelee sisälläni, vaikka en tiedä, mistä he

puhuvat.

Minä en ole elänyt tätä.



74

”Se ei sitten ole Rikun?”, Lissu sanoo, ja käsi pysähtyy hetkeksi.

Eveliina pudistaa päätään päättäväisesti. Juttu Rikun kanssa

päättyi jo helmikuussa.

Lissun ja Antin luona on tyylikästä. Lissulla on minun omenan

vihreä paitani. Se sopii hänelle paremmin kuin minulle. Se sopii myös

jotenkin hassusti sohvan väriin ja vihreä kertautuu vielä ulkona koi

vunlehdissä. Onko jo kesä? Näkymä tuo mieleen sisustuslehtien tren

disivut. Vain Eveliina rikkoo asetelman. Hänen hiuksensa ovat

sekaisin ja kasvot kalpeat. Silmien alla on tummat varjot.

”Minkä takia sä et kertonut mulle aikaisemmin?”

Eveliina ei sano mitään. Hänen kasvonsa ovat jännittyneet. Hä

nen tunteensa vuotavat minuun vyöryvät ylitseni, itsesyytöksiä, päät

tämättömyyttä, kauhua. Yritän torjua ne, mutta ne sekoittuvat omaan

pahaan olooni.

Lissu laskeutuu lattialle Eveliina viereen. Hän hymyilee rohkai

sevasti ja sanoo: ”Minusta tulee täti.”

Hänen äänessään on niin paljon rakkautta, että hämmästyn, kun

vastauksena Eveliinan ahdistus kiertyy rinnassani vielä tiukempaan

solmuun. Käteni asettuvat vatsalleni. Tämä ei ole totta. Ei pitäisi vielä

olla kesä.

”Ei olis susta uskonut”, Eveliina sanoo ja hymyilee väkinäisesti.

He halaavat ja yhdessäolon tuoma helpotus saa heidät nauramaan.

Eveliina irtautuu ensiksi halauksesta.

”Anteeksi. En tarkoittanut. Viedä tätä sulta.” Hän viittaa ma

haansa.

”Voi Eve, eihän tää ole multa pois. Taitaa olla sun homma tehdä

ne kymmenen lasta. Me voidaan Antin kanssa auttaa niiden hoitami

sessa.”
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Eveliina alkaa itkeä ja tunnen hänen kyynelensä silmissäni. Pyy

hin kasvojani, mutta sormet pysyvät kuivina. He halaavat taas.

”Tietääkö äiti?” Lissu kysyy.

”En mä ole halunnut kertoa. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä.”

”Onhan tässä aikaa. Koska sulla on neuvola? Mä voin tulla mu

kaan.”

”Ylihuomenna.”

Tunnen Lissun kädet ympärilläni, mutta kuitenkin näen hänet

halaamassa Eveliinaa, minua. Maailma kaatuu ja menetän tasapainoni.

Tapahtumat ja kohtaamiset vilisivät jälleen ympärilläni. Olin taas ma

kuuhuoneessani. Mikään ei ollut muuttunut. Olimme samoilla pai

koilla, samoihin asentoihin jähmettyneinä. Minä olin pyörällä

päästäni. Näinkö äsken tulevaisuuden vain painajaisen? En minä oi

keasti ollut raskaana. Enhän?

Odotin yhä omena suussa Lissun saarnaa voinnistani. Katsoin it

seäni ensimmäisen kerran kunnolla. Näin väsymyksen ja harmaat kas

vot. Olin sairas. Omena kädessäni oli yhtä aikaa kova ja pehmeä.

Maistoin sen yhä. En tiennyt, missä olin todella.

Antti istui sängylläni hankalassa asennossa. Käsi kurottuneena

minua kohti, katse Lissuun päin, lihakset jännittyneinä. Ehkä hän oli

aikeissa nousta ylös. Hänen hiuksensa olivat huolellisesti sekaisin, niin

kuin aina, aina, aina. Maailma kiihdytti ympärilläni. Haistoin kesän.

Tiedän taas missä olen, Kesärockissa. Tästä on reilusti yli vuosi. Minun

on vaikea uskoa sitä. Eveliina makaa nurmikolla. Hän odottaa jotakin,

ehkä Lissua, joka on myöhässä. Toissakesänä hän tosiaan tuli myöhässä.

Eveliina makaa silmät kiinni. Hän on nuori ja huoleton, vapaa.
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Kesärock kuuluu meidän perinteisiimme. Musiikki soi niin ko

vaa, että se puuroutuu yhteen oman kaikunsa kanssa. Konserttialueen

ulkopuolella puistossa on paljon muitakin istumassa nurmikolla. Tai

vas on pilvessä, mutta se ei haittaa, sade kuuluu tähän perinteeseen.

Täällä pitää olla joka kesä ja imeä kesäistä tunnelmaa sisäänsä, varas

toida sitä talvea varten.

Näen Lissun kauempana, hän viittaa kädellään Eveliinan suun

taan. Antti suuntaa Eveliinaa kohti ja Lissu häviää väkijoukkoon. Eve

liina ei vielä tiedä Antista.

Tänään he tapaavat ensimmäisen kerran.

Antin piikikäs kampaus on ainoa, mitä Eveliina näkee, kun he

tapaavat. Se on myös ensimmäinen asia, johon hän ihastuu. Muistan

sen tunteen, kuinka se täytti minut ja ajoi eteenpäin. Muistan, kuinka

se söi minua.

”Moi”, Antti sanoo.

Eveliina siristelee vastavaloon. Hän nousee toisen kyynärpäänsä

varaan.

”Moi. Mä olen Eveliina. Oletko sä yksin?” Eveliina luulee teh

neensä löydön.

Antti hymyilee. Se saa Eveliinan kiinnostumaan vielä enemmän.

Hiukset ja hymy. Minua oksettaa. Tunnistan Antin huvittuneen hy

myn. Eveliinalle se merkitsee haastetta.

Antin näkeminen näin sattuu. Tämän hetken seuraaminen on

sietämätöntä. Tiedän, että Eveliina pitää näkemästään: sopivasti van

hempi, huolettomasti pukeutunut mies, ja ne hiukset: selvästi laitettu,

vaikka sillä tavalla rennon näköisesti, niin kuin ei olisikaan. Tyypissä

on hiukan pahan pojan näköä. Eveliina tuntee itsensäkin vanhem

maksi.
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Olin silloin ihan kakara.

Minun tekee mieli ravistaa Eveliinaa, viivyttää heitä hetki.

Antti istuu, hiukan liian lähelle Eveliinaa. Hän ojentaa kätensä ja

esittäytyy. Eveliina on unohtunut katsomaan Anttia. Miten Antilla voi

olla niin lempeät silmät? Huudan heille: ”Lopettakaa!” Yritän jopa re

piä Eveliinaa kädestä, mutta tietenkin se on turhaa.

”Hei hienoa! Sä löysit Even”, Lissu sanoo tullessaan ihmisten

seasta. Hän tönäisee Anttia omistavasti reiteen ja pörröttää hiukset

vielä pahempaan sotkuun. ”Ethän vaan pistänyt pikkusiskon päätä

ihan sekaisin?”

Eveliina näyttää Lissulle kieltä. Minä olen helpottunut, vaikka

oikeastaan minulla ei ole mitään syytä. Mikään ei muutu.

Lissu kumartuu halaamaan Eveliinaa ja suikkaa suukon poskelle.

”Eihän haittaa?” hän sanoo ja nyökkää Antin suuntaan. Eveliina pu

distaa päätään, vaikka tietenkin haittaa. Antti on tunkeutunut heidän

yhteisalueelleen, ja Lissu löysi hänet ensin.

Tiedän, kuinka Eveliina yrittää kieltää kiinnostuksensa, piilottaa

sen jopa itseltään. Oikeasti hän varastoi sen odottamaan sopivaa het

keä. Lissun suhteet eivät koskaan kestä. Silloin Eveliinalla on oikeus

kokeilla, yhden kerran. Se on ollut heidän tapansa, meidän tapamme.

Sopimus. Lopuksi he nauravat yhdessä poikaparoille, vertailevat. Sel

laista oli ennen, mutta tietenkin se päättyi, kun Lissu meni kihloihin.

Antti vetää Lissun syliinsä ja he suutelevat pitkään. Minä en saa

silmiäni irti heistä, vaikka tunnen, että Eveliina kieltäytyy katsomasta.

Hän katsoo lavan suuntaan ja laittaa huulirasvaa. Heikko omenainen

tuoksu ympäröi minutkin.

Nuoripari palaa takaisin maan pinnalle, ja Lissu alkaa kaivaa

eväitä repustaan. Hän levittää patongin, juustot ja viinipullon ympä
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rilleen. Kateus jäytää Eveliinaa. Minä olen kuin vankina, mutta minut

on vangittu tapahtumien ulkopuolelle.

”Sä olet sitten kielimiehiä.” Eveliinan äänessä särähtää syytös,

mutta Antti ei huomaa sitä, tai ehkä hän ymmärtää tahallaan väärin.

”Tietokonealalla.”

”Tulevia rahamiehiä.”

”Jos hyvä säkä käy.”

”Siihen toi Lissukin luottaa, tuuriin. Te sovitte sitten hyvin yh

teen. Katotaan, tuleeko tällä kierroksella voittoa.”

”Mitä sä tekisit, jos voittaisit lotossa?” Antti kysyy.

”Bilettäisin koko rahalla.”

Minua naurattaa Eveliinan lapsellinen puuskahdus. Muistan sen

typertyneen kiukun, jota silloin tunsin. Ei vaan tunnen sen. Lissukin

nauraa, mutta Antti pysyy vakavana. Hän katsoo Eveliinaa kiinteästi.

Minua alkaa taas pelottaa. Näen liian selvästi, miten kaikki olisi

voinut olla toisin. Näen jokaisen hetken, jossa joku meistä olisi voinut

valita toisella tavalla ja muuttaa kaiken. Eveliina tuntee syyllisyyttä

ihastumisestaan. Hän ei tiedä vielä mitään.

Antin katse saa Eveliinan hämmentymään.

”Mä lähdenkin kotiin. Pitäkää hauskaa”, hän sanoo ja nousee

ylös. Hän huitoo roskia housuistaan.

”Vastahan me tultiin”, Lissu sanoo. Hän on selvästi yllättynyt.

”Nähdään joku toinen kerta. Paremmalla ajalla. Tutustutaan

kunnolla”, Antti sanoo.

Eveliina katoaa ihmisten sekaan. Minä kuulen Antin sanojen

kaiun Eveliinan mielessä. En vieläkään tiedä, mitä Antti oikeasti tar

koitti niillä. Eikä sillä ole enää väliäkään.
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Antin sanat moninkertaistuivat mielessäni. Kuulin kaikki keskuste

lumme yhtä aikaa. Korvani olivat räjähtämäisillään. Kaipasin johon

kin turvalliseen hetkeen. Takaisin keittiön työtason alle Lissun kanssa.

Halusin painaa kädet korville ja vaimentaa kaikki äänet, mutta omena

ei irronnut kädestäni.

Antin sanojen seasta lohkesi yksi lause: ”Lissu tietää.” Mihin ai

kaan hänen sanansa kuuluivat? Haistoin kahvin tuoksun ja ajauduin

sen mukana.

Lissu istuu pöydän ääressä, kun laitan kahvia.

Kun Eveliina laittaa kahvia.

Keittiö on sekaisin. Joka puolella lojuu likaisia astioita ja pöytä

on tahrainen. Ällöttävää. Miksi en ole siivonnut? Kävelen Eveliinan

perässä, hänellä on jo selkeä mahanalku. Meidän välillämme on näky

mätön napanuora, joka pitää meidät yhdessä, vain parin askelen pääs

sä toisistamme.

Lissu on vaivautuneen oloinen. Hän hypistelee sormustaan ja

tutkii pöytäliinan kuviota. Sisällä on kuuma, vaikka parvekkeen ovi

on auki ja kaikki ikkunat raollaan. Ilma seisoo.

”Mä kävin eilen kotikotona”, Lissu sanoo, ”äiti ja isä on huolis

saan susta.”

Lissu ei siis vielä tiedä, ei vielä kesän lopulla.

Eveliina kääntyy. Minä käännyn hänen vanavedessään ja vas

taamme yhdessä: ”Mä en halua soittaa.”

”Äiti pelkää koko ajan, että sulle on sattunut jotain, että sä olet

sairaalassa, kun susta ei kuulu mitään. Se haluais auttaa jotenkin. Ja isä

myös. Ostaa vaikka jotain vauvantavaraa ja olla tukena. Sellaista.” Lis

su pitää tauon ja katsoo minuun. ”Äiti on tosi innoissaan.”
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”Sitä mä en just kestä”, me vastaamme, ”kuule Lissu, musta ei

ole äidiksi. Mä en ala siihen hommaan.”

”Susta nyt kuitenkin tulee äiti.”

”Ei tule. Mä synnytän sen ja se siitä. Joku muu on sille äiti.”

Toistan Eveliinan sanat, mutta ne ovat minulle vieraita. Ajattelenko

tosiaan niin? Antaisinko lapsen pois? Lissu katsoo minua järkyttynee

nä. Eveliinaa hän katsoo. Minun on vaikea pitää meidät erillään toi

sistamme.

”Sä et ole tosissasi! Äiti ei kestäisi sitä. Se on niin murehtinut,

kun me ei Antin kanssa saada lasta. Mäkin olen tottunut siihen, että

musta tulee täti. Mä haluan olla täti.” Viimeiset sanat Lissu sanoo hy

vin hiljaa.

”Mutta mä en halua olla äiti. En nyt, ehkä en koskaan. Mä ha

luan opiskella ja matkustaa ja päästä töihin. Löytää sopivan miehen.

Ei teillä ole oikeutta päättää mun puolesta.”

”Kuka sen saa?”

”Ei voi tietää.”

Lissu ei sano mitään. Eveliina hakee kupit kaapista ja kaataa

kahvia pannusta. Minä seuraan askelenmitan päässä ja toistan varjona

kaikki liikkeet kuin hypnoosissa. Kädet uppoavat Eveliinan selkään.

Niihin tarttuu Eveliinasta pahaa oloa, tulevaa murhettani.

”Mä voisin olla sille äiti. Jos sä annat”, Lissu sanoo.

Minusta se kuulostaa täydelliseltä. Pudistan kuitenkin Eveliinan

mallin mukaan päätäni. ”Ei se taida käydä. Siinä on kaikkia ehtoja ja

sellaista. Sä et ole edes tarpeeksi vanha vielä.”

Lissu alkaa itkeä ja me halaamme häntä. Vajoan tyhjyyteen Eve

liinan sisällä.
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Tyhjyys kuljetti minua mukanaan, ja pelko. Aika oli pysähtynyt, enkä

saanut sitä liikkeelle. En tiennyt mitä tehdä. Minut vain sylkäistiin

yhdestä hetkestä toiseen, oksennettiin kuin kirottu omena vieraan elä

mäni painajaisiin. Halusin lopettaa ja pysäyttää kaiken. Jospa voisin

palata takaisin alkuun. Mitä tahansa paitsi tämä ikuinen hetki.

Antti istui sängylläni, ja se sai minut melkein oksentamaan syyl

lisyydestä, mutta sekin oli mahdotonta. Voisinpa edes oksentaa. Syyl

lisyys oli musta aukko. Se imi minut pimeyteen, häpeään.

Syyllisyys on pirullinen tunne. Sitä ei kukaan muu voi ottaa pois. Ei

vaikka haluaisi, ei vaikka mitä sovittaisiin.

Tiedän tämän hetken. Istun sohvallani viinilasi kädessä. Olen

vankina Eveliinan sisällä. Tahdon ulos. Tahdon kuolla.

On syntymäpäiväni. Helmikuu on pimeimmillään, samoin elä

mäni. Rikun takia minua ei huvita juhlia. Piristyisin, jos Lissu nöy

ryyttäisi sitä idioottia puolestani, mutta se ei ole enää mahdollista.

Vihaan Anttia, joka on vienyt Lissun minulta eikä edes huomaa sitä.

Kosto auttaisi minua unohtamaan Rikun ilkeät sanat.

Lissu ja Antti päättivät tuoda juhlat luokseni, kun en suostunut

lähtemään minnekään. Olen murjottanut liikaa. Heillä on mukanaan

kakkua ja kaikkea. Kakku on pieni ja säälittävän vino, mutta ihan hy

vän makuinen. Sen muhkurainen pinta on täynnä kynttilöitä, joista

jää pieniä kraatereita kakun pintaan, kun otamme ne pois.

Antti juo viiniä seurakseni, mutta Lissu vain kostuttaa huuliaan.

Hän on taas menossa yöksi leipää pakkaamaan. Heidän välillään on

jotakin, mutta en pysty sanomaan mitä. En välitä, viini rentouttaa,

mutta ei kokonaan.

Tahtoisin kirkua Eveliinan sisällä, mutta en pysty. Me olemme
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yksi ja sama, eikä hän halua kirkua. Alan kertoa typeriä juttuja ja hul

lutella, enkä pian enää ajattele Rikua. Hautaan kasvavan epätoivon.

Tänään unohdan murheet. Olen iloinen vaikka väkisin.

Antti lähtee mukaan hullutteluuni, mutta Lissu ei. Hän on joten

kin oudolla tuulella, Anttikin on, tavallaan. Eveliina ei välitä heidän on

gelmistaan, mutta minä haluaisin tietää. Kynsin tietä ulos Eveliinasta,

mutta hän vain hautaa tuskansa riehakkaaseen nauruun. Anttikin nau

raa. Lissu tekee parhaansa pysyäkseen tunnelmassa, mutta hän on liian

selvä ja me muut liian humalassa. Siitä huolimatta hän yrittää vielä.

”Lahja mun rakkaalle siskolle”, Lissu sanoo ja kaivaa käsilaukus

taan pienen paketin. Hän on ostanut minulle käärmekorvakorut. Sel

laiset spiraalit. Suikkaan suukon Lissun poskelle ja laitan käärmeet

saman tien korviini. Juoksen peilin eteen ja kääntelen päätäni. Käär

meet heilahtelevat pään kummallakin puolen. Minun ja peilikuvani

silmät kohtaavat, ja pienen hetken olen varma, että Eveliina näkee, et

tä meitä onkin kaksi.

Eveliina jättää käärmeet korviinsa. Ilta etenee lautapelien varjol

la. Lopulta Lissun pitää lähteä. Hän hymyilee isonsiskon hymyään

läksiäisiksi.

”Tosi ihanaa, että sä olet piristynyt, Eve. Pitäkää hauskaa.”

Antti siis jää. Me jatkamme sananselitystä, nauramme ja pellei

lemme. Muistan, kuinka täydellistä kaikki oli silloin, siinä hetkessä.

Eveliina putoaa tunnelmasta. En tälläkään kertaa osaa sanoa mikä

sen saa aikaan. Yhtenä hetkenä Antin seurassa on hyvä olla. Toisena

tuntuu kamalalta, kun niin ei voi olla aina.

Hetken pyristelemme Eveliinan kanssa. Yritämme saada hyvän

mielen takaisin. Eveliina yrittää pelastaa mukavasti alkaneen illan. Mi

nä takerrun viimeiseen toivooni muuttaa tapahtumia. Antti huomaa



83

tunnelman muuttuneen ja laittaa kortit pois. Hän katsoo Eveliinaa

hetken ja toivon, että hän näkee meidät molemmat ja säikähtää.

”Mitä sä tahtoisit tehdä? Mulla ei ole kiire mihinkään. Voidaan

vaikka katsoa joku leffa”, Antti sanoo.

”Anteeksi, en mä tiedä, mikä muhun meni. Ehkä mun pitäisi

mennä nukkumaan.”

Antti nousee seisomaan ja katsoo kelloaan. ”Jos sä niin haluat.

Tai sitten me voidaan lähteä kävelylle. Mä tiedän yhden paikan, joka

näyttää upealta yöllä.”

”En mä taida, mutta kiitos.”

”Hyvää yötä sitten ja kaunita unia, Käärmenainen.”

Me saatamme Antin eteiseen. Haistan hänen partavetensä, kun

hän heilauttaa takin päälleen, ja minua alkaa itkettää. Puren huulta ja

pidätän kyyneleitä, mutta tietenkin Antti huomaa sen.

”Onko joku hullusti? Mä voin kyllä vielä jäädä.”

”En mä tiedä, mitä mä haluan.”

Antti katsoo minua lempeillä silmillään. Yritän turhaan olla pu

humatta. Näin se on tapahtunut.

”Tiedätkö mikä mua harmittaa?” kysyn. Antilla on mustat mai

hinnousukengät. Niistä on sulanut likaista lunta eteisen lattialle. ”Mä

en koskaan saanut tilaisuutta. Sun kanssa. Mä olisin halunnut.”

Tajuan, kuinka humalassa olen, mutta en sitä, että Anttikin on.

Antin on pakko olla humalassa. Antti katsoo meitä silmiin, ja veri al

kaa kohista korvissani. Hän koskettaa poskeani hitaasti ja saa toisen

käärmeistä heilumaan.

”Minkälaisen tilaisuuden?”

En uskalla liikahtaakaan, etten rikkoisi täydellistä hetkeä. Voisin

seistä siinä ikuisesti, tuntea pehmeneväni ja odottaa suudelmaa, jota
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osa minusta ei enää halua. Eveliina ei vielä tiedä sen tulevan. Odotam

me yhdessä ja lopulta annan periksi Eveliinan halulle. Vielä kerran.

Antti kumartuu ja suutelee minua varovaisesti. En pysty perään

tymään. Suutelen takaisin. Antti katsoo minua ja tunnen lämpimän

hengityksen välissämme. Ihoni kihelmöi ja käteni hikoavat. Suutelen

Anttia ja tällä kertaa kumpikaan meistä ei ole varovainen. Siitä suu

delmasta kaikki etenee luonnollisesti, vaiston varassa. Kaikki mitä on

olemassa on Anttia, hänen hajuaan, hänen ihoaan, hänen rytmiään. Se

kaikki on minun, minua varten. Annan hänelle kaiken itsestäni ja jäl

keenpäin itken sitä, kuinka hyvältä se tuntui. Antti pitää minua sylis

sään ja nukahdamme siihen, hyvään oloon.

Herääminen. Kaikki hyvä katoaa välittömästi. Eveliina on ihan

turta. Minä taistelen päästäkseni ulos hänestä. Antti alkaa pukea pääl

leen, ei sano mitään. Hän haroo hiuksiaan. Pehmeät silmät ovat poissa

ja Eveliinaa pelottaa. Syyllisyys on iskenyt.

Antti menee keittiöön. Eveliina vain istuu sängyn reunalla, kun

nes Antti palaa kahvikupin kanssa ja istuu sängylle.

”Mä lähden kohta, mutta meidän pitää puhua ensin.” Antin il

me on vakava ja ääni hiljainen, pakotettu.

Eveliina nyökkää. Minä ja Eveliina olemme kuin lapsi. Antti al

kaa aikuiseksi.

”Tää mitä tapahtui, mitä me tehtiin, se oli virhe, vahinko.” Antti

katsoo Eveliinaa, varmistaa, että ymmärrän. Nyökkään ja puren huulta

ni. Itku ei ole kaukana. Muistan vielä hyvän olon, ja sen ajatteleminen

sattuu.

”Pärjäätkö sä?” Antti kysyy. ”Mä en haluaisi jättää sua nyt yksin.

Mä välitän susta oikeasti.” Antti on hetken hiljaa ja nousee sängyltä.

Hän on selin sanoessaan: ”Mä rakastan Lissua.”
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”Se ei saa tietää!” Eveliina huutaa. Nyt vasta hän käsittää, mitä

on tapahtunut. Mitä he ovat tehneet. Mitä me teimme.

Minä olen jo turta, olen elänyt tekemäni kanssa liian monta

viikkoa.

”Lissu saa kuitenkin tietää, jotenkin”, Antti sanoo ja pudistaa

päätään. Hän katsoo käsiinsä ja puhuu hiljaa. ”Mä en kestä, jos teidän

välit menee poikki mun takia. Mä kerron Lissulle, että tää oli mun vi

ka. Sanon, että olin liian kännissä ja turhautunut kaikista riidoista.”

”Et sä saa. Se alkaisi vihata sua. Se ei koskaan löydä ketään yhtä

oikeaa. Mä kerron sille, että mä viettelin sut, en antanut mitään mah

dollisuutta. Halusin kokeilla. Se suuttuu, mutta ei se pysty vihaamaan

mua ikuisesti. Ja mä olen ansainnut sen.”

He jakavat syyllisyyttään, mutta minä tiedän, että kumpikaan ei

sano mitään. Ei ole sellaista anteeksipyyntöä, joka muuttaisi sen, mitä

me olemme tehneet. Antin kadonneet sanat palaavat mieleeni. Lissu

saa tietää.

Syyllisyys piti minua kahleissaan. En päässyt siitä irti, enkä päässyt irti

siitä kirotusta omenasta, joka oli tarttunut käteeni kuin kultainen

hanhi ja hallitsi elämääni. Vihasin aikaa, joka piti minua pilkkanaan.

Jos olisin osannut, olisin potkinut sitä ja kuristanut sen.

Huusin turhaan, äänettä. Tämä yksi hetki jatkui ikuisuuteen, se

oli ääretön. En löytänyt pakotietä. Maailma rakoili. Kaikki tuntui tur

halta.

Lissu oli aina vain sänkyni vieressä, mutta erotin hänet enää

mustana muotona valkoista seinää vasten. Keskityin seinään. Sen pie

niin huokosiin ja muhkuroihin. En nähnyt muuta. Unohduin.
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Olen Eveliinassa.

Olen kirjastossa.

Tahdon tietää, mitä minussa tapahtuu. Ei, Eveliina tahtoo tie

tää. Sekoitumme yhä pahemmin. En pysty vieläkään kuvittelemaan

lasta sisälläni, vaikka Eveliinan maha on jo aavistuksen pyöristynyt.

Näytän lihavalta.

Katselen kirjojen selkämyksiä. En kuulu tänne, minä en hehku,

enkä ole onnen perikuva. Minun elämäni on liian sekaisin. Minä olen

sekaisin.

Eveliina. Eveliinan elämä.

Tätäkään ei ole vielä tapahtunut.

Kirjastossa on paljon ihmisiä, ovat kai tulleet suojaan sateelta.

Pelkään, että joku tunnistaa minut. Otan umpimähkää kirjan hyllystä,

mutta laitan sen saman tien takaisin. Minun ei ole pakko tietää.

Aulassa törmään tietenkin Anttiin. Hän yllättyy ja pudottaa CD

levyjä käsistään. Mutisen hätäisesti moi ja koitan livahtaa ulos, mutta

Antti pysäyttää minut.

”Mihin sulla on kiire? Mennään kahville.” Antti viittaa ulos. Sa

taa kaatamalla.

”Ei huvita.”

”Rauhoitu. Vieläkö sulla on huono olo?”

”Kuule Antti, mä en halua. Mä en pysty tähän.” Yritän lähteä,

mutta Antti ei päästä.

”Unohda se. Sun on pakko. Me ollaan ihan normaalisti vaan.

Mennään kahville ja jutellaan.”

”Mä en voi!” Puran kaiken pahan oloni Anttiin. Ihmiset käänty

vät katsomaan. Minä jatkan huutamista: ”En koskaan, en vaikka

kuinka yrittäisin.”
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Käteni hakeutuvat itsestään vatsalle. Jotenkin Antti huomaa sen.

Pystyn lukemaan Antin ilmeestä milloin hän viimein tajuaa, mistä pu

hun. Niin tarkkanäköiseksi ihmiseksi Antti osaa olla hidaskin.

”Et ole tosissasi.” Antti näyttää oikeasti järkyttyneeltä. ”Olitko sä

ajatellut kertoa mulle?”

”En. Arvasin, että tajuat kyllä joskus.”

”Mitä sä aiot? Meinaatko sä tehä–” Antti ei pysty sanomaan sitä.

”Ei se ole mun meinaamisista kiinni. Se on liian pitkällä jo.”

”Mun täytyy vähän sulatella tätä.”

Jätän Antin sulattelemaan. Painun sateeseen. Sade rummuttaa

päähäni.

Olen. Nähnyt. Antin. Naamaa. Liikaa.

Vesi pyyhkäisi kirjaston ja kaupungin mukanaan. Niiden tilalla oli

makuuhuone. Pisaroiden pilkkalaulu kuului jostakin kaukaa. Niille

aika oli yhä olemassa. Halusin niiden luo.

Ruumiittomana en päässyt asunnostani. En päässyt irti omenas

ta. Miksi? Mistä se tuli? Yöpöydältäni, mutta ennen sitä? En muista

nut. Omena maistui yhä suussani ja tuoksui villin makealta. Tuoksu

ja sateen ropina yhdistyivät yöksi.

Olen valvonut ikuisuuden. Uni ei tule. Syyllisyys kiusaa. Pelkään ker

toa Lissulle ja pelkään olla kertomatta. Odotan merkkiä, vastausta ja

ratkaisua. Jotakin, joka vapauttaisi minut vastuusta, tai edes vapaut

taisi. Makaan sängyssä, eikä Antin haju jätä minua rauhaan.

Pyörin ja kääntyilen. Joskus torkahdan, mutta vain hetkeksi ja

silloinkin luulen olevani hereillä. Päivät sulautuvat yhteen. Minulla on

huono olo. Lissu on huolissaan, minä en ole enää mitään. Lopulta



88

vajoan uneen.

On pimeää. Istun soutuveneen perässä ja Antti soutaa tasaisin

vedoin. En näe häntä. Minä vain tiedän, että soutaja on Antti. Airot

narisevat hankaimia vasten. Niistä putoaa vesipisaroita veteen. Pienet

aallot liplattavat veneen kylkiin. Muuten on ihan hiljaista ja pimeää,

ei tähtiä, ei kuuta.

Antti murisee minulle kuin karhu, ja tiedän, että hän sanoo:

”Omenan paikka on puun ja siemenen välissä.”

Vene pysähtyy ja kahlaan rantaan. Jostakin tulee valoa. Käve

len saaren keskellä kasvavan valtavan puun luokse. Puu peittää koko

maailman. Sen oksilla kasvaa kultaisia, hohtavia omenoita, joista

poimin yhden ja palaan rantaan.

Vene on kadonnut. Sen paikalla on laiva, jonka mastossa on

aurinko. Laivassa seisoo kuusi tummiin viittoihin pukeutunutta

hahmoa. Jokaisella hahmoista on valkoinen muna, josta auringon

valo heijastuu. Yksi kääntyy ja auttaa minut laivaan. Se olen minä.

Laiva lipuu valtavalle rannattomalle merelle. Purjehdimme ikui

sessa päivässä. Toinen minä tarttuu käteeni ja puhumme yhtä aikaa:

”Anna minulle vastaus.”

Halkaisen omenan ja ojennan toisen puolikkaan itselleni. Työn

nän omenan suuhuni ja toinen tekee samoin. Vatsamme hohtavat ja

pullistuvat äärimmilleen. Toisen navasta putoaa kultainen omena hä

nen odottaviin käsiinsä. Minunkin käsissäni on jotakin. Musta möyk

ky. Kuolema.

Toinen seuraa minua makuuhuoneeseeni ja laittaa omenan

yöpöydälle. Hän asettuu sängylleni makaamaan ja on Lissu. Käperryn

hänen viereensä.
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Omena pysäytti ajan, mutta minä unohdin sen. Arvasin, mitä olisi lo

pussa. Oliko se pakko elää?

En saanut sylkäistyä omenanpalaa suustani. Vihasin sen viekasta

makua, raikasta, makeaa, tympeää. Istuisinko tässä ikuisesti katsomas

sa elämääni, tapahtumatonta ja tapahtunutta? Minkä vastauksen voi

sin siitä saada, paitsi sen, mitä tiesin jo? Minkä kysymyksen olin

esittänyt? Syyllisyys oli halvaannuttanut minut.

”Olet sä helvetin paska sisko”, Lissu sanoo kylmästi ja työntyy sisään

vatsani ohi. Seison pelosta jähmettyneenä ovensuussa. Nyt se tapahtuu.

Olen kokonaan täällä, tässä ajassa. Olen Eveliina, hiljaa. Eikö

vaikeneminen ole myöntymisen merkki?

Minä olen helvetin paska sisko.

Pystyn melkein näkemään vihan aallot, joiden keskipisteessä Lis

su on. Lissu on kylmän rauhallinen, ylihallittu. Hän puhuu kuin är

syttävien vieraiden ihmisten kanssa. Lissu katsoo minua odottavasti,

mutta en saa sanottua mitään. Seison vain käsi välioven kahvalla. Lissu

työntää syliini muovikassillisen tavaroita ja menee makuuhuoneeseen.

Seuraan ovelta, kun Lissu penkoo vaatekaappia. Hän heittelee

vaatteita pitkin huonetta, mutta laittaa osan tuomaansa rinkkaan.

Muovikassissa on omenanvärinen paitani ja muuta Lissulle lainaamaa

ni tavaraa. Puristan kassia mahaani vasten.

”Et muka tiedä, kenen se on. Ja mä olen kahenlainen idiootti,

kun en mitään tajunnut.” Lissu pyyhkäisee ohitseni olohuoneeseen.

En viitsi pistää vastaan, kun hän alkaa lappaa CDlevyjä rinkkaansa

raivoissaan. Varmasti enemmän kuin omansa. En voi uskoa, että Lissu

on vihainen. Hän leppyy kohta. Niin on pakko käydä. Hän on sisko

ni. Lissu pysähtyy kesken levyhyllyn tyhjentämisen.
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”Oliko se sen arvoista? Tuliko hyvä mieli?”

En keksi vastausta. Kurkkua kuristaa, silmät ovat turvonneet ja

nenä vuotaa. Pidättelen kyyneleitä.

Lissu lopettaa levyjen penkomisen ja siirtyy pikatarkastamaan

kirjahyllyä. Löydettyään kirjansa hän vilkaisee ympärilleen ja hakee li

paston päältä korvakoruni, käärmeet.

”Nää taitaa olla mun”, Lissu sanoo, ja riiputtaa käärmeitä kädes

sään. Hän katsoo minua haastavasti. En tee mitään, kun Lissu työntää

korut taskuunsa. Ei sillä ole väliä.

Haluaisin pyytää anteeksi. Sanoa jotakin, mutta en keksi mitään,

mikä muuttaisi asioita paremmaksi. Olen pidätellyt itkua niin kauan,

että on pakko niistää ja se saa kyyneleet valumaan ihan oikeasti. Kul

jen voimattomana Lissun perässä eteiseen.

Ulkoovella Lissu vielä kääntyy ja hymyilee, mutta ei iloisesti.

Hymyssä on tuskaa ja vihaa, halveksuntaa. Tyynen rauhallisesti Lissu

kiertää kihlasormuksen sormestaan ja viskaa sen jalkoihini.

”Ota vaan kaikki ja pidä hyvänäsi.”

Sormus kilahtaa osuessaan lattiaan. Se hakee hetken paikkaansa

kunnes jää pyörimään varpaideni viereen. Kuulen, kuinka Lissu sulkee

oven perässään. En ole saanut sanotuksi mitään. En edes sitä, että hän

on minulle kaikkein rakkain ihminen.

En enää erottanut kokemaani tapahtumattomasta. Minä, Lissu ja

Antti, keitä me olimme? Mitä olimme tehneet? Kaikki oli yhtä ja

yhdentekevää. Jos näkemäni oli loppu, niin en halunnut ikinä elää

sinne asti. En suostuisi elämään uudestaan hetkeä, jona menetin Lis

sun. Mieluummin jäisin uneen, jossa olin juuttunut haukkaamaan

omenasta.
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Herään kipuun, joka viiltää minut kahdeksi. Vatsani muuttaa muoto

aan, se elää omaa elämäänsä. Nyt on aika. Soitan taksin ja menen pi

halle odottamaan. En välitä tietää enempää. Olen kyllästynyt

tulevaisuuteeni. Sairaala saa hoitaa sen.

Päätin mennä pois, pysähtyä, päättyä. Luovutin. Päästin irti kaikesta,

syyllisyydestänikin. Se oli vain jotakin, joka oli joskus tapahtunut jol

lekin toiselle jossakin muualla. Omenanpala liikahti. Muutos. Mah

dollisuus. Pakotie.

Hengitin syvään omenan mehua, omenaa. Tervehdin riemulla

leikkaavaa tunnetta. Se merkitsi aikaa, elämää, kuolemaa. Ilma lakkasi

kulkemasta keuhkoihini. Paine oli sietämätön ja tervetullut.

Lissu ja Antti olivat taas liikkeessä. He hakkasivat minua selkään,

he huusivat. Minä näin tien pois. Tukehduin.

Sairaalassa. Ympärilläni häärätään. Vastaan kysymyksiin, enkä edes

ymmärrä niitä. Minua tutkitaan. En välitä, olen kuollut. Annan mui

den murehtia sitä.

Ympärilleni ilmestyy kamalasti ihmisiä. Heillä kaikilla on kiire.

Koitan rauhoittaa heitä. Ei ole enää kiirettä. Minä olen tukehtunut jo

kauan sitten. Ennen kuin edes tulin tänne, viime keväänä.

Pimeys.

Antti nosti minut seisomaan ja kietoi kädet ympärilleni. Painoi

Puristava kipu rinnassa, ja uudestaan. Taistelin vastaan. Omenan

pala irtosi ja putosi tylysti lattialle. Oksensin. Minun oli jatkettava.

Minua ei jätetty rauhaan. Lissu päästi sisälle ihmisiä, jotka otti

vat minut komentoonsa. He veivät minut ambulanssiin. Tutkivat
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minua ja kuljettivat minut sairaalaan.

Enkö jo ollut sairaalassa? En, se oli toisessa ajassa. Kaikki ympä

rilläni tapahtui nopeutetusti ja hallitusti. Lissu oli vierelläni. Antti oli

jäänyt jonnekin.

Se on ohi. Makaan sairaalasängyssä. Lissu seisoo ovella. Haluan halata

Lissua, mutta en tiedä saanko.

”Hei”, sanon.

”Hei. Ne soitti mulle. Mä tulin heti. Äiti ja isä on matkalla”,

Lissu sanoo.

Olemme hiljaa, ei ole muuta sanottavaa. On liikaa sanottavaa.

Lääkäri tulee huoneeseen. Hän näyttää vakavalta. Hän kertoo,

että saan nähdä lapsen, ennen kuin se viedään pois. En ehdi päättää,

haluanko, kun se tuodaan.

Lapsi on pieni ja liikkumaton. Mätä omena, jolla ei ole minulle

mitään vastauksia. Lääkäri lähtee pois. Alan itkeä. Lissu kävelee sän

gyn viereen ja ottaa minua kädestä.

”Anteeksi.”

Puhumme yhtä aikaa, pieni askel. Istumme pitkään hiljaa yhdes

sä. Niin paljon puhumatonta on välillämme. Tarvitsemme sillan, jota

pitkin ylittää se kaikki.

”Ei susta tullutkaan tätiä”, sanon.

”Ei niin, mutta onneksi on sisko.”

Makasin sairaalassa. Tämä hetki oli nyt. Vuorokausi tukehtumiseni

jälkeen. Lissu istui sänkyni vieressä. Hän oli unessa, oli kai valvonut

koko yön.

Minussa ei ollut mitään vikaa, kaikki oli siis hyvin. Sisälläni
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kasvoi elämä. Aika oli käynnistynyt. Nyt minä valitsisin. Nyt minä te

kisin kaiken toisin.

”Herää Lissu, mun on kerrottava sulle jotain.”

Minulla ei ollut aavistustakaan, mitä tulisi tapahtumaan tästä

eteenpäin.
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Tamara Kuru

Jumalattaren vuode

Minä olin nuori ja huimapäinen, enkä tiennyt hänen ikäänsä. Ehkä

niin käy monelle, ehkä nuorukaisen ja kypsän naisen suhde onkin ta

rinana yhtä ikuinen kuin kokenut mies ja viaton tyttö. Ei siis mitään

uutta auringon alla; samoista myyteistä me kaikki olemme rakentu

neet ja arpemme saaneet.

Olin saapunut UuteenSeelantiin heti lukion jälkeen, välivuotta

viettämään. Haaveilin lennostosta mutta halusin ensin vapauteen.

Tiesin, miten hienoja seikkailumaisemia kiwimaa tarjosi, ja hain

nuorten työviisumia. Aloitin työskentelemällä alipalkattuna hedel

mienkerääjänä pohjoissaarella, asuin torakoitten valtaamassa vuokra

bungalowissa ja kulutin kaikki rahani laskuvarjohyppyihin. Silloin en

vielä tiennyt kevytilmailusta, jolle annoin sieluni myöhemmin, Suo

meen palattuani. Nykyään löydän itseni taivaalta lähes joka viikon

loppu, ja Ikarus C42 on luottokaverini.

Rakastuin Hineen kahvilassa. Hänen pitkät hiuksensa hulmahti

vat suoraan kahvikuppiini, kun hän pyyhälsi ohitseni. Pahoittelua,

hymyjä, naurua – klassinen saalistus. Hine ihastui kuulemma vaaleaan

olemukseeni, vaikka olin tosiasiassa polttanut nenäni ja hartiani au

ringossa hilseilevänpunaisiksi.

Hine osasi englantia mutta leikitteli kanssani puhumalla maoria,

jonka ymmärsin olevan hänen varsinainen äidinkielensä. Se oli kum

mallisin kieli, jota olin siihen mennessä kuullut. Maorisanat muistut

tavat hämmästyttävästi suomen tavuyhdistelmiä ja saattavat olla

pitkiä kuin käärmeet. Kuuntelin mielelläni Hinen syvältä kumpuavaa,
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hiukan käheää laulamista, vaikka melodiat olivat usein ahdistavia,

vihaisen tai voivottelevan kuuloisia. Kansallislaulun tiesin, Manaaki

tia mai Aotearoa, mutta sen hyräilystä Hine ei pitänyt.

– Turituri, hän hiljensi minut. – Be quiet, North Boy, Ilmari.

Muutin eksoottisen kaunottareni luokse jo viikon kuluttua ensi

tapaamisestamme. Jätin hedelmätarhassa raadannan ja vannoin etsi

väni hanttihommia Aucklandista, mutta tosiasiassa jäin Hinen

hoviin seuranpitäjäksi. Hän keksi minulle päivittäin tekemistä isossa

huvilassaan; toisinaan kiillotin kaurilattioita, joskus sain tehtäväksi

karsia pihan rehevän, tupsukukkaisen pohutukawapuun oksistoa.

Hinellä oli kaikkea, mitä ei oikeasti tarvitse mutta mistä on helppo

hullaantua: ylellisiä makuuhuoneita, viinikellari, poreallas, retriitti

huone, satojentuhansien arvoinen kaukoputki ja kattoikkuna. Iltai

sin lojuimme pyöreän ikkunan alla ja tuijotimme Etelänristiä. Hine

halusi kuulla Pohjantähdestä ja siitä taivaankannesta, johon minä

olin tottunut.

Sanoja, lauseita, tarinoita. Hine kuunteli juttujani mielellään,

vaikka väitti, ettei sanoilla ollut lopulta mitään merkitystä, koska ku

vaamani asiat olivat niin kaukaisia.

– Onko sanoilla merkitystä lähelläkään? minä kysyin ja kurot

tauduin sivelemään hänen leukaluunsa kaarta.

– Ei, Hine myönsi. – Ei ainakaan joutavilla sanoilla. Vain koske

tuksella on merkitystä. Ja joskus kosketusyhteys jättää voimajäljen,

josta laukeaa tuhansien sanojen tarinoita tuosta vain. Sellainen koske

tus ylittää kaikki rajat, merien ja tuulienkin, hyvässä ja pahassa.

Hine ei ollut aina hyvällä päällä, ei todellakaan. Vaikka hän ei

päästänyt minua luotaan ja hyväili kehoani mitä uskomattomim

milla tavoilla, hän saattoi olla hyvin kovakourainen. Alkuun se oli
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kiihdyttävää – nainen koettelemassa voimiani, vaatimassa kiinniottoa

ja suoraa toimintaa. Äkkipikaisiin purkauksiin tuskastui kuitenkin

nopeasti. Hinellä oli tapana tuijottaa liikkumattomana ikkunasta

ulos sillä välin, kun minä esimerkiksi kiipeilin ruuvaamassa seinillä

riippuviin metallilyhtyihin uusia hehkulamppuja, tietenkin hänen

pyynnöstään. Jos jostain kuului häiritsevä rasahdus tai lamppujen

valo tuntuikin liian häikäisevältä, hän saattoi kirkaista ääneen, heit

tää läheisen vadin omenat päin seiniä ja hyökätä sormet piikkisuori

na aseina minua kohti. Useammin kuin kerran hän särki kaikki vasta

sytyttämieni lyhtyjen lamput sammuksiin krikettimailalla.

Hinellä oli vanhan, paljon nähneen naisen katse ja silmäkulmis

saan ryppyjä, mutta muuten en koskaan miettinyt hänen ikäänsä. Hä

nen vartalonsa tuntui jumalattaren keholta, täydelliseltä, ajattomalta.

Minä huohotin jatkuvaa märkää unta hänen vierellään: mitkä rinnat,

mikä lantion kaarre, mitkä sääret! Jos vain kaverit Suomessa tietäisivät

– mutta mitä heistä! Hine tuntui ohjailevan kaikkea: milloin söimme,

milloin nukuimme, milloin rakastelimme. Yritin tehdä aloitteita,

mutta kaikki taipui aina Hinen ajatusten rytmiin.

En välittänyt. Sain joka tapauksessa elää tarua todeksi.

Hinellä oli lasten valokuvia seinällään, yhdessä huoneessa eri

tyisen paljon. En tiennyt, kenen lapsia kuvat esittivät, eikä Hine pu

hunut minulle niistä. Muutamalla oli kyllä punaiset hiukset niin kuin

hänellä, ehkä samaa tulisuutta silmissäkin, mutta kuvat muistuttivat

enemmän sattumanvaraisia otoksia kuin mitään perhepotretteja. Toi

set vaikuttivat hyvin vanhoilta ja rakeisilta, toiset taas olivat erittäin

hyvälaatuisia. Lapset näyttivät kuvissa iloisilta, herkiltä ja tarkkaavai

silta: joku keinui, toinen lennätti leijaa, muutama nuori ui meressä.

– Viattomia, Hine huokasi kerran valokuvahuoneesta poistuessaan,
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mutta en kehdannut sillä hetkellä kysyä, mitä hän tarkoitti. Hymyilin

vain ja kohautin olkapäitäni.

– Niin kuin sinä, Hine jatkoi ja tukisti minua hiuksista. Sitten

hän alkoi itkeä eikä halunnut minua mukaansa kävelylle. Katselin ik

kunasta, kuinka hän ilman otsalamppua katosi pimeälle rantatielle.

Myöhemmin sain selville, että Hine oli synnyttänyt, mutta luo

punut lapsistaan. Ikuisuus sitten, hän kuiskasi tuskin kuuluvasti, aiko

jen alussa. Iltaruskon kajossa hänen hiuksensa liekehtivät. Kosketin

niskan kaarta, ajattelin halata ikävät muistot pois. Kuumuuden sijasta

tunsin jäisen ihon säväyttävän sormeni tunnottomiksi. Älähdin.

– Minä olin itse lapsi, se kaikki viattomuus oli minussa, Hine

parkaisi eikä edes vilkaissut minuun. En uskaltanut päästää enää ään

täkään. Hine oli yhtäkkiä täysin tuntematon: hän näytti mustalta au

kolta, loputtomalta, kaiken energian itseensä imevältä tummalta

pyörteeltä. Istuin vieressä enkä kuitenkaan istunut. Hine levisi koko

huoneeseen, leijui viileänä ilmana ympärilläni, tunkkaisenvaikeana

hengittää.

– Isäni, hänen äänensä kaikui korvissani. – Aviomieheni olikin

isäni. Ja minä olin vielä lapsi!

Haukoin henkeäni enkä käsittänyt mitään. Yritin kompuroida

ylös, jaloilleni, pois kaikesta. En päässyt. Hine heitti minut selälleni

sängylleen ja painautui lyijynraskaana rintakehäni päälle.

– Minä palaan tänne portiltani vain joskus, kun elämännälkä

kasvaa liian suureksi.

– Meidän sususuhteemme taitaa olla lopussa, eikö niin, änkytin

ja yritin vääntelehtiä vapaaksi.

Hine tuijotti minua silmät kipunoiden.

– Monet miehet ovat minut pettäneet, viimeisimpänä kuolemat
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tomuutta tavoitellut Maui, mutta minun kauttani kulki hänenkin

sankaritiensä. Ajattelin viedä sinut mullan alle tyynenä, mutta voithan

ottaa verikasteen jo täällä.

Taistelin vastaan, mutta Hine oli väkevämpi. Hän repi vaatteeni

hajalle ja raastoi kynsillään hiuksiani. Lopulta hän seisoi käsivarsieni

päällä ja piti päätäni otteessaan. Yritin tarttua hänen nilkkoihinsa,

mutta minun oli mahdotonta liikkua; olin kuin kallionlohkareen alle

jäänyt, puristuksissa maan sisässä. Jotain tummaa, kuin terävää mustaa

lasia, välkähti Hinen jalkovälissä – vagina dentata. Tämä nainen aikoo

kuohita minut, hätkähdin, ja laskea vereni vieraaseen maahan, omaan

kylmään vuoteeseensa.

Tömäytin jalkani seinää vasten niin voimakkaasti kuin pystyin.

Sänky tärähti ja kaatoi lampun yöpöydältä päällemme. Hine sävähti

yllättävästä kuumasta kosketuksesta ja horjahti istumaan.

Tein väistöliikkeen kierähtämällä lattialle. Kampesin itseni seiso

maan ja ryntäsin juoksuun.

– Me tapaamme vielä, pohjoisen seikkailija, sillä minä perin

puolijumalatkin! Minä olen Hinenuitepō, yön ja kuoleman kutsuja.

En vastannut hänen sekaviin huutoihinsa. Riehukoon, ajattelin,

räjähtäköön maoriloitsuineen, takaisin en käänny. Hoipertelin kadulle

ja sieltä lähimpään kauppaan. Halusin kuulla tavallisten ihmisten ru

pattelevan, haistaa heidän hikensä ja nähdä leppoisat ilmeensä. Ennen

kaikkea halusin unohtaa koskaan kuulleeni maorien legendoista, kes

kenään riitelevistä synkistä jumalista ja heitä uhmanneista sankareista.

Enhän minä ollut suomalaisten kalevalaisista väinämöisistä tai kuller

voistakaan koskaan piitannut.

Oli korkea aika vaihtaa maisemaa, lentää eteenpäin.
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Vuodestani maapallon toisella puolella on kulunut jo seitsemäntoista

vuotta, mutta Hine ei ole pyyhkiytynyt mielestäni. Ajattelen häntä

heti, jos yritän tapailla naisia. Säikähdän silmittömästi, jos joku käyt

täytyy uhkaavasti minua kohtaan, vaikkapa vain koira. Jokin sisälläni

särähti Hinen voimasta rikki, mutta ehkä palaudun ajan myötä. Van

hempieni mielestä olen kääntynyt sisäänpäin, muuttunut aikuisena

tarkkailijaksi ja koneitteni näprääjäksi, yhä enemmän omien teiden

kulkijaksi.

En viihdy pitkiä aikoja paikoillani, sillä silloin tunnen alisen

maailman vavahtelevan jalkojeni alla, ja jos painan korvani maan

hiekkaa vasten, saatan kuulla solinaa. Kuoleman virta, aavistan, ja siel

lä kulkee ylösalaisessa maailmassaan Hine, ahdistuneena ja arvaamat

tomana, uusia uhreja kutsuen.

Hine odottaa myös minua, vuodesta toiseen: ei hän piittaa val

tioiden rajoista tai uskomusten variaatioista. Hän tietää kohtaavansa

maan alla lopulta minutkin, tuulissa taipuneen. Me tapaamme vielä,

hän huusi kerran perääni, sinussa on jo minun jälkeni, rakkauteni raa

paisu.

Mutta vielä ei ole sen aika. Olen yhä hyväkuntoinen ja moneen

pystyvä, vaikka ehkä säröillä ja voimiani vasta etsivä. Aion takoa itsel

leni sopuisan naisen: sellaisen, jonka kanssa pystyn elämään – joka ei

ole tulta ja tappuraa jo valmiiksi, vaan johon minä itse saan puhaltaa

elonvireen.



100

Osuuskumman 2015



101



102



103

http://www.osuuskumma.fi
http://www.facebook.com/osuuskumma
http://www.osuuskumma.fi/kauppa
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http://www.esc-ape.net



