


Sisällys
Pääkirjoitus .................................................................................3

Beatta: Iskuyritys ........................................................................4

Susan X: Henriettan kaapit .......................................................20

Lady Grey: Haudutettu .............................................................33

Dee Danger: Kaunotar ja barbaari .............................................48

Liliana Lento: Lumous ..............................................................68

Hanna Salamanteri: Sininen vihreä meri .................................100

Diina: Kohtaaminen ajassa ja ajattelemattomuudessa ..............116

Sebastian Cm: Salsa, salsa! .......................................................130

Toimitus: Maria Carole, Jussi Katajala ja Tarja Sipiläinen 

Taitto: Maria Carole 

Kirjoittajat: Maija Haavisto, Emilia Karjula, Päivi Loimala,  

Liisa Nurro, Leea Nykänen, B.N. Oja, Shimo Suntila, A.D. Terent'eva 

Julkaisija: Osuuskumma-kustannus 

Kansikuva: Majorgaine | Depositphotos.com 

ISSN-L 2243-1608 

ISSN 2243-1608 (Painettu) 

ISSN 2243-1764 (Verkkojulkaisu) 

© Tekstien ja kuvien copyright on tekijöillä. 

2



Pimeimmän talven 
valaisija

Talvipäivänseisaus  on  aivan  lähettyvillä.  Auringon  laskiessa  yhä 

aikaisemmin ihmismielen täyttää valontuojan kaipuu. Nyt edessäsi 

on sellainen, Ursula lyhtyineen. Hän viekoittelee sinut mukaansa 

talvisen metsän pimentoihin ja pitää hereillä aina aamunnousuun 

saakka. 

Ursula  on  ennättänyt  jo  neljänteen  numeroonsa.  Tämä 

numero aloitetaan eläinaktivismin puitteissa,  kurkitaan kaappei-

hin ja entisen rakastajan elämään. Kaunotar tapaa barbaarin, keiju 

ihmisen, eikä kloorintuoksultakaan vältytä... ajassa, saati ajattele-

mattomuudessa. Lopuksi menoa vielä lämmittää tulikuuma salsa.

Mukavia talvi-iltoja Ursulan seurassa! Tämä numero julkais-

taan nettilehtenä ja seuraava Ursula saapuu jälleen 2014. Otamme 

vastaan kaunokirjallisia tarinoita, joissa on realismin rajat ylittävää 

romantiikkaa.

Lämmöllä, 
- tekijät -
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Iskuyritys
Beatta

oukokuussa  eläinkauppojen  ikkunoihin  alkoi  ilmestyä 

söpöjä  minijääkarhuja.  Ne  olivat  olleet  Jenkeissä  pit-

kään  isokin  juttu,  mutta  Suomessa  ne  olivat  vasta 

uusinta uutta.

T
Pysähdyin tarkastelemaan yhtä näyteikkunaa työmatkallani.

”Mitä mieltä olet noista?”

Hätkähdin. En ollut huomannut miestä vieressäni. Hän oli 

pukeutunut rennosti farkkuihin ja mustaan t-paitaan sekä valkoi-

siin tennareihin, joissa ei ollut tahran tahraa. Hänellä oli hiekan-

ruskea tukka ja siniset  silmät,  ja hänen äänensä oli  hiljainen ja 

pehmeä. Hänen rentoudessaan oli jotain samaa kuin Emmanuel 

Leudicissa.

”Ai noista jääkarhuistako? Ne ovat muotia!”

Mies kohotti toista kulmakarvaansa. ”Ihanko totta?”

”Kyllä  sinun  pitäisi  tietää.  Ruotsin  prinsessallakin  on 
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tuollainen käsilaukussaan aina, jos hänestä otetaan kuva hiekkalaa-

tikolla. Ne ovat muotia jopa miehillä.”

”Tuo ei oikeastaan vastannut kysymykseen”, mies sanoi.

Käänsin  katseeni  uudestaan  näyteikkunaan.  Ikkunassa  oli 

kolme häkkiä, joista jokaisessa oli yksi pieni eläin. Ne nukkuivat 

kerällä – niin kerällä kuin karhu voi nukkua. Häkit olivat kullat-

tuja ja pieniä,  niin että eläimet juuri  ja juuri mahtuivat  niihin. 

Häkeissä oli luukku, jonka saattoi avata, mutta nyt ne olivat kiin-

ni. Niissä oli pienenpienet lukot, joiden avaimet lepäsivät sametti-

silla tyynyillä.

”Ovathan  ne  vähän…”  sanoin.  ”Ehkä  niillä  pitäisi  olla 

enemmän tilaa.”

Häkit muistuttivat lintuhäkkejä, sellaisia joissa pidettiin jos-

kus papukaijoja, mutta näiden päässä oli kantokahva. Niitä saattoi 

kantaa  mukanaan  käsilaukkujen  tavoin.  Ensiksi  olivat  tulleet 

minikissat, sitten minikoirat, miniponit… Jääkarhut olivat toistai-

seksi eksoottisin eläinlaji, joista olin nähnyt onnistuneita pienois-

jäljennöksiä.

Jokainen muotitietoinen nainen kantoi käsilaukussaan yhtä 

tai  kahta  pientä  koriste-eläintä,  jos  oli  rahaa.  Minulla  ei  ollut. 

Minulla  oli  rahaa  yhteen  drinkki-iltaan  viikossa,  ja  yksiin 

5



korkkareihin kuukaudessa (ostin niitä enemmän kuin minulla oli 

varaa), mutta elävät eläimet olivat hirvittävän kalliita.

Trendien edelläkävijät sanoivat, että pikkuiset eläimet meni-

sivät kyllä kohta pois muodista ja että Amerikassa oli jo siirrytty 

minieläimistä jättieläimiin – siellä saattoi kuulemma nähdä hevo-

sen kokoisia sisiliskoja. Ne eivät tietenkään sopineet enää käsilauk-

kuihin, joten niitä pidettiin puutarhoissa. Minun säälittävälle par-

vekkeelleni tuskin mahtuisi minkään sorttista eläintä. Minulla oli 

vielä matkaa linnassa asumiseen.

”Eikö olekin söpö, kultaseni?” yksi nainen kysyi.

”Äiti, ostetaan tuollainen!”

”Kultaseni, totta kai. Se sopii hyvin käsilaukkuuni.”

Nainen tyttärineen hävisi kaupan ovesta sisään, kuului pieni 

kilahdus.

Jäin kahden miehen kanssa. Hänellä oli merkillinen ilme.

”Aiotko sinä hankkia tuollaisen?” hän kysyi.

Pudistin päätäni. Jostain syystä sydämeni alkoi takoa. Mies 

pisti kätensä taskuun, otti sieltä paperin. Se oli taiteltu niin, etten 

nähnyt mitä siinä luki. Mies katsoi minua tiiviisti sinisillä silmil-

lään – ne todella olivat poikkeuksellisen tummansiniset – ja tunsin 

yhtäkkiä veren pakenevan sydämestäni ja pakkautuvan poskilleni 
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punaksi. Yritin katsoa taas jääkarhuja. Ne olivat kotoisin kylmästä. 

Ehkä niiden katselu viilentäisi poskeni.

”Lasitalolla  on  tänään  syksyn  Dragonflyn ensimmäinen 

muotinäytös”, mies sanoi.

Tiesin. Totta kai. Luinhan minä lehtiä. Erityisesti muotileh-

tiä. En voinut vastustaa mitään, missä vilahti korkokenkiä.

Mies kumartui lähemmäs minua ja kuiskasi korvaani: ”Toi

von että tulisitte seurakseni.”

”Pöyristyttävää!  Enhän  minä  edes  tunne  sinua”,  sanoin, 

mutta en voinut mitään sille, että ääneni hiukan kupli ja suupie-

leni virnisti.

Mutta minä olin aina hallinnut säännöt, ja small talk oli osa 

peliä, jota osasin kyllä pelata, vaikka en ollutkaan seurapiirikissa.

”Olen  pahoillani,  madame”,  mies  sanoi,  mutta  kuulosti 

huvittuneelta.

”Neiti.”

”Mademoiselle”, mies sanoi ja tarttui kämmeneeni. Hän laski 

paperinpalan kämmenelleni, sulki sormeni sen ympärille ja suuteli 

sitten kättäni. ”Odotan teitä illalla kello kahdeksan.”

”En edelleenkään tunne sinua.”

”Tule ottamaan selvää. Siellä on muuten lisää… noita.” 

Vilkaisin  uudestaan  näyteikkunaa  ja  siellä  rauhallisesti 
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nukkuvia, kiiltäväturkkisia eläimiä, jotka olivat pieniä kuin peh-

molelut. Aioin sanoa jotakin, mutta kun käännyin, mies oli hävin-

nyt yhtä äänettömästi kuin oli paikalle tullutkin. Avasin paperin-

palan. 

Se oli ensimmäisen luokan sisäänpääsylippu.

Lydia oli kuolla kateudesta, kun kuuli, minne olin menossa. Hän-

kin olisi  tahtonut  päästä  Dragonflyn näytökseen,  mutta  hän oli 

tuhlannut juuri kaikki rahansa hurvitteluun, eikä budjetti antanut 

periksi monen tonnin lippuihin.

”Entä jos hän on sekopää ja murhaa sinut sivukadulla?”

”Lasitalo on keskustassa”, huomautin. ”Ei sivukadulla. Eikä 

hän vaikuttanut hullulta.”

”On hullua jaella ympäriinsä noin kalliita lippuja.”

”Hulluutta olisi olla ottamatta sitä vastaan. Sitä paitsi, hän 

oli söpö”, sanoin. ”Ja komeakin.”

Lydia  pyöräytti  silmiään.  ”Kukaan  ei  ole  molempia  yhtä 

aikaa."

Kun Lydia tajusi, että en aikonut luopua iltasuunnitelmis-

tani  (”Älytöntä!”),  hän lupasi  lainata minulle  Louboutinit  ehty-

mättömästä kenkävarastostaan ja laittaa tukkani. Kohta hän olikin 

innostunut ja uskoi, että minulla olisi luvassa vuosisadan treffit. 
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En kehdannut sanoa, etten ollut ihan varma, olivatko nämä treffit 

lainkaan.  Joka  tapauksessa  olin  saanut  päähäni  mennä,  ja  kun 

minä sain päähäni jotain, niin… no, se oli menoa.

Entä jos  muukalainen ei  tulisi  paikalle  lainkaan?  ajattelin 

solahtaessani pikkumustaan, joka kimalsi vaatehuoneen spottiva-

loissa.

Seisoskelin lasitalon aulassa. Suuren tilan kattokin oli lasia ja tähti-

taivas kimalsi suoraan sisään. Se oli niin selkeä, että hetken kuvit-

telin, että katto ei ollut aito. Joutsenen lentäessä katon yli vakuu-

tuin siitä, että katto todellakin oli läpinäkyvää lasia eikä valkokan-

gasta.

Aula oli  tyylikkään mustavalkoinen. Joka paikassa parveili 

ihmisiä, iltapukuihin pukeutuneita naisia ja miehiä frakeissa ja tar-

joilijoita,  jotka  taiteilivat  drinkkitarjottimien  kanssa.  Nappasin 

yhdeltä martinin hermostuksissani.

Minua jännitti. Täällä oli rikkaita, superrikkaita, ja kaikkia 

kuuluisuuksia – tuolla oli presidenttikin! Ja Lady Gaga! Tai no, 

ainakin joku kovasti hänen näköisensä. Ja pienempiä tähtiä. Mie-

tin kehtaisinko ottaa pinkin pokkarini laukusta ja kuvata jotakuta 

salaa. Voisin myydä kuvat lehteen ja rikastua, ehkä minut palkat-

taisiin viihdetoimittajaksi, niin kuin ystäväni Robert, joka sai joka 
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viikko liehua juhlissa ja sai ilmaiseksi kaikkea kivaa, kuten ulko-

maanmatkoja…

Juuri kun olin jo kuvitellut itseni noutamassa Vuoden par-

haan journalistin palkintoa (jonka poikkeuksellisesti  olin saanut 

haastattelemalla  yhtä  maailman  kuuluisimmista  ja  parhaiten 

pukeutuvista näyttelijöistä), viereeni ilmestyi varjo.

”Tulit”, muukalainen sanoi.

”Oh”, sanoin. 

Tennarit olivat poissa. Samoin farkut ja t-paita. Miehellä oli 

frakki ja mustat, suorat housut, ja Pradan kravatti ja kengät, ja ne 

istuivat hänelle kuin nenä päähän.

”Epäilitkö?”

Mies hymyili.  Hänen hymyssään oli  jotakin… tietäväistä? 

Salaperäistä? Oli mitä oli, en saanut silmiäni irti siitä. ”Vähän”, 

sanoin. ”En ollut tunnistaa sinua noin pukeutuneena.”

”Äitini hallitsi etiketin”, mies sanoi. ”Älä koskaan väheksy 

saamaasi  kutsua  olemalla  välittämättä  pukukoodista.  Saanko 

luvan?”

Mies  ojensi  kätensä  ja  minä  tartuin  siihen.  Hymyilin. 

”Mennään. Minä muuten olen Fiia.”

”Hauska tutustua, Fiia. Minä olen Anton.”

Minusta tuntui, ettei se ollut miehen oikea nimi, mutta en 
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välittänyt.  Hän  selvästi  salasi  jotakin,  mutta  hän  oli  syötävän 

hyvännäköinen, ja  ottanut  minut avecikseen näytökseen,  vaikka 

varmasti  olisi  saanut  jonkun  toisenkin.  Minun piti  olla  otettu, 

mutta minä en ollut otettu, minä aloin olla myyty. Tämä oli usko-

mattoman jännittävää!

Kihelmöin  jännityksestä,  kun  kuljin  Antonin  rinnalla 

catwalk-saliin. Lipuillamme pääsi eturiviin.

En ollut koskaan istunut eturivissä missään.

Valot  himmenivät  ympäriltämme  ja  syttyivät  lavalle.  Musiikki 

alkoi soida. Mallit astelivat lavalle yksi toisensa jälkeen toinen tois-

taan uskomattomimmissa vaatteissa, luomuksissa, joita olin näh-

nyt ennen vain katalogien sivuilla.

Kaikki oli harkittua hatuista ja hiuskoristeista rannerenkai-

siin ja kenkien pohjiin. Yleisö henkäisi vähän väliä ihastuneena, ja 

salamavalot  räpsivät.  Seuraavina  päivinä  lehdissä  kirjoiteltaisiin 

napakymppiin  osuneesta  syysmallistosta.  Kirjoitettaisiin  jotakin 

sellaista kuin ”harvoin nähtyä harmonisuutta”, ”sykähdyttävää” ja 

”pääsuunnittelijan itsensä ylittäminen vuosikausien hiljaisempien 

vuosien jälkeen”.

”Kuinka  ihanaa”,  kuiskasin.  ”Katso  tuota  vaaleanpunaista 

asua.”
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”Se on hyvin viehättävä”, Anton sanoi.

Ja jälleen hänen äänessään oli jotain sellaista joka sai minut 

tuntemaan, ettei hän ollut aivan tosissaan. Hän näytti oikeastaan 

koko ajan siltä kuin häntä olisi naurattanut ja minua alkoi vähän 

ärsyttää.

Miksi hän oli raahannut minut muotinäytökseen, jos vaat-

teet eivät lainkaan kiinnostaneet häntä?

”Eikö mikään ole vielä vakuuttanut sinua?” kysyin.

”Ei vielä”, Anton vastasi.  ”Odotan lopuksi luvattua jymy- 

yllätystä.”

”Vai niin.”

”Alussa oli kyllä yksi hattu, jonka sulista pidin”, hän myön-

si.

”Vai pidit sinä pelkistä sulista. Miksi sinä ostit tänne lipun? 

Kaksi? Onko sinulla jossakin puoliso, joka ei päässyt käyttämään 

lippua?”

”Ei tietenkään ole. Millaisena ihmisenä pidät minua?”

”Minulla ei ole aavistustakaan”, sanoin ja siemaisin drink-

kiäni  jotain  tehdäkseni.  ”Ihmisenä,  joka  valitsee  seuralaisekseen 

ensimmäisen kadulla vastaantulevan?”

”Shyy!” joku kuiski takaamme. Hiljenimme ja seurasimme 
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näytöstä.  Musiikki  pauhasi,  valot  välkkyivät  kiivaammin. 

Aloimme lähestyä näytöksen loppuhuipentumaa.

”En valinnut ensimmäistä”, mies kuiskasi korvaani. ”Valit-

sin sinut.”

”Miksi?”

”Koska sinä näytit siltä.”

”Miltä?”

”Että sinä voisit ymmärtää.”

”Ymmärtää mitä?” Aloin toden teolla turhaantua. En voinut 

keskittyä näytökseen, kun en tajunnut, mitä tämä kaikki tarkoitti.

”Näet kohta.”

”Shh!” takaa suhistiin taas.

Hiljenimme taas. Miehen käsi lepäsi käsinojalla. Minun teki 

mieli  koskettaa  sitä  kaikesta  huolimatta.  Juuri  kun aioin  tehdä 

niin, valot sammuivat.

Viimeinen  osa  alkoi.  Loppuhuipennus,  josta  oli  kohuttu 

viikkoja etukäteen, vaikka kukaan ei tiennyt, mitä se käsitteli.

Lava oli melkein hämäränä, joku asteli sitä pitkin ja pysähtyi 

catwalkin päähän.

Valokeila syttyi ja ihmiset henkäisivät.

Mallilla oli päällään mitä uskomattomin luomus. Se oli vih-

reää  ja  kimaltavaa  ja  muhkeaa  –  se  oli  uskomaton,  kaunis 

13



vaatekappale,  jonka  saadakseen  jokainen  nainen  olisi  repinyt 

vaikka hiuksia päästään. Se oli paljastava, mutta ei liian paljastava, 

ja se oli hienostunut ja elegantti, ja siihen kuului hattu, joka…

Hattu liikahteli.

Se todella liikahteli!

”Anton!” sanoin. ”Tuon mallin hatussa on liikkuvia hattu-

koristeita.”

Se tuntui merkilliseltä. Mutta ne olivat kauniita ja pieniä ja 

liikkuvia,  vihreitä  ja  punaisia  ja  keltaisia,  niin  uskomattoman 

aidon värisiä ja mallin pukuun sopivia, ja niitä oli, en valehtele,  

ainakin sata. Kun katsoin tarkemmin, niitä oli muuallakin naisen 

vaatteissa. Olkapäillä, kenkien kärjissä, takarusetissa…

”Onkohan  niissä  patterit  vai  toimivatko  ne  aurinkoener-

gialla?” mietin.

Valot räpsyivät. Kaikki halusivat näistä ihmeellisistä pienistä 

koristeista kuvan. Niitä oli vaikea kuvailla, mutta ne olivat todella 

katseenvangitsijoita, ne olivat niin  aitoja, eivät mitään päälle lii-

mattuja kukkasia tai koristeita tai nauhoja. Ne liikkuivat mallin 

askelia myötäillen. En ollut koskaan nähnyt niin erikoista asua, en 

tv:ssä, katalogeista puhumattakaan.

”Ei kumpaakaan”, Anton sanoi. Hänen ilmeensä oli synken-

nyt hieman. ”Kuuntele.”
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”Musiikkiako?”

”Musiikki loppui.”

Tosiaan,  en  ollut  huomannut  sitä.  Musiikki  oli  lakannut 

soimasta. Sen tilalla oli viserrystä. 

”Ne ovat laululintuja”, tajusin. ”Ne ovat nuo pienenpienet 

keltaiset,  ja  nuo suuremmat,  joita  on hatussa,  ne  eivät  olekaan 

pelkkiä koristeita, ne ovat –”

”Pienennettyjä riikinkukkoja!” joku yleisöstä huusi.

Aplodit valloittivat salin. Malli asteli pois. Hänen perässään 

tuli vähemmän raflaavia asuja. Jokaisen kampauksessa oli minirii-

kinkukkoja, jotka oli kiinnitetty paikoilleen siroilla kultaketjuilla. 

Mallit  kantoivat  myös  lemmikkejä  mukanaan;  yhdelläkin  oli 

hopeinen pieni käsilaukkuhäkki, jossa nukkui jääkarhu.

”Uskomatonta”, Anton sanoi. ”Että ne todella tekivät sen. 

Ja miten kukaan on suostunut moiseen naurettavuuteen?”

”Jääkarhut eivät näytä välittävän.”

Anton vilkaisi  vieressä  istuvia  ihmisiä,  mutta  nämä olivat 

syventyneet katsomaan näytöstä ja hurraamaan. ”Eivät niin. Ne 

on huumattu. Nyt viimeinen malli tulee… Odota merkkiä.”

”Mitä merkkiä?”

Mutta Anton oli jo noussut ylös. Hän hiippaili lavan reu-

nalle – kukaan ei näyttänyt kiinnittävän huomiota.
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Yhtäkkiä jotain lensi lavalle ja räjähti. Lava peittyi savuun. 

Joku kirkui. Syntyi kaaos. Minä olin liimattu paikoilleni, mutta 

sitten en voinut olla toimimatta. Lähdin juoksemaan sinne, missä 

olin nähnyt Antonin viimeksi.

”Anton!”

Salissa  oli  hirvittävä  meteli,  ihmiset  poukkoilivat  sinne 

tänne, ja yhtäkkiä sprinklerit alkoivat valuttaa vettä ihmisten pääl-

le. Syntyi täydellinen pakokauhu. Ihmiset pyrkivät ulko-oville.

Oli niin savuista, etten nähnyt eteeni. ”Anton!”

Hän tarttui minun käteeni. ”Minä pyysin odottamaan!”

”Minä en luvannut odottaa! Mitä sinä teet! Tapoitko sinä 

jonkun!”

”Se oli  savupommi. Se ei ole vahingollista, korkeintaan saa 

yskimään. Äkkiä, on kiire.”

Hälytyssireeni alkoi soida. Anton piti minua kädestä ja me 

juoksimme  kohti  takahuonetta.  Sinne  ei  saanut  mennä,  mutta 

tässä  tilanteessa  sillä  ei  ollut  väliä.  Olisimme  kohta  valtavassa 

pulassa,  ellemme  pääsisi  rakennuksesta  pois.  Anton  oli  pahem-

massa pulassa kuin minä, mutta ei minunkaan toimintani hyvältä 

näyttänyt.

Outoa  kyllä,  en  välittänyt  tippaakaan.  Suonissani  sykki 
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adrenaliini. Korkokengissä oli vaikea juosta. Anton antoi minulle 

avaimen. 

”Äkkiä!”

Takahuone oli  tulvillaan  häkkejä.  Hän alkoi  availla  niitä. 

Seisoin  hetken  paikoillani,  mietin  että  kampaukseni  oli  ihan 

pilalla, ja sitten totesin että se oli toisarvoista. Heittäydyin kontil-

leni maahan ja aloin käydä häkkejä läpi. Se oli vaikeaa, sillä siellä-

kin oli savua, joskaan ei yhtä paljon kuin katsomon puolella.

Kauempaa  käytäviltä  kantautui  vieläkin  kirkunaa.  Käteni 

vapisivat, kun availin lukkoja. Eläimet hyppelivät niistä pois, lin-

nut lehahtivat lentoon. 

”Mistä sait avaimet!” huusin.

”Epävirallisesti!” Anton huusi.

Sitten  alkoi  kuulua  sireenien  ulvontaa.  Heitin  avaimen 

menemään ja juoksin Antonin luo. Mennään! 

”Sekunti!” Hän oli viimeisen häkin luona. Avain ei tuntu-

nut sopivan siihen.

”Et ehdi!”

”Minä en jätä tätä!”

Häkissä oli surullisin jääkarhu, jonka koskaan olin nähnyt. 

”Tämä on sairasta, nämä kuuluvat jäätikölle.”

”Anton, ihan totta! Poliisit tulevat!”
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”En jätä –”

”Äh, minä hoidan sen.”

Tartuin avaimeen ja heitin sen menemään. Tartuin häkkiin. 

”Ei se toiminut. Mennään.”

Anton katseli minua ihaillen. En ehtinyt miettiä sitä. Häkki 

kilisi, kun juoksin sitä roikottaen kohti hätäuloskäyntiä. Olimme 

ulkona juuri ja juuri ajoissa, oven takaa kuuluivat poliisien äänet. 

Vaara ei kuitenkaan ollut ohi. Lähdimme juoksemaan kohti sivu-

katua.

Se  ei  ollut  helppoa  korkkareissa  ja  ihoa  myötäilevässä 

mekossa. En ollut mikään urheilija, toisin kuin Anton näytti ole-

van, mutta sain jännityksestä ja endorfiinista voimaa. Juoksimme 

niin pitkään, että  mitään ei enää kuulunut,  ja  päädyimme har-

maalle sivukujalle keltaisen katulampun valoon.

Jääkarhu vikisi häkissään. Otin korkkarini jalasta ja hakka-

sin lukon rikki. Sitten otin pelokkaan jääkarhun ja painoin sen 

rintaani vasten.

”Vau”, Anton sanoi. ”Nainen, sinussa on tyyliä.”

”Niin sinussakin”,  sanoin.  ”En ole ikinä tavannut ketään, 

jolla  olisi  pokkaa tehdä eläinoikeusisku kesken muotinäytöksen. 

Se oli kuuminta mitä olen ikinä nähnyt.”

Jääkarhu rauhoittui. Se kai piti sydämeni kiivaasta sykkeestä 
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ja ihoni lämmöstä. Olin hengästynyt. Istuin alas asvaltille. Anton 

istui myös. Mikä ilta! Teki mieli nauraa! Mitähän Lydia ajattelisi,  

jos saisi tietää?

”Voisinko ymmärtää tämän niin, että jos kutsun sinut drin-

kille, sinä suostut?” Anton kysyi.

”Voi kyllä”, sanoin. ”Sinulla on kyllä liikaa vaatteita, saatan 

repiä ne pois päältäsi.”

Mies nauroi. ”Vapautetaan ensin jääkarhu.”

Jääkarhu nuolaisi poskeani. Silitin sitä. Laskin sen maahan. 

Se jäi kiltisti odottamaan. Anton suuteli minua. Ei ollenkaan hul-

lummin laittomuuksia harrastavaksi eläinaktivistiksi.
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Henriettan kaapit
Susan X

Kun Henrietta heräsi,  aurinko paistoi  ulkona,  ja kaa-

pissa kolahteli hiljaisesti. Hän hieraisi silmiään raukeasti 

ja  venytteli  pitkään.  Lauantaisin  sentään  sai  nukkua 

niin pitkään kuin nukutti. Vapaapäivän auvoa ei kuitenkaan kes-

tänyt kauan. Väkisinkin hänen silmänsä etsiytyivät vaaleiden ver-

hojen läpi paistavasta lämpimästä valosta tammipuiseen kaappiin, 

joka seisoi sängyn vasemmalla puolella. Kolina kaapissa voimistui. 

Henrietta muksautti kaappia nyrkillä. Ei näin aikaisin aamulla. Ei 

tänään.

K

Hän nousi ylös, mulkaisi nyt hiljentynyttä kaappia ja asteli 

pesuhuoneeseen.

Suihku tuntui  hyvältä ihoa vasten.  Henrietta  antoi  veden 

valella  kehoaan  ja  pesi  itsensä ajatuksiin  vaipuneena.  Huoneen 

nurkassa seisovasta pyykkikaapista kantautui kalahtelua, epäsään-

nöllistä,  kuin  puukeppien  putoilua  toistensa  päälle.  Henrietta 

käänsi  vettä kuumemmalle,  antoi  ihonsa  tottua  siihen  ja  lisäsi 
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sitten  taas  lämpöä.  Pian  hän  näytti  aivan  keitetyltä ravulta. 

Lopulta  hän ei  kestänyt  enää enempää.  Nopealla  liikkeellä hän 

väänsi veden jääkylmälle ja puristi kätensä nyrkkiin.

Vielä hetki.  Vielä hetki.  Viisi  sekuntia myöhemmin Hen-

rietta loikkasi suihkusta kiljahtaen, törmäsi päin pyykkikaappia ja 

nauroi  riemukkaasti.  Hana kiinni,  pyyhe  päälle.  Harva  asia  sai 

veren kiertämään yhtä tehokkaasti, vaikka parikin muuta keinoa 

käväisi  hänen  mielessään.  Kun  hän  sammutti  valot  jälkeensä, 

kaappikin oli hiljaa.

Henriettan asunto oli talon ylimmässä kerroksessa ja yöksi 

hän veti  aina  ohuet  harsoverhot  kiinni,  joten vaatteilla  ei  ollut 

kiire. Niitä hän voisi miettiä aamiaisen jälkeen. Pyyhe lensi kaa-

ressa  ja  jäi  roikkumaan olohuoneen tuolin selkämyksestä maata 

laahaten. Keittiössä Henrietta pysähtyi pohtimaan, mitä haluaisi 

syödä. Jugurttia ehkäpä, ja mysliä. Terveyslehdet puhuivat rasvat-

toman jugurtin puolesta, mutta Henriettan mielestä se oli propa-

gandaa, kuten kevytlimonaditkin. Ei kaikesta tarvinnut nipottaa. 

Hän osti tavallisia, sokeroituja jugurtteja, koska piti niistä. Elämä 

oli liian lyhyt pikkuseikoista pingottamiseen. Sellaiset kuului rai-

vata syrjään. Henrietta oli hyvä raivaamaan.

Kuivatarvikekaapista kuului kolahdus, sitten toinen. Antaa 

sen myslin sittenkin olla, päätti Henrietta ja otti banaanin. Sitä 
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voisi dipata jugurttiin. Ohimennessään hän tömäytti kaappia kyynär-

päällään ja suuntasi olohuoneen puolelle.

Henrietta kiersi koko huoneen, kilautteli matkalla kaappien 

ovia  lusikallaan  ja  asettui  sitten  risti-istuntaan  korkean  tyynyn 

päälle matalan sohvapöydän ääreen. Lehteä hänelle ei tullut, eikä 

omaisuuteen kuulunut minkään valtakunnan tablettia tai  pädiä, 

joten  aamuluettava  piti  löytää muualta.  Henriettalla  oli  tapana 

hankkia käytettyjä sarjakuvalehtiä ja lukea niitä aamupalan kanssa. 

Kun lehti oli luettu, jouti sekin poistettavaksi. Turhaa painolastia 

ei ollut mitään mieltä haalia, se oli Henriettan motto.

Vasta  istuuduttuaan  hän  huomasi  ottaneensa  jääkaapista 

banaanijugurtin.

Banaania banaanijugurtin kera. Se huvitti Henriettaa ja hän 

toivoi  hetken,  että hänellä olisi  joku,  jonka  kanssa  olisi  voinut 

jakaa tämän nokkelan huomion. Ehkäpä jo huomisaamuna olisi. 

Henriettalla oli illalla treffit.

Huomio sai hänen ajatuksensa harhailemaan. Kun jugurtti 

oli syöty, lusikka lähti ikään kuin itsekseen harhailemaan pitkin 

ihon pintaa, leualta kaulalle, rintaa pitkin, nännin päälle. Metalli-

lusikka jäi tekemään pyörivää liikettä koveralla puolellaan ennen 

kuin jatkoi matkaansa vatsan yli, karvojen halki.

Kupera puoli saavutti kohteensa, painoi kevyesti ja muljah-
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teli  herkän kohdan yli  kerta  toisensa  jälkeen.  Lusikan reuna ei 

ollut terävä, mutta melkein tuntui siltä silti. Sen pidemmälle Hen-

rietta ei ollut halunnut mennä kipuun liittyvien kokeilujen kanssa. 

Ei vielä. Lusikan reunan kevyet raapaisut riittivät.

Henrietta värisi, miltei tärisi, mutta malttoi sitten mielensä 

ja  laski  hengähtäen  lusikan  pöydälle.  Nyt  ei  ollut  oikea  hetki. 

Illalla  sitten.  Jonkun  kanssa.  Henrietta  nautti  hetken  itsekont-

rollin tunteesta. Sitten hän veti syvään henkeä ja nousi, venytteli 

hetken ja lähti pukeutumaan.

Vaatekaappi ei ehtinyt kolahtaa kertaakaan, kun Henrietta 

työnsi  liukuoven  auki  ja  murahti  varoittavasti.  Illan  asu  olisi 

tumma, sen hän oli jo päättänyt, joten alusvaatteiksi kelpasi vii-

ninpunainen setti. Päiväksi hän valitsi mustat farkut ja tummansi-

nisen bleiserin kermanvärisen paidan päälle. Sitten hän lähti kau-

pungille  hoitamaan  asioitaan,  elämään  elämäänsä.  Mennessään 

hän  potkaisi  kengällään  eteisen  takkikaappia,  josta  ehti  kuulua 

yksi kova kolaus.

Päivä kääntyi  iltapäiväksi  kuin huomaamatta.  Henrietta  ei  edes 

ollut varma, mihin kaikki aika meni. Oli hän kyllä käynyt kau-

passa,  tai  ehkä kahdessa,  ja  pysähtynyt  kahville  ystävättärensä 

kanssa. Silti kello oli luvattoman paljon siihen nähden, mitä hän 
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oli saanut aikaan. Hänen päivässään oli selvästi ollut turhaa täy-

tettä. Se pitäisi raivata pois vastaisuudessa.

Henrietta söi kevyen, myöhäisen lounaan ja kävi katsomassa 

elokuvan ennen kuin lähti käymään kotona. Siellä kaapit kalkka-

sivat kuin häntä odottaen. Kalkatkoot. Henrietta heitti  päällim-

mäiset vaatteensa sohvan selkämykselle ja pukeutui mustaan mek-

koonsa.  Kengät  vaihtuivat  korkkareihin,  kasvoille  sukesi  kevyt 

meikki. Ei liikaa pingottamista. Niin hän eli. Lopulta vain vaate-

kaappi oli hiljaa, kun Henrietta poistui asunnosta. Hän pamautti 

oven kiinni aika lujaa, jos ne muut siitä tokenisivat.

Taksi  pysähtyi  ravintolan eteen.  Henrietta  vingautti  kort-

tiaan ja kiirehti jalkakäytävän yli, sillä oli alkanut sataa. Paksumpi 

meikki olisi  voinut mennä pilalle.  Sen siitä saisi,  jos ei  leikkaisi 

painolastia pois ajoissa.

Deitin nimi oli Mikael. Henrietta oli tavannut hänet kerran, 

ystävättärensä juhlissa  kuukausi  sitten.  Myöhemmin  Mikael  oli 

soittanut ja pyytänyt häntä ulos. 

Vastattuaan  Henrietta  oli  istuutunut  sohvalle  lekottele-

maan. Hän oli heti muistanut Mikaelin, etenkin hänen silmänsä. 

Vilkkaat,  leikkisät.  Rohkeat.  Hivenen julkeat.  Hän oli  sanonut 

kyllä. Ehkäpä tästä tulisi jotain. Ja jos ei tulisi, se oli osa elämää 

sekin. Tärkeintä oli olla jäämättä huonon suhteen loukkuun, vat-
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vomaan loputtomiin ahdistavia ympyröitä. Silloin piti olla rohkea 

ja,  kyllä,  raivata  tarvittaessa.  Sivuun  vain,  kuten  kaikki  aiem-

matkin epäonnistumiset.

Henrietta hymyili Mikaelille, jolla oli vaalea puku ja leik-

kisä, supersankareiden kuvilla koristeltu solmio. Mies nousi pöy-

dästä, suuteli häntä kevyesti poskelle ja herrasmiehen elkein auttoi 

istuutumaan.  Kuin vahingossa  Henriettan käsi  tuolin istuimeen 

tarttuessaan hipaisi miehen etumusta. Hän katsoi miestä suoraan 

silmiin  ja  hymyili  viattomasti.  Hetkellinen  hämmennys  käväisi 

Mikaelin  kasvoilla,  sitten  se  vaihtui  tietävään  virneeseen.  Nyt 

Henrietta häkeltyi hetkeksi. Kumpi pelasikaan kumpaa?

Alkupalat tuotiin pöytään, ja Mikael kyseli Henriettan elä-

mästä,  työstä,  harrastuksista,  kaikesta  siitä harmittomasta,  josta 

voidaan puhua ilman, että oikeasti paljastaisi itsestään mitään tär-

keää. Alkudrinkkien jälkeen viinipullo aukesi,  ja sen pinta lähti 

laskuun.  Henriettasta  Mikael  vaikutti  huumorintajuiselta  seura-

mieheltä.

Pääruoka toi mukanaan vakavammat aiheet ja tummempaa 

viiniä.  Keskustelu  muuttui  rohkeammaksi,  Mikaelin  vihjailevat 

heitot suoremmiksi. Henrietta kertoi, mitä elämältään halusi, mil-

laisen ihmisen kanssa sen halusi viettää.

25



”Onko  sinulla  ollut  monta”,  Mikael  aloitti,  ”Tarkoitan, 

oletko kokeillut monen kanssa?”

”Mitä, seksiäkö?”

”Sitäkin. Elämää.”

Henrietta kohautti olkapäitään. ”Onhan niitä ehtinyt olla. 

Miehiä ja naisia.”

Mikael ei siitä hämääntynyt. ”Mikä on jäänyt toimimatta?”

”Milloin mikäkin. Kemia.” Henrietta hymyili lasinsa reunan 

yli. 

”Joidenkin mielestä ei voi olla ystävä sellaisen kanssa, jota 

on joskus rakastanut”, Mikael sanoi. ”Minusta olisi sääli, jos niin 

olisi. Minä haluan pitää yhteyttä kaikkiin, jotka ovat joskus olleet  

minulle tärkeitä.”

”Minä  en  takerru  menneisiin”,  Henrietta  sanoi.  He  kat-

soivat toisiinsa pöydän yli. Jonkin aikaa ateria jatkui vaitonaisena.

Jälkiruoan myötä saapui likööri ja miellyttävä humala. Estot 

kaikkosivat  keskustelusta yksi kerrallaan.  Pikkusalaisuuksia vaih-

dettiin piirakkalautasten yli.

”Sinäkö rakastat ja unohdat?” kysyi Mikael.

”Eihän  niitä  kokonaan  unohda”,  sanoi  Henrietta.  ”Aina 

niistä  jotain  jää.  'Meillä  oli  niin  ihanaa',  jotkut  muistuttavat. 

'Kaiken tämän ajan jälkeen tahdon sinua vieläkin', toiset vaativat. 
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Minä en sellaiselle korvaani lotkauta. Mennyttä mikä mennyttä. 

Vanha pitää unohtaa, että voi siirtyä eteenpäin.”

”Niin,  sinähän  et  takerru  menneeseen”,  sanoi  Mikael 

hieman sammaltaen. Likööri oli vahvaa ja makeaa.

”En”, vastasi Henrietta, ”mutta joskus menneisyys takertuu 

minuun. Jotkin asiat jäävät mielen perukoille kolisemaan, halusi 

tai ei.”

”Mentäisiinkö?” Mikael kysyi. ”Minun luokseni.”

”Mennään”, Henrietta vastasi. ”Mutta minun luokseni.”

Taksissa Mikael kävi kiihkeänä. Kädet vaelsivat vallattomasti joka 

puolella  ja  Henrietta  toppuutteli  parhaansa mukaan.  Ei  hänellä 

julkista  suutelua vastaan ollut  mitään,  mutta  tietyt  asiat  kuului 

jättää  neljän  seinän  sisälle.  Hän  otti  Mikaelia  kädestä  tiukasti 

kiinni ja katsoi silmiin.

”Kerro  minulle  salaisuus,  jota  et  haluaisi  paljastaa  ensi- 

treffeillä.”

Mikael katsoi takaisin, sitten pois. Kun hän puhui, ääni oli 

hädin  tuskin  kuiskaus.  ”Teininä  olin  parhaan ystäväni  mökillä. 

Siellä  ei  ollut  vessaa,  huussi  vain.  Olin  unohtanut  laittaa  oven 

säppiin.  Kaverini  avasi  oven  ja  yllätti  minut  runkkaamasta.” 

Henrietta  nyökkäsi.  Kotvan  kuluttua  Mikael  jatkoi.  ”Hetken 
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emmittyään hän ehdotti, että koska oli nähnyt minut, tasapainon 

vuoksi hän voisi runkata, kun minä katson.”

”Teittekö niin?” Henrietta kysyi.

Mikael punastui niskaa myöten. ”Sitä minä en kehtaa ker-

toa.”  Hän  poimi  taskustaan  valkean  liinan  ja  pyyhkäisi  sillä 

otsaansa. ”Entä sinä?” hän sanoi. ”Onko sinulla luurankoja kaa-

peissa?”

Henrietta naurahti. ”Eikö kaikilla ole?”

Lopun matkaa Mikael istui hiljaa ja tyytyi pitämään Hen-

riettaa kädestä, mutta jo hississä hän kävi taas villiksi.

”Ei täällä”, Henrietta sanoi ja työnsi Mikaelin kädet rinnoil-

taan.  Toinen  niistä  luiskahti  alaspäin  ja  päätyi  määrätietoisesti 

sisäreidelle. Henriettaa alkoi jo miltei ärsyttää, mutta vielä hän ei 

ollut valmis tuomitsemaan deittiään toivottomaksi. Toivottoman 

innostuneeksi kylläkin. Halusihan hänkin seksiä, muttei sentään 

hississä.

He enemmän horjahtivat kuin astuivat asuntoon sisään, toi-

siinsa  kietoutuneina.  Henrietta  vastasi  kiihkeään suudelmaan ja 

työnsi  Mikaelin  päin  eteisen  kaappia.  ”Minä  pidän  pikkutuh-

muuksista”,  hän  supatti.  ”Varovaisesta  nipistelystä,  hampaista 

iholla.” Mikael nyökki päätään ja mumisi jotain haudatessaan kas-

vonsa Henriettan kaula-aukkoon.
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Olohuoneen  kohdalla  Henrietta  huomasi  päiväiset  vaat-

teensa sohvan selkämyksellä sekä lattialle valahtaneen pyyhkeen, 

mutta Mikael ei  onneksi  katsellut  ympärilleen.  Jokainen kaappi 

olohuoneessa kalkkasi,  kun he sujahtivat oviaukon ohi matkalla 

makuuhuoneeseen.

Perillä he rojahtivat sängylle. Henrietta pani merkille, miten 

sängyn vieressä seisova kaappi paukkasi vaativasti, muttei yltänyt 

potkaisemaan sitä  Mikaelin  maatessa  hänen päällään.  Kalaukset 

kävivät miltei vihaisiksi, mutta enää Henrietta ei niistä piitannut. 

Hän antoi  Mikaelin kiskoa vaatteensa pois  eläimellisen kiihkon 

vallassa. Mekko sujahti pään yli, liivit avautuivat ja viininpunaiset 

pikkupöksyt  sujahtivat  nilkkoihin.  Henrietta  oli  valmis  viettä-

mään hekumallisen yön.

Potkittuaan omat housunsa pois Mikael laskeutui heti Hen-

riettan päälle. Henrietta tarttui häntä hartioista ja esti häntä työn-

tymästä sisään. Entä esileikki, hän olisi tahtonut kysyä. Leikkimie-

liset  puraisut,  kevyet  raapaisut,  kiihottava  koskettelu?  Mutta 

sanoikin vain: ”Onhan tämä turvallista?” Mikael katsoi häntä höl-

mistyneenä.

”Kai sinä käytät pillereitä?”

Henriettasta  olisi  ollut  mukavampaa,  jos  Mikael  olisi 
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kysynyt  asiasta  jo  aiemmin.  ”Kierukkaa.  Pillerit  eivät  sovi 

minulle.”

”No, sittenhän–”

”Tarkoitan, että eihän sinulla ole mitään, no, tauteja. Koska 

minulla ei ole.”

Mikael  pudisti  nopeasti  päätään.  ”Ei  tietenkään,  mistäs 

minä sellaisen olisin saanut.” Henriettan mielestä vastaus oli tullut 

vähän liian nopeasti, vailla todellista harkintaa. 

Hienoinen äreys  nosti  jo  päätään  Henriettan  sisällä.  Hän 

kiemurteli  Mikaelin alta sänkyä pitkin ja nykäisi  yöpöydän laa-

tikon auki.  ”Tässä”,  hän sanoi  ja  heitti  pitkulaiseen muovipak-

kaukseen käärityn kumin kumppanilleen. Henrietta mietti, että se 

sentään oli sanottava miehen kunniaksi, että tämä asetteli kumi-

hatun  veitikkansa  päälle  yhdestä  kehotuksesta,  mitään  mukise-

matta.

Henriettan oma fiilis oli jo ehtinyt hieman laantua tarpeet-

toman välikohtauksen myötä, mutta Mikaelia se ei tuntunut hait-

taavan. Hän työntyi huokaillen sisään ja siirtyi kiivaaseen, rytmik-

kääseen  tahtiin.  Pian  Henriettakin  pääsi  mukaan  ja  antoi 

hyvänolon aaltojen vyöryä ylitseen. Oikeastaan hän halusi hetken 

aikaa itse määrätä tahdin. Hän voisi nousta päälle, ratsastaa rajusti 

tai  kiusoitella  miestä  liukumalla  hitaasti  edestakaisin.  Mikael 
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painoi  häntä  niin  voimakkaasti  ja  oli  niin  keskittynyt  itseensä, 

ettei  Henrietta  saanut  häntä  kääntymään  kevyesti  työntämällä. 

Hän veti  henkeä lausuakseen tahtonsa ääneen, kun Mikael  jän-

nittyi  kauttaaltaan,  nosti  kehonsa  käsien varaan,  ähki  syvään ja 

tuuppasi lantiollaan vielä pari kertaa.

Sitten hän veltostui takaisin Henriettan päälle.  ”Se tuntui 

niin hyvältä”,  Mikael  sanoi,  hengitti  muutaman kerran  syvään, 

vetäytyi ulos ja kierähti Henriettan viereen. ”Eikö?”

Henrietta  puri  huultaan  ja  punnitsi,  kuinka  terävän  vas-

tauksen antaisi, mutta ennen kuin hän ehti valita sopivaa, vierestä 

kuului jo rauhallista tuhinaa. Henrietta huoahti, avasi uudelleen 

yöpöydän laatikon ja kopeloi käteensä kumisen, pitkulaisen esi-

neen.  Nyt  hän  saisi  määrätä  sekä  tahdin,  että  lopetushetken. 

Sängyn toisella puolen kaappi suorastaan ryskyi, mutta Henrietta 

sulki silmänsä ja antoi aaltojen taas tulla.

Aamulla Henrietta heräsi siihen, kun kieli kulki hänen vasemman 

nänninsä  yli.  ”Huomenta”,  Mikael  sanoi  hymyillen  ja  nuolaisi 

rintaa vielä kerran. ”Kiitos viime yöstä.”

Se oli viimeinen pisara Henriettalle. Rakastelu oli jotakin, 

missä kumpikin antoi ja sai. Siitä ei kuulunut kiittää. Tarve kiittää 

syntyi siitä, että oli saanut antamatta mitään vastineeksi. Kaappi 

31



kolahti lujaa. Mikaelkin hätkähti. ”Tavattaisiinko taas ensi lauan-

taina?” hän kysyi, samalla kun silmät pälyilivät ympäriinsä.

Päätös oli  oikeastaan helppo. Ei Mikaelista olisi  pysyväksi 

kumppaniksi, kun ei edes yhden yön intohimoksi. Hän oli huoli-

maton rakastaja ja takertuva luonne. Sellaiset kuului raivata vailla 

armoa. Ei niistä muuten pääsisi eroon.

”Mitä  mieltä  olet  kimppakivasta?”  Henrietta  kysyi  silmät 

välkähtäen. ”Sinä, minä ja muutama muu?”

”Naisiako?” Mikael kysyi epäillen.

”Naisiakin”, Henrietta sanoi. ”Minullahan on ollut molem-

pia.” Henrietta kääntyi selälleen, levitti jalkojaan ja koukisti niitä. 

Se sai Mikaelin huomion. Henrietta ojensi kätensä ja tarttui jäy-

kistyvään lihaan.

”Ensi lauantaina?” Mikael kysyi, siirtyi Henriettan jalkojen 

väliin ja nojautui kohti.  Taas ilman kumia, Henrietta huomasi. 

Jokainen kaappi asunnossa kolahteli, kalahteli, kolisi ja paukkui.

”Miksei nyt heti?” Henrietta kysyi hymyillen. Hän virnisti 

ilkikurisesti. ”Jokaisellahan meistä on luurankoja kaapissa.”

Kaappi toisensa jälkeen aukesi pamahtaen.
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Haudutettu
Lady Grey

ynttilät, suola ja puurohiutaleet liukuivat pitkin kassa-

hihnaa, kun sain jälleen viestin kuolleelta ex-rakastajal-

tani. 

K
”Elämäsi  on  tietenkin niin  mielenkiintoista,  ettei  minulle 

jää aikaa. Voisit silti kutsua minut edes teelle. En varmasti ehdota 

tätä toiste. Tyhjät lupauksesi saavat minut niin väsyneeksi, etten 

jaksa nousta sängystä”, hän kirjoitti. 

Ähkäisin ja aloin näpytellä vastausta. Ihmiset takanani vaih-

toivat asentoa ja huokailivat, kassatyttö ojenteli kättään ja kohot-

teli  olemattomiin nypittyjä  kulmakarvojaan.  Käteni  hikosivat  ja 

puhelin putosi perässäni jonottavan miehen kiiltävien nahkaken-

kien väliin. Kumarruin poimimaan sen, hymyilin kenkien omista-

jalle  ja  kirjoitin  sitten  vastaukseni  niin  nopeasti  kuin  osasin. 

Ostokset maksoivat enemmän kuin olin kuvitellut ja päätin hakea 

kynttilät seuraavan kerran Tiimarista. 

Kotimatkalla  metrossa  istuessani  mietin  seuraavan  päivän 
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luentoa,  jonka  viimeistelyn  olin  tapojeni  vastaisesti  päättänyt 

jättää  huomisaamuun.  Mietin,  jäisikö  minulle  tarpeeksi  aikaa 

kokeilla  käytännössä uusinta tutkimusasetelmaani,  vai  olisivatko 

opiskelijat tyytyväisempiä kun saisivat vain kuunnella ja teesken-

nellä  tekevänsä  muistiinpanoja.  Mietin  tulevaa  viikonloppua  ja 

vanhempieni  vierailua:  mitä  laittaisin heille  illalliseksi  ja  pystyi-

sinkö pitämään puheenaiheet mukavissa asioissa ja kaukana ikä-

vistä, kuten omasta rahatilanteestani tai isoveljeni kiinnostuksesta 

outoihin uskonlahkoihin. Mietin metroasemien nimien harhaan-

johtavuutta ja vastapäätä istuvan vanhan miehen suuria kurttuisia 

korvia. 

Huhtikuun ilta oli valoisa mutta purevan kylmä kun nousin 

liukuportaat ylös kadulle. Reisiäni pisteli sillä kieltäydyin käyttä-

mästä pitkiä välihousuja näin myöhään keväällä. Kotiin päästyäni 

laitoin vedenkeittimen päälle ja laskin kuumaa vettä teekannuun. 

Teen hautuessa hoidin muut valmistelut. Raivasin pienen olohuo-

neeni lattian tyhjäksi, rullasin syrjään kuluneen itämaisen maton 

ja  paljastin  lattiaan  piirretyn  viisikannan.  Sytytin  seitsemän 

mustaa kynttilää ja laitoin taskuuni eräältä isäni purkutyömaalta 

löytämäni vanhan ruosteisen naulan, joka ainakin ystäväni Maryn 

mukaan suojaisi minua vierailun ei-toivotuilta vaikutuksilta. Vah-

vistaakseni  rituaalin  henkilökohtaisuutta  kaivoin  piirongin- 
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laatikosta pölynhajuisen tukon keltaista tukkaa, jonka olin sääs-

tänyt  äitini  vanhan posliininuken hautajaisista.  Nuken nimi oli 

ollut Helene ja sillä oli ollut kirkuvanpunaiset huulet ja kynnet. 

Laitoin tukon rintataskuuni niin että pari suortuvaa jäi näkyviin. 

Ripottelin lattialle, aivan viisikannan keskelle karkeaa merisuolaa 

ja lopuksi heitin kiteiden päälle vielä muutaman seremoniallisen 

tipan vahvaa, hyvin haudutettua Earl Greytä. 

”Naula vapahtajan varpaista! Hiukset enkelin takaraivosta! Suola-

kide joka halkaisee usvan, ja juoma joka pingottaa silmät! Illanvä-

risten  silmien  ja  loppumattomien muistojen  nimessä,  maailmat 

erottavan  sumun  läpi  minä  kutsun  sinut,  nostan  sinut  ja  teen 

sinulle tilan. Tule! Jätä paikkasi kylmässä ja juo teetä kanssani!” 

huusin ja tunsin tutun, ihokarvat nostattavan viileyden nousevan 

kaikkialle kehooni. Entinen rakastajani oli sanonut, että hänen oli 

helpompi  nousta jos  siivitin messuamistani  käärmemäisillä  käsi-

liikkeillä ja edestakaisilla lantiokahdeksikoilla. Epäilin hänen kek-

sineen tämän vain saadakseen minut näyttämään typerältä. Hei-

lutin kuitenkin hieman ranteitani  ja  pyöräytin lantiollani  köm-

pelön  kahdeksikon.  Samassa  hänen  harmaa,  kulunut  fleece- 

hattunsa jo nousi punaisen savun keskeltä. Hänen kauniit, ivalliset 

silmänsä loistivat. 
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Keskustelumme olivat  aina  samanlaisia.  Kuolema  ei  ollut 

kitkenyt hänen tunnusomaista tapaansa haukkua kaikkea elävää, 

joten hän jatkoi edelleen niiden asioiden haukkumista,  joita oli 

kiivaimmin inhonnut  ollessaan  elossa  –  näitä  olivat  esimerkiksi 

opiskelijat, ryppyiset lakanat ja miedot juustot. Hän valitti myös 

säästä,  reistailevasta  tyrästään  ja  hiustensa  harventumisesta.  Jos 

milloinkaan erehdyin kertomaan hänelle sattumalta tapaamistani 

ihmisistä, tanssituntieni uusista koreografioista tai yliopiston kah-

vihuoneessa leviävistä juoruista, hän nyrpisti nenäänsä ja ilmoitti 

ettei ollut kiinnostunut seksielämästäni. Suhteemme oli oikeastaan 

aivan samanlainen kuin hänen eläessään. 

Oli miten oli, entinen rakastajani istui nyt keskellä olohuo-

nettani  ja  piteli  minua  kädestä.  ”Olen  särkenyt  nuoren  naisen 

sydämen”,  hän sanoi  murheellisesti.  Hänen  ihonsa  näytti  väsy-

neemmältä  kuin  muistin  ja  hänen  silmänsä  verestivät.  Erotin 

ohuet, punaiset suonet hänen silmämunissaan ja juonteet hänen 

kalpeanharmaissa huulissaan enkä voinut olla ihastelematta hänen 

omaksumaansa ihmismäisyyttä. 

Lyhyen  hämmentyneen  hetken  luulin  hänen  tarkoittavan 

itseäni, tai itseäni sellaisena kuin olin kaksitoista vuotta sitten, jol-

loin olin varsin nuori ja hän oli särkenyt sydämeni. 

”Ja  nyt  hän  haluaa  pyyhkeensä  takaisin  ja  minä  olen  jo 
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heittänyt  sen  menemään.  Tiedäthän  miten  inhoan  vieraita 

tavaroita nurkissani.” 

”Miksi hän jätti pyyhkeensä sinulle, jos se oli hänelle niin 

tärkeä?” 

Olin jo muodostanut mielessäni kuvan Pyyhenaisesta. Hän 

muistutti koko lailla äitini vanhaa Helene-nukkea kultaisine hiuk-

sineen  ja  punaisine  mutruhuulineen,  mutta  röyhelöisen  mekon 

sijaan  hänellä  oli  yllään  pelkkä  punaraidallinen  pyyhe.  Arvelin, 

että hänestä tultaisiin keskustelemaan vielä pitkään. 

”Koska hän oletti  tulevansa takaisin.  Hän oletti  tulevansa 

takaisin ja järjestävänsä elämäni sellaiseksi kuin hän haluaisi sen 

olevan. Vain tummansinisiä kauluspaitoja, vain yksi pullo viiniä 

iltaa  kohden ja  maustepurkit  itse  tehtyine  etiketteineen hyvässä 

järjestyksessä hellan päällä. Kun sitten selitin hänelle että mausteet 

vain  paakkuuntuisivat  käyttökelvottomiksi  ja  että  olen  kyllin 

vanha päättämään itse miten paljon juon ja mitä päälleni puen, 

hän  raivostui.  Hän  on  täysin  epärationaalinen.  Aikuinen  lapsi. 

Aivan pöyristyttävän itsekeskeinen.” 

Entinen rakastajani piti tauon ja siveli kämmentäni hellästi 

kynsillään.  Hänen kätensä olivat  aina kuivat  ja viileät.  Häpesin 

omia kostuvia, lihaisia kämmeniäni. 

”Hän  elää  vain  komennellakseen  muita.  Hän  komensi 
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minut jopa poninsa selkään ja minä annoin sen kaiken tapahtua 

koska hänellä oli saparot ja hohtavanvaalea tukka.” 

Vedin käteni pois ja sipaisin maantienruskeaa sänkeäni. 

”Ei sinulla ole enää elämää järjesteltäväksi.” Tiesin , että hän 

loukkaantuisi, mutta en voinut kuin jatkaa. ”Etkä sinä enää syö tai 

juo. Enkä usko että voisit ratsastaa ponilla vaikka kuka komen-

taisi, sillä sinun jalkasi ovat pelkkää illuusiota.” 

Hetken hän näytti niin loukkaantuneelta, että olin jo mel-

kein pahoillani. Sitten hän purskahti nauruun. Kummitusten nau-

russa on aina jotain paljon karmivampaa kuin niiden itkussa tai 

valituksessa.  Niiden nauraessa  kuulee,  miten  ilot  tippuvat  yksi-

tellen  maahan  ja  lahoavat.  Miten  sielu  hiljalleen  museoituu, 

asentaa  saleihinsa  hälytysjärjestelmät  ja  alkaa  vaatia  sisäänpääsy-

maksua jokaiselta ohikulkijalta. 

”Sinun  pitäisi  tulla  tänne.  En olisi  enää  niin  yksinäinen. 

Sinä osaat käsitellä minua paremmin kuin kukaan muu.” 

Nielaisin, enkä osannut sanoa mitään. Entinen rakastajani 

silitti poskeani. ”En ymmärrä mitä oikein odotat. Toivottavasti et 

sentään kuvittele löytäväsi jotakuta toista, joka olisi valmis sietä-

mään kaikki omituiset taipumuksesi. Luuletko, että joku muu jak-

saisi odottaa, kun sinä makaat ja haudot viikkokaupalla jokaista 

pientäkin surua?” 
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”Minun on ihan hyvä olla täällä.” Ääneni oli  masentavan 

pieni. Toivoin jälleen kerran, että se olisi samanlainen kuin äidil-

läni, syvä ja erehtymätön. Äitini ei koskaan joutunut väittelemään 

aaveiden kanssa. Isoäitini väitti, että kaikki sukumme naiset osa-

sivat komentaa kuolleita, mutta minä olin nähdäkseni perinyt esi-

äideiltäni vain ohuen hiuslaadun. 

”Älä valehtele. Olet huono valehtelemaan, paitsi silloin kun 

väität haluavasi tehdä jotain minun vuokseni.” Entinen rakastajani 

melkein sylki sanansa ulos. ”Sinä menet yksin nukkumaan joka 

ilta,  masturboit surkeasti  vikisten ja sitten alat  itkeä,  koska olet 

aina  vain  yksin  ja  aina  vain  saamaton.  Näet  unia  joissa  sullot 

hätääntyneitä lintuja akvaarioihin ja kullanvärisiä kaloja lintuhäk-

keihin, ja sitten ne kaikki tukehtuvat. Haluaisit että unet tarkoit-

taisivat  jotain  merkittävää,  mutta  ne  kertovat  sinulle  vain  sen 

minkä jo valmiiksi tiedät: että olet aina väärässä paikassa.” 

Silmiäni poltti. Hypistelin nukenhiuksia taskussani ja yritin 

parhaani mukaan olla kuuntelematta. Tiesin ettei hän ollut vielä 

lopettanut. 

”Aamuisin heräät liian myöhään ja vietät pari laiskaa tuntia 

kirjojesi kanssa, ja sitten onkin jo lounasaika. Syöt salaattia jonkun 

tyhjäpäisen ystävättäresi kanssa, mieluiten jonkun sellaisen, jonka 

tiedät  himoitsevan  sinua  ja  salaavan  sen  vain  puoliksi.  Te 
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keskustelette tyhjänpäiväisistä töistänne ja tylsämielisistä opiskeli-

joistanne,  moititte  etenkin  niitä  joita  kutsutte  potentiaalisiksi 

mutta motivoitumattomiksi, ja sillä tarkoitatte ainoastaan sitä että 

teidän pilvilinnoissa vaeltavat mielenne janoavat heidän kiinteää, 

sakeaa lihaansa, mutta eivät saa haluamaanne vastakaikua. Sitten 

päiväsi on ohi, ja tulet kotiin toistamaan kaiken uudestaan. Älä 

unohda, että minä näen sinut silloinkin kun en ole täällä.” 

Hän vaikeni puuskuttaen, aivan kuin olisi osannut vieläkin 

hengästyä.  Käsivarsieni  iho oli  noussut kananlihalle,  mutta pos-

kiani kuumotti. Ajattelin ystävääni Marya, joka oli useaan ottee-

seen kehottanut minua ajattelemaan itseäni ja jättämään aaveen. 

Päätin olla näyttämättä minkäänlaista heikkoutta. 

”Luulin  sinun  sanoneen  useammin  kuin  kerran  ettet  ole 

kiinnostunut yksityiselämästäni.” Madalsin ääntäni ettei hän kuu-

lisi  sen värisevän ja katsoin häntä silmiin. Yritin ajatella katsee-

seeni viiltävyyttä ja jäätävää voimaa. 

”Mitä varten sinä tuolla tavalla siristelet silmiäsi?” Hän nau-

rahti epämukavasti. ”En jaksa keskustella kanssasi kun olet noin 

defensiivinen.” Entinen rakastajani vetäytyi kauemmas ja minusta 

tuntui  kuin  minua  olisi  potkaistu.  Hänen  mukanaan  noussut 

punainen katku sai minut siristelemään silmiäni entistä enemmän, 

palavien hiusten tympeä haju täytti sieraimeni ja tajusin että olin 
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unohtanut  irrottaa  palohälyttimen  seinästä.  Kimeä,  sykähtelevä 

ujellus sattui korviini. Entinen rakastajani tuhahti halveksuvasti ja 

käänsi  minulle  puolittain  selkänsä.  Syöksyin  keittiöön  ja  vedin 

tuolin ikkunan viereen, jotta sain noustua ikkunalaudalle ja kis-

kottua  katossa  pauhaavan hälyttimen telineestään.  Sitten  avasin 

kaikki  asuntoni  ikkunat.  Kun  palasin  olohuoneeseen,  entinen 

rakastajani  oli  lähtenyt ja jättänyt jälkeensä vain öljyisen tahran 

lattiaan. 

Sain olla rauhassa seuraavat kaksi viikkoa. En nähnyt tai kuullut 

mitään  tavallisesta  poikkeavaa.  Kirjoitin  tutkimustani,  hoidin 

työni yliopistolla ja tarjosin vanhemmilleni maa-artisokkakeittoa. 

Perjantai-iltana kävin tanssimassa ystäväni Maryn kanssa ja mel-

kein toin kotiin narikkajonossa tapaamani uskontotieteilijän. 

Näiden päivien aikana tunsin olevani  turvassa ja  rauhalli-

nen. Kerroin itselleni jälleen kerran, kuinka paljon helpompaa elä-

mäni oli  ilman entistä  rakastajaani.  Kukaan ei  esittänyt ivallisia 

huomioita siitä oliko mattoni suorassa, olinko liikkunut riittävästi 

tai valinnut riittävän huolellisesti kiinteät ja kypsät tomaatit löy-

sien ja raakojen joukosta. 

Sitten hän tietenkin palasi. 
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”On aivan sinun tapaistasi unohtaa kaikki sopimukset ja vanhat 

ystäväsi niiden mukana, mutta jos pyyntöni ei rasita sinua koh-

tuuttomasti, ehdotan että palaat luokseni. On jo aamu, ja korkea 

aika komentaa kaikki ne nuoret tyhjäntoimittajat ylös sängystäsi”, 

luki  näytönsäästäjässäni,  kun  olin  lounaan  jälkeen  ryhtymässä 

uudelleen työhön. Sanat leijuivat ja sykkivät näytölläni, muodos-

tivat kuvioita ja ajoivat toisiaan takaa. 

Yksikään  ohjelma  ei  suostunut  käynnistymään  ja  lopulta 

koneeni sammui kokonaan, joten luovutin ja suoritin ylöskutsu-

misen rituaalin leukaperät ärtymyksestä kireinä. 

”Olemme jatkaneet tätä kaksitoista vuotta”, sanoin entiselle 

rakastajalleni ja pakotin itseni katsomaan häntä silmiin. Mieleni 

teki  juosta  rappukäytävään ja huutaa.  ”Ensimmäiset  kuusi  niin, 

että  olit  elossa  ja  jälkimmäiset  kuusi  kun  olet  ollut  kuolleena. 

Luulen,  että  sinun  olisi  hyvä  harjoitella  kuolleena  olemista  ja 

minun olisi  hyvä harjoitella elämään”,  sanoin ja ihmettelin tyy-

neyttäni. Kuulostin järkevältä, keskustelevalta ja rauhalliselta. Tie-

tysti tiesin, että hän aina kuuli minut aivan toisella tavalla kuin 

tarkoitin. Hänen korvissaan olisin tunnekylmä, kohtuuton, ja aina 

ja varmasti torjuva. 

Hän oli pitkään aivan hiljaa ja näytti nieleskelevän. Hänen 

kuolleeseen ihoonsa levisi outo punainen kajastus. 
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”Kuinka kauan olet ajatellut noin?” hän kysyi, enkä osannut 

sanoa enää mitään. Tuijotin vain häntä silmiin ja yritin parhaani 

mukaan välittää tuntemukseni ilman sanoja. 

”Miksi  minä  edes  kysyn,  onhan  ilmiselvää  että  olen  aina 

ollut vain tiellä”, hän puuskahti. ”Et ole koskaan elämässäsi onnis-

tunut välittämään kenestäkään, vaikka esiinnyt niin pehmeäsydä-

misenä. Kierrätyskirjekuoresi ja paikatut villatakkisi ovat pelkkää 

pintaa.  Sinulla  saattaa  olla  kaikki,  mutta  et  halua  antaa  siitä 

mitään.” 

Kuulin miten lempimaljakkoni tippui ja meni pirstaleiksi.

”Minunkin kärsivällisyydelläni on rajansa”, hän kiljui. 

Isoveljeni minulle antama musta öljymaalaus putosi seinältä 

ja kaatoi lipaston päälle nostamani teekannun, jonka sisältö levisi 

avoimen muistikirjani sivuille. Sitten levysoittimeni pamahti soit-

tamaan Didon valitusvirttä. 

”Etkö  parempaan  pysty?”  Ääneni  oli  jo  yhtä  ohut  ja 

kimakka kuin hänen. ”Etkö todellakaan ymmärrä olevasi kuollut 

ja  yhdentekevä?  Muisto,  jota  olen  heikkoina  hetkinäni  hellinyt 

mutta  jota  en  mihinkään  enää  tarvitse?  Sinulla  ei  ole  lihaa,  ei 

himoja  eikä  ajatuksia,  sinä  olet  pelkkää  surullista  fantasmaa  ja 

kuorta!” 

Huone muuttui aivan hiljaiseksi. Hän oli poissa, mutta en 
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jaksanut uskoa että yksin äkäiset sanani olisivat saaneet hänet hää-

dettyä.  Luultavasti  temppuilu  oli  vain  väsyttänyt  häntä.  Menin 

nukkumaan niin kiukkuisena, että olin varma etten saisi unta. 

Seuraavana  aamuna heräsin paistuvien kananmunien ja  tuoreen 

kahvin tuoksuun. Hetken luulin, että olin vanhempieni luona ja 

että kissa kohta hyppäisi vatsani päälle herättämään minua leipo-

villa etutassuillaan. 

Venyttelin  ja  sipaisin  sormilla  päätäni.  Lyhyt  sänkitukka 

tuntui oudon epätasaiselta: takaraivooni oli ilmestynyt kokonaan 

kaljuksi  ajeltu  kohta.  Juoksin kylpyhuoneeseen toteamaan asian 

kahden peilin avulla. 

Sain selville,  että  takaraivoni  ei  ollut  ainoa  kärsinyt  alue. 

Myös huolella kasvattamani pulisongit oli nyhdetty irti, ja kulma-

karvojeni kaaret katkaistu. 

En osannut  heti  yhdistää asiaa  entiseen rakastajaani,  vaan 

kävelin keittiöön turtana pulisonkieni menetyksestä – muusta en 

oikeastaan  ollut  huolissani  –  ja  istahdin  valmiiksi  katetun 

aamiaisen eteen. Leikkasin palan herkullisen kypsän väristä muna-

kasta ja haukkasin. Suuni täyttyi kananmunien rasvaan sekoittu-

neista hiuksista ja todennäköisesti myös omista kulmakarvoistani. 

Entinen rakastajani oli vatkannut yöllä leikkaamansa voitonmerkit 
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omelettiin.  En tuntenut ketään toista,  kuollutta  tai  elävää,  joka 

olisi  vienyt  päähänpistonsa  näin  pitkälle.  Hädissäni  hörppäsin 

sinisestä, ohutreunaisesta lempikupistani ja sain suuni ja nenäni 

täyteen tuhkaa. 

Sillä  hetkellä  päätin  ottaa  ystäväni  Maryn  varoitukset 

todesta ja olla kiinnittämättä kummitukseeni minkäänlaista huo-

miota. Se osoittautui kuitenkin vaikeammaksi kuin luulin. 

Jokaiseen ateriaani alkoi ilmestyä jotakin ylimääräistä: vie-

märinöyhtää, pieniä kiviä, isoäidiltä saamani hopeasormus, johon 

halkaisin  hampaani.  Asuntoni  ikkunat  peittyivät  niin  sakeaan 

likaan, ettei niistä nähnyt läpi, ja seiniini ilmestyi paksuja mustia 

nesteitä vuotavia tahroja. Maali ropisi rakastamistani valkoisista, 

leveistä  ikkunalaudoista  ja  vuosia  sitten  parantunut  atooppinen 

ihottumani puhkesi uudelleen ja levisi koko kehooni. 

Koska en luottanut ystäväni Maryn suosittelemien manaa-

jien  kykyihin,  soitin  äidilleni,  joka  lupasi  tulla  heti  kun  saisi 

orvokit istutettua. 

Äitini  ei  tarvinnut  nostatusrituaaliin  minkäänlaisia  apuvälineitä. 

Minä keitin kuitenkin teetä. Äitini seisoi hetken silmät kiinni kes-

kellä olohuonetta,  piteli  minua kädestä,  ja  sanoi  sitten terävällä 

äänellä: ”Sinä. Tänne.” 
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Entinen rakastajani oli ajanut partansa ja tuoksui voimak-

kaan puhtaalta. Hän ja äitini istuivat matolle ja minä vetäydyin 

isäni  verhoilemaan  harmaaseen  nojatuoliin.  En  oikeastaan 

halunnut  tietää,  mitä  tapahtuisi,  mutta  en  pystynyt  lähtemään 

uloskaan. 

”Minulle ei koskaan ollut tilaa teidän täydellisessä perhees-

sänne”, entinen rakastajani sanoi ääni surusta paksuna. 

Äitini tarjosi hänelle lisää teetä, katseli häntä etäisen ystäväl-

lisesti ja sanoi sitten tasaisella, kadehdittavan matalalla äänellään: 

”Siinä sinä olet aivan oikeassa”. 

He katselivat toisiaan punaisen katkun läpi, ja entisen rakas-

tajani ääriviivat alkoivat hiljalleen muuttua yhä himmeämmiksi. 

Hän oli väkevä kummitus, mutta ei niin väkevä että olisi kestänyt 

pitkään äitini seurassa. 

”Minun tyttäreni ei ole ottanut sinua hengiltä eikä hän voi 

loputtomiin teeskennellä pitävänsä sinua elossa. 

Jos  kaipaat  murhaajaa  tai  uhria  voit  katsoa  vain  itseäsi. 

Sikäli kun sinulla vielä on peilikuva”, äitini sanoi. 

Entinen rakastajani näytti niin hämmentyneeltä että minun 

teki  mieli  pyytää  äitiäni  lopettamaan.  En  kuitenkaan  saanut 

sanottua  mitään,  sillä  puhekykyni  katosi  samassa  tahdissa  kuin 

entisen rakastajani hahmo hiipui näkymättömiin. Olin niin surul-
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linen ja niin huojentunut että tiesin tarvitsevani pitkän, kuuman 

kylvyn. 

* * *

Hautuminen tuntuu erilaiselta kuin koskaan ennen. Minusta on 

tulossa kokonaan uusi. 

Pystyn yhä näkemään kylpyhuoneeni katossa risteilevät hal-

keamat ja  satunnaiset  hämähäkit.  Suuni,  korvani,  vartaloni,  jal-

kani ja käteni ovat kokonaan sulaneet ja tunnen niiden paikalla 

vain lämpimiä muistoja ja syvää helpotusta. Toisinaan näen unia, 

mutta enimmäkseen päiväni ja yöni muistuttavat toisiaan.  Isäni 

käy  välillä  istumassa  ammeen  reunalla  ja  lukee  minulle  päivän 

uutisia  ja  Brontën  sisarusten  romaaneja.  En  tietenkään  kuule 

hänen ääntään, mutta hänen suunsa liike rauhoittaa minua. Äitini 

laskee ammeeseen lisää vettä ja pursottaa ammeeseen lisää orvo-

kintuoksuista  kylpyvaahtoa  kolme  kertaa  päivässä.  Hän  myös 

vaihtaa valkoiset kynttilät uusiin kun ne ovat palaneet tyngiksi. 

Tunnen vainajat  jossain alapuolellani,  mutta  he  eivät  yllä 

minuun, eikä minussa ole  enää mitään mistä he saisivat  kiinni. 

Olen elämäni kunnossa. Minun on vain annettava tekeytyä. 
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Kaunotar ja barbaari
Dee Danger

erään  äidin  ravisteluun.  Hän  hoputtaa  minua  ylös. 

Yleensä herään itse aikaisin, mutta tämä päivä on poik-

keus: on vettä.  Hyppään ylös niin nopeasti, että ohit-

seni juokseva rotta sipaisee nilkkaani. Jos minulla olisi aikaa, pyö-

rittelisin sille silmiäni: senkun juokset, vielä me syömme sinutkin.

H

Vedän paidan pääni yli sellaisella vimmalla, että se asettuu 

vartalolleni väärin päin. Päätän kääntää sen sitten joskus kohta. 

Askellan vanhustenkotia kohti. Näen jo kaukaa, että kylpy-

ammeita  täytetään.  Jos  kaupungissa  tiedettäisiin,  että  meillä  on 

sellaisia  vedensyöjiä  kuin ammeita,  saisimme varmaan tuntuvan 

tuomion.  Päähäni  ei  mahdu,  kuinka he eivät  ole  jo  rankaisseet 

meitä, ammeet ovat nimittäin  pihalla. Toisaalta vaikka meilläkin 

on  kameroita  ja  mikroliittejä  joka  paikassa,  sähköä  ei  kunnas-

samme ole melkein koskaan. Ehkä he eivät tiedä. Mitä idiootteja. 

Parempi meille.

Äiti on ehtinyt vanhusten luokse jo ennen minua. Asetun 
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ammeen  edustalle.  Ensimmäinen  vanhainkodista  on  jo  autettu 

istumaan veteen. En tiedä miten äiti ratkaisi sen, kuka saa kylpeä 

ensimmäisenä.  Meillä  ei  ole  varaa  vaihtaa  vettä  jokaisen  van-

huksen välissä,  mutta  en näe kiukkuisia  ilmeitä.  Kukaan ei  voi 

kiukutella päivänä, jona saa vettä. Kireä voi olla – kuten minä olen 

– koska on hitonmoinen kiire saada vedestä kaikki irti,  kunnes 

putket ovat taas vaihteeksi kaput.

Aurinko on jo hyvää matkaa nousemassa. Ehdin jo innostua, että 

tällä kertaa kaikki saadaan kylvetettyä. 

Erika kertoo menneisyydestä  samalla,  kun yritän nopeasti 

selvitä hänen pesemisestään. On hiton hankalaa yrittää olla sekä 

varovainen että nopea. Onneksi Erika ei  tunnu välittävän.  Hän 

hymyilee  onnellisena  kuin  vauva  ja  kertoo  10-luvusta,  jolloin 

kuntaliitokset alkoivat. Jos en olisi niin tuskastunut kiireeseen ja 

tekemisen  määrään,  kuuntelisin  kiinnostuneena.  Historiaa  on 

minusta  tärkeää tuntea,  enkä  minä voi  lukea sitä  tai  vastaavaa. 

Ihan kuin meillä olisi toimivia lukulaitteita.

Erikan mukaan Espoo, Kitee ja Vantaa olivat joskus itsenäi-

siä. Suomen osavaltiossa oli kuulemma tuhansittain kuntia, eikä 

sitä  pidetty  pahana  asiana,  puhumattakaan  itsenäisistä  maista. 

Nykyiset  kuntalaiset  ovat  harvassa.  Hitto  sentään,  nykyisin 
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maitakin on vain kolme. Meitä kuntalaisia pidetään tuskin ihmi-

sinä. Me emme suostu asumaan kuten sivistyneet ihmiset, meillä 

ei ole koulua eikä töitä, eikä sähköä tai vettä, ei nettiä. Olemme 

täysin eristyksissä  vain,  koska parin sukupolven takaiset  ihmiset 

eivät suostuneet liittymään kaupunkiin. 

Minusta kaupunki on kiinnostava ja joskus, vaikka mum-

moja jynssätessäni,  uskallan haaveilla  millaista olisi  käydä siellä. 

Käydä vaikka kaupassa ja ostaa hedelmiä. Siellä on ihan toisen-

laiset  vaatteetkin.  Minut  varmaan  huomattaisiin  heti.  Varmaan 

vaikka pukeutuisin kunnon kansalaiseksi – tai kansalaiseksi ylipää-

tänsä, en tiedä olenko nyt eurooppalainen, minussa ei ole sirua –, 

olisin varmaan lihaa syövä kummajainen.

Tero on seuraava pestävä jonossa. Hän on ikivanha ja sairas eikä 

selviä enää kuukauttakaan. Me olemme olleet kavereita jo pitkään. 

Toki alussa oli pieniä vaikeuksia, koska Tero yritti aikoinaan tar-

rata  minua  takamuksesta.  Sanoin  hänelle  pari  valittua  sanaa  ja 

olisin halunnut läimäistäkin, mutta minä olen sivistynyt ihminen 

– sanoivat kaupunkilaiset mitä tahansa – enkä harrasta väkivaltaa. 

Sitä paitsi Tero tajusi sanomalla. Paitsi että hän yhä riisuu minut 

yhä katseellaan... Ei sentään ole yhtä paha kuin se naapurintyttö. 

Siinä vasta oikea barbaari, yäh.
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Tero kiipeää ammeeseen,  se  on hänelle  vaikeaa.  Olemme 

ulkona  mutta  Tero  ei  häpeile,  tiputtaa  pyyhkeen  jo  matkalla 

ammeeseen. Katson kohteliaasti poispäin, vaikka tyyppi varmaan 

toivoisi jotain muuta reaktiota.

”Katsohan likka, niitä tulee tänäänkin!” Tero heilauttaa kät-

tään niin että jo likaantunutta vettä roiskuu ympäriinsä. Käännyn 

nopeasti. Ai ne.

Ne on jonkin sortin hyväntekijöitä. En tiedä niiden motiivia 

eikä  minua kiinnosta,  ne  tuovat  hedelmiä,  tofua,  pullovettä,  ja 

antavat meidän lukea lehtiä hologrammeiltaan. Osa kuntalaisista 

ei  suostu ottamaan almuja vastaan,  mutta minä mielelläni  syön 

banaanin silloin tällöin. Omenoita meillä kasvaa omastakin takaa, 

mutta ne ovat kamalan makuisia. Johtuu Erikan mukaan saasteista 

ajalta, jolloin kuka tahansa saattoi ostaa henkilöauton.

Sitä  paitsi  kaupunkilaiset  eivät  saisi  olla  tekemisissä  kans-

samme. Heille on olemassa vaikka mitä sakkoja ja tuomioita epä-

toivottujen kanssa veljeilystä, mutta he tulevat silti. Eivätkä edes 

aina jää kiinni. Että repikää siitä, kaupungin kannattajat. Hienoa 

johtamista, ei korruptiota kaupunkien tulleissa ollenkaan!

En  ehdi  miettimään  korruptiota  sen  enempää.  Tapahtuu 

hottishälytys. Tiedättehän: Voi hitto, se jakkutyyppi on täällä, voi 

hitto, voi hitto, voi hitto! Minulla on päällä typerä t-paita, jota en 
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tietenkään muistanut  kääntää.  Olen  hikoillut  pitkin selkääni  ja 

etupuolella on märkiä kohtia, eräänlaisia toisen ihmisen pesemi-

seen liittyviä pikku vahinkoja. Tiivistettynä: näytän perseeltä! 

Yritän rauhoittua ja tajuta, että me ei olla niin kuin kaupun-

kilaiset,  me emme meikkaa tai  käytä korkokenkiä, hitto vie me 

emme  edes  peseydy  joka  viikko!  Ja  me  syömme  lihaa.  Minä 

tiedän, että se on väärin, mutta meillä ei ole muuta. Me elämme 

kuin 1900-lukulaiset. 

Ja nyt se jakkutyyppi näkee tämän 1900-lukulaisen kyyryssä 

ja kamalana, voi HITTO!

Onneksi se ei kävele suoraan minun suuntaan, onneksi sen 

korot ei kopsu niin, etten kuule muuta, onneksi sen kiharat eivät 

hypi niin, että haluan hellästi tukistaa niitä.

Tekee  mieli  ängetä  kylpyyn  Teron  seuraksi,  ehkä  jakku-

tyyppi ei sitten huomaa minua?

Tai sitten Tero saa kiksit, enkä minä halua sitä.

Kaiken sen paniikin keskellä en keksi muuta kuin tiputtaa 

pesusienen kädestäni ja alkaa etsiä sitä veden alta. Ihan kuin se ei  

kelluisi. Mistä minä tiedän, minua häiritsee kenties kaunein kos-

kaan näkemäni nainen!

Yritän  olla  katsomatta  häneen,  tuijotan  käsivarttani  joka 

uppoaa syvälle veteen, liian syvälle, koska osun Teron paljaaseen 
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reiteen  ja  kiskaisen  itseni  välittömästi  montakymmentä  senttiä 

kauemmas ammeesta. Tero naureskelee.

Voi paska, ajattelen. Voi paska, voi paska, voi paska.

Nainen  pysähtyy  ammeen  ääreen,  kumartuu  tasolleni, 

meillä on virnuileva Tero välissä ja minä olen valmis vaikka pyy-

dystämään rotan paljain käsin jottei minun tarvitsisi –

No, niin minä teen joka tapauksessa.

Näytänköhän minä sen kaunottaren silmissä rotanpyydystä-

jältä?

En vieläkään katso häntä silmiin. En voisikaan, hänellä on 

mustat  aurinkolasit  silmillään.  Tunnen  naisen  katseen  niiden 

lävitsekin. Voi hitto, olen nähnyt hänet niiiin monesti ennenkin, 

hän tuo aina tofua, olen aina ihaillut häntä kaukaa ja nyt –

”Heippa”, Tero lirkuttaa.

Näen  syrjäsilmällä  naisen  nyökkäävän.  Upotan  käteni 

veteen, yritän etsiä typerää sientä, sitä typerää hiton sientä.

Tietenkin kaunotar menee poimimaan sen veden pinnalta. 

Kauluspaidan hihaan verhottu  käsi  ojentuu minua kohti.  Nap-

paan sienen nopeasti kouraani, en kuitenkaan niin nopeasti, ettei 

nainen ehdi sipaista sormiani. Niin kuin ohimennen. Niin var-

maan. Minä keksin ohimennen sipaisemisen!

”Kiitti”, murahdan ja jatkan Teron pesemistä.
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Hän käkättää, ja kaunotartakin näyttää huvittavan. Hän ja 

hänen täydellisesti  istuva  jakkupukunsa.  Hän ja  hänen pitkähi-

hainen  kauluspaitansa.  Kuka  pitää  kauluspaitaa  niin  kuumalla 

ilmalla? Hän ja hänen rennosti riisuttu jakkunsa. Sensuelli tuok-

sunsa. 

Ja ne kiharat. Minun tekee mieli laskea ne kaikki yksitellen.

”Mä olen Katariina”, nainen sanoo.

Tero esittelee itsensä. Minä mumisen oman nimeni. Minua 

alkaa kuumottaa. Onko kaunottaren ehdottomasti seisottava siinä 

niin... ”minä olen kaupungista etkä voi ikinä tietää millä asialla 

olen!”

”Anteeks,  mä  en  kuullut”,  kaunotar  sanoo.  Pikku  huo-

mautus: hän on ollut minulle jakkutyyppi viikkoja, miten hänestä 

tuli yhtäkkiä kaunotar?

”Mä olen Ella”, sanon selvällä äänellä.

”Voinko mä jutella sun kanssa, Ella?” kaunotar kysyy.

Toinen  puoli  minusta  haluaa  huutaa  joo  ja  toinen  on 

uhmakas kakara. 

”Mitähän asia mahtaa koskea?” Onko tuo nyt kompromissi?

”Tapaamista.”

”Mitä?”

”Tapaamista. Treffejä.”
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Tiputan pesusienen taas.

Katariina nostaa sen taas. 

Katariina? Ai nyt hän on Katariina?

Meinaan heittää, että kenenköhän treffeistä olisi kyse, mutta 

en päästä niin noloa sammakkoa suustani.

Sen sijaan nousen ja otan muutaman askeleen lähteäkseni 

pois. ”No, etkö tule juttelemaan?” kysyn niin viileästi kuin osaan.

Katariina  naurahtaa  (seksikäs  nauru!)  ja  vaihtaa  Teron 

kanssa huvittuneen katseen. Sitten hän tulee perässäni.

Okei, kysymys: mitä pitää tehdä kun jumalattoman upea nainen 

on pyytänyt ulos? Jos se nainen asuu kaupungissa ja on kunnol-

linen kansalainen ja itse on rottia syövää roskaväkeä?

Silloin pitää yrittää unohtaa miten naisen silmät - hän otti 

aurinkolasit juttutuokiomme ajaksi pois - näyttävät kahdelta täh-

deltä  ja että vartaloni  himoitsee  naisen käsiä  pinnalleen.  Silloin 

nimittäin täytyy miettiä: 1. onko tämä joku poliittinen juoni? 2. 

voinko minä lähteä treffeille  kaupunkiin? 3. miten poliitikko on 

tuollainen rikollinen, joka tuo meille hedelmiä, tofua ja vettä?

Kolmosta  ei  ehkä  tarvitse  miettiä.  Sen voi  selvittää  sitten 

treffeillä.

En minä voi mennä sinne! Minua pidettäisiin heti petturina!
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Parasta jutella jonkun kanssa.

Tero  seisoo  auringonlaskussa  pyyhe  yhä  lanteillaan  ja  virnuilee 

minulle ja hämmennykselleni ja varmaan hikiselle t-paidallenikin.

”Mitäs täti sanoi likalle?” hän huutaa kauempaa. Suunnil-

leen loikin hänen lähelleen, en halua, että kaikki kuulevat, mitä 

Katariina minulle ehdotti.

”En mä tiedä edes mitä ajatella”, sanon.

”Kerros Tero-sedälle”, Tero sanoo ja taputtaa reisiään kuin 

minun pitäisi ängetä hänen syliinsä. Tyyppi ei edes istu missään.

”Okei, mutta lupaat, ettet levittele”, sanon.

”Minä en lupaa yhtään mitään!” Tero virnistää.

Huokaisen ja päätän kertoa: kaikkihan siitä kuulevat kuiten-

kin.

”Se pyysi mua ulos...”

”Haluutko sä likka mennä?” Tero kysyy.

Joo,  haluan  kiljua.  Joo,  joo,  joo!  Koska  Katariina  saa 

minulta jalat alta. Haluan kiljua joo kovemmin kuin silloin, kun 

olin pieni ja rotta kiipesi sänkyyni ja puri minua jalasta.

En vastaa mitään, koska: 1. ei kai kaupunkilainen kaunotar 

oikeasti halua tällaisen barbaarin kanssa ulos (tässä on jokin koira 

tuhkattuna!)  2. minä en halua että kaikki alkavat  vihata minua 
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kaupunkivierailun takia. (2a: kaupunkilaiset ovat vihollisia, hekin, 

jotka yrittävät auttaa meidät pois ongelmista.) 

”Likka hei?” Tero kysyy.

”En mä voi mennä.”

”Haloo!”

No kun en minä voi!

Kun herään seuraavana päivänä, minä ikään kuin ajaudun Kata-

riinan  autoon...  Hologrammi  näyttää  kello  kymmentä.  Mitä 

hittoa, minä oikeasti  lähdin Katariinan mukaan? Ihan tosissani? 

Tämä  on  hulluinta  mitä  olen  ikinä  tehnyt.  Ja  varmaan  myös 

kyseenalaisinta.  Äitini  on  varmaan  nyt  pitämässä  vanhuksille 

seuraa, kuten minunkin pitäisi. Hitto, ei kai Tero kerro äidille, 

missä olen?

Katariinan autossa on ruusuja (minulle, ja vielä aitoja!)  ja 

skumppaa. Kieltäydyn alkoholista. En tasan aio hoitaa itseäni sel-

laiseen tilaan, jossa tämä koko juttu menisi... Mitä minä pelkään?

Vaikka  minä  haluan  häntä,  minä  todella  haluan  häntä. 

Haluan tunnustella hänen kiharoitaan ja sotkea ne. Ei kenenkään 

tukka voi olla niin tuuhea. 

Luulen,  että  tulen  muuttamaan  mieleni  siitä  skumpasta. 
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Ehkä  sen  pullon  ostaminen  pitää  jonkun  viininkasvattajan 

rahoissa ja työn touhussa toisin kuin kunnassamme.

Viininkasvattajan?  Jep,  minä  olen  kouluttautumaton 

idiootti. Katariina ei sentään näytä välittävän. Tai sitten minä olen 

hänelle  joku  hemmetin  Bella  Swan  (tiedän  minäkin  jotain 

klassikkokirjallisuudesta  vaikken  olekaan  lukulaitetta  kolmea 

kertaa enempää käyttänytkään).

Säikähdän,  kun  alan  ajatella,  että  hän  tahtoo  ”pelastaa” 

minut kunnasta kunnollisten ihmisten pariin, mutta unohdan aja-

tuksen  saman  tien.  Minä  olen  treffeillä.  Ja  pääsen  näkemään 

vaikka mitä. Turvavyöt kiinni, matka alkaa! En ole istunut autos-

sakaan koskaan ennen. Äiti putoaisi pyllylleen jos tietäisi.

Tullissa  Katariina vinguttaa korttia saadakseen siruttoman 

barbaariseuralaisensa kaupungin rajojen sisäpuolelle, huhhuh!

En  tiedä  pitäisikö  olla  hermostuneempi  tullin  jälkeen. 

Takaisinkaan  ei  voi  mennä.  Saavumme  kaupunkiin  niin  pian, 

etten voi käsittää että sivistyneitä ihmisiä todella asuu miltei naa-

purissamme. En tiedä tuijottaako Katariinaa vai kaupunkia. Siis 

todella:  Katariinaa  vai  kaupunkia.  Tuijotan  ensin  kaupunkia, 

jotten  näyttäisi  liian  kiinnostuneelta.  Tunnen itseni  muutenkin 

vähän liian helpoksi tällä hetkellä.

Automme on melkein ainoa  liikenteessä.  Ikkunasta  näen, 
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että ajamme selvästi liikenteelle tarkoitettua kaistaa, mutta se on 

tyhjä kuin muinoin sunnuntaina (Erikaa ottaa päähän uskonnon 

häviäminen). Muutaman metrin päässä ohitsemme kävelee ja pyö-

räilee ihmisiä. Moni heistä on niin lihava, etten ole ennen nähnyt-

kään. Yhtäkkiä luikkumainen laihuuteni alkaa hävettää minua.

Katariinalla  näyttää  olevan  pehmeä,  naisellinen  kumpare 

alavatsan kohdalla. Minun on turha haaveillakaan moisesta. Ehkä 

pääsen  kuitenkin  koskettamaan  Katariinan  pömppistä...  Huo-

maan myös miettiväni, millaiset rintaliivit hänellä mahtaakaan olla 

päällä.

Eikö minun pitänyt keskittyä kaupunkiin?

Joo, katson vielä vähän kaupunkia. Mainoksia ei ole. Ilman 

suurta  ihmisvirtaa  kaikki  näyttäisi  yhtä  tyhjältä  kuin  ajokaista. 

Kunnassa on ikivanhoja kuvia,  joissa kaupataan ties  mitä.  Mai-

nosten  tuotteita  ei  varmaan  ole  enää  edes  olemassa.  Meillä  on 

sukukalleutena muutama paperiversio Hesarista, jossa on mainos 

paperikirjasta. 

Havahdun siihen, että mietin jotain typerää paperia. Olen 

sentään  samassa  autossa  tähtisilmäisen  kaunottaren  kanssa,  olisi 

parempaakin ajateltavaa, se kaunotar.

Joka saattaa pitää minua liian helppona.
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Mutta enhän minä ole  helppo, jos vain olen treffeillä.  Ei 

meidän tarvitse mennä sänkyyn.

Apua, miksi mietin seksiä jo nyt?

Okei ihan nopea iltahuomautus: Jos muistatte, kun mietin Kata-

riinan  rintaliivejä:  ne  ovat  laadukkaat  ja  valkoiset.  Jos  haluatte 

tietää, miltä hänen rintansa tuntuvat käsissäni - no en tietenkään 

leveile kokemuksillani!

Nyt menen nukkumaan.

Herään hänen vierestään. Hänen kiharansa ovat sekaisin. Tähti-

silmät tiukasti luomien alla. Tekee mieli tanssia.

Nousen ja poimin vaatekappaleitani lattialta. Ne näyttävät 

kamalilta Katariinan steriilillä lattialla. 

Menen ikkunalle, joka tietysti yltää lattiasta kattoon. Apua, 

ei kai kukaan voinut nähdä mitä puuhastelimme eilen? Tuijotan 

kaupunkia.  Sen  järjestelmällisyyttä.  Kadut  näyttävät  sisätiloilta. 

Katujen  ilma  on  erilaista,  saasteenpuhdistimet  ovat  kuulemma 

päällä vuorokauden ympäri. 

Minulla  alkaa  olla  nälkä.  Minulla  on  melkein  koko  ajan 

nälkä, mutta vatsani ei ole tottunut tofuun ja muuhun ihmisten 
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ruokaan, enkä täyty siitä. Tai sitten kulutimme yöllä Katariinan 

kanssa kaikki syömämme kalorit. 

En tiedä onko vika minussa vai onko kaikki vain niin taian-

omaista että jään roikkumaan haaveisiini siihen asti kun Katariina 

herää.

Hän saa aamiaisen tarjoamisesta seksikästä. Syömme luomu-

mansikoita, kotimaista maitoa – Katariinan täytyy olla hemmetin 

rikas! – ja mysliä. Nam!

Syömisen  lisäksi  paaaaaljon  suudelmia.  Istumme  pienen 

pöydän ääressä,  vastakkain,  hänen sileät  reitensä omieni  välissä. 

Hän ei ole pukenut kokonaan. Tekee mieli repiä housuni saman 

tien pois päältä. 

Katariina puhuu uudesta suosikkimallistostaan (Torey Tras-

hion), mutta ne ovat vain sanoja, kengät ja kynsilakat ovat vain 

sanoja, oikeasti syömme toisiamme katseella. Hän tarjoutuu osta-

maan minulle jonkun Toreyn, mutta kieltäydyn. Ehkä ensi ker-

ralla,  sanon.  Hän  nyökkää  ja  virnistää  pienesti.  Ehdottaa,  että 

menisimme keskustaan, mutta minun on pakko päästä pois selvit-

tämään pääni. Tuo nainen saa minut liian sekaisin.

Kerron,  että  haluan  mennä  kotiin.  Katariina  vie  minut 

kotiin.  Olkkarinsa  kautta,  emmekä  me  katso  siellä  klassikko- 

elokuvia!
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Suutelemme  autossa  pitempään  kuin  laki  sallii,  huhhuh!  Mikä 

suutelija! Kieleni meinaa mennä solmuun.

Kun  lähden,  hän  sanoo  tulevansa  pian  hakemaan  minut 

uusille treffeille. En malta odottaa!

Aamulla minua ei edes haittaa listiä inhottavia rottia – tai se, että 

lupuduin jänisjahtiin. Se on aina oma juttunsa, sillä meillä ei ole 

kunnollisia veitsiä. Rotan vielä saa hengiltä, isonkin elukan, mutta 

jos jänistä ei saa tapettua heti, tylpällä puukolla operoiminen on 

vain ilkeää.

Tänään minä sentään kestän sen. Olen  onnellinen.  Vähän 

liian aikaisin, mutta hei, kai tyttö saa haaveilla! Juttu on alkanut 

levitä kunnassa, sen näkee muiden katseista, mutta minä näytän 

niille kieltä pääni sisällä.

Minä jopa hyräilen pätkän jostakin vanhasta pophitistä. En 

tunne uutta musiikkia ollenkaan, mutta Terolla on kitara ajalta, 

jolloin musiikkia ei tehty koneilla. Ja Terolla on vanhoja biisejä.

Olen koko päivän metsällä Joonan ja Eiyan kanssa. Jälkimmäinen 

ei  osaa pitää suutaan kiinni,  ja  vilkuilemme Joonan kanssa  toi-

siamme kyllästyneinä. Minun on kuuma – vettä ei ole tullut päi-

viin ja olen LIKAINEN – ja nälkä,  eikä hemmetin jäniksiä ole 

62



missään. Astun kaiken lisäksi johonkin epämääräiseen lätäkköön, 

joka sulattaa muutaman millin kengänpohjastani. Juuri tätä nyt 

tarvitsen... Piristän itseäni ajattelemalla Katariinan tähtisilmiä, ja 

minua  alkaa  naurattaa  hänen  Torey-tarjouksensa.  Miltä  sekin 

näyttäisi, jos kömpisin saastemetsässä tylsä puukko kädessä paita 

hikisenä ja kymmenen sentin piikkarit jalassa. Naurahdan ääneen, 

mutta se ei säikäytä pois ainuttakaan elukkaa: ne ovat pinkoneet 

Eiyaa pakoon jo aikoja sitten.

Koska ruokaa ei näy, ja koska kenkäni tuntuu sulavan pik-

kuhiljaa  puhki,  päätämme  palata  kuntaan.  Teemme  pikaisen 

hyökkäyksen laitatalon kellariin, missä on aina niin paljon rottia, 

että  voin melkein kuvitella  olevani  kaupungin siistissä  tofukau-

passa. Paitsi että täällä minun pitää jahdata ja tappaa tofuni.

Vanhukset ovat kerääntyneet pihalle, heille on kerrottu, että 

tänään me syömme jänistä.    Tuntuu ikävältä tuottaa pettymys, 

mutta olen edelleen liian iloinen murehtimaan. Tungemme rotat 

pienille,  museoon  kuuluville  teflon-pannuille  ja  yritämme  sel-

viytyä mahdollisimman nopeasti. Lapsia juoksentelee jaloissamme. 

He näyttävät apinoivan meitä, suuria metsästäjiä. Vaikka he häi-

ritsevätkin minua törmäilyllään, minä vain nauran.  Näytän var-

maan joltakin hullulta.

Kun  ensimmäiset  rotat  ovat  valmiita,  ympärillämme  on 
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tungosta.  Yritämme  ruokkia  ensisijaisesti  lapset  ja  sitten  van-

hukset,  mutta  vanhoilla  ihmisillä  on  tapana  vähätellä  itseään, 

joten  laitan  Eiyan  tyrkyttämään  lihaa  heille,  joille  se  kuuluu. 

Kaiken  hälinän  keskellä  kuulen  korkojen  kopinaa,  enkä  pysy 

kasassa. Tiputan kädessäni olevan rotan maahan, eikä sitä odot-

tanut lapsi näytä iloiselta. Huikkaan sorin ja annan itselleni luvan 

karata pieneksi hetkeksi.

Okei, olenko ihan hullu, kun etsin häntä joka paikasta vaikka 1. 

minulla ei  ole todisteita Katariinan läsnäolosta ja 2. muutenkin 

voisi hankkia itsekunnioitusta.

Ei hitto, hänen autonsa on täällä!

Törmään äitiini, joka moittii minua ruokailun järjestämisestä luis-

tamisesta. Äiti kulta, minähän olin jo metsällä! ( = äiti kulta, minä 

etsin kaunotarta, ei paljon kiinnosta paistella rottia!)

Ehkä odotan auton luona? Joo, odotan auton luona.

Joku on autossa.

Ei helvetti...!
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Seuraava yö koostuu levottomista  ajatuksista.  Juoksin pois,  hän 

varmaan näki minut mutta minkäs teet. Helvetin paska-akka!!!

Olenko ihan idiootti? 

Miksi tuhlaan häneen aikaa, jota minun pitäisi käyttää nuk-

kumiseen?

Aamulla  minä  ja  valtavat  silmäpussini  todella  suolistamme  sen 

pupusen. En kyllä tiedä, voiko sitä syödä, sen sisuksista leimahti 

saastepilvi. Ehkä vien sen Katariinalle! Akka kehtasi nuolla Lein 

kanssa! LEIN! Lei on ärsyttävin tapaus koko kunnassa. Eikä kovin 

miellyttävä katsoa.  Vastaa aika hyvin sitä,  millaisiksi  kaupunki-

laiset meidät barbaarit kuvittelevat. Kaikista ihmisistä LEI!

Raahaan  jänisnippua  kädessäni.  Verta  tippuu  normaalia 

vähemmän.  Jänikset  näyttävät  kaikki  sairailta.  Ehkä  tosiaankin 

vien  ne  Katariinalle.  Mikä  olisikaan  sen  parempi  tapa  sanoa: 

tiedän että olet pettävä sika! Tiedän, että me emme olleet sopineet 

mistään,  mutta  Katariina  antoi  ymmärtää...  Eikä  minun  olisi 

pitänyt ymmärtää antaa. Helvetti! Miksi sen piti olla niin kuuma 

ja hurmaava!

No niin. Nyt en aio ajatella häntä. Ainakaan päiviin. Ehei.

65



Eräs kaupunkilainen toi tänään jäätelöä. En tiedä mistä parlamen-

tista  niin  kallis  asia  kuin  maitotuote  on  peräisin,  ja  vielä 

vähemmän  tiedän,  miksi  kaupunkilainen  päätti  tuoda  herkun 

meille. Annamme sen lapsille, mutten voi muuta kuin ajatella, että 

herkuttelu auttaisi edes pikkuisen...

 Ei hitto, ajattelen, ja livistän metsään. Väistelen saastuttavia 

lätäköitä ja itken hiukan. Mitä muuta voi pettynyt tyttö tehdä? 

Sanoa itselleen: ”olin vain barbaarifetissin tyydyttämisen väline?” 

Se hetki ei ole nyt, ei tosiaankaan...

Kun tulen takaisin, kaikki ovat tietysti vieläkin kaupunki-

laisen ympärillä. Mitä hittoa he edes käyvät täällä? Mikä egotrippi 

se heille on? No, ehkä en välitä niin kauan kun minun ei tarvitse  

nähdä sitä hemmetin--

Hienoa, joku koskettaa olkaani...

Emme  sopineet  mistään.  Et  kai  kuvitellut  mitään?  Voi,  olen 

pahoillani  jos  annoin  olettaa  jotain.  Seksikäs  hymy,  seksikäs 

hymy, ylimielinen hymy. Mä vain ajattelin, että pidetään hauskaa, 

etkö sinäkin, Ella?

Potkin maata lätäköiden ympärillä,  kompastun ja kaadun, ja se 

vesi  on ihan perhanan saastaista,  kättäni  kirvelee.  Kynteni eivät 
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palaudu ennalleen viikkoon. Kaikki sen naisen syytä! Nyt en ajat-

tele häntä päiviin!

Tänään on vettä. Pesen vanhuksia vähän ponnettomasti. Tunnen 

itseni yksinäiseksi, koska Tero kuoli keskiviikkona. En tajunnut-

kaan ennen, miten paljon seuraa hänestä minulle oli. Päätän, että 

sosialisoin  omanikäisteni  kanssa  vähän  enemmän.  Päätän,  että 

vien jonkun kivan tytön ulos. Oikeasti ulos, jonnekin kivaan koh-

taan keskellä jotakin kivaa aurinkoista päivää. Sitten me pussai-

lemme,  enkä  minä  ajattele  yhtäkään  kiharaa,  yhtäkään  Toreyn 

kenkää tai yhtäkään –

Herramunjee, Katariina, häivy päästäni.
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Lumous
Liliana Lento

1.

lorence  käveli  kiihdyksissään  Ljubenican  kaduilla. 

Hänen elämänsä oli ollut viime aikoina yhtä kaaosta. 

Hänen kotimaansa, Fretannia, oli ajautunut keijujen ja 

ihmisten  väliseen  sisällissotaan.  Florence  oli  joutunut  ihmisten 

vangiksi keskellä aavikkoa sijaitsevaan Chantessin linnaan. Hänen 

siipensä oli leikattu, ja se oli ollut tuskallisinta, mitä hän oli ikinä 

kokenut. Mutta nyt hän oli paennut Chantessista kuorma-auton 

lavalle piiloutuneena, vaikka sen oli väitetty olevan mahdotonta.

F

”Ei se onnistu”, Lily, yksi vangeista, oli sanonut. ”Minä yri-

tin samaa pari päivää sitten. Ja usko pois, sinä et todellakaan halua 

kokea sitä, mitä epäonnistuneesta pakoyrityksestä seuraa.”

Lilyn  varoituksesta  ja  särkyneensäikähtäneestä  katseesta 

huolimatta Florence ei olisi ikinä voinut jättää tilaisuutta käyttä-

mättä. Olipa tosiaan kannattanut ottaa riski!

Florence ei ollut koskaan aikaisemmin käynyt Ljubenicassa. 
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Tämä pohjoisen Fretannian keskus ja maan toiseksi suurin kau-

punki  näytti  ihastuttavalta  pastellinvärisine  taloineen,  pikku 

putiikkeineen ja idyllisine kahviloineen. Sitten kun sota olisi ohi, 

hän tulisi tänne uudestaan kunnon shoppailureissulle. Nyt hänen 

täytyi  päästä  jatkamaan  matkaa  mahdollisimman  pian.  Hän  ei 

olisi turvassa Ljubenicassa, sillä suurin osa vartijoista asui täällä,  

olihan tämä lähimpänä Chantessia sijaitseva kaupunki. 

Florence  katsoi  itseään  erään  vaateliikkeen  näyteikkunan 

heijastuksesta. Hän näyttikin aivan vankileiriltä karanneelta, erot-

tui huolestuttavan paljon huolitelluista ja tyylikkäistä olennoista, 

joita katukuva oli täynnä. Hän kääntyi vähän väliä vilkaisemaan 

taakseen.  Jokaiset  hänen  takaansa  kuuluvat  askeleet  kuulostivat 

uhkaavilta. 

Kun hän pääsisi  kotiin,  hän menisi  Irena-siskon kampaa-

moon ja kauneushoitolaan. Hän oli todellakin ansainnut hieman 

– ei vaan paljon! – hemmottelua. Hänen vallattomille kullanrus-

keille kiharoilleen ei voinut tehdä mitään, mutta Irena saisi var-

masti hänen hiuksensa taas kiiltäviksi. Hän ottaisi myös manikyy-

rin ja jalkahoidon. Ja sitten kun hänen siipensä olisivat jälleen kas-

vaneet, hän laittaisi niihin kaikki mahdolliset kimalteet. 

Florence miltei pelkäsi heräävänsä kohta unesta ja huomaa-

vansa olevansa edelleen Chantessissa. Mutta tämän oli pakko olla 

69



totta. Ei hän voisi unessa tuntea tällaista sydämentykytystä ja suu-

renmoista kuplivaa iloa. 

Se on ohi, ohi, ohi, ohi! OHI!

Florence kulki viehättävän kahvilan ohi. Hän näki ikkuna-

pöydässä  vanhan  keijunaisen.  Naisella  oli  yllään  vaalea  neule-

mekko,  helmet  kaulassa  ja  hänen hiuksensa  oli  laitettu  taidok-

kaalle nutturalle. Hän näytti lempeältä ja varakkaalta. Juuri sopi-

valta. Florence astui sisään ja kysyi naiselta: ”Anteeksi rouva, voi-

sittekohan te auttaa minua?”

”Minkälaista apua sinä tarvitset?” nainen kysyi ja katsoi Flo-

rencea ystävällisesti. 

”Pyytäisin ensin, että menisimme istumaan tuonne nurkka-

pöytään. Asiani on aika... hmm... arkaluontoinen.”

”Hyvä on.”

Kun he olivat istuutuneet kahvilaan syrjäisimpään pöytään, 

Florence  vilkaisi  vielä  kerran  ympärilleen,  ettei  ketään  ihmisiä 

istunut liian lähellä heitä, ja kuiskasi: ”Olen juuri paennut Chan-

tessista. Minun pitäisi päästä kotiin Marcellasiin. Minulla ei ole 

yhtään rahaa,  ja kuten näette, en pysty tällä hetkellä lentämään 

metriäkään.”

Näin  puhuessaan  Florence  kääntyi  selkä  naiseen  päin  ja 

nosti  nopeasti  paitaansa,  niin  että  tämä  näki  hänen  haavoilla 
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olevan selkänsä ja vain parin sentin mittaiset siivenalut. Siivet oli 

viimeksi leikattu neljä päivää sitten, ja selkään sattui vieläkin. 

”Voi sinua raukkaa!” nainen henkäisi.  ”On tämä maailma 

mennyt mahdottomaksi. Ei minun nuoruudessani olisi mitään täl-

laista tapahtunut.”

”Niinpä. Voisitteko te lainata minulle sen verran rahaa, että 

pääsen linja-autolla Marcellasiin?”

”Totta  kai.  Tai  oikeastaan  minulla  on  parempi  ehdotus. 

Olen lähdössä ihan kohta Dionneen autolla. Siipeni ovat käyneet 

iän myötä sen verran heikoiksi, etten jaksa enää lentää näin pitkiä 

matkoja, joten hankin auton pidempiä reissuja varten. Haluaisitko 

tulla minun kyydissäni Dionneen asti?”

”Se sopii hyvin”, Florence sanoi hymyillen. ”Tuhannet kii-

tokset teille. Minä olen Florence Ferenstain”, hän jatkoi ja ojensi 

kätensä.

”Hauska tutustua. Minä olen Elodia Kellerhof.”

Naiset  lähtivät  ajamaan kohti  Dionnea.  Florence huokaisi 

helpotuksesta heidän päästyään ulos kaupungista. Hän rentoutui 

katsoessaan maisemaa: värikkäiden kukkien täplittämiä niittyjä ja 

siellä täällä kirkasvetisiä lampia. Lähempänä Dionnea alkoi näkyä 

myös metsien peittämiä kukkuloita. Hän oli joutunut katselemaan 

lohdutonta aavikkoa aivan liian kauan. Elodian puheista päätellen 
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oli kulunut vain kolme kuukautta, mutta se oli tuntunut paljon 

pidemmältä ajalta. 

Parin tunnin kuluttua Florence ja Elodia saapuivat  Dion-

neen. Elodia tarjosi Florencelle illallisen viihtyisässä ravintolassa. 

He tilasivat myös lasit viiniä ja nostivat maljat paremmalle huomi-

selle. Lopulta Elodia vei Florencen linja-autoasemalle.

”Sinä voisit ihan hyvin jäädä minun luokseni yöksi”, Elodia 

sanoi. ”On jo aika myöhä.”

”Olette todella ystävällinen, mutta kyllä minä taidan lähteä 

vielä Marcellasiin. Eihän tästä ole sinne kuin reilun tunnin mat-

ka.”

”No niin,  tietysti  sinä  odotat  jo  malttamattomana kotiin 

pääsyä. Turvallista matkaa!”

”Kiitos kaikesta ja hyvää jatkoa!”

Elodia  antoi  Florencelle  lapun,  jossa  oli  hänen  tilinume-

ronsa, ja lähti ajamaan kotiinsa. Florence meni katsomaan aika-

tauluja. Hän joutui pian toteamaan, ettei pääsisikään lähtemään 

Dionnesta ennen huomista. Päivän viimeinen linja-auto Marcella-

siin oli lähtenyt kymmenen minuuttia sitten.

Florencella ei ollut aavistustakaan, missä Elodia asui, eivätkä 

tämän lainaamat rahat riittäisi  hotellihuoneeseen. Mutta ei  hätä 
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ollut tämän näköinen. Ilta oli lämmin ja taivas pilvetön. Hän voisi 

hyvin nukkua jollakin niityllä.

Hän mietti, miten vaikeaa elämä olisikaan, jos joutuisi ole-

maan aina ilman siipiä. Eipä käynyt kateeksi ihmisiä ja mennin-

käisiä, jotka olivat riippuvaisia linja-autojen aikatauluista. Monet 

hankkivat  auton,  mutta  niiden ylläpidosta  vasta  rahaa ja  vaivaa 

olikin.

Jonkin aikaa käveltyään Florence löysi sopivan suojaisan nii-

tyn kaupungin laidalta.  Hän peseytyi  niityn reunalla virtaavassa 

purossa ja poimi kultalehväpensaan lehtiä peitoksi. Lehdet olivat 

niin suuria, että kolme riitti peittelemään hänet. Miten hän oli-

kaan kaivannut niityn tuoksua! Puron varrella kasvoi myös vadel-

mapensaita, niistä hän saisi aamiaista. 

Florence päätti poimia vielä muutamia vadelmia yöpalaksi. 

Hänen  paitansa  repeytyi  selästä  tiheässä  vadelmapensaikossa, 

mutta se ei haitannut häntä tippaakaan, sillä hänen painajaisensa 

oli ohi, ja hän oli matkalla kotiin. Hän nukahti onnellisena sini-

kellojen vienoon helinään. 

73



2. 

Florence heräsi linnunlauluun. Aurinko oli juuri nousemassa, ja 

niitty oli hennon usvan peitossa. Väsytti vielä kovasti. Florence oli 

ollut  koko  ikänsä  aamu-uninen.  Chantessissa  oli  aina  pitänyt 

herätä tosi  aikaisin.  Marcellasin kirjastokin, jossa Florence työs-

kenteli, olisi saanut mieluusti aueta tunnin pari myöhemmin.

Yhtäkkiä Florence tajusi, ettei hänellä nyt ollut mikään kiire 

ylös.  Hän  voisi  nukkua  niin  pitkään,  kuin  ikinä  mieli  teki. 

Kukaan ei tiennyt hänen palaavan tänään kotiin, joten oli aivan 

sama, saapuisiko hän Marcellasiin muutaman tunnin aiemmin vai 

myöhemmin.  Hän käänsi  tyytyväisenä kylkeä ja nukahti  uudel-

leen. 

Hetken  kuluttua  hän  kuuli  jostain  unen  ja  valveen  raja-

mailta askelia ja kahden miehen äänet.

”Oho! Gale, tule katsomaan, mikä kaunotar täällä on.”

”No jopas. Tyttö on tainnut juhlia rankasti, kun on sam-

munut keskelle ketoa, heh heh...”

”Mmm... en minä ole juhlinut enkä sammunut...  antakaa 

minun nukkua”, Florence mutisi viitsimättä avata silmiään. Tyy-

pit olivat ihmisiä puheistaan päätellen. Ihmiset eivät ikinä tajun-

neet niityillä nukkumista.
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”Tulee mieleen se ilta, kun sinä sammuit meidän lammas-

laitumelle.”

”Herbert! Älä taas  jaksa muistuttaa tuosta illasta.  Siitähän 

on aikaa varmaan kymmenen vuotta.”

”Se vaan on niin hauska juttu.” 

Menisivät  muualle  muistelemaan  kännisekoilujaan,  Flo-

rence  ajatteli  hieman  ärsyyntyneenä.  Hän  yritti  lipua  takaisin 

suloiseen uneen. Äänet alkoivat hiipua hänen ympäriltään. Äkilli-

nen tuulenpuuska heilautti pois hänen selkäänsä peittävän lehden. 

Hän ei ollut enää varma, tapahtuiko se valveilla vai unessa. 

”Gale, katso tuon tytön selkää ja pienenpieniä siipiä. Hän-

hän on selvästi karannut Chantessista.”

”Niinpä näyttää olevan.  Miten lie  tänne asti  päässyt?  On 

varmaankin varastanut jonkun lompakon.”

”Todennäköisesti. Jaahas, kaipa tästä täytyy lähteä viemään 

hänet takaisin.”

Florence oli vihdoinkin täysin hereillä. Pahimmanlaatuinen 

säikähdys oli pyyhkäissyt pois kaikki unen rippeet. Hän yritti pin-

kaista pakoon, mutta miehet saivat hänet kiinni ja pitivät häntä 

tiukassa otteessa. Miehillä oli  Fretannia ihmisille puolueen uni-

vormut. Florencesta tuntui, että hän hajoaisi omaan sydämentyky-

tykseensä.
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”Ei!” hän parkaisi. ”Te ette voi tehdä sitä! Minä kuolen, jos 

joudun sinne takaisin!”

”No emmehän me voi sinua vapaaksikaan päästää.”

”Tiedätkö mitä, Herbert”, Galeksi puhuteltu mies huokaisi. 

”Minua ei yhtään huvittaisi lähteä ajamaan Chantessiin. Matkassa 

sinne ja takaisin menee monta tuntia, ja minulla olisi paljon muu-

takin työtä. Sitten vielä Adrienne nalkuttaa, etten vietä tarpeeksi 

aikaa hänen ja Sofian kanssa.”

”Ei minuakaan kyllä huvittaisi”, Herbert sanoi. ”Sinne on 

niin huono tiekin. Kun viimeksi kävin Chantessissa, autoni hajosi 

sille aavikkotielle, ja jouduin työntämään sitä lähimmälle huolto-

asemalle melkein 10 kilometriä. Mutta mitä me sitten tälle karku-

rille teemme?”

”Hyvä kysymys”, Gale sanoi miettiväisesti. ”Hmm... mehän 

voisimme viedä hänet meille.”

”Teille?”

”Niin. Meillähän on huoneita, joiden ovet saa ulkopuolelta 

lukkoon, kaupungin vahvimmat seinät ja torneja, jotka ovat niin 

korkeita, että ikkunasta ei taatusti pääse pakenemaan. Eihän tuo 

lentämään pysty.”

”Tarkemmin ajateltuna kuulostaa hyvältä idealta.”
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”Asia on siis päätetty”, Gale sanoi ja katsoi Florencea. ”Sinä 

lähdet meille, Contesian linnaan.”

”En varmasti  lähde!”  Florence  huusi.  Pelko  nosti  hänessä 

ennennäkemättömän adrenaliiniryöpyn. Hän tappeli vastaan kai-

kin voimin, mutta kaksi vastaan yksi -tilanne oli silti ylivoimai-

nen. Miehet sitoivat hänet kätensä ja veivät hänet autoon. He läh-

tivät ajamaan itään päin.

Florence tuijotti  ikkunasta typertyneenä tajuamatta maise-

masta mitään. Ojasta allikkoon. Miten hänelle saattoi käydä niin 

huono tuuri,  että hän jo toistamiseen joutui  noiden paskiaisten 

vangiksi?

Hän yritti  vakuuttaa itselleen,  että  selviäisi  kyllä  tästäkin. 

Mitä ikinä Contesiassa tapahtuisikaan, se ei voisi olla yhtä hirveää,  

kuin siipien leikkaaminen oli ollut. Ja koska hän oli onnistunut 

pakenemaan Chantessista, kai hän nyt jostain kotilinnasta pakoon 

pääsisi.

He saapuivat Dionnen itälaidalla sijaitsevaan Contesian lin-

naan puolen tunnin ajomatkan jälkeen. Linna oli todella kaunis 

kermanvalkoisine  seinineen  ja  koristeellisine  torneineen.  Pihaa 

ympäröivää muuria kiersi tummanpunainen ruusuköynnös. 

Tämä  tapahtuu  niin  väärällä  tavalla,  Florence  ajatteli. 
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Tällaiseen paikkaan pitäisi saapua kutsuvieraana ja juhlatunnel-

missa. Tämä typerä sota pilasi kaiken!

Pihalla  heitä  vastaan  tuli  suunnilleen  Florencen  ikäinen 

ihmisnainen pienen tytön kanssa.

”Gale, kuka tuo on ja mitä hän täällä tekee?” nainen kysyi ja 

katsoi Florencea pitkin nenänvarttaan.

”Vankikarkuri.  Herbert  ja  minä  löysimme  hänet  niityltä 

nukkumasta.  Päätettiin  tuoda  hänet  tänne,  koska  kumpikaan 

meistä ei  ehdi  nyt lähteä ajamaan Chantessiin.  Olkoot Itäisessä 

tornissa. Ei kai sinulla ole mitään sitä vastaan?”

”Ei, en minä sitä tornihuonetta mihinkään tarvitse”, nainen 

sanoi kohauttaen olkiaan. 

Florence katsoi naista arvioivasti. Naisella oli päällään kau-

nis turkoosinsininen silkkipuku ja hieman liikaa koruja. Nainen 

vaikutti hemmotellulta ja ylimieliseltä. Mutta hän oli myös pienen 

tytön äiti.  Ehkä häntä pystyisi  huijaamaan ja vetoamaan hänen 

äidinvaistoonsa. Kannattaisi ainakin kokeilla.

Florence kääntyi naisen puoleen ja sanoi: ”Rouva hyvä, voi-

sitteko mitenkään puhua miehellenne, että hän antaisi minun läh-

teä? Minulla on kotona Marcellasissa pieni tytär.  Minun täytyy 

päästä hänen luokseen, hänellä ei ole ketään muita kuin minut. 
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Olen joutunut olemaan jo aivan liian pitkään poissa hänen luo-

taan ja olen ollut sydän syrjällä huolesta, miten hän pärjää.”

”Se on sinun ongelmasi, ei minun”, nainen sanoi kylmästi.

”Älä häiritse  Adriennea”,  Gale  sanoi  ja  kiskaisi  Florencen 

tarpeettoman kovakouraisesti  mukaansa.  He menivät  sisälle  lin-

naan. He kulkivat aulan, suuren salin ja kahden pienemmän huo-

neen läpi ja saapuivat sitten kierreportaisiin. Kaikki näytti Floren-

cesta oudolla tavalla tutulta. 

Minun täällä kuuluisi asua eikä tuon typerän ja ylimielisen 

pariskunnan. 

Florence hätkähti ajatustaan. Marcellasiin hän kuului. Tämä 

oli vain hetkellinen takaisku, ei mitään muuta.

He nousivat portaat ylös torniin. Gale aukaisi tornihuoneen 

oven,  leikkasi  veitsellä  Florencen  käsissä  olevat  köydet  irti  ja 

tönäisi hänet sisään. ”Sinä pysyt täällä”, hän murahti ja paiskasi 

oven kiinni.

Huone oli melko pieni mutta valoisa. Seinät olivat samaa 

kermanvalkoista sävyä kuin koko linna. Florence huomasi kirja-

hyllyn ja meni tutkimaan sitä. Hän ilahtui nähdessään pitkän rivin 

erään  suosikkikirjailijansa  Rosetta  Wallisin  teoksia.  Hyllyssä  oli 

myös ne kaksi Rosetan kirjaa, joita hän ei ollut vielä ehtinyt lukea.  
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Näillä ääliöillä oli sentään hyvä kirjamaku. Florence pärjäisi missä 

vaan, jos hänellä oli ympärillään hyviä kirjoja.

3.

Florence yritti lukea mutta jäi ajattelemaan edellisöistä harvinaisen 

elävää  untaan.  Unessa  hän  oli  ollut  ihanissa  tanssiaisissa  eilen 

näkemässään salissa. Ilma oli täynnä musiikkia ja naurua, ja hän 

liiteli lattian halki jonkun komean miehen käsivarsilla. Huoneen 

seinät alkoivat kertoa hänelle outoa ja kiehtovaa tarinaa. Hän oli 

ollut Contesiassa aina. 

Florencea olisi kiinnostanut tietää, oliko joku asunut tässä 

tornihuoneessa ja millainen olento tämä oli ollut. Mutta hänen ei 

tehnyt mieli  kysyä Galelta  yhtään mitään.  Hän ei  puhuisi  tälle 

sanaakaan. Eikä puhuisi Adriennellekaan. 

Ehkä Gale ei kuitenkaan ole niin ikävä tyyppi, mitä luulet. 

Hän olisi voinut viedä sinut eilen takaisin Chantessiin mutta sen 

sijaan hän toi sinut tähän lumoavaan linnaan.

Florence  närkästyi  ajatuksestaan.  Mitä  hän  sitä  paskiaista 

puolusteli? Ei Gale hänestä välittänyt, pelkkää laiskuuttaan tämä 

oli  hänet tänne tuonut.  Jos  Gale  olisi  kunnon mies,  tämä olisi 

antanut hänen mennä eikä olisi alunperinkään liittynyt Fretannia  
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ihmisille  puolueeseen.  Se  porukka  ei  ollut  saanut  muuta  kuin 

pahaa  aikaan.  Eikä  tässä  tilanteessa  todellakaan  ollut  mitään 

lumoavaa. Uni oli saanut hänet vain jotenkin sekaisin päästään. 

Yhtäkkiä Florence vaistosi, että häntä katsottiin. Hän nosti 

katseensa kirjasta ja kääntyi ovelle päin. Pikkuinen tyttö kurkisteli 

luukusta, josta hänelle tuotiin ruokaa. Galen ja Adriennen tytär. 

”Sinä näytät erilaiselta kuin muut näkemäni keijut”, tyttö 

sanoi mietteliäästi. ”Muilla on ollut paljon isommat siivet.”

”Oli minullakin isot ja kauniit siivet, mutta ne leikattiin.”

”Ai hurja. Sattuiko se?”

”Sattui tosi paljon. Onneksi siivet kasvavat aina takaisin.”

Tyttö  näytti  hetken  siltä,  että  hän  olisi  tahtonut  kysyä 

asiasta lisää. Sitten hänen ilmeensä muuttui sulkeutuneeksi ja hän 

sanoi:  ”Äiti  ja isä sanovat, että te olette pahoja ja kieroja, enkä 

minä saa uskoa mihinkään, mitä te kerrotte.”

”Vai niin he sanovat”, Florence sanoi pettyneenä. Oli tavat-

toman surullista, että jo pienet lapset oppivat nuo valheet ja vas-

takkainasettelun. 

”Joo,  mutta  arvaa  mitä?  Minun Gilbert-setäni  tulee  huo-

menna kotiin”, tyttö sanoi innostuneesti. 

Lisää ihmisiähän tänne juuri kaivattiinkin, Florence ajatteli 

kyynisesti. 
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”Gilbert-setä  on  ollut  opiskelemassa  Ceresnicassa,  enkä 

minä ole nähnyt häntä pitkään aikaan. Hän on hirveän etevä ja...”

”Sofia!  Missä  sinä  oikein  olet?  Ruoka  jäähtyy!”  Adrienne 

huusi.

Tyttö näytti yhtäkkiä säikähtäneeltä. ”Minun pitää mennä!” 

hän huikkasi ja lähti kipittämään portaita alas.

***

Gilbert istui Sinisessä salongissa Galen, Adriennen ja Sofian kans-

sa.  Hänen  tunteensa  kotiinpaluusta  olivat  hieman  ristiriitaiset. 

Toisaalta oli kiva olla taas täällä, nähdä dionnelaisia ystäviä ja viet-

tää aikaa vanhoissa tutuissa paikoissa. Mutta Ceresnicassa vietetty-

jen opiskeluvuosien jälkeen Fretannia tuntui kovin vanhoilliselta 

ja suvaitsemattomalta. Eikä suhde veljeenkään ollut ongelmaton.

Lapsena Gale oli aina johtanut heidän leikkejään. Gilbert oli 

ihaillut vahvaa ja rohkeaa isoveljeään ja halunnut olla samanlainen 

kuin  hän.  Ceresnica-vuosien  myötä  hän  oli  tajunnut,  että  hän 

ajatteli monesta asiasta eri lailla kuin veli. Usein Gale yritti myös 

hallita häntä liikaa,  luuli  tietävänsä paremmin, mikä hänelle oli 

parasta. Gilbertin täytyi myöntää, että vikaa oli hänessäkin. Hän 

alkoi  helposti  myötäillä  veljeä,  vaikka  olisikin  oikeasti  ollut  eri 
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mieltä. Galen seurassa hän lipui kuin huomaamattaan vanhoihin 

lapsuuden rooleihin.

Galen vaimon kanssa hänellä ei ollut koskaan ollut mitään 

yhteistä. Adrienne ajatteli vain itseään ja seuraavaa kampaajakäyn-

tiään. 

”Minä haluan samanlaiset kiharat hiukset kuin Florencella”, 

Sofia sanoi.

”Sinun  hiuksesi  ovat  hienot  juuri  tuollaisina”,  Adrienne 

sanoi.

”Eivätkä ole! Suorat hiukset ovat ihan tyhmät!”

”Onko Florence naapurin lapsia?” Gilbert kysyi. 

”Ei kun hän on se keiju, joka on Itäisessä tornissa ja jolla on 

tosi pienet siivet. Florence kertoi, että...”

Gilbert luuli hetken, että Sofia puhui mielikuvituskaverista, 

mutta sitten Adrienne sanoi: ”Sofia! Minähän olen sanonut, että 

sinä et saa käydä siellä tornissa. Keijuilta saa vain huonoja vaikut-

teita. Varsinkin hänenlaisiltaan.”

Gilbert viittasi Galen sivummalle ja kysyi: ”Mistä oikein on 

kyse?”

Gale  selitti  tilanteen.  ”Minä  en  kyllä  yhtään  pidä  tästä”, 

Gilbert sanoi.

”Ei tämä sinulle kuulu.”
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”Kuuluupas, tämä on minunkin kotini. Minä omistan puo-

let Contesiasta, jos et satu muistamaan.”

”Niin, mutta Itäinen torni on minun puolellani. Pysy erossa 

tästä, sinä et tiedä kylliksi näistä asioista. Et ollut täällä silloin, kun 

sota alkoi.”

”Tiedän ihan tarpeeksi. Aion ainakin mennä sanomaan sille 

Florencelle, mitä mieltä olen”, Gilbert sanoi ja käveli pois tuimin 

ilmein.

Gilbert  kapusi  Itäiseen  torniin.  Hän  hätkähti  nähdessään 

Florencen. Hän ei olisi osannut kuvitella, että tämä näyttäisi niin 

ihastuttavalta.

”Hyvää iltaa Florence-neiti. Minä olen Gilbert, Galen veli. 

Halusin vain tulla kertomaan, että olen pahoillani tästä tilanteesta 

ja kaikesta muustakin, mitä olet joutunut kokemaan. En tiennyt 

tästä, palasin kotiin vasta eilen.”

Florence katsoi Gilbertin lempeisiin silmiin ja tiesi heti, että 

tämä mies ei tekisi hänelle mitään pahaa.

”Tiedän. Kuulin veljentytöltäsi, että olet ollut Ceresnicassa.”

”Juu, opiskelin siellä kirjallisuutta.”

”Mielenkiintoista.  Onko  tässä  huoneessa  muuten  asunut 

joku?”

”Tämä oli isotätini Rosetan huone”, Gilbert sanoi eikä näyt-
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tänyt yhtään ihmettelevän Florencen kysymystä. ”Hän ei mennyt 

koskaan naimisiin vaan eli koko ikänsä Contesiassa. Hän oli kir-

jailija, tunnettu paremmin taiteilijanimellä Rosetta Wallis.”

”Siis Rosetta Wallis on teille sukua. Vau! Hän on lempikir-

jailijoitani.”

Florencen kasvot säteilivät innostuksesta. Gilbertin mielestä 

hän  näytti  entistäkin  hurmaavammalta.  Gilbert  jäi  juttelemaan 

Florencen kanssa pitkäksi toviksi. 

4.

Aamupäivä oli jo pitkällä, kun Florence heräsi. Yö oli jälleen ollut 

sametinpehmeä, ja tornihuoneen seinät olivat kuiskineet hänelle 

tarinoita.  Hän käveli  ikkunan viereen ja katsoi  tutuksi käynyttä 

näkymää: kaunista puutarhaa, muuria ruusuköynnöksineen ja nii-

den takana tuulessa  väreileviä  niittyjä.  Taivaanrannassa  siinsivät 

vielä osittain tutkimattomat Itäiset vuoret, joilla arveltiin elävän 

monia tuntemattomia eläinlajeja. Hän tunsi olevansa osa maise-

maa ja olisi voinut katsella sitä vaikka kuinka kauan. 

Mikä tämän lumouksen oikein saa aikaan?

”Sinä  nyt  lumoudut  aina  oudoista  asioista”,  hän  kuuli 

Irenan  sanovan.  ”Lapsena  halusit  käydä  jatkuvasti  katsomassa 
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Marcellasin  katedraalia  auringonlaskun  aikaan  ja  paasasit 

kyllästymiseen asti,  miten  upealta  näyttää,  kun laskeva  aurinko 

osuu katedraalin lasiseinään.”

Irena oli oikeassa. Ja kaipa Chantessin jälkeen melkein mikä 

tahansa paikka tuntuisi ihanalta.

Florence näki Gilbertin kävelevän ulkona. Hän tunsi sydä-

mensä  hypähtävän.  Kuluneen kahden viikon aikana  Gilbert  oli 

tehnyt kaikkensa, jotta Florencella olisi mahdollisimman mukavat 

olot.  Gilbert  toi  hänelle  leivoksia,  tuoreita  hedelmiä  ja  viiniä, 

poimi kukkia puutarhasta, tarjoutui lainaamaan hänellekin kirjoja 

kirjastossa käydessään ja ennen kaikkea piti hänelle seuraa. Hän 

oli  huomannut odottavansa Gilbertin tapaamisia  huolestuttavan 

paljon.

Florence sanoi itselleen sen johtuvan ainoastaan siitä, ettei 

hänellä  ollut  täällä  muita  puhetovereita.  Hän oli  yksinäinen, ja 

Gilbert tarjosi älykästä ja sivistynyttä seuraa, siinä kaikki. Ei kai 

hän nyt kaiken kokemansa jälkeen ihmiseen rakastuisi.  Ei aina-

kaan Galen veljeen.

Ei sekään merkinnyt mitään, että hänen teki mieli suudella 

Gilbertiä.  Gilbert  vain  sattui  olemaan  komea,  ja  Florence  oli 

ilmeisesti ollut liian kauan ilman miesseuraa. Asialle pitäisi tehdä 

jotain, kun hän pääsisi lähtemään Contesiasta. 
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Gilbert oli vienyt hänet edellispäivänä puutarhaan, jotta hän 

saisi aurinkoa. He olivat istuskelleet pitkään syreenimajassa. Yht-

äkkiä Florence tajusi, miten helppoa hänen olisi ollut yrittää paeta 

silloin. Mutta hän oli ollut syventynyt niin kiinnostavaan keskus-

teluun, ettei se ollut yksinkertaisesti tullut mieleen. No, hän kek-

sisi tänään jotakin.

Ai niin, ei hän tänään voisikaan lähteä. Gilbert oli menossa 

kirjamessuille. Hän oli luvannut tuoda sieltä Florencelle bestseller-

kirjailija  Margareta  Allerin  uuden  kirjan  omistuskirjoituksella. 

Huomenna sitten. Ehkä...

***

Miten kuvailisin  hänen hiustensa  ihmeellistä  sävyä?  Kuin tulen 

hehkua ja auringon kultaa. Miten ihastuttavalta hän näyttää, kun 

hän innostuu jostakin,  ja valo syttyy hänen ruskeisiin silmiinsä. 

Voisin kuunnella loputtomasti hänen pehmeää ääntään. Lumooja-

tar, se hän on.

Hänen kanssaan  on  niin  hyvä  jutella.  Hän  on  älykäs,  ja 

meillä on paljon yhteisiä kiinnostuksenkohteita.  Hän saa minut 

tuntemaan oloni seesteiseksi.

Kuitenkin vaistoan näkymättömän muurin, jonka hän pys-

tyttää  välillemme.  Hänen  ilmeikkäät  silmänsä  sanovat:  ”En  saa 
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päästää  sinua  liian  lähelle.”  Se  tekee  minut  ujoksi,  enkä  tiedä, 

miten kertoisin hänelle tunteistani. 

Onhan  tämä kieltämättä  erikoinen tilanne.  Mitä  Galekin 

sanoisi, jos seurustelisin hänen kanssaan?

Äh, miksi taas sorrun ajattelemaan näin? Hittoako se Galelle 

kuuluu, kenen kanssa minä seurustelen. En minä Ceresnicassa täl-

laisia miettinyt.

Voisin auttaa häntä enemmän ja tunnen syyllisyyttä, kun en 

tee niin. Mutta pelkään, että sitten en näkisi hänestä enää vilausta-

kaan.

Meidän erilaisuutemme on pelkkää pintaa,  sillä  sielumme 

ovat samaa sukua. Voi, eikö hän näe, eikö hän tunne sitä?

***

Gilbert  ryntäsi  tornihuoneeseen  posket  hehkuen.  ”Miten  sinä 

voit?” hän kysyi ääni hieman sammaltaen.

”Ihan hyvin. Sinä puolestasi näytät olevan tuiterissa.”

”Niin olenkin”, Gilbert sanoi ja istahti sängylle Florencen 

viereen.  ”Ollaan ryypätty muutaman kaverin kanssa.  Me lähde-

tään  ihan kohta  baariin.  Mutta  arvaapa  ensin,  mitä  minä  olen 

halunnut tehdä siitä asti, kun näin sinut ensimmäisen kerran?”

Gilbert  siirtyi  vielä  lähemmäksi  Florencea  ja  katsoi  häntä 
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syvälle silmiin. Gilbertin katse sai hänet liekkeihin. Florence ajat-

teli, että hänen pitäisi kääntää katseensa pois, siirtyä kauemmas, 

käskeä  Gilbertin  lähteä,  ylipäänsä  tehdä  jotain  mikä  rikkoisi 

lumouksen. Mutta hän ei pystynyt sanomaan sanaakaan eikä lii-

kahtamaankaan.

Gilbert otti hänen kasvonsa käsiensä väliin ja suuteli häntä. 

Se tuntui niin hyvältä. Ja oikealta. Florence vastasi suudelmaan ja 

kietoi kätensä miehen ympärille. Heidän vartalonsa painautuivat 

toisiaan vasten, ja suudelma muuttui kiihkeämmäksi. 

Tätä  minä  haluan.  Tässä  ja  nyt  ja  juuri  tämän  miehen 

kanssa.

”Suloinen  Florence”,  Gilbert  mutisi.  Mies  suuteli  hänen 

kaulaansa ja hyväili hänen rintojaan. Florence oli yhtä hehkua. 

”Gilbert! Minne sinä oikein jäit? Taksi on jo pihassa!”

”Äh, pakko mennä”, Gilbert sanoi vastahakoisesti. ”Hyvää 

yötä.”

”Hyvää yötä.”

Gilbertin lähdettyä Florence huokaisi turhautuneena. Pitikö 

sen taksin tulla juuri nyt? Mutta kohta onnentunne ja hehku val-

tasivat  hänet jälleen.  Gilbert  tulisi  taas  huomenna,  ja silloin he 

voisivat jatkaa siitä, mihin jäivät.

Järjen ääni yritti kuiskailla vienosti, ettei olisi viisasta mennä 
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liian pitkälle Gilbertin kanssa. Florence hiljensi äänen. Tämä ilta 

oli aivan liian suloinen sen kuuntelemiseen. 

5.

Florence  kuuli  kahdet  askeleet  portaissa.  Toinen  oli  Gilbert 

– tämän askeleet hän tunnisti jo – raskaammat askeleet kuului-

vat ilmeisesti Galelle. Miehet käväisivät pienessä varastokopissa, 

joka oli tornihuoneen vieressä. 

”Mitenkäs  sinun  naisasiasi?  Jäikö  Ceresnicaan  ketään  eri-

tyistä?” Florence kuuli Galen kysyvän. 

”Ei”, Gilbert sanoi, oli hetken hiljaa ja jatkoi sitten hitaasti 

ja empien. ”Mutta minä olen tavannut tänne palattuani naisen, 

joka on saanut pääni sekaisin.”

Florence  painoi  korvansa  oveen  kuullakseen  paremmin, 

mitä hänestä puhuttiin.

”Oho! Sepä on ollut nopeaa toimintaa”, Gale sanoi heidän 

lähtiessään kävelemään portaita alaspäin. ”Tunnenko minä uuden 

tyttöystäväsi?”

”Et, korkeintaan hyvin pintapuolisesti. Emmekä me seurus-

tele. Minä haluaisin kyllä, mutta en oikein tiedä, mitä hän ajatte-

lee minusta.”
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”Sinun täytyy ottaa siitä selvää. Rohkeutta veliseni. Sinä olet 

fiksu, komea ja rikas. Minä uskon, että saat kenen tahansa ihmis-

naisen rakastumaan itseesi.”

”Niinpä kai”,  Gilbert  sanoi  epävarmasti.  Se oli  viimeinen 

Florencen kuulema lause. Miehet olivat ehtineet jo niin etäälle, 

ettei hän pystynyt enää salakuuntelemaan heitä. 

Kiukun ja pettymyksen karvas aalto ryöpsähti hänen lävit-

seen. Gilbert olikin rakastunut ihmiseen, vaikka oli antanut hänen 

ymmärtää aivan toista! Saamarin kaksinaamainen liero!

Vai oliko hän itse kuvitellut liikoja? Gilberthän oli suudellut 

häntä ainoastaan kännissä.  Ja ehkä tämä oli  hemmotellut häntä 

vain jonkinlaisesta syyllisyydentunteesta. 

Florence paiskasi kiukuspäissään seinään kirjan, jota hän oli 

ollut lukemassa. Seinä kolahti jotenkin oudosti kirjan osuessa sii-

hen. Florence meni tutkimaan asiaa ja huomasi, että tiilet olivat 

liikkuneet pois paikoiltaan. Hän työnsi sormensa muutaman sen-

tin  levyiseen  rakoon  ja  veti.  Tiilet  liukuivat  yllättävän  kevyesti 

hänen käsissään. Hyvänen aika, tämähän oli piilotettu ovi! Oven 

takaa paljastui kapea käytävä.

Salakäytävä.  Niinpä  tietysti.  Vanhoissa  linnoissa  oli  usein 

salakäytäviä. Miksei hän ollut aikaisemmin tajunnut etsiä sellaisia?
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Sinä et etsinyt salakäytäviä, koska ethän sinä oikeasti halun-

nut lähteä täältä. 

Nyt hän kuitenkin lähtisi. Oli korkea aika päästä eroon tästä 

typerästä lumouksesta. Vankinahan hän oli ollut täällä koko ajan, 

vaikka oli miltei unohtanut sen.

Florence otti kynttilän ja hiipi salakäytävään. Hän laskeutui 

kapeat portaat. Portaiden alapuolella käytävä kaartui oikealle. Hän 

ohitti viinikellarin ja... Hetkinen, mistä hän tiesi, että viinikellari 

sijaitsi tässä? Ilmeisesti Gilbert oli joskus maininnut siitä. 

Muutaman metrin päässä näkyi taulu, jossa oli kultaiset ja 

koristeelliset  kehykset.  Florence  ihmetteli,  mitä  järkeä  täällä  oli 

pitää tauluja, varsinkin kun salakäytävää ei oltu pölyisyydestä ja 

ummehtuneesta hajusta päätellen käytetty ikuisuuksiin. Hän säp-

sähti huomatessaan katsovansa itseään maalauksesta. 

Ei,  ei  se  hän ollut.  Ei  kukaan ollut  tehnyt  hänestä  maa-

lausta,  eikä  hänellä  ollut  tuollaista  tummanpunaista  iltapukua. 

Mutta yhdennäköisyys oli hämmästyttävän suuri. 

Yhtäkkiä seinät suorastaan huusivat: ”Florence, palaa takai-

sin, sillä sinä kuulut tänne. Olet aina kuulunut, kyllä sinä sen tie-

dät.”

Florence  pudisti  surullisena  päätään.  Jos  maailma  olisi 
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oikeudenmukainen, hän omistaisi Contesian, ja petolliset miehet 

saisivat painua hevon kuuseen. Mutta ei elämä mennyt niin. 

Hän  lähti  puolijuoksua  eteenpäin.  Hänen  oli  päästävä 

nopeasti  ulos  täältä,  hän  ei  kestänyt  kuunnella  seinien  ääntä. 

Äänet hiljenivät hänen päästessään kauemmas taulusta ja lakkasi-

vat pikkuhiljaa kokonaan. 

Salakäytävä päättyi pieneen portaikkoon ja puiseen oveen. 

Florence avasi oven ja huomasi olevansa puutarhavajassa. Vajassa 

oli  kuokka, lapio, kastelukannu, kukkaruukkuja ja rullalla oleva 

köysi. Florence jäi tuijottamaan köyttä. Hän tunsi pakottavaa tar-

vetta ottaa se mukaansa. 

Florence hiipi köysi kainalossa ulos puutarhavajasta ja lin-

nan portista. Jokohan hän pystyisi lentämään? Hänen siipensä oli-

vat vielä niin pienet, että niillä ei taatusti lennettäisi Marcellasiin 

asti, mutta ehkä vähän matkaa onnistuisi. 

Hän räpytti siipiään ja hyppäsi. Aluksi hänen kehonsa tun-

tui liian painavalta, mutta hän onnistui kuin onnistuikin kohoa-

maan ilmaan. Hän tunsi tuulen siipiensä alla. Voi, miten hän oli-

kaan kaivannut tätä! Mitäpä miehistä ja linnoista, kun sai taas len-

tää.

Florence  lähti  lentämään  Dionnen  keskustaan  päin  joen 

rantaa  seuraillen.  Hän huomasi  Gilbertin uivan  joessa.  Miehen 
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vierellä  kellui  puukarahka.  Florence  jäi  katsomaan  Gilbertiä 

ilmasta käsin. Hän jäisi kaipaamaan tuota miestä. Hän oli tavan-

nut elämässään kovin harvoja olentoja, joiden kanssa pystyi kes-

kustelemaan samalla tasolla. Kunpa asiat olisivat toisin...

Yhtäkkiä Florence huomasi, että Gilbertillä ei ollut kaikki 

hyvin. Hänen liikkeensä olivat muuttuneet nykiviksi ja hätäänty-

neen näköisiksi. Joki virtasi yhä kovempaa.

Hän laskeutui alemmaksi ja huusi: ”Gilbert! Mikä hätänä?”

”Florence,  lennä  äkkiä  hakemaan  apua!  Jalkani  jäi  kiinni 

tähän puukarahkaan, ja virtaus on käynyt liian voimakkaaksi. Aje-

lehdin kohti kivikkoista putousta.”

”Tartu tähän!” 

Florence heitti  köyden toisen pään Gilbertille ja laskeutui 

rantaan. Hän sitoi köyden toisen pään suureen puuhun ja sai näin 

vedettyä Gilbertin rantaan. 

”Voi hyvä ihme, Florence”, Gilbert sanoi hengästyneenä ja 

vettävaluvana.  ”Miten  juuri  sinä  olet  täällä  ja  vielä  köyden 

kanssa?”

”Löysin  salakäytävän,  joka  päättyi  puutarhavajaan.  Minä 

vain jotenkin tiesin, että minun pitää ottaa köysi mukaan”, Flo-

rence sanoi. Hän viilsi puukarahkaa terävällä kivellä ja sai Gilber-

tin jalan irrotettua.
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”Minä  en  tiennytkään,  että  siinä  huoneessa  on  salaovi. 

Onneksi  löysit  sen nyt.  En olisi  selvinnyt ilman sinun apuasi”, 

Gilbert sanoi. Hän veti Florencen syliinsä ja halasi tätä tiukasti.  

”Kiitos ihana keijuni”, hän sanoi pehmeästi.

Eilisillan suloiset muistot tulivat Florencen mieleen. Gilbert 

tuntui ja tuoksui niin hyvältä.

Gilbert silitti hänen hiuksiaan ja poskeaan. Hän katsoi Flo-

rencea samalla katseella kuin eilen. Florencesta tuntui  taas siltä, 

että hän voisi hukkua Gilbertin silmiin. He olivat juuri suutele-

massa, kun Florence muisti, miten asiat olivat. Jos Gilbert aikoi 

pitää häntä jonain varatyttöystävänä, niin hän ei todellakaan sie-

täisi sellaista.

”Suutele sinä vain sitä ihmistyttöystävääsi!” Florence kivahti 

ja riuhtaisi itsensä irti.

”Mitä ihmistyttöystävää? Eihän minulla sellaista ole.”

”No joku ihastus kuitenkin. Minä satuin kuulemaan, kun 

puhuit hänestä Galen kanssa.”

”Ai,  sinä  kuulit  sen  keskustelun.  Sitten  tiedät  myös,  että 

Gale puhui ihmisestä, en minä.”

”Siis...?”

”Minä tarkoitin sinua. Gale vain teki väärän johtopäätök-

sen. Sinuun minä olen rakastunut, vain sinuun.”
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 Riemu  valtasi  Florencen  mielen.  Hän  suuteli  Gilbertiä 

intohimoisesti.  Gilbert  riisui  hänen mekkonsa.  He  kietoutuivat 

sylikkäin rantaruohikkoon ja kohta he olivat yhtä. Jokainen kohta 

hänen kehossaan, jota Gilbert kosketti, muuttui kauniiksi, hohta-

vaksi, hehkuvaksi. Hän näykkäisi Gilbertin korvanlehteä ja kuis-

kasi: ”Minäkin olen rakastunut sinuun.”

***

Aurinko oli jo laskemassa, kun Florence ja Gilbert nousivat ranta-

ruohikosta.

”Palaisitko vielä minun kanssani Contesiaan?” Gilbert kysyi. 

”Ei sinun ole turvallista liikkua yksin näinä aikoina, kun et pysty 

vielä kunnolla lentämään. Ei varsinkaan pimeällä. Minä vien sinut 

parin päivän kuluttua Marcellasiin, kunhan saan autoni huollos-

ta.”

”Itse asiassa minä haluaisin jäädä asumaan Contesiaan, mut-

ta...”, Florence sanoi empivästi.

”Ihanko totta? En olisi uskaltanut toivoa, että sinä...”

Florence selitti,  miten hän oli  tuntenut alusta  asti  kuulu-

vansa  Contesiaan,  vaikka  olikin  yrittänyt  taistella  tunnetta  vas-

taan.
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”Sitten sinä muutat meille”, Gilbert sanoi leveästi hymyil-

len.

”Mutta sinun veljesi...”

”Minä  pidän  huolen  siitä,  että  Gale  kohtelee  sinua  kun-

nioittavasti. Olen tainnut olla välillä aikamoinen nahjus ja antanut 

veljen määräillä liikaa itseäni, mutta se loppuu nyt. Lupaan, että 

minusta tulee sinulle hyvä poikaystävä.”

”Ja  minä  lupaan  olla  sinulle  hyvä  tyttöystävä”,  Florence 

sanoi hellästi ja suuteli  Gilbertiä poskelle. ”Kuka se maalauksen 

keiju on, joka on kuin minun kaksoisolentoni?”

”En minä ole sellaista maalausta nähnytkään”, Gilbert sanoi 

otsaansa rypistäen. ”Salakäytävästäkö sinä sen löysit?”

”Niin, minä näytän sen sinulle.”

Florence  vei  Gilbertin  salakäytävään  heti,  kun  he  olivat 

palanneet Contesiaan. Mutta taulua ei löytynytkään enää.

6. 

Leppeä tuulenvire hyväili Florencen poskia. Puutarhassa oli kau-

nista ja rauhallista. Juuri kukkaan puhjenneiden syreenien tuoksu 

oli hurmaava. 

Eilisiltana  Gilbert  oli  sanonut  jämäkästi  Galelle  ja 
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Adriennelle:  ”Florence  on  minun  tyttöystäväni  ja  häntä  pitää 

kohdella  sen mukaisesti.”  Hän muisti  pariskunnan tyrmistyneet 

ilmeet.  Myöhemmin hän oli  kuullut Galen ja Gilbertin käyvän 

kiivasta väittelyä keskenään. 

Hän kuuli  Galen askeleiden lähestyvän.  Mies  istui  hänen 

viereensä syreenimajan penkille ja tokaisi:  ”Minä en kerta kaik-

kiaan siedä sitä, että sinä olet mennyt viettelemään Gilbertin!”

”Et sinä Gilbertin parisuhdeasioista päätä”, Florence sanoi 

nenä pystyssä. ”Ja saanen muistuttaa, että sinä minut tänne raaha-

sit.”

”Niin tein, ja se oli iso virhe. Olisi todellakin pitänyt viedä 

sinut takaisin Chantessiin. En tiedä, millä olet sekoittanut veljeni 

pään, mutta minua sinä et huijaa. Gilbertin rahojen perässä sinä 

olet, mokomakin onnenonkija.”

”Hah.  Gilbert  ja  minä  olemme  sielunkumppaneita.  Sinä 

tuskin ymmärrät sellaisesta mitään.”

”Paljonko rahaa sinä haluat,  että  jätät  Gilbertin ja  häivyt 

ikuisiksi ajoiksi?”

”Luuletko todellakin voivasi ostaa minut? Ei onnistu, enkä 

minä aio kuunnella  loukkauksiasi  enää”,  Florence  kivahti.  Hän 

nousi ylös ja käveli nopein askelin kohti linnaa. Hän hakisi jotakin 
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lukemista rauhoittuakseen. Gale sai hänet kuitenkin kiinni ennen 

kuin hän ehti mennä sisälle, ja työnsi hänet selkä seinää vasten.

”Jos et lähde täältä hyvällä, niin...”

”Päästä irti, senkin paskiainen!” 

”Gilbert saa koneella kirjoitetun kirjeen, että sinä et sitten-

kään voinut jäädä hänen luokseen”, Gale sanoi ja kiersi kätensä 

hänen  kurkkunsa  ympärille.  Florence  yritti  rimpuilla  itsensä 

vapaaksi, mutta Gale oli liian vahva. Tukehtumisen tunnetta seu-

rasi lamaannuttava kauhu. Hän ei pystynyt enää hengittämään.

Yhtäkkiä Florence kuuli kolahduksen ja näki jonkin valkoi-

sen humahtavan silmiensä edestä. Gale kaatui tiedottomana maa-

han. Seinästä oli irronnut kivi.

Dionnelaiset ihmettelivät pitkään Contesiassa tapahtunutta 

omituista onnettomuutta. 

Parin vuoden kuluttua Florencesta tehtiin taulu, jossa hän 

istui punaisessa iltapuvussa Sinisen salongin sohvalla. 
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Sininen vihreä meri
Hanna Salamanteri

esi  on  turkoosin  sinistä.  Ei  kai  sitä  ole  värjätty? 

Luulin, että sen väristä vettä oli vain ennen vanhaan 

hiekkarannoilla,  kun taivas  heijastui  veteen.  Täällä 

on  harmaa,  hieman  halkeillut  katto.  Luonnonvaloa  pääsee 

sisään  vain  pikkuruisista  ikkunoista  katon  rajassa.  Loppuosa 

hallista on maan alla.

V

Kaikkialla leijailee raikas, väkevä haju, jollaista en ole ennen 

haistanut.  Sen täytyy olla  klooria.  Löyhkä saa minut  katumaan 

tuloani. Mitä ihmettä minä teen täällä?

Altaassa polskii puoli tusinaa ihmistä, suurin osa nuoria ja 

seassa  yksi  vanhempi  mies.  Heitä  ei  näytä  hirvittävän  yhtään. 

Nuori pitkätukkainen nainen ui selällään, suuret rinnat bikineissä 

lipuvat veden pinnalla kuin sinivihreäraidalliset ponttoonit. Yritän 

olla tuijottamatta niitä liian intensiivisesti.

Jussi  vilkuttaa  minulle  altaan  toisesta  päästä  punaisissa 
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uimahousuissaan. Se ei ole kaukana: allas on enintään 15 metriä 

pitkä. Oikeissa halleissa on kai isommat altaat.

”Leila! Tuossa on meri!” Jussi huikkaa.

En  ymmärrä,  miksi  Jussi  kutsuu  pientä  allaspahaista 

mereksi, mutta sitten tajuan hänen viittaavan siihen povekkaaseen 

tyttöön. Meri on Jussin serkku, tämä on puhunut hänestä usein. 

Jussin puheissa Meri kuulostaa ärsyttävältä. Tyypillinen lääketie-

teen opiskelija, täynnä itseään, Jussi sanoi. Joillain ihmisillä se kul-

kee suvussa, minä sanoin.

Meri nousee portaita pitkin altaan reunalle istumaan, hei-

lauttaa  pitkiä  vaaleita  hiuksiaan,  joista  ropisee  vesipisaroita.  En 

olisi yllättynyt, vaikka hänen takaansa tuleva valo muodostaisi nii-

hin sateenkaaren. Miten lääkäri voi olla täällä uimassa? Kai heidän 

pitäisi tietää paremmin?

Kävelen altaan ympäri Jussin luokse, samalla myös Merin 

luokse. Tuntuu epäluontevalta kävellä, kun matka olisi lyhyempi 

veden läpi. Vaikka olisihan se hitaampaa.

Merillä on rehevä vartalo ja läpikuultavan vaalea iho. Pos-

kille on ripoteltu pisamia. Vettä valuvat hiukset ylettyvät melkein 

ristiselkään asti. Hiuksetkin lienevät kuivina aivan vaaleat. Etsin 

hänestä samaa näköä Jussin kanssa, mutta sitä ei juuri ole. Ehkä 
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silmien  viirumainen  muoto  ja  kapea  leuka?  Jussikin  on  vaalea, 

mutta ei yhtään pisamainen.

”Hauska nähdä vihdoin”, Meri sanoo. ”Et ole vielä ehtinyt 

veteen asti.”

”Leila ja kloori eivät taida olla puheväleissä”, Jussi sanoo.

”Sinä  uskot  kaiken,  mitä  lehdissä  sanotaan?”  Meri  kysyy 

minulta. Onko hänen äänensävynsä aavistuksen pilkallinen?

”Se vain ottaa keuhkoon”, minä vastaan.

”Miksi sitten olet täällä?”

Hyvä  kysymys.  Joskus  olisi  ollut  helppo  vastata  posket 

punehtuen,  että  koska  olen  ihastunut  Jussiin,  mutta  en  tiedä 

olinko koskaan oikeasti, vai keksikö Heija sen vain. Ainakaan en 

taida enää olla. Enemmän se oli ihailua, olisin halunnut olla kuin 

Jussi. Hauska. Rohkea. Vähän röyhkeä. 

”Pitäähän sitä välillä nähdä uusia juttuja.”

”Nähdä vain?” Meri kysyy.

Hän ei  jää  odottamaan vastausta,  vaan ponkaisee  takaisin 

altaaseen, pärskyttäen vettä minun päälleni. Vaistomaisesti pyyh-

käisen roiskeita käsilläni. Jussia se huvittaa.

”Kokeilisit edes”, Meri huikkaa meidän altamme.

”Varmaan jokin toinen kerta.”
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Sitten hän ui pois. Kadehdin sitä, miten helpolta hän saa 

sen näyttämään. 

”Näytät  muuten  ihan  mukiinmenevältä  bikineissä”,  Jussi 

sanoo. Flirttaileeko hän minulle?

Alan tottua jo hajuun, vaikka en pysty välttämään ajatusta 

siitä, että se syövyttää keuhkoni. Äiti kauhistuisi, jos tietäisi, että 

olen täällä.  Hän ei  suostunut  uimaan kloorivedessä  silloinkaan, 

kun se oli vielä hyväksyttyä. Joskus aikaa sitten kaikissa halleissa 

oli klooria ja hän ui vain meressä. Miten hassu ajatus, että voisi 

uida  meressä.  Äiti  ei  koskaan  käyttänyt  apteekin  antibiootteja-

kaan, ainoastaan oreganoöljyä ja berberiiniä. Hän sanoi, että pian 

ne pillerit ovat kuitenkin ihan turhia. Ja oikeassa hän oli.

Äiti  sanoi,  että  hiukset  muuttuvat  vihreiksi  kloorivedessä 

uimisesta. Sitä en ihan usko. Aikoinaan väitettiin ties mitä. Jos ei 

juo  maitoa,  tulee  osteoporoosi.  Jos  masturboi,  saa  karvoja 

...johonkin. Kasvoihin? Ja nyt masturbointi on melkeinpä pakol-

lista. Ajat muuttuvat.

Jussi polskuttelee altaassa kuin lapsi. Meri ui lähinnä seläl-

lään ja välillä kauhoo vettä käsillään. En tiedä miksi Meri ui hiuk-

set  auki,  se  ei  näytä  kovin  käytännölliseltä.  Hiukset  ovat  kuin 

merilevää, joka kelluu hänen ympärillään. Haluaisin olla yhtä epä-

käytännöllinen. Yhtä rohkea.
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Miten saatoin koskaan ajatella olevani ihastunut Jussiin?

***

Taskurin unenvalitsin kertoo, että meriaiheisten unien suosio on 

ollut  aavistuksen  nousussa  muutaman  vuoden  ajan,  mutta  nyt 

trendin aallonharja on taittunut. ”Unia meristä tilanneet pyysivät 

usein unia myös näistä” -listassa ylimpänä ovat autiomaat. Niin 

kuin niitä ei  olisi  jo  puoli  maailmaa täynnä ja lisää  tulee  koko 

ajan. En kuitenkaan uskalla ottaa meriunta, vaan valitsen rannan.

Kullanvaalealla hietikolla palmut kumartavat niin alas, että 

ihme kun pysyvät pystyssä ollenkaan. Joskus sellaisia rantoja oli 

oikeasti. Aaltoja, jotka kohisivat osuessaan rantahiekkaan. Isoilla 

rannoilla saattoi kauniina päivinä kuhista tuhansia ihmisiä kerral-

la. Toiset uhrasivat vuosia elämästään sen täydellisen, aution hiek-

kaparatiisin etsimiseen.

Ja  aikoinaan  jotkut  menivät  vapaaehtoisesti  veden  alle. 

Sukeltamaan. Miten hullulta se tuntuukaan! Meressä saattoi ihas-

tella värikkäitä kaloja, sellaisia kuin yhdessä taskurin näytönsäästä-

jässä. Vaikea uskoa, että sellaisia eläimiä on ollut olemassa.

Unessani ei kohise. On aivan hiljaista. Tämä on sellainen 

yhden ihmisen tyhjä ranta, joita monet etsivät. Nyt sellaiselle pää-

see vaikka joka yö, mutta en tiedä lohduttaako se heitä.
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On sääli, ettei sellaisia rantoja ole enää. Niistä uneksiminen 

on kuin uneksisi lohikäärmeistä tai sarvikuonoista. Venäjällä jot-

kut  uivat  vielä  järvissä,  mutta  onhan se  aika ekstreme-urheilua. 

Voin kuvitella Merin tekemässä jotain sellaista, puhkomassa sivu-

leikkureilla reikää piikkilanka-aitaan ja kirmaamassa kohti rikin-

hajuista vettä.

Virallisesti on vain yhdenlaisia uimapaikkoja, vaikka useim-

mat tietävät, että toinenkin vaihtoehto on. Toisissa tappavaa kloo-

ria,  toisissa  pistävän valkosipulista  neem-uutetta.  Niissä  oikeissa 

halleissa on hengenpelastajat, joiden varaan ihmiset uskovat hen-

kensä.

Sääli, ettei unenvalitsin ollenkaan tajua, millaisista meristä 

minä haluaisin nähdä unta.

***

”Sinulla on uudet bikinit”, Jussi huomaa. Äänensävyssä ei ole flirt-

tiä. Se on iloinen, mutta ei varsinaisesti ilahtunut.

Jätän sanomatta Jussille, että hänellä on uusi finni poskessa. 

Mitähän kloori tekee niille? Desinfioi? Vai pahentaa vain?

Kävin uteliaisuuttani ensimmäistä kertaa tavallisessa uima-

hallissa.  Paikka edusti  modernia arkkitehtuuria,  varmaan jonkin 

suunnittelukilpailun tulos. Valtavat ikkunat päästivät paljon valoa 
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sisään. Lapsille oli oma allas, jossa he pulikoivat peittävissä koko-

vartalouimapuvuissaan.  Vielä  pari  vuotta  sitten  minunkin  olisi 

pitänyt pukeutua niihin. Täällä ei ehkä olla niin tarkkoja siitä.

”Uudet uikkarit”, huomaa Merikin. Sitä äänensävyä en osaa 

tulkita. En yleensä pukeudu huomiota herättävästi, mutta en voi-

nut  vastustaa  helmiäispinnoitteisia  bikineitä.  Ne  kimaltavat  eri 

metallien hohteisina kuin perhosen siivet, tai niin putiikin myyjä 

minulle ainakin väitti. Onkohan hän koskaan nähnyt perhosta?

”Miksi käyt täällä, jos et mene veteen asti?” Meri kysyy.

Mitä siihen voi vastata?

Perhoset kuolevat, jos ne kastuvat.

”Haluat  tuntea  olosi  kapinalliseksi,  mutta  et  liikaa?”  hän 

ehdottaa.

Nyökkään. Se on periaatteessa totta.

Meri  hymyilee  ja  pörröttää  tukkaani.  Reiteni  nousevat 

kananlihalle, toivottavasti hän ei huomaa. Sen voisi kyllä selittää 

viileällä ilmalla.

Kunpa  olisin  saanut  nauttia  hänen  kosketuksestaan  vielä 

hetken kauemmin.

”Kun äitini oli nuori, hän kävi usein baareissa alaikäisenä, 

mutta ei hänkään juonut mitään”, Meri sanoo.

”No, täällä sitä hermomyrkkyä leijuu ilmassakin.”
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”Monet  aineet  ovat  hermomyrkkyjä”,  hän  sanoo.  ”Oma 

immuunijärjestelmäsikin tuottaa klooria tappaessaan bakteereita. 

Jos juo liikaa vettä, niin siihenkin kuolee.”

”Oikeasti?”

”En suosittele kokeilemaan.”

Meri istuu kuluneelle valkoiselle muovituolille ja minä toi-

selle häntä vastapäätä. Hän kaivaa repustaan esille lasipurkin, jossa 

on valkoista vahamaista ainetta. Kookosöljyä. Hän alkaa levittää 

sitä sormenpäillään hiustensa latvoihin. Kookoksen makea tuoksu 

sekoittuu klooriin, kaksi eri maailmaa sulautuu yhteen.

”Voisitko  auttaa  vähän?”  Meri  kysyy  yhtäkkiä  minulta. 

Hämmennyn.

”Minulla on tosi kuivaa ihoa lapaluiden välissä ja se kutisee 

aina. En oikein yltä sinne itse.”

Meri  ojentaa  minulle  kookosöljypurkin.  Kauhaisen  siitä 

paakun vahamaista rasvaa, mutta se alkaa sulaa heti sormissani ja 

solahtaa lattialle. Punastun epävarmana siitä, mitä minun pitäisi 

asialle tehdä.

”Anna  mennä  vain,  kookosöljy  tappaa  kaikki  bakteerit”, 

Meri vakuuttaa.

Poimin  paakun  varovasti  ja  Meri  hinkkaa  lattiaa 

kantapäällään.
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”Jottei kukaan liukastu ja tipahda altaaseen.”

Kukaan, eli minä. Meri ajattelee minun olevan niin köm-

pelö, että liukastuisin rasvatahraan kuin banaaninkuoreen. Ehkä 

hän ajattelee, että salaa haluaisinkin luiskahtaa sinne. Hänen var-

paankynsissään on vaaleanpunaisen lakan jäämiä. Se näyttää van-

han ajan muovikynsilakalta, vesipohjainen ei taida lohkeilla noin.

Meri  pyyhkäisee hiukset  pois  olkapäiltään ja minä levitän 

kookosöljyä varovasti hänen lapaluidensa väliin. Hänellä on siellä-

kin vähän pisamia. Salaiset pisamat, jotka tavallisesti jäävät hius-

ten alle piiloon. Olettaen, että hän pitää hiuksensa aina auki. Luu-

len  että  hän  pitää.  Kuvittelen  kuinka  ne  hulmuavat  tuulessa, 

kimaltavat auringossa, pörhistyvät vesisateessa.

”Kiitos”, Meri sanoo. ”Onko sinulla kuivia paikkoja?”

”Ei pahasti”, minä vastaan. ”Ehkä kantapäät.”

Meri nappaa kiinni nilkastani  ja sivelee kookosöljyä ensin 

toiseen, sitten toiseen kantapäähäni. Se kutittaa vähän, juuri sopi-

vasti.

Hän katsoo minua ja hymyilee. Tunnen sulavani kuin koo-

kosöljy.

Heti  kotiin  päästyäni  käyn  suihkussa  ja  hinkkaan  itseäni 

puhtaaksi,  etten  jäisi  kiinni.  Pelkään,  että  kloorin  haju  on 

imeytynyt  ilmasta  ihohuokosiini.  Toivottavasti  se  hukkuu 
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suihkusaippuan  luontaisenkaltaiseen  laventeli-orvokkituoksuun. 

Tuntuu kuin olisin ollut pettämässä jotakuta. Itseäni, Jussia, äitiä?

”Tässähän  kohta  unohtaa  nimesi,  kun  et  koskaan  ole 

kotona”, äiti sanoo.

”Olen alkanut käydä uimassa.”

Tiedän, ettei hän kysy missä. Ei kai hän nyt sellaista epäilisi.

”Ethän sen Jussin kanssa?”

”No en”, minä vastaan sellaisella äänensävyllä, että on louk-

kaavaa ehdottaakin jotain niin typerää.

”Ajattelinkin, että se on menneen talven lumia”, äiti sanoo.

***

Saan selata unilistaa pitkään, ennen kuin sieltä löytyy Erotiikka. 

Häveliäästi sijoitettu luettelon loppupäähän, niin kuin sitä ei juuri 

kukaan valitsisi. Sehän ei tietenkään näy edes top-listoilla.

En ole juuri tilannut sellaisia unia, joissa voi säätää tarkem-

pia asetuksia, mutta Erotiikassa on yksi vipu. Se on liukusäädin ja 

vedän sen suunnilleen puoleen väliin. Painan OK, mutta hetken 

päästä avaan valikon uudestaan ja napsautan pykälän lisää. Nolot-

taa, tulee sellainen olo, että joku katselee minua.

Olen  lukenut  verkosta,  miten  unia  voi  kustomoida  vielä 

lisää.  Jotkut  dokumentoimattomia ominaisuuksia,  toiset  bugeja. 
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Tietyllä kikalla yhteen uneen voi saada yhdistettyä jopa kymme-

nen eri  elementtiä.  Niin montaa en kyllä  tarvitse,  mutta vinkit 

reaalimaailman asioiden saamisesta mukaan kuulostavat lupaavil-

ta.

Aamulla  herään posket  kuumottaen.  Onneksi  en siirtänyt 

vipua yhtään enempää oikealle. Vai olisiko sittenkin pitänyt?

Tuntuu  kuin  huoneessani  leijailisi  kloorin  tuoksu.  Haju. 

Tuoksu. Kuin sellaisen miehen partaveden lemahdus, jota aluksi 

inhoaa, mutta kun viehtyy mieheen, alkaa tuoksukin lopulta miel-

lyttää.

Ajatus  jonkun  miehen  partaveden  nuuhkimisesta  tuntuu 

kovin kaukaiselta.

***

Jussin piti  tulla  tänään, mutta häntä ei  näy.  Finninaama. Ehkä 

hän ei kehdannut tulla, kun hänen naamansa on niin täynnä näp-

pyjä. Ei kai kloori voi sellaista tehdä iholle? Merin iho on kyllä 

ihan kirkas.

Onneksi Meri on täällä. Aivan kuin hänkin olisi odottanut 

minua,  mutta  ehkä  vain  kuvittelen.  Hän  istuu  altaan  reunalla, 

tukka on vielä kuiva. Himmeässä auringonvalossa hiusten vaalea 

väri taittaa selvästi vihreään.
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Istun Merin  viereen,  niin  lähelle  kuin  kehtaan.  Varpaani 

ylettyvät  juuri  ja  juuri  veteen.  Altaassa  ei  ole  yhtään  uimaria, 

vaikka pukuhuoneessa oli kyllä pari naista.

”Anna kun arvaan: aiot taas jäädä istumaan maakrapuna”, 

hän sanoo.

”Ollut  vähän  nuhaa  nyt,  tiedä  onko  hyvä  idea  mennä 

uimaan.”

Niiskautan nenääni.

”Mitä sinä pelkäät, Leila?”

En ainakaan klooria.

”Jussi uskoo, että sinä olet ihastunut häneen”, Meri sanoo.

”Älä viitsi”, minä murahdan.

”Sitä minäkin sanoin hänelle. Kloppi on vain niin itserakas, 

että kuvittelee kaikkien muidenkin rakastavan häntä.”

”Onko sinulla muuten sitä kookosöljyä?” minä uskaltaudun 

kysymään, vaikka näen purkin tuolin alla.

”On toki”, Meri sanoo. ”Mihin laitetaan?”

”Kädet ovat olleet karheat.”

Meri kaapaisee sormiinsa ison paakun kookosöljyä ja hieroo 

sen käsiini, pitkälle käsivarsiin asti. Hänen kätensä ovat lämpimät. 

Käsivarsissakin  on  jokunen  pisama.  Viimeöinen  uni  nousee 
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mieleeni ja tuntuu, että minun pitäisi yrittää ajatella jotain muuta, 

mutta en halua.

”Vielä muuta?” hän kysyy.

”Ei  kai”,  minä  sanon.  Hieron  käsiäni  yhteen.  Haluaisin 

sanoa Merille, että hän oli unessani, ihan viattomasti, mutta pel-

kään, että se kuulostaisi väärältä.

”Meidän  ensimmäisen  vuoden  joogaprofessorimme  opetti 

minut voittamaan pahimman pelkoni”, Meri sanoo.

”Minkä pelon?”

”Ei sillä ole väliä. Haluatko että opetan sinullekin?”

Epäröin.

”Kai sinä voit, mutta tuskin se minulla toimii.”

”Sulje silmäsi, seiso rentona ja hengitä syvään.”

”Eikö minun pitäisi maata?” minä kysyn, mutta suljen sil-

mäni.

”Kylmällä lattialla?” Meri ihmettelee. ”Hengitä koko ylävar-

talollasi,  ihan  mahanpohjaan  asti.  Keskity  jokaiseen  hengenve-

toon.”

Hän painaa kätensä rintani yläosaa vasten. Yritän hengittää 

mahdollisimman syvään ja rauhallisesti.

Sitten hän työntää.

Hetkeen en  tajua,  mitä  on  tapahtunut.  Läväytän  silmäni 
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auki  sekunnin  murto-osaa  ennen  kuin  läiskähdän veteen  ja 

uppoan kuin kivi.  En ole  ollut  vedessä lapsuuteni jälkeen suih-

kussa käymistä lukuun ottamatta. Sätkin paniikissa ja yritän huu-

taa, että en osaa uida, mutta en saa suutani pinnan yläpuolelle riit-

tävän pitkäksi aikaa.

Tähän  loppuu  minun  tarinani,  minä  ajattelen.  Keskelle 

klooria.  Se täyttää keuhkoni ja kun minä kuolen,  minua ei saa 

edes tuhkata, olen niin kloorin kyllästämä. Äiti ei anna minulle 

koskaan anteeksi.

Kauaa en kuitenkaan ehdi räpiköidä. Meri tajuaa tilanteen 

ja syöksyy perääni. Hän tarttuu minua kainaloista ja kiskoo por-

taille. Puristan kylmää metallitankoa käsissäni niin kovaa kuin jak-

san. Kaon vettä kurkustani. Se polttaa, ja nenäni ja silmäni vuota-

vat vettä, mutta varmaan enemmän itse veden takia kuin kloorin. 

Saan noustua ylös ja istuttua  lattialle, vaikka tuntuu, ettei jalois-

sani ole yhtään voimia. Meri takoo minua selkään.

”Olen niin pahoillani, Leila”, hän sanoo. Hän näyttää niin 

surkealta, etten osaa olla hänelle vihainen, vaikka hetkeä aikaisem-

min pelkäsin kuollakseni. 

Jalkani  alkavat  täristä  kuin  horkassa.  Meri  hakee  minulle 

paksun vaaleanpunaisen froteepyyhkeen ja kietoo minut siihen ja 

itseensä.
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”Ethän sinä ole shokissa?”

Mistä minä tiedän jos olen?

Käperryn makaamaan lattialle pyyhkeen päälle. Meri silitte-

lee hiuksiani kookoksentuoksuisilla käsillään.

”Voin opettaa sinut uimaan joskus”, Meri sanoo tyynnyttä-

vällä  äänellä.  Pystyn  kuvittelemaan  hänet  sukeltamassa.  Hän 

menisi katsomaan niitä värikkäitä kaloja. Joissain akvaarioissa on 

niitä yhä, mutta se ei ole sama. Koralliriuttoja ei taida olla enää 

missään.

”Jos siihen ei liity joogaa”, minä sanon. ”Enkä kyllä muu-

tenkaan uskalla.”

Meri katsoo minua silmiin.

”Jos minä pidän sinusta kiinni”, hän sanoo.

”Koko ajan?”

”Niin kauan kuin et päästä irti.”

***

Aikoinaan ihmiset laskeutuivat meren syvyyksiin sukelluskelloissa. 

Ne  olivat  eräänlaisia  koppeja,  jotka  pitivät  veden  ulkopuolella. 

Myöhemmin käytettiin snorkkeleita,  pinnalle ylettyviä hengitys-

putkia. Niiden kanssa taas ei päässyt kovin syvälle. Kuulostaa pri-

mitiiviseltä.

114



Trooppiset meret näyttivät ennen rannasta vaalean turkoo-

sin sinisiltä,  mutta meren ulappa oli  syvän tummansininen. Jos 

sukeltaa tarpeeksi syvälle, siellä on enää vain mustaa. Ei mitään.

Taskurissa on oma kategoria sukellusunille. Siinä ei ole liu-

kusäädintä, kuinka syvälle haluat mennä. Ei siinä varmaan tarvita 

sukelluskelloa eikä snorkkelia.

Unissa  ei  melkein  koskaan  pelkää  asioita,  vaikka  oikeasti 

pelkäisikin. Silti vähän jännittää.

Kuvittelen Merin pitämässä minua kädestä. Kun ummistan 

silmäni, sukellan.
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Kohtaaminen ajassa ja 
ajattelemattomuudessa

Diina

Luku 1

li  hämärä  ja  kaunis  alkukesän  myöhäisilta.  Metsässä 

metsätähdet tuikkivat sammalilla ja valkovuokot kuk-

kivat  kuusten  äärillä.  Ketunleivän  kukkaset  liittyivät 

siellä täällä mättäillä joukkoon. Maa oli peittynyt valkoiseen pilk-

kupeittoon. Aurinko ei osannut enää tähän aikaan vuodesta kun-

nolla laskea, joten kultainen valonhämy kirkasti tämän luonnon 

juhla-asuunsa laittautuneen pylväikön.

O

Kyläläisten joutilas osa oli ahtautunut paikalliseen kievariin. 

Kesä oli tehnyt ihmiset toiveikkaan iloisiksi ja kiinnostuneiksi laji-

tovereistaan, ja Kaksi Ankkaa tuntui olevan juuri se paikka, jossa 

tämä kiinnostus saisi vastakaikua.

Majatalon  alakerran  ravintolan  perimmäisessä  nurkka- 
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pöydässä istui myös Ellal. Hän oli täällä jo toista iltaa, tarkkaillen 

vain rauhassa  ympäröivää  hälinää.  Eilen joku oli  yrittänyt  tulla 

tekemään tuttavuutta,  mutta Ellalin kylmäkiskoinen kohtelu oli 

paljastanut vastapuolen motivaation varsin heikoksi. Muuten hän 

olikin saanut istuskella kaikessa rauhassa, kunhan vain oli pitänyt 

huolen  maksavan  asiakkaan  luokituksesta  kievarin  emännän 

silmissä. Uteliaita katseita kyllä riitti, olihan hän yksin liikkeellä 

oleva nuori nainen, joka ei tiettävästi kuulunut kylän asujaimis-

toon.

Ellal oli päättänyt tehdä valintansa kaikessa rauhassa. Hänellä oli 

mielessään  joitakin  selkeitä  ehtoja:  miehen  pitäisi  olla  täällä 

molempina  iltoina.  Yhä  parempi,  jos  tämä  olisi  ensimmäisenä 

iltana tullut yksin, lyöttäytynyt jonkun vastakkaisen sukupuolen 

edustajan seuraan, ja palaisi taas seuraavana iltana – yksin – hake-

maan lisää. Ketään herkkäsieluista hänellä ei ollut nyt ylellisyyttä 

etsiä.

Ilta oli vielä aluillaan, ja onnekseen Ellal oli kuin olikin saa-

nut  tähtäimeensä ehdokkaan.  Mies  oli  vain hieman epäsiisti,  ja 

hänellä oli  voimakkaat piirteet: tummat hiukset ja kulmakarvat, 

silmät  valppaat  muttei  pelokkaat,  ehkä  hieman  hoikempi  kuin 

keskimäärin aika lihaksikkaat  kylänmiehet.  Kenties  hän ei  ollut 
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joutunut tekemään niin paljoa maatilan töitä? Iältään mies näytti 

olevan kymmenisen vuotta vanhempi kuin miltä Ellal itse näytti. 

Kuitenkin Ellal oli heistä kahdesta luultavasti kauemmin elänyt. 

Elämänkokemus oli sitten taas asia erikseen.

Hämärän peittoon jäi,  kumpi  heistä  päätti  ensin aloittaa  pelin, 

mutta  kun  Ellal  yritti  luoda  vähän  liian  pitkän lyhyen katseen 

miehen suuntaan,  hän huomasi,  että  mies  teki  samoin.  Katseet 

väistivät nopeasti toisiaan, ja Ellal hymyili itsekseen. Illan mittaan 

katseet  sinkoilivat  heidän  välillään,  ja  kun  Ellal  lähti  käymään 

ulkosalla haukkaamassa happea, hänellä oli hyvä aavistus siitä, että 

mieskin juuri sillä hetkellä huomaisi sisäilman kovin tunkkaiseksi.

Ellal astui ulos ovesta virkistävään kesäyöhön ja käyskenteli 

muina naisina nurkan taakse. Hän oli odottanutkin, että mies seu-

raisi, mutta silti vatsanpohjassa humahti kun niin todella tapahtui. 

Vailla sanoja he olivat selvinneet tähän asti – ilmaisseet molem-

minpuolisen kiinnostuksensa toisiaan kohtaan – mutta nyt olisi 

pakko sanoa jotain!

Onneksi mies aloitti:

”Hyvää iltaa arvon neiti. Huomasin, että teidänkin mieles-

tänne tuolla sisällä oli turhan hälyistä ja kuumaa. Itse asiassa, te 

olitte ainoa raikas ja virkistävä näky koko huoneessa, ja kun läh-
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ditte, en voinut jäädä vain kaipaamaan läsnäoloanne. Saanen jakaa 

tämän vilvoitteluhetken kanssanne?”

Ohhoh, kaunopuheinen yksilö, ajatteli Ellal, ja melko suo-

rasukainen  kiinnostuksen  osoitus,  olematta  kuitenkaan  asiaton. 

Tämä voisi jopa onnistua...

”Sanokaa vain Ellal, se on nimeni. Ja luulenpa, että olette 

itsekin varsin virkistävää seuraa. Joten pitäkäämme toki seuraa toi-

sillemme, herra…?”

”Sanokaa vain Jan. Ellal, vai? Ei mikään tavanomainen nimi 

näillä seuduin.”

”No,  Jan,  minä tulenkin melko kaukaa.”  Se oli  tietenkin 

totta vähän eri tavalla kuin hän sen tiesi käsitettävän.

Jan tarkkaili Ellalia, mietti selvästi mistä kulmasta lähestyä. 

Tässä nuoressa naisessa oli jotain, mistä mies ei oikein saanut otet-

ta. Se ei toisaalta sinänsä haitannut, koskapa hän näytti jo herättä-

neen tämän kiinnostuksen.

”No  sitten,  Ellal.  Rohkenisinko  ehdottaa  pientä  kävelyä 

lähimetsässä? Nuo seinäthän olemme jo nähneet.”

”Toki - ellet olisi lyöttäytynyt seuraani, olisin varmasti käys-

kennellyt tuossa luonnon pylväikössä yksinkin. Jos kuitenkin tah-

dot tulla mukaani, saattaisin haluta näyttää sinulle jotain.”
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Ohhoh, olikohan se jo liian vihjailevaa.  Jan oli  kuitenkin 

leikissä mukana: hän loi Ellaliin merkitsevän katseen.

”Uteliaisuuteni ei  salli  minun jättää seuraasi hetkeksikään, 

kun on kyse sentään jostain, jonka vain metsä ja minä saamme 

nähdä.” Virnistys.

He suuntasivat  metsäpolulle, Ellal  edellä,  Jan perässä. Auringon 

kulta oli vaihtunut himmeäksi hämäräksi, ja yön usva pehmensi 

kaiken  reunat  ja  majatalosta  kaikuvat  äänet  vaimenivat  tuskin 

kuultaviksi, kaukaiseksi kuminaksi. He olivat kahden. Jan rikkoi 

hiljaisuuden ensimmäisenä:

”Tiedätkö, sinussa on jotain… olet minulle täysin tuntema-

ton. Tai siis  niin ovat kaikki muutkin juuri tapaamani ihmiset. 

Mutta monesti heidän tarinansa on vain hieman eri versio jonkun 

toisen tarinasta, jonka jo tunnen. Hyvin pian huomaan, että on 

ikään kuin olisin tuntenut heidät jo entuudestaan. Se on tietenkin 

mukavaa,  ja  tiedän miten vastata  melkein kaikkeen mitä  elämä 

eteeni  heittää.  Sinun  tapasi  olla  ei  kuitenkaan  tunnu  millään 

tavalla tutulta. Se seikka yksin saisi minut varuilleen, ellet niin sel-

västi haluaisi itsekin jakaa tätä tilaisuutta kanssani.”

”Niin?” Ellal pysähtyi, kääntyi ja hymyili valloittavasti.

Jan otti Ellalia kädestä, toi tämän lähelleen ja suuteli. Hän 
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aloitti varovasti, vain juuri ja juuri koskettaen. Ellal vastasi, ja Jan 

rohkaistui, syventyen keskittyneesti. 

Kun suudelma oli ohi, Ellal veti syvään henkeä ja sanoi:

”No niin, Jan, nyt on se hetki kun haluaisin näyttää sinulle 

jotain. Jos pystyt hyväksymään sen mitä näet, tiemme eivät eroa 

tässä.”  Ellal  yritti  tosissaan  vakuuttaa  itselleen  että  molemmat 

vaihtoehdot olivat vielä voimassa. 

”Katso alas.”

Jan  vilkaisi  ja  olisi  pudonnut,  elleivät  Ellalin  kädet  olisi 

olleet  niin  tiukasti  hänen  vyötäisillään.  He  olivat  ilmassa,  ei 

mitenkään korkealla, korkeintaan puoli metriä, mutta kuitenkin.

”Mitä… miten?  Mikä  sinä  olet?  Tiesinhän,  että  tässä  on 

jotain!” Jan pudottautui alas ja istui tukevasti maahan, antoi hen-

gityksensä  tasaantua.  Sitten  hän  naurahti:  ”Vai  halusit  näyttää 

minulle jotain..  no täytyy myöntää, olin ehkä ajatellut näkeväni 

jotain  vähemmän  lennokasta.  Mutta  älä  huoli”,  hän  hymyili 

leveästi kuin poika, joka oli juuri löytänyt vanhasta lelulaatikos-

taan uuden lelun, ”en ole lähdössä karkuun.”

”No, jos itse sanot niin.” Ellalkin oli hiljalleen laskeutunut. 

Nyt  hän  otti  Jania  käsistä,  auttoi  tämän  ylös  ja  he  suutelivat 

uudelleen. Jan ehkä odotti heidän nousevan jälleen ilmaan, mutta 

sen sijaan ilma kävikin äkkiä viileäksi. Jan yritti henkäistä, siinä 
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kuitenkaan  onnistumatta.  Ellal  ehti  nähdä  hämmennyksen  ja 

paniikin vilahtavan Janin silmissä ennen kuin mies menetti tajun-

tansa.  Maisema  pyörteili  heidän  ympärillään,  ja  sitten  he  eivät 

enää olleet siinä. Metsä kuhisi elämää, eikä kukaan jäänyt kaipaa-

maan heitä. Paitsi hyttyset.

Luku 2

Ellal ravasi hermostuneesti pitkin käytäviä. Nyt pitäisi vain odot-

taa. Hän olisi kyllä tiennyt tapoja kuluttaa aikaa, mutta koska hän 

ei tiennyt tarkalleen milloin Jan herää, hän ei malttanut jättää het-

keäkään välistä. Aina välillä hän ohitti miehen huoneen, mahdolli-

simman hiljaisesti, ja kurkkasi oven luukusta sisään. Ja aina vaan 

tämä oli tajuton. Tai nukkui, mistä sen tiesi. Hengitteli kuitenkin 

siinä patjallaan. Ovi oli teljetty yksinkertaisesti telineissään lepää-

vällä  poikkilaudalla,  ja  ikkunakin  oli  pieni  ja  korkealla,  joten 

sinänsä ei ollut vaaraa että Jan lähtisi minnekään vaikka heräisikin 

Ellalin huomaamatta.

Siinä  Ellal  nyt  vain  kuitenkin  oli  oven  takana  ja  tuijotti 

nukkuvaa miestä kuin suurtakin ihmettä. Äkkiä mies liikahti. Ellal 

sulki hiljaa luukun ja hipsutteli yläkertaan, josta hän näkisi alas 

huoneeseen pienen kurkistusreiän kautta. Jan oli todellakin alka-
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nut heräillä. Hän piteli päätään ja näytti muutenkin huonovointi-

selta. Se ei ollut ihme, sellaiset siirtymiset eivät olleet ihmistä var-

ten.  Jan  oli  kuitenkin  selvinnyt  hengissä,  ja  Ellal  oli  toiveikas. 

Mies ei ollut säikähtänyt leijumistakaan, ehkä hänen mielensä kes-

täisi tämänkin.

Jan  löysi  vesiastian  ja  joi.  Se  näytti  helpottavan  hänen 

oloaan, ainakin hän alkoi tutkia ympäristöään. Mittaili huonetta 

askelin, tutki seinät, löysi käymäläsyvennyksen. Yritti avata ovea, 

tuloksetta. Kaikkea asiaan kuuluvaa hän teki, näytti kuitenkin ole-

van rauhallinen, melko lailla hämmentynyt vain. Sitten pitäisi taas 

puhua. Ellal hipsi takaisin alakertaan ja avasi oven kurkistusluu-

kun.

”Jan.”

”Ellal, sinäkö siellä? Mitä oikein tapahtui? En voinut hengit-

tää, ja sitten heräsin täällä. Kauhea päänsärky ja nälkä!” Kaunopu-

heisuus oli hävinnyt näköjään matkan varrella jonnekin, mikä ei 

sinänsä ollut ihme.

”No, tuota, sinähän sanoit, ettet ole lähdössä karkuun. Nyt 

et sitten ole.”

”Sinä… sinäkö  otit  minut  vangiksi?  En  ymmärrä,  luulin 

että… tai siis tiesin tietysti että… mutta en tarkoittanut sitä, kun 
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sanoin etten lähde karkuun! Oletin sen tietysti  olevan vapaaeh-

toista minun puoleltani!”

”Mutta  en  antautunut  suin  päin  houkutukselle,  annoin 

sinulle mahdollisuuden perääntyä kun tajusit, että jotain outoa on 

tekeillä.  Sen sijaan tunnuit vain innostuvan! Siksi uskalsin ottaa 

sinut mukaani!  Etkä ole  varsinaisesti  vanki,  en vain voi  päästää 

sinua pois siitä huoneesta, se ei olisi sinulle hyvä kokemus.”

”Vai  en  vanki?  Olenko  siis  vain  vieraasi  lukitussa 

huoneessa?!  Aiotko  päästää  minut  jossain  vaiheessa  pois?”  Jan 

alkoi kuulostaa jo epätoivoiselta.

”Rauhoitu nyt vähän! Olet siellä ihan turvassa, sinulla ei ole 

mitään hätää, ja minä kyllä vastaan kaikkiin kysymyksiisi parhaani 

mukaan.  Pidä vain pää kylmänä.  Jos  olet  minulle  vihainen,  en 

uskalla tulla sinne.”

”Äh, en ole vihainen, en vain ymmärrä. Meillä oli minun 

mielestäni asiat ihan hyvin siellä metsässä.”

”En  uskaltanut  olla  siellä  kauempaa  kuin  olin,  se  ei  ole 

luontainen ympäristöni. Olen liian altis kaikelle siellä. Piti palata 

kotiin, halusin vain tuoda sinut mukanani, tutustua sinuun vähän 

kauemmin  kuin  siellä  olisin  voinut.  Usko  minua  kun  sanon, 

palautan sinut kyllä, lupaan sen!” Ellalin sanat näyttivät rauhoitta-

van Jania.
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”Anteeksi.  Kokemus  oli  vain  aika  raaka.  Ja  sitten  tämä 

lukittu huone, mitä tästä olisi muka pitänyt päätellä? Ei tämä ole 

hyvä tapa tutustua kehenkään, sen voin kertoa.”

”Anteeksi. En ehkä osaa tätä kovin hyvin… olen vain niin 

yksinäinen täällä koko ajan – en tiedä, mitä pitäisi tehdä!” Ellalin 

silmät täyttyivät kyynelistä. Jan tajusi hiljalleen, että Ellal ei todel-

lakaan ymmärtänyt mitä teki väärin, ja yritti hymyillä rohkaisevas-

ti.

”Ei se mitään. Hei, en minä ole sinulle vihainen. Sinä olet 

nuori vielä, opit kyllä miten ollaan ihmisiksi. Sitä paitsi, eihän sitä 

pitäisi yksin joutua opettelemaan.”

”Ei  niin.”  Ellal  pyyhki  kyyneleensä.  ”Minä  tulen  sinne. 

Entäpä tarvitsetko sinä jotain? Voin hakea jos minulla on.”

”No tuota, nälkä on päällimmäinen tuntemus tällä hetkellä, 

jos sinulta löytyy ruokaa vieraalle, niin olisin kiitollinen.”

”Löytyy.  Odota  siellä,  niin  haen  jotain.  Toivon  tosissani 

etten ole pilannut kaikkea. Voitko vielä antaa minulle mahdolli-

suuden?”

”Aina. Haepa nyt meille ruokaa niin saat sitten kertoa lisää 

itsestäsi ja siitä mitä tapahtui.”

Jan  oli  seikkailija,  ja  aina  valmis  vastaamaan  tilanteeseen 

uteliaalla optimismilla. Hän tiesi jo tarkkaan, mitä tekisi. Ellal ei 
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sittenkään ollut  sen kummempi kuin kukaan muukaan nainen. 

Jan tajusi, ettei tilanne vaatinut pakoa, vaan pikemminkin suoraa 

kohtaamista.  Tilannetta  päin,  ja  sen yli.  Hän aikoi  selvitä tästä 

vain yhtä kokemusta rikkaampana. Ja olihan se edelleen jännittä-

vää: lentävä nainen. Nuori ja hölmö, mutta kuitenkin.

Hetken päästä Jan kuuli askelten äänen: Ellal oli palannut. Tämä 

astui ovesta varovaisen toiveikkaana, kantaen korillista eväitä: säm-

pylöitä, keittoa, vettä, viiniä ja hedelmiä.

”En tiennyt mistä pidät, joten toin vähän kaikkea. Itse olen 

juuri syönyt, joten kaikki on sinulle. Ole hyvä.” Hän ojensi arasti 

hymyillen korin miehelle.

”Kiitos. Pidän erityisesti vähän kaikesta.” Hymy.

Heidän siinä istuskellessaan tunnelma pikkuhiljaa vapautui. 

Ellal kertoi asustavansa aivan yksin tässä suuressa kivitalossa. Jan 

kertoi  kiertelevänsä  maata  ja  katsovansa  elämää uteliain  silmin. 

Jan ahmi ruokaa ja molemmat siemailivat siinä sivussa viiniä. He 

hymyilivät paljon ja vähän nauroivatkin.

Sitten ei oikein ollut mitään sanottavaa jäljellä, he vain kat-

soivat toisiaan. Silmiin tietenkin, hieman liian syvälle. Kumpikin 

tajusi omalla tavallaan, miten uskomatonta oli, että he olivat juuri 

siinä,  juuri  siinä  hetkessä,  juuri  he  kaksi,  täydessä  sovinnossa. 
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Samassa Ellal ajatteli nyt tai ei koskaan, ja nojautui koskettamaan 

huulillaan  Janin  huulia.  Jan  vastasi  suudelmaan  ahnaasti,  niin 

kuin ei olisi juuri syönytkään keittoa, kolmea sämpylää, päärynää 

ja omenaa. 

Siinä hetkessä Ellal oli kuitenkin hänelle ruoka ja juoma ja 

valo ja lämpö ja vapaus – suloinen vapaus, ja Ellal oli ihmeellinen 

ovi. Jan kohdisti Ellaliin kaiken seikkailijan vapautta kohtaan tun-

temansa intohimon. Ellal ilmensi koko olemuksellaan sitä rakkau-

den kaipuuta joka oli hänessä jo pitkään kytenyt, ja sitä yksinäi-

syyden synkän pilvipeitteen  äkillistä  hälvenemistä  jonka  Jan  sai 

hänessä aikaan. Siinä nimenomaisessa hetkessä he olivat toistensa 

tarpeiden  täydelliset  täyttäjät.  He  rakastelivat,  leijuivat,  olivat 

onnellisia ja vaipuivat osittain pienelle patjalle, osittain ajan ja vil-

lasukkien  sileäksi  hiomille  lattialankuille.  Hetken  päästä  Ellal 

nukahti, mutta Jan valvoi vielä.

Luku 3

Ellal heräsi. Hän ei ollut nukkunut pitkiin aikoihin, joten hän oli 

hieman hämmentynyt. Ensin hän ei tajunnut, mistä heräsi. Sitten 

hänen kehonsa muistutti  häntä siitä,  mikä oli  tapahtunut.  Hän 

hymyili,  enemmänkin  sisään-  kuin  ulospäin.  Sitten  hän  avasi 
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silmänsä ja tajusi, ettei Jan ollut siinä. Paha aavistus hiipi hänen 

mieleensä, kun hän kompuroi ylös. Hän etsi katseellaan, peläten 

näkevänsä juuri sen mikä oli hänen edessään: Jan makasi elotto-

mana, aivan oven ulkopuolella käytävässä.

Paha aavistus muuttui puhtaaksi kauhuksi, kun Ellal raahasi 

hengettömän Janin takaisin huoneeseen. Hän yritti elvyttää tätä, 

puhaltaen elämän henkäyksen uudestaan ja uudestaan noiden kyl-

mien  huulten  välistä,  kunnes  hänen  oli  pakko  luovuttaa.  Oli 

pakko myöntää, että Jan oli karannut liian kauas ruumiistaan, eikä 

Ellal voinut sille mitään. Ei yhtään mitään.

Ellal  itki  kauan ja  katkerasti,  pitäen hengetöntä  ruumista 

vielä tiukasti sylissään.

”Miksi?! Miksi sinun piti mennä sinne?! Mikset voinut vain 

odottaa, kunnes minäkin olisin herännyt?! Miksi annoin itseni vai-

pua suloiseen uneen? Miksen varoittanut sinua kunnolla? Ei se ole 

ihmisen paikka,  ei  ajallinen voi  selvitä ajattomuudessa!  Idiootti! 

Minä olen idiootti! Ja sinä jouduit maksamaan minun tyhmyydes-

täni hengelläsi…” Sanat loppuivat, ja Ellal itki vielä pitkään. Sen-

kin jälkeen kun kyyneleet olivat loppuneet, hän istui vielä pitkään 

siinä, ikään kuin rangaistukseksi itselleen – antaen kehonsa ikään-

tyä tunti tunnilta siellä, talonsa ainoassa ajallisessa huoneessa.
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Myöhemmin hän täytti parhaansa mukaan sen ainoan lupauksen 

jonka oli Janille antanut; hän palautti miehen ruumiin metsään 

josta  oli  sen  vienytkin,  takaisin  elämän  ja  kuoleman 

kiertokulkuun.

129



Salsa, salsa!
Sebastian Cm

eski-ikää lähestyvä mies, silmäkulmissa pysyviä naurun-

ryppyjä, otsassa orastavat huolirypyt. Hiuksissa suhteel-

lisen muodikas malli, vatsa kohtalaisen litteä ja pakarat 

varsin kelvolliset. Antero katseli peilikuvaansa suopeasti ja pullis-

teli hieman hauistaan. 

K

”Ei  mitään  suurempaa  vikaa”,  tuumi  hän  itsekseen.  ”Ei 

mitään syytä miksi olen edelleen yksin.” Antero huokaisi surulli-

sesti, tunsi yksinäisyyden nahoissaan, puki vaatteet yllensä ja lähti 

töihin.

Töiden jälkeen hän poikkesi kauppaan ostamaan ruokaa viikon-

lopuksi. Kiireettömästi hän lykkäili kärryjään hypermarketin hyl-

lyjen väleissä. Hedelmiä yhdelle, perunoita yhdelle, leipää yhdelle, 

pieni  paketti  lihajalostetta.  Säilykkeet eivät  vanhene,  siispä vielä 

niitä. Säilykehyllyllä Antero huomasi uutuuden: suuri ja muhkea 

lasitölkki  täynnä  hehkuvan  punaista  salsakastiketta.  Salsa,  salsa! 
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julisti tölkin etiketti ja Anteron suu vettyi etiketin kuvaa katselles-

sa. Tuulessa laineileva tumma tukka, kauniisti hymyilevät ihanat 

huulet, iloisesti  tuikkivat silmät, pää somasti  kallellaan ja sylissä 

kori täynnä paprikoita. Antero vilkaisi ympärilleen. Ketään ei ollut 

lähistöllä. Hän painoi sormenpäänsä kuvaa vasten.

”Mikä ihana don Juan”, Antero kuiskasi.

Jokin  outo  lämmin  tunne  levisi  pitkin  Anteron  sormia. 

Häkeltyneenä hän vetäisi kätensä pois. 

”Mitä helvettiä...” 

Antero katseli kättään ja tölkkiä. Hän otti tölkin käteensä ja 

oli  lukevinaan  tuoteselostetta  vaikka  painoikin  kätensä  kuvalle. 

Silmänräpäyksessä jotain lämmintä alkoi luikerrella pitkin hänen 

kättään.  Antero  katseli  kummissaan,  mutta  ei  nähnyt  ihollaan 

mitään. Lämmin tunne eteni nopeasti ylittäen jo ranteen ja mat-

kasi hyväillen kohti kyynärtaivetta. Antero laski tölkin hellästi kär-

ryyn. Otteen irrotessa lämmin tunne katosi.

”Tämä on varmaan hyvä ostos”, hän mietti astellessaan riva-

kasti kassalle.

Kotona  Antero  latoi  ostokset  nopeasti  kaappeihin.  Varoen  hän 

nosti salsatölkin pöydälle ja istuutui katselemaan sitä. Tölkki oli 

suuri ja pyöreähkö. Sisältö oli jopa salsaksi huomattavan punaista 
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sosetta, josta herkullisesti erottuivat vihannesten palaset. Etiketin 

kuva  se  vasta  herkullinen  olikin.  Antero  nielaisi  tyhjää  sitä 

katsellessaan.  Kuvan  mies  oli  niin  sydäntäsärkevän  kaunis  ja 

hehkui  elämäniloa,  että  Anteron  silmät  aivan  kostuivat.  Hän 

nuolaisi  hermostuksissaan  huuliaan  ja  ojensi  vapisevaa  kättään 

kohti  kuvaa.  Helpotuksen  hyökyaalto  rentoutti  jännittyneet 

lihakset  lämmön  alkaessa  jälleen  hiipiä  hänen  ihollaan.  Ihana 

tunne  liukui  pehmeästi  käsivartta  pitkin  olkapäälle,  kietoutui 

hartioille,  painautui  poskea  vasten  ja  levittäytyi  selkään.  Se 

todellakin tuntui kasvavan sitä isommaksi, mitä kauemmin Antero 

kättään  kuvalla  piti.  Mutta,  kun  hän  irrotti  kätensä  kuvasta, 

lämpö liukui hänen iholtaan takaisin tölkkiin.

Antero  katseli  lumoutuneena  kuvan  miehen  hymyä  ja  tunsi 

monen vuoden yksinäisyyden ravistelevan sieluaan ja ruumistaan. 

Oli tämä mitä oli, hän halusi nauttia siitä enemmän, kokea kai-

ken, mitä sillä voisi olla annettavana. Polvet tutisten hän nousi, 

nappasi tölkin kainaloonsa ja riensi makuuhuoneeseen. Hän laski 

tölkin yöpöydälle, väänsi sälekaihtimet kiinni ja vähensi vaatetta, 

jättäen toki ylleen sukat ja bokserit. Niin monet kerrat hänet oli 

torjuttu, että hän halusi välttyä joutumasta täysin naurunalaiseksi, 

edes jonkin epämääräisen lämmöntunteen edessä. Hän asettui kyl-
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jelleen  makaamaan  ja  hyvin  hermostuneena  hyväili  sormillaan 

kuvan ympäristöä, ennen kuin uskalsi koskettaa miehen hahmoa 

uudelleen.  Antero  nyyhkäisi  onnesta,  kun  tuttu  lämpö  alkoi 

hyväillen levitä hänen iholleen. Sitä vain tuli ja tuli, aina vain lisää. 

Siitä  tuntui  muotoutuvan pää,  vartalo ja  raajat,  ja  se  painautui 

koko  pituudeltaan  ihanasti  ja  lämpimästi  Anteroa  vasten.  Mitä 

kokonaisemmaksi hahmo tuli, sitä ohuemmaksi kävi lämmin virta 

tölkistä sormiin ja lopulta se tyrehtyi kokonaan. Hellästi lämpimät 

sormet nostivat Anteron käden tölkiltä. Jännittyneenä hän odotti 

humahtaisiko hahmo takaisin, mutta ei. Sen sijaan hän tunsi iha-

nia,  lämpimiä,  innokkaita hyväilyjä.  Hahmo oli  niin pehmeä ja 

viettelevä, kiihkeä ja uskalias. Se hyväili Anteron kasvoja, huulia,  

kaulaa  hyvin  rohkeasti.  Se  eteni  lämpiminä  aaltoina  uusille 

alueille, olkapäille, rinnalle, selkään. Se houkutteli kosketuksellaan 

Anteroa rentoutumaan ja antautumaan. Se hyväili rohkeasti poh-

keita, reisiä, pakaroita ja... ja...

”Aahhh...”

”Uskomatonta”, mietti Antero aamulla hymyillessään voipuneena 

peilikuvalleen,  ”Täysin  uskomatonta,  mutta  mitä  sillä  on  väliä. 

Minä olen elossa ja onnellinen.”

Keittiön ovella hän käveli suoraan salsamiehen syliin. Hei-
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dän huuliensa kohdatessa arki katosi Anteron ympäriltä ja univer-

sumi tuntui täyttyvän suloisista suudelmista ja hurmion sykkivistä 

väreistä. Kello oli jo huomattavan paljon, kun hän edelleen läm-

mintä hahmoa suudellen painoi kätensä tölkin kuvalle ja ihanasti 

viivytellen salsamies liukui takaisin tölkkiin

Töissä kaikki huomasivat Anterosta huokuvan onnellisuuden. 

”Sä oot, Antero, niellyt auringon”, sanoi joku.

”Vitsit, kun tulee hyvä olo sun lähelläs”, sanoi joku toinen.

”Onks sulle tapahtunut jotain ihanaa?” ymmärsi joku kol-

mas kysyä.

”On! On! On!” julisti Anteron sielu, mutta sanallisesti hän 

vain kertoi nukkuneensa hyvin ja nähneensä hauskaa unta.

Kotimatkalla Antero tutisi jännityksestä. Olisiko se sittenkin vain 

ollut jotain harhaa? Vuosien yksinäisyyden aiheuttamaa mielettö-

myyttä? Lihasmuisti  vastasi  kuumeisiin mietteisiin palauttamalla 

tuntemuksen kiihkeästä laineilusta ihoa vasten.

 ”Mmmhhh”, Antero mumisi ja unohti lähteä liikenneva-

loista vihreän syttyessä. 

Kotona hän välittömästi  sulki verhot ja puhelimen. Riisui 
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vaatteet, tällä kertaa kokonaan, levitti hyvältä tuoksuvaa voidetta 

iholleen, sytytti kynttilät ja kutsui salsamiehen tölkistä ulos.

”Minä taidan rakastaa sinua”,  kuiskasi  Antero muutaman 

tunnin kuluttua lämpimään ilmaan vierellään.

Salsamies vastasi kuumilla hyväilyillä.

Rivitalon parkkipaikalla Riikka juoksi Anteron kiinni.

”Antsu! Antsu!”

Antero yritti ehtiä autoon, mutta Riikka oli nopeampi.

”Antsu,  mitä  sulle  kuuluu?  Lähdetkö mun kanssa  baariin 

lauantaina?”

Riikan silmät kiiluivat uteliaasti. Antero vilkaisi vaivaantu-

neena asuntonsa ikkunaa. Verhot olivat kiinni. Olivat olleet jo rei-

lun kaksi viikkoa.

”Emmä, kiitos vaan, taida jaksaa”, Antero mutisi.

Riikka astui epämiellyttävän tunkeilevasti aivan liian lähelle.

”Onko sulla joku mies kierroksessa?” hän kysyi kuiskaten ja 

vilkaisi myös Anteron asunnon ikkunaa. Naisen sieraimet värisivät 

kuin hän olisi yrittänyt haistaa Anteron ympärillä leijailevan kii-

maisen homoseksin ja suupielet väpättivät kuin hän olisi tiennyt 

sen haisevan kuvottavalle. Anteroa kadutti, että oli joskus muu-

taman  tuopin  jälkeen  tunnustanut  tuolle  naiselle  seksuaalisen 
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suuntautumisensa.  Ei  hän  silloin  ollut  edes  tuntenut  tarvetta 

uskoutua  kenellekään,  oli  vain  halunnut  jotenkin  keskeyttää 

Riikan loputtoman ja narsistisen puhetulvan.

”Ei  kun  mulla  on  vaan  ylitöitä  kotona.  Ihan  hirveesti. 

Tiätsä, vetää ihan mehut pois. En oo viikkoihin edes pölyjä pyyh-

kinyt. Ei haluta edes verhoja avata.”

”Ai jaa. No voi vitsi. Yritä jaksaa”, Riikka näytti pettyneeltä,  

kun mielessä muhineet kuvitelmat valahtivat tyhjiksi.

Antero kohautti olkiaan ja yritti näyttää väsyneeltä ja kylläs-

tyneeltä. Pölyjä hän ei ollut pyyhkinyt sitten salsapurkin ostami-

sen ja mehutkin olivat välillä melko vähissä, mutta aivan muusta 

syystä kuin työnteosta.

Päivät  kuluivat,  viikot  kuluivat.  Anteron  onni  oli  rikkumaton. 

Lopultakin hän oli saanut kumppanin arkisiin iltoihin ja pitkiin 

ihaniin viikonloppuihin.  Eihän toki  salsamiehestä  ollut  kokkaa-

maan, siivoamaan eikä keskustelemaan, mutta Antero nautti siitä, 

että  arkiaskareita  tehdessä  lämmin ilmavartalo  syleili  hänen sel-

käänsä ja salsamiehen paljonpuhuva kehonkieli korvasi puuttuvat 

sanat. Antero ei enää ollut yksinäinen. Hän huumaantui parisuh-

teen autuudesta joka kerta, kun salsamusiikin soidessa salsamies 
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tanssitti häntä kohti makuuhuonetta, onnellisen yhdessä vietetyn 

illan päätteeksi.

Neljä kuukautta oli jo kulunut, kun sähköpostiin tupsahti viesti 

asiasta, jonka Antero oli täysin unohtanut. Pari viikkoa ennen sal-

samiehen saapumista hän oli varannut ja maksanut itselleen mat-

kan etelän rantalomakohteeseen. Hän tuijotti kauhistuneena mat-

katoimiston lähettämää sähköpostia. Eihän hänen enää tarvitsisi 

lähteä sinne, tai minnekään, etsimään edes hetkeksi pelastusta kal-

vavalta yksinäisyydeltä. Kiireinen soitto matkatoimiston palvelu-

numeroon ei tuonut asiaan nopeaa ratkaisua.

”Jos  perutte  matkanne  tässä  vaiheessa,  palautamme  mak-

susta puolet. Mikäli Teillä on perumiseen lääketieteellinen syy ja 

lääkärintodistus, voitte hakea korvausta loppuosasta vakuutusyh-

tiöltänne.  Matkaa  ei  voi  siirtää  toiselle  henkilölle”,  ystävällinen 

naisääni pudotteli faktat Anteron korvaan.

Hän laski ja mietti ankarasti koko illan. Kyljessä kiehnäävä 

salsamies teki päätöksen hyvin vaikeaksi.

”Kuule  kultaseni”,  Antero  aloitti,  ”olen  päättänyt  lähteä 

matkalle. Se kestää vain viikon. Tuon meille jotain tuliaisena. Ja 

olen sinulle uskollinen...”
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Antero nyyhkytti salsamiehen syleilyssä ja tämä hyväili hel-

lästi Anteron niskaa.

Lähtöä edeltävänä päivänä Antero soitti Riikalle.

”Antsu tässä moi.”

”No moi. Oon ihmetellyt mikä sulla on, kun et enää ikinä 

soita. Mulla on ikävä sitä, kun katseltiin miesten perseitä baareissa. 

Milloin mennään taas?”

”Eikun mä pyytäisin sua tyhjentämään mun postilaatikon ja 

kastelemaan kukat pari kertaa. Mä lähden huomenna ja oon vii-

kon reissussa.”

”Viikko reissussa!  Lemmenloma! Sä oot pokannut jonkun 

jampan!” Riikka rääkäisi kiihtyneesti.

”Eikun mulla on ollu töissä tiukkaaah”, Antero puristi ulos 

hätävalhetta samaan aikaan kun salsamies puristeli Anteron intii-

mejä  alueita.  ”Sain  sitten  tämmöisen  äkki...  äkkilähdön.  Mun 

pitää  mmmennä  kun  työpuhelin  soihh...  Mutta  sulla  ononon 

mun avain. Käytä sitä niinku aina ennennnkinnn. Mmoiiih.”

Lähtöselvityksessä Anterolle iski paniikki, mutta koneen noustua 

hänen olonsa oli hyvä ja lämmin.  Hän torkkui koko lennon, sillä 

edellisenä yönä hän ei ollut ehtinyt nukahtaa juuri hetkistä enempää. 
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Viikko oli lämmin ja rentouttava. Paljon unta ja aurinkoa, hyvää 

ruokaa ja kevyttä flirttailua allasbaarissa. Jonain päivänä Riikalta 

tuli tekstiviesti ”kukat kukoistavat, posti ei ole tuonut laskuja, toi-

vottavasti sulla vaseliini riittää, saako ottaa kaapista avatun pinjan-

siemenpussin”. Antero vastasi voipuneella kädellä ”kiva, hyvä, ei 

tarvi, ota”, pyyhki aurinkorasvan puhelimestaan pyyhkeeseen, kaa-

toi  vettä  pullosta  hiuksiinsa  ja  kääntyi  ruskettamaan  selkäänsä. 

Kotimaassa koneesta astui ulos levännyt, ruskettunut ja lemmen-

nälkäinen onnellinen mies.

Kotona Antero  pudotti  laukun eteisen  lattialle  ja  syöksyi  salsa-

miestä  huhuillen  kaapille.  Järkytys  kouristi  hänen palleaansa  ja 

sydän iski pari ylimääräistä kertaa. Tölkki ei ollut kaapissa. Totuus 

selvisi  hänelle  jo ennen kuin hän näki  pari  pinjansiementä pai-

kalla, jolla tölkki oli ollut.

”Riikka perkele!”

Raivo paisui taikinan lailla Anteron sisuksissa, kun hän etsi kät-

köistään Riikan asunnon avaimen, juoksi Riikan ovelle ja riuhtaisi 

sen auki. Riikka oli juuri menossa makuuhuoneeseensa mahtavat 

meikit naamalla ja pornahtava pitsiyöpaita yllä.

”Missä se on?” Antero jyrisi suuttumuksesta suunniltaan.
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Riikka ei sanonut mitään. Tuijotti vain Anteroa kuin ulko-

avaruuden  hirviötä,  kävellen  selkä  edellä  makuuhuoneeseen  ja 

pysähtyen  seisomaan  yöpöydän  eteen.  Salsatölkki  loi  lämmintä 

hehkua Riikan pitsisen helman takaa. Antero tönäisi Riikan tiel-

tään, kaappasi tölkin kainaloonsa ja lähti koleasti mulkoillen ovel-

le. Riikka hyökkäsi Anteron kimppuun petoeläimen lailla ja yritti 

riuhtoa  tölkkiä  takaisin.  Jommankumman käsi  kosketti  etiketin 

kuvaa ja salsamies alkoi purkautua ulos. Hieman hämmentyneesti 

tunnustellen se liikehti kamppailevan Anteron ja Riikan välillä.

”Päästä  irti  helvetin  homppeli!”  Riikka  kirkui.  ”Mulla  ja 

Juliolla on suhde!”

”Vai on sulla ja Huuliolla nyt muka parin päivän suhde”, 

Antero sähisi hampaat irvessä. ”Mutta me ollaan asuttu yhdessä yli 

neljä kuukautta ja ollaan paneskeltu ainakin satakuuskyt kertaa!”

Riikan silmät  revähtivät  inhosta  selälleen  ja  kamppailevat 

kädet  herpaantuivat  veltoiksi.  Antero  menetti  tasapainonsa  ja 

tölkki sinkoutui lennokkaassa kaaressa kantavaan betoniseinään ja 

sälähti säpäleiksi. Salsamies haihtui olemattomiin.

Murtuneena  Antero  polvistui  palasten  viereen  ja  etsi  etiketin 

kuvaa salsamössön seasta.

”Kuin  sä  saatoit  maata  tuon  muijan  kanssa?  Kuin  sä 
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saatoit?” Antero toisteli avuttomana kyynelten valuessa pitkin pos-

kia ja tipahdellessa leualta salsan sekaan.

Riikka oli toipunut järkytyksestään ja nauroi kuin noita-ak-

ka.  Anteron menetys  näytti  korvaavan Riikalle  moninkertaisesti 

sen ilon ja nautinnon, jonka hetket salsamiehen kanssa olivat tuo-

neet.

”Vai  että  kuin  se  saattoi  maata  tän  muijan  kanssa!  Siis 

mähän oon kuitenkin nainen enkä mikään luonnoton perähinuri 

tai  munaminiä. Mä oon nainen ja Julio haluaa panna mua just 

siks”, Riikka kiljui suorastaan ekstaasissa.

Antero nousi seisomaan pidelleen varovaisesti lasinpalasia ja 

etiketin riekaleita ja hoippui eteiseen ja ulos ummistaen korvansa 

Riikan räkyttävältä pilkalta. 

”Jätätkö  sä  saatana  mut  yksin  siivoamaan  tuon  sotkun? 

Häh?” Antero kuuli vielä ennen oven sulkeutumista, mutta hän ei 

kuunnellut.  Hänen  elämänsä,  ilonsa,  onnensa,  rakkaansa  oli 

poissa, pirstaleina, tuhoutunut, menetetty. Kylmä ja musta yksi-

näisyys kurkotti luista kättään palleasta kohti Anteron kurkkua ja 

polki jaloillaan hänen kiveksiään.

Viikon kuluttua Anteron puhelimeen tuli viesti: ”Moi Antsu. Sori 

se tölkkihomma. Ostin itselle uuden. Se toimi. Pusi pusi. Riikka”. 
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Pari viikkoa Antero suri salsamiestään ja kieltäytyi käymästä kau-

passa, josta oli salsatölkin ostanut. Sitten hän, puoliksi vahingossa,  

puoliksi  eläimellisyytensä  ajamana,  kulkeutui  siihen  kauppaan, 

sille  salsahyllylle.  Nuori  nainen oli  hyllyttämässä  salsaa.  Antero 

astui hänen vierelleen ja otti yhden tölkin painaen kätensä välittö-

mästi  kuvalle.  Miltei  poltteleva  lämpö  alkoi  heti  liukua  hänen 

iholleen, eikä Antero ehtinyt estää itseään ynähtämästä tyytyväi-

syydestä. Myyjä vilkaisi Anteroa hymyillen.

”Onko  tää  noin  hyvää?”  hän kysyi.  ”Ainakin  tätä  menee 

nykyään ihan hirveästi. Pitäis varmaan itsekin ostaa ja kokeilla.”

Antero katsoi työkäsineitä myyjän käsissä, virnisti myyjälle 

ja kiirehti kassalle.

Kotona Antero polvistui jo eteisen lattialle riisumatta vaatteitaan 

ja  suuteli  salsamiehen  kuvaa  etiketissä.  Huomattavan  lämmin 

hahmo purkautui tölkistä niin rajusti, että Antero luuli tukehtu-

vansa. Hän yritti irrottaa huulensa kuvasta, mutta hahmon imu 

oli niin voimakas, että hän kykeni vain juuri ja juuri vääntämään 

poskensa kuvaa vasten, jolloin sai kuitenkin paremmin haukottua 

happea. Muutamassa hetkessä hahmo oli rykäissyt itsensä Anteroa 

pitkin tölkistä ulos ja aloitti  välittömästi  suoran seksuaalisen toi-

minnan hänen kimpussaan. Antero oli tyrmistynyt ja lamaantunut. 
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Hahmo kuohui,  leimusi,  myrskysi  ja järisi  korskeana ja kopeana 

Anteron vartalolla ja iholla vaatteiden alla. Antero yritti sumentu-

nein  silmin  etsiä  eteisen  lattialta  punaisena  hohtavaa  tölkkiä. 

Tuonne se oli kierinyt! Naulakon alle, kenkien sekaan! Hän yritti 

hivuttautua  tölkkiä  kohti  kurkotellen  sitä  vapisevalla  kädellään. 

Hahmo kamppaili vastaan, se ei halunnut palata tölkkiin takaisin. 

Sentti kerrallaan ryömittyään Antero lopulta tavoitti tölkin ja sai 

painettua  sormenpäänsä  kuvalle.  Hahmo singahti  tölkkiin  yhtä 

rajusti  kuin  oli  sieltä  poistunutkin.  Antero  jäi  pitkäksi  toviksi 

makaamaan hengästyneenä eteisen lattialle. Taifuunin syleily olisi 

ollut epäilemättä hellempi.

Päästyään ylös hän siirsi tölkin äärimmäisen varovaisesti kannesta 

kantaen  keittiön  pöydälle.  Tölkki  näytti  päällisin  puolin  täysin 

samanlaiselle, mutta salsamies oli ehdottomasti eri. Ensimmäinen 

oli ollut ihana, ihana ja täydellinen. Tämä toinen oli törkeä ja raa-

ka. Ei Antero tämmöistä missään nimessä halunnut. Tölkistä löy-

tyi maahantuojan palvelunumero.  Puoli  tuntia jonotusmusiikkia 

kuunneltuaan hän pääsi puhumaan palveluhenkilön kanssa.

”Hyvää  päivää”,  Antero  aloitti.  ”Ostin  juuri  toisen  Salsa, 

salsa! -kastiketölkin ja sisältö oli hyvin erilainen kuin edellisessä. 

Mikä selittäisi laatueron?”

143



”Usein näissä  tuotteissa  on havaittavissa  pieniä  eroja  riip-

puen esimerkiksi minkä sadon kasviksia tuottajalla on saatavilla. 

Olitteko uuteen kastikkeeseen pettynyt?” kysyi asiakaspalvelija.

”Lievästi sanottuna kyllä”, vastasi Antero kuivasti.

”Onpa harmillista. Katsoisitteko tuotteen etiketistä valmis-

tuseränumeron. Löytyy siitä hymyilevän miehen alapuolelta.”

”Zgv998-08”

”Hmm...  Tästä  erästä  meille  onkin  tullut  jonkin  verran 

palautetta. Se on ikään kuin karkeampaa kuin muut erät.”

”Todellakin karkeampaa, suorastaan raakaa.”

”Aivan,  sitäkin  kuvausta  olen  kuullut  käytettävän.  Meillä 

täällä maahantuojan varastossa on jo uusi erä odottamassa kaup-

paanlaskua  joten,  jos  annatte  osoitteenne,  voin  lähettää  teille 

uuden tuotteen. Toivottavasti se on miellyttävämpi.”

”Osaatteko  mitenkään  selittää  miksi  Salsa,  salsa!  -kastik-

keella on sellainen vaikutus? Olen käyttänyt muitakin salsakastik-

keita eikä mikään muu vaikuta näin.”

”Eh... Puhutteko SIITÄ vaikutuksesta?”

”Kyllä, juuri siitä vaikutuksesta.”

”Se on suuri mysteeri. Valmistajan tiedotteen mukaan nämä 

vaikutukset ilmenivät noin vuosi sitten. Tuotantoalueella vallitsi-

vat  tuolloin  varsin  poikkeukselliset  sääolosuhteet,  kun  ukkos-
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myrsky toi mukanaan vettä, lunta, hiekkaa ja sammakoita. Pieni 

maanjäristyskin  viljelyksillä  koettiin  ja  syntyneestä  repeämästä 

kyläläiset kertoivat nousseen pallosalaman kaltaisia valoja sekä vas-

tatuuleen kulkenutta  savua.  Onko näillä  yhteys,  mene ja  tiedä, 

mutta salsamme on täysin ainutlaatuista.”

Puhelun jälkeen Antero kantoi tölkkinsä vaatehuoneen pimeim-

pään nurkkaan ja alkoi pyyhkiä pölyjä saadakseen aikansa jotenkin 

kulumaan uutta tölkkiä odotellessa. 

Asunto kiilteli  puhtauttaan, kun viikon kuluttua posti  toi 

ilmoituksen noudettavasta paketista. Anteroa jännitti melkoisesti 

ja hänen piti juoda yksi olut hermojensa rauhoittamiseksi ennen 

kuin hän saattoi avata paketin. Varmuuden vuoksi hän vielä tar-

kisti  etiketistä  eränumeron  ennen  salsamiehen  kutsumista  ulos. 

Anteron sydän jyskytti kahtasataa ja käsi tärisi niin, että se tuskin 

pysyi kuvalla. Lämmin virtaus lähti tutkivasti kiipeämään hänen 

käsivarttaan pitkin ja tyynnyttelevästi levisi olkapäille. Antero rau-

hoittui ja käänsi kasvonsa salsamiehen lämpöä kohti. Se tuntuikin 

olevan kovin kiinnostunut Anteron kasvoista ja tunnusteli  niitä 

kovin pitkään ennen siirtymistään alemmas. Aamulla Antero oli 

suhteellisen tyytyväinen herätessään uuden salsamiehensä vierestä, 
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mutta  koki  sittenkin  vihlaisevan  ikävän  tunteen  muistaessaan 

ensimmäisen salsakumppanin iloa ja intoa.

Pari viikkoa uusi parisuhde toimi aivan kelvollisesti, mutta sitten 

salsamiehen muutenkin rauhallinen olemus muuttui miltei passii-

viseksi. Se mielellään vain oleili sohvalla, ensin Anteron vieressä ja 

lopulta yksikseenkin, ja oli innokkaimmillaan, jos Antero oli naut-

tinut  alkoholijuomia.  Rakkaudennälässään  Antero  lisäsikin  juo-

mistaan, mutta ei sekään kauaa riittänyt pitämään lemmenliekkiä 

yllä. Joko Antero oli liian juovuksissa tai salsamies liian passiivi-

nen. Lopulta eräänä aamuna Anteroa katsoi peilistä keski-ikäinen, 

liian krapulainen mies, joka oli unohtanut pitää itsestään huolta. 

Antero palautti salsamiehen tölkkiinsä ja kantoi sen vaatehuonee-

seen edellisen viereen.

Mikä onni  olikaan,  että  hänellä  oli  vapaapäiviä  pitämättä.  Hän 

kyttäsi  aamuisin verhojen raosta Riikan töihin lähtöä ja syöksyi 

sitten tämän asunnolle etsimään salsatölkkiä. Riikka oli luonnos-

taan epäluuloisena ihmisenä piilottanut sen hyvin ja vasta kolman-

tena päivänä Antero löysi  sen.  Hän vertasi  etiketin eränumeroa 

säästämäänsä ensimmäisen tölkin repaleiseen etikettiin. Bingo! Ne 

olivat samaa erää! Innostuksesta ja kiihkosta huohottaen Antero 
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kosketti  kuvaa.  Onnenkyyneleet  purskahtivat  hänen  silmistään, 

kun tuttu,  ihana,  hyväilevä lämpö nousi sormista käsivarteen ja 

siitä edelleen hitaasti, kiusoittelevasti ja kiihottavasti joka puolelle. 

Hän nousi nautinnon huipulle ei vain kerran, vaan kahdesti, siinä 

samassa paikassa ja nipin napin ehti omaan kotiinsa omien verho-

jensa suojaan ennen Riikan paluuta.

Jonkin aikaa Antero järjesteli työaikojansa niin, että saattoi pitää 

arkivapaan ja sen päivän hän vietti salaa Riikan asunnossa kuher-

rellen salsamiehen kanssa. Muut päivät hän riutui mustankipey-

dessä ja kyttäsi iltaisin Riikan suljettuja verhoja kateuden kalvaessa 

sisuksia. Anteron olemus muuttui nopeasti. Hänestä tuli synkkä, 

töykeä ja umpimielinen. Töissä häntä pelättiin ja karteltiin. Illat 

hän istui nojatuolissa ikkunan ääressä ja söi pizzaa, jos oli jaksanut 

sellaisen tilata.  Kylmä lenkkimakkara oli  myös kätevää syötävää 

nojatuolissa istuessa ja jos joi vain vähän, ei tarvinnut välillä pois-

tua edes vessaan. Kukat kuihtuivat. Kauan sitten ostettu salaatti 

mätäni jääkaappiin. Vuodevaatteet olivat pesemättä ja tönkkönä 

hiestä. Paksu pölykerros peitti kaikki pinnat. Elämä oli elämisen 

arvoista vain niinä salaisina hetkinä Riikan asunnossa, kun salsara-

kastaja kietoutui Anteron ympärille. Missään muualla ei millään 
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ollut  mitään  merkitystä.  Anteron  myrkyttyneessä  sydämessä  oli 

vain kateutta ja vihaa.

Kohtaamiset Riikan kanssa aamuisin parkkipaikalla ajoivat hänet 

hulluuden partaalle ja eräänä aamuna kuppi läikkyi yli.

”Moikka Antsu! Upee aamu!” Riikka hehkutti räntäsateessa 

posket punaisina. ”Mä oon aatellut hakeutua hedelmöityshoitoi-

hin. Musta tuntuu, että musta ja Juliosta vois tulla oikea perhe! 

Kuis teillä menee? Varmaan ihanasti! Moido!”

Antero jäi lamaantuneena katsomaan Riikan auton peräva-

loja jääraappa kohmeisessa kädessään.

Sinä aamuna Antero nousi varhain. Hän ei halunnut myöhästyä 

sekuntiakaan, sillä sitä päivää hän oli  valmistellut huolella.  Sinä 

päivänä hän saisi takaisin alkuperäisen ihanan salsamiehensä. Pian 

hän kävisi vaihtamassa toisen omista salsatölkeistään Riikan asun-

toon. Hän oli polvillaan vaatehuoneensa lattialla ja pohti kumman 

niistä  Riikalle  vaihdokkaaksi  veisi.  Tämä joka  tapauksessa  huo-

maisi vaihdon, joko välittömästi tai parin viikon kuluessa, mutta 

se olisi oikeastaan Anterolle ihan sama. Koska hän ei kerta kaik-

kiaan osannut päättää olisiko vienyt kovaotteisen sian vai sohvalla 

muniansa  kyhnyttävän  nahjuksen,  päätti  hän  antaa  sattuman 
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valita. Hän sulki silmänsä ja käsineet käsissään pyöritteli tölkkejä 

niin, ettei enää tiennyt kumpi oli kumpi. Hän valitsi toisen ja kävi 

vaihtamassa sen Riikan asunnossa siihen ainoaan oikeaan salsara-

kastajaan.

”Helvetin  saatanan  perkeleen  hinttari!”  kirkui  Riikka  petoksen 

paljastuttua.  Hän  syöksyi  stilettikorot  kipinöitä  iskien  Anteron 

asuntoon. Mutta se oli typötyhjä. Vain verhot ikkunoissa ja lat-

tialla salsatölkki ja kirjelappu.

”Tästä saat  samalla mitalla,  kiero lumppu”,  aloitti  Antero 

kirjeensä. ”Meitä et enää näe, eikä onneksi mekään sua. Kokeile 

tästä toista, jos se vaikka rynkyttäis sun rakoa ihanammin. Paskaa 

loppuelämää sulle toivottaa: Kaks onnellista.”
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Kiinnostuitko kummallisesta 
kirjallisuudesta?
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Kummalinnun munia -raapalepalvelu

Yhteen kummalinnun munaan mahtuu 
kokonainen maailma. Yli sata sadan 

sanan tarinaa sähköpostiisi ja painettuna 
antologiana vuonna 2014.

http://osuuskumma.fi/kummalinnunmunia/

Jussi Katajala - Leonardon rasia ja 
muita historiallisia tarinoita

Hyppy tuntemattomaan voi johtaa 
yllättävään tapaamiseen. Mereltä kuuluva 

laulu käy ylivoimaiseksi ja ylpeys käy 
lankeemuksen edeltä. Kuinka Kuolemaa 

huijataan – vai huijataanko? Jussi 
Katajalan novellikokoelma Leonardon 

rasia ja muita historiallisia tarinoita 
sisältää kaksitoista menneisyyteen 

sijoittuvaa kertomusta.

http://osuuskumma.fi/julkaisut/leonardon-
rasia/

http://osuuskumma.fi/julkaisut/leonardon-rasia/
http://osuuskumma.fi/julkaisut/leonardon-rasia/
http://osuuskumma.fi/kummalinnunmunia/
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J.S. Meresmaa - Aseenkantajan kunnia 

(Keskilinnan ritarit I)

Aseenkantajan kunnia. Se erilainen 
ritaritarina.

http://osuuskumma.fi/julkaisut/keskilinnan-
ritarit-sarja/aseenkantajan-kunnia/

Janos Honkonen - Kaiken yllä etana

Arre, tavallinen alempi virkamies, 
juuttuu työn ja unettomuuden 

kierteeseen. Läheiset alkavat puhua 
tuntemattomia kieliä, unohtuvat ja 

katoavat. Maisemat muuttuvat. 
Kaupunki ja koko elämä kutistuvat 

vääjäämättömästi, ja kaiken yllä valtavat 
etanat seuraavat ihmisten liikkeitä.

http://osuuskumma.fi/julkaisut/kaiken-ylla-
etana/

http://osuuskumma.fi/julkaisut/keskilinnan-ritarit-sarja/aseenkantajan-kunnia/
http://osuuskumma.fi/julkaisut/keskilinnan-ritarit-sarja/aseenkantajan-kunnia/
http://osuuskumma.fi/julkaisut/kaiken-ylla-etana/
http://osuuskumma.fi/julkaisut/kaiken-ylla-etana/
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