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1.
Avaan silmäni ja vaikka minne katson ja etsin jotain tuttua, en löydä. Olen
huoneessa jota en koskaan ennen ole nähnyt.
Missä ihmeessä olen, miten olen tullut tänne? Varmaan näen yhä unta sillä

unessa kuljin monessa paikassa, joista en tuntenut ainoatakaan. Ehkä minun
pitäisi herätä.
Tämän olen kokenut ennenkin, muistan sitten. Se oli aivan samanlainen uni,
jossa muka olin hereillä. Mutta kun nyt kohottaudun vuoteelta, jalkaan sattuu.
Suonesta vetää niin, että huudan. Muistan, että jalka pitää laittaa lattialle ja sitten
verryttää. Ja kun niin teen, herään yhä enemmän ja kun kipu poistuu, olen täysin
hereillä.
Siltä ainakin tuntuu. Niin minä nousen ja kuljen hitaasti kohti ovea. Pakko
kulkea, sillä vielä jokainen askel tuntuu ja kipu palaa. Mutta ei se ole ikuista.
Niin menen ovelle ja siitä toiseen huoneeseen ja siitä minne? On hämärää, en
löydä katkaisijaa. Taas on yksi ovi ja sitten toinen, mutta se ei ole vessa vaan
pimeä komero. Vasta kun käännyn ja avaan toisen oven, vessa löytyy.
Hyvä että löytyi vaikkei olekaan minun vessani. Mutta lavuaari ja pönttö on
tännekin aikanaan jonkun toimesta laitettu.
Saan vessaan valon, kun aikani etsin katkaisijaa. Vielä ruumis toimii, vielä se
tekee mitä pitää, vaikka tuntuu että vaivoin. Pesen sitten käteni ja kasvoni ja
katson peiliin. Se on himmeä, tai sitten sitä himmentävät nokisateen pilkut, joita
aina aamuisin ilmestyy. Niin kuin piippua ei olisi kunnolla nuohottu.
Joku sieltä katsoo takaisin, niin kuin ennenkin olisi nähnyt minut. En tiedä.
Tuttu mies, minä siis. Mutta näkyy jotain outoakin. Se on se parta. Vaan siitä on
aina päästy. Ja kun avaan lavuaarin yläpuolella olevan kaapin, siellä on
parranajokone. Kenen lie, mutta oikea vanhanajan kone se on, ei mikään
sähkölelu. Ne surisevat ja puivat sen minkä tahtovat, mutta jättävät aina jotain
jäljelle.
Vaahtoa löytyy myös ja niin ajan parran. Partaa olen niittänyt siitä lähtien tällä
vanhalla tavalla, kun sitä alkoi kasvaa. Kohta kuusikymmentä vuotta sitten.
Jään niitä vuosia miettimään. Kuusi- ellei seitsemänkymmentäkin jo? Ja kun
mietin sitä, niin käsi pysähtyy. Ei kai? Vuosia on paljon, liikaa. Parasta ajaa
nekin parran mukana pois.
Pääasia että yöllä kasvanut parta katoaa. En pidä siitä että parta ilmestyy

leukaan. Se on kuitenkin harmaata partaa enkä minä vielä halua sittenkään olla
aivan niin vanha. Harmaaparta on hallan vaara. Mutta kun ajan, ikä katoaa.
Vaikka toisaalta parta ei pahoille kasva. Enkä minä ole pahakaan, en kovin paha.
Siedettävästi vain, kuten Maria muistaa aina sanoa.
Missä Maria on, kun ei ollut vierellä vuoteessa. Mennyt jonnekin eikä ole
sanonut minulle siitä mitään? Sellainen ei ole aivan Marian tapaista. Kaiken
lisäksi on yö, ainakin pimeää, tai hämärää. Ei vielä ole täysi kevät. Lähtenyt
matkoille siis, ehkä jo eilen. Äitinsä luo kai, koska äidin luo Maria oli aina
menossa, äitiä hoitamaan. Sillä on ties mitä kremppaa, joka ei hoitamalla
koskaan parane, koska vika on anopin luonteessa tai päässä.
Mutta kun alan sitä miettiä, ja oikein mietin, muistelen, että tuskin hänen
äitinsä enää on elossa. Omani on kuollut, se ainakin on varmaa, koska ne
hautajaiset minä hyvin muistan. Koputin lujaa arkkuun, kun äidillä oli huono
kuulo. Sitten vasta sanoin ne sanat, jossa kaivataan ja muistoa kunnioitetaan. Vai
sanoinko vain: "Hyvää matkaa." Ja sitten arkku poltettiin ja tuhka pantiin
pieneen uurnaan. – Melkein olen varma siitä, että olemme myös Marian äidinkin
jo haudanneet.

2.
Yritän ajaa varovasti ja hyvin ja onnistun, koska parta lakoaa ja katoaa. Koneen
terä ei tee haavaa, on uusi tai uuden veroinen. Vähän käytetty on usein parempi
kuin uusi, minä sanoin aina Marialle vai sanoiko hän sen minulle. Ja me
nauroimme, sillä tarkoitimme aina kaikkea muuta kuin parranajoa.
Mutta kenen kanssa minä nyt vitsailen, kun täällä ei ole minun lisäkseni
ketään. Niinpä joudun itse ensin puhumaan ja sitten vastamaan ja nauramaan
itselleni.
Kun olen ajanut parran ja iho on taas sileä, etsin ja löydän vielä partabalsamia.
Se on painava lasipullo vaikka yleensä ne ovat muoviroinaa. Muovi tappaa,
sanotaan. Kenen lie tämä? Tuoksuu, mutta ei liian ätläkältä. Joku käyttää
sellaistakin: se on makeaa, ruotsalaista. Mennen tullen. Semmoinen lause on
jäänyt päähän. Kerran minä sitä ostin ja roskiin se joutui heti.
Löysi oikean paikkansa. Onneksi tämän tuoksu on mieto ja tuntuu jotenkin
tutulta. Kun vielä nuuhkaisen, olen varma, että itsekin käytän sitä, samalta
tuoksuu kuin aina. Iho rauhoittuu myös ja minä rauhoitun. Ja niin lähden
vessasta ja etsin vielä valonappulan joka löytää taas aivan oven vierestä ja saan
valon sammuksiin. Koska sähköä pitää säästää. Minulla on silloin pieni
hiilijalanjälki. Ihmisellä pitää olla sellainen jälki. Vaikka en minä sitä sanaa ole
koskaan täysin käsittänyt. Hiilestä jää jälki vaatteeseen ja ihoon, muttei jalkaan.
Ne mustat jäljet ovat vitseissä ja sarjakuvissa, joita lapsena tutkin. Olihan niitä
jo, vaikka vielä mustavalkoisia.
Hiilet tuovat nyt muuta mieleen. Muistan koksikasat sodan jälkeen. Miten
koksit olivatkin silloin tarpeen, auto toi kuorman pihalle ja sitten luukusta koksit
pudotettiin kellariin ja sytytettiin pannuhuoneessa tuleen. Talonmies sytytti.
Slitariksi me sitä miestä kutsuimme.
Kun tätä mietin ja seison siinä, alkaa tulla kylmä. Siinä on eteinen kai, kylmä

eteinen, johon tihkuu valoa ulkoa kapeasta yläikkunasta. Se valo ei tule taivaasta
vaan jostain lampusta joka näköjään palaa koko yön, ei hiilen, hirven tai edes
supin jalanjäljistä piittaa. Tässä ei ole hyvä seistä, vilu hiipii niskaan. Alan
tunnustella missä on se ovi josta tähän tulin.
Kun käsi tarpeeksi etsii, kaikki aina löytyy, ovikin nyt. Avaan sen ja tulen
suurempaan huoneeseen jossa on onneksi lämmin. Joku täällä hoitaa taloa.
Kunhan muut heräävät, täytyy kysellä vähän mikä lämmitys täällä on. Tuskin
hiiltä tällaisissa pienissä taloissa käytetään? Sähkö taas on kallista. Olen kuullut
että maalämpöä pidetään hyvänä, vaan sen peruskustannukset ovat isot. Näin
olen lukenut, mutta mistä ja miksi.
Ajattelin itse joskus laittaa sellaisen. Vaan rahoista kai tuli pula.
Minun on jano, mutta vessan vettä en voi juoda vaikka kai se on samaa kuin
muuallakin. Enkä minä vessaan enää tahdo palata. Mistä löydän keittiön. Minne
nyt, oikealle, vasemmalle, eteenpäin? Hieman alan hermostua. Miten minä olen
tullut tänne, kenen talo tämä on. En minä tällaisessa talossa ole koskaan ennen
ollut. Vieraana olen, mutta kenen luona?
Avaan taas uuden oven ja etsin katkaisijaa oven pielestä ja löydän ja äkkiä
suuri valo sokaisee silmät. Siristän niitä ja yritän katsoa niin. Vähitellen totun
valoon. Näen, että keittiössä todella olen ja kraana on siinä ja kun sitä käännän
tulee vettä, ensin lämmintä mutta kohta kylmää. Kun sitä juon, tuntuu heti vähän
paremmalta.
Nyt pitää vain päästä täältä pois ja takaisin nukkumaan. Väsyttää ja tahdon
vuoteeseen, mutta ainakaan täällä ei sellaista ole. Jääkaappi surisee. Sammutan
valon ja avaan ovea mutta sehän onkin jo auki. Kun kuljen hämärässä eteenpäin,
vastaan tulee toinen ovi ja sekin on auki kun hapuilen. Ja siellä oven takaa
löytyy sänky. Korkea on tämä sänky, sellainen kuin joskus silloin kun lonkka
leikattiin ja sänkyyn piti laittaa korotus. Mutta sitten ne korotukset palautettiin ja
sänky oli taas matala.
Minun sänkyni tämä ei ainakaan ole.
Kaadun siihen ja vedän peiton pois ja odotan että Maria käännähtää ja

koskettaa minua kädellään. Mutta hän ei tee sitä, ei vaikka alan hyräillä sitä
laulua joka aina on huvittanut häntä: "Questa di Marinella é una storia bella..."
Vasta myöhemmin kuulin että se olikin "storia vera", olin siis laulanut sitä aina
väärin, kauniin tilalla olikin tosikertomus. Sellainen elämästä kyllä myös tuli.
Tuon minä aina muistan! Väittävät että muisti huononee iän myötä, saapuu
tohtori Alz ja sitten se Heimer ja lopuksi Dear Mister Dement. Joku näin on
pilaillut. Olliko noin sanoi. Mutta Olli muutti Kanadaan tai jonnekin sinne
rapakon taa. Postikortteja tuli tiuhaan ja pitkään ja sitten ei mitään. Niin kuin se
olisi sinne kadonnut, hukkunut sinne maailman mutaan.
Taas laulan Marinellasta. Laulan mukana. Laulu soi päässä. Jotain ikävääkin
siihen liittyy, niin kuin sydämeen koskisi. Anna olla, älä mieti enempää! Laula
mieluummin. Ja niin minä laulan tai hyräilen vaikka Marian mielestä
nuottikorvani kaipaa puhdistamista. Ennen osasin enemmänkin, osasin italiaakin,
jota tuo kieli on, yhdessä me sitä opettelimme siellä kansanopistossa. Vai oliko
se työväenopisto ja kieli ranskaa. Mutta ei; sen me lopetimme, liian oli vaikeaa
ranska. Italian kieli mahtui suuhun paremmin. Mutta siitä muistan enää vain
tämän. Marinellaa lauloi lämmin miesääni. Sinullakin on sellainen, Maria sanoi
sitten lohduttaen. Se on hyvä heti, kun vain yrität laulaa tarkemmin.
Siinä Maria onkin ja sanoo sen nyt.
Hän käännähtää ja silittää ensin minua ja sitten vaatii että minä silitän sitten
hänen tukkaansa. Ja teen niin, koska hän siitä pitää. Mistä Maria siihen oikein
tuli? Marian ilmestys! Enkeli lupaa hänelle lapsen ja Maria sai. – Maria, minä
sanon kovemmalla äänellä, mutta tulee hipihiljaista, kukaan ei vastaa. Eikä siinä
vierellä ole tuoksuakaan jonka tunnen, hänen ihonsa ja tukkansa tuoksua, sitä
hyvää, josta aina olen niin pitänyt.

3.
Taas avaan silmäni eikä mikään ole muuttunut. Tajuan, että olen kyllä tässä
välissä nukahtanut ja nukkunut ehkä pitkään. Huone on yhtä kaikki sama ja jos
kerran se on siinä olemassa, niin minäkin olen.
Vai jatkuuko uni taas näin. Kipu tuntuu jälleen jalassa, se sama suonenvedon
tapainen. Alan huutaa ääneen, mutta saan huutaa rauhassa, kukaan ei vastaa.
Nousen ja laitan jalkaa varovasti taas kohti lattiaa ja siinä se vertyy kuten
ennenkin. Mikähän siellä jalassa on, joku tukos? Hyvä, ettei päässä.
Huutaminen hävettää minua. Vilkaisen nopeasti sivulle ja näen, ettei vierellä ei
ole ketään, en tosiaankaan tunne edes tuoksua. Koiran nenä on sinulla, Maria
sanoi minulle aina. Siksi kai sen piti ostaa hyvin hyvää ja hyvin kallista hajua,
Ranskasta totta kai. Vain ranskalaiset osasivat Marian mielestä hajut, eivät edes
Italian kuuluisimmat merkit olleet ranskalaisten veroisia.
Mutta yksin en ole tällä vuoteella sittenkään maannut. Ainakin kun havahdun
yhä enemmän ja nousen vuoteen viereen oikein seisomaan, kun jalka kantaa,
näen että siinä toisen tyynyn alta pilkottaa jotain: yöpaita. Naisen se on. Mutta
nainen itse on sen sisältä kadonnut ja pysyy poissa vaikka kuinka katson ja
käännän päätä. Kuka lie? Olenko minä siihen ihastunut ja joutunut tänne sen
myötä? Niin kävi silloin kun vielä nuorena istuttiin kapakoissa. Mutta se aika on
ohi.
Ehkä minun ei pidä tätä surra. Nainen lienee aikuinen ja aikuisten täytyy itse
osata hoitaa asiansa. Sellaisia minä aina tyttärelle puhuin. Kuulemma liikaa.
Tytär on jo omilla teillään ja niin kai on tämä nainenkin. Mutta huolta siitä on
turha tuntea. Huolta voisin tuntea itse siitä, etten tiedä missä oikein nyt olen.
Pitää nyt vain kerätä ajatukset ja yrittää selvittää tämä arvoitus. Pitää pysyä

rauhallisena. "Keep calm", kuten joku toisteli, mutta kuka, missä ja milloin?
Mitä missä milloin oli kirja ennen, Maria sitä osti tai tilasi vuosikaudet, ellei
kymmenet?
Mutta siihen lauseeseen kuului häntäkin muistan äkkiä: "and carry on." Pysy
rauhallisena ja jatka eteenpäin. Englantia se lause on, ainakin oli. Ja mikäs,
englantia puhuvat kaikki, vieläpä sitä kiekuvaa muunnosta Atlantin takaa. Ei
teeveessä muuta kieltä puhutakaan, joskus vain tätä omaa, vaikkei se usein siltä
tunnukaan, kun eivät ne näyttelijät koskaan osaa puhua niin kuin ihmiset. Eivät
vaikka miten yrittäisivät. Teeskentelyn makua, jota muutenkin mahtuu
televisioon, joka sotkee jokaisen pään joka sinne kasvonsa myy.
Ajatus menee englantiin ja Englantiin. Ajatus on puro joka virtaa mäen
rinnettä alas. Kieltä olen osannut, olen, ja käynyt maassakin joskus. Ainakin
muistan Skotlannin ja vuoret, lochit, ne järvet vuorten välissä. Miten minä tuon
voin muistaa, mutta voin! Loch Lomond? Laulu! – The Bonnie Bonnie banks o´
Loch Lomond!
Alan laulaa sitä hiljaa. I´ll take the high road, and you´ll take the low road. Ja
ylempää tietä kulkien olen Skotlannissa ennen sinua! Siitä se tosiaan muistuu.
Mutta koska, miksi ja milloin siellä olin. Ja kenen kanssa? Marian kai. Siihen
matkaan liittyy paljonkin, mutta en saa sen muista säikeistä kiinni. En ole
hämähäkki. Ja niin annan olla, pysyn rauhallisena, unohdan kaiken, vaikka heti
kun niin ajattelen kohoaa silmien eteen kaupunki. Se on pieni ja musta ja
haiseekin siltä eli hiileltä: Inverness.
Se! Mutta sitten näky katoaa. Ehkä koko matka on myös ollut vain pelkkää
unta.
Koska minua ei enää nukuta ja koska pimennysverhon takaa näkyy valoa,
nousen kokonaan ja menen ikkunan luo. Vedän verhon ylös. Se nousee helposti
ja näen nyt pihamaata ja metsää. Näen myös että aurinko nousee kohta kuusten
takaa. Sitä ei kenenkään tarvitse vetää näkyviin, se liikkuu itse.
Ja äkkiä minua naurattaa. Ei se, vaan maapallo liikkuu! Aurinko vain näyttää
liikkuvan. Eppur si muove! Niin se lause kuului, mutta kuka sanoi, sitä en enää

muista. Galileanko mies vai sittenkin joku vastaava, eikös ollut sellainen kuin
Galileo?
Ehkä hän, mutta paras antaa olla. Se muistuu mieleen jos on tärkeää.
Tapahtukoon niin. Tärkeämpää kai olisi tietää mitä kello on. Tuolla seinällä on
kello. Omituisen näköinen, niin kuin lasten leikeistä tai sisustuskaupasta.
Maria olisi tuolle tuhahtanut. Aikaa se kuitenkin mittaa, näyttää kuin olisi
vasta aikainen aamu, tai sitten jo kunnon aamu. En saa viisareista selvää vaikka
miten tuijotan. Outoja ovat nämä nykyajan kellot. Ei niitä enää punnuksilla
vedetä. Sähköllä ja paristoilla käyvät. Ja kun ne loppuvat niin mitäs sitten?

4.
Minua alkaa ärsyttää, etten näe viisareista aikaa. Miksei sitä ole niihin selvästi
kirjoitettu; miksei kello kehity? Vaikka kyllä jo lapsena kun menin partioon,
opin sen, että kellonajat ja ilmansuunnat näkyvät luonnosta. Opin jopa sen, miten
ne näkyvät. Voisiko niitä taitoja nyt soveltaa?
Jään miettimään sitä. Ei ole enää pimeä, yö ei ole. Valoa taas on. Minun
pitäisi siitä osata päätellä aika. Idästä nousee aurinko ja länteen laskee. Aurinko
on tuolla kuusten takana, hohtaa. Ja nyt ei ole talvi, ei ole enää pimeä, on kevät
kai, koska puissa on lehtiä, maakin vihertää ja lasiruutujen läpikin kuulen miten
linnut laulavat. On varmuudella aamu. Ja aurinko nousee.
Se on kirja, olen sen lukenut. And the sun also raises. Tuon tittelin muistan,
sieltä se tuli apteekin hyllyltä. Putkesta, pitäisi kai sanoa. Olen kirjan ihan
alkukielellä lukenut joskus. Joku jenkki sen kirjoitti, mutta hyvin kirjoitti. Siinä
kalastettiin ja juotiin valkoviiniä joka oli kylmää, koska pulloja pidettiin
vuoristopurossa.
Se on siitä kirjasta jäänyt mieleen. Mietin miksi ja huomaan että seison lattialla
pyjama yllä. Jalkoihin tuntuu kylmä tai viileä. Mutta ei hätää, löydän vuoteen
viereltä tohvelit. Työnnän niihin jalat ja menen saliin, jos se nyt mikään sali on:
joku vähän isompi huone vain.
Mutta saliksi sellaista lapsuudessa sanottiin, äiti sanoi kun halusi kai
hienostella. Äiti oli sellainen, ison perheen kuopus, ja siksi aina vähän kaikkea
paitsi. Ei ehditty hellitellä häntä siinä perheessä ja eipä sitä tehnyt hänen
omansakaan sitten. En edes minä.
Hiljaista on talossa, mutta ulkoa kuuluu ääniä. Ne vetävät puoleensa kuin
jääkaapin ovi magneettia. Siinä salin seinän päädyssä on ovi. Kun avaan sen eikä
siinä mitään lukkoa tarvita, kahvaa pitää kääntää vain, sieltä tulvahtaa sisään
kylmää raikasta ilmaa ja helisevää laulua.
Vähän minua paleltaa, mutta sen verran olen utelias, että voin kurkata. Siinä
on iso kuisti. Menen sinne, menen kuin lumottu sadussa. Linnut. Ne ne laulavat.
Yhden niistä tunnistan aina. Se on mustarastas, tai sitten kuvittelen vain. Siitä

linnusta olen pitänyt ja pidän yhä. Mikä muukaan kuin juuri se voi soittaa huilua
noin? Se jos mikä on huilun mestari ja konserttimestari. Sellainen nimitys siinä
tulee mieleen. Kyllä sille häviää satakieli ja lehtokerttukin.
Mutta kuistilla en voi seisoa pitkään. Jostain on kohonnut tuuli ja se ei ole
lämmin, ei näin aamulla. Minua alkaa nyt todella paleltaa ja menen sisään ja
laitan oven kiinni. Heti helpottaa.
Alan miettiä siinä, mitä nyt tekisin.
Olenko tullut vieraisille? Ehkä. Mutta jos, minne isäntäväki on kadonnut. Ja
taas mietin, miksi parivuoteen toisella puolella oli naisen yöpaita? Kun ei täällä
ole ketään enkä minä mitään naista muista. Mariakin halusi jo aikaa sitten oman
huoneen, kun kuulemma kuorsaan niin, ettei hän saa unta.
Aaveita? Henkiä? Kuvitelmaa? Unta? – unta sittenkin vain?
Mutta unessa en palelisi näin. Menen takaisin makuuhuoneeseen, joksi sitä jo
nimitän. Mikä muukaan huone voisi olla, koska siellä on sama iso vuode jolla
makasin. Ei sinne paljon muuta mahdukaan; pöytä ja kirjahylly ja vanha kaappi
jossa kiehkuraa ja vuosiluku 1809. Mahtaako olla aito vai pelkkä jäljennös. Jos
aito, niin kallis on ollut kaappi.
Kun alan katsoa tarkemmin, vaikka vaikeaa se on kun en tiedä minne
silmälasit olen laittanut, näen nyt että siinä tuolilla on myös vaatteita. Eikä mitä
tahansa sen yöpukunaisen vaatteita, vaan ihan ovat miehen. Kun otan ja katson
ja roikotan housuja, ne näyttäisivät sopivan. Alushousutkin siinä on, mustat,
paita ja villapusero, ohut. Jotain tuttua niissä. Olenko minä tullut ne ylläni tänne?
Toisen alushousuja ja vaatteitakaan ei tee mieli ottaa, tympii, mutta hätä ei lue
lakia. Äiti sen taas sanoo. Puhtailta näyttävät kyllä. Ja kyllä nämä ovat minun
koska tuohon ne on riisuttu ja laitettu. Muistista on pulaa, se on kuin vanha auto,
sitä pitää käynnistää, hehkuttaa kuin ennen dieseliä. Minun on nyt vain koottava
itseni ja ajateltava selkeästi. Keep calm! Ja taas näen Marian, vaikka hän ei siinä
olekaan. Mutta silti on ja nyt Maria sanoo hiljaa: – No niin Viljo, nouse jo, pue.
Meitä odotetaan. Hop hop.
Minua alkaa naurattaa, se on tuo hop hop niin Mariaa. Äänikin kuului. Kaikki

siinä lauseessa on tuttua, paitsi että mikään Viljo minä en ole. Siitä nimestä minä
en edes pidä. Ehkä sekin on Marian vitsi tai sitä ainaista hellittelyä, jota väliin on
niin vaikea sietää. Lutunen oli sellainen sana että sen minä lopulta sain ihan
kielletyksi niin kuin höpönassun.
Mutta ei omaa mieltä pidä useinkaan toisille näyttää. Ihmiset eivät
semmoisesta pidä. Monella on pieni minuus. Siksi se repii ja raatelee, vaan ei
silti kasva. Istun siinä vuoteen laidalla hetken ja hyvä etten siihen taas nukahda.
Mutta uni ei tule eikä tämäkään ole unta. Pois täältä ja vähän äkkiä sittenkin
ennen kuin talon väki palaa jostain. Ovat kai menneet kauppaan. Nyt en tahdo
kohdata ketään. Mitä sanoa, kun en edes tiedä, kenelle puhuisin.
Jossain minä ne mustat alushousut näin. Tuossa. Ovat ne kyllä puhtaat, vaikka
vähän tekee häijyä. Näen mustat sukatkin ja vedän ne jalkaan, sopivat. Ja
siniharmaa paita ja sitten housut. Sopivat housut, ovat sellaiset joista olen
pitänyt, mustat. Musta on minun värini, murhelinnun väri, kottarainen oli
murhelintu jossain. Runossa se oli.
Vanhat farkut, farkkuparat, kuten sanoin ennen. Ehkä ne todella ovat minun
omani. Niitä käytän kunnes taskujen suut rispautuvat niin, että Maria ei muusta
puhukaan. – Vaihtaa pitää. Ja sitten on ostettava samanlaiset taas. Farkut. Vaikka
ei minun ikäiseni kuulemma enää pitäisi sellaisia käyttää. Ne kuuluvat
nuoremmille. Edes tuulipuku ei enää ole sinun pukusi, sanoo Maria. Mutta mikä
sitten on? Puupalttoo?
Lopulta löydän myös kengät. Niissä ei ole nauhoja, nekin siis ovat ehkä
minun. En ole koskaan nauhoista pitänyt, kun näillä koppurasormilla niitä on
vaikea solmia. Jos saankin solmuun, se aukeaa. Kenkälusikkaa en löydä, jalkaa
on autettava kenkään sormella. Lopulta se onnistuu. Sormeen koskee. Katson
sormiani ja näen miten ne edelleen ovat vääntyneet ja kipeät, paksummatkin
kuin ennen. Ei minulla ole ollut tuollaisia, niin kuin yö olisi nuo käteen taikonut.
Sillä eihän ihmisen sormia voi vaihtaa?
Istun siinä vuoteen laidalla ja äkkiä minua taas väsyttää. Mutta nyt on vain
herättävä ja lähdettävä. Ehkä sormet eivät ole kuitenkaan suurin huoleni, vaan

se, miten pääsen täältä pois. Ja sitten se toinen: miten pääsen täältä jatkamaan
matkaa kotiin.
Näen tuolin kaiteella jopa takin. Tai ei se ole takkikaan vaan joku pusakka,
mutta ruskea ja kevyt. Myös siinä on jotain tuttua. Ainakin se istuisi päälle kuin
hyvä hansikas käteen.
Vetäisen senkin äkkiä ylleni. Ja sitten istun kuitenkin vielä hetkeksi salin
tuoliin. Hiljaista on, ei ketään missään, minä vain. Olen valmiina lähtöön, voin
lähteä koska tahansa. Mutta nyt pitäisi jo valmiiksi miettiä minne ja miten
mennä. Pitää tässä ihan levähtää ja selvittää päätä.
Jos kuitenkin vain menen ulos. Ehkä sitten tuolla pihalla keksin miten pääsen
pois. Jalkaisin tietty pääsen kyllä vielä eteenpäin, jalat minulla on, niihin on
laitettu titaania kummallekin puolelle. Sellaiset jalat kuljettavat ihmistä aina, ei
tarvitse poiketa edes bensikselle. Remontti on tehty, vuosihuolto hoidettu,
ripustukset uusittu, pyörät vaihdettu. Öljyä ja dieseliä tarvitaan vain. Minulle
riitää, kun saa palan leipää suuhun ja vähän vettä, miksei maitoakin vaikka se
punainen maito närästää, jos ei ole sitä toista Eila-laatua. Vedessä ja leivässä on
polttoainetta tällaiselle miehelle jo kyllin.

5.
Koetan takkia taas kädellä. Siinä se on yllä ja tuntuu samalta kuin omanikin. Ei
näytä omalta, mutta takki se on kuitenkin. Ulkona takkia tarvitaan, ei täällä eletä

etelässä. Hyvin se ainakin meni päälle, kevyt ja ruskea. Minä en ruskeasta
muista pitäneeni, mutta tämä on tummanruskea, kahvin värinen. Sellaisia ja
sinisiä pusakoita minulla on ollut, joskus ennen nuorempana myös vihreitä. Ne
olivat paksumpaa kangasta ja kun oikein pinnistän, muistan että niitä kutsuttiin
nimellä raglan. Vai berberi?
Raglan! Tai se oli sittenkin joku hihatyyppi eikä takki? Olkoon. Annetaan
olla, jos en muista, en muista. Se nimi tulee kyllä ajan kanssa. Ennen vielä pidin
väreistä. Sitten tuli ensin harmaa ja aina ostin harmaan ja lopulta musta.
Kuoleman väri, Maria sanoi. Se jos mikä liuotti kirkkaammat värit.
Mutta musta olla pitää. Mustalla puvulla on varsinkin käyttöä. On ollut ja tulee
olemaan. Häät tai hautajaiset, niin aina käy.
Paljon olen mustissa vaatteissa ihmisiä haudannut, mutta häitä on ollut yhä
vähemmän ja vähemmän. Ainoatakaan ei enää tule mieleen.
Rupean siksi miettimään, kuka viimeksi kuoli, mutten muista sitäkään. Kirkon
muistan kyllä. Tai krematorion kappelin, siellä uuden hautuumaan laidalla. Tuttu
se kuollut oli, ystävä ehkä? Miten minä siellä muuten olisin ollut? Seisoin arkun
äärellä ja laitoin siihen kimpun kukkia ja kuvittelin miltä tuntuisi itse maata
arkussa, sillä siinä kohta kyllä minäkin tulen makaamaan.
Siitä muistan, mitä äsken ajattelin. En kuolemaa vaan tätä missä yhä olen.
Pois täältä ja äkkiä sittenkin ennen kuin joku tulee ja joudun sanojen satimeen,
kysymysten kaislikkoon. Tie vie minua vielä, vie siis eteenpäin! Kahdestakin
sanasta tulee jo elämä, niin kuin kahdesta ihmisestä syntyy lapsi. Kyllä siihen
vieläkin kaksi tarvitaan: siittiöt ja kohtu. Kai? Jotain niiden yhteydestä syntyy
aina.
Onhan minulla myös oma lapsi, se tyttö. Onni on saada lapsi, on. Ainakin näin
oli. Tyttö se oli ja kasvoi siinä, mutta sitten katosi. Ainakaan en ole häntä enää
vuosiin nähnyt. Minne se meni, Kati? Katja? Vai oliko se sittenkin Katariina,
kun se oli oikea ja herraskaisempi nimi Marian mielestä. Vai oliko Kaisa
sittenkin ihan se alkuperäinen nimi? Jonnekin se lähti, muutti pois miehen
perässä. Naitiin maailmalle, Englantiin jos oikein muistan. Mutta vaikka kuinka

sitä mietin, en muista miten kauas hän meni. Mihinkään Australiaan ei
kuitenkaan, kun sitä käytiin parikin kertaa katsomassa. Kati oli naimisissa ja
lapsiakin oli, vai oliko?
Ehkä jo oli, mutta mikä, tyttö vai poika, sitä en muista. Muistan vain Katin,
oman pienen tyttöni. Muistan miten opetin hänet uimaan ja lukemaan. Miten
hyvältä se silloin tuntui. Tyttö oppi, minä taas osasin opettaa silloin. Ja osaan
minä lukea vieläkin. Myös ihmisiä.
Omaa tyttöä oli helppo lukea. Vaalea tukka ja isot silmät jotka niin
luottavaisina katsoivat.
– Maria, minä sanon äkkiä kovalla kysyvällä äänellä, mutta kukaan ei kuule,
ei ainakaan vastaa. Maria voisi kyllä tietää. Hän on näistä aina ollut selvillä
minua paremmin ja kertoisi kyllä heti kaiken.
Taas tulee paha mieli, kipu, niin kuin väärä pastilli tai lääke tai ruuassa olisi
liikaa suolaa tai pippuria, en muista kumpaa minun piti karttaa, suolaa kai. Mutta
ilman sitä kaikki on niin mautonta.
Siitä muistan kyllä yhden asian, joka usein unohtuu, sen, että minun pitää ottaa
lääkkeet. Verenpaine, veren ohennus, mitä niitä kaikkia kremppoja oli.
Krempoiksi niitä Maria kutsuu. Mutta missä lääkkeet ovat. Kotona tietysti.
Pitää siis lähteä kotiin.
Kun kukaan ei kuule vaikka vielä huudan ja kutsun Mariaa, minä avaan oven
ja menen siitä ja tulen eteiseen, sen näköiseen. Hyvä. Tästä kun vielä pääsen
ulos. Siinä on ovi ja kun avaan sen, olen toden totta ulkona. Seison pihalla ja
ihmettelen hetken. Varsinkin hämmästyn sitä, että en palele, vaikka odotin että
kylmä heti tunkisi kauluksesta iholle. Mutta täällähän on yhtä leppeää kuin äsken
sisällä.

6.
Kun siinä seison, olokin paranee. Piha on avoin, iso, vapaa. Kaikki näkyy. Siihen
ei voi eksyä kuten metsään. Hyvä piha. Vaikka metsään rajoittuukin. Jos joku
täällä minut näkee nyt, niin aina voin sanoa että tulin tänne ajatuksissani, eksyin.
Voin kääntyä ja lähteä tietä pois. Niin en kenenkään rauhaa häiritse eikä minua
pidetä tunkeilijana; outona tai varkaana. Eksyneenä vain.
Mutta miten pääsen täältä kotiin? Enhän minä nyt ole kaupungissa, siinä jossa
synnyin ja kasvoin ja jonka ennen niin hyvin tunsin. Olisin sokkona kyennyt
vaikka side silmillä kulkemaan paikasta toiseen. Tai no, olisin kyllä jotenkin ja
kykenisin yhä vain, ellei autoja olisi ilmestynyt niin tuhannesti joka kadulle.
Täällä ei autoja liiku, ei näy busseja, pysäkkejä, raitiovaunujakaan. Ei katuja
joilla nimiä ja joita pitkin voi tasaisesti kulkea ja katsoa kylttejä kuin
turistilauma opastaan. Ilmaan nostettu sateenvarjo vain puuttuu. Sellaista opas
usein pitää kädessä; auki se sateenvarjo ei ole.
Jään sitä miettimään ja seison siinä. Olen enkä olen. Katson enkä katso. Näen
– enkä sittenkään näe. Vaan näen, että on tässä piha ja soraa ja kiviäkin ja olen
mäellä. Puita kasvaa pihan reunuksilla. Kuusiako nuo ovat, kun katson. Ja
mänty, onpa se iso. Koivujakin.
Koivusta muistan saunan ja saunasta vastan tuoksun. Se tuoksuu hyvältä,
vihreältä. Lapsen rutistin lehteä ja joskus pureksinkin ja tunsin tuoksun myös
silloin. Ei tuoreen koivunlehden tuoksua voi milloinkaan unohtaa.
Lapsena? Kun katson tarkemmin taloa josta tulin, se näyttää vähän samalta
kuin se mikä silloin joskus ennen oli meillä maalla. Isällä ja äidillä. Ja sitten äiti
kuoli, vai isäkö ensin? Minä sen perin, kun muita lapsia ei ollut elossa; kun

vanhin veli kuoli sodassa. Vai miten se meni? Minulle talo tuli kuitenkin ja siellä
käytiin sitten. Kati siitä piti. Siellähän tyttö tosiaan oppi uimaankin.
Sauna oli rannassa ja siitä mentiin järveen ihan kunnon laituria pitkin, pysyvää,
ei mitään kelluvaa ja hyllyvää ponttoonia. Paitsi minä en. Kun en lapsena
osannut uida kunnolla ja siinä oli syvää. Kyllä kastauduin laiturin rappusilla, jos
oli pakko. Vesi oli kirkasta mutta ruskeaa. Siinä on rautaa, äiti sanoi ja sitten
saunan jälkeen sain mehua ja mustikkapiirakkaa. Joskus simaakin, vaikkei
ollutkaan vappu. Se kaikki oli hyvää, mutta mustikoista ja sitten sienistä tiesi,
että kesä loppuu kohta ja pitää lähteä takaisin kaupunkiin. Kouluun. Olihan siellä
kavereita, mutta myös vihollisia. Ja kaikkea paljon, joskus liikaa.
Seison pihalla ja katson. Aurinko on noussut ja nyt se itse katsoo minua ja
sokaisee. Mutta lämmittää. Menen kuusen rungon taa ja siristän silmiä ja näen
taas kaeummas. Ja näen että alempana ihan mäen alla, jonne täältä johtaa tie,
näkyy myös jokin talo. Tai ei se ole talo, ihan on autotallin näköinen. Ja siellä on
autokin, auton perää ainakin näkyy.
Olisinko tullut tänne autolla ja jättänyt sen oikein talliin? Mutta ei niin voi
olla, ei vieraan autoa jätetä talliin. Siellähän seisoo aina isäntäväen auto. Mutta
kuka tietää, kun isäntäväkeä ei täällä näy. Ehkä siksi olen saanut ajaa auton
talliin.
Hieman sitä kyllä ihmettelen. Kenen auto tuo on, kun siinä on punainen perä.
En minä punaisella autolla aja. En enää. Oli minulla punainenkin auto joskus,
mutta en pitänyt siitä väristä ja vaihdoin heti kun saatoin. En ole palopäällikkö,
sanoin. Siitä tuli aina semmoinen tunne, että piti ajaa kovaa – kuin tuli hännän
alla.
Maria tietää, hän muistaa autot minua paremmin. Huudan Mariaa ja huudan
toisenkin kerran. Hän ei vastaa. Ja siitä taas alkaa toinen laulu soida päässä ja
annan tulla: – Mariia, Mariia, I just met a girl named Mariia.
Se on jostain näytelmästä ellei elokuvasta. Joka tapauksessa sitä me yhdessä
katsoimme ja lauloimme sitten sitä laulua kotona. Lauloimme usein. Niin käy
taas, että kun se laulu tulee mieleen, se alkaa soida. Mutta se soi vain hetken ja

sitten tulee stoppi. Ei mikään korvamato. Vai onko, koska laulu alkaa taas alusta,
vaikka en muista muita sanoja. Mutta minä laulan sitä silti, kun kuljen mäkeä
alas autotallia kohti. Linnut laulavat mukana. Siitä ja auringon valosta ja
lämmöstä tiedän, että kyllä nyt on ihan oikea kevät.

7.
Auto on siinä ja ovi ei ole lukossa, koska avautuu. Ja niin menen ja yritän päästä
autoon. Se on helpompaa kuin luulen, koska istuin on korkealla. Niin kuin
kotituoliin istuisi. Ja sitten olen siinä ratin takana, kuljettajan paikalle.
Mutta siinä kaikki. Auto ei lähde. Pitää olla avain, tietenkin, muistan. Missä
sekin on. Olisiko taskussa, mutta pusakan taskut ovat tyhjät vain rintataskussa on
jotain. Lompakko kai, uskon. Mutta tätä autoa ei kortilla käynnistetä, vanhempaa
mallia tämä on. Kortit ovat automaatteja varten. Ehkä minä jään tähän nyt, jään
kuin tatti kykkimään. Mutta sitten käsi osuu johonkin joka kilahtaa ja huomaan,
että se on avain.
Siinä se odottaa valmiiksi lukossa.
Tämä on sitä hyvää pankkipalvelua, kuten joskus kun pankkeja vielä oli ja
niistä sai rahaakin. Nyt ei enää saa. Ehkä tunnin pari viikossa jostain kaupungin
keskustasta. Maalla konttoreita ei kohta olekaan. Ja sitten pitää olla kortteja ja
pinnejä, koodeja ja lukuja, numeroita ja sormenjälkiä ja silmäteriä ja
sylkinäytteitä ja mitä kaikkea, jotta meidät apinat voi tunnistaa toisistaan. Ennen
riitti nimi, katse ja rehellisen käden puristus.
Juuri nyt en rahaa tarvitse. Onneksi. Vaikka ilman rahaa on ihmisellä aika

kevyt olla. Heppoinen, sitä sanaa minä hain. Mutta se murhe hoituu kyllä
myöhemmin kun pannaan hoitumaan. Paras on vain lähteä, kääntää avainta niin,
että auto käynnistyy. Pois täältä tekee jo mieli.
Jään sitä miettimään. Koska minä olen autoa ajanut? En vähään aikaan, tai en
ainakaan tätä. Mutta mutta, jotain tuttua tässä on. Olenko minä tullut ihan tällä
autolla ihan talliin, osunut sinne, sillä kun katson, näen että talli on ahdas ja auto
leveä. Entäs jos peilit osuvat autotallin oviaukon pieliin. Ahtaat on paikat sanoi
muija, kun vanhaa leninkiään koetti.
Joku tämän tänne on ajanut, kenen auto lienee. Ei minulla ole tähän mitään
oikeutta. Se ajatus saa olon herpoamaan. Hyvä etten itkuun purskahda, vaan
mieshän ei itke. Ja toinen ääni alkaa puhua. Lähde vain, en minä voi tänne
jäädäkään. Soita taksi, mutta millä soitan kun ei ole puhelinta eikä rahaa. Sillä
kun etsin sitä lompakkoa, ei siellä sellaista olekaan, pieni laiha kirja vain. Ja sillä
ei mitään tee, kirja on nykyään arvoton. Ilmaiseksikaan eivät enää ota vanhoja
kirjoja kauppaan, kun sitä kerran kyselin.
Tähän minä jään. Tässä minun pitää istua ja odottaa että joku tulee joskus ja
auttaa minua.
Hermostun siitä ja tahdon löytää autosta edes jotain tuttua. Pieniä pyöreitä
kiiltäviä levyjä on siinä syvennyksessä vaihdekepin edessä. Muistan että niillä
on musiikkia. Jos niistä saisi selvän, musiikista olen aina pitänyt. Cd, sama
tunnus kuin diplomaattiautoissa. Mutta en tunne niistä levyistä ainoatakaan, kun
katson, tutuilta ne eivät näytä. Kenen lienevät. Kun työnnän yhden sinne koloon
minne pitää, alkaa musiikki kuitenkin soida.
Se on outoa, sillä moottori ei edes käy. Painan montaa nappia ja lopulta levy
tulee kuin tuleekin ulos.
Helpotun. Jostain saan voimia ja muistan äkkiä, että avainta pitää kääntää.
Silloin akusta tulee virtaa ja polttoaine syttyy. Niin myös käy. Auto murahtaa,
hypähtää ja pysähtyy. Pelästyn ja muistan että pitää painaa kytkin pohjaan ja
löytää peruutusvaihde. Mutta miten se vaihde menee päälle.
Jään sitä miettimään taas. Pitäisikö soittaa Marialle ja kysyä. Kerran soitin

että miten ykkösen saa silmään. Vai soitinko. Maria otti silloin minulta kortin
pois ihan itse. Mutta minä sanoin, että mitäs, menen autokouluun sitten ja ajan
uuden. Ja se nauroi. Oli niin hyvällä tuulella aina. Piti huumorista.
Se on ainakin selvää, että jos nyt työnnän keppiä eteenpäin ja ykkönen menee
silmään, auto ajaa seinän läpi.
Pitää siis peruuttaa. Kas kun olen viisas.
Alan minä siinä nyt vemputtaa sitä keppiä. Kun painelee vasemmalla jalalla
kytkintä ja kun se mene alas, keppi liikkuu. Pakki on jossain takana. Paitsi
joissain autossa se onkin edessä vasemmalla? Ei auta kuin yrittää. Ja äkkiä se
luiskahtaa jonnekin ja kun käännän avainta, moottori murahtaa taas ja kuuluu
piip.
Muistan, se on hyvä ääni. Tässä autossa on siis peruutustutka. Hieno keksintö.
Monelta kolarilta se vempain on jo pelastanut ihmisiä ja varsinkin Marian.
Kun nostan kytkintä, auto alkaa liikkua hitaasti taaksepäin. Niin ajan ulos
tallista. Ihme kyllä auto tottelee, kun ajan hiljaa. Katson peiliin ja koska tutka ei
pidä ääntä, onnistun siis. Kun auto on pihalla, käännän sen ympäri. Jos mietin
mitä teen, se pysähtyy heti, tämä meno, mutta jos en mieti, menen eteenpäin. Tai
auto menee.
Se on oikeastaan aika kummallista.

8.
Niin joka tapauksessa nyt käy. Tajuan, että olen menossa oikealla tavalla uuteen
suuntaan, ainakin ajan tietä hiljaa eteenpäin. Näin pääsen kauemmas, pois tuosta
vieraasta talosta. En kai ollut siellä luvatta kuitenkaan, vaan kutsuttuna. Siitä on
lähdettävä. – Kiitos isännille, sanon ääneen, ja lisään, että varsinkin kiitos myös
emännälle, kuka lienee; naisen vaatteita siellä tosiaan oli, muitakin kuin se
yöpuku tyynyn alla. Kiitos ja kumarrus. Mutta nyt minun oli vain pakko lähteä.
On jo aika päästä omaan kotiin.
Muistan taas että tie vie, niin tapasin sanoa ennen. Tie vie ja se vie juuri nyt
minua. Mutta varsinkin minua vie auto. Hiekkatie rahisee, on valoa, kevät eikä
minulla ole laseja. Vähän on tässä huono näkyvyys, pitää siristää oikein silmiä.
Mutta kun haparoin kädellä, se löytää silmälasit viereiseltä tuolilta. Siinä ne ovat
olleet ja odottaneet että joku istahtaisi niiden päälle.
Eivätkä ne ole vain kaukolasit, vaan myös aurinkolasit. Sen tajuan, kun laitan
ne silmille. Outoa kyllä ne sopivat. Tie avautuu ja maisema ja näen myös
paremmin minne pitää ajaa. Niissä on ihan kunnon vahvuudet.
Paitsi että näen kauas, ei valokaan enää häikäise. Kenen lie lasit, mutta hyvin
ne myös minulle sopivat. Joskus on siis minullakin onnea matkassa, varsinkin
nyt.
Onni-sanasta pidän, se on tietysti myös pojan nimi, miksei vaikka minun
omani? Parempi sekin olisi kuin joku Viljo. Siitä nimestä tulee vain mieleen

vilja ja siitä tulee mieleen runosäe: "Katso kun aika on lässä, silloin korjataan,
ilossa ylpeässä väkevä vilja maan." Myös Vilja on ihmisen nimi ja se on tytön.
Yhdessä kirjassa josta kauan sitten pidin oli sellainen päähenkilönä. Siitä
nimestä pidän, se on aidompi kuin Viljo. Paitsi kaunis myös jotenkin jopa
hauska.
Mietin sitä ja onnea ja epäonnea ja unohdan antaa kaasua koska auto matelee
ja nykii. Sitä pitää ruokkia. Kaikkea pitää ruokia, maapallon väkeä varsinkin.
Tätä väkeä on jo aivan liikaa, puhuvat. Mutta ei täällä. Täällä ei näy ketään.
Juuri kun sanon sen ja kuulen että sanon sen ihan ääneen, on tiellä joku.
Kauhistun ja painan jarruja ja auto pysähtyy, moottori sammuu. Mutta parempi
niin. Ainakaan en nyt aja tuon päälle.
Ruuvaisin ikkunaa auki mutta en löydä sellaista kädensijaa, jolla sen saisi
laskeutumaan. Avaan siksi oven kokonaan ja nousen siitä tuolista hitaasti oikein
ulos. Ja sitten seison siinä hiekkatiellä ja sanon yhden sanan joka aina pitää
sanoa: – Päivää.
Vai olisiko sittenkin pitänyt sanoa huomenta? Onhan vasta aamu, koska
aurinko on matalalla yhä eikä ilmassa vielä ole liikaa kuumuutta.
Semmoinen nainen tulee siihen, minua pienempi ja laihempi ja kyllä jo vähän
köyry. Tulee vain kuin tuttava ja sanoo: – No minne sinne olet matkalla? Saatko
sinä taas ajaa?
– Ainahan minä olen ajanut, hämmästyn.
Minua pelottaa että se alkaa kysellä miksi olen ottanut vieraan auton, mutta
kun en minä tästä pääse karkuun mitenkään. On vain seistävä ja oltava ja
otettava vastaan kaikki mikä annetaan. Viaton olen minä tähän syntiin, mietin ja
muistan: viaton tarkoittaa vikaa vailla.
Ihmettelen sitäkin, että se on tuntevinaan minut, vaikka minä en ole tuota
naista koskaan nähnyt ennen. Sinuttelee se myös, noin vain, mutta vanhemmalla
ihmisellä on kai aina se oikeus. Ja maalla niin tehdään aina ja kaikkialla, ollaan
sinuja. Vai ollaanko? Eikös päinvastoin kaupungissa.
Jään sitä miettimään ja se antaa minun miettiä. Kun maalla ei myöskään

koskaan ole kiire.
Se on kuin tuntisi minut, puhelee siinä siihen malliin yhä. Mistä tuntee? Mutta
en minä sitä voi kysyäkään nyt. Ja minä katson häntä ja sanon sen mikä on
totuus, kun se taas tivaa minne matka.
– Kotiin, minä sanon. Se sana on hyvä ja kaunis.
Outoa kyllä sillä sanalla on ihan toinen vaikutus kun luulin. Alkaa nauraa tuo
nainen. Ja sanoo: – Sinä se olet aina samanlainen, hauska mies. Kotoa lähtee ja
menee kotiin. Ja sitten se alkaa puhua omasta miehestään, joka ei hauska ole. –
Martilla on nyt vatsahaava ja korkea verenpaine ja se on vihainen kun sen pitää
jättää suola pois ja laihduttaa.
Nainen puhuu ja puhuu siitä ja samalla katselee samalla minua tarkasti.
Minä katson takaisin, silmiin. Niin pitää myös tehdä.
Kuka Martti on, kenestä puhuu, sitä en tiedä. Martin hanhi tulee mieleen,
mutta sitä ei kai ole soveliasta sanoa. Jotain ikävää siihen nimeen liittyy.
– Ei sellainen tauti sovi miehelle, nainen lisää. – Miehellä pitää olla voimaa ja
lihaksia ja vatsaakin. Sitä Martti puhuu aina. Ja nainen lisää mietteissään ja sitten
vähän naurahtaa, hirnahtaa kuin hevonen:
– Te miehet te olette niin kummallisia.
– Liikkua pitää myös, minä muistan äkkiä, sellaisia ohjeita jostain annettiin jos
on painetta. Minullekin. Suola pois ja ylös, ulos ja lenkille. Muuten ihmisen
päässä räjähtää. Liikkua pitää, kuten nyt pitää minunkin. Tai pitäisi.
Joku siitä on minulle saarnannut myös. Suolasta ja laihduttamisesta ja
liikunnan tarpeesta. Ovatko nämä näitä naisten saarnoja, hyvin naiset pappien
virkaan sopivat. Eikös niitä kirkoissa jo olekin, joku piispakin kai, semmoinen
outo? Mutta nämä mietteet eivät kiinnosta naista, vaan verenpaine ja
liikkuminen. Niinpä myöntelen taas: – Liikkua pitää, toistan. – Ja nyt tämä poika
liikuu myös. Tai ainakin auto.
Hymyilen vielä, nostan kättä ja menen taas autoon istumaan ihan siihen
kuskin paikalle. Ja taas hymyilen ja nostan vielä kerran kättä ja katson sitä.
Siellä se nyt seisoo jo tien vieressä ja antaa autolle ja minulle tilaa.

Nainen huikkaa minulle: – Sano terveisiä! Ja minä katson sitä ja ihmettelen
kenelle ja kysyn kuitenkin kohteliaasti: – Keneltä minä ne sanon?
Äiti jo opetti, että kohtelias pitää olla. Mutta taas on sanoillani toinen vaikutus
kuin luulen. Se alkaa nauraa, oikein lyö kädet kylkia myöten ja nimittää minua
jälleen hauskaksi mieheksi. Huumoria löytyy! Ja hauska olen, koska itsekin
hymyilen. Ja samalla yritän taas saada autoa käyntiin, vääntelen avainta ja poljen
niitä kytkimiä kuin tuskassa, mutta kun en mieti sen enempää, auto murahtaa ja
lähtee. Niin kuin sillä olisi sielu ja se vaistoaisi ilman sanoja ja tekojakin, mitä
haluan.

9.
Niin helposti en siitä kuitenkaan pääse. Äkkiä sama outo nainen alkaa vielä

enemmän huitoa ja huutaa. Kun katson, se juoksee tien viereen. Vähän vaappuu,
mutta juoksee.
Tai kävelee se, kävelee kuin pieni lapsi, vauva joka ottaa ensimmäiset askeleet.
Muistanhan minä miten vauva kulkee. Nainen vain on jo vanha, vaikka silti
minua nuorempi. Ja sitten se äkkiä pysähtyy.
Matelen autolla sen perässä ja pysäytän. Tai itse se auto pysähtyy. Ohjataanko
tätä jo hengen voimin? Siinä naisen edessä on postilaatikko, monen monen
laatikon rivi, punaisia ja vihreitä ne ovat. Yksi ruskeakin. Niin kuin politiikassa.
Yhden niistä postilaatikoista se avaa, nostaa kannen ja ottaa sieltä kätköistä
ison valkean kuoren, kirjeen näköisen ja alkaa tuoda sitä autoa kohti.
Minulleko se tuo? Minä pudistan päätä, en minä vieraan kirjettä ota. Mutta
kun saan ikkunan taas jotenkin auki, se työntää kirjeen väen vängällä minulle.
– Se on tuolla maannut jo muutaman päivän, nainen selittää. – Mikset ole sitä
hakenut?
Minä en voi muuta kuin tuijottaa sitä. Jos en ota, ehkä se heittyy hankalaksi.
Jos otan, teen kyllä rikoksen. Sillä ei toisen omaan saa edes koskea.
Kun katson kirjettä, huomaan, ettei se ole edes yksin. Sen alla on vielä toinen,
pienempi ja ruskea.
Hulluko tuo on? Yritän siitä päällimmäisestä ja isosta nähdä nimeä, siinä
lukee Viljo, taas, vaikka minä en ole mikään Viljo, eikö se ollut peniksen
lempinimi? Vai oliko se Jorma. Vai molemmat? Sen nimen perässä on toinen
yhtä outo sukunimi: Mäkikannas. Täysin tuntematon on tuommoinen Viljo ja
sukunimi minulle. Mitä se minulle näitä tahtoo antaa. Ehkä tuo ei ole aivan
järjissään. Mutta sellaista ei voi ihmiseltä kysyä.
Katson sitä varovasti kuitenkin, kun se seisoo siinä niin lähellä autoa, että jos
lähtisin niin ehkä osuisin ja tuuppaisin kumoon. Ei auta. On selvittävä puheella
tästäkin pulmasta.
Hetken mietin silti mitä tehdä. Jotain sanomista pitäisi keksiä. Lopulta avaan
suuni.
– Ei kuulkaa, yritän sanoa, – tämä on kirjesalaisuuden ja postilain rikkomista.

Sanat kuulostavat hyviltä, tosilta. Niin kuin olisin paljonkin käyttänyt juuri
tuollaisia sanoja. Mutta mitään tulosta niistä ei ole. Päinvastoin. Hämmästyn,
koska naista ei siinä enää ole. Se nauraa taas ja on jo mennyt tien laitaan ja
vilkuttaa siltä ihan kaksin käsin kuin toivottaen onnea matkaan. Ja niin minä
lähden, äkkiä taas saan auton liikkeelle vaikka en kyllä tiedä miten, mutta
olenhan minä autoa ajanut ja kyllä ruumis muistaa. Ei siinä ajatella tarvitse.
Ihminen lienee parhaimmillaan koneen osana. Siksi meitä pian robotitkin
hoitavat ja päättävät kaiken puolestamme.
Pyörät alkavat soratiellä rahista. Ja niin vain käy, että heti tuntuu
paremmalta. Sillä ihminen joka seisahtuu, jää aloilleen ja hiljaa mädäntyy ja se
joka kääntyy, muuttuu suolapatsaaksi.
Aivan kuten Lootin vaimo.
Kuka se tällaisia aina puhui. Minä itsekö? Vai Maria. Kyllä se oli hän,
syyllinen kaikkeen, kuten aina sanoin. Ja voi kuinka hän hymyili. Mutta Maria
on nyt vain jossain. Ehkä se on tosiaan mennyt katsomaan äitiään, jolla aina oli
kaikkea vaivaa ja vaikeutta ja joka ei ilman tätä tytärtään selvinnyt. Kun taas se
toinen tytär oli naitu niin hyviin naimisiin ettei sitä sopinut häiritä. Sitä tytärtä
äitinsä palvoi, kun taas Maria oli seuraneiti ja palvelijatar vain. Ei kiitoksen
sanaa koskaan, pelkkää moitetta.
Mietin sitä ja auto menee eteenpäin ja äkkiä tie kääntyy. Niin kaikki se jää
taakse ja mäki nousee ja kaartuu ja kiertää ja auto yskii ja minä muistan antaa
kaasua ja niin se kuitenkin nousee mäen päälle, toppuutellen ja kuin lepäillen.
Vähän niin kuin minä jyrkkiä portaita, muistan. Mutta portaita täällä ei onneksi
ole. Ja kun pääsemme mäen päälle, auto ja minä, siitä avautuu suuri laakso ja
laaksossa järvi jonka silmä on sininen ja päilyy.
Annan auton seisahtua siihen tien viereen, kun siinä on tilaa ja koska takaa ei
tule ketään.
Katson laaksoon. Siitä järvestä taas lähtee joki joka katoaa jonnekin metsään.
Arvaan, ettei se sinne jää. Lopulta joki virtaa aina mereen, ja sieltä se nousee
usvana ylös ja palaa sateena maahan, kiertoon. Meren suolan se jättää mereen ja

siksi vettä voi juoda. Ainakin jos se on puhdasta niin kuin Lapissa.
Olenko minä tuon joskus itse miettinyt ja jollekin kertonut, vai koulussa ihan
oppinut?
Ihmettelen siinä aikani ja vilkaisen taas jokea. Onpa tässä maisema, on
kansallismaisema kuin Kolilta, mutta kyllä matalampi on tämä kukkula.
Kolillakin me joskus kävimme Marian kanssa.
Aurinko on ehtinyt nousta. Se paistaa jo niin että lämmön todella tuntee,
ainakin auton sisään. On aamu yhä. Neljä joutsenta lentää siinä silmien edessä,
viideskin. Haluan niitä kuunnella. Ja kun tien vierellä näkyy vähän matkan
päässä isompi levike, kuin pysäkki, saan jotenkin auton taas käyntiin ja ajan
sinne. Pysäytän auton kerta kaikkiaan ja lasken taas ikkunan alas. Nyt vasta
tajuan että sen tekee nappi ja sähkö! Kylläpä se sujuukin sutjakkaasti. Ei tarvitse
veivata, tökätä sormella vain.
Niin minä istun siinä kuljettajan tuolilla kuin konsertissa, kun kuuntelen miten
joutsenet joikuvat. Laulujoutsenia nuo ovat. Laulumies olen minäkin, vaikka
joutsen en olekaan. Ihan vain arkinen ja tavallinen, kuin joku tänne tuotu hanhi.

10.
Laulujoutsen on oikea Suomen lintu, se laulaa, joikuu ja lentää. Joku mies siellä
ylhäällä pohjoisessa näitä katoavia laulajia puolusti. Sillä oli hauska sukunimi,
eikö se ollut Kokko. Oli sillä etunimikin. Mutta Viljo se ei ollut, vaan jotain

vähän sinne päin.
Kokko on ilman lintu, iso kotka. Jonka olisi luullut tarttuvan laulujoutsenta
kurkusta ja raatelevan paistiksi. Mutta ei. Mies päinvastoin tahtoi niiden
palaavan sinne pesimään, lentävän ja laulavan. Ja niin myös kävi.
Nyt niitä taas on kaikkialla. Ne lensivät ennen televisiossa alkukuvina vaiko
loppukuvina. Ja rahoissakin joskus.
Hyvä niin että laulua riittää. Ne ovat ainoita oikeita joutsenia.
Kyhmyjoutsenista en pidä, ne vain vartioivat reviirejä ja hyökkäävät kaiken
kimppuun kuin vihassa. Onneksi ne viihtyvät meren rannoilla. Kun taas nämä
lentävät raikkaitten vesien äärille sisämaahan ja tekevät nykyään mihin tahansa
lammikkoonkin pesänsä. Ja aina pesään syntyy myös poikasia. Niitä ei edes
kettu siepppaa, niin kiivas on joutsen ja voimallinen sen nokka.
Se yksi säveltäjä oli joutsenista niin innoissaan että päissään keväisin juoksi
aina pitkin poikin niittyjä niitä ja myös kurkia kuulemaan. Maria senkin on ehkä
minulle kertonut. Tai sitten minä olen sen vain lukenut jostain.
Ihan kyllä itsekin virkistyn niiden laulusta ja nousen muitta mutkitta autosta.
Yritän katsoa että minulla on auton avain ja että laitan sen taskuun varmaan
talteen. En pusakan taskuun vaan housun. Muista! Pusakan taskusta se voi
tippua, mutta housun tasku on tiukka. Parempi myös on etten laita autoa
lukkoon. Se mikä lukkoon laitetaan, pitää aikanaan myös avata.
Seison siinä ja jään nyt sitä miettimään. Mistä tuokin lause tulee mieleen?
Mutta se unohtuu, kun tulee suurempi pulma. Tulee nimittäin hätä. Niin sanottiin
lapsena. Silloin oli pieni hätä ja isompi. Tämä on onneksi vain pieni, iän iloja. Ja
kun sivulla on kuusimetsä, minä menen sinne, sen oksien taakse ja alle ja kun
aikani seison ja odotan ja heruttelen, niin lopulta helpotun. Siellä kuusten
suojassa on hyvä ja rauha olla. Tieltä ei kuusien taakse näy.
Ja niin alan laulaa taas. Metsän poika olla tahdon ja olen nyt, onhan metsä
aivan oma valtakuntansa. Metsä suojaa, metsä puhuu, metsä poikansa ruokii. Ja
se yksi mies kirjoitti juuri noin. Hän se tahtoi olla metsän poika ja sankar jylhän
vaiko ylvään kuusiston.

Tapiolan vainioilla kuljen samoin kuin kulki hän. Siinä ison kuusen juurella on
korkea muurahaispesä ja minä laiska sitä katson. Mene, laiska, muurahaisten
tykö. Ja minua alkaa naurattaa. Laiska olen, kun en nytkään mitään tee, olen
vain. Mutta toisaalta linnut lentävät ja laulavat ja ne taas ovat taivaan lintuja
jotka eivät kysy kuka niistä huolta pitää, kun itse sen osaavat. Linnuilla on
pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei minne päänsä kallistaa. Isosta kirjasta se on.
Maamme kirjasta ei kuitenkaan, vaan siitä toisesta, paljon laajemmalle
levinneestä.
Ihmisen pojan kodittomuudesta muistan taas kodin. Kaikki muu on hyvin, vain
tämä yksi asia vaivaa. Semmoinen minullakin on, oma koti; on aina ollut,
ainakin jonkinlainen. Mariahan sen asunnon aikanaan hankki. Hänellä oli
sellainen kyky. Maria aina vaistosi mitä piti ostaa, mitä myydä. Meillä on koti ja
varmasti se löytyy jostain, kunhan vain saan levätyksi ja pääni taas kuntoon. Ja
kun ajattelen, jotain päässä tapahtuu. Sitä pitää jatkaa, yrittää muistaa ja miettiä
missä koti on ja miten sinne ajan. Sillä sinne minun on päästävä.
Siellä kotona minulla on sänky ja iso sänky se onkin, oikea parivuode, joka
ostettiin vanhan tilalle, kun Marian selkä huononi. Se on itse asiassa Marian
sänky koska hän piti sanasta. Yritän miettiä sitä ja äkkiä luulen muistavani:
tempur. Sellainen se on, oli kallis kuin mikä muistan. Hieno uutuus, sanoi Maria.
Mutta Maria pitää kaikesta joka tuo mieleen Japanin, kävi tai asui siellä lapsena
kerran. Vai nuorena tyttönäkö opiskeli kokonaisen vuoden, oppi kieltäkin.
En ole aivan varma. Tempur ei ole mikään temppu vaikka joskus ennen
niitäkin tehtiin sillä patjalla. Mutta Japani on muuta. Se on oma maailmansa,
ainakin ollut. Ehkä muinaista Japania ei enää olekaan. Muistoissa vain.
Kotona meillä on kuitenkin vanhaa kulhoa ja kippoa, jotka sieltä on aikanaan
tuotu, että myöhemmin ostettu ihan kotimaastakin. Teekippoja varsinkin,
kauniita ja kaikki erilaisia. Sana raku tulee mieleen, mitä tarkoittaakin. Johtuuko
se sana poltosta, lasituksesta, savusta, savesta, sitä en muista. Mutta tiedän että
rakuastia on hauras. Ei rapu vaan raku. Siitä olen varma. Hienoja ne kipot
ovatkin. Monet kyllä kömpelön näköisiä. Mutta sitä ei Marialle saa sanoa.

Pakko silti todeta, että kauniimpia ovat kuin oman Arabiamme kupit, vaikka
ne ovat minun sydäntäni lähempänä kun ovat kotimaan tavaraa, tuttua posliinia.
Mutta joku sanoi ettei sitä tehdasta enää Suomessa ole. Jossain muualla teettävät.
Arabiassako siis? Se tehdasrakennus on nyt täynnä aivan toisenlaista tavaraa,
nuoria ihmisiä, jotka siellä opiskelevat ja joista tulee samanlaisten esineitten
tekijöitä. Vai kuvittelenko vain. On tästä ollut puhetta. On. Joku siellä opetti?
Mutta mitä ne muotoilevat ja miksi, jos kerran tehdastakaan ei enää ole.
Mietin sitä hetken. Toisenkin. En saa kiinni. Ota hiiren hännästä kiinni. Ei
onnistu. Kissan hännästä saa paremman otteen. Ehkä se ei ole näin. Nyt minä en
muista, nyt minä sotken. Mutta mitä siitä, sekin on tämän iän iloja. Olkoon.
Ainakaan näiden asioiden ajatteleminen ei ole tärkeää. Tärkeämpää on, etten
minä nyt tähän jää ja unohdu.
Maassa minä kuitenkin istun, huomaan sen. Olen varmaan istunut jo hetken,
nukahtanutkin ehkä, koska tunnen että olen kohmeessa ja kuitenkin virkistymään
päin. Onneksi voin olla ja istua tässä, koska maa on lämmin. Kosteasta tulisi
kipeäksi, niin sanoi äiti aina. Mutta nyt äiti on hiljaa. Yleensä se aina antaa
neuvon, vaan tähän hätään ei äidistäkään nyt ole.
Ei kuitenkaan tee mieli nousta ja lähteä. Sitten joku pistää ja puree, iso ruskea
muurahainen ja minä älähdän ja nousen ja liiskaan sen ja käsitän ettei tämä
sittenkään ole paras paikka olla. Tunnen miten siihen kohtaan kättä tulee kipeä
paukama, mutta ei ole edelleenkään äitiä, joka puhaltaisi kipeän pois.
Niin nousen äkisti ja älähdän kun selkään koskee. Mutta sekin kipua katoaa,
kuten maailmassa kaikki. Taas olen pystyssä ja matkaan valmis. Avaan kuusten
oksien oven ja kuljen tielle, ainakin luulen kulkevani. Ja tie siinä on ja auto on
siinä yhä. Punainen ja pieni se on yhä. Kuin lapsen leikeistä hiekkalaatikkoon
jäänyt ja unohtunut.

11.
Menen autoon ja istun siinä kuitenkin vielä hetken; pidän ovea auki. Annan
tuulen tulla ja metsän humista ja sielun lentää tuulen mukana.
Ja niin olen ja uneksi ja ajattelen, että jos sielu lentää niin sen mukana lennän
itsekin. Lentäminen tuntuu hyvältä ja sitä voisi tehdä aina, kuten olen tehnyt,
kun mietin. Osaanhan minä lentää? Vaikka Maria sanoi että se on unta.
Tämä muistuu mieleen ja pudottaa minut pilvistä maahan. Minä olen uneksija,
vaimoni realisti. Siinä se on sanottu. Hän on sen sanonut. Älä uneksi, vaan
toimi! Tuttu on lause. Näin kai asia onkin. Silti jatkan unta ja uneksimista ja
sitten vain istun. Mutta uni loppuu kyllä ja ihan maallisesta syystä. Tunnen miten
tuttu tuoksu leviää. Se on pellon tuoksu, lannan haju, mustan mullan ja maan.
Maata kynnetään käännetään kylvetään ja me saamme siitä viljaa ja perunaa ja
elämme taas, koska sillä tavalla on ihmisten täällä oltava ja toimittava.
Juuri niin tehtiin sota-aikana, vaikka silloin oli se yksi sotavuosi niin kostea
että puolet perunoista mätäni. Minä sen kyllä hyvin muistan. Muistan varsinkin
miltä haisee mätä peruna. Niitä piti perunakuopassa seuloa pois vielä terveitten
läheltä, koska yksikin mätä pilasi kaikki lähellään olevat. Ihan niin kuin

perheessä. Mutta perheen mätiä perunoita ei poisteta, varsinkaan, jos se mätä
peruna on aikuinen ja vanhempi. Lapset ovat syyttömiä itse. Kyllä vanhemmat
heistä ovat silloin alkuun vastuussa.
Mistä tuokin tulee mieleen? Unohda se, eikö tytär siitä minulle puhunut,
haukkui minut. Olinko minä se mätä peruna itse? Mieti muuta. Tunnen nälkää ja
muista, ettei ollut paljon ruokaa niinä sotavuosina ja niiden jälkeenkään, mutta
tässä sitä keikutaan silti yhä vain. Elossa olen, ei tämä ole unta, en minä nyt ole
unessa. Ei silloin kysytty maistuiko hyvältä vai huonolta vaan kaikki mikä
saatiin työnnettiin suuhun; hyvä että purra ehti. Sienet ja silakatkin vaikka en
niistä silloin lainkaan pitänyt. Ja nyt ne ovat suurta herkkua, sanovat. Olisinhan
minä niitä joutunut syömään monessa seurassa, mutta aina olen ottanut muuta.
Hienoissa ravintotoloissa niitä kuulemma tarjotaan oikein hopeavadeilta ja
pöydällä on paksu, valkea ja puhdas tyyki ja joskus kukkamaljakkokin. Ja
tarjoilijalla jopa valkeat käsineet.
En tiedä ovatko ne ruuat nykyään hyviä vai huonoja, en ole enää silakkaa ja
sientä suuhuni laittanut. Kyllä sota-aika niistä minut niin täysin vieroitti.
Katson taas isoa kirjettä, mutta en halua aukaista sitä; en isoa, enkä pientäkään
vaikka se on vaarattomampi kun siinä on painettu nimilappu ja kuori on ruskea.
Niissä ei ole koskaan mitään tärkeää. Siksi kai minäkin voisin sen avata, ihan
vain uteliaisuuuttani. Tuonnäköisiä kirjeitä olen myös itse ennen saanut, mutta
sitten ne loppuivat. Alkoi laatikko aina olla tyhjä. Mainoksia sieltä enää löytyi ja
sitten lopulta ei oikein niitäkään.
Muistelen mitä niissä minulle tulleissa ruskeissa kirjeissä oikein oli. Viesti tai
maksukehoitus joltain järjestöltä, johon väitettiin minun kuuluvan. Jos en
maksaisi, olisi minut lopulta pakko erottaa järjestöstä. Ja kai niin sitten tapahtui.
Se saattoi myös olla vain temppu saada rahaa. Mutta oli kai siinä jotain
perääkin, mietin nyt, jäsenmaksuja kerätään jotta toimintaa voi edelleen
pyörittää. Järjestö järjestelee jäsenien asioita. Hieno lause! Kun mietin, uskon,
että olen minä joskus sellaisiinkin kuulunut, vaikka se sotii sitä periaatettani
vastaan, että ihmisen on pärjättävä yksin, seisottava omilla jaloillaan.

Niin kuin nytkin on seisottava, vaikka kyllä minä istun autossa. Ne järjestöt
ovat kuitenkin jo mennyttä aikaa. Samantekevää siis, minulle. Järjestöt
pyörittävät kaikenlaisia tavoitteitaan, kehräävät kuin rukki, mutta minä pyöritän
tätä päivää, omaa elämääni.
Se on jo ollutkin pitkä. Siltä alkaa tuntua. Kauan olin nuori, kunnes vanhenin
äkisti ja sain kaikki sairaudet kumppaneikseen. Ja samalla ne toiset toverit,
oikeat ja elävämmät katosivat, kuolivat pois.
Niinkö siinä kävi? Niin.
Siihen tottui, mutta surulliseksi se kyllä vetää yhä.
Pitkä on ollut elämä. Se ajatus huvittaa, kun en itse ole kuin vähän yli 170. Vai
miten se olikaan? Pari senttiä yli. Koripalloa en ole pelannut korin alla, heittänyt
kaukaa vain ja kahdella kädellä. Mutta ei minun nuoruudessani sellaista pelia
pelattukaan, paljon myöhemmin vasta sodan jälkeen. Ei vielä heti sodan
jälkeenkään, vaan vasta kun olin jo naimisissa. Itse en siksi ole voinut koripalloa
edes pelata, mitä minä höpsin. Poikako se pelasi? Vaan tytärhän minulla oli, se
Kati. Vai sittenkin Vilja? Olisikin ollut Vilja. Ehkä tytöllä silloin olisi mennyt
paremmin, ainakin minun kanssani. Nimi on enne. Mutta Enne ei ole mikään
oikea nimi?
Ei mennyt eikä tuleva meitä pelasta, tämä nykyisyys vain, alan nyt miettiä.
Jostain tuo lause on tullut ja pesiytynyt päähän niin kuin lintu pesii puun
oksien haaraan. Mutta mitä minä siitä hyödyn. En yhtikäs mitään. Tässä olen
enkä muuta voi – parempi siis lähteä taas jatkamaan matkaa.

12.
Pois pois postin tieltä, minä alan hokea äidin hokemaa. Posti se kulkee keskellä
tietä!
Mutta en tee mitään, en saa lähdetyksi, olen vain. Postin tulo ei ole enää
koskaan varmaa. Joku auto ajaa ohi ja sieltä katsotaan onko minulla joku hätä
kun siinä on auto ja ovi on auki ja istun ratissa. Mitä turhaan tuijottavat, onhan
tässä tilaa ajaa ohi. Kyllä sen huomaa autokin. Kuski nostaa oikein kättä, sen
vieressä istuva nainen heiluttaa myös.
Ja niin nostan kättä minäkin. Ei ole koskaan huono asia tervehtiä, se osoittaa
kohteliaisuutta myös tuntemattomia kohtaan, kuten äiti tähän sanoisi. Ja
sanookin.
Missä äiti nyt on. Vaikka enhän minä äitiin ole paljonkaan yhteyksiä enää
pitänyt. Haudalla käynyt, muistan sitten, mutta missä ja koska äiti kuoli, ei tule
mieleen. Kuoli se kyllä, vaikka puhuukin minulle yhä. Jossain se hautakin on,
olenhan minä siellä ollut, mutta ei sitä tarvitse murehtia minun, ainakaan nyt.
Vainaja ei haudasta juokse karkuun. Sillä on aikaa odottaa. Ja haudat ihminen
löytää kyllä aina, lopulta omansakin.
Äidistä muistan kesät jotka siellä pitkän ja kiemurtelevan järven rannalla
vietettiin. Sinne menen nyt ihan ajatuksen voimalla, auto saa vielä seistä tässä.
Muistan varsinkin lauantain tuoksun ja sen juuri uunista otetun pullan kuuman
maun, kun äiti aina silloin leipoi. Kotona oli vielä isäkin, joka useimmiten oli
järvellä ja kalasti. Isä, joka kalasti niin että hukkui ja sitten tuli suru. Juovuksissa
se hukkui.
Pulloon hukkui, äiti sanoi sitten paljon myöhemmin, kun ajatteli että olen jo

niin iso että ymmärrän.
Äiti sanoi sen tarkoituksella. Ymmärrän sen nyt. Hän tarkoitti, ettei minun pidä
pulloon tarttua. Mutta minä en sitäkään silloin vielä aivan tajunnut. Vasta
myöhemin tuli jostain kyllä epäilys, että isä oli itse sitä tahtonut. Ei se mikään
juoppo ollut, isä vain. Katosi, kun ei maailmaa enää mitenkään kestänyt. Ei vain
jaksanut enää elää. Surumielinen mies, haaveilija, sanoi Maria. Usein kuulemma
itki.
Kylmät väreet hiipivät selkään jostain. Älä ajattele sitä! Turhaan äiti pullosta
varoitti. Minä en ole viinaa sillä tavalla juonut, mutta nyt se kyllä maistuisi,
oikein kunnon ryyppy pehmeää konjakkia. Monet´n konjakista pidin. Vai oliko
se sitä toista, Mannerheimin konjakkia.
Mikä sen merkki oli, Meukow? Muistin! En ole muistiani ainakaan juonut.
Konjakkia ryyppy, ja se auttaisi nyt, niin kuin ennen moottoria jolle ryyppy piti
antaa. Antakaa ryyppy nyt, kun tuuli on kylmä ja minua alkaa paleltaa! Niin
anelen ja olen kuin kohmeessa jo. Mistä tämä kylmyys hiipii sydämeen ja koko
ruumiiseen.
Tekee mieli nousta ja kulkea vähän, mutta sitten tajuan että auton oven voisi
laittaa kiinni ja moottorin käynnistää. Ja kun mietin sitä, kädet ja jalat jo tekevät
sen. Kone murahtaa ja alkaa käydä ja työntää pian lämpöä sisään.
Jään miettimään sitä. Mistä ulkona tuli tuo tuima viima? Sydämestä ja sielusta
kai, sillä taivaalla on yhä aurinko ja sen paiste.
Mutta kun istun ja annan moottorin lämmön levitä jalkoihin ja sitten ylemmäs,
tulee parempi olo. Konjakkia ei tarvita ja mistä sitä nyt tähän hätään
ottaisinkaan. Jos olen ratissa, en ota. Jos otan, en aja. Tätä hoetaan. Tietä käyden
tien on vanki, vapaa on vain umpihanki. Tätäkin hoettaan, ainakin hoettiin
ennen. Mutta siitä taas on kulunut aikaa. Ja kukas se hoki sitä minun kanssani.
Mariaa siinä vierellä ei silloin ollut.
Ehkä niin sanoi Veera, vaikka se kirjoitti nimensä yhdellä e-kirjaimella: Vera.
Minä aina luulin että se oli Venäjältä, mutta se olikin Ruotsinmaalta,
Eskilstunasta, jos nyt oikein muistan. Puhui ruotsia. Kyllä minäkin sitä silloin

vielä puhuin.
Vai oliko se sittenkin se Uppsala, se on yliopistokaupunki, josta Vera oli
kotoisin. Eikös hän jotain väitöstä tehnyt siellä? Jostain hyvin mutkikkaasta
lausekonstruktiosta, jolla oli hankala nimikin. Niitä lauseita se etsi erilaisista
kirjoista. På svenska tietenkin.
Minä aina lauloin sille suomeksi sitä laulua Veerasta, jota raastuvan penkillä
halasin. Ei se siitä koskaan pitänyt, kun kuuli mitä se tarkoitti, nokkaansa nosti
tavalla joka huvitti. Että tuo tuossa jaksaa tuommoista typerää, sen ilme sanoi.
Suomalainen on maatiainen. Tai sinitiainen, ehdotin. Ei Vera ollut
huumorinaisia. Sinne Ruotsiin en koskaan muuttanut, vaikka se kovasti pyysi
minua mukaansa kun silloin lähti suomenruotsin pakastekieltä tutkimasta. Mutta
miten minä sinne olisin voinut muuttaa? En minä voinut Mariaa jättää yksin. Ja
olihan meillä vielä silloin se pieni lapsikin?
Taas tajuan että ajatukset sukeltavat johonkin tummaan ja pimeään mereen,
jonka suruun ja masennukseen voi jäädä ja sitten jopa hukkua siihen isän tavoin.
Niinpä sieltä on parempi äkkiä nousta ja ruveta ennemmin katsomaan vaikka
noita taivaan poutapilviä. "Ihmeellisiä pilviä", niinkin joku sanoi. Pilvet tulevat
ja menevät. Ihan niin kuin ihmisetkin.
Pää on täynnä lauseita ja sanoja, jotka ovat jonkun, mutta eivät silti enää kuulu
kenellekään. Niinpä minä voin niitä aivan yhtä hyvin käyttää. Ja käytänkin.
Taas minua alkaa laulattaa, mutta ei enää Veerasta vaan laulaisin mieluummin
nyt jo jostain muusta. Mutta sitä muinaista ihastusta voisi kyllä käydä
katsomassa.
Entä jos nyt lähtisinkin tästä ajamaan vaikka Ruotsiin? Olisi itse asiassa
mukava tavata Vera yhdellä a-kirjaimella ja puhua menneistä ajoista, jos se
vaikka ne muistaisi minua paremmin? Mutta mistä minä sinne nyt löydän, pitäisi
kiertää autolla koko Pohjanlahti. Mihinkään autolauttaan en tällä aio ajaa. Minä
en semmoisesta lauttaelämästä pidä. Liikaa ihmisiä ja huutoa ja musiikkia ja
yölläkin käytävillä töminää ja jankutusta: juoppojen juttuja ja häsläämistä,
pillukotkia ja munahaukkoja kiehnäämässä ja huutamassa niin ettei saa unta.

Mutta jos lentäisin, lipuisin hiljaa meren yli kuumailmapallolla. Se on ollut
haave, vaikka pelkään korkeita paikkoja. Mutta jos en enää pelkää. Niin teen!
Ajatus huvittaa hetken ja naurattaa ja taas alan laulaa. Taivas on sininen ja
valkoinen ja tähtösiä täynnä. Eivätkä ne tähtöset ole viidakon, vaan ihan taivaan
omia. Kaukaisia ja lähes ikuisia ydinvoimaloita. Niitä vihreiden pitää pelätä.
Mutta kun katson taivaalle, on siellä haaleaa sineä jolla matkaa pari kevyttä
pilveä. Ja vähän mustempiakin jo. Mutta ei siellä mitään tähtiä näy. Moottori
humisee ja surisee ja änkyttää ja autossa alkaa olla kuuma. Ja minä huomaan että
olen nukahtaa siihen taas. On jano, mutta ei ole juotavaa. Pitää äkkiä löytää
kauppa ja ostaa pullo jotain kuplivaa vettä. Vasta sitten voin jatkaa matkaa
kotiin. Ainakaan vielä en ole Ruotsiin lähdössä.

13.

Huomaan, että olen hereillä, koska ajan autoa ja auto pysyy tiellä. Pidän kiinni
ratista ja annan mennä. On helppo ajaa, kun kukaan ei tule vastaan. Perässäkään
ei näy ketään, kun vilkaisen peiliin.
Vaihde on oikea ja kaasua annan, sitä ei ruumis mieti, kun ei pääkään. Olen
tiellä ja matkalla yksin, mutta yksin. Yksi ja yksin on ihminen. Mutta minulle
riittää sitä yhtä ja sen yksinäisyyttä poistamaan jo tämä että näen kauniin näyn
ihan sykähdyttävän näyn.
Iso kartano tulee näkyviin oikealta. Keltainen ja punakattoinen iso rakennus se
on, tiiltä on katto yhä. Monta ikkunaa rivissä ja yläkertaa riittää. Sen töyrään alla
jolla talo lepää avautuu myös pieni lampare kuin kutistettu järvi. Ja kaikkialla
siinä ympärillä ja varsinkin sinne johtavalla tiellä kasvaa vanhoja, paksuja,
käyriä ja mustarunkoisia puita.
Mahtavat olla tammia. Niihin tulevat lehdet aina myöhään. Kuten haapoihin.
Mutta auto menee, menee vain eteenpäin ja minä sen mukana enkä ehdi sitä
maisemaa katsella enempää. Ihmisen pitää aina katsoa päämäärää kohti, kuten se
yksi opettaja koulussa sanoi. Pidän siis silmällä tietä ja niin kartano jää. Mutta
jää se silti ainakin mieleen. Niin kuin olisin tuollaisen kartanon jossain joskus
ennenkin nähnyt.
Mutta äkkiä tulee stoppi, kun soratie päättyy ja yhtyy isompaan ja
leveämpään, joka tulee pitkänä nauhana vastaan. Siinä on risteys ja vaikea
paikka, koska näkyvyyttä ei ole kovinkaan paljon. Mutta kun käännän päätäni
nopeasti kuin utelias lapsi, näen lähes yhtä aikaa kumpaankin suuntaan. Vaan
siinä on tenkkapoo silti. Kumpaan suuntaan tästä lähden?
Auto ei sitä tiedä enkä minä itsekään, aivan on tuntematon risteys. On siinä
kylttejä. Ne paikannimet näen ensimmäistä kertaa, tuntuu. Mutta taas ruumis
päättää puolestani, kädet jo tekevät liikettä ratilla ja laitan vilkun vasempaan,
koska vasemmalle olen kääntynyt useammin kuin oikealle. Se johtuu siitä, että
vasemmalla asuu oikeudenmukaisuus ja oikealla taas rahan valta. Vaikka sana
oikea onkin vasenta parempi.
Mutta tiedän ja tuntuu että tiedän ihan omasta kokemuksesta, miten raha on

kaiken vääryyden alku. Varsinkin ovat asiat huonosti sillä jolla rahaa ei ole.
Ihmiseltä puuttuu silloin oma elämä. Toinen muka toveri on sen tavallaan ja
joskus tietämättäänkin varastanut. Sitä rikas ei kuitenkaan tunnusta, vaan tahtoo
rahaa ja omaisuutta aina vain lisää ja lisää, vaikka komerot jo pulistelevat
seteleistä niin, ettei niiden ovia saa lukkoon. Jos on miljoona, pitää sen viereen
pian saada makaamaan toinen. Kun vielä nurkan takaa häämöttää kolmas, voi
rikas raukka edes hetken nukkua rauhassa.
Ajattelen tätä ja näen isot kasat rahaa, niitä kasvaa puissakin. Missä minä olen?
Auton ratissa. Kurkin taas joka puolelle ja vaihdan ja annan kaasua ja pääsen
tielle, kun käännän ratista. Käännän yhä vasempaan, sille kädelle jolla en
kirjoita. Ja niin olen suuremmalla tiellä.
Näkyy olevan hyvä tämä tie, tasainen ja asvaltilla päällystetty. Mutta kun jo
olen sillä ja alan ajaa kovempaa eteenpäin, joku musta kiiltävä monsteri kiitää
ohi kovaa vauhtia ja tuutttaa vielä torvellaan. Näkyy myös nostavan kättä.
Piruili ja noituiko tuo hirviö vai tervehtikö vain? Ehkä sillä oli etusormi
pystyssä. Minä hämmästyn, minne täällä voi olla noin kiire. Ei tuota autoa vielä
äsken näkynyt. Tie on leveä ja sillä riittää tilaa kaikille autoille, myös minulle.
Mietin sitä hetken ja toisenkin. Ennen olisin näyttänyt valoja mutta en oikein
tiedä miten tässä niitä räplätään, kun on vieras tämä palopäällikön auto. Ja sitä
paitsi ei mustaa monsteria enää missään näy. Se on kadonnut mutkan taa niin
kuin ei olisi koskaan paikalla ollutkaan.
Palopäälliköstä ja sanasta vieras tulee mieleen muuta ja ajatus ajaa nyt minua
jonnekin auton kanssa. Hyvä niin, mutta miten auto löytää kotiini, jos minä en
sitä sinne itse osaa ohjata. Koira palaa kyllä aina jälkiään omaansa ja niin tämä
autokin varmaan tahtoisi siihen talliin jossa enimmän aikaansa viettää. Vaikka
onko tällä koiran vaistoa?
Ehkä se ei vielä ole minun murheeni. Auto kulkee, minä sen mukana. Niin se
on kuin ihmisen elämä ajan virrassa, sanoisi pastori nyt. Mutta sellaista virtaa ei
näy nyt mailla eikä halmeilla. Se oli tuolla kartanon luona kyllä, pieni joki siellä
virtasi. Ja mitä halmeeseen tulee, se on vasta orastavan vihreää, kun on nuori

kevät. Koivuissa näkyy kyllä jo hentoja lehtiä mutta yhä ovat nuorten koivujen
rungot violetin värisiä.
Tuntuu hyvältä tämä kevät. Musta monsteriauto unohtuu. Taas minua alkaa
laulattaa ja painan radion nappulaa mutta sieltä tulee puhetta ja uutista ja suljen
radion. Pääni on tyhjä, mutta vieraista ja ikävistä sanoista en sittenkään halua sen
täyttyvän.
Uutiset ei ole koskaan uusia, vaan aina yksiä ja samoja: onnettomuutta ja
muuta ikävää, murhaa ja tapaturmaa, tuhoa ja tulipaloja. Mieluummin kuuntelen
musiikkia, kiitos. Mutta mistäs minä sitä löydän. Ja annan olla. Onhan tuossa tuo
soitin, mutta en nyt ehdi etsiä levyjä. Eikö niitä tässä vielä ollut äsken esillä iso
pino. Jonnekin ne ovat kaikki kulkeutuneet. Niin kuin niillä olisi ollut omat jalat
alla.
"Oi, Herra, jos mä matkamies maan". Se virsi tulee mieleen ja laulan sitä
vaikka vähän on synkkä sekin. Hautajaisissa sitä on paljon jo laulettu. Minä
laulan sitä, koska laulamisesta pidän. Olen laulumies, kuten minusta aina sanoo
Maria, joskaan en hyvä. – Tule, hae minut ja vie kotiin, minä pyydän äkkiä.
Ennen Marian saattoi ajatuksen avulla ja kautta tavoittaa. Niin saimme yhteyden
ilman mitään puhelinta. Vaan entä nyt. Puhelinta minulla ei ole, tai sitten ei
ainakaan ole mukana, kun en minä pidä siitä. Se ei avaudu tai vaatii numeroita
jotka tuntuvat aina vaihtuvan. Ja mistä minä niitä siihen haen ja syötän. Auton
ääni suhisee korvissa ja renkaitten rapina. Siinä kaikki.
Ja minä sanon äkkiä ääneen säkeen, joka tuntuu tutulta: – Ei kuulu vieraita, ei
purtta tulevaksi.
Se lause ei ole minun, vaan jostain runosta, mutta miksi minä nyt sen muistan?
En minä runoista pidä kun en niitä oikein ymmärrä. Vaikka muistan niitä paljon,
kun nyt mietin. Monia säkeitä muistan, itse asiassa pidänhän minä runoista kai?
Olen ainakin joskus ennen pitänyt.
Alan ajatella ja kulkea runon tietä pitkin. Tulisi mieleen nyt jotain muutakin,
muita säkeitä. Mutta tie päätyy äkisti. Siihen tulee puomi: Ei läpikulkua.
Yksityisalue. Miten se meni, se yksi ajatus, jonka olen aina luvannut pitää

mielessä: Kasvoja en muista koskaan, nimet sen sijaan unohdan aina. Vai oliko
se päinvastoin.
Niin on minulle käynyt, että moni asia jo unohtuu, mutta mitä sen väliä. Kuka
pahoja muistaa, sitä tikulla silmään. Unohdus on onni myös, unohduksen lumi
peittää pahat muistot. "Niin on monelle käynyt ja on käyvä taas kerran ja nyt",
kuten se pastori sanoi, pitkä ja laiha ja huumorin pilkettä silmäkulmassa. Mistä
ja miksi minä hänet muistan. Missä minä olen hänet tavannut? Hautajaisissa kai,
tietty, vaan kenen. Mutta vaikka kuinka siinä mietin, en saa vainajaa mieleeni.

14.
Kun annan ajatusten kulkea auton ja itseni mukana, unohdan ajan ja paikankin.
Niin on kyllä ennenkin käynyt. Olen jo kuin robotti, mutta silti kai yhä ihminen.
Yhtä kaikki minä määrään autoa eikä se minua. Ehkä niin todella vielä on.
Ajan ja etenen ja minulle tapahtuu jotain hyvin outoa. Kun äsken oli heleä
kevät, maisema alkaa muuttua. Vihreästä tulee hitaasti valkeaa. Niin kuin jostain
äkkiä olisi tullut pilvi ja lunta alkanut sankasti pyryttää. Ja sitä sataa hetkessä

niin paljon, että kaikki vihreä peittyy sen alle.
Havahdun ja tajuan, että auto seisoo bussipysäkillä tien vieressä. Olen siis
ajanut sille ja pysäyttänyt auton, jotta en ajaisi ojaan kun keli on äkkiä muuttunut
liukkaaksi. Ehkä olen sitten hetkeksi nukahtanut?
Hyvä että pysähdyin, se on ollut oikea päätös, olenhan ehjä ja autokin on.
Hyvä etten lähde tästä vielä minnekään, onhan autossa kai jo kesärenkaat. Hyvä
että muistin ajatella sitä. Ja pääni toistaa yhtä ja samaa ja jatkaa: hyvä että olen
tässä ja avaan silmät ja näen tämän kaiken. Katson maisemaa ja ihmetyn, vajoan
ja tahdon vaipua näkyyn kuin lapsena sänkyyn.
Sillä kaunista se on, lumi, valkeaa kuin Lumikin vaate. Olenko minä jo kuollut,
ajattelen sitten äkkiä. Siltä alkaa tuntua. Maailma on satu. Puut, pensaat, ruoho ja
kaikki talventörröttäjät on kuorrutettu lumella kuin leivokset tai kakut.
Filigraania, oikeampaa kuin ne tsaarin pääsiäismunat, joissa oli se yksi lintu
munan sisällä.
Ne munat minä muistan aina, mutta missä niitä näin. Pietarissa kerran. Satu
tämä todella on, kaunis filmi, tai paremminkin näytelmä, niin hyvin toteutettu
että minäkin kehtaan sitä katsoa; en lähde puoliajalla pois kuten usein. Lumi on
ollut märkää hieman ja jäänyt kiinni ja peittänyt myös auton, tajuan. Vain tämä
sivuikkuna on vapaa lumesta, kai siksi kun tuulee toiselta suunnalta.
Kun sitä katson, näen että lumi alkaa silmissä sulaa ja äkkiä ilma kirkastuu,
heleä aurinko alkaa taas paistaa. Havahdun taas ja tajuan, että olen nukahtanut
uudestaan. Ehkä kauhistuin lumen tulosta ja kuolemasta ja niitä paetakseni
vaivuin uneen.
Uneni on kuitenkin ollut kevyttä. Hengissähän minä yhä olen. Tai sitten olen
jo kuollut ja tästä alkaa uusi elämä. Se toinen elämä alkaa aina ensimmäisen
jälkeen.
Muistan, että tämänkin olen kokenut jo aiemmin. Näin on käynyt pari kertaa,
vaikka olen tiennyt, että olen elossa. Mutta entäs kun todella olen kuollut, kuinka
sitten? Tiedän, että kuoltua ruumis hajoaa ja katoaa, mutta minne menee henki.
Eikä vain se. Minne menee kaikki tieto ja kokemus, koko se elämä mikä

ihmisessä on ollut?
Jotain tuttua tuossa kaikessa on. Onko elämä vain suurta tuhlausta, kaikki
oppi katoavaista ainakin mitä kuolevaan tulee. Olen tällaisia joskus aiemminkin
kysynyt, kirjoittanut siitä jopa. Olisinko? Mutta minne? En muista, mutta ei kai
se ole tärkeää. Tärkeämpää on nyt se, että palaan vielä kerran tähän vanhaan ja
tuttuun elämään.
Minä avaan ja suljen silmiä ja istun siinä ja katson. Auto on hiljaa, olen
sammuttanut moottorin. Ulkoa kuuluu heikkoja ääniä. Muistan miten kerran
lähdin junassa hakemaan kahvia ravintolavaunusta. Ja kun palasin, en enää
löytänytkään paikkaa missä istuin.
Maria ei ollut mukana, matkustin yksin. Olin varmaankin Kolariin menossa,
Lappiin. Sinne me menimme kun menimme. Mutta jos olin yksin? Jonnekin
pitemmälle yhtä kaikki matkasin, mutta yöjuna se ei kuitenkaan ollut, aivan
tavallinen päivävaunu vain.
Miksi minä en ajanut autolla, miksi istuin junassa, sitä jään nyt miettimään.
Untako sekin oli?
Kun siinä silloin yritin löytää paikkaani, ei sitä enää ollutkaan. Kaikki ihmiset
siinä vaunussa olivat jo vieraita. Sillä paikalla missä muistin ja luulin istuneeni,
oli pelkkää tyhjää. Kaikki tutut tavarat olivat poissa, musta salkku ja kevyt
matkalaukku ja pussi, jossa kaiketi ne vaellusvaatteet. Sellaiset on aina hyvä
ottaa mukaan, jos sinne ylös asti matkustaa.
Vaikka enhän minä enää vaeltanut kuten ennen, mitä vain kapusin jonkun
tunturin kuvetta hiljaksiin sen päälle pitkin polkua joka siihen oli kaikkien
muidenkin toimesta tallautunut. Ja kun pääsin tunturin laelle, join teetä sokerin
kanssa termospullosta ja palasin sitten yhtä verkkaisesti takaisin. Sekin riitti, oli
minulle kuin kirkossa käynti. Mutta nyt en koe samaa elämystä; se maisema ei
odota minua. Olen siltä matkalta ajautunut tähän toiseen, janttautunut
junanvaunuun, joka yhä vie minua suoraan muualle, Styks-virran yli
Haadekseen.
Ehdin siinä jo ajatella, että se on ohi nyt, tämä elämä, nyt se kerta kaikkiaan

päättyi. Mutta silloin junassa joku minulle huusi kauempaa ja huitoi. Ja kun
menin kohti, se huitova mies sanoi: "Tässä te istuitte."
Ja totta se oli kun aloin katsoa: näin äkkiä omat laukut ja pussin ja
tietokoneenkin, kun silloin kirjoitin siihen vielä jotain. Tein töitä, vaikka en
muistakaan juuri nyt mitä. Tunsin vain kuinka palasin eloon ja elämään takaisin.
Äkkiä ymmärrän miksi niin ajattelin. Sama tapahtuu taas, jos käynnistän
auton. Kun käynnistän auton, niin on parempi sanoa. Jos on joskus, kun on heti.
Minun on uskottava tähän. Aurinko paistaa ja lumi on sulanut ja kadonnut niin
kuin sitä ei olisi koskaan satanutkaan. Kaikki on taas vihreää. Ravistan päätä,
katson ettei tietä pitkin tule autoa, laitan vilkun päälle, työnnän ykkösen silmään
ja tunnen miten jalka alkaa hiljalleen antaa kaasua.

15.
Taas saan ajaa rauhassa eteenpäin, sillä auto tottelee kuin nöyrä koira. Tai
sellainen koira jota on kunnolla kasvatettu, mietin sitten. Lumesta ei enää ole
rippeitäkään jäljellä. Ehkä koko lumisadekin oli vain unta.
Tie kääntyy ja sitten edessä on isompi ja sillä autoja jo enemmän. Mutta pitkä
väli löytyy ja pääsen mukaan jonoon ja etenen sitten sitä. Kaikki tiet vievät
Roomaan, mutta sinne ei Suomesta silti noin vain pääse. Aina pitää ensin mennä
jonkun meren yli, koska Venäjän kautta ajaessa tarvitaan vähintään viisumi.

Kun liikenne vilkastuu, kun katujen reunoilla kävelee ihmisiä ja kun näen
jalkakäytäviä, alan katsoa mihin olen tullut. Kaupunki tämä on, oikea sellainen.
Mutta mikä ja minkäniminen, sitä en näe. Isot siniset kyltit ovat kadonneet, pari
vihreää osoittaa Helsinkiin ja Turkuun, mutta tämä kaupunki on pienempi.
Viitoissa näkyy vain katujen nimiä. Kauempana kohoa kirkko, sen korkea torni;
kirkon takana iso tehdas, jossa torneja myös, yhtä suuria kuin kirkkossakin. Ja
sitten katu ahtautuu asuintalojen väliin; korkeita ovat nekin, ainakin viisi
kerrosta monessa. Mutta myös matalia taloja on paljon. Jossain välissä yhä
muutama puutalokin.
Kaupunki tämä on, muttei mikään megapolis, jos sellaisia kotomaassamme
onkaan. Ihan tavallinen pikkukaupunki vain, uutta ja vanhaa sekaisin. Niin kuin
Aapeli olisi sen kirjoittamalla luonut.
Aapelin muistan, ja ihme kyllä senkin että hänen nimensä oli Simo Puupponen.
Mutta entäs kirjat ja elokuvat? Ne eivät heti liu´ukaan mieleen. Liian hyvä
ihmiseksi? Mahtoiko juuri se olla hänen?
Niissä tarinoissa oli ja eli idylli, elämä sellaisena kuin se voisi tai sen pitäisi
olla. Ihmiset hyviä kaikki, ainakin pohjimmaltaan. Pahatkin. Juttelemalla ja
setvimällä ja rauhassa ajan kanssa he saattoivat siksi saada vaikeatkin asiat aina
kuntoon.
Sellainen sopii myös minun pirtaani.
Mutta kun ajan hitaasti ja liikennevalo yhdessä risteyksessä pysäyttää, ei sitä
idylliä löydy täältä; ei kai sellaista ole enää missään. Mitään tuttua ei
kaupungissa myöskään ole. Mutta ehkä olen ennen tullut tänne jotain toista tietä
pitkin. Kun nousen autosta ja alan katsoa, saatan hyvinkin tunnistaa ja muistaa
jotain. Miksi muuten olisin näille seuduille joutunut. En minä kotoa kauas ole
enää aikoihin halunnut lähteä. Jos, niin ne matkat olen tehnyt mielessä ja
muistoissa vain.
Outo ajatus alkaa kuitenkin nousta mieleen. Entä jos olen todella kuollut jo ja
siinä toisessa elämässä joka ehkä annetaan (ja annetaan jos nyt siinä olen?) ajan
paraikaa kuolleiden kaupunkiin josta yritän löytää omaa paikkaani. Mutta eivät

nämä kaikki ihmiset sentään aivan kuolleilta näytä. Muita autoja menee ja tulee
ja ihmisiä kävelee kadulla, monella tuulipuku yllä, tuo suomalaisen
kansallispuku nykyään. Ja sitten huomioliivit, niitä vasta alkaakin näkyä. Joku
kantaa muovikassia jossa kaupasta noudettua ruokaa. Alkon kassikin yhdellä.
Koiria juoksee, mutta hihnoissa. Kuulen ääniä vaikka ikkuna on kiinni. Siinä on
koulu ja pihalla lapsia, kello soi, ja jotain siellä huutavat. Ihan kuin iloaan.
Kaikki näyttää aivan tavalliselta, siltä elämältä jota ihminen rauhassa maan
päällä saa joskus jossain vielä viettää. Aivan näin tavanomaista ei elämä voi
kuoleman jälkeen sentään olla? Siellä odottaisi minua kaiketi ensin jonkinlainen
vastaanottoseremonia, ehkä ihan iso juhla, sellainen jolla uusi asukas toivotetaan
tervetulleeksi. Vasta kun se seremonia olisi ohi, hänelle annettaisiin paikka
missä hänen sielunsa saisi vastedes vapaasti leijua. Vähän parkkipaikan
kaltainen ilman parkkimaksua saati sakottavaa pirkkoa.
Näen tämän kaiken sieluni silmin ja ihan ominkin. Näen ja tunnen miten leijun
ja olen sängyssä joka ei ole sänky vaan pelkkää ilmaa joka silti kannattelee
minua.
Ajatus alkaa huvittaa minua. Hyvä etten törmää edellä ajavan auton perään,
kun se äkkiä jarruttaa. Vielä on reaktiokykyä onneksi jäljellä.
Arkea tämä on, ei kuolemaa, ei unta; pieni kaupunki, oikea kaupunki. Tänne
olen nyt tullut, päässyt jonnekin perille. Nyt pitäisi vain päättää mitä seuraavaksi
teen. Enhän tunne täältä ketään enkä tunne näitä paikkojakaan, vaikka moni talo
vaikuttaa kyllä tutulta. Mutta ehkä kaikki Suomen suuret ja pienet kaupungit
muistuttavat hieman toisiaan.
Näen äkkiä edessä ison poliisiauton ja säikähdän. Entäs jos minulla ei ole
ajokorttia mukana? Entäs jos huomaavat että auto ei ole minun? Siitä ei hyvä
hymise.
Mutta poliisi vaihtaa kaistaa, tässä on levennys tiessä ennen risteystä. Valo
vaihtuu vihreäksi ja se ajaa ohi ja kääntyy. Minä helpotun ja jatkan matkaa,
puristan ohjauspyörää ja tunnen miten otsa hikoilee. Taisin ihan pelästyä. Ja
pelästyinkin.

Ei hätää, kerron itselleni, rauhoitu. Mutta silti on parempi saada auto nyt
jonnekin, löytää sille pysyvämpi paikka ja jättää se, unohtaa. Täällä voi kyllä
liikkua hyvin myös jalkaisin, niinhän suurin osa ihmisistä tekee. Ilmakin on
sellainen, se suosii kävelyä. Nyt ei sada ja aurinko paistaa, paistaa, paistaa.
Niin ajan enää pienen hetken, ajan hitaasti, etenen vaivoin ja muistan mitä aina
ennen tapasin itselleni ja myös toisille sanoa: viimeiset metrit ovat vaikeimmat!
Sitten näen rivin pysäköityjä autoja kadun vierellä, siihen siis saa jättää auton.
Vihreän auton perässä näkyy olevan tilaa ja paikka vapaana. Se on tarkoitettu
minulle, kohtalon käsi minua kuljettaa.
Niin käännän palopäällikön autoletkan jatkoksi. Sammutan moottorin ja
helpotun. Miten se sanoikaan se Tarva ennen: ylös, ulos ja lenkille! Nyt minä
teen samoin. Nousen kohta vain autosta, laitan avaimet istuimelle ja jätän auton
siihen seisomaan. Ottakoon siitä auton se, joka sen omistaa. Minä en ole kohta
enää syyllinen mihinkään. Kuljen tuolla ja unohdan koko vehkeen. Niin kuin en
koskaan olisi sen ratissa ollutkaan.

16.
Käy niin kuin usein käy minulle. Olen alkanut ajatuksissani jo toimia ja toimin
siksi liian nopeasti. Hökäle, sitä sanaa äiti käytti. Mutta minkä ihminen
luonnolleen voi?
Kiire kostautuu. Sydän hakkaa, sydän; olenko muistanut ottaa lääkkeet. Mutta
enhän minä niitä kanna mukana. Verenpaine on koholla, sanon itselleni kuin

lääkäri. Pari nappia suuhun; pastilli suuhun ja baanalle. Mutta autossa on vain
yksi rasia sellaisia, jotka vievät pahaa hajua ja makua suusta. Otan yhden silti ja
puren kunnes muistan, etteivät harvat hauraat hampaat sitä kestä. Sulakoon siis
suussa ihan itsekseen. Ehkä se jo auttaa.
Jos uskoo, se auttaa. Epäusko ei.
Hengitän syvään, suljen silmät, istun vielä hetken ja rauhoitun. Nousen hyvin
hitaasti ja pidän autosta kiinni, kun seison siinä hetken ulkona kadulla ja yritän
vetää henkeä. Mutta en minä ajotielle voi jäädä. Laitan avaimen etuistuimelle ja
työnnän oven kiinni. Olkoon niin, omistaja ottaa. En ole varas. Ja hyvä niin.
Enhän olisi tännekään saanut ajaa, tajuan kyllä, ettei näin voi tehdä.
Mutta sitä ajatusta en nyt halua jatkaa, vetää taas kerran mustaa pilvimassaa
omalletunnolle. Paras miettiä aivan muuta.
Aina ennen olen pitänyt ajamisesta, mutta tunnen, miten se tällä kertaa vei
mehut ja väsytti. Hyvä etten tähän seisaalleni nukahda. Mutta kun kierrän auton
ja vedän vielä henkeä ja otan tukea auton kyljestä, tuntuu paremmalta. Ja sitten
helpottaa sekin, että tajuan seisovani tässä omilla jaloillani. Vaikka en oikein
tiedäkään minne mennä. Hyvä on silti jättää auto, eihän se ole minun. Kohta en
tunne enää syyllisyyttä siitä.
– Lähde nyt jo äkkiä, hyvä mies, katoa tästä! kivahdan ääneen. Se lipsahtaa
vain. Ei pitäisi puhua ääneen, onhan sellainen surkuteltavaa! Mutta unohda se.
Tärkeämpää on tämä, että joku vaikka tuntea auton. Se alkaisi kysellä miksi sen
vierellä kyhnään. Mitään hyvää ei siitä seuraisi. Lopulta paikalle tulisi poliisikin
ja tapahtuisi taas kaikkea mahdollista. Sotkua, kuten Maria sanoisi. Mutta
lempeästi hän kyllä puhuisi.
Muistan hämärästi, että näin on ennenkin käynyt.
Ajatus polisiista siitä saa kylmät väreet kulkemaan selkäpiitä pitkin. Jotain
todella ikävää tulee mieleen, pitkiä puheita ja kuulusteluja ja sitten ajoa sinne ja
tänne poliisien autossa.
Koska niin kävi, onko sellaista tapahtunut jo todella? Yhtään kunnon
muistikuvaa ei tule mieleen, mutta jotain tuttua siinä silti on. Tai sitten olen vain

kuvitellut, nähnyt taas kerran unta.
– Pois ja äkkiä! sanon taas ääneen. Kuulen ääneni, heikon ja häilyvän käskystä
huolimatta. Punainen auto on luotaan työntävä, kun sitä katson. Mutta ei minun
pidä sitä moittia, hyvin se toi tänne. Se antoi myös turvan, vähän niin kuin
lapsena maalla se maja, jonka itse tein.
Miten sekin palaa aina mieleen. Hyvä oli se maja, vaikka se oli vain
kattohuovasta ja pitkistä oksista kyhätty.
Siellä istuin usein kun sain kotoa luvan lähteä yksin ulos leikkimään. Äiti kun
alkoi aina silloin tehdä ruokaa. Maalla oli kavereita harvoin, leikkitovereita
löytyi vasta matkojen päästä maataloista. Niissä kaverit kuitenkin joutuivat
leikkimisen sijasta aikuisten töihin.
Elettiin silloin sitä sota-aikaa, kun miehet olivat rintamalla. Siitä sodasta minä
säästyin juuri ja juuri, en ollut vielä kutsunnoissakaan. Koteja pitivät pystyssä
ikivanhat tahi muuten sairaat. Naiset ja lapset ne työt itse asiassa tekivät. Me
olimme sen maitotalon pelloilla aina apuna, koko perhe, äiti ja veli ja sisko. Toki
sitten minäkin. Leikki vaihtui työhön eikä työ ollutkaan leikkiä.
Muistan äkkiä miten hyvältä maistui kylmä kotikalja joka ojassa
läkkikannussa odotti, kun tuli lopulta tauko heinäseipäiden hankoamisessa ja
viljapellolla. Sitä kaljaa teki mieli juoda niin että halkeaisi, mutta lopulta ruumis
teki tenän ja sitten oli jo käytävä metsän suojassa tyhjennyksellä.
Kun kavereita ei ollut, eläminen tarkoitti aina yhtä ja samaa. Oli pärjättävä
itsensä kanssa, oltava oma leikkitoverinsa. Niinpä olin paljon yksin ja luin jotain,
mitä tahansa. Varsinkin yhden kirjan muistan, sen ulkoasun. Pehmeäkantinen,
paksua ja kevyttä paperia se oli, kannessa iso värikäs kuva ja kirjan nimi oli
siihen painettu suurella.
Missä sekin kirja kirja nyt on? Saattoi olla nimeltään Raha on valttia, tai sitten
Runoilijan saa hirttää ilman muuta. Mutta ne olivat eri kirjailijoiden teoksia, sen
muistan kyllä hyvin, kun alan miettiä. Ehkä ne ilmestyivätkin vasta sodan
jälkeen? Muistan enkä muista! Yritän palauttaa niiden kirjoittajia mieleen, ehkä
se onnistuu, jos oikein pinnistän. Valehtelin sinulle, Zorilla. Sellainenkin kirja

löytyi myös sieltä majasta. Sen ainakin luin kannesta kanteen. Mutta vaikka
kuinka mietin en saa niiden tekijöitä mieleen.
Outsider? Tuommoinen nimi tulee jostain, mutta ei sovi noihin. Ulkopuolinen
kun on. Se mies kirjoitti jotain muuta: Korkkeja ja Lipposia? Ja eivätkö ne
sittenkin olleet myöhempiä, itse asiassa kaikki nuo kirjat. Marton Taiga? TaikaJim? Sotkenko minä nyt lapsuuden siihen kypsään nuoruuteen joka oli silloin
sodan jälkeen? Sodan jälkeen oli nuoruus – siinä myös kirjan nimi. Ei, se taisi
ollakin päinvastoin? Ennen sotaa oli nuoruus?
Joka tapauksessa nuoruus oli nuoruutta, vaikkakin hankalaa. Ainakin omani.
– Kyllä, sanon niin kovaan ääneen, että hämmästyn itsekin. Ja joku ohikulkija
katsoo minua ihmeissään. Katsokoon. Kun niitä kirjoja luin olin sittenkin
isompi, lähes jo nuori mies. Ne kaikki kirjat löytyvät sieltä pirtin hyllystä. Missä
ne ovat ja missä on se hirsiseinäinen pirtti? Kyllä sen jossain yhä täytyy olla. Jos
jonnekin niin sinne kaipaan, hyvään tuoksuun ja puolihämärään, siihen penkin
päähän johon ikkunasta lankesi valoa niin, että juuri ja juuri näki lukea.
Siellä niiden kirjojen seassa odotti myös kirja Raha on valttia. No niin, nyt
pääsen eteenpäin. Taas tuo nimi palaa mieleen, mutta ei tuo sen tekijää mieleen.
Joka tapauksessa lause pitää paikkansa yhä. Onhan minulla kai rahaa, koska sitä
täällä kaupungissa tarvitaan.
Kun tunnustelen povitaskua, en kuitenkaan löydä lompakkoa. Kyllähän minä
sen otin? Mutta lompakkoa ei ole vasemmassa taskussa, ja kun alan kiivaammin
etsiä taskuista, ei sitä löydy oikeastakaan. Aina minulla kuitenkin on lompakko
ollut mukana.
Hermostun, mutta vaikka kuinka kädellä kopeloin jää tyhjää käteen. Oikeassa
sivutaskussa on kuitenkin kotelo jossa silmälasit. Lasit sentään löytyivät.
Pusakan vasemmasta taskusta käteen osuu myös pieni kukkaro. Otan sen esiin ja
katson. Kovin on nuhjaantunut jo, mutta sen sisällä näkyy olevan kolikoita ja
ruttuinen paperirahakin.
Aivan ilman valttikortteja en siis joudu liikkumaan.
Lompakosta huolestun, mutta ehkä olen vain vahingossa jättänyt sen kotiin.

Usein minä sen laitan sinne pöydälle, jos muistan. Siellä lompakossa on kaikki,
on ainakin ollut; niin ajokortti, ennen kuin se jonnekin katosi, mutta ainakin se
muovinen outo nykyajan läpyskä, henkilöllisyyden todistaja. Siitä tietää kuka
kukin on, jos poliisi kysyy. Kunhan kotiin pääsen kaikki löytyy ja voin todistaa
että olen olemassa ja elän.
Kun ajattelen sitä, helpotun. Olen elossa. Kaikki löytyy mikä hukassa ei ole,
kuten olen aina toistellut. Lause palaa heti mieleen ja lohduttaa minua kuin äiti
lasta. Se oli silloin ennen, kun äiti oli aina vierellä. Mutta se oli totta.
Taas muistan miten hyvältä äidin läheisyys tuntui.
Edessä on vilkaasti liikennöity katu. Kun katson, näen kadun toisella puolella
kauppojen rivistön. Kun siristän silmiä, näen ensin kenkiä monessa ikkunassa.
Paljon niitä on ja matkalaukkujakin. Isoja ja pieniä, punaisia ja harmaita ja joku
sininenkin.
Matkalaukusta tulee aina lähtemisen tunne ja halu. Jos menisimme taas
matkalle Marian kanssa. Ranskaan kuten aina ennenkin, niihin pieniin kyliin,
joissa matalia kauniita taloja ympärillään korkeita, lehteviä kunnaita, kuin vuoria
ja niiden jonoja. Joka laaksossa lepäsi kylä ja virtasi joki; aina löytyi joki, jossa
solisevaa puhdasta vettä. Niiden valkoviinikin oli samanlaista, kevyttä ja
puhdasta. Ja myös iloa tuovaa.
Sinne tekee yhä mieli. Voisi mongertaa ranskaa kuten joskus. Lalymaazh no –
Ei sytytä! Se oli Ranskassa yhden baarin nimikin, vai oliko se ihan ravintola?
Mutta katu ei muutu joeksi, vaikka miten toivoisin. Tästä paikasta on nyt ensin
selvittävä kadun toiselle puolelle. Siellä odottaa myös pornokauppa ja K-market
sen vierellä. Niin siinä isoin kirjaimin ainakin lukee.
Sieltä saa ostaa ruokaa, muistan.
Nälkä minulla ei kuitenkaan ole, jano kyllä. Mutta tuolla kulmassa on
sopivasti myös kahvila, näen. Jos menisinkin sinne. Siellä istuu jo ihmisiä, mutta
isojen lasien takaa näkyy myös vapaita pöytiä. Jos tosiaan menisin ja istuisin
rauhassa hetken. Se voisi olla juuri se mitä tarvitsen. Kun joisin kahvin, niin pää
alkaisi toimia paremmin ja muistaisin minne suuntaan pitäisi lähteä. Kun

rauhassa odottaa, muistuu aina jotain uuttakin mieleen.
Rauhoitan sillä itseäni. Koti on jossain, ehkä jopa täällä, koska jotain tuttua
kaupungissa on. Aina vain tutumpaa. Kyllä minä täällä olen ennenkin ollut. Kun
juon kahvia ja kun levähdän ja mietin, tiedän minne mennä. Löytyy tie ja löytyy
koti.
– Ingen panik, sanon. Niin sanottiin aina sillä toisella kotimaisella, joksi sitä
kieltä kutsuttiin. Parasta on nyt vain pitää pää kylmänä.
Jään sitä miettimään. Miksi kylmänä, kun kylmä paleltaa. Minulle tulee heti
vilu. Vai siksikö että kuumakalle tekee helposti tyhmiä asioita, ei ajattele
viileästi.
Se ajatus osui, tuli kuin tilauksesta! Tuon mietteen minä hyväksyn. Vaikka se
koskeekin ennen kaikkea itseäni.
Katson, että katua alas ajavien autojen väliin tulee kunnon rako ja astun sitten
vasta suojatielle. Ja kun kuljen, pidän silmiä silmiä melkein kiinni. Niin kuin
lapsena kun kuvittelin että muuten putoan alla olevan rotkon kuohuvaan virtaan
jonka suvannossa krokotiilit odottavat syödäkseen minut. Se auttoi silloin ja
auttaa yhä. Pääsen kuin pääsekin toiselle puolelle ja olen pelastunut ainakin
hetkeksi. Kyllä tämä tästä.

17.
Avaan kahvilan oven ja hämmästyn sen raskautta. Eikö sen pitäisi avautua
kevyesti jotta asiakkaan olisi helpompi tulla sisään; eihän kahvila ole mikään
pankki. Mutta on minulla vielä voimia, on kuin onkin. Saan yhtä kaikki oven
auki.
Sitten olen jo sisällä. Heti tulee lämmin vastaan ja sisälleni humahtaa tuoksu.
Eikä vain yhtä vaan monta. Ne ottavat tulijan vastaan ovea paremmin. Hetken
seison vain ja olen siinä tuoksussa niin kuin söisin sitä. Hetken tuntuu kuin jos se
riittäisi.
Niin hyvä on se tuoksu, että olen myös nukahtaa siihen. Ravistan itseni
hereille. Alan katsella ympärilleni jotta käsitän paikan mihin olen tulla
tupsahtanut. Semmoinen on minulla tapa. Uusi paikka täytyy aina ottaa haltuun,
ihan kuin sotafilmeissä. Niissä sen tekee yleensä pieni tiedustelujoukkueen
kärki. Kyllä me lapsetkin paljon sodasta opimme.
Pää kääntyy ja kääntyy sitten taas takaisin. Niin on huone nähty, suuri
suorakaide. Siinä edessä on lasinen tiski jossa monta kerrosta. Jokaisella näkyy
jotain, ylhäällä pullia tai viinereitä, alempana muuta makeaa. Kaikki ne näyttävät
hyviltä ja usein sellaiset myös maistuvat. Jos ottaisin jotain makeaa, sillä
sokerikin virkistää, vaikka sen on Maria tai lääkäri minulta kieltänyt.
Annan ajatuksen silti jäädä. Minä haluan ensin kahvin. Enkä vain halua, vaan
tarvitsen sitä. Kahvi selvittää pään ja voin ajatella kirkkaasti. Ja kun kirkkaus
palaa päähän, voin miettiä ja suunnitella sitä mihin täältä lähden. Tai
paremminkin miettiä sitä, miten löydän sen oikean tien, joka vie miehen kotiin.
Vielä en siihen kykene. Koska kahvia ei ole, ei ajatus siksi kulje niin kuin
pitää. Niinpä täytyy vain olla kärsivällinen ja odottaa.
– Päivää, sanon, kun tiskin takana seisova nainen katsoo minua. – Vai pitääkö
sanoa huomenta.

Se vilkaisee ja hymyilee.
– Hauska nähdä taas, pitkästä aikaa, nainen sanoo ja hymyilee yhä leveämmin.
– Ajattelin jo että olette matkoilla jossain. Cappuccino ja croissant, kuten aina
ennenkin?
Vähän hämmästyn sitä. Mutta mikäs siinä. Kapu ja kroissu, kuten Maria sanoo
aina. Ehkä olen täällä hänen kanssaan paljonkin käynyt. Mutta siitä on kulunut jo
aikaa, minkä senhän tuo nainenkin totesi. Siksi en tätä paikkaa muista, siksi
kahvila on ikään kuin jäänyt tässä minun maailmassani vähän sivummalle.
– Mikäs siinä, sanon ja kun nainen katsoo vain valkea takki yllään kuin
sairaanhoitajalla, minä lisään: – Eikä muuta, kiitos.
Hän menee kassalle ja naputtaa siihen jotain ja tuo kuitin ja sanoo: – Viisi ja
kaksikymmentä, siltä se ainakin kuulostaa. Mutta koska en ole varma, annan
nahkaisen pikku kukkaron hänelle kokonaan ja puhun että parempi näkevän
katsoa siitä kuin sokean, siis minun ilman silmälaseja. Vaikka olihan minulla ne
mukana? Hän avaa mustan kolikkokotelon ja poimii rahat. Onneksi niitä siis on
ja sanoo taas hymyillen. – Tasaraha löytyy niin kuin aina tohtorilta. Kahvi
tuodaan sitten kohta pöytään.
Mitä se sillä tohtorilla tarkoitti, en tiedä. On höveli, kiittelee. Ehkä se on jokin
uusi sanonta, jota en ole vielä ehtinyt kuulla muualla. Samanlainen kuin ennen
vanhaan, kun laitapuolen miehet tervehtivät toisiaan sanoilla: "No mitä johtaja."
Ja sen sanoivat kaikki toisilleen, koko alan miesten joukko. Siinä Alkon edessä
ne johtajat seistä kyhjöttivät ja toivoivat, että edes viiden pennin kolikko tippuisi
taivaasta.
Niin sen täytyy olla. Näillä sanonta on nykyään tällainen, ystävällinen, eikä
siihen mahtunut hymyä, ironian näköistäkään. Niinpä kiitän ja seison siinä vielä
hetken, kunnes ymmärrän ottaa sen lautasen jolla se Marian kroissu lepää.
Kahvin ne vasta tekevät ja tuovat kohta pöytään, minkä nainen sanoo taas. Vasta
nyt ikään kuin kuulen ja ymmärrän sen. – Hyvä niin, odotan rauhassa. Ei kiirettä,
lisään. Lautanen kädessäni menen lähimpään tyhjään pöytään ja jään sen äärelle
istumaan.

18.
Saan istua siinä hetken enkä mieti mitään. Ehkä siksi, ettei ajatuksen
poikastakaan ilmaannu mieleen.
Mutta jotain muuta ilmaantuu, nimittäin tyttö. Pieni, kapea ja kaunis. Hän
ojentaa minulle paksua sanomalehteä ja sanoo kuin oppikirjassa: – Kas tässä
teille.
Nyökkään tytölle kiitoksen. Hyvä on palvelu täällä. Koska olen yksin,
ajattelevat kai, että tahdon seuraa, tahdon lukea jotain. Lukemisen ymmärrän,
sen ajatuksen ja myös avun: kirjat ovat aina minua lohduttaneet.
Kun lukee, tietää olevansa. Niin olen aina sanonut. Kyllä lehtikin käy tässä
kirjan korvikkeesta.
Korviketta juotiin myös ennen. Ei se aivan näin hyvää ollut kuin tämä kahvi,
mutta ei se ollut pahaakaan.
Sana korvike alkaa naurattaa minua.
– Korviketta on koko elämä, omani ja toisten, sanon ääneen ja se nainen tiskin
takana höristää korviaan.
Suljen äkkiä suuni, en taaskaan huomannut puhuvani ääneen; en ainakaan
noin kovaa. Parempi olisi pysytellä ihan hiljaa.
Niinpä istun siis, olen ja elän. Kyllä minä elän. Kyllä minä selviän. Aina on

selvitty, äiti sanoi vaikka äänensä oli murheen musta. Isä oli jo silloin kuollut. Ja
aina selvittiin. Joten kuten. Ne olivat äidin sanoja.
Koska lehti nyt on siinä, alan sitä katsoa. Pieni se on vaikka paksu. Ja siinä on
toinenkin yhtä pieni mutta hyvin ohut. Eri nimi niillä kuitenkin on, kun tutkin
kummatkin. Sanomia silti näkyvät olevan molemmat.
Tyttö puuhaa ison kiiltävän koneen äärellä luona, kuuluu sihinää ja kun
käännän päätä, näkyy, miten sieltä nousee paksua vesihöyryä. Siinä on jyty
kone, voisi toimia vaikka vanhan ajan veturina.
Outo tapa tehdä sellaisella kahvia. Pannukahvista nuotiolla pidän enemmän.
Porokahvia poromailla. Mutta tänne ei nuotiota voi sytyttää. On siitä kauan kun
tuntureilla kuljettiin. Olkoon siis sallittua tämmöinenkin kahvinkeitto. Jokaisella
omat tapansa.
Ei mene kauaakaan, kun tyttö jo tuo kahvin siihen minulle. Minä kiitän, kuten
asiaan kuuluu. Kaikki täällä kyllä toimii. Siisti, hyvinvalaistu on tämä paikka.
Joku niin kirjoitti. Mutta kuka.
En kuitenkaan saa mietityksi sen kirjailijan nimeä. Tulee tunne että olen jo
kerran miettinytkin sitä tänään. Ilman tulosta! Eikä sitä synny nytkään, kun
valkeatakkinen nainen tulee ja alkaa kysellä rouvasta, miten hän jaksaa. Kun ei
olla hetkeen nähty.
Minä mietin sitä hetkeä hetken, kuinkahan pitkä sellainen voi olla? Ovatko
oikein olleet tuttavia, ei Maria mitään ole tästä puhunut. No, aina Maria on
valittanut minun muistiani. Muistisairaus on se lempeämpi sana, jota Maria
käytti. Varo, sellainen sinusta tulee, ellet käytä päätäsi. Päätä pitää kiusata joka
päivä! Mutta käytänhän minä. Vai käyttääkö pää minua?
Sen sanan muistisairas minä kyllä muistan. Se koskee. Mutta en nyt sitä mitä
se oli hienommalla kielellä. Olen sen tänään kyllä muistanut. Kai sekin palaa
mieleen. Hymyilen ja hymähtelen ja katson sitten ulos ikkunasta kadulle ja kuin
unohdun sinne. Kadulla ei kulje ketään, ei tuttua ei tuntematonta. Mutta kun
valkopukuinen nainen yhä odottaa, muistan nyt, että vastata pitää aina. Äiti
sanoi, että se on kohteliasta. Sanoisivat muuten, ettei hän, yksinhuoltaja, ole

osannut kasvattaa lastaan oikein.
Niin avaan suuni ja kerron, että rouva jaksaa oikein hyvin, sikäli kun
ymmärrän.
Mutta se on näköjään väärä vastaus, sillä sitä seuraa hiljaisuus. Ikään kuin
olisin sanonut jotain outoa. Ja minä itsekin hämmästyn ja vakuutan nyt jo
kovemmalla äänellä, että rouva voi hyvin, oikein hyvin.
– Onkos Liisa vielä Ranskassa? nainen kysyy sitten, – palaako hän piankin?
Ja minä olen avata suuni, koska yhtään Liisaa en tunne, mutta käsitän heti että
ei väliä. Tuo nolostuu jos nyt sitä korjaan. Jos tuolla itsellään on huono muisti,
jos se vaikka sotkee nimet. Onhan täällä asiakkaita paljon, kuka niidenkään
nimiä voi pitää mielessä puolisoista puhumatta.
– Maria ei enää ole Ranskassa, kyllä hän on jo sieltä aikaa sitten palannut,
sanon sitten lujalla äänellä, koska nainen vain odottaa. Kaipa hän vaimoani
tarkoitti.
Näen kuinka nainen hämmästyy. Niin kuin ei olisi koskaan Mariasta
kuullutkaan.
Minä hymyilen ja vaikenen ja hän hymyilee eikä myöskään enää sano mitään.
Mietin taas, että erehdyksiä sattuu. Levitän käteni ja hymyilen. Toden totta: ei
kukaan voi kaikkien vaimojen nimiä muistaa. Hyvä kun mies kuten minä
muistaa omansa!
Siksi vastaan vielä uudemman kerran painokkaasti, että kyllä, Maria on
palannut Ranskasta ja kohta me molemmat tulemme varmasti yhdessä taas
käymään täällä.
Sen sanon koska luulen että hän sitä odottaa; että juuri noin minun pitää
sanoa.
– Terveisiä vain kotiin, nainen sanoo vielä. Äänensä on jo hiljainen ja jotenkin
epävarma. Ja saman tien se kääntyy ja häipyy siitä kokonaan, kun joku tulee
tiskin ääreen ottamaan lisää kahvia.
Minunkin mieleni tekisi vielä toista kupillista. Mutta jotenkin en kehtaa
pyytää.

Jään miettimään ja mieleen palaa, että nainen kutsui Mariaa Liisaksi. Liisa on
tuttu nimi, mutta mistä, sitä en muista. Onhan heitä maailmassa, Liisoja. Soma
nimi, muttei yhtä hyvä kuin Maria. Koska Maria on Herran piikanen. Kyllä ne
vain nyt täällä sotkevat minut johonkin toiseen, tohtoriin. Mutta ei se ole ihme,
mietin taas ja annan sillä ikään kuin naiselle anteeksi. Paljon täällä käy ihmisiä
päivittäin. Nytkin asiakkaita riittää.
Silti kahvilassa on hiljaista, mitä nyt vaimeaa puhetta ja pieniä ääniä. Joku
puhuu puhelimeen. Ääni on sellainen, että sanat kuuluvat, mutta se itse ei siitä
piittaa. Puhuu vain.
– Puhelin on elin, minä sanon itselleni; huvittelen sanoilla. Teen niistä pelin.
Mutta siihen riimit jäävät. Puhelimia kuljetellaan nykyään aivan kaikkialle,
ilman sellaista ei eläminen enää ole mahdollista. Sellaiseksi maailmaa luodaan.
Ja heikot saavat pudota kyydistä, varsinkin jos ovat vanhoja.
Ihmiset suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle, se on kuin rangaistus siitä että he
ovat tehneet työtä kauan, eläneet vaikeissa oloissa pitkän elämän. Ja tulleet
tarpeettomiksi, ovat enää pelkkä rasitus yhteiskunnalle.
Tämän voin todistaa oman kokemuksen pohjalta. Puhelin erottaa ihmiset, ei
yhdistä. On niitä jotka osaavat sitä älylaitetta käyttää ja niitä jotka siihen vain
puhuisivat. Onneksi minulla ei ole sellaista, ei sitä näkynyt autossakaan sillä
toisella tyhjällä etuistuimella. Siinä kyllä oli usein ennen puhelin? Ei ehkä
samassa autossa kuitenkaan, vaan siinä meidän. Mutta olkoon puhelin rauhassa
muualla. Kenelle minä soittaisin, mitään asiaa ei ole. Voisin toki kysyä tietä
kotiin, mutta keneltä kysyisin. Ja miten?
Sanoisinko näin: "Hei. Olen täällä vaan en oikein tiedä missä. Miten löydän
täältä kotiin." Johan hevostakin naurattaisi.
Muita asiakkaita saapuu ovesta ja ne ostavat kakkuja ja kransseja ja leipää.
Mantellikransseja täällä varsinkin halutaan. Mutta minä syön sitä Marian
kroissua. Se murenee siihen lautaselle ja muruja leviää pöydällekin. Heti kuulen
vaimon äänen ja hänen naurunsa, kun Maria sanoo iloisesti:
– Taas sinä sottaat, toivoton.

Mutta kun nostan päätä, en näe Mariaa; häntä ei tässä pöydässä ole. Minä ja
lehti vain.
Juon sitten kahvia ja alan lukea lehteä. Se ei ole tuttu lehti minulle, mutta
paksu, sellaista paperia, että sen voisi hyvin polttaa uunissa. Täynnä isoja
otsikoita ja kuvia ja pientä kirjoitusta se on enkä jaksa sitä kuin katsoa ja selata.
Jos uutisia onkin paljon, niin ikäviä ne ovat myös tässäkin lehdessä.
Tapot, murhat ja muut huvit, kuten myös Maria tapasi jo kauan sitten sanoa. Ja
hän hymyili vähän, oli kalpea ja kaunis, kuten aina. – Minun Mariani, sanon
kaivaten.
Nainen tiskin takaa katsoo taas minua pitkään. Puhuinko jälleen kerran ääneen
ja liian kovaa?

19.
Äkkiä en tiedäkään mitä enää täällä tehdä, ollako vai lähteä pois? Ajatus

lähdöstä tekee levottomaksi ja käsi alkaa hakata pöytää hiljaa. Vedän käden pois
ja laitan syliin, mutta sielläkin käsi liikkuu kuin jokin eläin.
Se ei hyvältä tunnu. Miten saan sen loppumaan? Käsihän on kuin koira joka ei
piittaa isäntänsä tahdosta.
Nyt pitää saada muuta liikuntaa. Jos nousisi ylös. Ulos ei vielä tee mieli,
parempi olla hetki täällä ja miettiä, koska ajatus ei vielä ole aivan kirkastunut.
Miksi toisaalta lähteä? Minne menisin? Sisällä on lämmin, tuoksuu hyvältä. Itse
asiassa tekee mieli juoda vielä toinen kupillinen kahvia.
Puristan kättä tovin kovaa ja rauhoitun. Ja heti käsikin rauhoittuu siitä. Kyllä
mieli ja ruumis ovat yhtä, saman sepän takomaa. Seppä on myös rautio. Vanhaa
suomea.
Kahvi taas on kahvia. Jos tuo tekisi koneella? Mutta se kestää. Jos joisinkin
vain tuosta pannusta joka näkyy olevan tiskillä. Se kai on sitä korviketta. Ja
äkkiä rohkaistun. Nousen ja menen ja kysyn voiko siitä kaataa vielä kupillisen.
Hämmästyn, kun vastaus on myönteinen, saan luvan ja jopa ilman mitään
lisämaksua. – Santsikuppi kuuluu hintaan, kertoo iloinen nuori tyttö. Mistä se
siihen tulla tupsahti?
Niin kaadan mustaa kahvin kuppiin jossa on vielä vähän sen edellisen kahvin
vaahtoa. Pidän kuppia kaksin käsin ettei se aivan tärise ja menen taas pöytään.
Muistan vasta sitten, etten kaatanut kahviin maitoa. Olihan sitä kai siinä
tarjolla.
Tulee se tuttu umpikuja, musta päätyseinä tukevat seinät ympärillään. Kattokin.
Semmoiselta minusta tuntuu. Pitäisi tehdä jotain, mutten enää kehtaa. Tuijotan
mustaa kahvia ja mietin ja mietin, miten voisin nousta ja vielä hakea maitoa,
mutta kun siihen tiskin eteen on tullut muita ostajia, en vain saa noustuksi ja
mennyksi sinne. Ja entä jos kuppi tärisee kun käsi alkaa taas vatkata. Kaatuu
kahvi syliin, jos ei minun niin vielä pahempaa jos jonkun toisen. Ihmisiä on nyt
jo pieneksi jonoksi asti. Kun aikani tuskittelen, nousen silti, mutta vain melkein
ja puolittain ja sitten istun kiireesti taas.
Pitää odottaa. Niin sanoo mieli, ruumis vain haluaa jo lähteä liikkeelle. Koska

jotain on tehtävä, työnnän lusikan kahviin ja hämmennän ja katson miten mustaa
kahvi on, vaikka se onkin lopulta ruskeaa. Mutta ruskea ei ole hyvä väri. Sillä on
paha maine. Natsit olivat ruskeita.
Yritän miettiä kahvia ja sen väriä ja sitä kautta loihtia ruskeuden pois ja
kahville tummemman syvemmän värin; tehdä siitä parempaa. Muistan, että
sodan jälkeen tuli ensimmäinen kahvilaiva vasta vuosien jälkeen. Muistan
senkin, miten äiti pettyi kun sitä oikeaa kahvia saivatkin ensin vain ne jotka
huhkivat metsissä sahojen ja kirveiden kanssa. Kahvi annettiin niille siksi, kun
puu kävi kaupaksi ja kaikki mahdollinen piti saada äkkiä kaupaksi ja metsien
miesten mielialaa oli jopa kahvin avulla pidettävä yllä. Näin kotona puhuttiin.
Hieman oli kitkerä ja katkera äidin sävy silti, vaikka hän ymmärsi isänmaan
huolet.
Kai tämä sittenkin on oikeaa kahvia. Onhan sodasta jo aikaa.
Sodasta muistan kodin. Ja aina kun mietin kotia muistan äidin, muistan
nuoremman veljen ja pikkusiskon, mutta en isää. Missä isä silloin oli? Yhä kai
sodassa, vaikka sota oli loppunut. Jotain äiti aina siitä puhui. Isän haudankin
muistan, ainakin luulen niin, mutta eikö hän kuollut vasta paljon myöhemmin?
Alan miettiä vaikka en tahdokaan, vaan minkä voin. Jos isä väsyikin äitiin
eikä ollenkaan kuollut, vaan muutti vain pois. Vai hukkuiko se? Ei tule mieleen.
Jos isä vain erosi ja oli äidin silmissä sitten kuollut, puhui kuin kuolleesta,
hukkuneesta. Katkera oli äiti kyllä, ehkä ei sittenkään vain kahvista tai
paremminkin sen puutteesta. Jos isä tosiaan hukkuikin viinaan tai teki
itsemurhan? Siitä ei puhuttu, en ainakaan muista. Mutta kyllä niin tehdään. Ja
päättyy elämä niinkin, että puoliso jätetään, vanhasta kodista lähdetään ja
perustetaan jonnekin uusi. Niin olen tehnyt myös itse, tulee äkkiä mieleen. Mutta
koska? Vai tekikö joku sittenkin sen minulle?

20.
– Maria, minä sanon taas ja huomaan yhä puhuvani ääneen ja kovempaa kuin
pitäisi. Onneksi kahvilassa on niin iso hälinä että nimi hukkuu puheen virtaan.
Ja niin minun on helpompi lisätä se mikä juuri alkoi kaivaa minua: – Ethän
sinä muuta pois. Maria!
Joku siihen vastaa heti: – Ei Maria, vaan Erkki. Mitäs Maria sinä siinä
kaipaat.
Hämmästyn ja säikähdän. Ja kun alan katsoa, on siinä pöydän äärellä iso
hymyilevä mies. Ties kauanko on jo siinä seissyt.
– Tännekö sinäkin olet eksynyt, mies sanoo kuin tuntisi.
Se seisoo ja seisoo ja kun sillä on kahvikuppi kädessä ja se siinä seisoo ja
katsoo ja ikään kuin odottaa, minä viittaan että istukaa. Helpompi on meidän
puhua silloin.
Niin tapahtuu. Se istuu muitta mutkitta ja katsoo minua ja alkaa puhella. Ja se
puhuu sanoja joita suusta tulee paljon. Niin paljon, etten niiden merkitystä heti
ymmärrä.
– No mitä Erkki? sanon kuin kokeeksi. Ei se nimi kyllä herätä mitään mielessä.
Ellei tätä: Erkki – edistyksen merkki.
En ehdi sanoa sitä, kun mies alkaa puhua:
– Hyvää kuuluu. Olenhan minä Erkki, edistyksen merkki, se itse sanoo ja
nauraa.
Outoa, mutta ei auta. Tunnenko minä tuon? Sattumaa. Olen minä varmaan
hänet joskus jossain tavannut. Tyhjää tyhjää on silti, ainakin minun päässäni.
Uppo-outo on tämä mies vaikka miten sitä silmäilen.
Mietin että jos on vain yksinäinen. Moni on.

Tai sitten toisin. Ehkä tämmöinen on täällä tapana, ihmiset eivät ole juroja,
vaan vähän kuin karjalaisia, ystävällisiä ja sanavalmiita.
Sanavalmius tarkoittaa myös jatkuvaa puhetta, ainakin miehen mielestä. Nyt
mies jo muistelee yhteisiä aikojamme työssä. Niin se ainakin sanoo ja
nyökkäilee siinä kuin juoppolintu sen liikkeen ikkunalla sodan jälkeen. – Kyllä
me Viljo oltiin silloin vielä nuoria, se lisää.
– Ikää on tullut, minä myönnän vaikka alkaa tämä Viljottelu harmittaa. Minä
voin olla mitä vain, mutta Viljo en ole. Yleinen vitsi. Niin kuin se johtaja. Vaan
en jaksa siihen nyt puuttua. Paras on vain mennä eteenpäin, ikään kuin jatkaa
tätä keskustelua.
– Kun aika kuluu, ikää tulee. Toinen puoli vähenee, toinen lisääntyy, se on
sitä vanhaa matematiikkaa, sanon ja lisään vielä varmuuden vuoksi: – Edessä
olevan lyhenee, mennyt pitenee.
Eihän sitä tiedä, miten ja millä tavoin eri ihmiset samat sanat ja lauseet
ymmärtävät, jään miettimään. Mutta äkkiä en enää muistakaan mistä juuri äsken
puhuttiin. Pitikö minun vastata vielä johonkin?
– Näin on, mies sanoo kuitenkin. Tyytyy siihen mitä sanoin. – Mennyttä on
mennyt aika.
– On se, minä myöntelen siihen, saan taas siitä kiinni. – On on.
Me puhumme, näin tässä mennään nyt, vuorotahtiin hiihdetään näillä
kevätkeleillä. Se sopii minulle kyllä. Olen valmis myöntymään mihin tahansa,
kunhan minun vain ei tarvitse haastaa riitaa.
Niin sanoi äitikin. Aina on helpompi olla samaa mieltä jokaisen kanssa. Sillä
lailla tulee toimeen ja saa niitä ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaakin. Vaikken
minä sitä ole sen kummemmin huomannut.
Mies alkaa kysellä elämästä ja voinnista ja minä kerron että kummatkin ovat
kunnossa. Hyvä on vointi, hyvä elämä. Katson taas mustaa kahviani ja kun näen
lautasen reunalla sokeria, lisään sen kahviin ja hämmennän.
Jos se vaikka korvaisi maidon puutteen.
Niin ei käy. Hörppään sitten ja petyn raskaasti koska kahvi maistuu aivan liian

makealta. Vaan oma oli syy. Mies katsoo minua taas ja alkaa nyt puhua muusta,
itsestään. Ja muistan miten äiti sanoi senkin, ettei mikään kiinnostaa kissaa
enempää kuin sen oma olo. Sama koskee ihmistä. Vaikka mistä aletaan puhua,
lopulta jokainen puhuu omista asioistaan, hyvistä ja huonoistakin, jos hyviä
uutisia ei ole. Ja mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän huonoja asioita on.
Kuulen sitten varsinkin jälkimmäisiä. Ja kyllä niitä riittääkin, sairauksia. Mistä
me puhumme jos emme niistä, kuten se yksi mies sanoi.Tällä miehellä on ollut
syöpä eikä vain yhtä vaan kaksi ja vielä aivan erilaista, mutta ne molemmat on
viimein voitettu, ainakin toistaiseksi.
Katson sitä ja näen sen silmät nyt. Jotain tuttua niissä on. Jos olen miehen
sittenkin joskus ennen tuntenut? Jos ollaan oltu vaikka töissä yhdessä, kyllä se
on mahdollista. Isoja ovat olleet monet työpaikat, paljon väkeä ennen oli töissä
ja ainakin muutaman kerran vaihdoin firmaa. Ei niitä kaikkia työntekijöitä voi
millään muistaa. Missä ja milloin olemme tavanneet, sitä ei ehkä ole kohteliasta
kysyä.
Taas se alkaa puhua taudeista. Mietin syöpää, joka syö, syö ihmisen, jollei
sitä yritä vastustaa. Tämä on kuitenkin siihen kyennyt. Muistan äkkiä, että
Mariallakin oli syöpä ja sen toinen rinta leikattiin, mutta se ei mielialaa
häirinnyt. Yhtä kaunis ja mukava se oli ja yhä on.
Mutta Marian asioista en halua puhua tälle jota en sittenkään tunne. Otan
mieluummin osaa miehen murheisiin ja myönnän taas aivan kaiken mitä tämä
sanoo.
– Olen tästä torille menossa, lähde mukaan. Tuolla on niin hyvä päivä olla
ulkona, mies alkaa nyt puhua.
Katson sitä hetken, mutta kahvi on pahaa liian sokerin kanssa ja muutenkin:
olen minä täällä jo istunut. Olkoon sitten vaikka niin.
– Mikäs, voin minä lähteäkin, myönnyn.
Jätän kahvin ja laitan lautasliinan kupin päälle, jolla peitän sen etten ole saanut
kahvia juoduksi. Nousen ja kiitän ja nainen tiskin takaa huikkaa vielä: – Liisalle
terveiset. Minä lupaan viedä, koska on ihan turha alkaa täällä selitellä

sekaannuksista. Jos jonkun Liisan näen, niin kerron... Näin mieliala pysyy
parempana kaikilla. Ja se nuori tyttökin sanoo vielä kauniisti: – Hyvää
päivänjatkoa.
Minä toivotan sitä samaa. Äkkiä kaikki käy ja tapahtuu, sillä huomaan, että
seisomme jo siinä pihalla ja tämä mies taputtaa minua olalle. – No niin, matkaan,
Hopea. Ja minä katson miestä ihmeissäni enkä ymmärrä mitä noin outoon
kehoitukseen pitäisi vastata. Siksi hymyilen ja hymähdän. Ehkä vastausta ei
odotetakaan, ehkä se ei ole tärkeää.
Tärkeämpää on tämä, että tunnen miten lämmin on ilma ja tuulikin. Aurinko
paistaa ja kadun pensaikossa hyppii ja silputtaa varpusia. Kun mies lähtee ylös
katua, minä seuraan. Kuljen siinä mukana vähän kuin meidän spanielimme
silloin ennen, tulee mieleen. Mikä sen nimi oli: Jekku? Ehkä se oli Jekku vai
Vekku. Kyllä Maria sitä koiraa rakasti.

21.
Torille pitää mennä vielä kadun yli, mutta se onnistuu helposti, koska ei tässä

juuri liikennettä ole. No, ei ole valojakaan. Pelkkä suojatie. Vaan sen tehtävänä
on suojata jalankulkijaa autoilta.
Silti seisahdun sen eteen, en uskalla mennä heti. Mutta kun iso mies menee
edellä, voi minunlaiseni pieni seurata, minä mietin ja äkkiä ajatus huvittaa
minua. Ja niin me olemmekin kohta noin vain ylittäneet kadun. Hän menee
edellä kuin Majakka ja minä kuljen Perävaununa takana.
Torilla alan katsoa mitä sitten tekisin. Enhän minä tuota tuntematonta voi
loputtomiin seurata. Hän ei näytä sellaisia miettivän, vaan suuntaa suoraan
kalakojulle. Siellä hän alkaa puhua myyjän kanssa, tuntee näköjään tämän.
Taitaa tuntea koko kaupungin, tai sitten on sellainen luonne: jokaisen ystävä. Ei
semmoinen ole pahasta. Mies ostaa kuhafileitä jotka on Suomen omilta vesiltä
pyydettyjä, ei niitä jotka Eestistä on tuotu vaikka ne ovatkin halvempia. Hyviä
varmaan myös. Mutta kotimainen on kotimaista. Näin ne siinä puhuvat.
Minä kuuntelen ja muistan miten Maria piti paitsi kalasta erityisesti kuhasta,
valmisti sitä kotona usein. Kuhaa a la Mannerheim.
Siinä oli piparjuurta, tai ainakin jotain hyvin hienoa ja väkevää. Alan puhua
tästä, mutta kumpikaan ei kuuntele. Iso mies kehoittaa minuakin ostamaan kalaa,
koska se kasvattaa järkeä, eikä järjen lisääntymisestä olisi kaikissa asioissa
haittaa kenellekään. – Sinulle varsinkaan, mies nauraa. – Järkeä tarvitaan. Vai
mitä? Ja mies taputtaa minua olalle ja lisää miettivämmin: – Kyllä järki olisi
tässä maailmassa yhä todella tarpeen.
Ja sitten mies alkaa kuitenkin nauraa, vaikka puhuu surullisia.
Iloinen mies, mikä nimensä nyt sitten olikaan? Mies taputtaa minua vielä olalle,
mikä siltä käy helposti, ei tarvitse kuin vähän laskea kättä alemmas. Se sanoo
nyt, että suunnistaa kotiaan kohti, jossa vaimo jo odottaa. Hän katsoo minua
yläilmoistaan; katsoo kuin ystävää. Niin myös minä kiitän kaikesta, vaikka en
tiedäkään miksi ja lisään vielä että oli hauska tavata. – Myös minä suunnistan
tässä kotiin, sanon.
Niin me eroamme.
Äkkiä tajuan, että olen siinä torilla yksin.

Se tuntuu hetken kummalliselta, koska en minä tänne torille ajatellut lainkaan
tulla. Mutta tässä seison kuin Luther enkä muuta voi. Tai hän ei voinut, ainakaan
omien sanojensa mukaan ja naulasi teesinsä joita kylläkään en enää muista. Sen
muistan, että Luther vihasi isäänsä ja samasti hänet paaviin ja tuli sen vuoksi
vastustaneeksi paavin valtaa ja Vatikaanin synnillistä elämää ja sai puolelleen
useita valtioita joiden maalliset ruhtinaat halusivat uuden uskon varjolla
mieluusti ryövätä katolisen kirkon omaisuuden. Lyijykatotkin revittiin jos
sellaisia kirkoissa oli. Mutta tämän muistaminen ei minua auta, olen tässä yhä
yksin enkä edelleenkään tiedä minne mennä.
Koska jotain pitää aina tehdä, lähden vain hitasti kulkemaan. Ja kun aikani
kuljen, olen taas perillä jossain. Sen muistan vanhasta kokemuksesta.
Kun on kaunis ilma, riittää torilla väkeä. Siinä on iso kahvitelttakin, mutta
minähän join jo kahvin ja toisenkin. Vaan joskus sekään ei auta, ei kirkastunut
pää tämän enempää.
Pitäisikö sitä vielä hieman vahvistaa. Otan kukkaron esiin ja lasken rahoja ja
ainakin siinä on pari isoa kiiltävää kolikkoa, kahden euron kolikoilta ne
näyttävät. Ehkä minä vielä kahvin saisin. Ja saankin kun menen jonoon.
Muutama pienempi kolikko vielä jää. Sitten istahdan pienen pöydän ääreen joka
siinä tyhjänä ja pyöreänä odottaa ja katson miten varpuset puikkivat maassa ja
etsivät muruja.
Aurinko paistaa, hetken on hyvä olla. Taas minua alkaa nukuttaa. Mutta
varpunen herättää. Miten nopeita, uskaliaita ja pieniä ne ovat. Ihmisiin ovat
tottuneet, yksi hyppii pöydälläkin, ei pelkää minua lainkaan. Kurkkii jopa
kahvikuppiin. Tai pahvinen mukihan se vain on, mutta mahtaako varpunen
huomata eroa. Se toivoo vain, että löytäisi mukin ympäriltä ja miksei sisältäkin
muruja.
Saa lintu pieni pettyä, sillä minä olen mukin juonut jo tyhjäksi eikä kahviakaan
löydy. Vaan ei varpunen siitä piittaa pätkääkään, tekee mieleni huomauttaa.
Mistä sekin sanonta tulee, lapsuudesta ehkä? Ja miksi pätkää? No, se tarkoittaa
vähää. Pekka ja Pätkä taas oli sarjakuva ja filmi. Niitä luin ja seurasin kun sota

oli ohi. Silloin oli kaikki jo hyvin, ja elämältä se tuntui, vaikka kun sitä aikaa
näin jälkeenpäin miettii, käsittää että sodan aikana ja myös sen jälkeen oli pulaa
ja puutetta vähän kaikesta. Mutta kun muusta paremmasta ei niin nuorena tiennyt
mitään.
Nyt taas ei ole loppua turhalla tavaralla täällä. Siitä tulee muutakin mieleen.
Maailmassa on kaikkea, mutta myös maita, joissa ruokaakaan ei löydy. Olenhan
minä nähnyt ja lukenut siitä. Aivan varmasti olen. Ihmisiä jotka ovat laihtuneet
luurangoiksi, ihmisiä jotka pyrkivät epätoivoisesta tänne missä vettä ja ruokaa
vielä on ja vilja yhä jotenkin kasvaa.
Koska ilmasto muuttuu, sanovat että vilja kasvaisi täällä aina vain paremmin.
En tiedä. Kasvaa se siellä, missä vielä saadaan sadetta. Mutta entäs kun sitä
herranlahjaa saadaa liikaa. Hetken mietin sitä ja taas tulee mieleen kuivuus.
Olisiko se vielä pahempaa? Muistan että olen nähnyt kuvia siitä, miten ihmiset
ensin putsataan rahoistaan ja sitten ahdetaan kumiveneisiin jotka sitten uppoavat
kun heitä on tungettu niihin liikaa. Ihmisiä, joilla ei ole jäljellä muuta kuin
toivonsa. Kunnes sekin katoaa.
Juuri nyt en halua ajatella sitä. On näitä omiakin murheita, vaikka pieniä.
Olenko minä lukenut tuon jostain lehdestä vai nähnyt ihan television ruudulta
nuo laihat ihmiset. Mutta kun nostan katseeni ylemmäs, ei täällä televisioita ole,
vain tämä todellisuus. Näen auringon ja taivaan ja kevyet pilvet. Se helpottaa
oloa. Älä ajattele synkkiä, älä mieti maailman pahuutta, yritä katsoa kauemmas.
Usko ja toivo sinäkin.
Usko ja toivo? Sen olen lukenut jostain. Ora et labora. Mutta se oli muuta:
rukoile ja tee työsi. Vaan enemmän pidän siitä toisesta, jota en latinaksi muista:
Odota ja toivo? Kuka niin sanoi? En vain muista. Ja ajatus siirtyy siitä muualle
taas. Vaikka minnekä ikävistä asioista pääsisi. Silti yritän. Keskity! Mieti, mitä
haluat nyt.
Niin alan miettiä toden teolla, mistä löytyy tie kotiin. Mutta ei se tästä vielä
osu silmiin. Katse menee eteenpäin ja siirtyy kojuun, jossa myydään maan
antimia. Siinä on tomaatteja. Punainen on väri jonka aina huomaa.

Katson tomaatteja pitkään kauempaa. Niitä on paljon ja kaikenlaisia, ihan kuin
ihmisiäkin. Pieniä ja punaisia ja suurempia ja vähän vaaleampia, kuin roosaa.
Jopa vihreitä ja keltaisia.
Muistan että joskus löysin tältä torilta oikeita entisen ajan tomaatteja, jotka
vielä maistuivat sellaisilta kuin tomaattien pitäisi. Niitä viljeli kotipuutarhassaan
vanha nainen ja sitten hänen tyttärensä, eivät käyttäneet mitään luonnottomia
myrkkyjä, lannoittivat jollain aidolla kanankakalla hyvää kuohkeaa multamaata.
Kumpikin on jo kadonnut, katosivat aikaa sitten jonnekin, ensin äiti, sitten tytär.
Ei sellaisia oikeita tomaatteja ole enää mistään saanutkaan. Vetisiä ja mauttomia
vain. Vedellä ja kemikaaleilla niitä kuulemma myös ruokitaan.
Menen kuitenkin kojulle ja pidän kukkarosta kiinni. Vanha mielihalu ajaa
minut sinne, vaikka myyjänä on nuori poika. Mietin hetken onko järkeä ostaa
tomaatteja, jos sitten siihen menevät kaikki loput rahani. Mutta mihin minä ne
muutenkaan kuluttaisin, kun en edes tiedä, millä bussilla voisin ajaa kotiin.
Taksiin nämä eivät riitä eikä osoitteeksi myöskään riitä pelkkä koti. Parempi
syödä tomaatti ja toinenkin ikään kuin kahvin jälkiruuaksi. Vaikka makeaa
jälkiruuan kai pitäisi olla: rahkapiirakkaa tai tiikerikakkua. Kumpiakin äiti ennen
leipoi. Rahkapiirakasta pidin enemmän.

22.
Makean ajatteleminen innostaa hetken, mutta pyyhin kakut pois mielestä.
Makeaa en saa syödä. Tulee se ahne sokeritauti ja syö puolestaan minut, vie jalat
ja kaiken. Ensin kuitenkin amputoidaan varpaat, sitten jalat. Ja sitten vasta
katoaa mieli ja sydänkin.

Sen sanoi paitsi Maria myös lääkäri. Vai välittikö Maria lääkärin sanat omalla
tavallaan.
Miten vain. Parasta on unohtaa kaikki makea.
Tomaatit odottavat minua, sellainen ajatus takoo päässäni seuraavaksi enkä
saa sitä katoamaan. Ehkä niitä siis pitäisi hankkia. Otan vielä muutaman
askeleen eteenpäin ja tulen myyntiauton luo. Se on avannut sivunsa ja siitä on
tullut pitkä pöytä. Pöydällä on vaikka mitä vihannesta, mutta minä alan tutkia
tomaatteja nyt aivan läheltä. Katson lähinnä punaisia, pieniä ja isoja. Muistan,
että pienet ovat makeampia, joten ihmettelen hetken niitä.
Eivät ne katsomisesta kuitenkaan parane, jos eivät pahenekaan.
– Mitä tohtorille saisi olla, se nuori poika kysyy, kun on saanut edellisen
asiakkaan hoidetuksi ja tulee siihen.
Tämäkin kutsuu minua niin. Onko se tosiaan tässä kaupungissa jokin yleinen
vitsi niin kuin minun lapsuudessani, tai oliko se jo nuoruuden aikaa. Taas
muistan, miten persaukiset puhuivat keskenään ja sanoivat toisilleen joka ainoa
päivä:
– No mitä johtaja?
– No mitä itse? Niin siihen piti vastata. Mutta tähän tohtoriin minä en vastaa
mitään.
Maahan lyötyä sakkia olivat, mutta sittenkään eivät suostuneet maassa
makaamaan. Mutta minä seison tässä vielä ihan jaloillani.
Mumisen siinä jotain ja katson poikaa. Mahtaako ollakaan niin nuori, kun sen
vieressä seisoo tyttö, joka auttaa myynnissä ja puhuttelee poikaa isänään. Mutta
minun silmissäni poika se on, melkein maitonaama lapsi vielä.
Poika alkaa yllättäen siinä kertoa isästään. Sanoo että voi kertoa tälle nyt
nähneensä viimein taas minun.
– Matkoillako olette ollut? poika kysyy.
Ja minä mietin ja vastaan: – Kyllä. Matkaa se on muutenkin tämä elämä.
Mutta kun se yhä jotain siinä odottaa, lisään: – Ja sanokaa isälle paljon
terveisiä.

Nyt on äiti taivaassa taas tyytyväinen. Ei ole unohtunut kohteliaisuuden oppi
pojalta. Kohtelias pitää olla, se ei edes maksa mitään, äiti painotti. Isää en tunne,
mutta hyvän pojan on saanut aikaan.
Käytöksen taidon, sen jos minkä olen elämässä oppinut. En vain äidin vaan
ihan kaikkien kokemusten kautta. Matkalla täällä ollaan, toden totta. Mutta en
voi olla toivomatta, että pääsisin vähitellen perille.
Ehkä minun todella pitäisi ostaa tomaatin tai pari. Jos noita kolikoita on. Hyvä
jos otan matkaevästä. Muistan että joku tuttu mies kutsui sillä nimellä naista
jonka oli pyytänyt seurakseen matkalle, mutta kuka se oli? Samantekevää. Kun
ei muista, ei muista. Kyllä se sitten palautuu mieleen, kun on tarpeen. Maria
pitää myös tomaateista, tässä olisi tuliaisia. Maria odottaa varmasti jo kotona, on
ehkä taas huolisaan. Voi Mariaa. Marian kanssa on matkattu ja käyty vaikka
missä. Erityisesti muistan sen syvän ison vuoristojärven joka oli Ranskassa.
Kaunista kaunista, niin me molemmat siellä huokailimme.
Ei se järvi Ranskassa ollutkaan, vaan Italiassa. Sillä järvellä oli nimikin,
kaikilla niillä on, jos ei muuta niin Nimetön. Se alkoi C-kirjaimella. Mutta
vaikka miten mietin en muista. Ja sitten se nimi on kuitenkin siinä kuin
tarjottimella, putkahtaa esiin kuin tuolta ison talon nurkan takaa tulee juuri
sininen urheiluauto:
– Garda. Lago di Garda. G se kirjain olikin eikä mikään C.
Huomaan taas että puhun ääneen.
– Italiassa on nyt oltu, matkoilla on oltu, lisään siksi. Ja poika nyökkii ja
kyselee millaista siellä oli samalla kun alkaa jo laittaa tomaatteja pussiin, se on
ehtinyt jo siinä kysyä mitä tahdon. – Riittää, sanon, en minä niitä noin paljoa
tarvitse. Hän tarjoaa vielä perunoita, mutta niitä ei tee mieli. Ei purjoja, ei
omenia, ei kurkkua. Mutta entä luumuja? Kyllä, mikäs. – Ovatko ne makeita,
kysyn vielä. Ja muistan sitten vasta, että minulla ehkä ei ole tarpeeksi rahaa ostaa
niitä. Ehkä ei edes tomaatteja.
Se saa minut vakavaksi ja häpeämäänkin hieman.
– Otan jos saan maksetuksi, sanon varovasti. Se katsoo ihmeissään, ei oikein

ymmärrä. – Katso sinä nuoremmilla silmilläsi, lisään. Annan kukkaron pojalle,
joka alkaa sitä tarkastella kuin omaansa. Mutta kun annoin luvan. Itse asiassa on
hyvä, että juuri hän tutkii kukkaroa, sillä poika vetää sieltä esiin pienen viiden
euron setelin kuin taikuri ja alkaa sitten ynnätä kolikoita.
– Laitan näillä mitä tässä on, se sanoo ja antaa kohta läpinäkyvän
muovipussin, jossa luumuja. –Ne ovat suomalaisia, paikallisia, poika mainostaa.
– Makeita ovat.
Sen minä kyllä helposti uskon. Tuntuu olevan luotettava tämä poika.
Semmoinen tuntu on ja jotain vanhastaankin muistan.
Näin olen päässyt kokonaan rahoista, mutta saanut myös jotain. Mitään muuta
en enää tarvitse. Nyt vain kotiin. Kotiin... Siellä sitten avaan pussit ja syön ensin
tomaatin ja sitten luumun. Tai annan pussit Marialle, joka varmasti pesee ne ja
vasta sitten tarjoilee. Kyllä Marialle luumu kelpaa, varsinkin jos on makea ja
hyvin pesty.
– Hyvää päivänjatkoa, sanoo tämäkin. – Samoin, vastaan. Ja niin vetäydyn
siitä syrjemmälle, kun muita ostajia kerääntyy. On kesä, syyskesä kai, koska
luumujakin saa ja omenia. Kaikki paikallisia, oman seudun satoa. Se jos mikä on
hyvää nykyaikaa. Muu on muuta. Intiasta, Etelä-Afrikasta tai Chilestä saakka
tuodaan hedelmiä, jotka pysyvät tuoreina, koska ne on käsitelty sellaisilla
myrkyillä että hevonenkin tuupertuisi.
Omenista pitäisin, jos eivät ole happamia, mutta eikö kotona ole niitä omia
puita? Jos, miksi ostaa vieraita. Jossain omenapuita on ollut, omiksi olen niitä
voinut kutsua. Isoja vihreitä ja pienempiä punaisia omenia niissä kasvoi. Ja ne
punaiset, ne vasta olivat makeita. Ainoita joita itse saatoin syödä. Maria taas piti
happamista vaikkeivät ne olleetkaan pihlajanmarjoja.
Mutta omenat unohtuvat, kun lähden eteenpäin ja ohitan teltan, jossa ei näytä
olevan kaupalla mitään, ellei sittenkin aatteita. Jonkun puolueen teltta se on kun
katson, otan oikein lasit silmille ja tuijotan ja tavaan. "Ihmisen hyväksi", siinä
lukee.
Hyvä hyvä. Mutta miten? Ihmisen hyväksi luvataan ja annetaan makkaraa ja

ilmaista kahvia, mutta mitä pitäisi tehdä vastineeksi, ilmeisesti kuunnella jotain
saarnaa ja äänestää oikein. Kumpaakaan en halua, eikä enää ole jano saati
nälkäkään. Painettu lappunen tungetaan kuitenkin käteen ja katson sitä ja kiitän
ja kuljen se kädessä torin laidalle. Kun sekään ei tunnu hyvältä paikalta, ylitän
lopulta kadun kun autoja ei varmuudella näy. Ja sitten? Sitten suunnistan
eteenpäin kohti kapeaa katua joka johtaa jonnekin alemmas. Se siinä minua niin
hiljaisena ja yhtä kaikki avoimena odottaa ja ottaa minua sitten ikään kuin
kädestä.

23.
Jano minulle nyt tulee, kun aurinko yhä paahtaa, vaikka se sitten sukeltaa mustan
pilven taakse. Pilvi on iso, se jyrähtää; taitaa olla kunnon ukkospilvi.
Uhkaavalta se näyttää, tuollaista pilveä pidettiin ihan Jumalana ennen vanhaan.
Tai ainakin Jumalan lähettämänä. Jyrinä kertoi Jumalan rattaista ja salamat olivat
Ukon nuolia, varoituksia siitä, ettei synnissä pidä ihmisten elämän.
Mutta ei ole ukkonen vielä lähellä ja tässä kaupungin luona, vaan tuolla järven
yllä. Tästä se järvi näkyy äkkiä hyvin: suuri on vesi. Se näkyy tähän hyvin
saarineen ja salmineen. Ja olenhan minä synnitön, ainakin luulen olevani.
Taas minua alkaa laulattaa, sillä äskeiset sanat salmista ja saarista kuuluvat
lauluun: – Kallaves, Kallaves. Mutta sillä suunnalla en kyllä ole, tämä on ihan
etelää. Ainakin näyttää siltä.
Kyllä se niin vain on. Tämän seudun tunnen omakseni, on tämä kotiseutua

siis. Jossain täällä koti on. On. Pohjoisessa en ole, en Lapissa, tunturit tuntisin.
Siellä ylhäällä on myös oltu ja vaellettu ja vietetty aikaa, syöty juuri pyydettyä ja
nuotiolla paistettua kalaa ja juotu teetä ja rommiakin joskus.
Se kyllä oli silloin nuorempana. Mutta kenen kanssa. Marian kasvoja en sieltä
saa mieleen vaikka miten yritän. Maria ei halunnut sääskien syötäväksi. Niin
aina puhui. Ja niin Maria ei koskaan Lappiin lähtenyt, vaikka paljon siitä
puhuttiin.
Mutta mutta. Kenen kanssa minä siellä sitten kuljin? Ainakin olin nuori koska
jaksoin kantaa rinkkaa, jossa kulki mukana koko koti. Ja kyllä matkaevästäkin
sai haukatuksi silloin joskus.
Nuori en enää ole, Luojan kiitos. Nuoruus on kuin sairaus, pelkkä penikkatauti.
Kuinka ennen sanottiin, niin se pitää yhä paikkansa. Että vanhuus on viisaus. Tai
olisi, jos joku vanhaa kuuntelisi. Mutta ei vanhaa kannata kuunnella, kun se vain
horisee, tuumivat nämä nykyajan juntit ja taliaivot, kuplissaan elävät.
Vaan mitäpä siitä enää. Minua ei kannata kuunnella juuri nyt, koska juuri nyt
en ole viisas. Enhän vieläkään saa mieleen missä oikein asun; miten pääsen tästä
kotiin. Mutta jos en nyt puhuisi itsestäni, se puheenaihe kyllästyttää. Palataan
vanhaan. Siinä on vara parempi. On se vain niin, ettei kokemusta voita mikään.
Silti tuntuu, että on turha mainita siitä kenellekään, sanoa mitään. Hyviä
neuvoja on aina helppo antaa. Mutta entä sitten. Kuka niitä kuuntelisi. Siksi on
parempi vain elää ja kulkea eteenpäin ja antaa toisten hoitaa puhumisen ja
asioiden eteenpäin viemisen. Eteenpäin! Sillä eteenpäin elävän mieli. Sellainen
ihminen on.
Jään sitä miettimään. Tai sanotaan, että ihmisen ainakin pitäisi olla sellainen.
Alkaa sataa, isoja pisaroita jotka läiskähtelevät ensin harvakseen asfalttiin.
Mutta pian sataa jo tiuhemmin. Tajuan että kastun kohta läpimäräksi ja mitäs
sitten?
Siihen minä vastaan ihan itse. Sitten tulee sairaus. Niin kuin aina.
Vanhuudella on viisi kuusi kumppania eikä niistä yksikään ole paras
mahdollinen toveri.

Onneksi kohdalle sattuu kauppa, jonka ovi on auki. Niin menen sisään sadetta
pakoon.
Pieni tämä kauppa näkyy olevan, yksi myyjä kassakoneen takana, mutta hyllyt
aivan mahdottoman täynnä tavaraa. Ruokakauppa. Mitäpä sieltä ei silti löytäisi.
Tavaroissa on oma tuoksunsa. On muutakin kuin ruokaa: vessapaperia,
shampoota, jopa kukkia.
Jään niitä katsomaan. Jos ostaisin kimpun noita punaisia, niin leppyisi Maria
kun menisin niiden kanssa kotiin. Vaan turhaan sellaista mietin. Onhan minulla
jo ne luumut. Mitään ei itse asiassa tee mieli, ellei sentään juotavaa.
Ja tulee se toinenkin stoppi: millä ostaa, kun ei ole rahaa.
Katson, mutta aivan tyhjänä kukkaro pysyy. Etsin oikein laseja silmille, mutta
en löydä niitäkään heti. Mutta kun pengon pusakan taskuja, osuu käteen vielä
yksi kolikko, iso ja kiiltävä. Ja kun sitä tutkin, kun otan oikein silmälasit esiin
siitä samasta taskusta jossa ne ovat kaiken alkaa olleet, näen että se on kahden
euron kolikko.
Markoista pidän enemmän mutta näillä kiiltävillä leikkirahoilla on nyt vain
tultava toimeen. Ennen kahvi maksoi kaksi markkaa, sitten heti kohta kaksi
euroa. Niin kaikki maassa hetkessä kallistui. Se jos mikä oli taitavan taikurin
temppu.
Kuusinkertaisesti, sanoi Maria. Vai kuka sanoi? Se oli joka tapauksessa asia,
jolle ei voitu mitään. Taikurit ja huijarit ja silmänkääntäjät ovat aina niitä, jotka
kaikessa voittavat.
Mutta mitä maksanee pullotettu vesi nyt täällä. Ehkä sen saisin, ihan kuplivaa
vettä joka rauhoittaa vatsaa. Se kun on alkanut pitää taas pientä ääntä.
Oikeastaan niin kovaa, että minua alkaa hävettää.
Kuljen kaupassa hiljaa, vähän on sellainen tunnelma kuin omenavarkaissa
lapsena. Menen ohi pakkausten joissa on valmista ruokaa, sitten jugurttien ja
juustojen hyllyt tulevat vastaan; maitojenkin hylly. Päädyn lopulta niille joita ei
jäähdytetä. Ne ovat täynnä olutta, sitä löytyy vaikka minkälaisissa pulloissa.
Olutta ei kuitenkaan tee mieli. On siinä sitten onneksi yksi kylmää hurisevä

kaappi jossa colaa ja jaffaa ja vettäkin. Yhdessä on kuplia ja vitamiineja ja otan
sen, koska tuntuu että hinta ei ylitä minun kolikkoani. Ja totta, kun sen rouva
kassalla vilauttaa sitä koneessa, näen että saan vielä muovipussinkin siihen
hinnan päälle mahtumaan.
Muovipussin otan vaikka paperikasseista pidän enemmän, ne kun voi polttaa
uunissa. Mutta kun ulkona sataa, se tekee paperikassista nopeasti sellua. Saan
pari pientä kolikkoa vielä takaisin ja kiitän ja toivotamme hyvää päivänjatkoa.
Sillä hyvä kai päivän ja sen jatkon pitäisi aina olla kaikille ihmisille.
Niin kaikki on tehty, mutta sade ei suinkaan ole vielä lakannut, yltyy vain.
Siksi jään siihen oviaukkoon ja odotan, että sade menisi ohi. Jos kerran on
kyseessä ukkonen, tiedän, ettei se koskaan jää paikalleen nyhjäämään. Minä vain
niin teen.

24.
Seison siinä ja huojun niin, että otan tukea oviaukon seinästä. Se on iso ja vaalea
ja vasta rapattu. Hyvin siitä voi kiinni pitää.
Taas minua alkaa nukuttaa. Onneksi seinä on tukena. Se ei kaadu eikä myyjä
ihme kyllä hätistele minua pois. Varmaan näkee hänkin, miten ukkossade kaatuu
maahan. Sade sataa ja on oven edessä kuin toinen seinä. Miten minä tästä voin
jatkaa matkaa, tuo seinä ei avaudu minulle, koska siinä ei ole ovea ollenkaan.
Ainakaan heti en voi lähteä. On vain oltava ja odotettava.
Mutta sitten sade loppuu, se loppuu äkkiä – taas kuin seinään. Siitä tulee
entiset ajat mieleen, aina palaa se lapsuus maalla takaisin. Ukkonen on sellainen,
se menee minne mielii ja kulkee nopeasti mutkitellen ja suuntaa vaihdellen.
Mutta jos jämähtää paikoilleen järven ylle, niin siihen se jää. Ja antaa silloin
myös salamoiden sataa.
Jään sitä miettimään ukkosen lailla. Mietin myös sanoja: veden seinää ja sitä
että sade loppui kuin seinään. Kaksi seinää, jotka silti ovat eri asioita. Moni asia
muuttuu, kun sitä katsoo eri kulmasta. Kun jokaista sanaa voi tulkita, niin kyllä
maailmaan erimielisyyttä mahtuu kilokaupalla ja lopulta tonneittain.
Niin käy varsinkin pahassa, ikävät asiat on helppo saada solmuun; riidan voi
synnyttää mistä vain. Se on nähty; se nähdään, se tullaan näkemään.
Kuka niin on sanonut? En muista.
Mutta mutta, mutisen taas. Joskus tulkinta antaa myös uusia mahdollisuuksia.
Niitäkin on riittänyt. Ja nyt sellainen tulee, koska ei sada. Voin siis lähteä.
Käännyn ja kiitän myyjää vaikkei tämä sitä edes huomaa. Otan askeleen ja
toisen ja niin kuljen jo kadulla, olen ulkona ja saan taas mennä vapaasti minne
vain.
Minne kuljen sitä en tiedä, mutta jokin minua varmaan alkaa juuri nyt
johdattaa. Ei mikään ihana enkeli, vaan jokin muu. Vaisto se on ihmiselläkin

eikä vain eläimillä. Eläimet tietävät minne suuntaavat. Ne osaavat sen, vaikka
eivät puhu eivätkä saarnaa, mutta silti kulkevat tai uivat tai lentävät. Ja näyttävät
aina myös tietävän mihin haluavat ja jopa sen miten sinne sitten pesänsä ja
majansa rakentavat.
Tuo ajatus alkaa hieman jopa naurattaa. On se ylevä, kuin Raamatusta ikään.
No. Sitäkin kirjaa on tullut joskus luetuksi. Kaikkea olen lukenut, hyviä asioita,
suuria viisauksia, satoja kirjoja, tuhansia varmaan. Vaan minne ne sanat ovat
hukkuneet? Kadonneet kuin kaivoon kannettu vesi.
Johdatusta, kohtaloa, sattumaa on minun elämäni ollut. Vai pitäisikö sanoa
että ollut sattumaa myös, lisään mielessäni. Kaikkea voi ajatella, kaikesta voi
uneksia, kaikkea voi yrittää. Mutta mitä elämä antaa ja mitä siitä koetusta käteen
jää, siitä kasvaa aina toinen tarina.
Juuri kun alan riidellä itseni kanssa, myös se ajatus katoaa, alkaa pätkiä kuin
se entinen perämoottori Evinrude silloin maalla, lapsuuden järvellä. Ei, sen
moottorin nimi oli Neptune. Nyt minua vievät sekä jalat että vaisto. Vieköön. Jos
kerran jokin lintu, oliko se vallan pääsky, löytää Afrikastakin tänne pohjoiseen,
miten minä en löytäisi jonnekin turvaan.
Vaisto osoittautuu hyväksi. Sillä kun alan ylittää katua, näen, että siinä
toisella puolella könöttää pieni punainen auto. Se näyttää tutulta. Ehkä se on se
sama, jolla tänne ajoin?
Kun menen kuljettajan ovelle ja koetan, se aukenee. Ja etuistuimella on
edelleen avain. Jokin lappu siinä on tuulilasissa kun alan katsoa. Ensin pelästyn
että tulee lisää maksettavaa, mutta onneksi ei kuitenkaan mikään parkkisakko,
kun alan tarkemmin sitä tutkia, vaan selvä mainos: "Sirkus Falanda on tullut
kaupunkiin!"
Sirkus! Mikäpä siinä. Sillä on avajaisjuhla Rantakentällä. Tänäänkö vai koska?
Päivien numerot eivät kerro minulle mitään.
Falanda. Semmoiseen nimeen en muista myöskään ennen törmänneeni. Niin
siinä kuitenkin lukee, jos oikein ymmärrän. Pienemmällä tekstillä on sitten
paljon muutakin. Mutta ilman silmälaseja en näe mitä. Ja lasit ovat taas jossain

muualla kuin silmillä. Eivät ne koskaan löydy silloin kun niitä eniten tarvitsee.
Hetkinen, mitä minä mutisen ja mumisen. Käteen osuu taskusta heti kotelo,
jossa lasit, kun avaan kotelon. Kyllä, omani ovat kun saan ne silmille. Mutta en
sittenkään jaksa lukea. Jotain Falanda-sanassa on tuttua. Ehkä sirkus sittenkin on
vanha, ehkä olen siellä joskus ennenkin käynyt, kun tytär oli pieni. Kati? Kati on
tytön nimi.
Mutta missä Kati nyt on? Vai sittenkin Katja?
Nimeen liittyy jotain eikä mitään hyvää, vaan aika ikävää. En saa siitä kiinni,
kun sitä mietin. Missä, mitä, milloin? Semmoinen kirjakin oli, ehkä ne
kysymykset olivat vain toisessa järjestyksessä. Missä siis on Kati, milloin olen
hänen kanssaan viimeksi puhunut ja mitä. Katariinan siis. Vai Katjan? Joskus
kauan sitten. Se joskus tarkoittaa, että siitä on todella kauan aikaa.
Missä tyttö on? kyselen itseltäni.
Tiedän vain, etten tiedä. Apeus hiipii mieleen. Olen yksin. Istun siinä ja
katson ulos ja huomaan vasta nyt, että että olen avannut oven ja istunut taas
kuljettajan paikalle. Mutta nyt en kyllä lähde enää ajamaan minnekään. Saa
riittää. Ja saakin, sillä en muista, miten saan ykkösen silmään. Parempi etten ala
vaihteita kronklata. Ja siksi toisekseen; minne minä tällä edes menisin. Ei tämä
auto ole minun. Pysy tässä, istu rauhassa, nuku vaikka. Kun lepäät tarpeeksi, pää
selkenee ja muistat tien. Vaisto sanoo sen. Luota vaistoosi. Ei se ole koiran
luokkaa, mutta silti tyhjää parempi.

25.
Vaikka ihmisellä on kohtalo, sitä ei pidä uhmata. Sen taas sanoo vanha
sananlasku. Tai ainakin niin sanoi äitini ennen. Hetken tämä ajatus pysyy
mielessä, kunnes katoaa. Joko nukun tai olen muuten vain horteessa, tyynenä ja
hiljaa kuin lapsuuden joulukuusi ennen.
Kauanko olen siinä ollut, en tiedä, mutta havahdun, kun auton viereen
ilmestyy joku nainen ja koputtaa ikkunaan. Univormun näköinen on sillä yllään.
– Oletteko tässä kauankin seisseet, se kysyy. Tai niin ainakin luulen. Kuulen
huonosti, onhan siinä ikkuna välissä. Minä pudistan päätä, en saa ikkunaa auki,
kun moottori ei käy. On avattava ovea.
– Istun tässä vain hetken, anteeksi, sanon ja se katsoo hämmästyneenä. –
Mutta maksu, pitää maksaa, se sanoo ja toistaa sitä. Tahtoo selvästi, että tästä
nousen ja menen jonnekin mittarille ja tulen takaisin parkkilapun kanssa.
Mutta millä minä maksan, kaikki lantit ovat kadonneet, joka ainoa. On vain se
vesipullo ja muovikassi. Tai ainakin äsken vielä oli. Ne tomaatitkin!
Käännyn ja katson ja näen että pussi on takaistuimella ja helpotun. Nainen
lähtee ja se ilahduttaa myös minua, mutta kohta se tulee takaisin. Sillä on toinen
samanlainen mukana, nainen sekin. Näen, miten tämä ensimmäinen alkaa etsiä
kaikenlaisia papereita, kun taas toinen ottaa autosta valokuvia. Ja kun ne on
otettu, tämä rupeaa kirjoittamaan jotain ja ojentaa lopuksi minulle lapun.
– Mistä hyvästä tämä, kysyn. Ymmärrän, että sakkolappu siinä on. – Ei tämä
ole minun autoni.
Se hymyilee, ei kuule, ei kuuntele; on tällaiseen näköjään hyvinkin tottunut.
Ja siksi kai minä lisään siihen vielä jotain, lähes kirosanan, vaikka ei saisi.
Mutta kun se lipsahti ja lennähti suusta, ihan tuollainen perisuomalainen ja
sinänsä viaton saatana; ei sitä pahempi. Äitihän pesisi muuten suun saippualla.
Nainen ei pidä siitäkään sanasta saati ääneni sävystä, mutta hillitsee itsensä.

Ammatti-ihminen. Monet sanat kulkevat minun päässäni, mutta enhän minä sano
niitä ääneen. Hän taas puhuu tyynesti, hillitysti. Kaikesta näkee, ettei tässä ole
sille mitään uutta.
– Tehän siinä istutte. Ja auto oli jo äsken tässä kun menin ohi. Maksua ei ole
vieläkään suoritettu. Kyllä sakko kuuluu asiaan. Jos haluatte, kiistäkää, kun se
aika tulee. Tuossa lapussa on puhelinnumero ja kerrotaan miten voitte menetellä.
Mutta minulla on tässä valokuvat todisteena ja tuossa on myös toinen todistaja.
Ja sitten nainen kääntyy ja lähtee ja toveri seuraa kuin hai laivaa, eivät
hyvästele, eivät vilkuta, ei ole haikea tämä ero. Menevät vain ja kulkevat
jonnekin, niin kuin tietäisivät minne.
Hyvä etten tule siitä kateelliseksi.
Niin minä jään ja istun edelleen autossa, istun kun osaa nousta pois. Jos kerran
näin on, jos kerran sakko on tullut, voin kai olla tässä nyt rauhassa ihan niin
kauan kuin haluan. Sääli sitä joka sakon joutuu maksamaan joskus, minun vikani
tämä on. Mutta yksi hyvä tässä on, jos oikein muistan, niin toista kertaa ei
lappua voi laittaa. Pysyköön siksi tuossa tuulilasissa.
Hamuan kassin takapenkiltä, otan tomaatin ja syön, toisenkin. Ja sitten juon
hartaasti vettä. Se tuntuu hyvältä, kupliva vesi, niin kuin joskus ilo, joka aivan
itsestään pyrki suustani ulos. Ja mitä tomaattiin tulee, niin se on melkein
tomaatin makuinen. Se on jo paljon näinä aikoina, tekee mieli ääneen sanoa.
Oikeassa oli poika torilla, vai miehen alkuko se sittenkin oli?

26.
Suljen silmät. Vaikka ne ovat kiinni, näen kuitenkin paljon näkyjä, jotka tuntuvat
hyvin todellisilta. Unia ne eivät ole.
Näissä näyissä liikkuu ihmisiä, jotka olen pitkään ja vieläpä hyvin tuntenut.
Ne kaikki ovat nyt siinä touhuamassa ja kyselemässä ja puhumassa omiaan ja
ovat mitä suurimmassa määrin elossa, vaikka ovat jo aikaa kuolleet, jos oikein
muistan. Miksen muistaisi; ainakin olen monia heistä ollut hautaamassa.
Sellaista ei sentään heti unohda. Monta kappelia ja krematoriota olen nähnyt ja
aina on yllä sama musta puku jonka kauan sitten hankin parhaan ystävän
hautajaisia varten jo vuosikymmenet sitten. Mahdun siihen yhä hyvin ja siitä
Maria minua kiittelee.
Miksi nuo kuolleet nyt tulevat minua katsomaan? Haluavat ehkä että liityn
tuohon joukkoon tummaan. Niin voi sanoa, sillä tummaa se on tuo sakki;
valkeita enkeleitä ei näy. Ellei se yksi? Mutta en minä vielä halua lähteä täältä.
Ei ole sellaista tunnetta, ei ole vielä aika. Silti nuo eivät anna periksi. Ja minä
pudistan päätä ja huudan, mutta sekään ei auta.
Siitä seuraakin aivan muuta.
Siihen auton viereen on ilmestynyt iso virkapukuinen mies. Se ojentaa käden,
avaa oven ja sanoo: – Tulkaa tänne katukäytävälle, olkaa hyvä.
Sanat ovat kohteliaat, mutta ääni on käskevä. Ankara ja pahakin. Minä
kauhistun ja huudan ja herään äkkiä siihen. Jotain unta olen sittenkin nähnyt,
mutta nyt on taas kaikki hyvin, lohdutan itseäni.
Unta tai ei, iso mies ei katoa, vaan seisoo siinä yhä. Ovi on auki ja se pyytää
minua kärsivällisesti nousemaan autosta.
Poliisi se on, ihan oikea, alan tajuta, kun olen sitä hetken tuijottanut.
Virkapuku on oikea, sininen, sen kyllä tunnistaa suomalaisista jokainen. Onhan

niitä televisiossakin näytetty jatkuvasti jossain sarjassa. Maria sitä ohjelmaa
katsoi, minä en. Vai katsoinko?
Ehkä tämäkin on unta ja minä nukuin taas. Jos alan vasta nyt herätä.
Mutta vaikka olin unessa, tuo mies taas on edelleen totta. Yritän herätä
kokonaan. Mitä se tahtoo? Sakot on jo saatu, muistan. Ei kai uusia voi lain
mukaan enää antaa? Mutta koska olen kiltti ja kuuliainen kansalainen,
kohottaudun istumaan paremmin ja yritän sitten nousta kadulle.
Se ei heti onnistu. Matala on auto ja nouseminen on jostain syystä työtä ja
tuskaa. On ihan ponnistettava ja otettava ovesta ja istuimesta kiinni, jotta saan
jalat ulos ja pääsen lopulta pystyyn.
Poliisikaan ei ole yksin. Siinä on myös toinen seurana pamppu vyöllä. Muistan
sen vitsinkin: toinen osaa lukea, toinen taas kirjoittaa. Vaikka vitsihän se on, kun
peruskoulu opetti kaikki tekemään kumpaakin. Tosin tämä uusi aika taas
heikentää molempia taitoja niin ettei niitä kohta enää osaa kumpikaan. Mutta
sille minä en mitään voi.
Toinen poliisi tutkii juuri rekisterikilpeä ja soittaa sitten jonnekin. Vai räplääkö
se siinä muuten puhelinta. Ja tämä toinen tiedustelee nyt minulta mikä on
miehen kunto. Puhelin myös hänellä on kädessä, ainakin siltä minusta näyttää.
Heille ei tunnu tulevan pulmaa mistään, kun kummallakin on nykyajan
vempaimia ihan kaksin kappalein. Minä avaan suuni sanoakseni sen, mutta se
palaa omaan kysymykseensä ja tiedustelee uudestaan, mikä on kunto.
– En minä tiedä, kun en tässä iässä enää oikein urheile, sanon. – En ole sitä
kuntoa siksi hirveästi ehtinyt hoitaa.
– Niin on ollut paha talvi, sanon ja jatkan, kun se yhä vain tuijottaa eikä puhu
mitään. – Vähän oli taas lunta, hiihtämään ei päässyt.
Mutta sekään ei ole oikea vastaus, ei lainkaan. Poliisimies pudistaa päätään.
– Ajokunto, ajokunto, se sanoo nyt.
– Ajokunto, minä hämmästyn. Miksi tuo sitä kysyy. Mitä eroa sillä on yleiseen
kuntoon verrattuna?
Mutta koska se katsoo ja katsekin kysyy, on vastattava. – Kiitos kysymystä,

selkää särkee, sanon sitten. – Istuminen kun ei välillä tee minulle ollenkaan
hyvää. Ja kun kauan istuu, menen sellaiseen lukkoon tuon selän kanssa.
Se työntää nyt jotain minun eteeni, eikä se olekaan puhelin joksi sitä luulin. Se
pyytää minua puhaltamaan muoviseen vehkeeseem, "puhaltakaa tähän, ihan vain
varmuuden vuoksi", ja pitelee vehjettä. Siinä on suu kuin kalalla.
Mitä teen? Hän toistaa että pitää puhaltaa. Puhallan, mutta liian heikosti, koska
se pyytää puhaltamaan vielä kerran. Tuntuu että keuhkot irtoavat, mutta siihen se
tyytyy, kun tutkii mittariaan. – Hyvä on, se mutisee ja ikään kuin unohtaa minut
siihen auton viereen. Siihen olen joutunut ja jäänyt seisomaan. Itse asiassa
nojaan autoon tukea saadakseni.
Kaikki hyvin? Minun mielestäni kyllä, mutta koska nuo vain seisovat ja
puhuvat, en ehkä vielä saa lähteä. Nyt ne puhuvat niin ettei ääntä kuulu. Näen
sen kyllä, huulet liikkuvat ja päät. Niiden autokin on siinä, ihan minun takanani.
Iso auto, valkoinen ja sininen ja mustaakin siinä on. Vähän sellainen vitsin tai
leluauton näköinen.
Hieman minua kuitenkin alkaa pelottaa. Mutta mitä syytä minulla on poliisia
pelätä. Ellei sentään nyt, kun se seuraavaksi kysyy ajokorttia. Mistä minä sen
tähän heille taion?
– Minulla ei ole mukana, kun lompakko unohtui kotiin, sanon. Se ei ole
suoranainen valhe, sillä kotona lompakko mitä ilmeisimmin on. Vaikka enhän
kyllä aivan tiedä minne minä lompakon olen jättänyt.
– Tekö tuon auton ajoitteko tuohon?
Se on vaikeampi kysymys tuo. Kuka lie sen siihen ajoi. – En minä nyt, kun
tulin muualta, torilta, kaupasta, kahvilasta. Kaikesta tästä alan puhua. – En nyt,
lisään vielä parikin kertaa, kun se ei ole valhe. – Vaikka minä siinä kyllä istuin.
Menin siihen äsken kun olin tuolla äsken... kun satoi, tuli ukkonen...
Siihen se puhe loppuu, koska mietin missä olinkaan ihan viimeiseksi. Torilla?
Kaupassa? Kahvilassa? Kotona?
Koti tulee nyt mieleen, oma tuttu huone, oma vuode, jolla on aina niin hyvä
levätä ja kerätä voimia. Olisinpa kotona jo, pysyisin siellä kyllä; en lähtisi

vähään aikaan minnekään. Se on minulle jo hyvin selvää, kun taas se, miten
autoon nyt jouduin, ei ole. Vaikka kuinka mietin, en vain saa siitä kiinni.
Sanon kuitenkin että istuin autoon ja lepäsin siinä, kun väsytti. – Tuo selkä
minulla on aina vain huonompi. Ja se katsoo ja miettii ja puhuu taas toverinsa
kanssa, ne katsovat minuun aina välillä ja kuiskivat salaa kuin kaverit pihalla
silloin ennen.
Ja sitten se ensimmäinen mies, pitkä kuin masto, alkaa taas puhua: – Auto on
rekisteröity Liisa Mäkikannaksen nimelle. Sanooko tämä nimi teille mitään.
Pudistan päätä. Outo nimi, en ole koskaan kuullutkaan. Ja minä levitän käteni.
Hyvä nimi, kaunis nimi toisaalta, mutta ei mitenkään tuttu. Vähän keinotekoinen
on sukunimi. Vaan sitä en kai voi näille nyt sanoa. Jos nuo vaikka eivät pidä siitä
että olen tuollaista mieltä. Jos minun on parasta vain olla hiljaa. Luulevat tietysti,
että minä auton varastin tai siihen luvatta tunkeuduin. Mutta ovi oli auki,
avaimet autossa. Kuka tietää vaikka olisin saanut luvan joskus joltain? Ja
minähän vain istuin siinä. Ei kai istuminen sinänsä ole rikos, jos auto on ollut
siinä ja olen saanut oven murtamatta auki?

27.
Jostain syystä jään miettimään nimenomaan sitä ja unohdan muun. Saako toisen
autossa istua vai ei, toistelen. Jos kerran ovi on auki. Jos ei tee mitään vahinkoa

autolle. Saako vai ei? Mitä tuohon sanoisi. Ehkä tosiaan on niin, ettei vieraan
autossa saa viettää aikaa, vaikka olisi siivosti eikä rikkoisi mitään. Kyllä äitikin
aina puhui, että toisen omaan ei saa koskea.
Kaikki tämä alkaa hieman hävettää. Mea culpa, olen syyllinen. Sellainen lause
tulee mieleen, opin sen kauan sitten. Koska olen syyllinen, en sano mitään, vaan
vaikenen.
Se ei auta. Poliisit eivät poistu. Näinkään emme siis näytä pääsevän puusta
pitkään. Ne kysyvät, mutta minä en niitä kysymyksiä kuule, vaan annan niiden
lentää korvien ohitse.
Nyt jää vuorostaan päähän uusi sanonta: ´Puusta pitkään´. Emme tässä asiassa
pääse puusta pitkään. Mistä tuo päähän lennähti, kuustako? Miksi puusta, miksei
tosiaan kuusta pitkään? Onhan kuu kaukana, pitkällä. Kieli on outo,
kummallinen ja monimutkainen tapa vaihtaa ajatuksia. Joskus tuntuu että pelkkä
katse ja kosketus riittäisi. Sanat kätkevät aina muuta sisälleen kuin miltä ensin
näyttää.
Tuon viisauden on joku sanonut, mutta kuka, kuka? Jos se edes mikään
viisaus on.
En muista, vaikka miten mietin. Mutta kaikki unohtuu ja jää taakse
muutenkin, kun tämä isompi tarttuu nyt minuun, ottaa kiinni käsipuolesta.
Miehen ote on lempeä kyllä ja se sanoo myös hyvin rauhallisella äänellä: – Ehkä
meidän kannattaisi jatkaa tätä keskustelua tuolla paremmissa lämpimissä tiloissa.
Jotenkin noin mies puhuu. Toki minä hänen ajatuksensa ymmärrän. Kaikkea
voi ihminen ajatella. Mutta onhan tuo ajatus kuitenkin hieman outo, kun nyt
täällä ulkonakin on lämmin. On kevät, talven synkkä valta murrettu ja vaihdettu
valoon!
Olkaamme iloisia siitä. Eläköön! Niin haluaisin huutaa. Mutta en huuda
ääneen. Olen kadulla, seison omilla jaloillani ja alan seurata isoa miestä kun en
muutakaan voi. Hänhän minua vie, taluttaa kuin lasta. En vastustele, sillä niin ei
saa tehdä. Hän on poliisi ja minä olen minä, poliisin asiakas, kuten sanotaan. Siis
mikä tahansa rikollinen, varas ja murhaaja. Ja kuitenkin pelkkä kansalainen vain,

murto-osan murto-osa tästä Suomen kansasta.
Kansa on hauska sana sekin. Kaikki me olemme kansaa. Jotkut ovat vain sitä
enemmän kuin toiset. Sven Tuuva tulee siitä mieleen. Mutta hänestä en nyt
puhu, ehkä nuo eivät halua kuulla runoa. "Se luoti tiesi paikkansa", mutisen silti.
Mutta ei täällä ammuta, vaikka pistooli tuolla näkyy olevan. Tai ainakin
pamppu. Vaan kyllä tuossa myös on asekotelo, siinä kyljellä se killuu, ellen
väärin näe.
Aseet kulkevat mukanamme samaa tahtia. Me emme kuitenkaan etene kauas
tällä apostolin kyydillä, menemme vain siihen toiseen autoon, poliisien omaan.
Hänen toverinsa istuu ratin taakse. Minulle jää auton iso tyhjä tila siinä perällä.
Auto starttaa ja lähtee. Kuljettavat kuin vankia. Vaikka enhän minä mitään
pahaa ole tehnyt. En ainakaan omasta mielestäni. En kyllä lakia kaikilta osin
enää tunne. Ei tuo autossa oleminen voi olla iso rikos, ei ainakaan minun
mielestäni, mutta sellaiseksi nämä kai sen nyt päättivät.
Vastustelu tuntuu joka tapauksessa turhalta. Ei ole oikein voimiakaan, kun en
voi edes todistaa kuka olen. Voin vain sanoa: minä olen minä. Mutta näille se ei
riitä, pelkkä silmien todistus siitä että olen ihminen.
Kuitenkin tulee mieleen, että jos olisi lähellä oikea lankapuhelin niin
soittaisin Marialle ja pyytäisin, että vaimo tulee selvittämään tätä asiaa. Maria
osaisi puhua, se katsoisi kohti, sillä on puhtaat sinenharmaat simät. Niistä näkee
heti että Maria on itsekin aito hyvä ihminen. Jos eivät minua usko, Mariaa ja
hänen selityksiään uskovat varmasti.
"Viaton minä olen tähän vereen." Eikä verta ole edes vuotanut. Ja kukas sen
sanoi. Pilatus, muistan ja riemastun siitä. Ei ole muisti täysin kadonnut.
– Mihinkä te minua viette? kysyn silti äkkiä.
– Käydään vain tuolla kamarilla hetki, toinen niistä vastaa hyvin kohteliaalla
äänellä. Ei väkivaltaa vaan rauhaa ja tyyneyttä; siinä poliisien uusi kuosi. –
Pitäähän se selvittää kuka te olette ja missä asutte, kun ette itse vastaa siihen,
mies lisää vielä.
Jään nyt sitä miettimään ja unohdun siihen. Muistan äkkiä että Maria on

sairaalassa. Ei siinä Marian sairaalassa kuitenkaan, josta aina vitsailimme. Joku
sanoi ettei sitäkään enää ole. Kaiken lopettavat, mikä hyvää on.
– Sairaalaan, sanon ääneen. – Sinne. Mennään sairaalaan. Maria tietää kyllä
kuka minä olen.
Hämmästyn hieman sitä itsekin, että mistä juuri nuo sanat tulivat.
Selviäisiköhän asia siellä, jos Maria yhä on sairaalassa töissä, niin hän kyllä
minut tunnistaa.
Näillä sanoillani on selvä vaikutus. Ne alkavat miettiä ja puhua keskenään,
vaihtavat sanoja puoliääneen. En niistä kyllä aivan saa kiinni, sanat lentävät kuin
kottaraiset, se iso kevätparvi. Jotain sellaista puhuvat, että jos tuo on vaikka
sairaalasta harhautunut tai karannut vanhainkodista siitä sairaalan läheltä.
Puhuvat jo kovalla äänellä, puhuvat kuin minua ei olisikaan tai kuin en
ymmärtäisi mitään.
Vanhainkodista karannut... Hullujako nuo ovat? Olenko minä vanha? Tässä
olen, aikuinen mies, ihan kykenevä kulkemaan ja puhumaan. Eikös ihminen ole
sen ikäinen joksi itsensä tuntee.
Auto alkaa ajaa tasaisesti ja hurisee ja pelkkä ääni väsyttää. Hyvä etten
nukahda siihen. Ehkä nukahdankin sillä havahdun vasta kun tullaan isolle
pihalle. Siinä on lääniä ja autoja ja rakennuksia monenlaisia, muutama kerros ja
siipiä sinne ja tänne. Iso ja moderni on näillä kortteeri. Muistuttaa tehdasta tai
verovirastoa.
Mutta ei se sittenkään ole näiden oma, sillä näen kyltin josta erotan sanan
sairaala.
Hämmästyn siitä, tänne ne sittenkin päättivät tuoda minut. Onko Maria siis
yhä täällä? Jos toivat minut varta vasten häntä katsomaan ja sitten Maria vain
todistaa puolestani ja vapauttaa minut.
Mutta mitä enemmän mietin, sen varmempaa on, ettei niin käy. Ei Maria täällä
ole maannut, kun kävin häntä katsomassa, pienempi ja toisen värinenkin oli se
sairaala. Eikä Maria ollutkaan siellä enää töissä vaan potilaana. Ehkä tämä
pysähdys on pelkkä välietappi. Jos täältä haetaan matkaan vielä joku toinen, jota

myös asiakkaaksi kutsuvat. Ja sitten jatketaan taas matkaa sinne asemalle, jossa
sellit kai ovat. Ehkä joku potilas on herennyt väkivaltaiseksi ja ruvennut
riehumaan ja tarvitsee nyt rauhoittamista. Jonkun hunsvotin saisin sitten tänne
taakse seurakseni. Miten minä semmoisen kanssa tulen toimeen?

28.
Ajatus jostain toisesta asiakkaasta, ehkä väkivaltaisesta, joka laitettaisiin siihen
minun viereeni istumaan, ei tunnu ollenkaan hyvältä. Sellainen heppu voi tehdä
mitä vain. Nuo istuvat tuolla auton edessä seinän ja lasin takana. Miten sieltä
pääsee nopeasti apuun.
Minua alkaa pelottaa ja voin äkkiä pahoin. Tunnen miten kädet kuristavat jo
kurkkua. Yritän oksentaa, mutta minne täällä voi sen tehdä, ei näy astiaa, ei
pussin pussia. On vain oltava, pidäteltävä. Kaon ja nielen ja toivon, että tämä uni
kohta loppuisi. Sillä unta minä varmasti näen nyt.
Sairaala on kuitenkin totta, sillä talo tai talot pysyvät paikoillaan eivätkä katoa

savuna ilmaan niin kuin unessa. Käy myös niin, että nyt nuo avaavat auton oven
ja taluttavat minut ensin ulos ja sitten isoa pääovea kohti. Se avautuu kuin
itsestään ja kuljemme helposti sisään.
Saan istua eteisaulan penkille. Yhdeltä niistä löytyy vielä tilaa, mutta paljon
ihmisiä täällä on, sillä kaikki vapaita paikkoja ei näy. Ihan oikeita ihmisiä siellä
minun lisäkseni istuu, kylläpä heitä riittää. Ihmisiä, ihmisiä näkyy aivan
kaikkialla minne katsonkin. Pelkään äkkiä, että ne puolestaan alkavat tuijottaa
minua ja ihmettelevät mikä olen, kun ihan poliisisaatossa saavun. Mutta eipä
täällä kukaan katso kohti. En onneksi kiinnosta ketään. Jokaisella tuntuu olevan
omat murheensa.
Paljon näkyy ihmisiä sivukäytävillä myös, kun katson. Iso kärryä viedään ohi,
silläkin makaa joku. Nuori tyttö työntää, hilkka päässä. Maitotyttö Hilja? En
minä tässä sairaalassa ole ennen ollut, ihan vieras paikka. Se sairaala jossa Maria
makasi, oli tosiaankin pieni. Jopa kodikas. Olihan siinä koti-sana ihan
lopussakin.
Muistan äkkiä, että kotia ennen oli sana, joka liittyi oravaan. Oravakoti? Ei
tainnut olla, oikea ei vain tule mieleen. Ihmisiä siellä kuitenkin makasi eivtkä ne
olleet virkkuja oravien lailla. Jotenkin muistan, ettei sieltä ollut enää pääsyä pois
muualle kuin maahan tai taivaaseen.
Miettiminen loppuu, kun minua viedään taas. Nyt avataan ovi ja pääsen
pieneen huoneeseen. Siinä on naulakko ja peilikin. Sinne minä jään ja istun
sitten tuolille taas. Kun niin pyydetään. Tai ehkä käsketään. Eivät nämä kyllä
ääntään korota. Kohteliasta on väki. Äiti näistä pitäisi ja kiittelisi kotikasvatusta.
Ne lähtevät, jättävät minut, sulkevat oven. On siis oltava, odotettava.
Odottavan aika on pitkä, muistan. Mutta minulla on aikaa, sitä riittää mitä
vanhemmaksi tulee. Vaikka aika kuluu nopeammin silloin. Toisin kuin lapsena.
Ennen oli tunti pitkän pitkä, lähes iäisyys. Siihen tuskastui. Mutta hyvä kun nyt
ehtii päätään kääntää ja sanoa jotain mietittyä. Heti on tunti mennyt ja osa
toistakin. Ehkä ajan vauhti vain kiihtyy aikaa myöten niin kuin kelkka
jäämäessä.

Kun katson huonetta, se tuo minun mieleeni jotain. Käsitän että täällä minun
ehkä pitäisi riisua. Mutta miksi. En minä ole sairas. Sanon sen ääneen, mutta
siihen ei vastata. Huoneeseen tulee valkea nainen. Se sanoo jotain ystävällistä ja
ottaa pusakan pois. Ne poliisitkin ovat siinä taas. Kun toinen poliisi pusakkaani
tutkii, löytyy povitaskusta kaksi kirjettä. Niitä ne alkavat nyt katsoa ja menevät
taas jonnekin kirjeet mukanaan. Ovi aukenee ja ovi sulkeutuu.
Mistä minä kirjeet olen saanut? Muistan äkkiä, että se yksi outo nainen
postilaatikosta ne antoi. Jonkun vieraan kirjeet. Minä en sitä rikosta kuitenkaan
ole tehnyt! Saavat syyttää siitä muita.
Ovi avautuu sivuseinällä ja joku nainen pyytää minua sinne. Sitten olen
toisessa huoneessa, jonka ikkunasta tulvii valoa.
Se on niin voimakas tuo kevään valo etten vähään aikaan näe mitään. Nainen
tervehtii. Valkoinen puku on silläkin yllä, liekö sisar hento itse. Vaikka hento
tämä ei ole. Enemmänkin amatsoni. Nainen sanoo nimensä ja alkaa nyt kysellä
minusta, kuka olen ja minne olen menossa. Ja minä vastaan, että minä olen minä
ja menossa kotiin. En tiedä miksi minut tänne tuotiin.
– Maria, sanon sitten kun muistan. Minähän halusin häntä katsomaan. Ihan
kuten aina ennenkin.
– Onko Maria hoidossa täällä? kysyn häneltä. Tahdon tietää miten vaimoni
voi, selvennän sitten.
Se katsoo, miettii, kyselee sitten kuka Maria on. Ja taas minä sanon että
vaimoni. Se on sairastanut pitkään, mutta paranee, näin hän on itse puhunut, on
luvannut, ettei jätä minua yksin. Enkä minä häntä. Nainen kuuntelee, mutta ei
ehdi sanoa mitään, kun oveen koputetaan ja se toinen poliisi tulee siihen
kirjeiden kanssa ja antaa ne naiselle.
– Eivät nuo ole minun kirjeitäni, sanon heti ja kuulen että ääneni vavahtelee
kuin syyllisellä. – Joku vieras nainen työnsi ne minulle, lisään. Mutta sillä ei ole
vaikutusta. Näen että nuo ovat jopa kirjeet avanneet.
Eihän sellaista saa tehdä. Ja nyt tämä nainenkin alkaa toista lukea siinä
silmieni edessä. Kauhistun ihan. Vaikka olisivat minun kirjeitäni, ei niitä olisi

silloinkaan saanut avata. On sellainen asia kuin kirjesalaisuus. Mutta kun sanon
siitä, eivät nämä kuuntele. Ikään kuin puheeni olisi ampiaisen surinaa heidän
korvissaan. Kyllä on lakia ja oikeutta nyt rikottu!
Minkä kirjan ampiaisen surina tuo mieleen? Ei ampiaisen vaan kärpäsen surina.
Olen minä sellaisen kirjan lukenut. – Kaptah, sanon. Siinä on oikea sana, ja
toistan sen, mutta mikään muu ovi ei nimestä avaudu.
Sesam on sellainen sana, se avasi aarreluolat. Mutta täällä sekään ei toimi,
vaikka sanan hiljaa toistan. Ovi on ja pysyy kiinni.
Alan miettiä lampun henkeä, mutta eipä edes henki ilmesty avukseni. Toinen
poliisi sanoo menevänsä ihan käytävään soittamaan ja toinen lähtee kuin hänen
seurakseen. Nainen katsoo minua ja hymyilee hieman, laittaa sitten kirjeen
kuoreen. Samalla hän kuitenkin huokaa ja kyselee sitten ihan kuin puhuisi
päiväkahvilla vieraalle niitä näitä. "Syötä vierasta sanoilla, kunnes kahvi
kerkeävi" muistan äidin aina sanoneen. Tämä miettii kuitenkin jo muuta, tahtoo
tietää mitä minä tiedän Suomen tasavallan presidenteistä. Kyselee, kuka meillä
on siinä toimessa tällä haavaa ja näyttää viattomalta, niin kuin muka ei itse
tietäisi.
– Kekkonen olisi hyvä, eikö olisikin? Vaan on hyvä tämä nykyinenkin kyllä,
sanon sille vähän kuin lapselle.
Kukas hän on, minkä niminen on meillä nyt, se jankkaa. Miksi nainen sen
haluaa tietää, eikö muka tiedä. Mutta enhän minä sitä voi paljastaa. – Eivätkö
nuo presidenttien asiat ole valtakunnan salaisuus, vastaan. – Mutta kaipa tuon
nykyisen nimi teille selviää jos soitatte sinne linnaan, sinne pääkallon paikalle.
Kansliaan.
Sanon ettei se enää myöskään ole Koivisto, tuo mies haudattiin juuri. Näin
muistelen. Ei Mahtisaari, joka ei ollut minun presidenttini, ei Halonen, joka taas
oli. Sen jälkeen tuli tämä joka on ihan hyvä, kun yhä yrittää sitä millä Suomen
kansaa on aina saatu pidetyksi pystyssä – hyviä suhteita niin itään kuin länteen.
Ja minä lisään: – Katsos kun oikein ja liikaa kumartaa jollekin, tulee samalla
pahasti pyllistäneeksi toiselle.

Kulunut vitsi, mutta silti naista alkaa naurattaa. Vielä se tahtoo laskea
kanssani. Pyytää minua vähentämään sadasta aina seitsemän. Minä sanon, että
kotona minulla on laskukone, eikö teillä raukoilla ole sellaista täällä. Ja taas se
hymyilee, mutta hieman vain. Katselee minua pitkään ja niin kuin olisi
huolissaan.
Mitä se nyt. Turha surra, jos se minun puolestani murehtii. Minulla on kaikki
hyvin. Ja laskea osaan. Ensin on 93 ja sitten on, niin mitä... Mutta en minä siitä
enää jatka. Niinhän tämä on kuin uusisi ajokorttia. Onhan se minulla vielä, vai
onko?
Jotain se vielä haluaa kysyä, mutta siihen ilmaantuu taas se sama poliisi ja
sanoo että kyllä tämä nyt on selvä. On löytynyt auton omistaja ja se on tämän
miehen vaimo. Vaimo tulee tänne noutamaan autoa ja miestään, on omaishoitaja.
Kaikki kunnossa. Ja minä kuuntelen ja ilahdun, vaikka sana omaishoitaja on
outo. – Mariako tulee, kysyn. Ja se nainen nyökyttelee. – Vaimo tulee, hakee
teidät. Kaikki on hyvin. – Liisa, Liisa Mäkikannas, se poliisi lisää siihen. Ja ne
katsovat minua, odottavat että sanon jotain, että ilahdun vaikka, ihan ovat sen
näköisiä.
Mutta minä pysyn hiljaa. Kaiken nuo sotkevat. Enhän minä mitään Liisaa
tänne halua. Marian vain.

29.
Siinä me istumme ja istumme. Istuvan aika on yhtä pitkä kuin odottavan, mietin.
Avaan ja suljen silmät ja kun taas avaan ne, huoneessa ei enää olekaan ketään.
Vain minä itse istun edelleen yhdessä tuolissa. Valkopukuinen nainen on
hävinnyt ja myös poliisit ovat kadonneet.
Oliko niitä täällä ollenkaan. Jos olen vain kuvitellut kaiken unessa.
Kun alan katsoa tarkemmin, huonekin on toinen, pienempi ja jotenkin
pimeämpi. Kaikki laitteet ja instrumentit ja valotkin ovat kadonneet, ikkuna on
pieni ja himmeä. Maitolasiako siinä on kun läpi ei näe.
Mutta näen sentään silti ympärilleni. Huoneessa on vain pöytä ja tuoleja ja
pöydällä vanhoja lehtiä. Otan yhden ja katson sitä. Kuvia on paljon ja paljon on
kuvissa ihmisiä jotka hymyilevät ja yrittävät näyttää kauniilta. Nukkenaisia
avonaisissa mekoissa, nuoria miehiä hoikkina ja parakkaina. Dressmanneja ja
eliittikumppaneita! Se tulee jostain mieleen. Niille on tärkeä olla kuvassa, joka
painetaan lehteen. Se kuva kertoo niille, että he ovat olemassa. Niin kuin he eivät
sitä enää mistään muusta tietäisi.
Muistan äkkiä, että Maria katsoi aluksi Kauniita ja rohkeita mutta kyllästyi
sitten. Kun eivät ne koskaan pääseet missään asiassaan muuhun kuin seuraaviin
sanoihin. Eivät lähteneet edes huoneesta ulos, alkoi tuntua; ne vain siirtyivät siitä
jonnekin taustalle muuta häsläämään, toimivat ja puhuivat kuin nuket. Aina se
oli kuin se sama huone, jossa eri ihmiset kävivät asioitaan sotkemassa. Mitä

enemmän puhuttiin ja haluttiin jotain selvittää, sitä syvemmälle suohon ja
sumppuihin vajottiin. Niin kuin juuri sellainen kuuluisi ihmisen elämään.
Niin elettiin siellä maassa silloin ja nyt jo täälläkin. Rahaa sillä keinoin vain
pyydettiin, kun semmoisia sarjoja syydettiin. Niin kuin kaloja katiskalla, tai
verkolla syvemmästä järvestä, muikkuhaudastakin.
Laitan lehden pois ja annan taas ajan kulua. Se kuluu, sydän jyskää, hiljaa
tosin. Kuulen sen, tunnen sen.
Siitä tiedän, että yhä elän. Lehden kuvaa ei tarvita minun elämäni todisteeksi.
Veri kiertää. Ihminen on sydämen avulla toimiva. Kuin kone. Tai koneeksi
ihmistä nykyään ainakin tehdään. Ei vain niin, että robotit tulevat ja tekevät
kaiken työn ja lopulta me niitä palvelemme eivätkä ne meitä. Vaan myös niin
että meistä tehdään samanlaisia kuin roboteista. Omia ajatuksia ei kohta ole,
kaikki sellaiset syötetään jostain ulkoa. Jos olen oikein ymmärtänyt niin
semmoisia suunnitellaan, että päähän laitetaan koneen osia, joita sitten toiset
voivat käyttää kuin radioita.
Jään sitä miettimään ja lähden niiden ajatusten mukaan. Nytkin sitä kyllä jo
tapahtuu. Ovathan nämä nykyajan vempaimet aina täynnä muita kuin omia
ajatuksia. Minulla ei sellaisia kuitenkaan ole, puhelimia ja muita koneita. En
ainakaan löydä sellaista. Ja hyvä niin. Ajatuksia ja ihan omia kai sentään löytyy
tästä maailmasta vielä muualtakin kai.
Yritän jatkaa sitä pohdintaa, miettiä sitä yhä syvemmältä, mutta turhaa se on.
En saa enää kiinni siitä mistä aloin ajatella. Jotain tuttua se oli, jotain
puhelimista. Sitten taas muistan. Joku tästä puhui, ennusti tulevaa, mutta kuka.
Mutta vaikka kuinka mietin, en kuitenkaan muista. Ehkä olen itse kuvitellut
koko asian. Kuten tämänkin nyt. Jos olen vain nähnyt unta. Jos herään ja olen
kotona ja saan taas alkaa alusta kaiken sen, minkä luulin jo loppuneen. Ehkä
minun kannattaisi nyt sulkea silmät ja olla vain ja herätä sitten kuin uuteen
päivään. Voin silloin taas ruveta jatkamaan tätä elämää kaikessa rauhassa.

30.
Kun taas avaan silmäni, en edelleenkään ole kotona. Sairaalassa ehkä olen yhä,
ainakin tämä huone näyttää ja tuoksuu samalta kuin hetki sitten. En ole nähnyt
unta, en. Kyllä minä muistan. Käytävistä, ihmisistä en voinut erehtyä, silloin kun
minut tänne tuotiin. Sairaala tämä edelleen on. Erehtyä ei voi edes tästä
huoneesta, niin on köyhä ja alaston ja siisti, steriili kuin laboratorio.
Sellaisessa Maria työskenteli pitkään.
Ovi avautuu äkkiä, vaikka kukaan ei sille koputa, se avautuu vain. Joku nainen
tulee sisään, katsoo minua nopeasti ja sanoo sitten lempeällä äänellä kuin
lapselle:
– No niin Viljo, tännekö sinä tänään eksyit. Eikös meidän ole jo aika lähteä
kotiin.
Minä nousen ja katson häntä, koska katsottava on. Outoja tuo puhuu, mutta
mukavalta näyttää kyllä muuten.
Mikä lie nainen? Päättelen siitä, ettei ole paha tapaus tämä, ei ole yhtä tiukka
kuin se valkotakki alkuun. Ehkä henkilökuntaa tai uusi hoitaja, tiedä heistä.

Kaikilla on joku virkanimi. Tai ehkä tämä on ihan vain lääkäri, oikea sellainen.
Hyvä jos on, ajattelen sitten. Ainakin nainen on ystävällinen.
Ystävällisyyteen pitää vastata samalla mitalla. Niin metsä vastaa kuin sinne
huudetaan. Kaiku. Ihmissuhde on se joka jo parantaa. Mutta kun odotan, mitään
ei tapahdu. Ei kipinöi, ei synny kontaktia. Niin yhteisyyden tunne katoaa enkä
kuule kaikua, vaikka hetken seison ja huudan sen suuren ja jyrkän kallion
juurella joka oli siellä missä lapsena vietimme kesää. Sieltä kuulemma pakanat
ennen uhrasivat ihmisiä jumalia lepyttääkseen. Mutta kaikenlaisten jumalien
tähden ihmisiä kyllä yhä tapetaan.
Enää ei ole se sama kesä. Eikä kesä muutenkaan, kevättä eletään vasta,
muistan äkkiä. Kysynkin sitä ihan: – Eikö nyt ole vasta kevät ja kesä on vielä
edessä.
Mutta ei nainen vastaa. Yritän kysyä sitä uudestaan, mutta tuo alkaa jo puhua:
– Kyllä kyllä, se sanoo. – Oikeassa olet kuten aina. Ja hymyilee niin herttaisesti.
– No niin Viljo, jos ruvettaisiin tekemään lähtöä, se jatkaa, toistaa saman parikin
kertaa.
Hyvin nainen puhuu kyllä, huolitellusti kuin luokan opettaja. Jos onkin
ammatiltaan sellainen? Minä nyökkään taas kuin kuuliainen oppilas. Mitäs,
lähdetään vain. Jos se nyt vie minut kotiin, niin vieköön. Varsinkin jos se koti on
minun omani eikä hänen.
Vitsi. Ja ihan hyvä omasta mielestäni, vaan parempi on olla hiljaa siitä. Mutta
mieli tekee sanoa. Se hymyilee kuitenkin nyt, ehkä jo sanoinkin sen ääneen?
Kuka tietää, löytyykö näiltä huumorin tajua. Jos tällä sitä kuitenkin on.
– No Viljo, nouse nyt. Liikettä kinttuihin, se sanoo, mutta yhä hellästi. – No
niin...
Minä huomaan yhä istuvani, olen unohtunut siihen. Niin nousen hitaasti ja
katson sitä, yritän ihan hymyillä. Tuntematon nainen, mutta jotain tuttua siinä
on. Vaikka Viljo en ole enkä myöskään Jorma. Mutta parempi jos en sano sitä
ääneen nytkään. Jos tuolla naisella ei sittenkään kasva se huumorin kukka
pääkopan taimitarhassa.

Minä seison kuin petäjä ja ojennan käteni ja tahdon ihan tervehtiä. Se
purskahtaa nauruun ja ottaa jostain pusakkaa ja sovittaa sitä minun ylleni. Se
sujahtaa päälle kuin suutarin sormi sinne, mistä ei saa puhua. – Kiitos, minä
sanon. Sekin huvittaa naista. – Mistä moinen kohteliaisuus, Viljo kulta. Ovatko
ne täällä opettaneet sinulle uusia tapoja.
Minä ihan loukkaannun. Kullittelee siinä. Vaikka siitäkin sanasta voi saada
ihan muuta mieleen. Niinpä en puhu kullittelusta sen enempää. Kohtelias olen
silti aina ollut, äiti opetti ja vaikka vastustelin, äidin opetukset eivät unohdu.
Päin vastoin. Ne jos mitkä ottavat vanhemmiten vallan.
Alan puhua äidistä ja siitä mitä hän sanoisi nyt ja sekös tätä alkaa naurattaa.
Mutta nainen tai ihan rouvako on vakavoituu sitten. – Täytyy käydä vielä
tuolla... Ja niin me lähdemme ja menemme käytävään ja heti kohta uuden
huoneen oven kautta sisään taas. Siellä seisoo taas valkotakki nainen, kiharaa
tukkaa kuin lampaalla. Kuin keritsemistä vailla. Oliko se se sama, en muista.
Ehkä, vaan mitä se on tehnyt tukalleen? Saanut sähköiskun? Valkotakki katsoo
minuun ja tähän ja sanoo että kaikki on siis kunnossa, saamme lähteä.
Outo lause, jotenkin se loukkaa minua. Niin kuin vapaa ihminen ei voisi lähteä
ja mennä milloin ja minne suinkin itse tahtoo.
Ne vaihtavat siinä vielä pari sanaa ja sitten me menemme, sanomme kiitos ja
näkemiin vaikka mieleni tekee sanoa hyvästi. Sillä eikö se ole lopullinen sana
tuo hyvästijättö.
Oli sellainen runojen kokoelma, muistan äkkiä. Siinä jätettiin hyvästejä
saarelle jonka nimi oli Lintukoto. Saarella minä en asuisi, sinne täytyy aina
soutaa tai ajaa moottorilla ja aina pitää katsoa ettei ole myrskyä ja keväällä ja
syksyllä kelirikkoa ja talvella jäitä. Jäät muuttuvat tosin vuosi vuodelta yhä
haperammiksi ja hauraammiksi. Aivan kuten ihminenkin. Ja miten niitä voi
sitten ylittää, miten päästä saarelle takaisin, jos vaikka juuri silloin haluaa?
Veneistäkin pitää pitää kaiken aikaa huolta. Kiskoa maalle, panna säilöön,
kunnostaa...
Me kuljemme käytävää ja tulemme isoon aulaan jossa ihmisiä ja hälinää riittää.

Sama käytävä se on. Alan katsoa ovatko ihmiset edelleen siinä samoja,
odottavatko jotain yhä. Paranemistaan? Taas tulee ambulanssi torvet soiden ja
kohta paareilla kannetaan jotain ihmistä ambulanssista sisään käytävälle.
Onnettomuus on tapahtunut jossain. Mahtaako raukalla enää edes henki pihistä.
Tunnen äkkiä suurta sääliä, niin suurta että ihan itkuun haluaisin purskahtaa.
Purskahtaisinkin, ellei tuo outo nainen olisi vierellä ja huomaisi. Tuskin se
itkusta pitäisi.

31.
Sitten edessä on pieni auto. Taas se on punainen.
Nainen löytää sen parkkipaikalta kymmenien muitten autojen joukosta ja
taluttaa minut auton ympäri. Se avaa jo ovea ja istuttaa siihen etupenkille,
kuljettajan viereen. Ja sitten vasta kiertää itse auton takaa ja pujahtaa kuin
kärppä ratin taakse.
Saman tien auton moottori hyrähtää. Tuo tietää mitä tehdä, vilkaisee sivulle ja
kun näkee ettei sieltä ketään tule, panee vielä vilkun päälle.
Niin me lähdemme.
Punainen on auto, kovin samanlainen kuin se mitä itse ajoin. Muttei tämä voi
olla sama? Miten auto olisi yksin osannut ajaa sairaalaan. Vai ajoivatko poliisit
sen. Outoa kaikki, yhtä kaikki. En kuitenkaan kysy tuolta. Silti yritän käsittää
mitä nyt tapahtuu, saada kiinni edes jostain, mutta en jaksa.
Päähän koskee ja väsyttää.
Mutta kun pidän hetken silmiä kiinni, tuntuu taas paremmalta. Näen miten

taitavasti se kääntelee autoa muitten joukosta pois suuremmalle tielle. – Paljon
on autoja, ovatko nekin sairaita, sanon ja alan itse hymyillä sille. Sainpa
sutkautettua. Nyt Maria jo nauraisi ääneen.
Pelkkä ajatus hänestä nauramassa alkaa naurattaa myös minua. – Maria, minä
sanon taas ja huomaan puhuvani ääneen. – Maria. Odotas kun kerron mitä
minulle on tapahtunut.
– Liisa minä olen, nainen sanoo. Se puhuu hyvin rauhallisella äänellä.
– Mutta Marian luoksehan me menemme, kotiin sinä minua viet, sinne minä
haluan, yritän vakuuttaa. Ja otta, sitä haluan vielä enemmän kuin ennen. Sillä
Maria ymmärsi aina sen, mitä aioin sanoa; alkoi jo valmiiksi nauraa.
Mutta tämä nainen ei naura, vaan on yhtä tyyni ja vakava kuin sairaalassakin.
Ja äkkiä nainen lisää lujalla äänellä: – Maria on kuollut kauan sitten. Kyllä sinä
sen muistat ja tiedät kun yrität. Ja sinä Viljo olet minun mieheni.
Ei vieläkään nimi Viljo ota tulta. Itse iskin piistä tulta... Runo sekin. Mikä
minä haluaisin olla, kuka olisin. Pekka, Mikko, Matti, Kari... Johannes, ehkä. Se!
Mitä se tuollaisia puhuu, sanoo kaiken kuin toden. Ei kyllä voi olla totta se, että
Maria, niin eläväinen ihminen, on kuollut ja maailmasta kadonnut.
Mutta kun katson naista, kun näen hänen tiukat huulensa, ymmärrän, että on
turha ruveta väittelemään tästäkään asiasta. Niinpä pysyn hiljaa.
– Aha. Onko niin, hyvä on, sanon lopulta kun tuo tuntuu jotain odottavan.
Pitää olla myönteinen, kun vastapuoli on tiukka. Mutta silti pitää pitää oma
mielensä. Vaikealta se tuntuu juuri nyt. En suoraan sanoen ymmärrä, miten
Maria olisi voinut kuolla, en minä sellaista muista. Ei se voi pitää paikkaansa.
Yhtä vähän kuin se, että juuri tuo nainen voisi olla vaimoni. Miksi sellaista pitää
vakuuttaa minulle nyt. Ehkä tämä on vain ansa, petos. Ehkä minua viedään nyt
salaa jonnekin paikkaan, minne en halua.
En kysy sitäkään ääneen, ynähdän vain ja autoon tulee hetkeksi hiljaista.
Ikävä jännityksen tunne joka alkoi jo aiemmin puristaa rintaa ja sydäntä kuin
vanne on yhä tallella. Vanhainkodista ovat puhuneet, hoitokodista, mutta aina
olen saanut sanotuksi etten halua kuin olla kotona. Ja sanon sen taas ja nainen

vakuuttaa että juuri sinne me olemme matkalla.
– Kyllä. Istu siinä ihan rauhassa, Viljo. Omaan kotiin mennään ensin, lupaan
sen sinulle.
Uskoako tuota, mutta kun katson, uskon. Ei tuo voi olla kavala, ei tuo petä.
Hyvähän tässä on olla, jos on totta, että tuo tietää mitä tehdä.
Minä suljen silmäni ja yritän unta. Se auttaisi, se auttaa aina. Uni ei
kuitenkaan tule silloin, kun sitä yrittää. Sen taas opetti äiti. Niinpä alan hyräillä
jotain. Tuttu laulu mutta sanat karkaavat, näen miten ne juoksevat ja katoavat
ladon taa. Punainen on latokin, ei se tutumpi ja harmaa lato mökin lähellä
kesällä. Mistä se lato mieleen tuleekin? Lato tulee, laulun sanat vain eivät. Ja
niin lopetan hyräilyn ja suljen suuni, vaikka nainen sanoo siinä lähes iloisesti: –
Jatka Viljo, laula, sinä laulat aina niin hyvin.
Laulanko? Mutta miten laulaa jos mielessä on vain sävel ilman sanoja. "Vain
pieni kansanlaulu ei sanoja sanoja ollenkaan."
Ja heti minä ilahdun. – Hei, se on tuttu laulu, sanon ääneen. Ja niin alan laulaa
sitä.
"Vain tuoksua mintun ja ruusun jota tuuli kantavi tullessaan." Ja säe toistuu,
tai toistuu lähes samoin: "Vain tuoksua mintun ja ruusun, tuo tuuli tullessaan."
Sen laulun muistan koska pääsen sanojen avulla eteenpäin. "Vain autius
lehtipuissa ja onnen sininen ryytimaa..." Niinkö se meni. Niin kai. Meni tai ei,
niin minä laulan. Ja nainen ratin takana liikuttuu ja sanoo taas miten hyvä ääni
minulla on. – Tuon sinä muistit kokonaan, tuon sinä osaat. Katsos nyt Viljo.
Sillä on hyvä vaikutus, että olet ottanut lääkkeesi. Kyllä ne auttavat.
Minä katson, katson nimenomaan häntä. Eihän se niin ole. Mitään lääkkeitä en
ole ottanut. Mistä minä sellaisia ottaisinkaan.
Mutta saman tien unohdan lääkkeet, eivät ne ole tärkeitä. Tämä laulu taas on
sellainen, koska lauloin tätä nimenomaan Marialle. Vaimo osasi laulaa myös ja
soitti kitaraa ja me lauloimme yhdessä samalla kun se säesti. Maria väärinpäin
on Airam, sähkölamppu, muistan nyt. Miten kirkkaana se säteilee mielessä. Kuin
aurinko joka tuolla yhä paistaa ja polttaa auton lasin läpikin.

Kyllä nyt on jo kuin kesä. Jos ei muusta, niin auringosta sen tuntee ja tietää.
Niin me ajamme ja maisema vaihtuu toiseen kuin television filmissä. Mutta
sen filmin nimeä en kyllä tähän hätään muista ja montahan niitä on, on ollut ja
tulee vielä kai olemaan. Kun ohjelmia ei voi lopettaa, ruutu ei voi olla pimeänä.
Suuttuisihan siitä koko Suomen vakaa kansa.
Minä istun ja katson ja annan mennä. Tuo vie, tie vie, autokin. Ja pääasia, että
mennään taas eteenpäin. Taaksepäin en halua. Aina ei siellä ole ollut hyvä elää.
Pois. Mitä nopeammin etenee, sitä vaikeampi on menneitten asioiden ja ajatusten
pysyä kyydissä mukana. Ehkä kaikki johtuu vain vauhdista.
Iso mäki, kukkula, vuori, laakso, joki, silta, ja sitten tie kääntyy taas. Ja taas
minua alkaa nukuttaa ja suljen silmät ja nukun. "Levolle laske, Luojani, armias
ole suojani." Mutta mitä sitten seuraa? "Jos sijaltain en nousiskaan..." Lapsena
sen tulkitsi aina tarkoittavan sikaa ja sekös nauratti. Ja minua alkaa siinä
hymyillyttää vaikka nukun. Tai ehkä en nuku vielä,
ehkä olen puhunut senkin ääneen, koska nainen ratin takana huvittuu. Hyvä ettei
se naura ääneen samalla kun siinä yhä vääntelee rattia ja saa auton seuraamaan
yhä pienempää mutkikasta tietä. Puhunko minä jo kaiken ääneen? Mutta mitä
siitä. Tuo ei näköjään piittaa, ja ihme kyllä on nyt kuin Maria. Osaa iloisesti
nauraa.

32.
Me ajamme suurta tietä ja sitten pienempää tietä. Jos tiet tätä vauhtia kapenevat,
me ajamme lopulta umpikujaan. Se on hauska sana, ihmisen tekemä umpisuoli.
Ennen osasin sen myös ranskaksi.
Cul-de-sac? Kuin kulli säkissä.
Saattaa ollakin sellainen. Dead end se taas on englantia. Mutta siihen se taas
jää. Mahtaako olla oikein tuokaan. Kyllä kieliä vielä tulee silti mieleen. Ja
muutakin, kun kuulen miten soratien hiekka rahisee. Kiviä kolahtelee peltiin.
Napsuu taajaan, vähän niin kuin tikan pärrytys joskus keväällä.
Mutta niin säännöllinen ääni ei ole. Tuttu ääni se on kuitenkin jostain, mutta
mistä. Niin kuin olisin tällaista tietä ennenkin usein ajanut. Mutta silloin olen itse
ollut ratin takana.
Aurinko paistaa yhä, vaikka on jo matalalla. Jos se tuosta edelleen laskee,
tulee ilta. Sen tiedän varmasti. Ja sen myös, että illan jälkeen saapuu yö.
Hipihiljaa, varpaisillaan. Niin hiivittiin Katia katsomaan, tyttöämme. Katria?
Sitten nukuttiin itsekin. Ja sitten? Sitten herättiin. Huomenna sanomme jälleen
kerran huomenta ja alamme katsoa miten päivä taas kerran saadaan kulumaan
loppuun.
Mutta iltaa en saa tästä päivästä pois, en tulevaa yötä. Taas muistan sen yhden
laulun, vai oliko rukous lapsena. Mutta nyt ei luoja laske levolle, vaan auto
minua vie edelleen jonnekin.
Koko päivä, koko elämä on mennyt näin. Jonnekin mennään, joskus olen
itsekin ohjannut, mutta elämä vie silti minne tahtoo. Ja nyt sen tekee auto.
Ratissa istuu yhä tuo sama nainen, ohjaa niin tottuneesti, että auto etenee
nöyrästi kuin muinaisen Kiinan kuli.
Katselen naista vaivihkaa tarkemmin. Minne tuo minua kyytii, kuka hän itse

asiassa on. Kotiavustaja? Vanhainkodin hoitaja? Mihin hittoon on matka,
minähän tahdon vain kotiin. Paras riidellä vasta kun tiedän. Kotiin mennään, tuo
kyllä sanoi. Kotona selviän vaikka pelkät uimahousut jalassa. Kotona on hyvä,
se on ainoa oikea paikka minulle.
Kysyn sitä ja nainen vakuuttaa taas, että kotiin kotiin. No hyvä. Millä nimellä
minä kutsun tuota. Vai olisiko pelkkä nainen parempi? Tämä nainen. Se on
läheisempi, tuo taas vieraampi. Pitää ihan katsoa ja odottaa millainen
ihmisolento siitä kuoriutuu. Vielä nainen on tuo. Mutta annas ajan kulua. Eikö
niin sanottu Kalevalassa. Toukka muuttuu perhoseksi, mutta on kyllä niinkin,
että kun ihminen riisuu vaatteet, hänestä tulee alaston.
Ensin siis tuo, sitten vasta tämä.
– No Viljo, nainen sanoo kun katsoo minua.
– Hyvin sinä ajat, sanon, en ala teititellä. Niin tuttavalliseksi nainen on itse
ruvennut.
Naiseksi minä häntä kutsun. Olkoon päätetty.
En tiedä miksi, mutta niistä sanoista tulee mieleen antiikin Rooma. Paljon
olen myös siitä aikanaan lukenut. Kun historia alkoi kiinnostaa. Se alkaa
kiinnostaa vasta vanhana kun näkee, miten asiat muuttuvat ja mistä se muutos
johtuu. Rooman valtakunnan nousu ja tuho. Vai oliko se rappio ja tuho? Vai
uho? Taas minä sanon jotain ja ilmeisesti puhun ääneen koska se kääntää
päätään ja hymyilee, kun kuulee minun lausuvan kovalla äänellä, sen miltä
minusta juuri nyt tuntuu:
– Ave Caesar, Imperator, morituri te salutant.
Kuolemaan menevät tervehtivät teitä, oi keisari, kaikkivaltias. Mistä tuon
muistan, jostain mielen uumenista. Tiedän jo, että sellaisia kaivoksia on mieli
täynnä; käytäviä, muistiin louhittuja. Ihan oikeita louhoksia, ei mitään
virtuaalisia rahoja.
Sellaisita olen jostain lukenut.
Olisiko tuo itse sitten oikein imperator. Mitähän naispuolinen hallitsija on
latinaksi.

Mietin osaanko latinaa ja ainakin jotain siitä olen joskus osannut. Mutta sen
enempää ei latinan ovi aukene. Jos on auennut koskaan.
Miksi ovet ei aukene meille, onko rotumme syytä tää? Taas huomaan
laulavani mutta pian sanat loppuvat. Tuo kehottaa jatkamaan. Kyllä,
imperaattori, nöyrästi tottelen. Muistan äkkiä että nöyrä on englanniksi humble.
Sitä sanaa olen ennen käyttänyt: Humbly Yours, Nöyrästi Teidän. Se oli joskus
jopa hauskaa, ironiaa omalla tavallaan. Tai sellaiseksi minä itse sen määrittelin.
Samalla kun mietin sitä hyräilen laulun loppuun ja laitan siihen omia sanoja.
Niitä löytyy, mutta välillä ne eivät oikein tunnu liittyvän yhteen kuten kuuluisi.
Sanoista voi kuitenkin aina yrittää solmia köyden ja siitä köydestä saattaisi tehdä
vaikka hirttosilmukan. Sellaisen voi lopulta pujottaa jopa omaan kaulaansa.
Vaikenen. Parempi niin. Katson taas tietä. Siinä se avautuu mutkien jälkeen,
nousee ja laskee. Muutakin näen. Niityn laidalle on tulla tupsahtanut
kaurislauma syömään, kolme isoa emää ja pari vasaa. Ne kurkkivat meitä kuten
minä niitä.
Ja äkkiä näky katoaa niin että suhahtaa, ne tekevät sen tempun itse ja auto
myös. Niin kuin kauriita ei olisi koskaan ollutkaan.
Tie kääntyy, pienenee ja tulee mäki, jota auto kipuaa ylös. Edessä on punainen
talo. Pieni talo. Vähän niin kuin mökki maalla lapsena.
Mutta se mökki oli kalliolla ja sen ympärillä oli vettä. Järvi, kirkasvetinen,
usein liian kylmä vaikka siinä silti piti uida. Täällä näkyy vain suuria puita ja
laaksossa joku pieni veden kiemura. Kuin puro hiljaa yksin erämaassa.
– Kotona ollaan, tuo sanoo.
– Koti. Se on kaunis sana, minä sanon.
Kuin puro hiljaa... Miten tämä uusi laulu jatkuu, jostain sekin tuli: "tuo tuskan
pajurukkaan"? Kyllä, mutta minne se tuskan tuo? Oliko se ihmismieleen? Ja
sitten muistan kaiken toisin: Ei puro ollutkaan erämaassa, vaan siellä oli vanha
kirkko yksin. Se oli se oikea laulu. Ja toinen samanlainen laulu oli tällainen: –
Kuin tunturilla puro hiljaa helää ja luopi kultatähkät pajurukkaan.
– Laula Viljo, laula, hauskaa että olet noin hyvällä päällä. Nyt ei sinun enää

tarvitse mennä minnekään, pääset lepäämään, ollaan täällä vaan. Lupaa, ettet
enää yritä lähteä minnekään. Muista ettet saa koskea enää autoon. Minun on nyt
ihan pakko laittaa avaimet piiloon.
Hyvä on tuon ääni. Väsynyt kyllä ja vähän semmoinen nurinnarinen. Mutta
kumminkin tuo komentaja yrittää olla hellä. En saa aivan sotilaan kohtelua.
– Ollaan ollaan, minä lupaan. – Mutta missä ollaan?
Sen haluan kuitenkin kysyä.
– Kotona tietysti, se sanoo ja ikään kuin äsähtää. Väsähtää ja kiivastuu. –
Sinähän sanoit koti-sanaa kauniiksi.
En ala väitellä. Kenen kotona ollaan, sitä en kysy, tuo ei ehkä siitä pitäisi
vaikka on ikään kuin ystävällinen yhä. Jos se on vaikka kaapannut minut, tai
sitten saa maksun hoidosta? Kuka tietää. Jos minut onkin vallan sijoitettu tänne?
Vaikka ehkä olen täällä ennen ollutkin, kun alan katsoa. Pikkuinen mökki
kuin varpusen häkki, niin äiti aina sanoi. Lauloi. Hyvältä se tuntuu. Hyvältä
tuntuu nainen myös. Uskon että hyvä hän on. Tämä ei olekaan sellainen satu,
jossa tohtori Jekyllistä tulee Mr. Hyde. Satu jossa hyvä muuttuu aina pahaksi.
Vai oliko se satu lainkaan. Jos olikin aikuisten kertomus, kauhutarina. Siis totta
tässä maailmassa. Onhan se nähty miten hyvästä tulee paha noin vain. Ja taas
miljoonat ja miljoonat viattomat kuolevat. Ihmisruumiitten päälle on maailma
rakennettu.
Jokin vaihdos naisessa nyt kuitenkin tapahtuu, sen silmät ovat tuikeat, ainakin
väsyneet. Muistan miten muuten ystävällinen koira saattoi puraista äkkiä.
Sellainen otus oli meillä. Mutta koiran juuri Maria sai kyllä talttumaan, vaikka
sillä koiralla oli selvä luonnevika.
Mikä senkin koiran nimi oli. Jermu? Ei kai. Olkoon minkäniminen vain. Koira
se oli, mutta nimi sillä oli vähän kuin ihmisen.
Ihmisen nimi eläimellä tarkoittaa, että ne ovat ihmistä parempia. Tästäkin
Marian kanssa ennen paljon puhuttiin.
Mariasta en kuitenkaan ala enää kysellä, tuo ei siitä pidä, sen jo ymmärrän.
Mutta antaa olla ja annankin, sillä kun menemme sisään, on siinä tuoli. Ja tuoli

on pehmeä kun istun siihen. Niin pehmeä että olen heti siihen taas nukahtaa.

33.
Nainen ei kuitenkaan anna minun nukkua. Se puuhaa jotain jossain, ilmeisesti
keittiössä. Kuuluu kuppien kilinää, mutta kahvia ei kuulu eikä teetäkään, koska
se tulee ja tuo lasin vettä ja kaikenlaisia tabletteja. Vai pitäisikö niitä kutsua
pillereiksi.
Tuo ei sellaisia mieti. – Nyt otat nämä, nainen sanoo ja äänensä on käskevä.
Vastaan on turha väittää.
Pitäisikö kiittää huolenpidosta vai moittia siitä. Enhän minä ole sairas.
Vain sairas syö lääkkeitä, terveelle ne ovat pahasta. Lapsena söin äidin
sydänlääkkeitä ja aloin huojua ja kaatuilla ja nauraa kuin hullu; vain
ambulanssikyyti sairaalaan pelasti. Mutta ehkä tästä ei ole kyse nyt. En ala siksi
väitellä. Naisen ilme on myös sellainen, että helpointa lienee, että todella nielen

nuo joita tuo kutsuu lääkkeiksi.
Niinpä työnnän ne suuhun ja juon lasin vettä palan paineeksi.
Ja heti tuo alkaa hymyillä. – Hyvä poika, kiltti poika, se hokee. Tuollainen kuin
lapselle puhuminen näkyy siitä olevan hauskaa.
Olkoon niin. Minä haluan nyt vain nukkua. Minä haluan nukkua kauan ja
herätä uuteen päivään ja juoda kahvin ja toisenkin ja selvittää pään. Ja heti
kaikki olisi taas paremmin. Huomenna tajuan kuka olen ja missä olen, varmasti.
Ja olenhan minä minä nytkin. Vain tästä paikasta, tästä uudesta kodista on
hieman epäselvyyttä.
Istun tuolissa ja katson ulos ja näen, miten siitä avautuu avara maisema.
Kaukana on vastapäisen metsän reuna. Puuta on kaadettu, mutta pientä on
nousussa kukkulan rinteillä ja isoja saarekkeita kuusia. Kuuset tuntee kaukaakin.
Ja koivut. Männytkin. Mitä muihin puihin tulee, niin jopa tuntemattomilla
lajeilla on lupa ja oikeus kasvaa metsässä.
Mutta missä täällä nukun, ei tuoli siihen ole mikään ratkaisu. Avaan suuni ja
suljen sen, ehkä ei ole sopivaa kysyä. Jos tämä on hoitokoti ja nainen
sairaanhoitaja, niin kyllä se tietää. Vai pitäisikö tosiaan sanoa sijoituskoti. Mutta
se sana tuo kyllä vain ahneen pankkiirin mieleen.
Alan miettiä sitä ja uni tulee ja menee ja sekoittaa ajatuksia. Eihän se
mahdotonta ole, se jää mieleen. Valkeat vaatteet puuttuvat, mutta joku halaatti
on tuolla nyt yllään, jostain on sen hakenut. Näyttää vähän Marian vaatteelta,
mistä lienee kotoisin, jos vaikka Marialta. Tuollaiset halaatit olivat joskus ennen
muotia, muistan. Olivat! Marianmekoiksi me niitä leikkipäin kutsuimme.
– Maria, minulta pääsee ääneen.
– Liisa, se sanoo, on tullut siihen viereen istuu ja koskettaa minua. Kavahdan,
mutta en karkaa. Olkoon. Ei tuo kuitenkaan tahdo minulle pahaa.
Äänensä ei ole vieläkään vihainen. Jos jotain, niin vähän väsynyt vain, jotenkin
tuskainen.
Voihan olla, että myös nainen tahtoo enää vain levätä. Jos sen työpäivä on jo
päättymässä?

Se tarttuu taas minuun ja taluttaa kylpyhuoneeseen ja jättää minut kyllä sinne
yksin. Käyn asioilla ja vedän vessan, pesen kädet ja kasvot ja katson peiliin.
Joku mies katsoo vastaan. Minä se olen. Tutut ovat kasvot joskin jälleen
kerran vähän kuluneemmat kuin ennen. Mutta jossain valossa olen vielä nuori.
Eikö se riipu siitä mitä ihmisen sisällä on, pään sisällä siis? Valo on täällä
kalpea, vähäinen, jos sitä vertaa päivän valoon. Mutta yhä valoa riittää.
Niin alan miettiä sitä. Kun on kesä ja kevään loppu, valoa on. Jos jokin, niin
se pitää paikkansa. Syksyn tietää siitä että pimeä tulee ja syö kaiken. Lopulta
ihmisen sielunkin. Marras tarkoittaa kuolemaa. Ja kun talvi tulee, se hautaa
senkin, mikä ihmisestä on jäljelle jäänyt.

34.
Kun palaan kylpyhuoneesta, ei minulle vielä näytetä vuodetta, vaikka sitä odotan
jo. Haluaisin kyllä nukkumaan. Mutta muuta on tullut tälle naiselle mieleen. Se
kulkee siinä edes takaisin ja puhuu jotain. Mitä se puolestaan tahtoo, sitä en
kuitenkaan ymmärrä.
Pian ymmärrän. Nainen on penkonut pusakkaani ja ottanut ne kirjeet, jotka

poliisikin löysi ja luki. Vai lukiko ne se sairaalan hoitaja vai ihan lääkäri? Eivät
ne esitelleet itseään, sellainen ei ainakaan jäänyt mieleen. Mitään nimiä ei
sanottu, ei asemaa, arvoa, ei kerrottu millä oikeudella siellä puuttiin minun
asioihini ja vieraan kirjeisiin. Ihan se meni niin kuin joskus Saksassa jossa se
viiksekäs nilkki piti jöötä. Silloin oli se suurta ja tuhoisaa sotaa edeltävä paha,
paha aika.
Sama aika jatkuu. Ainakin tuo siinä kävellessään avaa kuoret noin vain lupaa
kysymättä ja vetäisee esiin ensin toisen kirjeen.
Ja saman tien se alkaa lukea. Lukee siinä ja kävelee, kulkee kuin susi
eläintarhassa. Suurta ympyrää. Mutta pian sen ilme muuttuu.
– Tämä sinun pitää kuulla, Viljo, nainen sanoo. – hyviä uutisia. Oi miten
hauskaa.
Ja niin nainen lukee kaiken uudestaan, lukee sen minulle ihan ääneen.
Ymmärrän, että ilon aihetta on, koska jollekin on syntynyt pieni lapsi,
tyttövauva. Se on saanut nimenkin jo. Ines.
Mutta mikä nimi se on? Ei ainakaan mikään suomalainen. Minä kuuntelen
kohteliaasti kun nainen lukee ja riemuitsee, sanoo moneen kertaan että hänestä
on tullut isoäiti nyt.
Eikä vain isoäiti, ei mummi vaan vielä enemmän: isomummi. Ja minä
kuulemma olen isovaari nyt.
Jään sitä miettimään. Mitä se oikein tarkoittaa? Vaarikin on jo vanha, isovaari
siis ikivanha? Mitä tuo höpäjää.
Mutta nainen ei sellaisia mieti, vaan iloitsee, vaikka on lukenut vieraan kirjeen
ja kirjesalaisuus on pyhä. Miten siinä kirjeessä voi tulla sitä paitsi tuollainen
tieto. Käsittämätöntä. Jos se keksii vain.
Muistan kyllä taas miten kirjeet sain, kun joku nainen ne tien poskessa minulle
sujautti. Se oli niin, se oli totta? Haluan nyt sanoa sen, huomauttaa että kaikki
menee väärin. Eivät nuo kirjeet ole minun ja vielä vähemmän tuon. Ei kirje
mitenkään voi koskea sitä – minusta nyt puhumattakaan.
Mutta kun siitä hiljaa huomautan, niin en näköjään tarpeeksi kovalla äänellä,

koska nainen ei kuuntele, tai sitten jos kuuleekin, ei vain piittaa. Vaikka tavallani
häntä tässä kyllä vähän moitin.
Toisenkin kirjeen nainen avaa, sen jossa oli leima ja virallista tekstiä nurkassa.
– Älä nyt sitä ainakaan lue, sanon ja huomaan että sinuttelen naista edelleen
vaikka nyt mieli tekisi jo teititellä, ottaa etäisyyttä. Liian tutuksi tuo nainen on
tavallaan nyt tullut.
Mutta en sano mitään eikä naisen ilme muutu. Nainen ei näytä panevan
sinuttelua pahakseen. Siinä sanoja, jotka ennen minua ja Mariaa huvittivat.
Mutta nainen ei kuuntele minua tai jos kuulikin, ei osoita sitä, ei piittaa.
Päinvastoin, katsoo minuun aina välillä, lukee vielä kerran ja laittaa sitten
kirjeen pöydälle ja huokaisee.
Enää ei ole iloa, vaan jotain muuta tummempaa tulee siihen, niin kuin savua
ilmaan. Mutta savussa on jotain kotoista, hyvältä tuoksuvaa. Ehkä tämä on sitten
kaasua, vaikka taisteluissa se on ankarasti kielletty.
Nainen istuu nyt tuoliin ja on vain ja istuu siinä hetken ja miettii ja sanoo että
nyt pitää ottaa vähän vahvistusta. – Niin se nyt vain on. Ja se nousee ja menee ja
kaataa pullosta lasiin ja juo, ei tarjoa minulle. Vaikka en minä mitään haluakaan.
Katson mitä se juo. Konjakkipullolta se näytti, pieni on lasi, ei se liene tuolle
pahasta, on sen verran isokokoinen. Taas nainen silti katsoo minuun, taas se
huokaa. Mutta ei kuitenkaan kerro minulle mitä kirjeessä oli vaikka kysyn nyt ja
häpeän sitä. Utelenhan minä tässä näin ihan vieraan ihmisen asioista. Vaikka
juuri äsken moitin häntä tästä samasta – mielessäni siis.
– No, minä sanon sitten kuitenkin. Se tarkoittaa, että puhu, kakista ulos se
mikä painaa.
– No no, se vastaa vain.
Muuta se ei sano, laittaa kirjeet pois. Mitä tässä toisessa kirjeessä sitten oli,
jotain hyvinkin pahaa, tai sitten jotain liian intiimiä, muille kuin hänelle
kuuluvaa. Mitäs meni avamaan kirjeen. Intiimi, siinä hyvä, moneen asiaan
sopiva ja kuuluva sana. Olen siitä aina pitänyt. Yksityisyys, siinä toinen. On

asioita jotka kuuluvat vain itselle. Kaipa tuo tajusi vihdoin ettei vieraan asioita
pidä urkkia. Hyvä jos tajusi, hyvä ettei minun tarvinnut sitä sanoa.
– Anna nuo kirjeet minulle, niin panen ne talteen ja annan takaisin sille
naiselle, joka ne minulle antoi, ehdotan. Mutta tuo vain hymähtää. Ja vähän se
hymähdyttää itseänikin. Sillä mistä minä sen naisen löydän, en enää mistään. Oli
nainen kyllä tutun näköinen, mutta jossain muualla ja missä olin silloin.
Mahdanko sinne enää osata? Mutta turha sitä on juuri nyt surra. Kunhan ensin
saan kunnolla levätyksi täällä, voin ruveta sitäkin miettimään.

35.
Kun istun ja mietin sitä, nainen tulee ihan viereen.
Se on siinä hetken ja tarttuu sitten minua ihan kädestä. Hellästi tarttuu, sen
tunnen.
Niin on, kokemuskin sen kertoo. Tunteet virtaavat läpi ihon, niin kuin

ajatukset siirtyvät katsojan silmistä sille jota katsoo. Ja myös päinvastoin. Silloin
ei sanoja tarvita.
Mutta siihen tämä ei jää. Nainen näyttää miettivän yhä jotain, varmaan tuon
toisen kirjeen sanomaa.
– Ei sitä olisi saanut avata, rohkaisen itseni ja sanon vielä kerran, kun tunnen
että juuri siitä on kysymys.
Taas tuo huokaa, ja näyttää niin kuin suru olisi saapunut jostain ihan jo
jäädäkseen. Mutta mietin, että aika kevyeltä tuntuu tuon suru, koska se ei
sittenkään näytä naista lannistavan.
– Näin on nyt Viljo, paikka on sinulle viimein vapautunut, se sanoo, taputtaa
taas minua. – Se on hyvä asia, ei sitä tarvitse pelätä.
Taputtaa kuin lasta vai taputtaa kuin koiraa? Ero niidenkin sanojen välillä on
ja iso onkin, minä mietin. Silti en osaa päättää kummasta nyt on kysymys.
Koska kahdesta pitää valita, päätän olla lapsi. Parempi niin. Onhan lapsi
kasvava ihminen, ainakin ihmisiksi lasten pitäisi kasvaa, ei susiksi tai edes
lampaiksi. Koira taas on nöyrä palvelija. Sekään ei sovi minun pirtaani. Vaikka
pidän minä kyllä palvelemisesta; Maria piti kun sitä paapoin.
Mutta hänestä en saa puhua. Minä nyökkään ja mutisen jotain myönteistä, jotta
se varmasti haihduttaisi naisen surua.
Eikä siinä kaikki. Alan nyt myös hymyillä, ja samalla etsiä niitä hyviä sanoja,
joista äiti aina puhui. Pahaa vastaan voi taistella vain hyvällä. Vain hyvä voi
tehdä hyvää.
Jään sitä miettimään. Niin äiti sanoi ja toisti sitä aina muillakin tavoilla. Koska
maailmassa on paljon pahaa, pitää aina olla hyvän puolella.
Totta äiti puhui. Mieluummin niin kuin toisin. Liian monet ovat heti pahaa
tahtomassa. Jos eivät teoissa niin ajatuksissaan.
– Sehän on hienoa, vastaan siksi ja mietin mikä. Joku paikka on siis minulle
vapautunut. Pääsenkö ihan teatteriin vai konserttiin.
Konserteista pidän enemmän. Jos vaikka soittavat sitä yhtä venäläistä.
Jään miettimään säveltäjän nimeä. R-kirjaimella se alkoi. Rilke? Ei, hän oli

runoilija ja saksalainen. Vai oliko Itävallan mies sittenkin?
Taas nainen taputtaa minua. Kuin koiraa tuo taputtaa nyt, tajuan ja tunnen.
– Voi sinua Viljo, nainen sanoo vielä. Sama on ääni mutta yhä täydempänä
sitä tummaa sävyä. Surun ääni se on.
Olkoon. Viljo en ole, enkä Viljoksi tule, mutta turha on minun siitä kiistellä.
Ei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeä, toisteli äiti myös. Mitäpä ei äiti olisi
toistellut.
Minä en halua muuta kuin nukkua. Kun pääsen kotiin, löydän kyllä itse tien
omaan makuuhuoneeseen ja siellä viimeistään kaikki oikenee. Oma tupa, oma
lupa. Oma vuode, omat unet. Omaa kaikki.
– Jos minä nyt viimein sinne pääsisin, sanon taas ääneen.
Ja kun näen miten kysyvästi nainen minua katsoo, lisään: – Sinne kotiin.
Mutta se on ehkä väärä sana. Väsyttää vain. Ja niin saan sanotuksi enää
tämän: – Nukkumaan haluan.
Äkkiä nainen ilahtuu ja kuin helpottuu. Niin kuin isoa surua ei enää
olisikaan. – Ihanko sinä sinne kotiin itse haluat, se alkaa puhella. – Hyvä hyvä.
Hyvä että itse käsität ettei tästä mitään tule...
Sitten nainen äkkiä vaikenee. Ei lopetakaan hyvin aloittamaansa lausetta, vaan
jättää sen siihen ilmaan leijumaan kuin minä kerran sen vappupallon lapsena. Ja
tietenkin se pallo nousi heti ilmaan ja katosi tuulen mukana jonnekin kauas.
Vielä se katsoo kirjettä sittenkin, lukee sitä puoliääneen, jotain päivämäärää
miettii, toistaa. Ja sanoo sitten: – Huomenna, jo huomenna voimme lähteä.
– Kotiin, minä lisään ja hymyilen.
– Sinne sinne, nainen sanoo. – Ei se ihan Viljonkoti ole, mutta Martinkoti
kyllä. Niin tässä sanotaan.
Enhän minä mikään Marttikaan ole. Johannes olisin mieluummin nyt ja
vastakin. Liian tuttavallinen on nainen, muttei tajua sitä.
Olkoon. Suuri haukotus tulee jostain sisältä, niin voimakas, että nousen
seisomaan ja horjahdan, mutta pidän kiinni tuolin kaiteesta. Me menemme taas,
kuljemme eteenpäin ja nainen ohjaa minua. Niin tulemme pienempään

huoneeseen. Siinä on iso vuode, leveä kuin lautta.
Vuoteen suuruus huvittaa kyllä minua. Isoista vuoteista olen aina pitänyt.
Niissä voi nukkua miten päin vain, vaikka sitten niin että olen vuoteella
poikittain enkä sittenkään siitä tipu. Minulla on kuulemma sellainen paha tapa,
että näen unia ja liikun levottomasti ja olen pudottaa Marian sängystä.
Muistan, miten Marian täytyi silloin aina nousta ja herätä ja herättää minut ja
kiskoa peittoa itselleen. Ja sitten se ei millään tahtonut saada unta. Kun taas minä
nukuin heti, nukuin syvää ja hyvää unta kuin lapsi. Niin Maria aina aamulla
muisti sanoa. Ja varmaan sanoo pian taas. Ja vaikka sen ääni silloin valittaa,
minä tiedän, että se ei ole tosissaan. Rakkaudesta emme ole enää juuri puhuneet.
Mutta on sitäkin jossain. Tunnen kyllä, miten paljon Maria yhä minusta pitää.

36.
Siinä vuoteen äärellä minä sitten yritän olla ja asettua. Mietin missä yöpukuni on
tai itse asiassa sitä kuinka sellaisen täältä löytäisin.
Pulma ei ehkä ratkea kovinkaan helposti. Enhän edes tiedä mistä täällä voisi
pyjamaa etsiä. Jos nukkuisin alushoususillani vain, vaikka se ei ehkä ole
kovinkaan sopivaa, kun niitä on jo päivän käyttänyt.

Nainen tulee siihen äkkiä, ilmestyy jostain oveen takaa kuin kummitus tai
enkeli. Valkeaa kun sillä on päällä. Hämmästyn, koska tuntuu, että se on jo
pukenut yöpaidan ylleen. Mutta naisella on jotain käsissään ja saman tien se
antaa nyt minulle pyjaman. Se on kuulemma puhdas, vasta pesty.
Minä nielaisen, mutta otan sen sitten, koska muutakaan ei ole. Mistä tuo
pyjaman löysi. Käykö tuon luona täällä paljonkin yövieraita, miehiä joita varten
on hyvä pitää puhdasta pyjamaa varalla. Ei uskoisi, kun naista sillä silmällä
katsoo. Vaan kuka näistä tietää, tuostakaan.
Miksi se tahtoo nukkua minun kanssani, siinä toinen kysymys. Mutta en minä
kainostele kylläkään. Onhan naisia nähty, sisältä ja ulkoa ja joka puolelta.
Niinpä en kysy, en saa sanotuksi mitään. Tunnen vain miten uni tulee jo, se
hiipii jossain lähellä ja tarttuu minuun, keinuttaa.
Minä istun siihen ja alan ajatella jotain, ajatus kulkee kuin väkisin sinne
maailmaan, jossa varmuudella olen elänyt. Siellä oli hyvä olla, ainakin nyt
tuntuu siltä. Olihan se lapsuus turvattu kun siinä oli äiti. Ja äiti teki kaiken minkä
pyysi. Niin minä sen muistan.
Oliko se aivan parasta aikaa todella, se lapsuus silloin? Saarella oli kyllä kesä,
mutta yksin minä siellä olin aina ilman leikkitoveria, kun niitä ei lähellä ollut;
vettä ja kaloja ja lintuja vain. Miten kuikka huusi, se palaa mieleen aina:
"Kuiikka kuiikka kuik!" Ja sitten se sukelsi ja katosi, kunnes ilmestyi näkyviin
kaukana ulapalla, jos tarkkaan osasi katsoa.
Maailma oli pieni selkeä ja sen maailman vanki olin, vähän kuin nytkin.
Kirjoja luin ja luin silloin, kaikki mitkä sieltä suinkin löysin. Lukisin vieläkin,
mutta kun sivut eivät aina tahdo kääntyä niin kuin minä tahdon. Mutta muistiin
ne luetut sivut ovat jääneet, kunhan muisti muistaisi niitä aukoa.
Sen muistan, miten siellä maalla oli luettava kynttilän ja ölylampun valossa, oli
aina siristeltävä silmiä. Ihme oli se, kun palattiin kaupunkiin ja näin, miten
nappia naksauttamalla lamppuun syttyikin kirkas tasainen valo. Sen äärellä
saattoi lukea vaikka yön läpi, jos jaksoi. Se ei sammunut eikä kärynnyt, sitä tulta
ei tarvinnut pelätä.

– Mitä sinä mietit, Viljo, tuo kysyy.
Havahdun ja tajuan, että minun pitää nyt äkkiä riisua ja vaihtaa vaatteet.
Käännyn siksi selin naiseen, sillä niin pitää tehdä. Riisun vaatteet ja alan pukea.
Saan kuin saankin pyjamanhousut päälleni vaikka se on vaikeaa. Toinen jalka ei
millään tahdo antaa tukea, mutta onneksi saan kaapista kiinni.
– Sinähän ihan minua taas ujostelet, Viljo, nainen sanoo ja naurahtaa. –
Kaikkea sinä... Muistatko kun oltiin silloin Nizzassa häämatkalla ja sinä teit ihan
samoin.
Kun en sano mitään, kun katson naista ihmeissäni, se jatkaa:
– Vaikka maistraatissa oli jo aamenet sanottu. Ja minä olin ihan sinun laillinen
vaimosi. Niin kuin nytkin.
Tuo on sen huumoria, ymmärrän. Mikäs siinä.
– Leikitään vaikka niin, minä vastaan, kun näen, että tuo odottaa minun
sanovan jotain.
– Voi sinua Viljo, se huokaa taas.
Äänensä on tumma. Tumma mutta kaunis. Naisen ääni. Kuin sellon, joka
soittaa sitä yhtä säveltäjää. Tai ei se säveltäjää soita vaan sen luomaa sävelmää.
Yksi sello. Yksi ääni, iso maailma. Se ääni alkaa pohjalta ja nousee ja nousee
kohti valoa ja niin se samalla saa piirretyksi koko maailman tarkoituksen sillä
pelkällä äänellä, joka syntyy kun jousen jouhilla hankaa sellon metallisia kieliä.
Ja minä kuuntelen ja kuulen sen. Muistan miten sello soi. Jossain minulla on
se levy yhä, etsin sen kun pääsen taas viimein kotiin. Siellä on hyvä kaiku,
puutalossa soi kaikki paremmin kuin kiven sisällä, ilmakin on puhtaampaa, kun
hatara talo osaa itse hengittää. Kiven sisällä taas on toisenlainen sanonta. Se
tarkoittaa vankilaa.
Sielläkö nyt olen?
Jostain syystä ajatus alkaakin vain naurattaa minua.
– Hyvällä tuulellahan sinä olet, nainen mutisee hiljaa.
Minä en tuulia ajattele, mutta hyvää haluan ajatella aina. Ja nyt ajattelen,
miten itsekin olisin joskus voinut alkaa soittaa jotain. En pianoa, koska se on iso

ja raskas esine. Koskettimia on siinä liikaa ja sormenikin ovat kömpelöt ja
pienet.
En soittaisi myöskään viulua joka on vaikea, en ehkä selloakaan. Mutta
huilua. Ja kun mietin jotain huilun äänessä on tuttua, niin kuin joskus olisin sitä
todella kokeillut.
Mutta niin ei kuitenkaan käynyt, kai? Jos olikin huilu, se unohtui, jäi jonnekin.
Ja vain tämä suu jäi jäljelle, sen soitto.
Taas nainen puhuu jotain ja minä kuuntelen enkä kuule. Sana vaimo on
sellainen, josta se pitää. Mitä minä sanon Marialle kun kohta nukun tässä vieraan
naisen kanssa. Mutta ehkä en kerro tätä hänelle. Vaikka salata ei saa, ei aina
kaikesta heti tarvitse myöskään puhua. Kyllä toisen pitää voida luottaa toiseen
ihmiseen. Ja Maria voi luottaa minuun.
Nyt haluan vain pois, uneen. Uni on sellainen, joka vapauttaa. Vaikka se vie,
se myös tuo. Usein herään yöllä ja valvon kauan, valvon horteessa. Mutta myös
silloin näen unia ja nukahdan täysin, jos asento on hyvä.
Mutta aina se hyvä asento ei löydy. Käteen koskee, jos makaan sen päällä ja
toisella kyljellä taas koskee jalkaan. Niinpä on pakko aina välillä vaihtaa puolta.
Usein makaan selälläni, vähän niin kuin arkussa sitten. Mutta en minä sitä
osaa pelätä. Arkkuun me pääsemme kaikki, jos olemme onnekkaita. Liian paljon
on maailmassa jo ihmisiä, niin runsaasti, ettei arkkujakaan kohta riitä enää
kaikille. Pitääkö niitäkin ruveta kierrättämään kohta.
Harjoittelua on tämä elämä kaikki. Paitsi selällä nukkuminen, myös uni on yksi
sen toisen elämän muodoista. Mutta ajatus jää siihen, ei kanna eteenpäin. Pois
täältä, pois! Pakko tunnustaa, että tämä on kuin pakoa, kun vaivun nyt uneen.
Mutta aamulla palaan kyllä takaisin. Silloin lähden kotiin, vaikka salaa. Myös
huomenna on päivä. Hyvä niin. Aamulla saan silmäni taas auki ja pääsen
pystyyn. Kun uni karisee silmistä, kun juon kahvin, tumman ja väkevän, alan
kyllä tajuta missä olen. Silloin näen myös, millainen maailma minua tuolla
ikkunankin takana taas oikein odottaa.

