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Usva ilmestyy pitkän tauon jälkeen: numero 
1/2014 sisältää ensimmäisen erän avoimella haulla 
löydettyjä novelleja.

Yö on Maarit Leijonin novelli, joka sijoittui 
toiseksi Finncon 2014:n yhteydessä järjestetyssä 
kirjoituskilpailussa. Tarina on synkkä sukellus 
mielen pimeämpään puoleen ja viimeiseen selviyty-
mistaisteluun, jossa yksi sekunti voi pitää sisällään 
kokonaisen tapahtumien sarjan.

Petteri Hannilan Kokelas pohtii edistyksellisen 
tekniikan ongelmia yksittäisen toimijan kautta: 
mitä jos testataan asiaa, jota on vaikea ymmärtää ja 
havainnoida?

Synnytys on myyttinen tapahtuma, johon entis-
aikaan liittyi paljon uskomuksia. Merja Mäki löy-
tää kansanperinteestä voimaa tarinaan He jättivät 
minut sinne, jossa lapsi ei meinaa syntyä millään.

Raapalemestari Shimo Suntila on tällä kertaa 
tarttunut itseään syvästi kiehtovaan aiheeseen, ni-
mittäin kirjojen keräämiseen. Bibliofi ili ja Pahanuk-
ke aloittaa sarjan ja esittelee meille intohimoisen 
kirjanmetsästäjän, joka keinoja kaihtamatta puskee 

kohti haluttua lopputulosta! Mainiot kuvat on varta 
vasten Magdalena Hain kuvaamat, ja mallina on itse 
Pahanukke.

Maija Haavisto spekuloi lääketieteen historialla 
ja maalaa silmien eteen todellisuuden, jossa kehitys 
kulki meidän kannaltamme huonompaan suuntaan. 
Rautakeuhko nojaa vahvasti historiallisiin faktoihin.

Metsä on suomalaisille pyhä paikka, mutta myös 
vaarojen tyyssija. Katariina Heikkilän Vinnametsän 
varjo vie lukijan talolle ja metsään, joka ei laske ihmi-
siä otteestaan.

Miten vaikeaa voi kahden kylän välisen riidan 
sopiminen olla? Hannu Väisäsen Kaksipäinen pyhi-
mys on terävä mustan huumorin sävyttämä novelli 
neuvottelijan paradoksaalisesta elämästä.

Varas ja varjo kertoo Sannista ja Saanasta, kakso-
sista, joiden kohtalo on kietoutunut toisiinsa. Kun 
Sanni elää elämäänsä hoitolaitoksessa, Saana kasvaa 
kotona vanhempiensa kanssa - mutta tuntee koko 
ajan sisarensa läsnäolon. Novelli on vahva taidonnäy-
te Jenni Kauppiselta, ja novelli onkin Nova-kisan 
parhaimmistoa vuodelta 2012.
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Pääkirjoitus 

Usva jatkaa ilmestymistään pienen luovan tauon 
jälkeen. Vielä viime vuoden lopulla näytti siltä, että 
uusia spefi n julkaisukanavia on paljon ja tulossa 
lisääkin, mutta tilanne on tasoittunut ja tuntuu 
siltä, että Usvan kaltaiselle maistreamin ja spefi n 
kohtauspaikalle on edelleen tarvetta. Jatkamme siis 
säännöllisen epäsäännöllistä julkaisutahtia: kaikki 
spefi n piiriin kuuluva kiinnostaa, mutta kanava 
on tarjolla eritoten spefi n ja valtavirran rajamaita 
luotaaville teksteille.

Lehden toimittaminen on hyvä tapa verkostoitua 
toisten kirjoittajien kanssa, tutustua siihen mitä alalla 
tapahtuu ja bongata tulevia tekijöitä. On ollut hienoa 
seurata Usvasta tuttujen tekijöiden saavutuksia. Suoma-
lainen kummallinen kirjallisuus elää nousukauttaan, ja 
spefi  on mukana yhä useamman kirjoittajan työkalupa-
kissa. 

Lehti sinällään alkaa jo kaivata uudistusta, onhan 
se perustettu vuonna 2005 ja kotisivut ovat edelleen 
käytännössä alkuperäisessä kuosissa. Myös julkaisufor-
maatti voisi jo tarjota moderneja vaihtoehtoja. Tällä 
hetkellä itselläni ei ole resusseja tehdä muuta kuin itse 

toimitustyötä, mutta jos innokkaita talkoolaisia muihin 
hommiin löytyy, niin apua otetaan mielellään vastaan.

Usva ei ole pelkkä lehti, Usva on myös leiritoimintaa. 
Spefi n kirjoittajat (ja spefi henkiset) ovat kohdanneet 
toisiaan Ristiinassa jo vuodesta 2007 saakka. Yleensä ke-
sällä, mutta myös talviaikaan on ollut teemallisia leirejä

Etelä-Savon taidepalkinnon saaneen tanssitaiteilija 
Jukka Ristolaisen kanssa juttelimme leiritoiminnasta: 
hänellä on Kangasniemellä residenssi, jonne saapuu 
tanssitaiteilijoita ympäri maailmaa. Kokemuksemme 
olivat hyvin samanlaisia: se mitä syntyy kun eri ihmiset 
kohtaavat, mitä kumpuaa hiljaisuudesta, luonnonrau-
hasta ja ajasta, jonka aikana porukka hitsautuu yhteen. 
Leirit eivät toki sovi kaikille, sillä ne vaativat ainakin ky-
kyä sopeutua läheisyydessä oleviin toisiin ihmisiin sekä 
jonkin sorttista sosiaalisuutta – tosin on sekin nähty, kun 
kuusikin ihmistä pystyy olemaan samassa tuvassa hiljaa 
ja keskittymään kirjoittamiseen.

Kaunokirjallisuutta, spefi kkäitä elämyksiä, verkostoi-
tumista – siinä Usvan resepti tulevaisuudelle.

Anne Leinonen
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Yö

Maarit Leijon

Kuva © Kerry White / Dreamstime.com

Finncon-kirjoituskisan sija 2.
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”Se on pian ohi”, Luka lohduttaa. ”Kohta 
kaikki on paremmin.” Hän haluaa, että 
he pitävät toisiaan käsistä. Tietysti, ei hän 

muuten olisi Luka. Sofi a ojentaa hänelle kätensä, ja 
Luka puristaa sitä kovaa. 

Heitä on neljä: Sofi a, Luka, Maru ja Jelena. He istu-
vat autossa Lukan autotallissa ja odottavat. 

Sofi a katselee autoon tulvivaa savua ja ajattelee: Vitun 
noloa. Hänellä on sukupolvensa terävin mieli, ja hän 
istuu autossa odottamassa, että pakokaasu tappaa hänet.

Sofi a ei muista aikaa, jolloin häntä ei olisi sanottu 
neroksi. Hän on jo lapsesta asti osannut kaiken parem-
min, nopeammin ja vaistomaisemmin kuin kukaan 
muu. Hän livahti peruskoulun ja lukion läpi silmän-
räpäyksessä ja siirtyi yliopistoon edelleen oppivelvol-
lisuusikäisenä. Yliopistossa hän keskittyi yksinomaan 
matematiikkaan, ja hänen ilmiömäinen lahjakkuutensa 
jätti hänen opettajansa sanattomiksi. He joutuivat pian 
huomaamaan, etteivät kyenneet opettamaan hänelle 
mitään. Sofi a oli kuin nuori Blaise Pascal mutta ilman 
uskonnollista pakkomiellettä, hän oli kuin uusi Gero-
lamo Cardano mutta ilman sukupuolitauteja, hän oli 
samanlainen luonnonlahjakkuus kuin Pierre de Fermat 
mutta ilman valheellista vaatimattomuutta. 

Sofi an väitöskirja ravisutti matemaatikkopiirejä: siinä 
hän ilmoitti ratkaisun peräti kolmeen David Hilbertin 
ratkaisemattomaan ongelmaan. Hänestä tuli hetkessä 
tiedemaailman supertähti, joka sai osakseen paljon 
julkisuutta ja ihailua. 

Juhlinnan jälkeen Sofi a aloitti uuden työn ja suuntasi 
herkeämättömän, piinkovan huomionsa yhteen suuris-
ta, Poincarén konjektuuriin. Kipu oli silloin jo alkanut, 
ja se keskittyi häneen yhtä julmasti kuin hänkin Poin-
caréen. Kipu iski ensin selkään ja levisi sieltä nopeasti 
koko kehoon. 

Lääkärien diagnoosit olivat sattumanvaraisia, no-
peasti saneltuja ja intuition perusteella tehtyjä. Ensin ta-
vanomaiset epäillyt: reuma, syöpä, Parkinson, MS-tauti, 
borrelioosi, endometrioosi, adenomyoosi, myelooma, 
polyneuropatia. Sitten harvinaisemmat mutta yhä mah-
dolliset syylliset: rabdomyoloosi, spinaalistenoosi, SLE, 
Fabryn tauti, Ehlers-Danlos-syndrooma, McArdlen 
tauti, Trousseaun oireyhtymä, CRPS. Ja vihdoin ‒ kun 
kaikki muut diagnoosit osoittautuivat vääriksi ‒ syy-
päät, joiden alkulähde oli Sofi an mielessä: fi bromyalgia, 
hypokondria, konversiohäiriö, neurastenia, somatisaa-
tiohäiriö. 

Sofi a raivostui, kun hän tajusi, että lääkärit epäilivät 
hänen mielensä järkkyneen. Hän käytti vihan hyödyk-
seen ja runnoi Poincarén konjektuurin ratkaisua väkival-
taisesti eteenpäin. Konjektuurin ratkaisijalle oli luvattu 
miljoonan dollarin palkkio. Sofi a aikoi voittaa sen ja pal-
kata parhaimman mahdollisen diagnostikon löytämään 
tuskan aiheuttajan. Hän taisteli konjektuurin kanssa ja 
tunsi kivun helpottavan hetkeksi, kun huomasi, että oli 
lähellä konjektuurin ratkaisua. 

Ja sitten, juuri kun Sofi a oli viimeistelemässä työtään, 
sitten se kolmesti kirottu venäläinen iski. 

Heti kun Sofi a näki Grigori Perelmanin artikkelin, 
hän tajusi, että Perelman oli tehnyt sen, mistä hän oli 
haaveillut: Poincarén konjektuuri oli ratkaistu. Sofi an 
miljoonapalkkio ja tuskaton keho olivat jääneet päivä-
uneksi. Sietämättömintä oli se, että Perelman oli eden-
nyt samalla tavalla kuin Sofi akin: he molemmat olivat 
todistaneet Richard Hamiltonin hypoteesit oikeiksi ja 
iskeneet niiden avulla geometrisointikonjektuuriin. Sofi a 
oli kuvitellut olevansa ainoa tarpeeksi ovela hiipimään 
Poincarén kimppuun sen selustasta, mutta Perelman oli 
ollut yhtä ovela. Mutta nopeampi. 

Pettymys laukaisi halvaannuttavan, entistä kovemman 
kivun. Kipua seurasivat turruttavat lääkkeet: tabletit, 
kapselit, kipulaastarit, ruiskeet ja kipupumput. Ne 
sumensivat hänen ajatuksensa, ja muutaman vuoden 
kuluttua hän ei kyennyt enää edes seuraamaan elokuvan 
juonta. Alennustilansa syvyyden ymmärrettyään hän 
yritti ensimmäisen kerran itsemurhaa. Se epäonnistui 
surkeasti. Hän nieli kourakaupalla lääkkeitä, hoiperteli 
ulos asunnostaan sekavana ja joutui sairaalaan, jossa sai 
tutustua mahahuuhteluun ja lääkehiileen. 

Vuosien kuluessa tuska jatkui, mutta Sofi a sinnitteli. 
Hänen opiaattien sumentamaa elämäänsä kitkeröitti 
tieto, että Perelman oli kieltäytynyt miljoonan dollarin 
palkkiostaan. Sofi a kirosi miehen sekä kehonsa ja kärsi 
lisää. 

Sofi a kesti kipua yli kymmenen vuotta. Se ja lääkkeet 
hidastivat vuosisadan mielen lähes liikkumattomaksi ja 
tekivät hänestä tavallisen. Toisinaan hän näki itsestään 
kirjoitettuja lehtijuttuja, joissa pohdittiin mitä hänelle 
oli tapahtunut. Vahingoniloiset toimittajat vertasivat 
häntä kirkkaaseen tähdenlentoon, joka loisti hetken 
mutta hiipui sitten nopeasti pois. Sofi an inhokkisitaatti 
kuului: ”Hänen lahjakkuutensa oli hauras liekki, jonka 
röyhkeys ja julkisuudenkipeys tukahduttivat.” Juuri 
ennen kuin Sofi a lähti Lukan luokse, hän lähetti toimit-
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tajalle vastauksen: ”Arvoisa smegma, haista sinä pitkä 
paska.”

Lukan sormet puristavat Sofi an kättä kovaa. So-
fi a huomaa, että miehen sormet ovat hikiset, ja hän 
irrottaa otteensa. ”Älä pelkää, kaikki on hyvin”, Luka 
sanoo. 

Luka on aina huolehtinut muista ja tekee niin 
itsemurhansakin aikana. Luka on idiootti, mutta 
hyväsydäminen idiootti. Sofi a on kuullut hänen 
tarinansa ja tietää, että jo lapsena Luka suojeli äitiään 
isältään ja otti vastaan äidille tarkoitetut nyrkiniskut. 
Kun Luka aikuistui, hän jatkoi suojelemista. Hänen 
tyttöystävänsä ovat olleet kuin ketjukolareita: anorek-
tikko takertuja, itsemurhaa hautova masennuspotilas, 
entistä miestään pakeneva uhrivaimo ja häijy narsisti, 
joka huijasi Lukalta rahat ja luottotiedot. Viimei-
simmän tyttöystävänsä myötä Luka menetti uskonsa 
tulevaisuuteen. Luka ei voi ymmärtää, miksi hän aina 
epäonnistuu ihmissuhteissa. Hän on täynnä rakkaut-
ta, ja hän haluaa epätoivoisesti saada vastarakkautta. 
Sofi an mielestä Lukan kannattaisi mieluummin haluta 
edes muutamaa aivosolua. 

Lukan edessä istuu Maru. Hän hymyilee peilin 
kautta Sofi alle, vaikka oikeasti häntä itkettää. Se on 
hänen tapansa käyttäytyä. Sofi a on tuntenut Marun 
lapsesta asti. Heidän vanhempansa olivat työkavereita, 
ja Sofi a ja Maru aloittivat samassa koulussa. Marun 
äiti oli jatkuvasti dieetillä, ja Maru pakeni toistuvia 
kaalisoppakuureja Sofi an luokse. Samalla kun hän söi 
makaronilaatikkoa ja korvapuusteja, Sofi a teki hänen 
kotitehtävänsä. 

Maru on kävelevä antagonismi, täynnä vastakohtia 
ja peiteltyjä pettymyksiä. Hänellä on vaikea dysleksia, 
ja hän on lähes luku- ja kirjoitustaidoton, mutta hän 
on oppinut peittämään vaikeutensa taitavasti. Hänellä 
on loistava muisti, ja hän muistaa kaiken kuulemansa, 
mutta koulussa hän pärjäsi vain suullisissa kokeissa. 
Kirjalliset kokeet hän palautti joka kerta koskematto-
mina, ja opettajat vihasivat häntä, koska luulivat hänen 
pilkkaavan heitä. Opettajat ja muut oppilaat inhosivat 
sekä häntä että Sofi aa, mutta Sofi a oli liian älykäs, 
pahasuinen ja tinkimätön alistuakseen huonoon 
kohteluun. Hän laittoi aina vastaan ja nolasi häntä 
kiusanneet opettajat ja oppilaat ylivoimaisuudellaan, 
mutta Maru alistui ja peitti häpeän kikatukseen ja 
typeryyteen. 

Sofi a pitää Marua enemmän lapsena kuin aikuisena. 
Maru on täysi-ikäinen ja hänellä on naisen keho, mutta 
hän ei ole koskaan kasvanut aikuiseksi. Jopa hänen 
äänensä on kuin lapsella. Koko nimellisen aikuisikänsä 
hän on ajelehtinut huonosta työstä toiseen ja surkeasta 
suhteesta seuraavaan. Hänestä on kehittynyt patolo-
ginen valehtelija, joka ei koskaan puhu totta. Hän on 
lesbo, jota miehet eivät kiihota lainkaan, mutta hän ei 
olisi kuitenkaan Maru, jos ei palaisi renttumiestensä 
luokse hakemaan annostaan nöyryytystä, väkivaltaa ja 
epätoivottua seksuaalisuutta. Sofi a ei ole varma, halu-
aako Maru todella kuolla, mutta siinä tämä on, istuu 
autossa eikä aio lähteä. 

Marun vieressä toisella etupenkillä istuu Jelena. Hän 
on kotoisin Tšetšeniasta, ja viimeiset kaksikymmen-
tä vuotta hän on nukkunut korkeintaan puoli tuntia 
kerrallaan. Aina kun hän nukahtaa, hän näkee samaa 
painajaista. Kun hän oli 12-vuotias, venäläiset sotilaat 
sieppasivat hänet Groznyissa ja kiduttivat kolme päivää. 
Hän selvisi siitä hädin tuskin elossa, mutta hänen 
kehonsa ja mielensä olivat pysyvästi särkyneet. Hän 
tietää, ettei koskaan koe rakkautta, äitiyttä, rauhaa tai 
onnea. Hänen elämänsä on pelkkää pelkoa ja luihin asti 
tunkeutunutta väsymystä. Hän on halunnut kuolla jo 
kauan, mutta ei ole löytänyt rohkeutta tehdä sitä yksin. 

Marua lukuun ottamatta Sofi a löysi heidät internetis-
tä. He tekivät lupauksen, etteivät yrittäisi ylipuhua toi-
siaan. He kaikki ovat kyllästyneitä lohduttaviin sanoihin 
ja turhaan myötätuntoon. 

Sofi a hengittää pakokaasua. Tämä on hänen kolmas 
yrityksensä. Kaasu rauhoittaa Sofi aa ja rentouttaa hänen 
kehonsa.

”Kohta me nukumme”, Luka sanoo. 
”Kuolemme”, Jelena korjaa. Hän ei malta odottaa. 
Kohta minuun ei enää satu, Sofi a ajattelee. Kivun 

menettäminen tuntuu jopa hieman haikealta. Hän hais-
tattelee sille viimeisen kerran. Senkin paskiainen, et enää 
koskaan pääse kiusaamaan minua. 

Vesi on mustaa ja lämmintä. Taivas on pimeä. Sofi a 
on vedessä. Hän alkaa vaistomaisesti uida, mutta 

ei tajua, mitä on tapahtunut. Hänen jalkansa tavoittavat 
pohjan, ja hän yskii vettä. 

Aallot tuovat hänet rantaan. Hän makaa hiekalla 
voipuneena ja tuntee kuinka aallot iskeytyvät häneen. 

Sofi an hengitys tasoittuu, ja hän kuulee tuttuja ääniä. 
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Hän nousee vaivalloisesti istumaan ja näkee Lukan 
kauempana rannalla oksentamassa. Jelena on Lukan 
vieressä ja tärisee kylmästä. Maru on jo toipunut ja 
juoksentelee pitkin rantaa.  

On yö. Sen pimeys on hentoa kesäyön pimeyttä, har-
maata ja läpikuultavaa. Sofi a katsoo taivaalle: hän ei näe 
tähtiä tai kuuta, vain harmaata massaa. Rannan hiekka 
on pehmeää ja hienojakoista. Ranta loppuu tummaan, 
tiheään metsikköön. Missään ei näy valoja. 

Luka ja Jelena kävelevät Sofi an luokse. ”Mitä tämä 
on?” Luka kysyy. ”Missä me olemme?”

Sofi a kohauttaa olkapäitään. Hän ei ole yllättynyt 
tai edes pettynyt; hän on jo tottunut epäonnistumaan 
itsensä tappamisessa. Seuraavalla kerralla, hän ajattelee, 
minä hyppään junan eteen. 

Samassa Sofi a huomaa kuinka omituinen hänen 
olonsa on. Luka jatkaa kyselyään, mutta Sofi a on kiin-
nostuneempi kehostaan kuin heidän yllättäen muuttu-
neesta olinpaikastaan. Hän tunnustelee sisintään. Jotain 
puuttuu. Jotain hyvin olennaista. 

Kipu. 
Minuun ei satu, hän tajuaa. 
Hän nousee, ottaa muutaman varovaisen askeleen 

hiekalla ja odottaa kivun palaamista, mutta se pysyy 
poissa. Hänen kehonsa tuntuu kevyeltä. 

”Tervetuloa saarelle”, miesääni sanoo. 
Rannalle kerääntyy viisi tummiin pukeutunutta 

miestä. Heidän kalpeilla kasvoillaan liikkuu muste-
läiskiä kuin Rorschachin testissä. Luka, Jelena ja Sofi a 
jähmettyvät, mutta Maru rientää heidän luokseen. 
”Hauska tavata!” hän huutaa ja halailee miehiä. 

”Keitä te olette?” Luka kysyy ja yrittää vetää Marun 
luokseen, mutta Maru näyttää hänelle kieltään. 

”Minua sanotaan Karhuksi”, mies sanoo, ja varjot 
hänen kasvoillaan pysähtyvät hetkeksi ja asettuvat 
petomaiseen muotoon. Sitten ne alkavat jälleen kiertää. 
”Tässä on Lisko ja Kettu. Heidän vieressään on Susi ja 
Lintu.”

Lukan kasvoille nousee täydellisestä ymmärtämät-
tömyydestä kielivä ilme. ”Mitä tämä on? Ensin me 
olimme autossani, ja nyt me olemme täällä.”

”Kehonne ovat siellä yhä”, Karhu vastaa. 
Luka katsoo Sofi aa. ”Ymmärrätkö sinä?”
”Te teette kuolemaa”, Karhu sanoo. ”Siksi te olette 

täällä. Kehonne kuolevat, ja teidän mielenne ovat jo 
paenneet niistä. Tämä saari on viimeinen paikka ennen 

kuin te haihdutte ja katoatte lopullisesti olemattomuu-
teen.”

”Keitä te olette?” Luka kysyy uudelleen, nyt jo hyvin 
kärsimättömästi. 

”Vain varjoja”, Karhu vastaa ja hymyilee. ”Pelkkiä 
muistoja.”

”Muistoja mistä? Minä en ymmärrä”, Luka sanoo 
ärtyneenä. ”Mikä tämä paikka on?”

”Tällä paikalla on monta nimeä”, Karhu sanoo. 
”Viimeinen ranta. Jätteiden käsittelylaitos. Valomerkki. 
Lopullinen ratkaisu. Kuivunut keidas. Nimellä ei ole 
merkitystä. Tämä saari on teidän kuolevan tietoisuuten-
ne päätepiste.”

”Meidän itsemurhamme siis jatkuu edelleen”, Sofi a 
sanoo.  

”Kehoillanne on aikaa enää minuutteja.”
”Olemme olleet täällä kauemmin”, Sofi a huomauttaa. 
”Aika kuluu täällä hitaammin. Viimeiset minuuttinne 

voivat kestää päiviä.”
”Ymmärrätkö sinä mitään tästä?” Luka kysyy Sofi alta. 
Sofi a katsoo Karhua. ”Sitä sanotaan dualismiksi”, 

hän sanoo empien. ”Mieli ja ruumis eivät ole identtisiä. 
Tämä on kuin – ”, Sofi a vilkaisee ympärilleen, ja hänen 
ajatuksensa ovat samassa äkkiä selkeät, ”‒ emergenttiä 
materialismia”, hän jatkaa ja nauraa. ”Helvetin mahta-
vaa.”

”Mitä?” Luka kysyy ärhäkästi. 
”Minä teen kuolemaa. Aivoni kärsivät hapenpuuttees-

ta, ja neuronit ja endorfi init aiheuttavat minulle harhoja. 
Tämä on vain kuvitelmaa.”

Jelena tulee ja nipistää Sofi aa käsivarresta. ”Siinä 
sinulle harhaa.” Nipistys sattuu. ”Minä en halua olla 
mukana sinun harhassasi. Haluan omaani.”

Karhu kuuntelee. Hän vaikuttaa huvittuneelta. ”Ei 
ole olemassa harhaa. On vain tämä saari, ja me olemme 
iloisia, että te olette täällä. Nyt on aika juhlia. Te ehditte 
vielä nauttia elämästä.”

Varjomiehet keräävät puuta rantahiekalle nuotiota 
varten, ja Karhu sytyttää tulen. Hän ja muut varjomie-
het näyttävät tulen valossa entistä omituisemmilta. Sofi a, 
Luka, Maru ja Jelena pysyvät yhdessä ja katselevat. ”Mil-
tä he teidän mielestänne näyttävät?” Sofi a kysyy. 

”Julmilta”, Luka sanoo. ”He muistuttavat isääni.”
”Minusta he ovat kauniita”, Maru sanoo. 
Jelena pysyy vaiti, mutta Sofi a näkee tämän kalven-

neen. Hän tajuaa, että Jelenan silmissä varjomiehet 
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näyttävät sotilailta, jotka sieppasivat hänet Groznyissa. 
”Mitä sinä näet?” Luka kysyy Sofi alta. 
”Matemaattisia kaavoja, jotka kieppuvat heidän 

kasvoillaan. Diofantoksen yhtälön. Simpsonin kaavan. 
Inertialain. Cantorin diagonaalimenetelmän. Kumme-
rin lauseen.”

Nelikko osallistuu rantajuhliin vaiteliaan häm-
mentyneenä. Maru on heistä ainoa, joka on puhelias 
ja hyväntuulinen. Muut istuvat hiekalla hiljaisina ja 
yrittävät kuivattaa vaatteitaan tulen lämmössä. 

Karhu istuutuu Sofi an viereen. 
”Täällä ei taida koskaan tulla aamua”, Sofi a sanoo 

hänelle. 
”Täällä on vain yö.”
”Miksi sinä kutsut tätä paikkaa?” Sofi a kysyy. 
Mies nauraa. ”Minä en ole sinun mietteidesi kaiku”, 

hän sanoo hymyillen. ”Sinun pitää lopettaa ajattelu.”
”Se on ainoa asia, jonka osaan.”
”Vahvin ominaisuutesi”, Karhu sanoo kummallisen 

merkitsevällä äänellä. ”Kun luovut siitä, ehdit iloita 
viimeisistä hetkistäsi. Voit oppia itsestäsi jotain uutta.”

Sofi a ei vaivaudu vastaamaan. Karhu nauraa jälleen. 
”Sinä et aio luopua tiedonjanostasi edes kuollessasi. 
Yhä sinä haluat tietää kaiken.”

”Tietysti haluan”, Sofi a puuskahtaa. Hän on aina 
halunnut tietää kaiken. Hänen tiedonnälkänsä on ollut 
kaikkinielevä voima, joka on aina ohjannut ja määrän-
nyt hänen elämäänsä. ”Tiedän, että tiedon väitetään 
lisäävän tuskaa, mutta minusta se on aina ollut vain 
tekosyy laiskoille ja vähä-älyisille.”

Karhu tyrskii naurusta. ”Missä on paljon viisaut-
ta, siellä on paljon huolta, ja joka tietoa lisää, lisää 
tuskaa.”

Sofi a tajuaa, miksi mies nauraa. ”Siitäkö minun 
kipuni johtuu? Tiedosta?”

”Minä en tiedä. Mutta minä myöskään tunne 
tuskaa.”

Samassa Sofi a muistaa, mitä hänelle tapahtui, kun 
hän yritti tappaa itsensä toisen kerran. Hän käytti 
alkoholia ja lääkkeitä, mutta hänen vittumainen, 
petollinen kehonsa oksensi ne ulos hänestä liian 
aikaisin. Hän heräsi sairaalassa kellertävänä ja entistä 
kipeämpänä, ja vakavien maksa- ja munuaisvaurioiden 
uhka kummitteli hänen potilaspapereissaan. Hänen 
vanhempansa olivat paikalla. Sofi an vanhemmat, kaksi 
pysyvästi hämmentynyttä postityöntekijää, olivat 

aluksi olleet ylpeitä lapsinerostaan, mutta kun Sofi a oli 
kasvanut, muuttunut älykkäämmäksi, vieraammaksi 
ja kauhistuttavan ylivertaiseksi, he olivat huomanneet, 
etteivät enää osanneet keskustella oman tyttärensä kans-
sa. Sofi an ensimmäinen itsemurhayritys oli ollut heille 
järkytys, toinen turrutti heidät toimintakyvyttömiksi ja 
avuttomiksi. 

Sofi an äiti, liikaa Paolo Coelhoa lukenut, pseudo-
tieteistä lohtua etsinyt nainen, sanoi Sofi alle: ”Kaikki 
maksavat kyvyistään. Kipu on sinun hintasi. Et saa 
luovuttaa vain siksi, että sinuun sattuu. Sinun pitää olla 
sisukkaampi.”

Sofi a tyytyi vastaamaan äidilleen sydämettömästi: 
”Lupaan, että ensi kerralla yritän tappaa itseni sisuk-
kaammin.”

”Onko kipuni ollut vain maksamista?” Sofi a kysyy 
Karhulta. 

”Kaikki maksavat.”
”Minuun ei satu nyt.”
”Kehosi kärsii yhä, mutta mielesi ei enää tunne sitä. 

Sinusta on jäljelle pelkkä henkinen kipinä, kirkas ja 
hehkuva, mutta nopeasti sammuva.”

”Ennen minua sanottiin tähdeksi. Sitten minä olin 
tähdenlento, ja nyt minä olen enää pelkkä kipinä.”

”Teit itse valintasi”, Karhu huomauttaa. 
Sofi a katsoo kokon kipinöitä. ”Palamiseen tarvitaan 

happea, lämpöä ja palavaa ainetta.”
”Sinun pitäisi lopettaa tuo”, Karhu nuhtelee. 
Sofi a nousee. Hänellä on hyvä olo ensimmäistä kertaa 

kymmeneen vuoteen, eikä hän halua tuhlata sitä tylsään, 
semanttiseen keskusteluun. Hän kääntää selkänsä tulelle 
ja kävelee rantaviivaa pitkin kauemmas muista. Hän 
riisuu kenkänsä ja huljuttelee jalkojaan vedessä. Vesi 
tuntuu pehmeältä hänen ihollaan. 

Hän istuutuu hiekalle ja katselee mustaa horisont-
tia. Hänen ajatuksensa ovat hyvin kirkkaita. Hän ottaa 
kepin ja piirtelee hiekalle matemaattisia kaavoja. 

Ensin seitsemän häijyintä: Poincarén konjektuuri, 
joka saa Sofi an puolesta haistaa paskan. 

Riemannin hypoteesi, kuninkaantekijä, joka yhä 
odottaa ratkaisijaansa. 

Yangin–Millsin olemassaolo ja vittumainen massava-
je. 

Navierin–Stokesin yhtälöt, jotka tihkuvat kaasuja ja 
nesteitä ja joita Sofi a inhoaa. 

Birchin ja Swinnerton-Dyerin konjektuuri ja sen 
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kirottu L-funktio. 
Hodgen otaksuma, joka on de Rhamin ja Poincarén 

saatanallinen sekasikiö.  
Ja viimeisenä salakavalan yksinkertainen, todellinen 

Suuri Peto P = NP? 
Jokaisen ratkaisemisesta ansaitsee miljoona dollaria. 

Sofi a teki virhearvion, kun käytti hupenevan aikansa 
Poincaréen.  

Sofi a antaa aallon viedä seitsemän kuolemansyntiä 
mukanaan. Hän tyyntyy ja kirjoittaa hiekkaan alkulu-
kuja, ystävällisiä lukuja, täydellisiä lukuja, outoja lukuja 
ja jopa kultaisia lukuja, vaikka kyllästyikin jo opiskelles-
saan Fibonaccin sietämättömään lukujonoon. Jokainen 
lahjattomampi matematiikan opiskelija tutki Fibona-
ccia, ja muutama taidehistoriaa sivuaineenaan lukenut 
opiskelija teki pro gradu -työnsä kultaisesta leikkaukses-
ta, päivänkakkaroista, Leonardo da Vincistä ja muusta 
humanistisesta huuhaasta. 

Sofi a ei tiedä kuinka kauan istuu piirtämässä kuvioita 
hiekkaan. Hän havahtuu, kun Luka ravistelee häntä. 

”Jelena on kadonnut”, Luka ilmoittaa otsa rypyssä ja 
silmät täynnä huolta. ”Ja Maru on sekaisin.”

Sofi a siirtää huomionsa vastahakoisesti Lukaan. 
”Mikä Marulla on?”

”Hän antaa niiden kummajaisten tehdä itselleen mitä 
tahansa, ja kun yritin estellä häntä, hän käski minun 
lähteä ja jättää hänet rauhaan.”

”Maru ei koskaan puhu totta. Tiedäthän sinä sen.”
Luka puristelee sormiaan, ja hänen kasvoillaan on 

kyyneleitä. ”Sanoin Karhulle, etteivät he saa satuttaa 
häntä. Hän vain nauroi ja sanoi, että he lopettavat heti, 
kun Maru pyytää. Mutta hän ei tajua, ettei Maru pysty 
sellaiseen.”

Joskus Sofi a on kyllästynyt Maruun: tämä on aikui-
nen nainen, jota pitää hoivata ja holhota kuin lasta. 
Sitten Sofi a vilkaisee Lukaa ja näkee tämän olevan 
innostunut: Luka on löytänyt jälleen jonkun, josta 
huolehtia. Hetkeen Sofi a ei tiedä, kumpi heistä ärsyttää 
häntä enemmän. Hän siirtyy kolmanteen itsemurha-
kumppaniinsa ja toivoo parasta: ”Entä Jelena?”

”Hän sanoi haluavansa olla yksin ja katosi.” Lisää 
huolehdittavaa Lukalle. 

Sofi a katsoo Lukaa, sitten hiekalle piirtämiään ku-
vioita. ”Tämä paikka korostaa meidän luonteitamme”, 
hän sanoo. ”Se vahvistaa meidän pahimpia piirteitäm-
me. Sinä huolehdit, Maru valehtelee, ja Jelena pake-
nee.”

”Ja sinä et piittaa muusta kuin yhtälöistäsi.”
Syytös on ikävä, mutta Sofi a on kuullut pahempia-

kin. ”Sellainen minä olen aina ollut. Ennen kuin minä 
sairastuin, pystyin mihin tahansa. Kykenin taivuttamaan 
maailmankaikkeuden ja sen muodon matematiikkaan. 
Alistin sen paperille, ja se totteli minua. Sitten kipu 
alkoi, ja se tuhosi kaiken. Siitä tuli minun maailman-
kaikkeuteni. En ollut enää mitään, ja usko pois, entiset 
nerot eivät ole kysyttyjä työmarkkinoilla. Opetin yläas-
teikäisille kusipäille matematiikkaa yhden lukuvuoden, 
enkä tiennyt, kumman olisin halunnut tappaa mieluum-
min: itseni vai luokkani. Yritin tappaa itseni, ja jouduin 
puoleksi vuodeksi suljetulle osastolle. Sen jälkeen en olisi 
enää saanut työtä, vaikka olisin maksanut siitä”, Sofi a 
kertoo. ”Tämä on ensimmäinen kerta yli kymmeneen 
vuoteen, kun pystyn ajattelemaan selkeästi. Minä en ole 
koskaan välittänyt mistään muusta. Minä en ole mitään 
muuta.”

Luka huokaisee. ”Mikä tämä paikka on? Helvetti? 
Taivas?”

”Tämä on kaikki, mistä olen lukenut. Se on Pythago-
raan koulu Krotonissa, sumerilaisten Dilmun, Platonin 
Tartaros, juutalaisten šeol, kristittyjen kiirastuli, Felix 
Kleinin Göttingen, Madrid vuonna 2006. Se on helvetti 
ja taivas, alfa ja oomega. Alku ja loppu.”

Luka katselee ympärilleen. ”Minusta tämä paikka 
muistuttaa isoisäni omistamaa pientä saarta. Kun olin 
pieni, minä ja vanhempani vietimme siellä kesälomia. 
Vihasin sitä paikkaa. Isä oli koko ajan humalassa, enkä 
päässyt äidin kanssa häntä minnekään pakoon.”

Ajatus iskee Sofi aan voimalla. ”Tietysti”, hän sanoo ja 
ymmärtää. Hän on äkkiä niin innoissaan, ettei kykene 
enää istumaan. Hän nousee, sohii hiekkaan kuvioita 
ja selittää: ”Tämä on tarkoitus ja todiste. Huomaatko: 
maailmankaikkeus on reunaton mutta äärellinen. Se on 
tarpeeksi pieni, jotta sen ympäri voi pystyä näkemään.”

Luka tuijottaa häntä eikä jaa hänen innostustaan. 
”Etkö sinä ymmärrä?” Sofi a kysyy turhautuneena. 

”Sanoit sen itsekin. Valo etenee äärellisellä nopeudella, 
joten kun me katsomme kauas, me katsomme ajassa 
taaksepäin. Siksi sinä näet isoisäsi saaren.” Hän on täyn-
nä tietoa ja varmuutta. Hän jatkaa: ”Tämä todistaa sen, 
että maailmankaikkeus on lopulta yhdesti yhtenäinen. 
Sitä ei ole aiemmin voitu todentaa. Viimeisiä sirontapin-
toja ei ole, joten maailmankaikkeuden muotoa ei voida 
päätellä olemattomuudesta. Kun poistamme taustakohi-
nan, me emme näe enää mitään. Tämä tarkoittaa – ”, 
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”Jelena”, Luka sanoo. 
”Mitä?” Sofi a pysähtyy keppi kädessään. 
”Mitä luulet Jelenan kokevan nyt?”
”Hän näkee Tšetšenian”, Sofi a vastaa. 
”Meidän pitää löytää hänet.”
Sofi a katselee hiekalle piirtämiään kaavoja. Vesi on 

jo huuhtelemassa osaa niistä. ”Hyvä on”, hän sanoo 
mutta ajattelee: Tarvitsen paperin ja kynän. 

He kävelevät rannalta kohti saaren keskustaa. Saaren 
muoto vaihtuu kuin varjomiesten kasvotkin. Se muut-
tuu ensin Lukan pelkäämäksi saareksi, jolla kaikuu isän 
humalainen huuto ja äidin itku. Luka kuulee oman 
pikkupojan äänensä anelun ja värähtää. Sitten saari 
kasvaa, ja he saapuvat Xibalbaan. Se vaihtuu silmänrä-
päyksessä Gehennaan, ja sen jälkeen he näkevät Siratin 
sillan. Sofi a sanoo pökertyneelle Lukalle: ”Minulla on 
liian hyvä muisti.” 

Viimein saari muuttuu pommitetuksi, vaaralliseksi 
rauniokaupungiksi. ”Groznyi”, Sofi a sanoo. 

Luka huutaa Jelenaa nimeltä, mutta Sofi a löytää 
hänet. Jelena on piilossa ränsistyneessä rakennukses-
sa. Hän on käpertynyt pienen huoneen nurkkaan ja 
tärisee kauhusta. 

Sofi a polvistuu hänen eteensä. ”Hei, Jelena”, hän 
sanoo. ”Kaikki on hyvin.”

Jelena räpyttelee silmiään. ”Mitä?”
”Sinä olet turvassa. Luka ja minä olemme täällä, 

eikä kukaan satuta sinua.”
”Minä kuulin, kun he etsivät minua”, Jelena sanoo, 

ja hätä vääristää hänen kasvonsa. ”He tömistelivät 
saappaitaan, nauroivat ja huutelivat. He sanoivat, etten 
pääse pakoon. He sanoivat, että etsivät minua niin 
kauan, kunnes löytävät minut.”

Empatia on aina ollut Sofi alle vaikeaa. Sairastumi-
sensa jälkeen hän oppi sen merkityksen, mutta nyt 
hänestä on jälleen tulossa kärsimätön ja välinpitämä-
tön. Luka on paljon mukavampi. Hän silittelee Jelenan 
selkää ja sanoo: ”Tämä ei ole Tšetšenia. Muistatko? Me 
istumme minun autossani odottamassa kuolemaa.”

Jelena puhkeaa kyyneliin. ”Missä se sitten on? Minä 
en enää jaksa odottaa.”

”En minäkään”, Luka sanoo ja halaa Jelenaa. 
”Oletteko te tosissanne?” Sofi a kysyy ja suoristau-

tuu. ”Minä pystyn ratkaisemaan maailmankaikkeuden 
muodon, ja te haluatte kuolla.”

”Me emme välitä maailmankaikkeudesta. Emme 

enää. Siksi me olemme täällä. Kuten sinäkin”, Luka 
muistuttaa. 

Sofi a jähmettyy. Hän on unohtanut olevansa keskellä 
itsemurhaansa. Kuollessaan hän ratkaisee vuosituhan-
nen suurimman matemaattisen ongelman. Hän nauraa 
voimattomasti. 

”Olen pahoillani”, Luka sanoo. ”Sinä olisit häikäissyt 
jokaisen.”

Sofi a kääntyy ja kävelee takaisin rannalle. Saari elää 
ja muuttuu, mutta Sofi a kiinnittää sen muotoihin enää 
vain ohimennen huomiota. Hän kävelee läpi Majdane-
kin, Sachsenhausenin, Belzecin, Treblinkan ja viimein 
kalmaa ja mätää lemuavan Auschwitz-Birkenaun. Näyt 
eivät pelota häntä, ja ne haihtuvat nopeasti. 

Sofi a palaa rannalle, istuutuu hiekalle ja katselee vet-
tä. Se on mustaa, mutta väri on vain illuusio. Vesi itses-
sään on väritöntä. ”Koska me emme kykene näkemään 
sellaista aallonpituutta, jonka se imee itseensä”, hän 
sanoo ärtyneesti ääneen ja läimäyttää itseään päähän. 
”Vitun sademies.”

Vedestä kuuluu loiskahdus. Sofi a nostaa katseensa ja 
näkee Liskon. ”Haistan katumuksen”, Lisko sanoo. Hän 
ui vedessä kevyesti ja luonnollisesti. 

”Miltä se haisee?” Sofi a kysyy. 
”Itsesääliltä.” 
Sofi a nousee, riisuu paitansa ja housunsa ja kahlaa 

veteen alusvaatteissaan. ”Pesen sen pois”, hän sanoo. 
Lisko ui hänen ympärillään. ”Joko olet selvittänyt 

universumin muodon?”
”Se loppuu.”
”Entä sinun muotosi?” Lisko läiskyttää vettä hänen 

päälleen. 
”Sekin on loppumassa”, Sofi a vastaa. 
”Sitten sinun kannattaa nauttia siitä ennen kuin se 

katoaa”, Lisko sanoo, tulee lähemmäs ja suutelee häntä. 
Sofi a pitää silmänsä auki ja näkee kuinka numerot 
virtaavat Liskon kasvoilla. Hän ei malta sulkea silmiään. 
”Sinun kasvosi ovat Sierpinskin lukuja”, hän sanoo, kun 
suudelma on ohi. 

”Ei”, Lisko puistelee päätään ja sukeltaa. Sofi a tuntee 
hänen kätensä vyötäröllään ja sen jälkeen lanteillaan. 
Hän yrittää uida pois, mutta ei todella. Hänen pakene-
misyrityksensä ovat heikkoja, naisellisia siveyden osoi-
tuksia, joita hän on aina halveksinut, vaikka ei olekaan 
päässyt niitä usein toteuttamaan. Hänen ihmissuhteensa 
ovat olleet rajoittuneita, ja seksistä on muodostunut 
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ongelma. Yhdyntä tavallisen miehen kanssa on joka ker-
ta kuvottanut häntä, ja muiden matemaatikoiden seura 
on tuntunut yhtä lailla vieraalta. Seksi ja kehon tarpeet 
ovat tuntuneet joutavilta, alentavilta ja aikaa vieviltä. 

Aikaa ei kuitenkaan enää ole, ja Sofi a päättää, että 
vesi on mustaa. Hän koskettaa veden läpi Liskon hiuk-
sia ja painautuu tätä vasten. Hän ymmärtää kehonsa fy-
siologisen reaktion, autonomisen hermostonsa toimin-
nan ja välittäjäaineet, jotka hänen vartalossaan riehuvat 
ja aiheuttavat hänelle hyvän olon, mutta hän työntää 
tieteen hetkeksi pois lokeroidusta, systemaattisesta 
mielestään. Hän antaa Liskon riisua hänen rintaliivinsä 
ja alushousunsa ja vain kelluu mustassa vedessä. Lisko 
imaisee hänen toisen nänninsä suuhunsa, puree ja imee 
sitä. Sofi an keho muuttuu raukeaksi ja lämpimäksi kuin 
hän olisi syönyt vahvoja opiaatteja. 

Lisko etenee alemmas purren ja näykkien. ”Minun 
olisi pitänyt… ”, Sofi a mutisee ääneen ja puristaa 
sormensa Liskon hiuksiin. Mies työntää kielensä hänen 
sisälleen. Se liikkuu hänessä kuumana, pitkänä ja ihana-
na. Lisko pitelee häntä reisistä paikoillaan, mutta hän ei 
ole lähdössä minnekään. 

Lisko työntää kaksi sormea hänen peräaukkoonsa. 
Rivo yllätys kiihottaa hänet kyvyttömäksi ajattelemaan. 

Sofi a laukeaa, makaa vedessä ja hengittää. Lisko nou-
see pintaan. ”Piditkö siitä?” mies kysyy. 

”Olet nainut kuolevia naisia ennenkin.”
”Silloin te olette parhaimmillanne: niin paljon fanta-

sioita, niin vähän aikaa.”
”Ei tuhlata sitä puhumiseen”, Sofi a sanoo ja ui 

rannalle. Hän asettuu makaamaan hiekalle, ja Lisko 
tulee hänen päälleen ja sisälleen. Hän katsoo tummaa, 
tähdetöntä taivasta, kun mies työntyy häneen. Hänen 
mielensä on tyhjä ja hiljainen. 

”Kuinka kauan minulla on aikaa?” hän kysyy, kun 
Lisko lopettaa ja kierähtää pois hänen päältään. 

”En tiedä”, Lisko vastaa välinpitämättömästi. ”Vä-
hän, paljon, loputtomasti. Onko sillä merkitystä?”

”Haluan vielä yhden panon ennen kuin kuolen. 
Viimeisen panoni. Sen jälkeen lähden sovinnolla siihen 
hyvään yöhön, enkä raivoa valon sammumista vastaan.” 
Sofi a tajuaa, mitä sanoo, ja alkaa hekottaa. Ennen kuo-
lemaansa hän ajattelee runoja. Millainen häpeä.

”Oletko antanut periksi? Etkö enää haluakaan muut-
taa maailmanjärjestystä?”

Sofi a katsoo Liskoa. ”Onko minulla siihen yhä mah-

dollisuus? Luulin, että tämä on peruuttamatonta.” 
Mies nauraa. ”Pitäisihän sinun tietää, ettei mikään 

ole. Olen pettynyt. Luulin sinua sisukkaammaksi.”
Sofi a nousee istumaan. ”Tarkoitatko, että minä voin 

palata? Miten – Vesi.”
Lisko hymyilee. ”Palaa jälkiäsi pitkin.”
Sofi a suoristautuu ja pukeutuu. 
”Jätätkö hyvän yösi?” Lisko kysyy. 
”Kyllä se odottaa”, Sofi a vastaa. ”Minä tarvitsen kiin-

teän kehon, jotta voin siirtää maapallon paikoiltaan.” 
Hän lähtee etsimään muita. Ensin Jelena ja Luka. Sofi a 
juoksee läpi Kolyman, Norilskin ja Vorkutan. Niiden 
kylmyys muuttuu nopeasti kesäiseksi Syeneksi, jossa Era-
tosthenes seuraa varjojen liikkeitä, ja sitten Sofi a kulkee 
läpi Bagdadin Viisauden talon. Bagdadin jälkeen hän on 
Groznyissa. 

Sofi a tuntee pommitettujen rakennusten hengittävän. 
Ne huokuvat kauhua ja kipua, ja yksi niistä sykkii voi-
makkaammin kuin muut. Hän tietää löytävänsä Jelenan 
sieltä. 

Hän astuu sisälle rakennukseen. Kaikkialla on roskaa, 
pölyä, rikkinäisiä huonekaluja ja sortuneita seiniä. Talo 
haisee: Sofi a haistaa lian, pelon, eritteet ja veren. Alaker-
ta on tyhjä, ja Sofi a nousee yläkertaan. Hänen kehonsa 
alkaa täristä pelosta. Pelko ei ole hänen omaansa; se 
on Jelenan pelkoa, joka syöksyy alas portaita pitkin ja 
iskeytyy häneen. 

Sofi a empii. Hän ei halua nähdä yläkertaa. Hän halu-
aa palata rannalle ja syöksyä veteen ja kohti elämää. Hän 
muistaa, että vihaa ihmisiä. Hänen älykkyysosamääränsä 
on niin valtava, että hänen silmissään tavalliset ihmi-
set muistuttavat enemmän kanoja kuin hän tavallisia 
ihmisiä. Miksi hän pelastaisi kanoja ja vaarantaisi oman 
henkensä?

Idiootti, hän ajattelee. 
Sofi a löytää Jelenan talon suurimmasta huoneesta. 

Jelena makaa sängyssä, ja Lintu ja Susi ovat hänen vierel-
lään. Heillä on maastopuvut ja painavat saappaat. Jelena 
on sidottu sänkyyn, ja hän on alasti. Hänen suustaan ja 
jalkovälistään valuu verta. Kaikkialla hänen kehossaan 
on mustelmia ja ruhjeita. 

”Jelena”, Sofi a sanoo ja menee hänen luokseen. 
Jelenan toinen silmä on turvonnut umpeen, ja hänen 
hampaansa on lyöty murskaksi, mutta hän hymyilee silti 
Sofi an nähdessään. Lukaa ei näy. 

Sofi a alkaa irrottaa Jelenan siteitä. ”Mitä te olette 
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tehneet hänelle?” hän ärjyy Linnulle ja Sudelle. 
”Hän halusi sitä itse”, Lintu vastaa. ”Me etsimme 

häntä, jotta olisimme voineet saattaa hänet takaisin 
rannalle. Hän kuitenkin odotti meitä täällä, ja heti kun 
me löysimme hänet, hän meni sänkyyn ja käski: ’Teh-
kää pahimpanne.’ Me tottelimme, ja se oli hauskaa.”

”Missä Luka on?” Sofi a kysyy.
”Hän juoksentelee siellä täällä osaamatta päättää, 

ketä auttaa.”
Sofi a auttaa Jelenan istumaan. Jelena huutaa, koska 

hänen kylkiluitaan on murtunut. Sofi a huomaa, että 
Jelenan toinen nänni on purtu lähes irti. Se roikkuu 
muutaman lihasäikeen varassa ja vuotaa verta. Sofi aa 
kuvottaa. Hän riisuu paitansa ja vetää sen Jelenan 
päälle. 

”Sofi a”, Jelena mutisee. Hänen on vaikeaa puhua. 
Sofi a tukee häntä ja pyyhkii hänen suustaan valuvaa 
verta ja sylkeä. ”Minä luulin, etten kestäisi sitä enää 
toista kertaa”, Jelena kuiskaa ja yrittää hymyillä. ”Mut-
ta minä kestin.”

”En ole koskaan kuullut mitään typerämpää”, Sofi a 
kivahtaa. ”Oletko sinä seonnut?” 

”En”, Jelena naurahtaa kivuliaasti. ”Minä olen 
onnellinen – ”, 

Hän katoaa, luiskahtaa Sofi an otteesta ja haihtuu 
ilmaan. Vain Sofi an paita jää jäljelle.

”Se siitä sitten”, Lintu toteaa kyllästyneenä. 
”Kuoliko hän?” Sofi a kysyy. 
”Lopullisesti”, Susi vastaa. ”Pian on sinun vuorosi.”
Sofi a juoksee ulos rakennuksesta. Groznyi muuttuu 

Omarskaksi ja sekuntia myöhemmin Woolsthorpeksi. 
Sofi a ryntää läpi Choeung Ekin ja siirtyy sen jälkeen 
omaan väitöskirjatilaisuuteensa. Se on hänen ainoa 
henkilökohtainen muistonsa saarella ja saa hänet taju-
amaan, kuinka paperinmakuista hänen elämänsä on 
ollut. Se on ollut tietoinen valinta, eikä hän kadu sitä. 
Lahjakkaan matemaatikon elämä on usein kirkas mut-
ta lyhyt. Sen jokaisen hetken pitää olla merkitykselli-
nen. Niels Henrik Abel, Evariste Galois, George Boole, 
Bernhard Riemann, Sonja Kovalevskaja ja Srinivasa 
Ramanujan katsovat häntä apeina, kun hän juoksee 
heidän ohitseen. ”Se ei ole heureka, jos kukaan muu ei 
tiedä siitä!” joku heistä huutaa hänen peräänsä.  

Sofi a saapuu rannalle. Se on alkanut muistuttaa 
Saharaa, joka etenee ja syö kaiken tieltään. Vesi katoaa 
hiekan päältä. 

Sofi a näkee Marun ja Lukan. Maru makaa hiekalla 
ja antaa Karhun istua päällään ja kuristaa häntä. ”Ko-
vemmin”, Maru kähisee. Kettu pitelee Lukaa aloillaan ja 
pakottaa hänet katsomaan. Luka kiroilee ja itkee, mutta 
ei pääse irti Ketun otteesta. 

Sofi a potkaisee Karhun pois Marun päältä. Maru 
vetää ilmaa keuhkoihinsa. ”Miksi sinä noin teit?” hän 
kysyy hengästyneesti. ”Minä pidin siitä.”

”Sinun pitäisi uskoa ystävääsi”, Karhu moittii ja 
nousee. Hän hieroo kylkeään, johon Sofi an potku on 
osunut. ”Minusta alkaa tuntua, ettet enää viihdy luo-
namme”, hän toteaa. ”Arvatenkin haluat palata maalli-
seen muotoosi ja jättää meidät.”

”Vain hetkeksi”, Sofi a sanoo. 
Karhu nauraa. ”Hetki ei ole koskaan hetki. Sinä olet 

jo alkanut muuttua. Misantropiasi on katoamassa ja 
yrität pelastaa ystäväsi. Pian sinä alat kaivata puolisoa 
ja lapsia. Alistut kompromisseihin ja taannut tavalli-
suuteen ja mitättömyyteen. Olet kipinä täällä mutta 
maailmassa pelkkää tuhkaa.” 

”Minä palaan kyllä ja sitten hoitelen sinut, senkin 
mulkku”, Sofi a lupaa. Hän kyykistyy Marun eteen. 
”Haluatko lähteä täältä?” hän kysyy. ”Me voimme pala-
ta, mutta sinun pitää puhua totta.”

Marun katse muuttuu epävarmaksi. ”Minä puhun 
aina totta.”

”Nyt sinun pitää puhua totta enemmän kuin kos-
kaan. Muistatko, kun olimme 7-vuotiaita ja istuimme 
äitini keittiössä? Sinä sanoit vihaavasi kaalia, koska se 
haisee ja maistuu pahalta. Sinä puhuit silloin totta. 
Sinun pitää puhua nyt yhtä totta.”

Maru empii. Hän nieleskelee ja hieroo kaulaansa. 
Hän taistelee itseään vastaan. ”Minä valehtelin silloin”, 
hän sanoo lopulta. ”Minä pidän kaalista.”

Sofi a on niin kiukkuinen, että haluaisi polkea jal-
kaansa. ”Ja haluat jäädä nyt tänne? Niinkö?” hän kysyy 
raivoissaan. 

Maru näyttää siltä kuin haluaisi oksentaa. ”Minusta 
täällä on kivaa.”

Sofi a katsoo Lukaan. ”Entä sinä? Aika on loppumas-
sa. Jelena on jo kuollut.”

Luka epäröi. Sitten hän katsoo Marua, jota Karhu on 
alkanut jälleen lähestyä. ”En voi jättää häntä yksin”, hän 
sanoo. ”Minun pitää suojella – ”, hän katoaa. 

Maru hätkähtää. ”Mitä hänelle tapahtui?” hän kysyy. 
”Hän kuoli”, Sofi a vastaa. 
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”Noin vain? Kesken lauseen?”
”Juuri niin. Kesken typerän lauseen. Se oli melkein 

yhtä typerä kuin ’Minä pidän kaalista’. Viimeiset, säälit-
tävät sanat”, Sofi a sanoo ärtyneenä. Aika kuluu. Hänen 
sydämensä jyskyttää. Hän tietää, että hänellä on kiire, 
mutta hän ei voi jättää Marua saarelle. Hän katsoo Kar-
hua, ja tämä virnistää hänelle. Poincarén konjektuuri 
liikkuu ilkkuvasti miehen iholla.

Sofi a katsoo sitä ja ymmärtää. Karhun virnistys jäh-
mettyy, kun hän näkee Sofi an ilmeen. 

Sofi a menee Marun luokse ja nostaa tämän jaloilleen. 
”Minä vien sinut pois täältä. Sinun ei tarvitse puhua tai 
edes ajatella mitään. Sinun pitää vain totella minua.”

Maru nyökkää hitaasti. Helpotus välähtää hänen 
silmissään. 

”Oletko oppinut kiertämään sääntöjä?” Karhu kysyy. 
”Sitä varten ne on tehtykin”, Sofi a sanoo ja kietoo 

kätensä Marun ympärille. Hän keskittyy. Sahara katoaa. 
Vesi palaa suurina aaltoina ja lipoo heidän jalkojaan. 
Saari taipuu Sofi an mielen mukaan. ”Ei tähän tarvita 
kuin päätä”, hän sanoo Karhulle. ”Toivottavasti en lou-
kannut sinua. Sinä olit niin ylpeä tästä paikasta.”

”Minä olen ylpeä sinusta ja kyvystäsi oppia. Odotan 
kovasti paluutasi”, Karhu lupaa. ”Me kaikki odotam-
me.”

Vesi nousee yhä ylemmäs. Varjomiehet katoavat. 
Sofi a puristaa kätensä tiukemmin Marua vasten, ja 
sitten he sukeltavat. Veden pinta on kovaa kuin beto-
ni, ja Sofi an henki salpautuu. Maru rimpuilee, mutta 
Sofi a ei irrota otettaan. He vajoavat mustuuteen. Maru 
lopettaa kiemurtelun. Hänen suustaan tulee ilmakuplia, 
ja hänen silmänsä lasittuvat. 

Sofi a vetää vettä keuhkoihinsa, ja he uppoavat yhä 
syvemmälle. Musta vesi täyttää Sofi an keuhkot, ja hän 
menee paniikkiin. 

Se ei ole mustaa! hän tiuskaisee pakokauhulleen, mut-
ta hengittää samalla lisää vettä keuhkoihinsa. Ne eivät 
valitettavasti välitä siitä, minkä väristä vesi on. Hän 
putoaa Marun kanssa. 

Minä kuolen, Sofi a ajattelee upotessaan. Taas.

”Tässä on eloa”, vieras ääni ilmoittaa. 
Tuntematon mies katsoo Sofi aa silmiin. 

”Tervetuloa takaisin.”
Sofi a näkee siniset silmät, ruskettuneen ihon ja 

ensihoitajan asun. Ensihoitaja painaa hänen kasvoil-

leen happimaskin. Sofi a katsoo ympärilleen: hän makaa 
maassa Lukan autotallin ulkopuolella. Joka puolella on 
ensihoitajia ja poliiseja. Hän näkee Lukan ja Jelenan. 
Heitä elvytetään, mutta Sofi a tietää, että se on turhaa. 
He lähtivät saarelta eri suuntaan kuin Maru ja Sofi a. 

”Kaikki on nyt hyvin”, sinisilmäinen mies kumartuu 
sanomaan hänelle. ”Me viemme sinut sairaalaan hoidet-
tavaksi.” 

Sofi a kuulee Marun yskivän. Hän kääntää päätään ja 
huomaa Marun. Marunkin ympärillä on ensihoitajia. 
Sofi an ja Marun katseet kohtaavat. ”Päätitkö sittenkin 
elää, senkin hullu lesbo?” Sofi a kysyy käheällä äänellä. 

Maru yskii. ”Haluan takaisin”, hän sanoo mutta 
hymyilee. 

Sofi a viedään ambulanssiin, ja yksi ensihoitajista tulee 
ambulanssin takaosaan. Hän kiinnittää tipan Sofi an kä-
sivarteen, mittaa verenpaineen ja istuutuu sitten Sofi an 
viereen. Hänellä on kynä ja nippu kaavakkeita, joita hän 
alkaa täyttää. Ambulanssi lähtee liikkeelle. 

Sofi a tarttuu happimaskiin ja työntää sen pois kasvoil-
taan. ”Tarvitsen – ”, 

”Anna sen olla paikoillaan”, mies käskee ja laittaa 
maskin takaisin hänen kasvoilleen. 

Sofi a ei tottele. ”Tarvitsen paperia ja kynän”, hän 
ilmoittaa ja nousee istumaan. Hän ottaa kynän ja paperi-
pinkan miehen kädestä. 

Kipu palaa samassa. Se iskee Sofi aan ja saa hänen 
kehonsa pyöristymään kaarelle. Se on pahempi kuin kos-
kaan aiemmin, mutta hän ei enää aio suostua alistumaan 
sille. Hänen sormensa alkavat kouristella, mutta hän 
kirjoittaa. Luvut virtaavat hänen päästään paperille. 

Ensihoitaja sanoo: ”Saat kirjoittaa, kunhan pidät mas-
kin kasvoillasi. Jos otat sen pois, joudun sitomaan sinut.”

”Hyvä on”, Sofi a vastaa ja vetää maskin kasvoilleen. 
Hän jatkaa kirjoittamista. 

Ensihoitaja kumartuu katsomaan. ”Näyttää moni-
mutkaiselta. Mitä se tarkoittaa?”

Sofi a tarvitsee vain vuoden, ehkä kaksi. Sen hän kes-
tää. Pascalkin selviytyi hammaskivusta sykloidia ajatte-
lemalla. Sofi a aikoo ajatella maailmankaikkeutta. Siitä 
tulee hänen uusi morfi ininsa. ”Se tarkoittaa, että minä 
myöhästyn junasta”, hän vastaa ja alkaa nauraa. 

© Maarit Leijon 2014
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Minä todellakin tarvitsin ne rahat. Sitä 
tolkutin itsekseni täyttäessäni lomakkeita 
hiljaisessa jonossa, joka kiemurteli pitkin 

sotilastukikohdan käytäviä. Onneksi sitä sentään oli 
takanani huomattavasti enemmän kuin edessä.

Eikä jonon pituus ollut ihme, sillä ihmiskokeista 
maksettiin hyvin. Etenkin tällaisesta, todella korkean 
profi ilin jutusta. Täytin vaitiolovelvollisuuslomakkeen 
ja katseeni sattui kohtaan ”Teen kaikkeni, ettei tietoja 
tästä kokeesta saateta Neuvostoliiton, tai sille sympaat-
tisten tahojen tietoon. Tahallinen tietojen luovuttami-
nen voidaan katsoa maanpetokseksi.” Kaksikymmentä 
vuotta sitten tuollaisen tiedon näkeminen lomakkeessa 
olisi saattanut naurattaa. Nyt olisin voinut lyödä vetoa, 
että ketään jonossa olevaa asia ei edes hymyilyttänyt.

Sain allekirjoitettua kaikki paperit ja vuoroni tuli. 
Valkeatakkiset laboratoriohenkilöt saattoivat minut 
koehuoneeseen, jota hallitsi suuri, ympyränmuotoinen 
koroke. Metallinväristä koroketta vastassa oli katossa 
samanmuotoinen kohouma, josta pisti esiin monen 
kokoisia suuttimia ja kärkiä.

Minut otti vastaan hauskannäköinen mies, joka oli 
pyöreä kaikilta osiltaan aina vartalonmuodosta pienten 
silmälasien linsseihin saakka. Hänen olemuksensa oli 
huolittelematon, mikä loi suuren kontrastin huoneessa 
seisoviin muutamiin sotilaisiin. Heidän lisäkseen huo-
neessa oli valkotakkisia työnrekijöitä, jotka liikkuivat 
kontrollipöydältä toiselle.

”Hyvää päivää herra Laitinen ja tervetuloa”, pyöre-
älasinen aloitti. ”Minun nimeni on tohtori Järvinen 
ja aion nyt kertoa teille, millaiseen kokeeseen olette 
suostumassa. Istuutukaapa tuohon tuoliin niin hoitajat 
mittaavat verenpaineenne ja ottavat muutamia näyttei-
tä, kontrolleja varten.”

Istuin, vedin henkeä ja yritin tasata sydämeni sy-
kettä. Vaikka Järvinen oli hyvin ruokkoamaton, hänen 
silmänsä olivat kirkkaat ja hyvin eloisat. Jostain syystä 
hänen olemuksensa rauhoitti minua kovasti.

”Esittelen kokeen vain suullisesti etenkin siitä 
syystä, etteivät paperit tai tiedot kokeen yksityiskoh-
dista leviä tämän tutkimusrakennuksen ulkopuolelle. 
Itänaapurimme olisi enemmän kuin hyvillään jos saisi 
tietoonsa mitä tahansa yksityiskohtia, ja rahoittajamme 
NATO:ssa puolestaan, ymmärrättehän.”

Nyökkäsin ja mies jatkoi selitystään. Hänen äänes-
sään oli innokas, suorastaan koulupoikamainen vivah-
de.

”Teleportaatiosta on jo pitkään unelmoitu, mutta 
vasta viime vuosina, sotilasrahoituksen turvin, olemme 
pystyneet ottamaan ratkaisevia askelia tämän tieteenalan 
saralla. Ja nyt voimme ylpeinä kertoa, että te tulette 
olemaan osa ensimmäistä ihmiskoetta jolla aitoa telepor-
taatiota kokeillaan.”

Yritin rakennella aivoihini käsityksen siitä, mitä 
Järvinen oli juuri sanonut. Ilmeisesti kasvoni paljastivat 
ajatuksieni luonteen, sillä hän jatkoi nopeasti.

”Älkää pelätkö, herra Laitinen, olemme testanneet jo 
useamman päivän, eikä mikään tähän mennessä teke-
mistämme kokeista viittaa siihen, että prosessissa olisi 
yhtään ongelmaa. Olemme tehneet jokaisesta kokelaasta 
täydelliset fyysiset ja psykologiset tilannekartoitukset 
ennen siirtoa ja sen jälkeen ja kaikki täsmää. Kaikki 
myös kertovat, että siirto on kokemuksena ollut hyvin 
miellyttävä, unenomainen hetki, eikä mitään suuria pel-
kotiloja ole syntynyt. Päinvastoin, 100 % koehenkilöistä 
olisi pyydettäessä valmis toteuttamaan siirron uudestaan 
milloin tahansa. Psykologisista testeistä puheen ollen 
kollegani tässä suorittaa sinulle nyt sellaisia.”

Pidempi, vakavanoloinen ja kuivakka mieshenkilö 
otti ohjat käsiinsä ja teetti minulla puolen tunnin ajan 
erilaisia assosiaatio- ja kognitiotehtäviä. Hän kirjasi 
kaiken ylös tehokkaasti, minulle mitään ylimääräistä 
puhumatta.

”No niin herra Laitinen, oletteko valmis”, Järvinen 
kysyi, kun testit oli saatettu päätökseen. Nousin ylös 
jaloin, jotka yhtäkkiä olivat muuttuneet varsin yhteistyö-
haluttomiksi. Sain kuin sainkin itseni liikkeelle, kun pi-
din mielessäni kokeesta saatavan muhkean rahasumman.

Järvinen saattoi minut suuren lieriön alle ja minä yri-
tin parhaani mukaan näytellä itsevarmaa. Kojeen alle oli 
tuotu teline, jota koristivat paksut siteet. En huomannut 
sitä aikaisemmin, joten henkilökunnan oli täytynyt siir-
tää se paikoilleen sillä välin, kun minulle tehtiin psyko-
logisia testejä. Järvinen oli jälleen tilanteen tasalla.

”Siteet auttavat koehenkilöä pysymään paikallaan siir-
ron ajan. Katsokaapa tuonne.” Hän osoitti kauempana, 
lasiseinän takana olevaa tilaa. Siellä oli toinen, identtisen 
näköinen laitteisto. ”Tuolla ei ole siteitä, joten päädyt 
kohdepaikkaan vapaana.”

Tunsin sydämen muljahtelevan ja sen pulssi jumputti 
korvissani asti.

”Saisinko vielä nähdä jonkun joka on jo siirtynyt?” 
Ääneni itsevarmuus oli tiessään.
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”Totta kai, ette ole ensimmäinen, joka sitä pyytää”, 
Järvinen rauhoitteli minua. ”Koodi sininen”, hän huik-
kasi suunsa edessä olevaan mikrofoniin. Jostain syystä 
huomasin sen vasta nyt. Selkääni pitkin valui kylmä 
hikipisara.

Lasiseinä osoittautui liukuoveksi ja sieltä astui huo-
neemme puolelle nuori, vaaleahiuksinen nainen. Hän 
käveli suoraan luokseni ja ojensi kätensä kättelyyn. 
Käsi oli ruskettunut ja kapea.

”Hyvää päivää. Voin vakuuttaa teille, että se on ihan 
turvallista. Itse asiassa”, hän jatkoi kuiskaten, ”kan-
nattaa suostua siirron jälkeiseksi tukihenkilöksi, ne 
maksavat lisää siitä.” Hän vinkkasi minulle silmää.

Kyselin sen jälkeen yhtä sun toista ja nainen vastaili 
minulle vakuuttavasti. Hänen kokemuksensa vahvisti-
vat sen, mitä tohtori Järvinen oli prosessista kertonut. 
Oloni alkoi kohentua, en ollut enää kuin kamikaze-pi-
lotti vaan enemmänkin oloni tuntui benji-hyppääjältä. 
Saatoin vain toivoa, että köysi oli hyvin sidottu.

”Hyvä on”, tokaisin viimein. ”Hoidetaan homma.”
Järvinen hymyili ja kiinnitti siteeni yksi kerrallaan. 

Nainen, jonka olin juuri tavannut, käveli takaisin 
lasioven toiselle puolelle. Mennessään hän huikkasi:

”Odotan sinua tällä puolella, hyvin se menee.”
Järvinen oli sillä välin siirtynyt kontrollipöydän 

taakse. Hän antoi tietokoneelle komentoja. Ennem-
min aistin kuin kuulin matalan huminan, joka alkoi 
kantautua yläpuolellani olevasta laitteesta.

”Laitteisto käynnistyy hitaasti. Kun se on saavut-
tanut täyden tehon, vapautamme sen kerralla, jolloin 
siirto tapahtuu sekunnin tuhannesosassa.”

Hurina voimistui niin, että hän joutui kilpailemaan 
viimeisissä sanoissaan koneen kanssa. Hetken mietin, 
miksei minulle annettu kuulosuojaimia, mutta ääni 
ei kuitenkaan lopulta kasvanut häiritseviin mittoihin. 
Järvinen jatkoi huutamistaan koneen metelin yli.

”Siirto kymmenen, yhdeksän, kahdeksan...”
Muistin kuulleeni tarinoita siitä, kuinka kuoleva 

ihminen näkee lyhyessä ajassa fi lminauhana elämänsä 
alusta loppuun. Ehkä en sitten pelännyt tarpeeksi, sillä 
ainoa ajatukseni oli elämäni surkeus. Miten se kaikki 
nuoruuden toivo ja lahjakkuus oli muuttunut kal-
jan- ja pelipöytien täyttämäksi ränniksi ilman muuta 
päämäärää kuin selviytyminen seuraavan päivän krapu-
lasta.

”Neljä, kolme, kaksi, ...”

Kuulin Järvisen äänen koneen jylinän yli, mutta 
minua ei kiinnostanut enää kumpikaan. Jos selviäisin 
tästä, voisin kokeesta saamillani rahoilla maksaa pelivel-
kani pois ja aloittaa uuden elämän. Ehkä voisin mennä 
jatkamaan kauan sitten kesken jääneet opintoni.

”Yksi...”
Tällä kertaa se onnistuisi, olin täysin varma siitä. 

Enää en ratkeaisi ryyppäämään. Kun vaan saisin tämän 
pienen tilaisuuden päästä jaloilleni. En pelännyt enää 
yhtään.

”Käynnistys.”
Näkökentässäni välähti valkoinen valo. Koneen huri-

na hiljeni paljon nopeammin kuin se oli käynnistyessään 
noussut. En ollut siirtynyt minnekään. Minua nauratti. 
Kaikki tuo venkoilu turhaan.

Astuin alas siirtäjälieriöstä ja käännyin katsomaan 
taakseni. Näin tyhjän telineen, jossa käsiäni, jalkojani ja 
päätäni pitävät siteet olivat edelleen kiinnitettyinä.

Miten olin päässyt pois siteistä.
Katselin ympärilleni, ja kauhistuin, sillä vasta siinä 

vaiheessa tajusin, etten voinut nähdä itseäni. En käsiäni, 
jalkojani, tai vartaloani. Yritin huutaa, mutta en voinut, 
minulla ei ollut suuta, ei äänihuulia mitä värisyttää tai 
palleaa mistä tuottaa hengitystä. Minulla ei ollut silmiä 
eikä korvia, ei aivoja. Silti kuulin ja näin. Olin edelleen 
minä.

Lasiovi avautui ja tohtori Järvinen astui kanssani 
takaisin huoneeseen. Näytin hyvin huojentuneelta.

”Aivan kuten sanoin, ei ollut mitään pelättävää. 
Teette vielä kognitiiviset tarkastustestit ja käymme läpi 
nopean terveystarkastuksen, niin voitte kuitata palkki-
onne kassalta pois lähtiessänne.”

”Niinpä, tämä oli oikein mukava kokemus, kiitokset 
teille”, vastasin. Ääneni kuuleminen itseni ulkopuolelta 
värisytti selkäpiitä, tai jotain joka minulla joskus oli 
ollut.

Järvisen ja itseni jutustelu kävi yhtäkkiä vaimeam-
maksi, aivan kuin he olisivat etääntyneet minusta. 
Näköni alkoi hämärtyä ja olisin räpytellyt silmiäni, 
jos minulla olisi sellaiset vielä ollut. Järvinen ja minä 
kättelivät toisiaan ja minä siirryin tuoliin jossa minulle 
tehtäisiin terveystarkastus.

Silloin saatoin kuulla sen. Ääni oli kuin navakka tuu-
li, joka puhaltaa syksyisenä päivänä kaupungin kapealla 
kadulla. Se voimistui hetki hetkeltä ja tunsin tuulen 
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tarttuvan minuun.

Yritin kammeta vastaan, mutta mihinpä olisin tart-
tunut, ja millä. Hitaasti tuuli puhalsi minut pois. Joka 
puolelle sinkoileva katseeni sattui minuun, joka istui 
tutkittavana tuolissa.

Hän soi minulle tietoisen ja pahantahtoisen hymyn.

© Petteri Hannila 2014

Kirjoittajasta

Petteri Hannila on jyväskyläläinen kirjoittaja, 
joka työskentelee IT-alalla, yrittää pysyä 
5-vuotiaan poikaviikarinsa perässä ja kirjoittelee 
tuuriluonteisesti spekulatiivista fi ktiota. Hänen 
omakustanneromaaninsa Kaukamoinen on 
julkaistu sekä suomeksi että englanniksi, ja 
muutamia hänen novelleistaan on saattanut 
bongata suomalaisista genrelehdistä. Hän myös 
unelmoi indie-kirjallisuuden vallankumouksesta, 
ja pönkittää unelmiaan taittamalla elektronisia- 
ja paperikirjoja veljensä pyörittämälle indie-
kustantamolle.

Saatesanat novelliin

Vuonna 2000 olin aikidoleirillä Uumajassa muutaman 
Jyväskyläläisen harjoittelijakaverin kanssa. Myöhään 
lauantai-iltana, yhteismajoitustiloissa (joka on hieno 
tapa sanoa kova tatami ja toistakymmentä harjoittelijaa 
makuupusseissa) selitin yhdelle kaverilleni intoa 
täynnä, miten Star Trekin siirtimeen meneminen ei 
olisi välttämättä kaikista fi ksuin idea. Jälkikäteen sain 
kuulla, että unta yrittäneet ruotsalaiset olivat miettineet 
pitkään, miten suomeksi sanotaan ”ole hiljaa”, mutta 
kun eivät keksineet, jättivät ylettömän kohteliaina 
minut ojentamatta. Viimein, vuonna 2014 saakka 
keksin pukea alkuperäisen ajatukseni, pienillä twisteillä 
varustettuna novellin muotoon.
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Oi Ukko Ylijumala,
Itse taatto taivohinen,
Vedä kultakirveheesi,

Tempoa hopeatapparasi,
Sillä leikkoa lihoa,
Katko persekynnyksiä,
Revi reijät räppänöiksi,
Paasi uunilta pudota,
Muju muurista murenna,
Anna tulla - - - 
Poika neitosen povesta,
Lapsi vaimon lantehista,
Peräsuolesta puserra!

Katsoin Hilmaa pitkään. Iho silmien alla oli 
tummaa ja kuopallaan. Suupielissä erottuivat 

kireät uurteet, ja hiukset näyttivät elottomilta ja hyvin 
ohuilta. Mutta katse.

Hilma katsoi vastasyntynyttä rinnoillaan, ja siitä kat-
seesta tiesi, ettei yksikään voisi päästä heidän väliinsä. 
Äidin ja pojan. Käännyin poispäin ja sipaisin ohimen-
nen litteää vatsaani. Makuukammarin ilma tuntu äkkiä 
tukalalta hengittää, hame kiristi vyötäröltä. Oli päästävä 
pois lapsivuoteen luota. 

Ulkona nojasin raskaasti pirtin seinään ja yritin antaa 
oksennuksen tulla. Olin avioitunut samana vuonna 
kuin sisareni. Nyt Hilma oli synnyttänyt jo kolmannen 
lapsensa, ja minulta oli tullut vain yksi kuollut. Kylän 
naiset puhuivat, että Esko olisi siittänyt ainakin yhden 
lapsen vieraalle naiselle. Yritin muistella, milloin se oli 
minuun viimeksi aviovuoteessa koskenut.

Tunsin, että joku seisahtui selkäni taa ja katseli 
minua. Pyyhkäisin suupieliä, käännyin ja näin Louko-
eukon. Eukko nojasi huteraan keppiinsä molemmilla 
käsillään ja tuijotti. Likainen huivi peitti kasvot miltei 
kokonaan ja esiliinassa oli pieni veritahra. En voinut 
olla miettimättä, olikohan tahra peräisin Hilman vii-
meisimmästä synnytyksestä.

Louko-eukko maiskautti suutaan. Molemmat huulet 
olivat kääntyneet suun sisään, hampaita ei ollut enää 
edessä yhtään. Hänet kutsuttiin lapsenpäästäjäksi lähes 
jokaiseen synnytykseen, koska hän oli itse synnyttänyt 
enemmän elossa olevia lapsia kuin kukaan muu kylässä.

Louko-eukko asteli vaivalloisesti muutaman askelen 
luokseni ja painoi kyhmyisen kätensä selkääni vasten. 

Hän ymmärsi.
”Miksi Ukko ylijumala ei anna minulle poikaa?” sain 

sanottua ja kumarruin, kun oksennus jälleen karvasteli 
kurkkua.

”Amanda. Älä sinä Ukko ylijumalaa avuksesi kutsu”, 
eukko sanoi hiljaisella ja karhealla äänellä. Hän silitteli 
selkääni pyörivin, raskain liikkein. Hyrisi hetken mata-
lasti ja rauhoittavasti, kunnes alkoi kuulostaa siltä kuin 
kupla puhkeaisi pian hänen kurkussaan. Hyrinä vingahti 
kimeäksi, ja eukko alkoi yskiä sairaalloisesti.

”Ei Ukko ylijumala sinua tiineeksi auta”, eukko sanoi, 
kun yskänpuuska päättyi. ”Sinun pitää kutsua tähän 
hätään Maanemosta.”

Suoristauduin ja katsoin kysyvästi alas eukkoon.
”Maanemonen antaa viljalle pellon kasvaa ja kas-

veille mullan nousta. Minun taattoni tapasi sanoa, että 
Maanemonen asuu Harmaametsässä ja itse jakaa siellä 
elämää.”

Yskänpuuska keskeytti Louko-eukon tarinan. Vilkai-
sin kohti metsää kylän laitamilla ja painoin sitten otsani 
seinää vasten. Odotin kärsivällisesti, kunnes eukko 
lakkasi yskimästä.

”Keskellä Harmaametsää on metsälampi. Huhutaan, 
että kuolleet linnut ovat vironneet sen rannalla, ja kasvit 
ovat kukkeampia kuin missään muualla metsässä. Lam-
men vettäkin on kerran pirskoteltu pellolle, josta halla 
on vienyt sadon, ja vilja onkin saatu korjattua talteen.”

Eukko katsoi minuun vakavana.
”Mene lammelle ja kutsu Maanemosta. Pyydä hältä 

lasta.”

Metsä oli jo hämärä. Hoikat männynrungot 
kasvoivat vieri vieressä, ja sadepilviä vasten 

niiden tiheät oksistot piirtyivät kuin siniset suonet 
ranteissa. Jaloissa kahisivat edellisvuoden rumiksi 
kuivuneet lehdet ja askelten alle särkyvä jäkälä. Heinikot 
kutittivat nilkkoja ja siellä täällä maa oli niin vetistä, että 
oli pideltävä hameenhelmoista kiinni.

Maassa lojui kaatuneita puita ja suuria kivenmurikoi-
ta. Tuon tuosta olin kompastella niihin, koska kiirehdin. 
Aikaa ei olisi paljon. Esko toisi illansuussa hevosta kotiin 
ja näkisi, etten ole navetassa.

Erotin metsälammen jo kaukaa. Kuusenoksien ja 
kaislojen lomasta se näytti utuiselta ja tummalta. Louko-
eukko oli neuvonut tarkoin, miten lammelle kuljettiin, 
mutta matka oli silti paljon pidempi kuin olin kuvitel-
lut. Lammen luona yksikään lintu ei visertänyt. Veden-
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pinnalla ei näkynyt ainuttakaan hyönteistä, ei mitään 
elävää. Puut olivat liikkumattomia. 

Vilkaisin arasti ympärilleen ja huhuilin kokeeksi. 
Kukaan ei vastannut. Kyykistyin lammen rannalle. 
Kosketin varovasti sen vettä, katsoin kun vesi valui 
noroina kämmeneltäni takaisin lampeen. Sivelin vettä 
kasvoilleni. Mutta minusta tuntui, että Maanemosen 
kutsumiseen tarvittaisiin enemmän kuin veden kosket-
taminen. Olisi annettava veden kietoutua ja läpäistä. 
Aviovuoteessakin lapsi sai varmemmin alkunsa, jos 
nainen tunsi halua, kun mies makasi hänet.

Hyppäsin veteen sen enempää ajattelematta. En 
osannut uida, eivätkä jalkani tavoittaneet pohjaa. Pol-
jin villisti vettä, mutta joka polkaisun välissä kasvoni 
vajosivat hetkiseksi pinnan alle. Pohkeita alkoi kohta 
poltella ja joka kerta, kun kävin vedenpinnan alla, 
nielaisin suuremman kulauksen mädän makuista vettä. 
Vesi korvensi keuhkoja ja aloin yskiä aina pinnalla 
käydessäni. En enää ehtinyt vetäistä lisää henkeä.

En tiedä,  annoinko  itse  periksi  vai  tarttuiko 
Maanemonen minuun kovaotteisella kourallaan. 
Tunsin vajoavani syvälle pinnan alle. Avasin silmäni 
ammolleen ja erotin hentoa valoa jossain kaukana 
yläpuolellani. Valo kareili vedessä kuin ilkkuen. Märät 
vaatteet muuttuivat raskaiksi ja painoivat minua yhä 
alemmas harteista ja lantiolta. Kun ilma alkoi loppua, 
tunsin tylyn paineen korvissani ja liekit keuhkoissani. 
Sormet alkoivat puutua ja vesi puristi minua. 

Yhtäkkiä lämmin tunne levisi kaikkialle vartalooni, 
eikä keuhkojani enää poltellut. Annoin silmieni painua 
kiinni ja itselleni luvan olla heikko. Levitin käsivarteni, 
kämmenten annoin retkottaa ranteista alaspäin velt-
toina. Ehkä lausuin rukouksen ääneen tai sitten vain 
kuvittelin sanovani sen.

”Nouse maasta maan Emoinen, Väixeni voimaxeni.” 
Sanojen jälkeen ei jäänyt mitään. Kädet levällään ja 

suljetuin silmin upposin yhä syvemmälle metsäiseen 
lampeen kuin olisin tanssinut. Ajattelin Eskoa, ja hä-
nen karheita kämmeniään lantiollani. Vesi oli vihreää 
ja kaikkialla minun ympärilläni leijaili sammalta ja 
kuolleita vesikasveja, levää ja puista pudonneita lehtiä.

Kaukana metsälammen yläpuolella vedenpinta 
alkoi kuplimaan. Kuin se olisi kiehunut liekkien 

yllä. Taivaalla sadepilvet tiivistyivät toisiaan liki, ja 
äkisti ukkonen jyrähti ensimmäisen kerran.  Sade 

kävi maahan ja vesistöihin, ja pian metsälammen 
pinta suorastaan hyökyi. Suopursut lammen reunalla 
painuivat kumaraan lammenpintaa kohti. 

Ihmiset kaukana kylässä juoksivat suojaan pirtteihin-
sä ja latoihinsa. He kuuntelivat Ukko ylijumalan menoa 
taivaalla ja värähtivät joka kerralla, kun jylähdys tuntui 
särkevän taivaita.

Ja syvällä, syvällä metsälammen uumenissa nainen 
vihdoin kantoi sydämensä alla lasta. 

Hieroin pellavaöljyä vatsaani. Vauvan liike kutitti 
kämmenpohjaa. Suljin silmäni ja hymyni oli 

tarkoitettu yltämään kohtuun asti. Puhuin vauvalle 
hiljaa, odotin josko se vastaisi.

”Lepää siellä vain, ei mitään hätää. Äiti odottaa 
sinua.” Selkää vihlaisi. Siirtelin jalkojani ja suoristin 
selkääni, mutta mukavaa istuma-asentoa ei tahtonut 
löytyä.

Louko-eukko oli laskenut, että vauva syntyisi en-
simmäisen adventin aikaan. Siihen oli enää niin vähän 
aikaa, että Esko oli hankkinut taloon kaksi pulloa viinaa 
ja oikeita kahvinpapuja. Louko-eukko vieraili luonam-
me tuon tuosta. Vaati korviketta ja sokerinpalaa, mässyt-
ti hampaattomalla suullaan ja hyrisi matalasti. 

Eskoa ei sen sijaan juuri kotona näkynyt. Ajattelin, 
että se johtui minun tilastani; en voinut enää tavata 
kylän asukkaita tai maata hänen kanssaan. Hän joutui 
tekemään minunkin työni. Ja siksi, jossain ajatusten 
laitamilla, aavistelin hiljaa, että Esko makasi taas jonkun 
vieraan naisen kanssa.

Varoittamatta lapsi alkoi potkia rajusti. Käteni pysäh-
tyi aloilleen odottavasti. Lapsi liikkui yhä pontevammin, 
ja sydämeni tuntui muljahtavan. 

Samana iltana polttoni olivat sietämättömiä. Ensi-
lumen aika ei ollut koittanut vielä, ja ulkona puhalsi 
raivokas myrsky. Tuvan suljettu ulko-ovi kolahteli 
kantimissaan voimakkaimpien tuulenpuuskien aikana. 
Kankailla peitetyn ikkunan lasiruudut paukahtelivat.

Louko-eukko ei tuntunut pitävän mitään kiirettä. 
Ulisin ja valitin kiertäessäni ahdasta tupaa yhä uudelleen 
ja uudelleen. Välillä sähisin, koska olisi tehnyt mieli 
sättiä lapsenpäästäjää ääneen. Louko-eukko lämmitti 
saunaa pihan vastakkaisessa laidalla. Hän pakotti minut 
virtsaamaan astiaan saunan porstuassa ja saunomaan 
tukalissa löylyissä.

”Lämpö pehmittää luut”, hän sanoi saunomisen 
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päätteeksi ja nyökkäsi lantiotani kohti. Sitten hän kan-
toi navettaan kiehuvaa vettä ja levitteli sinne tahraisia 
mattoja ja riepuja valmiiksi. Hän jauhoi tuvannurkassa 
papuja tuomallaan kahvimyllyllä ja keitti kuvottavan 
vahvaa kahvia. 

Tuvassa join ahnaasti kahvia ja odotin, että se 
vahvistaa poltot. Kesken suullisen kipu viilsi minua ko-
vempana kuin koskaan. Puristin silmät kiinni ja yritin 
paeta kipua, mutta yhä se vain vahvistui. Kahvi tuntui 
tervalta kurkunpäässä, vaikerrukseni kuulosti kurlaaval-
ta. Louko-eukko lorautti kahvin sekaan viinaa toisesta 
Eskon hankkimista pulloista. Viina teki kuitenkin pääni 
sumuiseksi ja ajatuksen tahmeaksi, enkä tahtonut sitä 
enää. Seuraavaksi Louko-eukko tiputti kahvini sekaan 
kamferitippoja.

Erään erityisen voimakkaan supistuksen päätteeksi 
oksensin tuvan lattialle.

”Hyvä, oksentaminen helpottaa. Lisää kamferitip-
poja”, Louko-eukko mutisi karhealla äänellään tulisijan 
äärestä. Hän ei kääntynyt edes vilkaisemaan minuun. 
Pyyhin suupielet hihaani ja syytin oksentamisesta pi-
kemminkin supistuksia kuin tippoja.

Tuvan ulko-ovi aukesi äkisti, ja Hilma seisoi oviau-
kossa silmiään siristellen. Hän pyyhki märkiä hiuksia 
kasvoiltaan ja näytti kalpealta päreiden hehkussa. Hilma 
kohdisti katseensa minuun, ja ehdin huomata, miten 
hänen silmänsä levisivät hetkiseksi.

Hilma sitoi esiliinan lanteilleen ja asteli pitkin aske-
lin Louko-eukon avuksi. Hän vilkuili minuun vähän 
väliä ja näin hänen käsiensä vapisevan. Hilma lämmitti 
lisää vettä ja kantoi sitä navettaan yhä kiihtyvään tah-
tiin. Hän kuului kompuroivan pihamaalla. Hän jauhoi 
myllyllä lisää kahvia ja ihmetyksekseni ryyppäsi Eskon 
tuomasta viinapullosta. 

Kun supistuksiin ei enää tuntunut tulevan taukoa, 
vaan kipu oli yhtä hakkaavaa soittoa mielessäni, Hilma 
kyykistyi eteeni. Makasin navetan lattialla ja nojasin 
kyynärpäihini. Louko-eukko piteli päätäni.

Hilma katsoi silmiini ja pyyhki kostealla liinalla 
kasvojani. Hän paineli liinalla silmäluomia, siveli otsaa 
ja puristi vettä niskaan. Äkkinäisesti hän heitti märän 
liinan käsistään.

”Kaikki ei ole oikein”, hän puuskahti tuskastuneena. 
”Amanda näyttää koko ajan kalpeammalta ja harmaam-
malta. Poltot ovat kestäneet jo liian kauan.”

”Tämä on Amandan ensimmäinen”, Louko-eukko 

vastasi karheasti. ”Se ottaa aikansa.”
”Ei”, Hilma sanoi ja pudisteli rajusti päätään. ”Vau-

vassa on jotain luonnotonta, aistin sen. Se tappaa 
Amandan.”

Silloin Louko-eukko heittäytyi kohti Hilmaa ja sivalsi 
tätä kämmenellään kasvoille. Hilman käsi lennähti pos-
kelle, ja käden alta näin, miten kovasti poski punoitti.

”Ja sellaisia sinä et haastele lasta antavan naisen 
vuoteen äärellä”, Louko-eukko sähisi, ja sylki roiskui 
kasvoilleni. Hilma poimi liinan ja jatkoi silmäluomieni 
painelua.

Makasin voipuneena navetan lattialla. 
Auringonvalo siivilöityi paljaille reisilleni 

seinälautojen tilkitsemättömistä raoista. En tiennyt, 
oliko myrskystä kulunut päivä, kaksi päivää vai jo neljä. 
Puuskutin raskaasti ja oksensin, kun pitkästä aikaa 
supistus laskeutui ylävartalosta alavartaloon. Supistus oli 
laimea, yhä laimeneva.

”Ne täytyy saada voimakkaammiksi”, Louko-eukko 
mutisi Hilmalle. ”Ei tuo tyttö muuten jaksa pusertaa sitä 
maailmaan. Ei omin voimin.”

Louko-eukko tarttui rajuin ottein niskaani ja kohotti 
päätäni. Hiukset tuntuivat läpimäriltä niskan ja eukon 
kämmenen välissä. Eukko tyrkkäsi puisen astian huu-
lilleni ja kallisti voimakkaasti. Neste tulvahti suuhuni, 
käänsin pääni ja yritin purskauttaa sen ulos suustani. 
Louko-eukko kuitenkin painoi tiukasti kämmenensä 
suulleni. Nielaisin vaivoin. Nesteen maku jäi karvastele-
maan suuta.

”Mitä…” ähkäisin vähäisillä voimillani, ”mitä te 
minulle juotatte?”

”Se on tyttökulta parempi kun et kaikkea tiiäkään”, 
eukko mutisi. Muistin astian saunan porstuassa.

”Oi Ukko Ylijumala…” Hilma mutisi synnytysloitsua 
ja käänsi minut kyljelleni. ”Itse taatto taivohinen…” 

Hilman kasvot näyttivät kelmeiltä ja hikisiltä. Hän 
istui juuri edessäni polvillaan ja tarttui käteeni. Hän 
silitteli kämmenselkääni ja jatkoi loitsun lausumista:

”Vedä kultakirveheesi…Tempoa hopeatappura…”
Hilman silitys muuttui puristukseksi.
”Tempoa hopeatapparasi…” Hilman ääni värähti ja 

hän puristi kättäni yhä lujempaa. ”Oi Ukko Ylijuma…”
”Ukko Ylijumala…” Hilma sopersi ja purskahti 

lohduttomaan nyyhkytykseen. Hän veti ilmaa lyhyin 
henkäyksin, ja kyyneleet tulvivat hänen silmistään.
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”Jumalauta!” Hilma huusi, ja ääni särähti. Minä yri-
tin nostaa kättäni lohduttaakseni häntä. Käteni vaipui 
kuitenkin raskaana alas. 

”Hillitte itsesi”, Louko-eukko sanoi hiljaa. ”Kutsu 
Esko tänne. Mene siitä!”

Hilma juoksi ulos navetan ovesta käsiään kasvoil-
leen painaen. Kohta hän saapui takaisin ja tunnistin 
Eskon askelista. En jaksanut avata silmiäni katsoakseni 
miestäni.

”Se on nyt sillä tavalla”, Louko-eukko sanoi ma-
talasti, ”että tälle sinun Amandalle on kaikki konstit 
kokeiltu. Pippurit ja hauteet, loitsut on lausuttu ja 
torajyvät annettu.”

Pelkäsin sitä, että Esko ei vastannut mitään.
”On kuin laps olisi juurtunut niin syvälle Amandan 

sisälle, ettei se tahdo tulla ulos.”
”Siinä on jotain luonnotonta!” Hilma parkaisi hys-

teerisenä. ”Se ei ole ihmisestä peräisin!”
”Vaiti!” Louko-eukko ärjäisi. Minä kuulin, miten 

kiivaasti Esko hengitti.
”Tässä olisi nyt yksi keino vielä kokeilematta”, 

Louko-eukko sanoi rauhallisesti. ”Mutta siihen minä 
tarvitten sinun lupasi.” Esko ei vieläkään sanonut 
mitään.

”Minä voin kokeilla vetää lapsen ulos.”
Yritin viimeisillä voimillani katsoa eukkoa. Hän 

piteli kädessään omituista esinettä. Katseeni sumeni 
ennen kuin ehdin erottaa, mikä esine oli. 

”Ei perkele!” Esko huudahti hätääntyneenä. ”Sitä te 
ette kyllä voi tehdä!” 

Louko-eukko oli hetken vaiti. 
”Hilma”, hän komensi. ”Hae vielä lisää kamferitip-

poja.”

Kun avasin silmäni, oli pimeää. Päreet paloivat 
ovensuussa ja lehmän ketju kalahti, kun se 

liikahti. Tunsin, että minulla oli korkea kuume. 
Hilma istui vierelläni ja silitti otsaani. Käden liike oli 
rauhallinen, ja ilme tyyni. Muistin taaton näyttäneen 
samalta, kun hän oli kauan sitten maannut pirtissä 
kuolinvuoteellaan.

”Jaksatkos ottaa vettä?” Hilma kuiskasi. Pudistin 
päätäni.

”Minä lähden nyt”, Hilma sanoi hiljaa ja silitti 
hellästi poskiani. Hetkisen hän katsoi minua melkein 
samalla tavalla kuin kerran vastasyntynyttä poikaansa 
rinnoillaan. 

”Amanda”, Hilma kuiskasi. ”Sinulla on nyt synnyttä-
jän tauti, johon sinä kuolet pian.” 

Minusta tuntui kuin olisin leijunut jälleen vihreässä 
vedessä, sammalen ja katajanoksien ja käpristyneiden 
lehtien ympäröimänä. Yritin levittää käteni sivuilleni. 

”Meidän pitää jättää sinut tänne, eikä kukaan saa 
koskea sinuun enää voitelun jälkeen.” 

Hilma katsoi minuun rauhallisesti ja hänen silmänsä 
vettyivät.

”Niin on tapana.”
Hilma painoi huulensa otsalleni, ja ne tuntuivat 

jääkylmiltä. Louko-eukko seisoi Hilman takana ja näin 
hänet vain utuisena hahmona. Eukko painoi kättään 
Hilman olalle. Kauempaa kuulin Eskon kiivaan hengi-
tyksen.

Yritin tarkentaa katsettani Louko-eukkoon.
”Viekää minut lammelle”, sanoin ja käheä ääneni 

riipi kurkkuani. Louko-eukko kumartui minua kohti.
”Olkaa kiltti ja viekää minut metsälammen luo.”
Hilma vilkaisi hiukan hätääntyneenä Louko-eukkoa.
”Se tahtoo kuolla rauhassa”, eukko mutisi, mutta 

hänen katseensa paljasti, että hän ymmärsi, ketä minä 
ajattelin.

Männyt olivat sorjia ja ojentautuivat taivaaseen 
asti. Ne keinahtelivat samassa rytmissä

joka oli maan syke 
alastoman Maanemosen tanssi tulen äärellä
rumpujen kumahdellessa. 
Olin hikinen ja vapisin. Silmäni rävähtivät ammol-

leen ja tuijotin puiden ohi taivaankaistaleita pilvien lo-
massa. Miten ihmeessä taivas saattoi olla vaaleansininen, 
vaikka minä kuolen tänään?

Iho, nihkeää ja likaista.
Reidet tahmeat, tarttuivat koko ajan toisiinsa. 
Vatsakumpu yhä. 
”Väixeni, voimaxeni… Väixeni, voimaxeni…”
Keräsin kaiken voimani ja huusin:
”Nouse maasta maan Emoinen, Väixeni voimaxeni!” 
Jää särähti halki. Vedenpinta alkoi kuplia kuin sen 

alla olisi ollut nuotio. Lammesta nousi sankkaa savua – 
vai utuako se oli? Makasin veden äärellä ja odotin.

Olento nousi lammesta hitaasti. Sillä oli harmaa 
karhea iho, kuin turkki. Iho valui alati, ei vettä, vaan 
oli kuin iho olisi valunut olennon yltä yhä uudelleen ja 
uudelleen. Se katsoi minuun. 

”Poika ei voinut syntyä”, olento sanoi, ja sen ääni 
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kumisi oudosti, ”kun se ei ollut saanut alkuaan luon-
nosta.”

”Mahtava Maanemonen olisi antanut minulle 
terveen pojan”, kuiskasin kiihkeästi, ”mutta tapasinkin 
lammen syvyydessä vain vaivaisen hiiden. Auta taas 
minua.”

Olento vaipui jo vettä kohti ja painui yhä alemmas.
”Odota”, kuiskasin yhä kiihkeämmin. ”Lupaan pojan 

sinulle, kunhan olen itse saanut pidellä häntä ensin. 
Saat lapsen, kun hän on yhdennellätoista vuodellaan.”

Hiisi pysähtyi. Suljin silmäni ja näin pojan kasvot 
sylissäni. 

Poika painoi poskeaan reittäni vasten ja sulki silmänsä. 
Poskilla oli märät vanat kyynelistä ja otsassa sinertävä 

kuhmu. Silitin pojan hiuksia lempeästi.
”Lepää siinä vain, ei mitään hätää. Äiti odottaa 

sinua.”

Silmäni rävähtivät auki ja tunsin kuumeeni yhä 
nousevan. Hiisi tuijotti minua.

”Ihmisen? Saanko itselleni sinun lapsesi?” olento 
kysyi epäuskoisena.

Jaksoin nyökätä kerran vastaukseksi. Näin hiiden 
kasvoilla ahnaan ilmeen ennen kuin silmäni painuivat 
raskaasti kiinni. Avasin ne nopeasti.

”Olla kuin ihminen…” hiisi mutisi itsekseen. Sitten 
se suostui tarjoukseeni.

Sallin silmäluomieni vaipua jälleen kiinni. 
”Ei mitään hätää. Äiti odottaa sinua”, kuulin oman 

ääneni kaikuvan metsässä.

Poika sylissäni avasi silmänsä, ja ne olivat kuin Eskon 
silmät. Nyyhkäykset vavisuttivat hentoa kehoa. 

Nostin pojan ylävartalon käsivarsilleni ja heijasin hiljaa.
”Missä sinä satutit itsesi?” kysyin pojalta, kun tämä oli 

kyllin rauhallinen. Poika nousi istumaan sylissäni ja hie-
raisi kuhmuaan. Kynsien alla oli likaa ja kämmenselissä 
nokkosenpistoksia.

”Minä kaaduin kaivolla ja löin pääni kiveen. Olin 
nostamassa vettä, kun pelattiin palloa ja alkoi janottaa.” 

Pojan silmissä oli tuttu totinen katse, kuin hän ker-
toisi koko maailman merkityksellisintä asiaa. En voinut 

pidätellä hymyä. 
”Vai niin.”
”Äiti, milloinka minä saan ratsastaa Tyrskyllä?”
”Kun olet kyllin iso”, sanoin, ja huoli riipaisi rintaani. 

Kohta olisi ensilumen aika, ja silloin poika täyttäisi kym-
menen vuotta. Tulisiko hiisi hakemaan hänet jo talvella 
vai vasta keväällä? Äkkiä oli vaikea hengittää. Löytäisikö 
olento meitä, jos pakenisimme? Seuraavaan kylään, tai sitä 
seuraavaan?

Puristin pojan rintaani vasten ja painoin huuleni hänen 
päälaelleen. Puhalsin hiuksiin hiljaa, ja ne kutittivat ne-
nänpäätäni. Pojan hengitys tuoksui kuusamalle. 

”Enhän minä sinua metsälampeen anna, ennen menen 
itse.”

”Mitä, äiti?”
”Lepää sinä rauhassa vain, ei hätää. Äiti odottaa sinua.”

Silmäni rävähtivät auki ja erotin taivaankaistaleita 
pilvien lomassa. Hiisi häälyi jossain yläpuolellani ja 

mumisi. Kohta poika syntyisi. 
Minä hymyilin, vaikka suupielet kiristivät, eivätkä 

huulet tahtoneet millään venyä. Hymyilin. Sitten ih-
mettelin, miten taivas saattoi olla vaaleansininen, vaikka 
minä kuolen tänään.

Hiisi piteli käsissään ihmisvauvaa. Metsä korahteli 
ja kääntelehti levottomana, kun ihmislapsen 

parku kiiri kanervikoissa ja lumeen peittyneillä kallioilla. 
Hiisi tyrkkäsi jalallaan jäisen lammen äärellä makaavaa 
naista. Nainen ei liikahtanutkaan. Hiisi tyrkkäsi 
uudelleen, ja vielä uudelleen. 

Nainen pysyi liikkumattomana. 
Hiisi katseli hetken ihmislasta, ja kuusikko lammen 

reunamilla vavahti, kun olento laskeutui veteen lapsi 
sylissään.

© Merja Mäki 2014



USVA 1/201424    

Synnytysloitsu novellin alussa ja katkelma 
rukouksesta: Niinisalo, Suvi: Äidin sylissä ja muita 
kuvakulmia äitiyteen (2011)

Merja Mäki on kirjoittanut fantasiaromaanin 
Venesataman Tillinka ja meriseikkailu (2012) 
sekä tarinan itsenäisen jatko-osan Venesataman 
Tillinka ja Vaaralliset vuoret (2014). Hän 
kuului Rakkaani, romaanihenkilö -kirjan (2014) 
toimituskuntaan ja kirjoittajiin. Kirjoittaminen 
on hänelle joka kerta seikkailu, jolle täytyy lähteä 
yksin, mutta jota henkilöhahmot ja lopulta 
lukijat ohjailevat. Novelli Hän jäi vain lepäämään 
sai kunniamaininnan Portin vuoden 2014 
novellikilpailussa



USVA 1/201425    

Bibliofiili ja Pahanukke

Shimo Suntila

© Magdalena Hai 201414



USVA 1/201426    

Bibliofi ili väijyi pusikossa. Talo oli pimeänä, 
mutta oliko se autio? Siitä ei Bibliofi ili 
voinut olla varma, vaikka Facebookissa talon 

asukkaiden etelänmatka olikin ollut tapetilla jo kaksi 
viikkoa. Helpoin tapa varmistua asiasta olisi ollut 
soittaa ovikelloa ja juosta karkuun, mutta mitä jos 
joku sittenkin oli kotona? Saisivat vielä päähänsä, että 
joku toikkaroi lähialueella häiriköimässä. Ties vaikka 
varoittaisivat naapureitaan pitämään silmät auki. 
Keikkaa pitäisi siirtää kuukausilla.

Ei, asia oli hoidettava toisin. Bibliofi ili vetäisi hihas-
taan muovisesta henkarista irrotetun putken ja kaivoi 
taskustaan kourallisen kotipihalta nappaamiaan pihla-
janmarjoja. Marjat hän tunki suuhunsa ja asetti sitten 
putken huulilleen. Nyt tarkka sarja alakerran ikkunaan. 
Rat-a-tat! marjat ropisivat lasiin.

Valot eivät syttyneet, eivätkä verhot heilahtaneet. 
Mutta mitä jos ääni ei kuulunutkaan koko taloon? Bib-
liofi ili sihtasi uudelleen ja lasketteli uuden sarjan toisen 
kerroksen ikkunaan, jonka arveli antavan makuuhuo-
neeseen. Taas hän vetäytyi pusikon suojiin ja tarkkaili 
taloa, mutta mikään ei liikkunut. 

Hän voisi vartoa varjoissa vaikka aamunkoihin saa-
matta täyttä varmuutta. Se ei kerää kirjoja, joka pelkää. 
Varpaillaan hipsutellen Bibliofi ili kulki ulko-ovelle ja 
kaivoi murtovälineet esiin. 

Nykypäivänä eivät Abloy-lukot pidätelleet enää ke-
tään, jolla riitti tahtoa ja taitoa. Lukkofi rmat olivat jopa 
käyneet oikeutta sulkeakseen kansalaisten turvallisuu-
desta huolestuneiden lukkoseppien suut, mutta mikäpä 
enää digiaikana olisi kerran karkuun karanneen tiedon 
torpannut. Lukko ei edes naksahtanut auetessaan, ja 
Bibliofi ili luikahti sisään.

Alakerta oli synkkä ja pimeä, muttei äänetön. Jostain 
talon syövereistä kantautui jääkaapin kompressorin 
hurinaa ja toisaalla sähkökeskus naksahteli. Ylhäältä 
lankeava katulamppujen valo siivilöityi verhojen läpi, 
mutta hämärä oli liian syvää Bibliofi ilin silmille, jotka 
olivat kärsineet kaikista niistä öistä, kun hän lapsena oli 
lukenut Aku Ankkaa peiton alla taskulampun kanssa. 
Valoja ei arvannut sytyttää, se olisi ollut omiaan kiinnit-
tämään uteliaiden naapureiden huomion, perheenhän 
piti oleman matkoilla. Vähemmän helposti havaittavaa, 
mutta tuplasti epäilyttävämpää, olisi ollut käyttää voi-
makasta taskulamppua, jonka heilahteleva valokeila oli 
suorastaan synonyymi murtokeikalle. Bibliofi ili riisui 
mustan pipon kaljusta päästään ja vyötti otsalampun 

paikoilleen. Lampun hän napsautti punavalolle.
Päällisin puolin asunto oli tuiki tavallinen, ja juuri sitä 

se olisikin valtaosalla ihmisistä. Sen sijaan Bibliofi ili tiesi, 
että asunnossa oli aarre. Ei ehkä aarre sanan yleisimmäs-
sä merkityksessä, sillä se ei ollut kultaesine, rahakätkö tai 
edes helposti valuutaksi muutettava antiikkiesine.

Se oli kirja.
Bibliofi ilin aggressiivinen keräilytapa oli saanut 

alkunsa kokonaan toisen kirjan myötä, kun hän oli 
katsellut erään Facebook-kaverinsa postaamia kirjahyl-
lykuvia. Tämä oli muuttanut pari kuukautta aiemmin ja 
saanut vihdoin kirjat purettua laatikoistaan olohuoneen 
hyllyköihin. Kuvassa näkyi myös Bibliofi ilin alaan kuu-
luvia kirjoja, ja niihin hän kiinnitti erityistä huomiota. 
Yksi kirjoista suorastaan loikkasi esiin, erään tetralogian 
kolmas osa, joka ilmestyessään ei ollut vaikuttanut kum-
moiselta mutta oli myöhemmin muuttunut joltiseksikin 
keräilykohteeksi.

Aikanaan Bibliofi ili oli ohittanut sarjan mielenkiintoi-
sena mutta toisarvoisena, ja vasta kokoelmansa laajetessa 
oli alkanut havitella kaikensorttisia rönsyjä, joista yksi oli 
juurikin tuo sarja. Kolme muuta osaa oli löytynyt verrat-
tain helposti, mutta se yksi oli jäänyt uupumaan. Ja siinä 
se nyt oli. Bibliofi ili oli heti tarjoutunut ostamaan kirjan 
kohtuuhinnalla, mutta omistaja ei ollut kiinnostunut 
kaupanteosta vedoten nostalgiaan ja muihin turhuuk-
siin. 

Bibliofi ili oli pohtinut tilannetta pitkään ja harkinnut 
jopa kutsuttavansa itsensä tupaantuliaisiin ja varasta-
vansa kirjan, mutta se ei enää onnistuisi. Ajattelematto-
muuttaan hän oli tullut paljastaneeksi himonsa kohteen. 
Häntähän epäiltäisiin ensimmäiseksi. Pahimmassa 
tapauksessa hän saisi poliisit peräänsä, ja silloin monen 
muunkin kirjan arveluttava alkuperä saattaisi selvitä. 
Epätoivo ja raivo omasta tyhmyydestä kalvoivat Biblio-
fi iliä, mutta mikään ei auttanut. Ostotarjouksellaan hän 
oli pilannut mahdollisuutensa.

Silloin hän otti opikseen. Ei enää koskaan. Vastedes 
hän ei edes hiiskahtaisi huomatessaan kiintoisan kohteen 
jonkun kirjahyllyssä. Varkaus sai olla ensimmäinen ja 
ainoa tie. 

Nyt se tie oli vienyt Maskuun, paljon kaiken maail-
man tetralogioita kiintoisampien kohteiden luo.

Pedantikkona Bibliofi ili tarkasti pikaisesti alakerran 
tilat ja havaittuaan ne mielenkiinnottomiksi suuntasi 
sitten ylös tiukaksi spiraaliksi väännettyjä portaita. Hän 
asemoi askeleensa huolella, mutta silti portaikko narah-
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teli ja natisi koko pitkän matkan. Bibliofi ilistä ääni 
kuulosti siltä kuin aallot olisivat keinuttaneet koko-
naista valtamerilaivaa laituria vasten. Pelon hiki kihosi 
hänen otsalleen, sydän takoi tavallista tiuhempaan ja 
piinaava jännitys möyri sisukaluissa. Mieli teki jättää 
koko homma sikseen, mutta millainen kollektööri hän 
olisi, jos poistuisi ilman kirjaa?

Punalampun valossa Bibliofi ili kurkisteli huonei-
siin ja kirosi mielessään. Kirjahyllyjä löytyi kaikkialta. 
Olihan hän nähnyt tarkan kuvan oikeasta hyllystä, 
mutta pimeässä kaikki näytti toisenlaiselta. Hän päätti 
kokeilla ensiksi olohuonetta.

Hyllyköitä seisoi vieri vieressä, ja niteitä täytyi olla 
satoja. Lisäksi punaisessa valossa selkämysten värin 
selvittäminen oli mahdottomuus. Nyt ei auttanut muu 
kuin kääntää valo valkoiselle. Miten hyvin ikkunoista 
näkyisi naapuriin? Bibliofi ili käänsi päätään, ja oli 
parkaista ääneen.

Sohvalla, ikkunan alla, istui hahmo, joka katseli 
Bibliofi iliä pää kenossa. Adrenaliinihyöky iski kuin 
banaanilaatikollinen Korkeajännitystä, ja pulssi kohosi 
hetkessä kahteensataan. Sydäntä puristi niin, että het-
ken aikaa Bibliofi ili jo luuli joutuvansa Mustan maijan 
sijasta ambulanssin kyytiin.

Siro hahmo jatkoi tuijotustaan ilmeenkään väräh-
tämättä. Oliko nainen unessa? Asennossa oli jotakin 
luonnotonta, kulmikasta. Bibliofi iliä ei ollut pelotta-
nut näin paljon sitten lapsuuden, kun hän oli kulke-
nut maanalaisen pommisuojan läpi pilkkopimeässä. 
Tärisevin käsin hän napsautti valon valkoiselle.

Sohvalla istui ihmisen kokoinen nukke, silmät 
apposen avoimina ja rävähtämättöminä. Ripset olivat 
liioitellun korostetut, kasvot kalpeat lukuun ottamatta 
hennosti punattuja poskia. Huulten tumma maali oli 
vedetty tarkasti, ja suupielistä lähtevät, alas suuntautu-
neet noenmustat viivat vihjasivat, että suu voisi myös 
aueta. 

Hyvä Gutenberg, sitä Bibliofi ili halusi välttää vii-
meiseen asti!

Päällään nukella oli valkoinen, lyhythihainen paita, 
valkoiset hansikkaat, punainen hame mustin pilkuin 
ja mustat sukkahousut, joiden sääriä koristivat jonot 
ristiin asetettuja pinkkejä reisiluita. Jalassa sillä oli 
valkoiset kengät.

Mitään niin häiriintynyttä Bibliofi ili ei ollut koh-
dannut koskaan. Nukke suorastaan huokui pahuutta ja 
mielipuolisuutta. Kenen sairaasta mielestä noin irvokas 

näky oli peräisin? Voimakas väristys kulki hänen lävit-
seen ja tempaisi hänet irti kauhunhorteestaan. Aiemmin 
hän ehkä oli tuntenut huonoa omaatuntoa katalien 
aikeidensa vuoksi, mutta eikö tällainen epäinhimillinen 
kohtelu oikeuttanutkin niin vähäisen rikoksen kuin 
kirjavarkauden?

Tosiaan, kirja. Bibliofi ili kääntyi tutkimaan hyllyä. 
Samalla hän tunsi halua taputtaa itseään olkapäälle, niin 
suurena nerona hän piti itseään.

Oli ollut neronleimaus pyytää ihmisiä jakamaan kir-
jahyllykuviaan sosiaalisessa mediassa. Vastausten määrä 
oli suorastaan riistäytynyt käsistä, ja saapuneista kuvista 
Bibliofi ili oli bongannut monia nimikkeitä, jotka olivat 
piinanneet hänen puutelistaansa jo pitkään. Sen jälkeen 
olikin vain pitänyt vartoa kärsivällisesti, että ensim-
mäinen hölmö tekisi virheen ja jättäisi kokoelmansa 
vartioimatta.

Selailu eteni sutjakasti ja hyllymetrit seurasivat 
toisiaan, vaan kirja pysyi piilossa. Hyllykkö oli oikea, se 
oli varmaa, mutta kirjojen järjestys oli erilainen. Niitä 
oli tullut lisää. Bibliofi ili nuuhki ilmaa kuin metsästävä 
peto.

Haa! Bibliofi ili kumartui aivan lattiatasoon ja kur-
kisti alimman rivin taa. Kyllä nenä tiesi. Siellä lymysi 
toinenkin rivi kirjoja, ja juuri siellä oli hänen kohteensa. 
Tottuneesti Bibliofi ili siirsi eturivistä sopivan siivun 
kirjariviä lattialle syrjään, esti ainuttakaan kirjaa kaa-
tumasta ja ujutti sitten himonsa kohteen hellävaroen 
esiin. Paikattuaan eturivin aukon hän nousi seisomaan 
mielipuolisesti virnistäen. 

Kirja oli pienipainoksinen, teknillisiä edistysaskeleita 
käsittelevä oppikirja 1800-luvulta, Poikain wähäisempi 
opas mecaniikkaan ja liekevoimaan. Harvalta se löytyi, 
ja heiltäkin luultavasti vain hienojen piirrosten vuoksi. 
Juuri kukaan ei ollut noteerannut, että viimeinen luku 
oli pseudotieteellistä spekulaatiota ja kuului siten tie-
teiskirjallisuuden piiriin. Ainakaan mikään alan luettelo 
ei sitä maininnut. Ja nyt se oli hänen! Hyvässä lykyssä 
menisi viikkoja, ennen kuin kirjan puuttuminen huo-
mattaisiin. Bibliofi ili näytti kieltään sohvalla istuvalle 
nukelle.

Nukke oli poissa.
Oli kuin keollinen muurahaisia olisi juossut hänen 

ylitseen. Bibliofi ili räpytti silmiään raivokkaasti, muu-
hun hän ei nimittäin kyennyt, ja tolkutti itselleen, että 
kaikelle oli selitys. Ilmeisin oli, että perhe oli sittenkin 
kotona, vaikkei hän ollut ketään huomannutkaan 
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kurkkiessaan jokaiseen huoneeseen. Nyt joku oli tullut 
huoneeseen ääntäkään päästämättä ja vienyt nuken 
mukanaan. Se oli ainoa selitys.

Ja siltikään Bibliofi ili ei uskonut siihen, ei todella. 
Hänen teki mieli uikuttaa. Hammasta purren hän pa-
kotti itsensä liikkeelle, sammutti otsalampun ja kompu-
roi läheisen nojatuolin taa tarkkailuasemiin.

Mikään ei liikkunut. Mitään ei kuulunut, ei edes 
jääkaapin kompressorin murinaa. Bibliofi ili pakotti 
paniikkireaktionsa takaisin järjen hallintaan. Pahimmil-
laan joku teki hänestä häijyä pilaa, mutta eikö toden-
näköisin selitys ollutkin se, että syypää oli hänen oma, 
koville joutunut mielensä? Eihän hän ollut mikään 
kylmäverinen suurrikollinen, jolle murtokeikat olivat 
jokapäiväistä kauraa, vaan pahainen keräilijä, jonka 
päivärutiinin suurin jännityselementti oli se, ehtikö 
sanomalehti tulla ennen kuin herätyskello soi.

Siitä tämä johtui, liiasta jännityksestä. Hän oli kuvi-
tellut kaiken, koko kamalan, pahan nuken. 

Käsi laskeutui hänen olalleen.
Vain taannoinen vessakäynti esti Bibliofi iliä liraut-

tamasta housuun. Tuhat ajatusta kuohui hänen aivois-
saan, toinen toistaan kauheampia. Käsi olalla tuntui 
kovalta, ja nenään kantautui maalatun puun ja muovin 

haju. Enempää hän ei kestänyt. Eläimellinen parahdus 
pakeni Bibliofi ilin huulilta, kun hän karkasi pystyyn, 
törmäsi ensi töikseen nojatuoliin, jonka takana oli piilo-
tellut, ja lennähti sen yli kömpelön kuperkeikan.

Vilkaisu oli pikainen, mutta Bibliofi ili katui sitä yhtä 
kaikki. Nojatuolin toisella puolen seisoi Pahanukke 
käsi ojennettuna kosketukseen. Bibliofi ili kiljaisi, puski 
pystyyn ja ryntäsi sokeasti eteenpäin.

Hetken hänen kesti ymmärtää, mihin oli saapunut. 
Lattialla oli leluja, seinillä julisteita. Lastenhuone. Portai-
siinhan hänen piti mennä. Muutamalla harppauksella 
hän saavutti jo ylimmän askelman, mutta pako katkesi 
ennen kuin alkoikaan. Puolivälissä seisoi Pahanukke ja 
tapitti tunkeilijaa kimmeltävillä lasisilmillään. Bibliofi ili 
nyyhki ja kääntyi taas ympäri. Parveke! Toinen kerros 
oli rinteen vuoksi yhdeltä sivultaan maan tasalla ja siellä 
kulki kuisti tai parveke. Vaan missä oli ovi? Bibliofi ili 
ryntäili huoneesta toiseen pysähtymättä edes tutkimaan 
ympäristöään sen tarkemmin. Vihdoin hän näki sen, 
oven pelastukseen. Hysteerisesti hihittäen ja nyyhkien 
hän tarrasi kahvaan.

Ovilasin toisella puolen Pahanukke tarkkaili häntä 
pää kulmikkaasti kallellaan. Bibliofi ili älähti ja keikkui 
hulluuden partaalla, kun hän huomasi pitkät, terävät 
sakset Pahanuken kädessä.

Nyt, nyt jos koskaan! Bibliofi ili juoksi portaisiin niin 
nopeasti kuin suinkin. Jos hän vain pääsisi ulos talosta, 
mikään ei saisi häntä enää kiinni, niin lujaa hän juoksisi. 
Mutta vauhtia oli liikaa. Muutaman portaan harpattu-
aan askel meni liian pitkäksi, tasapaino petti ja Bibliofi ili 
syöksyi pimeään alakertaan pää edellä.

Oliko häneltä mennyt hetkeksi taju? Bibliofi ili 
tunnusteli kehoaan. Luita ei tainnut olla katki. Mitä 
ympärillä oli? Nyt tarvittiin valoa. Kuin ihmeen kaupalla 
otsalamppu oli edelleen paikoillaan. Bibliofi ili napsautti 
sen päälle.

Kaameassa punavalossa Pahanukke nojasi portaikon 
kaiteeseen raajat järjettömissä kulmissa ja pää niin vinos-
sa, että ihmiselle se olisi merkinnyt murtunutta niskaa. 
Tunteettomat silmät killittivät Bibliofi iliä hellittämät-
tömästi. Miksei se ollut käynyt kimppuun tilaisuuden 
tullen, Bibliofi ili mietti. Hänhän oli ollut avuton ja 
suojaton.

Sitten hän huomasi sen. Kolmannella askelmalla lojui 
hänen kähveltämänsä kirja. Bibliofi ili katsoi sitä, sitten 
Pahanukkea. Sitten kirjaa. Ehkä hän saisi lähteä rauhas-
sa, jos jättäisi kirjan? Niinkö hänen ensimmäinen mur-

© Magdalena Hai 201414
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tokeikkansa päättyisi, karvaaseen tappioon? Toisaalta 
hän saisi pitää henkensä. Pahanukella oli edelleen 
kädessään häijyn näköiset sakset.

Bibliofi ili nyökytteli päätään. Pahanukke tuntui ym-
märtävän häntä, tai niin hän ainakin toivoi. Sitten hän 
katsoi vielä kerran kirjan kantta. Ongelma ei ollut se, 
että opus olisi maksanut erikoisliikkeissä maltaita, vaan 
se, ettei sitä yksinkertaisesti ollut saatavilla. Ei mistään. 
Jos hän nyt luovuttaisi, peli olisi menetetty iäksi.

Bibliofi ili liikahti kohti ovea ikään kuin lähteäkseen. 
Sitten hän käännähti, kouraisi kirjan mukaansa ja oli 
saman tien ovella. Hän tönäisi oven auki valmiina ryn-
täämään vapauteen, kun käsi tarttui häntä takaapäin 
ja kiskaisi. Bibliofi ili suistui selälleen ja tuijotti yllään 
häälyvää Pahanukkea, jonka ylös nostetussa kädessä 
sakset olivat kääntyneet lyöntiin.

© Magdalena Hai 201414

Saatesanat Pahanukkeen

Kun kirjailija heittää ideakiihdyttimeensä 
sekalaisia kokemuksia ja antaa niiden 
törmätä massiivisella voimalla, tuloksena on 
parhaimmillaan valtava kirjoittamisen ilo.
Haastattelin Magdalena Haita hänen ollessa 
Turcosen kunniavieraana, ja puhuimme myös 
Maggiksen blogissa esiintyneestä Pahanukesta, 
joka kertoi omalla tyylillään, mitä kaikkea 
nuortentrilogialla voikaan tehdä (googlatkaa 
vaikka). Enigmaattisena entiteettinä Pahanukke 
pesiytyi päähäni. Siellä se tapasi Boris Hurtan 
bibliofi iliset tarinat, jotka ovat aina olleet 
keräilijänsydäntäni lähellä. Lauantai-illan 
kirjamessubileiden hulinassa keksin, että voisin 
laittaa jonkinlaisen alter egoni kohtaamaan 
Pahanuken kirjavarkauden merkeissä, ja 

seuraavana päivänä maatessani kuumehoureissa 
sängynpohjalla kokonainen tarinoiden kimara 
avautui eteeni. Päätähtenä olisi Bibliofi ili, joka tekisi 
useita keikkoja karikatyyrimäisten tai suorastaan 
fi ktiivisten henkilöiden kokoelmiin. Yllätyksekseni 
laajennettu idea tuntui hyvältä vielä seuraavanakin 
päivänä, ja Bibliofi ili ja Pahanukke valmistui 
kahdessa illassa. Myös pari seuraavaa episodia ovat 
edenneet samassa hengessä.

Kirjoittajasta

Shimo Suntila on parantumaton kirjanarkomaani, 
joka työstää addiktiotaan fi ktion keinoin. Lisäksi 
hän ottaa mielellään vastaan kirjalahjoituksia sekä 
valokuvia kirjahyllyistä (osoite ja kotiavaimen jäljen-
nös mukaan).
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Nimeni on Malia Jafri ja minulla on kaksi 
tervettä jalkaa. Hengityslihaksenikin ovat 
hyvässä kunnossa. Papereideni mukaan 

olen 44 kiloa, 154 senttiä ja nullipara. Se tarkoittaa, 
että en ole koskaan synnyttänyt, eli minussa on jotain 
pahasti vialla. Se ei tosin ole se syy miksi olen täällä. 
En tietenkään saisi noita papereita itse lukea, mutta 
onnistuin saamaan ne käsiini. Enkä ole niin tyhmä, 
että piilottaisin mitään patjan alle, sieltä kuka tahansa 
idioottikin osaa etsiä.

Paperit tietävät kertoa, että olen Sayyid-sukua, 
suvussa ei psyyken sairauksia. Isän on pakko saada 
mainita se Sayyid, kuin se tekisi minusta hienomman 
ihmisen. Että vaikka olen latvasta laho, minussa on yhä 
jotain hyvää ja arvokasta, hänen syvästi shiialaiset kro-
mosominsa, vaikka naisena en pääsekään levittämään 
niiden ilosanomaa tuleville sukupolville.

”Vanhin veli ja kaksi isänpuolista serkkua sairastanut 
paralyyttisen poliomyeliitin. Pikkuserkku äidin puolelta 
menehtynyt bulbaariseen poliomyeliittiin.” Ei hän kyllä 
pikkuserkku ole, mutta samapa tuo.

Papereissa olen Malia Jafri, mutta useimmat lääkärit 
ja hoitajat kutsuvat minua neiti Rautakeuhkoksi. Jotkut 

Maija 

Haavisto

Rautakeuhko

jäätävästi, toiset melkeinpä hellittelynimenä. Eilen uusi 
hoitaja uteli, mistä moinen nimi tulee. Sanoin, että se 
on pitkä tarina, mutta se alkaa keppihevosesta.

Sinä kesänä olin viisivuotias. 1968 oli 60-luvun pahin 
poliovuosi, melkein 200 000 kuollutta ympäri maail-
man. Yhtenä päivänä leikin kokla chapakia Karachissa 
pikkuserkun-joka-ei-ollut-pikkuserkku ja hänen sisa-
rustensa kanssa, muutamaa päivää myöhemmin hän oli 
kuollut. Minulle tuli niin paha mieli siitä, että sain hä-
nen keppihevosensa. Sekin laitettiin ensin leivinuuniin, 
jotta kaikki virukset kuolisivat siitä. Silloin en tieten-
kään vielä tiennyt, etteivät virukset oikeasti kuole, sillä 
ne eivät ole koskaan olleet elossakaan. Äiti eli, kuten 
kaikki maailman äidit, jatkuvassa menetyksen pelossa. 
Meille syötettiin Ayurveda-yrttejä, vaikka kaikki tiesivät, 
että ne olivat oikeasti hyödyttömiä. Se keppihevonen on 
minulla vieläkin kotona, jos kukaan ei ole heittänyt sitä 
pois.

Virallisesti tämä tarina alkaa lokakuusta puolitoista 
vuotta sitten. Silloin soluttauduin keuhko-osastolle 
tankkirespiraattoriin, tarina jonka olen täällä päässyt 
kertomaan monta kertaa. Olen aina ollut hyvä puhu-
maan ihmisille, kaikille paitsi tohtori Hamiranille, jonka 

 Kuva © CDC/GHO/Mary Hilpertshauser
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takia täällä olen.
Jo pitkään sitä ennen vietin kaikki illat koulun jälkeen 

Faisalin vierellä. Joskus luimme molemmat kirjoja tai 
katselimme televisiosta krikettiä. Minä inhoan krikettiä, 
mutta toisaalta sen katsominen ei ole mitään verrattuna 
siihen, että joutuu päivästä toiseen makaamaan puhku-
vassa sylinterissä, joka nielaisee kädetkin sisäänsä. Joskus 
lainasin salaa siskoni korvalappustereot ja jorailimme 
niiden tahdissa. Hoitajat tulivat monta kertaa muistutta-
maan siitä, että tämä on sairaala, ei mikään diskoteekki. 
Ei auttanut, vaikka yritin sanoa, että pään heiluttelu 
auttaa kuntouttamaan Faisalin pahasti surkastuneita 
niskalihaksia. En saanut enää käydä vierailuaikojen 
ulkopuolella.

Haaveilin siitä, että pääsisin itse kokeilemaan rauta-
keuhkoa. Että saisin tietää, millaista mieheni elämä oli. 
Hän ei paljoa suostunut siitä kertomaan. Leikittelin 
ajatuksella, mutta en ehkä aivan vakavissani. Sitten yksi 
laite vapautui juuri Faisalin naapurihuoneessa ja minun 
oli pakko tarttua tilaisuuteen. Se ei ollut sairaalan ainoa 
vapaa respiraattori, en siis vienyt keneltäkään potilaalta 
paikkaa.

Hoitaja Mahnoor kieltäytyi aluksi. Hän pelkäsi jou-
tuvansa suuriin vaikeuksiin, ihmekö tuo. Lupasin, että 
en kertoisi kenellekään. Sillä lailla olen saanut monet 
suositeltua vaikka mihin. Katson heitä silmiin, hymyilen 
kauniisti ja lupaan, että en koskaan kantele, niin kuin en 
kantelisikaan. Ei ketään kiinnosta sääntöjen noudatta-
minen, heitä kiinnostaa vain se, että he eivät jää kiinni. 
Paitsi tietenkin Hamirania, jota en silloin tietenkään 
vielä tuntenut. Hamiranin mielestä olen lähestulkoon 
toivoton tapaus.

Sen nimenomaisen laitteen edellinen käyttäjä oli 
menehtynyt, Faisal tiesi kertoa. Allah yerhamak, minä 
sanoin ja kömmin sisään. Mahnoorin kasvoilta näki, että 
häntä kadutti jo silloin. Ehkä hän ajatteli, että oppiipa-
han tyttö tavoille.

Huoneemme olivat sopivasti talon sisäpihan kul-
massa. Kun ikkunat olivat auki, pystyimme huutamaan 
toisillemme. Faisal sanoi, että pahinta rautakeuhkossa oli 
kuunnella sen ääntä, joten yritin puhua niin paljon kuin 
jaksoin, oli minulla asiaa tai ei. Puhuin koulusta, vaikka 
Faisal ymmärsi siitä yhtä vähän kuin minä kriketistä. 
Kolmessa päivässä ehtii monta kertaa puhua kurkkunsa 
käheäksi ja itsensä tyhjäksi, mutta sitä vain jatkaa.

On vaikea puhua samalla, kun laite hengittää puoles-
tasi. Normaalisti ihminen rytmittää hengityksensä pu-

heen mukaan, nyt piti tehdä toisinpäin. Se oli kaikkein 
inhottavinta. Minulta oli viety sellainen perustavanlaa-
tuinen vapaus, vapaus hengittää silloin kun itse halusin. 
Vapaus olla ajattelematta omaa hengitystään, joka ei ole 
omaa.

Se oli tietysti viety yli kahdeltasadalta muultakin sillä 
osastolla. Se kerros on oikea rautakeuhkojen sinfoniaor-
kesteri. Jotkut vielä pääsevät sieltä elävinä pois. Useim-
mat tarvitsevat vain muutaman viikon tukea hengi-
tykseen. Minusta jo kolme päivää tuntui ikuisuudelta. 
Ajattelin, että ehkä hengitysmekanismini surkastuvat ja 
joudun oikeasti makaamaan siinä putkilossa loppuelä-
mäni.

Jotkut makaavat. Tässäkin sairaalassa on heitä, jotka 
ovat olleet 30 vuottakin rautakeuhkossa, 1950-luvul-
ta asti. Ennen kuin minä olin edes syntynyt. Lääkärit 
kuvittelevat, että minä en ymmärrä. Että minä kuvit-
telen Faisalin paranevan. Minä tiedän hyvin ja Faisal 
tietää. Hänen äitinsä ei tiedä eikä halua tietää. Faisalin 
äiti rukoilee paljon. Kaikkien niiden potilaiden perheet 
rukoilevat, tuhannet ja taas tuhannet du’at kutsuvat 
Jumalan parannusta ja suojelusta, mutta kuolleita neu-
roneita Jumalakaan ei herätä henkiin. Hän odottaa, että 
me ihmiset tekisimme sen.

Faisalin huone on suunnilleen tästä kaksi kerrosta 
ylöspäin. Nasim ja Aisha kuljettavat viestilappusiani 
muille hoitajille, jotka toimittavat ne Faisalille ja hän 
sanelee heille lyhyitä vastausviestejä. Joskus he unohtavat 
lapun taskuunsa ja joudun odottamaan päiväkausia vas-
tausta. Kirjoitan omat viestini sindhiksi, sillä useimmat 
hoitajat puhuvat vain urdua.

Joskus minäkin rukoilen Jumalaa, en parannusta, 
vaan pyydän voimia Faisalille jaksaa eteenpäin. En 
voi panna käsiäni hänen päälleen, mutta ne ovat silti 
fyysisesti aika lähellä häntä. Sitten asetan käteni omille 
ohimoilleni ja pyydän voimia itselleni. Ja pyydän että 
pääsen täältä pois.

Rukoilen, että onnistun kehittämään rokotteen poli-
oon. Uskon vakaasti, että sen voi hävittää maapallolta. 
Olen lukenut kaiken mahdollisen aiheesta. Tiedän missä 
Salk ja Sabin menivät pieleen. Sabin nyt tietysti meni jo 
lähtökohtaisesti pieleen. Elävää poliovirusta! Salk edes 
yritti inaktivoida polioviruksensa.

Minä näen uniakin enteroviruksista. Ne ovat muhku-
raisia värikkäitä palleroita, sellaisia kuin koulukirjojen 
kuvissa. Ne eivät koskaan pompi, mutta ne kierivät ja 
vierivät ja minä joudun juoksemaan perässä loputtomia 
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alamäkiä. Ylämäkeen ne eivät sentään vieri koskaan.
Hamiranin mielestä tämä on minun sairauteni. 

Harhaluuloisuushäiriö, vain yhden pykälän alempa-
na kuin skitsofrenia. Olen harhainen, kuten minulle 
sanottiin kotikylässänikin. Polioviruksen hävittäminen 
ei ole mahdollista ja on liian vaarallista edes yrittää, jo-
han sen todistavat tuhannet rokotteista halvaantuneet 
ihmiset. ”Mitä, seuraavaksi kuvittelet, että HIV:hen 
voi kehittää rokotteen!” Hamirani sanoi ja nauraa 
räkätti. 

Hamiranin mukaan on paljon ihmisiä, jotka kuvit-
televat voivansa parantaa polion. Osa on hindulaisia 
guruja, mutta useimmat ovat nuoria naisia. Heidän 
psyykkeensä ei kestä sitä, kun sukulainen toisensa jäl-
keen sairastuu ja kuolee, siirtyy liikkumaan pyörätuo-
lin tai kepin kanssa tai ulkoistaa hengitystoimintonsa 
valtavalle paineilmapumpulle. Heidän sisaruksensa, 
heidän puolisonsa, heidän lapsensa. Ehkä minunkin 
psyykkeeni on järkkynyt. 

En ole ainoa tällä osastolla, joka kuvittelee voivansa 
parantaa polion. Yksi oli jo ennen minua. Olen saanut 
pari muutakin naista kuuntelemaan minua. Minä olen 
toki meistä ainoa, jolla on mikrobiologian kandin-
tutkinto. En pysty sairaalasta suorittamaan tenttejä, 
mutta joskus olen saanut Aishan lainaamaan minulle 
kirjastosta kirjoja. Pidän kaiken piilossa muovipussissa 
ilmastointikanavassa. Joskus pussin päällä on ollut 
rotan jätöksiä.

Muhkuraiset pallerot pitää inaktivoida niin, ettei 
niille jää minkäänlaista mahdollisuutta säilyä virulent-
tina. Siihen vaaditaan luultavasti sekä kemiallinen että 
fysikaalinen inaktivointi. Lisäksi tarvitaan todennäköi-
sesti jotain adjuvanttia. Sellainen ehkä voisikin löytyä 
Ayurvedasta.

Poliorokote on ruma sana. Ihmiset ovat hyväksyneet 
sen, että polio on elämän tosiasia ja tulee aina ole-
maan. Mutta jostain löytyy joku, joka lainaa minulle 
laboratoriota. Joku joka on epätoivoinen, mutta ei 
vielä menettänyt toivoaan.

Ehkä minunkin toivoni on turhaa, ehkä minä olen 
väärässä. Ehkä poliota ei voi parantaa. Sen tiedän, että 
minua ei voi parantaa. Silloin kun menetän uskoni, 
Faisal uskoo minuun. Kaivan esiin hänen sanelemiaan 
kirjeitä ja ahmin hänen sanojaan vieraalla käsialalla.

Tohtori Hamirani tulee usein tarkistamaan suuni 
kun otan lääkkeet. Hän epäilee, että en niele niitä, niin 

kuin en nielekään. Pienet kapselit saan tungettua ikenen 
ja posken väliin. Tabletit painan kielellä kitalakea vasten 
ja ne pysyvät siinä kun vedän kielen pois. Pelkään, että 
joku päivä tabletti putoaa tai Hamirani keksii vaihtaa ne 
nestemäiseen mikstuuraan.

Hamirani on vihjannut, että saattaisin tarvita säh-
köhoitoa. Hänen mielestään sen vaaroja on suuresti 
liioiteltu. Tässä sairaalassa käytetään jopa anestesiaa ja 
yleensä hoidosta ei seuraa mitään todella ikävää. Muisti 
voi tosin mennä pysyvästi. Hamirani sanoo sen kuin 
se olisi pikkujuttu. Niin kuin muisti ei olisi osa ihmis-
tä siinä missä mikä tahansa elin. Pidän mieluummin 
muistini kuin hengitykseni. Hamirani toivoo että minä 
hylkään naurettavat suuruusharhani vapaaehtoisesti. Jos 
en, ehkä hän saa sähköllä ajettua ne pois minusta. Ehkä 
voin teeskennellä parantuneeni. Jos kaikki muu epäon-
nistuu, otan yliannostuksen niitä kaikkia lääkkeitä, jotka 
olen jemmannut.

Niin paljon kuin vihaankin Hamirania, minun käy 
häntä sääliksi. Hänellä on itsellään polionjälkeinen 
oireyhtymä, hän luulee ettei kukaan tiedä. Sairastanut 
kai lapsena polion ja päässyt siinä vähällä, vasen jalka on 
vähän heikompi, mutta ei siitä juuri kukaan huomaa. 
Mutta hänestä näkyy, kuinka uupunut hän on päivän 
lopussa. Ainakin minä näen. Kasvot jähmettyvät ja puhe 
alkaa takuta, joskus hänestä kuuluu enää murahduksia. 
Hän räpyttelee silmiäänkin pidempään, jotta saisi edes 
hetken aikaa levätä.

Hamirani pelkää, että joku vielä parantaa polion.
Minulla ja Faisalilla on asiat hyvin. Kestän kaiken 

niin kauan kuin pystyn välttämään lääkkeiden nielemi-
sen ja sähköshokit. Meillä on toisemme ja välimatkaa on 
vain kaksi kerrosta. Minä pääsen vielä täältä pois. Minä 
väittelen vielä joskus tohtoriksi mikrobiologiasta. Vielä 
joskus maailma vapautuu poliosta ja keksitään tapa 
herättää vanhat neuronit henkiin. Jokainen Pakistanin 
ja koko maailman rautakeuhko kannetaan museoihin ja 
romuttamoihin. Silloin Faisal on jo vanha mies, minä 
vanha nainen. Katsomme krikettiä suuresta televisiosta 
käsissä kulholliset Faisalin äidin tekemää chana chaatia. 
Vielä joskus minä saan taas syleillä häntä. Insha’allah.

© Maija Haavisto 2014
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Kirjoittajasta

Maija Haavisto on Amsterdamissa asuva 
helsinkiläinen kirjailija, toimittaja ja 
lääketiedekirjoittaja. Vammaisuus ja 
pitkäaikaissairaudet ovat toistuvia teemoja 
hänen tuotannossaan. Haaviston pian ilmestyvä 
viides romaani Sisimmäinen (Myllylahti 2015) 
puolestaan keskittyy lampaiden älykkyyteen 
ja sielunelämään. Hänen spefi novellejaan on 
aiemmin julkaistu lähinnä englanniksi, muutamia 
suomeksikin Ursula-lehdessä. Työn alla hänellä on 
lähitulevaisuuden Suomeen sijoittuvaa romaani. 

SPEKULATIIVINEN

Turun sarjakuvakerho ry. ja Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry. 
julistavat kaikille avoimen kilpailun otsikolla “Spekulatiivinen Turku”. 

Kilpailussa etsitään scifi- ja fantasia-aiheisia töitä, jotka voivat olla teksti- tai 
sarjakuvanovelleja. Töiden aihe on vapaa, kunhan ne on laskettavissa scifiksi tai 

fantasiaksi. Myös kauhu käy, mikäli mukana on yliluonnollinen elementti. Oleellista 
on, että tapahtumat sijoittuvat työssä Turkuun. Kilpailun deadline on 31.12.2014.

Lisätietoja:

http://spekulatiivinenturku.blogspot.fi/
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TURKU

Saatesanat novelliin

Tämän vaihtoehtohistorian toteutuminen 
ei ollut kovin kaukana. Kun Jonas Salkin 
kuuluisaa poliorokotetta alettiin antaa 
Yhdysvalloissa vuonna 1955, usean eri 
lääkeyhtiön rokote-erissä havaittiin elävää 
poliovirusta. Tunnetuimmaksi nousi Cutter 
Laboratoriesin valmistama rokote, joka 
halvaannutti ainakin 51 ja tappoi viisi sen 
saanutta. Lisäksi rokoteperäinen poliovirus 
tartutti myös rokotteen saaneiden läheisiä, 
joista yli sata halvaantui. On arvioitu, että 
jopa 120 000 lasta altistui elävälle, virulentille 
poliovirukselle saatuaan Cutterin valmistaman 
rokotteen.
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Sää oli yhtä synkeä ja sadetta enteilevä kuin sinä 
iltana, kun karkasin kotoa.

Oli vaikea uskoa, että siitä illasta oli jo kah-
deksan vuotta. Olisin voinut vannoa, että mikään ei 
ollut muuttunut kirkonkylältä kotiini vievän tien var-
rella. Samat talot, puut ja pellot reunustivat reittiäni 
ja tuttu pelonsekainen vastenmielisyys painoi mieltäni 
kävellessäni kohti hiljaista Vinnametsää.

 Kun astuin vanhan haapametsän suojiin, kurja 
oloni haihtui saman tien vielä tutummaksi turraksi 
tyhjyydeksi. Sellainen vaikutus Vinnametsällä on aina 
ollut. Oli sinne mennessään millaisen tunnekuohun 
vallassa tahansa, metsä nielaisee sen ja jättää jäljelle 
vain aavemaisen tunteen siitä, että havisevat haavat tie-
tävät ja näkevät aivan liikaa. Käytin sitä nuorempana 
useinkin hyväkseni, kun pakenin metsän suojiin äitiä 
hakkaavaa isäpuoltani tai kun pelkäsin äitini hullun 
anopin käyvän kimppuuni. Metsä ei tehnyt oloani 
vähääkään paremmaksi, mutta ainakin sain olla hetken 
pelkäämättä.

 Vastenmielisyyteni palasi saman tien, kun jätin met-

Vinnametsän varjo

Katariina Heikkilä

sän taakseni ja astuin vanhan kotini pihalle.  Jokainen 
vietti ja vaisto käski minua lähtemään pois vielä, kun 
pystyin. Minun piti hengittää muutaman kerran syvään 
ennen kuin pystyin jatkamaan.

 Fanny, äitini anoppi, istui portailla tuijottaen pajut-
tuneen pellon takana häämöttävää Vinnametsää, mutta 
käänsi katseensa minuun. Päältäpäin hän näytti keneltä 
tahansa vanhalta naiselta, hauraalta ja vuosien uurtamal-
ta, mutta minusta hän on aina ollut kotimme pelottavin 
olento.

”Vai tulit sinä takaisin”, hän sanoi.
”Vain käymään”, vastasin.
”Miksi?” Fanny kysyi suoraan. ”Et ole ennenkään 

välittänyt meistä. Hylkäsit oman siskosikin.”
Tunsin syyllisyyden pistelevän. Anniina, siskopuoleni, 

oli ollut lapsi, kun karkasin, mutta nyt hän oli nuori 
nainen teini-iän myrskyjen keskellä. Miten olin saat-
tanut jättää hänet? Äidistä ei ollut huolehtimaan edes 
itsestään, Jukalla ei ollut koskaan ollutkaan mitään in-
himillisiä tunteita, ja mitä vähemmän hullusta Fannysta 
puhuttiin, sen parempi – ja kaikkialla painoi raskaana 
Vinnametsän varjo. Tämä oli vihoviimeinen paikka 
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yhdenkään nuoren kasvaa, varsinkaan herkän Anniinan. 
Mutta mitä minä olisin voinut tehdä? Olin ollut itsekin 
lapsi, kykenemätön vaikuttamaan mihinkään ympärillä-
ni tapahtuvaan.

”Äiti pyysi minua auttamaan Anniinan kanssa”, tokai-
sin lopulta. ”Missä Anniina on?”

”Metsässä”, Fanny vastasi. ”Siellä hän on päivät pitkät 
ja melkein kaikki yötkin. Äitisi ihmetteli, mitä Anniina 
tekee metsässä. Hän pelkäsi, että tyttö käyttää huumeita 
tai jotain muuta yhtä typerää. Mutta äitisi ei ole koskaan 
ymmärtänyt. Sinä ymmärrät... ja siksi karkasit, eikö 
vain?”

 Minä en tiennyt, mitä Anniina puuhasi enkä ymmär-
tänyt, mitä Fanny oli odottanut minun ymmärtäneen.

”Sano Anniinalle, että haluan puhua hänen kanssaan, 
kun näet häntä”, sanoin tylysti ja kävelin ovelle.

Löysin äidin hänen ja Jukan yhteisestä 
makuuhuoneesta. Hän istui tuolilla sängyn vieressä. 

Pysyttelin ovensuussa vanhasta tottumuksesta, mutta 
vilkaisin vaistomaisesti nukkuvaan Jukkaan, joka näytti 
enemmän kuolleelta kuin elävältä. Tunsin vanhan tutun 
pelkoni lisäksi myös pahantahtoista iloa.

 Äiti nosti sormensa huulilleen ja nousi hiljaa tuolil-
taan. Saman tien, kun hän oli sulkenut keittiön oven, 
hän heittäytyi syliini niin äkkiä, että olisin hypännyt 
säikähdyksissä taaksepäin, jos hänen käsivartensa eivät 
olisi lukkiutuneet ympärilleni. Hän itki ja nauroi yhtä 
aikaa.

”Luojan kiitos, että tulit takaisin, Emma – sinä olet 
koko perheen ainoa täysjärkinen ihminen. En olisi jaksa-
nut enää hetkeäkään... kaikki on sekaisin.”

 Kesti pitkään ennen kuin äiti rauhoittui sen verran, 
että irrottautui minusta, istuutui alas ja suostui ottamaan 
kupin liedellä keittämääni teetä. Vähitellen hän alkoi 
taas koota itseään, mutta vaikka hän olikin tyyntynyt, en 
voinut olla huomaamatta mustia varjoja hänen silmiensä 
alla, vanhenevia mustelmia hänen ranteissaan ja entistä 
syvempiä uurteita hänen kasvoillaan.

”Mikä Jukkaa vaivaa?” kysyin. Se ei kiinnostanut mi-
nua pätkääkään, mutta se tuntui luontevalta aloitukselta.

”Ei aavistustakaan”, äiti huokaisi. ”Hän ei suostu läh-
temään sairaalaan, ja kukaan täällä käynyt lääkäri ei osaa 
sanoa. Hän on ollut huonossa kunnossa ainakin vuoden, 
enkä usko, että hän kestää enää paljon pidempään.”

”Kai sinä kokoat sisusi ja lähdet täältä, kun hän on 
kuollut.”

 Äiti tuijotti minua hetken ymmärtämättä ja kysyi 
silmät epäluulosta sirillään:

”Luuletko sinä, että olen sietänyt tätä helvettiä kaikki 
nämä vuodet Jukan vuoksi? Olisinhan minä lähtenyt, jos 
olisin pystynyt!”

”Miksi sinä sitten olet täällä vielä?” tivasin.
 Äiti oli hetken hiljaa ja sekoitteli kolmannen sokeri-

palan teehensä. Kun hän taas puhui, hänen äänensä oli 
uupumuksesta ja epätoivosta raskas:

”Minä yritin paeta. Me lähdimme yhtenä myöhäisenä 
iltana, kun Jukka oli puimassa. En kertonut sinulle enkä 
Anniinalle, että olimme lähdössä, mutta aioin viedä 
teidät turvaan. Etkö sinä muista?”

 Kaivelin hetken muistini lokeroita ja vihdoin ja vii-
mein muistin kireän, hiljaisen illan äidin vanhan auton 
takapenkillä. Oli ollut valoisa loppukesän ilta, Jukka 
oli poissa, joten kaikki oli vaikuttanut olevan tavallista 
mukavammin, mutta vielä aikuisenakin muistin äidin 
kireän levottomuuden ja äkäiset tiuskaisut, joita sain 
vastaukseksi kysymyksiini. Me ajoimme myöhään yö-
hön, mutta aamulla palasimme kotiin, kun Anniina tuli 
kipeäksi. Äiti itki, kun käännyimme takaisin, ja seuraa-
vana aamuna Jukka hakkasi hänet tyynen rauhallisesti. 
Minä pakenin Vinnametsään saman tien ja uskaltauduin 
takaisin vasta illan pimetessä.

”Miksi me palasimme takaisin?” kysyin. ”Anniina tuli 
kipeäksi, mutta sinähän olisit voinut viedä hänet mihin 
tahansa lääkäriin missä päin maata tahansa, eikö vain?”

”Minä vein hänet lääkäriin sinä iltana, mutta sinä 
et vain muista sitä”, äiti sanoi väsyneesti. ”Lääkäri ei 
löytänyt hänestä mitään vikaa. Hänen otsansa hehkui, 
ja hän oli kuumeisen näköinen, mutta kuumemittarin 
mukaan hänellä ei ollut kuumetta. Me emme käsittäneet 
sitä. Lopulta lääkäri käski viedä Anniinan kotiin ja antaa 
hänen levätä. Jatkoimme matkaa, mutta Anniina tuli en-
tistä kipeämmäksi. Sitten rohkeuteni petti ja lähdimme 
takaisin kotiin... ja Anniina parani saman tien.”

”Huonoa tuuria”, kuittasin, mutta äiti pudisteli toti-
sena päätään.

”Me yritimme uudestaan pian sen jälkeen, kun sinä 
olit karannut”, äiti sanoi. Hän katsoi minua kuin ei 
olisi itsekään ymmärtänyt, mitä hänelle oli tapahtunut. 
”Anniina sairastui saman tien, kun lähdimme, mutta yk-
sikään lääkäri ei löytänyt hänestä minkäänlaista fyysistä 
vikaa. Mutta kun palasimme tänne, hän oli taas terve. 
Myöhemmin me huomasimme, ettei hän voinut lähteä 
edes luokkaretkelle sairastumatta, mutta kotona olles-
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saan hän on aina terve kuin pukki. Aivan kuin... aivan 
kuin jokin pidättelisi häntä täällä, aivan kuin jokin... 
jokin tässä paikassa haluaisi pitää hänet itsellään. Jukka 
kertoi olevansa samanlainen. Hänkään ei ole lähtenyt 
tästä talosta kirkonkylää pidemmälle koko ikänään.”

 Oli minun vuoroni tuijottaa ymmärtämättä. Koko 
juttu tuntui käsittämättömältä, ja jos ahdistunut 
epätietoisuus äitini katseessa ei olisi ollut aitoa, olisin 
kuvitellut hänen keksivän selityksiä sille, ettei hän vain 
uskaltanut lähteä.

”Missä Anniina on nyt?” kysyin.
”Metsässä”, äiti vastasi. ”En tiedä, mitä tehdä hänen 

kanssaan. Hän viettää metsässä enemmän aikaa kuin 
kotona eikä hän puhu minulle.”

”En minäkään puhunut sinulle hänen ikäisenään”, 
huomautin.

”Puhuit sinä. Et koskaan kovin nätisti, mutta sinä 
sentään avasit suusi. Anniina kuulee ja ymmärtää, 
muttei suostu sanomaan sanaakaan.”

”Miten hän pärjää koulussa?” kysyin ymmälläni.
”Siinä se ongelma onkin. Hän ei käy koulussa, kun-

han vain luuhaa Vinnametsässä. Olen yrittänyt raahata 
häntä väkisin kouluun, mutta hän vain karkaa sieltä 
takaisin metsään.”

”Oletko sinä harkinnut vieväsi häntä psykologille?” 
kysyin huolestuneena. ”Tuo kuulostaa jo vähän siltä 
kuin hänellä olisi päässä vikaa.”

”Niin varmaan on, mutta lähimmät psykologit ovat 
niin kaukana, ettei Anniinalla ole toivoakaan selvitä 
niin kauas”, äiti vastasi surkeana. ”Siksi pyysin sinua 
tänne. Ehkä hän puhuisi sinulle.”

 Jos Anniina ei suostunut puhumaan äidille, Jukalle 
eikä Fannylle, niin en ymmärtänyt, miksi hän puhuisi 
minulle, joka olin käytännössä muukalainen, mutten 
viitsinyt sanoa sitä ääneen.

”Mutta joka tapauksessa kaikki on paremmin, kun 
olet täällä, Emma”, äiti sanoi. Helpotus hänen äänes-
sään oli sydäntäsärkevää. ”Sinun –”

”Aliisa?”
 Jukan karhea ääni keskeytti äidin, joka jähmettyi 

paikoilleen.
”Niin?”
”Tänne sieltä.”
 Äiti nousi saman tien ylös nielaisten ja lähti pää pai-

nuksissa kohti makuuhuonetta. Minua satutti nähdä, 
miten äiti kutistui pelkästään Jukan käskevän äänen 
kuullessaan, mutta en voinut syyttää häntä. Tunsin 

itsekin tutun pelon hiipivän sisälleni saman tien, kun 
Jukka avasi suunsa.

Kuulin Jukan tiuskaisevan jotain äkäisesti, äidin vapi-
sevan vastauksen ja sen jälkeen läjäyksen.

Jukka tuntui saavan jopa kuolinvuoteellaan voimaa 
äidin pelosta.

Hain kellarista perunoita ja porkkanoita ja 
pakastimesta jauhelihaa ja aloin kokata. Äiti 

kävi välissä Jukkaa katsomassa ja tuli sitten keittiöön 
luokseni. Kun illan hämärtyessä alkoi sataa, Fanny 
tuli sisälle ja jäi tuijottamaan ulos pimeästä ikkunasta 
mutisten hiljaa itsekseen houreitaan.

Ilta kului pitkälle jäykissä tunnelmissa. Äiti kyseli 
elämästäni karkaamiseni jälkeen ja minä kerroin vasta-
hakoisesti työstäni, miehestäni ja juuri ostamastamme 
asunnosta. Olisin halunnut pitää oman mukavan ja 
rauhallisen elämäni mahdollisimman kaukana Vinna-
metsästä, mutta väkinäinenkin keskustelu tuntui parem-
malta kuin ahdistuneen hiljaisuuden kuuntelu.

 Sitten ovi kävi, ja kevyet askeleet kävelivät kohti keit-
tiötä. Viimein näin siskopuoleni ensimmäiseen kertaan 
vuosiin.

 Hän oli kutakuinkin minun mittaiseni, mutta minua 
hennompi ja linnunluisempi. Hänen tumma tukkansa 
oli poninhännällä niskassa, iho oli kalpea, silmät tum-
mat ja suuret ja tuijottivat meitä melkein vihamielisesti. 
Hänen hupparinsa ja likaiset farkkunsa olivat märät.

”Anniina, tulehan tervehtimään Emmaa, isosiskoasi”, 
äiti sanoi.

”Terve, Anniina”, tervehdin ystävällisesti. ”Mitä 
kuuluu?”

 Anniina ei sanonut mitään. Hänen katseensa kiersi 
keittiön ympäri katsoen meistä jokaista ja sitten hän 
käänsi katseensa liedelle jätettyyn soppakattilaan. Hän 
haki itselleen lautasen, otti ruokaa ja istui pöydän ää-
reen.

”Mitä sinulle kuuluu, Anniina?” toistin katsoen häntä 
suoraan silmiin. Hän kohtasi katseeni arkailematta, 
mutta hänen kasvoillaan ei näkynyt tunteen häivääkään 
eikä hänellä näyttänyt olevan aikomustakaan vastata ky-
symykseeni. Hän tökki ruokaansa hiljaa, ja parin vaisun 
yrityksen luovutin.

”Maasta sinä olet tullut ja maaksi sinä olet jälleen 
tuleva”, Fanny sanoi yhtäkkiä kolkosti ja nauraa kihersi 
itsekseen. ”Aliisa, mitä luulet Jukalle käyvän? Hän ei ole 
tullut maasta niin kuin me ihmiset eikä hänestä maata 
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tule tekemälläkään.”
”Miten niin?” äiti kysyi ärtyisästi.
”Ei, metsästä hän on tullut ja metsäksi hän on jälleen 

tuleva”, Fanny jatkoi nauraen omalle vitsilleen, jonka 
ainoastaan hän ymmärsi. ”Etkö sinä muka tunne sitä? 
Metsä vaistoaa, että hän tekee kuolemaa. Se valmis-
tautuu ottamaan omansa takaisin. Viimein pääsemme 
hänestä eroon.”

”Sinä puhut omasta pojastasi”, äiti tiuskaisi.
”Hän ei ole minun poikani”, Fanny ärähti takai-

sin. ”Minun poikani kuoli kauan sitten. Ne ihmisen 
irvikuvat ryöstivät hänet, kiduttivat häntä, söivät hänen 
mielensä ja tunteensa ja tappoivat hänet. Ne toivat 
oman pirunsikiönsä minulle, ja sen minä kasvatin 
omanani. Tiesin totuuden koko ajan, kuulin lapseni 
huudot, mutta tyhmyyttäni uskottelin pienen hirviön 
olevan omani... kunnes vuosia myöhemmin löysin 
poikani luut enkä voinut enää teeskennellä, ettei niitä 
ole olemassa –”

”Mitä niitä?” äiti tiukkasi.
”Niitä, jotka asuvat metsässä”, Fanny sanoi takaisin. 

”Kyllä sinäkin sen vaistoat. Ne ovat siellä ja syövät tun-
teitamme. Etkö sinä muka näe, että Jukka on saman-
lainen kuin ne? Mutta älä sure, pian pääsemme siitä 
pirunsikiöstä eroon.”

”Pääsisinpä eroon sinusta”, äiti kivahti.
 Tämä oli aivan liian tuttua. Fanny ja äiti ilkeilemässä 

toisilleen – Fanny puhelemassa sekavia ja äiti tiuskimas-
sa hänelle. Anopin ja miniän suhteen ei kaiketi kuulu-
kaan olla ruusuinen, mutta äiti ja Fanny ovat tehneet 
omastaan häijyilyn taiteenlajin. Tunsin yhtäkkiä oloni 
tyhjäksi ja turraksi, ja aloin miettiä, pitäisikö minun 
vain häipyä.

 Vilkaisin Anniinaa. Hän pyöritteli lusikkaa koske-
mattoman keittolautasensa yllä ja katseli äitiä ja Fannya 
outo ilme kasvoillaan aivan kuin hän olisi nauttinut 
heidän riitelystään. Hän hymyili minulle huomatessaan 
katseeni. Sitten hän livahti keittiöstä, ja hetken kuluttua 
ulko-ovi kävi uudelleen.

”Siinä lähti toinen pirunsikiö”, Fanny sanoi hilpeästi. 
”Hän tuli kai kylläiseksi. Kyllä sinä lapsesi ruokit siinä 
missä miehesikin, se sinun kunniaksesi on sanottava, 
Aliisa.”

 Kylläiseksi? Anniinahan tuskin koski ruokaansa.

Kun ilta pimeni pimenemistään, Jukan kunto 
huononi tunti tunnilta, mikä sai hänet avuttoman 

raivon valtaan. Minä ja Fanny pysyttelimme kaukana 
hänestä, mutta äidille hän tiuski jatkuvasti aivan kuin 
äidin pelko olisi ollut ainoa asia, joka piti häntä kiinni 
elämässä. Mutta nyt edes räyhäämisestä tai säälittävän 
heikoista pahoinpitely-yrityksistä ei ollut apua.

Ei sillä, että olisin säälinyt häntä. Päinvastoin minä 
tunsin häijyä vahingoniloa nähdessäni elämämme pilan-
neen tunteettoman ihmishirviön tuollaisessa alennus-
tilassa. Nyt oli hänen vuoronsa joutua olemaan toisten 
armoilla ja kokemaan edes pieni osa siitä helvetistä, 
jonka hän oli meille tehnyt.

 Sade yltyi koko ajan, ja pian alkoi ukkostaa. Katselin 
ulos ikkunasta ja mietin huolissani, missä Anniina oli. 
Sade ei häntä tappaisi, mutta yltyvä tuuli ja salamat saat-
taisivat kaataa puita, ja silloin metsästä kannatti pysyä 
loitolla.

”Menen etsimään Anniinaa”, sanoin lopulta, kun 
en enää kestänyt kuunnella Jukan ärhentelyä ja katsella 
äidin kyyristelyä kuolevan miehensä edessä. ”Kenenkään 
ei pitäisi olla ulkona tällaisessa koiranilmassa.”

”Pitäisipä”, Jukka ärisi hiljaa, silmät kiinni.
”Ole varovainen”, äiti sanoi, muttei estänyt minua, 

kun pengoin kaapista sadetakin ja kumisaappaat ja läh-
din ulos taskulampun kanssa.

Harpoin kuraisen pihan poikki kohti Vinnametsää 
yrittäen taistella pelkoani vastaan. Kerran nuorempana, 
kun olin paennut Jukkaa Vinnametsään myöhään illalla, 
olin eksynyt. Harhailin ikuisuudelta tuntuneen ajan 
pilkkopimeässä metsässä aavistellen koko ajan, että joku 
seurasi ja tarkkaili minua. Pahinta oli se, etten pystynyt 
tuntemaan mitään, en edes pelkoa. Luulin tulleeni hul-
luksi. Se meni ohi heti, kun löysin takaisin kotipihalle, 
mutten ollut sen jälkeen astunut jalallanikaan Vinna-
metsään pimeällä ennen kuin nyt.

Astuin metsän suojiin ja annoin metsän nielaista 
pelkoni. Melkein saman tien taskulamppuni napsahti 
pois päältä. Manailin itsekseni muistaessani, että eläin-
ten lisäksi myös sähkölaitteet oikuttelivat tässä pahuksen 
metsässä. Seisoin hetken sateessa antaen silmieni tottua 
pimeyteen ja lähdin liikkeelle huhuillen Anniinaa sateen 
ja tuulen raivon yli.

 Kompuroin eteenpäin liian suurilla saappaillani ja 
jatkoin huutelemista. Kiroilin samalla, kun metsä nieli 
kiukkuni ja turhautumiseni. Anniina saattoi olla ties 
missä, sateessa ei nähnyt montaa metriä eteensä, ja har-
ventamattomat pusikot tukkivat muhkuraisen polun –

 Yhtäkkiä kuulin jonkun itkevän. Harpoin kohti 
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vaikertavaa ääntä ja tajusin, että itkevä nainen oli 
Fanny. En ollut varsinaisesti yllättynyt törmätessäni 
häneen Vinnametsässä – metsä oli aina ollut hänelle 
pakkomielle ja hänet oli usein ennenkin löydetty har-
hailemasta sen siimeksistä pitkien etsintöjen jälkeen – 
mutten käsittänyt, missä välissä hän oli ehtinyt tänne. 
Hänen oli täytynyt livahtaa ulos samoihin aikoihin 
kuin minunkin, mutta mennä omia oikopolkujaan 
pitkin. Tärkeintä olisi kuitenkin saada hänet sisälle.

”Fanny?” kysyin ja etsin häntä katseellani haapojen 
hämäristä varjoista.

 Sitten salama välähti, ja näky, joka oli silmänräpä-
ystä lyhyemmän ajan edessäni, syöpyi loppuiäkseni 
muistiini.

 Fanny oli polvillaan suuren harmaan kiven edessä 
itkuiset silmät verestäen ja piteli käsissään valkeaa 
pienen lapsen luurankoa.

Korviahuumaava jyrinä palautti pimeyden 
väliimme.

 Enemmän tunsin kuin näin Fannyn nousevan seiso-
maan ja tarttuvan luisevalla kädellään olkapäähäni.

”Häivy täältä!” Fanny räyhäsi. ”Sinä et kuulu tänne! 
Mene pois!”

 Olin ällistynyt Fannyn raivosta. Yleensä Vinna-
metsä tyynnytti rajuimmatkin tunteenpuuskat, mutta 
tällä kertaa Fannyn viha tuntui kumpuavan tunteita 
syvemmistä alkukantaisista vaistoista, joihin ei mikään, 
ei edes Vinnametsä, pystynyt vaikuttamaan. Astuin 
askeleen taaksepäin silkasta säikähdyksestä.

”Fanny, sinun pitää mennä takaisin sisälle”, sanoin 
varovasti ja yritin työntää kuvaa luurangosta pois mie-
lestäni. Yhtäkkiä en ollut enää varma, olinko nähnyt 
omiani. ”Saat vielä kuolemantaudin, jos –”

”Mene pois!” Fanny ärähti. ”Tämä on poikani vii-
meinen lepopaikka, enkä anna sinun häpäistä sitä!”

 Yhtäkkiä olen taas viidentoista, pelokas teini-ikäi-
nen, joka kuuntelee isäpuolensa hullun äidin mieli-
puolista räyhäämistä ja odottaa lyöntiä. Takauma oli 
niin äkillinen ja vahva, että ennen kuin edes tajusin, 
mitä olin tekemässä, reagoin niin kuin olin aina rea-
goinut: riuhtaisin itseni irti ja lähdin pakoon. Juoksin 
suoraan pimeyteen ajattelematta tai häpeää tai pelkoa 
tuntematta.

 Salamanväläykset valaisivat reittiäni kerran pari, 
korviahuumaavat jyrähdykset peittivät Fannyn itkun-

sekaisen, raivoavan huudon, kunnes olin kuulomatkan 
ulkopuolella. Metsä imi itseensä kauhuntunteeni, mutta 
alkukantainen itsesuojeluvaisto pakotti minut jatka-
maan juoksemista. Oksat läiskivät kasvojani, kompaste-
lin puunjuuriin, ja kun käännyin hetkeksi vilkaisemaan 
taakseni, jalkani tarrautui johonkin kiinni, ja kaaduin 
naamalleni märkään maahan.

 Aloin kompuroida ylös kyynärpäät ja kämmenet 
kivistäen ja pääsin nousemaan polvilleni, kun näin 
Anniinan seisomassa läpimärkänä haapojen seassa. Olin 
jo huutamassa häntä, kun tajusin, ettei hän huomannut 
minua ollenkaan, aivan kuin hän olisi kääntynyt puhu-
maan ympärillään oleville haavoille –

 Paitsi, etteivät ne olleet haapoja, vaan sateen hämä-
rissä seisovia valkeita, heikkoa valoa hohtavia hahmoja, 
joiden kanssa Anniina keskusteli ilman sanoja.

En muista tarkalleen, mitä päässäni liikkui sillä 
hetkellä. Muistan ohikiitävän hetken ajan tusinan 

eri tunteen myllertäneen sisälläni niin tuskallisesti, että 
olisin halunnut vain painautua maahan, sulkea silmäni 
ja unohtaa kaiken, mitä olin koskaan nähnyt, kokenut 
tai tuntenut. Seuraavassa hetkessä tajusin makaavani 
maassa ja yrittäväni suojata silmiäni kivuliaalta 
valkoiselta valolta, joka ympäröi minua joka puolelta, 
tunkeutui silmiini, aivoihini, sydämeeni, ja tukehdutti 
minua hitaasti hengiltä.

 Sitten en tuntenut mitään. Valo oli yhä ympärilläni, 
mutta kuolemanpelkoni, samoin kuin kaikki muutkin 
tunteet, olivat poissa.

 Aivan yhtä yhtäkkiä kuin tunteet olivat kadonneet, 
ne tulivat takaisin. Tunsin taas kuolevani, yritin rim-
puilla valkoisen valon tukahduttavassa otteessa, huusin 
ja kiljuin kauhuani, joka hukutti kaiken muun, mitä 
mielessäni oli tai oli koskaan ollut –

 Sitten se oli ohi.
 Erotin yhä pimeässä hohtavat valkoiset hahmot, mut-

ta valo ei enää sattunut ja kauhea, kuristava kuoleman-
pelko oli poissa. Anniina istui vieressäni pidellen kättään 
olallani ja tuijotti ympärillämme seisovia pitkiä valkoisia 
hahmoja, kunnes ne siirtyivät kauemmas ja haihtuivat 
pois jälkiä jättämättä.

 Minä painauduin Anniinaa vasten itkien kuin lapsi, 
ja Anniina taputteli minua selkään sateen kastellessa 
meidät molemmat.

”Ne yrittivät syödä kaiken, mitä sinulla on”, Anniina 
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sanoi hitaasti katsellen kaikkoavien hahmojen perään. 
Hän näytti joutuvan miettimään saadakseen sanat suus-
taan, aivan kuin olisi unohtanut, miten puhutaan. ”En 
olisi uskonut niistä. Näyttää siltä, että Fanny on aina 
ollut oikeassa. Ne ovat vaarallisia.”

 En tiennyt, mitä sanoa, ja vaikka olisin tiennytkin, 
en olisi saanut sanaa suustani. Maailmani oli muut-
tunut peruuttamattomasti. Kaikki, mitä olin pitänyt 
totena ja oikeana, oli harhaa, ja kaikki, mitä olin tähän 
asti kuitannut hulluutena, haihatteluina ja taikauskona, 
olikin totta. Joko minä olin tullut hulluksi tai sitten 
kaikki ne, joita olin pitänyt hulluina, olivatkin tolkuis-
saan.

 Anniina, pieni siskopuoleni, oli yksi heistä.
”Anniina”, sain soperrettua. En tunnistanut omaa 

ääntäni. Se oli hento ja hauras kuin lapsen pelokas ääni, 
ei järkevän ja itsevarman aikuisen ääni. ”Ole kiltti... ole 
kiltti ja...”

”Mitä?” Anniina kysyi rauhallisesti.
 En enää pystynyt ajattelemaan selkeästi. Halusin 

hänen vakuuttavan minut siitä, etten ollut kuvitellut 
valkoisia hahmoja ja kidutusta, jotta tietäisin, etten 
ole hullu. Halusin hänen vakuuttavan, että kuvittelin 
kaiken, jotta voisin unohtaa nuo lyhyet kauhunhetket 
ja jatkaa elämääni ilman, että minun pitäisi myöntää 

se, että Vinnametsä todella oli kirottu kummitusmetsä. 
Halusin käpertyä hänen syliinsä ja itkeä, kunnes viimei-
setkin kivun kaiut olivat häipyneet.

”Isäsi tekee kuolemaa”, sain sanottua lopulta, kun 
muistin, miksi olin alunperinkään lähtenyt metsään 
ja havahtunut siihen, että oli kylmä ja pilkkopimeää 
ja päällemme satoi kaatamalla. ”Meidän pitäisi mennä 
sisälle.”

”Isä on täällä”, Anniina sanoi.
 Vilkaisin säikähtäneenä ympärilleni, mutten nähnyt 

muuta kuin pimeän, märän metsän ympärillämme.
”Hän tulee tänne vähän kerrallaan”, Anniina selitti. 

Hän viittasi kädellään ympäröivään metsään ja suuntaan, 
johon hahmot olivat hävinneet. ”Hänen on palattava 
tänne, mistä hän on tullut, kaltaisiensa joukkoon. Mei-
dän kaltaisiemme.”

 En osannut sanoa mitään. Olin menettänyt otteeni 
kaikesta, olin jo antautunut hulluuden edessä. Jos An-
niina oli sitä mieltä, että hänen isänsä oli Vinnametsässä, 
yksi valkeina hohtavista aavemaisista hahmoista, niin 
mikä minä olin väittämään vastaan? En olisi ihmetel-
lyt: mikään ei tuntunut enää liian oudolta tai hullulta 
ollakseen totta. Minun olisi ollut helppo kuvitella Jukka 
noiden valkoisten hahmojen sekaan kiduttamaan itseään 
heikompia saadakseen voimia – olin itse todistanut vuo-

© Filip Rasuo | Dreamstime.com
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sien ajan, miten Jukka hakkasi äitiäni ja nautti siitä. 
Eikö Fanny ollut aina sanonut, että Jukka on hirviö, 
vaihdokas Vinnametsästä?

 Fanny taisi sittenkin olla viisain meistä kaikista.
”Isä haluaa pois”, Anniina sanoi. ”Se käy liian 

hitaasti. Meidän pitäisi viedä hänet ulos, lähemmäs 
metsää.”

 En tajunnut muuta kuin että tässä voisi olla tilai-
suus saada Anniina viemään minut pois tästä painajai-
sesta.

”Tuletko mukaani sisälle?” kysyin.
 Anniina nyökkäsi.

Kesti hetken aikaa ennen kuin löysimme Fannyn ja 
saimme kiskottua hänet jaloilleen ja vakuutettua 

hänet siitä, että hänen pitäisi tulla sisälle. Katselin 
sivusilmällä ohimennen näkemiäni lapsen luita, 
mutten huomannut mitään. Joko olin kuvitellut ne 
tai sitten Fanny oli kätkenyt ne saadakseen pitää ne 
itsellään, omana salaisuutenaan. Olin salaa hyvilläni. 
Luiden löytäminen ja luovuttaminen poliisille ja kaikki 
hälinä, mitä siitä olisi seurannut, olisi ollut juuri nyt 
liikaa. 

Yö oli jo pitkällä, kun me viimein kompuroimme 
Vinnametsästä läpimärkinä ja vilusta täristen kanna-
tellen itkevää Fannya välissämme. Saatoin Fannyn 
huoneeseensa ja peittelin hänet puoliväkisin petiin. 
Hän ei enää itkenyt, mutta vaikutti edelleen ahdistu-
neelta. Juuri kun olin lähtemässä hänen huoneestaan, 
hän tarrasi minua käsivarresta ja sanoi:

”Tiedätkö, minusta on aina tuntunut siltä, että ne 
jättivät Jukan vaihdokkaaksi aivan tarkoituksella. Hä-
nen oli määrä tehdä tästä paikasta painajainen meille 
kaikille, tehdä perheestämme juhla-ateria niille. Mutta 
nyt se saa loppua. Lupaa minulle, että viet sen otuksen 
pois minun talostani. Jos se ei itse tajua, että sen aika 
on ohi, niin heitä se ainakin ulos.”

 Lupasin sen mielelläni. Jos se minusta olisi ollut 
kiinni, niin olisin heittänyt Jukan ulos tästä talosta 
vuosia sitten.

 Kun palasin äidin, Jukan ja Anniinan luo, heillä 
oli riita käynnissä – tai ainakin niin tyly riita kuin 
sisuttomaksi piesty äiti ja sulkeutunut teinityttö saivat 
aikaiseksi. Anniina jatkoi inttämistään samasta aiheesta 
kuin metsässä, ja äiti rauhoitteli häntä yrittäen peitellä 
hämmennystään siitä, että Anniina puhui taas.

”Emme me voi viedä häntä ulos”, äiti sanoi ainakin 

viidennen kerran. ”Se ei olisi –”
”Tee niin”, Jukka kirahti yhteenpuristettujen hampai-

densa välistä. ”Vie... minut... ulos.”
 Äiti vilkaisi ensin Jukkaa ja sitten minua tukea 

hakien. Ajatuskin Jukan uhmaamisesta, vaikka käsky 
oli järjetön houre kuolinvuoteella, näytti olevan äidille 
ylivoimainen.

”Minun ja isän todellinen perhe asuu metsässä”, An-
niina sanoi katsoen äitiä ja minua. ”Fanny on samanlai-
nen kuin te, mutta hän sentään ymmärtää ja tietää. Te 
ette. Te ette edes kuuntele.”

 Äiti ei kuunnellut. Minä kuuntelin, mutten täysin 
ymmärtänyt. Sen jälkeen, mitä olin Vinnametsäs-
sä nähnyt ja kokenut, en voinut olla kuuntelematta. 
Kohtaamani olennot ja kokemani kipu oli ollut todel-
lista, ja vaikka järkeni ei enää riittänyt selittämään sitä, 
en voinut kiistää niiden olemassaoloa. Fannyn hullut 
houreet, Jukan julmuus ja Anniinan sekopäinen käytös 
olivat tuon lyhyen hetken ajan muuttuneet täysin järjel-
lisiksi ja loogisiksi, kun taas äidin ja minun täysijärkisyys 
teki meistä ulkopuolisia. Jukka, Anniina ja Fanny olivat 
osa tätä kummitustarinaa, jossa minä ja äiti olimme 
vain vierailemassa, kärsimässä, yrittämässä tuoda järkeä 
johonkin, jossa ei ollut järkeä.

Jos Fanny, Jukka ja Anniina olivat kaikki sitä mieltä, 
että Jukka pitäisi heittää ulos kuolemaan, niin mitä 
järkeä heille oli väittää vastaan? Sitä paitsi olin luvannut 
Fannylle viedä Jukan pois hänen talostaan. Minä pidin 
aina lupaukseni, ja varsinkin silloin, kun sain tilaisuu-
den satuttaa Jukkaa. 

”Heitetään hänet ulos”, tokaisin. ”Hän kuolee kohta 
muutenkin. Jos minulta kysytään, niin mitä pikemmin, 
sen parempi.”

 Äiti näytti kauhistuneelta ja jopa Anniina hätkähti. 
Jukka sen sijaan nousi kyynärpäidensä varaan niin yht-
äkkiä, että me kaikki säpsähdimme.

”Vihasi on aina ollut piristävää, Emma”, Jukka sanoi 
ja väänsi tuskaisen virneen väsyneille kasvoilleen. ”Vie 
minut ulos.”

Jukan vieminen ulos oli helpommin sanottu kuin 
tehty. Minä ja äiti raahasimme häntä välissämme, 

ja hän yritti auttaa, missä pystyi, mutta pelkästään 
jaloillaan pysyttely kävi hänen voimilleen. Anniina availi 
meille ovia.

 Laskimme Jukan märälle nurmikolle Vinnametsän ja 
talon välissä. Hän vajosi maahan huojentuneena ja sulki 
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silmänsä. Äiti polvistui hänen vierelleen ja kumartui 
koskemaan hänen kasvojaan.

”Hän on kuollut”, äiti sanoi.
 Minä ja Anniina emme sanoneet mitään. Minä olin 

hiljaa, koska olin luultavasti sanonut jo liikaa sisällä, ja 
Anniina oli uppoutunut tuijottamaan Vinnametsää.

”Vihdoinkin tämä on ohi”, äiti sanoi. Hänen äänensä 
oli jotain iloisen, surullisen ja helpottuneen välillä. 
”Vihdoinkin... vihdoinkin olen vapaa.”

 Sitten hän purskahti itkuun.
 Sade alkoi laantua ja tummanpuhuvat pilvet väistyi-

vät vähitellen, kun minä ja Anniina istuimme itkevän 
äitimme kummallekin puolelle käsivarret hänen ympä-
rillään.

Mietin äidin sanoja, kun Anniina pari päivää 
myöhemmin saattoi minua bussipysäkille. 

Oliko äiti vapaa? Hänen elämänsä oli tietysti 

helpompaa ilman Jukkaa. Myös Fannyn ja Anniinan 
elämä muuttuisi kerralla paremmaksi.

 Mutta Anniina ei voinut jättää Vinnametsää sen 
enempää kuin Jukkakaan ei ollut voinut elinaikanaan. 
Heidät oli sidottu tuohon paikkaan oudolla verisiteellä, 
joka ylitti järjen rajat. Anniina pysyisi Vinnametsässä, 
ja koska äiti ei jättäisi tytärtään, hänkin pysyisi. Jukan 
sorrosta hän saattoi olla vapaa, mutta Vinnametsästä ei.

Olinko edes minä loppujen lopuksi vapaa Vinnamet-
sän varjosta kaiken sen jälkeen, mitä olin kokenut ja 
nähnyt? Pystyisinkö minäkään palaamaan rauhalliseen 
kotiini mieheni luo ja unohtamaan, että Vinnametsässä 
asuvat kauhut olivat todellisia ja pystyivät satuttamaan 
meitä?

 Pystyisinkö pakenemaan Vinnametsästä vielä toisen 
kerran?

© Katariina Heikkilä 2014 
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”Meitä on siunattu suurelle ihmeellä”, 
piispa sanoi. ”Meillä on kaksi Pyhän 
Hubertuksen päätä.”

”Täh? ” minä sanoin. ”Tarkoitan siis, että ihmeellisiä 
ovat Herran tiet! ”

”Siitä olemme samaa mieltä, mutta tässä on pienoi-
nen ongelma.”

”Niin? ”
”Nämä kaksi päätä”.
”Ja? ”
”Se juuri on ongelma! ” piispa tiuskaisi. ”Vaikka 

kaksi päätä on eittämättä suurempi ihme kuin yksi, vain 
toinen niistä voi olla kuulunut Pyhälle Hubertukselle, 
niin sanoakseni, sillä emmehän voi olettaa, että hänellä 
olisi eläessään ollut kaksi päätä.”

”Miksi emme?  Ihmeellisiä ovat Herran…”
Piispa mulkaisi minua ja kysyi: ”Oletko koskaan 

nähnyt ihmistä, jolla on kaksi päätä? ”
”En!  Mutta olen nähnyt kaksipäisen vasikan. Tosin 

se kuoli pian syntymän jälkeen.”
”Nyt ei ole kysymys vasikoista! ”
”Pyydän anteeksi, teidän ylhäisyytenne, mutta en 

vieläkään ymmärrä, mikä tässä on ongelma. Kuten 
sanoitte, kaksi päätä on suurempi ihme kuin yksi.”

”Kysymys on siis siitä, kumpi pää on aito”, piispa 
sanoi. ”Ehkä minun on parasta aloittaa alusta.”

”Jos suvaitsette.”
”Meillä on siis kaksi Hubertinkylää, joissa molem-

missa on pyhäinjäännöksenä Pyhän Hubertuksen pää. 
Kumpikaan kylä ei ole suostunut muuttamaan nimeään 
ja kummankin asukkaat väittävät, että nimenomaan 
heidän päänsä on aito ja toinen on väärennös. Yritin 
ratkaista ongelman sanomalla, että sen jälkeen, kun 
Pyhä Hubertus kuoli, tapahtui ihme ja hänen päänsä 
kahdentui, jotta häntä voitaisiin palvoa kahdessa eri 
paikassa.”

”Ilmeisesti se ei mennyt läpi.”
”Periaatteessa kyllä. He myönsivät, että molemmat 

päät ovat yhtä hyviä mitä pyhyyteen tulee, mutta sitten 
he rupesivat kiistelemään siitä kumpi päistä on alkupe-
räinen ja kumpi luotu jälkeenpäin. Pahoin pelkään, että 
minun ehdotukseni vain lisäsi riitaa ja johti voimakei-
nojen käyttöön molemmin puolin.”

”Ilmeisesti kyseessä ei ollut tavallinen kylätappelu? ”
”Ei todellakaan. Kolmetoista kuollutta ja kahdeksan-

kymmentäneljä loukkaantunutta.”
”Ai jai.”

”Älä muuta sano. Kylissä on yhteensä vähän yli sata 
asukasta eli käytännössä jokainen sylivauvaa vanhempi 
loukkaantui tai kuoli.

”Mikä on sitten minun osuuteni tässä kaikessa? ”
”Mene sinne ja tee asialle jotain.”

Toistakymmentä miestä istui pöydän ääressä.
”Olen piispan lähettiläs”, minä sanoin.

Miehet olivat pitkään hiljaa. Sitten yksi heistä sanoi: 
”Ei se käy, että joku piispan lähettiläs vain tulee tänne ja 
osoittaa jompaakumpaa kalloa ja sanoo, että tuo se on.”

Pidin ilmeeni kurissa. Olin ajatellut tehdä juuri niin.
”Ei tulisi mieleenikään”, minä sanoin. ”Kenen kanssa 

minulla on kunnia puhua? ”
”Olen Hubert, kyläpäällikkö”, mies sanoi.
En uskaltanut kysyä, kumman kylän päällikkö.
”Millä tavalla te sitten olette aikonut ratkaista ongel-

man”, kyläpäällikkö Hubert kysyi. 
”Jumalan avulla tietysti.”
”Ei onnistu. Me olemme rukoilleet polvillamme niin, 

että polviin on kasvanut känsät, mutta vastausta ei ole 
kuulunut.”

”Ajattelin käyttää lapsia Jumalan välikappaleena”, 
minä sanoin.

Kaksi lasta, yksi kummastakin kylästä, seisoi pöydän 
ääressä. Heidän silmänsä sidottiin ja pöydälle tuotiin 
molemmat kallot. Lapsia pyöritettiin ympäri ja heitä 
pyydettiin osoittamaan, kumpi kallo on oikea.

He näyttivät eri kalloa.
”Yritetään uudestaan”, sanoin.
Myös toisella kerralla lapset osoittivat eri kalloja.
”Kolmas kerta toden sanoo.”
Jälleen lapset näyttivät eri kalloja.
”Vielä kerran! ”
Kun lapsia alettiin taas pyörittää, toinen heistä oksen-

sin päälleni. Odotin, kunnes ihmiset olivat lakanneen 
nauramasta, ja kysyin: ”Voisinko siistiytyä jossain? ”

Kun tulin takaisin, sanoin: ”Tuokaa kaksi lasta! ”
’Lapsia ei saa enää kiusata! ”
Huokaisin. ”Hyvä on. Ei pyöritetä eikä panna sidettä 

silmille, mutta tuokaa nyt ne lapset tänne.”
Seuraavaksi pyysin tuomaan neljä kuppia ja kaksi ki-

veä. Panin kupit kivien päälle ja selitin: ”Minä sekoitan 
nämä kupit ja sitten lapset saavat näyttää kuppeja. Jos 
he valitsevat tyhjät kupit, valitsen yhden kallon, ja jos he 
valitsevat täydet kupit, valitsen toisen kallon.”
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”Kumpi kallo saa kivet? ”
”Sen näette sitten”, sanoin.
Odotin, kunnes kyläläiset olivat riidelleet tarpeeksi 

siitä, että juuri heidän kallonsa piti saada kivet, ja aloin 
sekoittaa kuppeja. Kun lopetin, lapset panivat kätensä 
saman kupin päälle.

”Pitää ottaa eri kupit.”
Toinen lapsista siirsi kätensä viereisen kupin päälle. 

Toisessa kupissa oli kivi ja toinen oli tyhjä.
Sekoitin kupit uudelleen. Tällä kertaa lapset valit-

sivat suoraan eri kupit. Taas toinen kuppi oli tyhjä ja 
toisessa oli kivi.

”Kolmas kerta toden sanoo! ”
Mutta ei sanonut. Jälleen toinen kuppi oli tyhjä ja 

toisessa oli kivi.
”Lopettakaa jo tuo pelleily! ” joku huusi.
Nousin hevoseni selkään kyläpäällikön talon edessä. 

Otin kallon kumpaankin käteeni. Polvillani ohjasin 
ratsuni kääntymään selin kaupungintaloon ja varmis-
tin, että tie kotiinpäin oli vapaa.

”Nyt minä heitän nämä kallot! ” huusin. ”Myöhem-
min luotu kallo varmasti särkyy ja alkuperäinen säilyy 
ehjänä.’

Pidin dramaattisen tauon ja heitin kallot olkani yli. 
Kun ne olivat vielä ilmassa, iskin kannukset hevoseni 
kylkiin.

Piispa kutsui minut puheilleen. ”Se oli hienosti 
tehty! ” hän sanoi. ”Miten oikein keksit sen? ”

Halusin päästä pois sieltä, mutta sitä en voinut sanoa 
piispalle. ”Sen täytyi olla Herran johdatusta.”

”Olen samaa mieltä, poikani. Jos olisit katsonut, 
mihin heität kallot, olisin ajatellut, että teit sen tahallasi, 
mutta kun heitit ne olkasi yli.”

”Siis mitä? ”
”Toinen kalloista osui porraskiveen ja särkyi, mutta 

toinen putosi maahan. Molempien kylien asukkaat 
hyväksyivät, että se on alkuperäinen kallo.”

”Kaikki on siis hyvin? ”
”Valitettavasti ei. Nyt ne kiistelevät siitä, kumman 

kylän kallo säilyi ehjänä. Kukaan ei huomannut pitää 
kirjaa siitä, kumpi on kumpi.”

Aloin aavistaa pahaa. Piispa jatkoi: ”Kyläläiset ovat 
niin tyytyväisiä siihen, miten ratkaisit kallojen ongel-
man ensimmäisellä kerralla, että he haluavat sinut myös 
nyt. Suorastaan vaativat.”

© Hannu Väisänen 2014
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Saana istuu takapenkillä ja varoo heiluttamasta 
jalkojaan. Käännytään kapealle, vieraalle tielle. 
Isä laittaa radion päälle. Äiti laittaa sen pois. 

Sisko, Saana ajattelee. Sisko, sisko, sisko, minulla on 
sisko.

Hän on hyvin sairas, niin äiti sanoi. Sen takia he 
eivät kertoneet Saanalle aikaisemmin; mutta jotenkin 
Saana on aina tiennyt. Hän on tuntenut tyhjän tilan 
vierellään. Ehkä hän muistaa, miten he kerran olivat 
yhdessä, vauvoina, ennen kuin siskon piti lähteä pois.

Talo on suuri ja vanha, oikea kartano. Sitä ympä-
röivät käppyrärunkoiset lehtipuut, mutta ikkunat ovat 
kolkot ja pihassa on vain yksi keinu. Äiti soittaa kelloa, 
ja hoitaja tulee ovelle vastaan. Hän näyttää hermostu-
neelta. Hänen vaaleanpunaraitaisessa puserossaan on 
neula, jossa lukee ’PIIA’ ja ’HARJOITTELIJA’.

”Hän on ollut vähän väsynyt tänään”, harjoittelija-
Piia sanoo, ja ”Kenkäsuojia on tuossa laatikossa.”

Äiti ojentaa Saanalle siniset muovitossut. Saana on 
laittanut kotona jalkaan uudet kauniit valkoiset ken-
gät. Tossut saavat hänet tuntemaan itsensä kömpelöksi 
ja isojalkaiseksi.

Käytävällä leijuu omituinen haju, niin kuin joku 
olisi pissannut housuun. Vanhanaikaisesti kalustetus-
sa suuressa huoneessa tikittää hirveän äänekäs kello. 
Toisella puolella seisoo lapsi, tyttö, vaaleanpunaisessa 
pyjamassa kasvot seinää vasten. Pään keskellä on kalju 
laikku ja vaaleat hiukset ovat hapsottavilla saparoilla. 
”Tule nyt”, aikuinen vieressä sanoo hänelle, maanitel-
len. ”Tule, tule.” Lapsi ei oikeastaan itke; hänen vaimea 
ulinansa kuulostaa kuitenkin tuskalliselta.

Ovessa on numero kolme ja suttuinen maalaus, joka 
saattaa esittää kasvoja. Äiti kääntää kahvasta. Harjoit-
telija-Piian ääni on luonnottoman kimakka, kun hän 
hihkaisee: ”Sanni, herätys! Tuli vieraita!”

Saana ottaa epäröivän askelen peremmälle.
Huone on liian iso. Seinät ovat tyhjät. Lattialla ei 

ole mattoa. Sängyllä istuu jalat kummallisesti väänty-
neinä tyttö, joka ei ollenkaan näytä väsyneeltä, vaan 
tuijottaa, tuijottaa jotenkin oudosti, ja Saana tuijottaa 
takaisin. On kuin katselisi itseään lusikan pohjasta: 
Kasvot ovat omat, mutta silti lähes tunnistamattomiksi 
vääristyneet. Melkein heti, kun heidän katseensa koh-
taavat, tyttö alkaa huutaa.

Se on kamalin ääni, jonka Saana on koskaan kuullut.
Huuto tunkee läpi ihan kaikesta ja jatkuu ja jatkuu, 

ja koko ajan tyttö katsoo eikä räpytä silmiään. Saanan 
tekee mieli painaa kädet korville ja silmät kiinni. Hän 
ei pysty. Hän toivoo, että äiti tekisi jotakin. Kauempaa, 
muista huoneista, alkaa kuulua muita huutoja. Tytön 
kasvot lehahtavat punaisiksi. Saanan takaa huoneeseen 
tulee lisää aikuisia ja yksi heistä menee Saanan eteen, 
eikä Saana silti vieläkään oikein pysty liikkumaan, vaik-
ka jalat tutisevat, ennen kuin harjoittelija-Piia tarttuu 
häntä käsivarresta ja tönäisee selästä ulos. Ovi menee 
kiinni. Huuto vaimenee, muttei vieläkään katkea.

”Haluamme tavata lääkärin”, äiti sanoo sillä äänellä, 
joka kertoo, että hän osaa säilyttää malttinsa, vaikka 
onkin hyvin tyytymätön.

”Jos odotatte hetken, niin minä voin tiedustella –”
”Haluamme tietää, mistä tässä on kyse. Oletteko 

muuttaneet lääkitystä? Mehän sovimme, että mitään ei 
muuteta kysymättä.”

”Minä en, en osaa ottaa siihen, tuota, kantaa, lääkä-
ri...”

”Niin. Osaat kai sentään hänen toimistoonsa?”
Äiti ja isä seuraavat harjoittelija-Piiaa ylempään 

kerrokseen lääkärin huoneen ovelle. He pääsevät heti 
sisään. Saanan pitää odottaa ulkopuolella, sillä puhutaan 
aikuisten asioita. Huuto kaikuu vieläkin hänen korvis-
saan. Hän istuu varovasti sohvan reunalle ja on vähällä 
vetää polvet syliin, mutta muistaa sitten, että pitää olla 
ryhdikäs eikä jalkoja saa nostaa huonekalujen päälle – ei 
vaikka kenkien peittona olisi rumat siniset pussit. Ryh-
dikkäänä oleminen on kuitenkin vaikeaa. Saana vilkaisee 
ympärilleen nähdäkseen, huomaako kukaan.

Käytävällä seisoo mies, jonka pää kääntyy juuri Saa-
naa kohti.

Hänen paidassaan ei ole raitoja, joten hän ei var-
maankaan ole hoitaja. Hän voisi olla talonmies: Hänellä 
on likainen takki ja samanlaisia juovia kasvoissa kuin 
musiikkiopiston talonmiehellä. Nyt mies kävelee lähem-
mäksi ja Saana yrittää hymyillä.

”Siskoasiko olet katsomassa?” mies kysyy. Jostain 
syystä hän kuulostaa vihaiselta.

Saana nyökkää.
”Samaa näköä on. Vaikka sinä tietysti olet nätimpi.”
Saana nyökkää – varovaisemmin.
”Useimmat vanhemmat ottavat lapsensa kotiin vii-

konlopuiksi”, mies sanoo. ”Tiesitkö sen?”
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Saana ei ymmärrä, minkä takia mies on hänelle niin 
suuttunut. Ehkä näillä sohvilla ei saisi istua. Hän pudis-
taa päätään.

”Minullakin on lapsi täällä”, mies sanoo. ”Hassu jut-
tu, ensimmäiset kolme tai neljä vuotta kasvoi melkein 
niin kuin kuka tahansa muu ja sitten kääntyi taakse-
päin. Se on neurodegeneratiivista, dementiaa, uskotko? 
Ei ole mitään lääkettä. Nyt se ei pysty enää edes kävele-
mään. Viime syntymäpäivänä vielä osasi sanoa, että isä.”

Saana ei sano mitään.
Mies jatkaa: ”Mitä minun sitten pitäisi tehdä, ker-

ropa se? Vaimo, entinen vaimo, se kuvittelee olevansa 
vieläkin yksi helvetin teini ja juhlat on sen mukaiset. 
Että yksin ollaan tämän kanssa ja muutenkin. Silti minä 
otan pojan kotiin viikonlopuiksi.” Hänen kasvonsa 
vääntyvät. ”Että sano se vanhemmillesi! Tuollainen 
täydellinen pikku prinsessa...”

Saana ei vieläkään sano mitään, vaikka tietää ole-
vansa hirveän epäkohtelias. Mies mulkaisee viimeisen 
kerran ja lampsii sitten tiehensä. Saana tuntee palan 
kurkussaan.

Vanhemmilla on iso talo. Sinne mahtuisi monta 
lasta. Saana onkin joskus leikkinyt, että hänellä on sis-
ko; sellainen sisko, joka uskaltaa mitä tahansa ja keksii 
juttuja, joita Saanalle ei ikinä tulisi mieleen. Kerran 
hän jopa sanoi äidille, että sisko se oli, kun kaapista oli 
viety kaikki leivät pihalle lintujen ruoaksi. Saana taisi 
itsekin uskoa, siskon ajatukset tuntuivat niin selviltä. 
Äiti ei kuitenkaan uskonut. Äiti ei halunnut koskaan 
enää kuulla mitään niin hölmöä, eikä voinut ymmär-
tää, miten hänen lapsensa saattoi paitsi varastaa, myös 
valehdella.

Saana ei nosta kenkiä sohvalle, mutta puristaa kädet 
tiukasti polviin.

Jonkin ajan päästä lääkärin ovi raottuu. ”Saana!”, äiti 
huutaa.

Saana nousee ja kävelee huolellisin askelin sisään.
Äiti hymyilee. Asiat ovat siis järjestyneet. Lääkäri, 

lihava ja aika vanha nainen, nyökkää Saanalle. ”Sinähän 
olet täällä nyt ensimmäistä kertaa”, hän sanoo. ”Olen 
tässä keskustellut vanhempiesi kanssa, mutta ehkä sinul-
lakin on kysymyksiä; jotain, joka mietityttää. Vai mitä?”

Saana vilkaisee äitiä. Kun äidin ilme ei muutu, hän 
uskaltaa kysyä: ”Mikä Sannilla on? Millä tavalla se on 
sairas?”

Ääni vapisee vähän.

Lääkäri selittää: ”Kaikissa ihmisissä on sisällä ohjeet 
siitä, millaiseksi kasvetaan – geenit. Sinulla ja Sannilla 
ne ovat melkein samanlaiset, kun olette kaksoset. Sannin 
geeneistä puuttuu kuitenkin paloja. Voit vaikka ajatella, 
että on sellaisia geenejä, joiden avulla oppii puhumaan, 
mutta Sannilla ne ovat rikki.” Hän kääntyy äidin ja 
isän puoleen ja muuttaa äänensävyään sellaiseksi, jolla 
puhutaan aikuisille. ”Tällaisista asioita on aina haastavaa 
tehdä selkoa lapsille.”

”Saana on älykäs tyttö”, äiti sanoo. ”Hän kyllä ym-
märtää.”

Niin ymmärtääkin.

Paluumatkalla autossa Saana kääntelee kysymystä 
pitkään kielensä päällä. Lopulta se on 

kuitenkin pakko saada ulos: Miksi ei? Miksi ei edes 
viikonloppuisin?

Isä yskäisee. Äiti kääntyy katsomaan selkänojan yli.
”Voi kulta, me panostimme Sanniin kyllä paljon, 

kun olit pieni”, hän sanoo. ”Toivoimme, että vuoden tai 
kahden jälkeen tilanne helpottuisi. Häntä ei kuitenkaan 
voinut jättää hetkeksikään vahtimatta. Me olisimme 
joutuneet luopumaan työstä. Ja täytyi ajatella sinuakin: 
Aina, kun olitte lähekkäin, hän yritti raapia tai purra. 
Emme halunneet ottaa mitään riskejä.”

Saana nostaa kätensä poskelleen, niin kuin voisi vielä-
kin tuntea raapimajäljet.

Hän totisesti ymmärtää: Minusta se johtui. Jokin 
minun sisälläni sen teki. Tiedän, mitä sinun palasillesi 
tapahtui, sisko. Minä sain ne. Minä varastin ne. Sen 
takia sinä vihaat minua. Minä varastin sinun elämäsi ja 
tämä kaikki on minun syytäni.
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Saana on matematiikantunnilla, kun se alkaa taas. 
Hän yrittää pitää katseensa kirjassa: oranssissa 

tekstissä, ei edes marginaaleissa. Sofi an synty-
mäpäiville on kutsuttu kahdeksan vierasta. Hän toivoo, 
toivoo, toivoo että se menee pois. Jos jokainen vieras syö 
kaksi palaa kakkua, kuinka monta palaa juhlia varten 
pitää varata? Saana nostaa molemmat kädet kasvojen si-
vulle ja on miettivinään ankarasti, ettei vain näkisi. Siitä 
huolimatta hän tuntee sen lähestyvän.
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Kahdeksan vierasta... Tehtävä on huonosti muotoil-
tu. Montako palaa Sofi a itse ottaa? Voi olla, että hänen 
äitinsä kieltää syömästä vieraiden aikana yhtä enem-
pää. Ja nyt se on ihan takana. Saana ei halua nähdä, 
mutta pakko katsoa, vain vilkaista, on käymässä sietä-
mättömäksi. Toinen käsi on pudotettava, että pystyy 
kirjoittamaan vastauksen. Silmät kapeina viiruina 
Saana sutaisee numeron viivalle ja sitten, niin nopeasti 
kuin pystyy, hän pyörähtää ympäri tuolissaan ja –

Liian hidas. Viereisessä ryhmässä Veeti tuhertaa 
niin kumarassa, että hänen otsansa melkein koskettaa 
pulpettia. Ulkona paistaa aurinko.

Saana nykäisee katseensa äkkiä irti ikkunasta. Ikku-
nat ovat vaarallisia.

Nyt opettaja huomaa hänen liikehtivän ja on vähällä 
nousta, tulla hänen luokseen, kysyä, tarvitseeko hän 
apua – vaikka opettaja tietää kyllä, että hän osaa. Se on 
kiertoilmaus. Oikeasti opettaja tarkoittaa, ettei tuolissa 
saa pyöriä. Saana meinaa jo valmiiksi punastua. Hän 
piirtää äkkiä seuraavan vastauksen, vaikka ei ole ihan 
varma, onko se oikein. Hän keskittyy. Hän ei välitä 
lainkaan painostavasta tunteesta, joka heti paikalla 
alkaa uudelleen kasautua ja väittää, että joku on jo nyt 
tai ihan kohta siinä, aivan hänen takanaan.

Välitunnilla Saana menee ulos. Ulkona on vähän 
helpompaa. Hän nojaa koivua vasten. On hyvä 

tietää, mikä selkää koskettaa.
Sitten käsi tökkää takaapäin olkaan.
Saana kiljahtaa. Aivan todella: Hiljainen Saana 

huutaa niin kovaa, että varmasti kuuluu toiselle puolen 
pihaa. Samalla hän hyppää ilmaan ja kompuroi kau-
emmaksi.

Se onkin vain Milja; ja Milja alkaa kikattaa, mutta 
hiljenee nopeasti huomatessaan Saanan ilmeen.

Saana on vihainen ja kauhuissaan ja helpottunut, 
eikä ole varma, mikä niistä näkyy päällimmäisenä 
hänen kasvoillaan. Hän tärisee.

”Sori sori, mikä sulla on?” Milja kysyy, kuulostaen 
äkkiä vähän hätääntyneeltä.

”Ei mikään”, Saana vastaa. Valehteleminen on 
väärin, mutta sanat lipsahtavat suusta ajattelematta. 
Tuntuu kuin kaikki veri olisi hetkessä paennut poskil-
ta, ja nyt se tulee kohisten takaisin.

”Ei kun kerro nyt.”
Saana miettii. Milja on mukava. Milja on vasta 

muuttanut eikä kuulu vielä mihinkään porukkaan. 

Milja on myös vähän hiljainen, rauhallinen, ei mikään 
juoruilija. ”Jos et kerro kenellekään.”

Milja vannoo.
Puun juurella Saana selittää hiljaisella äänellä varjos-

taan. Kummitus, hän sanoo. Se ei ole ihan totta, mutta 
kummitukset on helppo ymmärtää. Se on aina selän 
takana ja sen voi nähdä vain vilaukselta, tai heijastukses-
sa. Välillä se lähtee pois joksikin aikaa, päiviksi tai jopa 
viikoiksi, mutta tulee aina ennen pitkää takaisin. Joka 
kerta se tuntuu pahemmalta. Joskus sen kosketuksen 
voi melkein tuntea. Joskus voi melkein kuulla, kun se 
puhuu...

Molemmat ovat vähän aikaa hiljaa. Saana oli aja-
tellut, että kertominen helpottaisi, mutta hän taisikin 
vain tartuttaa oman tunteensa Miljaan, joka vilkaisee 
hermostuneena olkansa yli. Sitten Milja naurahtaa, 
jotenkin väkinäisesti. ”Huijaat.”

Saana pudistaa päätään.
”Ei kummituksia ole.”
Saanan mieleen juolahtaa ajatus.
Se on niitä ajatuksia, joita hän ei koskaan itse keksisi. 

Sen täytyy tulla jostakin muualta. Hän tietää, että hänen 
ei pitäisi, mutta Milja on mukava ja voi olla, että he 
voisivat olla ystäviä. Jos joku vain tietäisi; jospa siitä olisi 
apua. ”Voin todistaa”, hän lupaa.

Koulun jälkeen, kun toiset hälisevät ulos, Saana 
johdattaa Miljan tyttöjen vessaan. Siellä 

lavuaarien päällä on koko seinän pituinen peili. On 
hämärää. Vähän kerrassaan äänet käytävältä loittonevat. 
Putkistosta kuuluu äkillinen syvä, märkä ääni, ja he 
molemmat hätkähtävät ja tarttuvat toisiinsa. Milja 
näyttää siltä, kuin melkein haluaisi perääntyä, mutta ei 
hän voi.

Saana menee seisomaan mahdollisimman keskelle. 
”Älä katso minua”, hän kuiskaa. ”Katso peiliä.”

Milja katsoo. ”En näe mitään”, hän sihahtaa.
”Se on nyt kauempana.” Saana sulkee silmänsä ja 

kuuntelee, tuntee. ”Se jää joskus jälkeen. Mutta se on 
tulossa... tulossa...” Hänen äänensä vaimenee melkein 
kuulumattomiin, aroiksi henkäyksiksi, joissa on sanoja. 
”Lähempänä... se on hidas... nyt se on jo tässä huonees-
sa... lähempänä... lähempänä...” Hän on hetken hiljaa, 
aivan hengittämättä. ”...täällä.”

Silloin vuorostaan Milja päästää riipivän huudon.
Kuin yhteisestä sopimuksesta he molemmat ryntäävät 

ovea kohti, yrittävät muutaman kauhean hetken avata 
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sitä väärään suuntaan, syöksyvät käytävään eivätkä py-
sähdy, ennen kuin ovat ulkona, missä muutama poika 
vielä pelaa jalkapalloa seinää vasten ja paistaa kirkas 
aurinko.

”Mitä sinä näit?” kysyy Saana.
Milja hengittää raskaasti, kumarassa. ”Näin... jon-

kun”, hän huohottaa. ”Saana, sinun takana oli joku. Tai 
niin kuin sinä olisit ollut siinä kaksi kertaa. Se näytti 
ihan sinulta, mutta sen ilme...”

Saanaa kylmää sisältä, vaikka hän tietää kyllä, hän on 
nähnyt sen monta kertaa. ”Se on minun siskoni”, hän 
tunnustaa.

”Onko sinulla sisko?”
”Selitän huomenna”, Saana sanoo. Liian pitkään ei 

voi viipyä. Aikatauluista on pidettävä kiinni, ja hänellä 
on illalla huilutunti.

On kummallista, miten Saanan askel tuntuu koti-
matkalla keveältä.

Äidillä on töitä, joten isä vie Saanan tunnille ja 
hakee takaisin. Palatessa äiti odottaa eteisessä. Jo 

hänen katseestaan Saana tietää, että jokin on vialla.
”Miljan äiti soitti”, äiti sanoo. Hänen äänensä on 

hyvin tasainen.
Saana tuntee kutistuvansa.
”Hän sanoi, että sinä olet pelotellut Miljaa kummi-

tusjutuilla. Milja on ollut hyvin levoton.”
Saana kääntyy laittamaan takkia naulakkoon. Äiti 

tulkitsee sen tietenkin uhmaksi. ”No?” hän vaatii, terä-
vämmin.

”Minä vain kerroin Miljalle yhdestä jutusta, jonka 
luin jostain”, Saana väittää, sillä hän on valehtelija, 
paatunut ja kauhea valehtelija, mutta hän ei kerta kaik-
kiaan voi kertoa, mistä oikeasti oli kyse, äiti olisi niin 
pettynyt. Hän keskittyy toivomaan, ettei Miljan äiti ole 
toistanut kaikkia yksityiskohtia.

”Mistä jutusta?”
Pienen pieni tauko ennen vastausta. ”Kaksoisolento-

kokemuksista.”
”Kyllähän sinä tiedät, Saana, että kaikki lapset eivät 

osaa erottaa satuja todesta, ja tuollaiset kauhujutut ovat 
muutenkin pahimmanlaista roskaa.”

”Niin.”
”Milja oli todella aivan poissa tolaltaan.”
”Anteeksi.” Saanan silmät ovat kyynelissä.
Äiti heltyy. ”Minä tiedän, että sinä ymmärrät tämän 

asian, Saana. Ethän sinä tyhmä ole. Tuollainen huomi-

on hakeminen ja ajattelemattomuus ei vain tässä talossa 
käy päinsä.”

”Anteeksi.”
”No niin. Luotan siihen, ettei tätä keskustelua tarvitse 

käydä enää uudestaan.”
Milja ei seuraavana päivänä tule pyytämään luvattua 

selitystä. Saana istuu ryhdikkäästi katse oppikirjassa, ei 
välitä kauheasta hiipivästä tunteesta ja keskittyy tehtä-
viinsä.
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On kuun ensimmäinen sunnuntai.
Tänä aamuna Saana on erityisen huolelli-

nen. Hän nousee sängystä tarkalleen oikeaan 
kohtaan. Hän pukee oikeat vaatteet oikeassa järjestyk-
sessä. Hän kampaa täsmälleen sata vetoa pitkiä vaaleita 
äidin leikkaamia hiuksiaan, mutta pinnejä kiinnittäessä 
hänen kätensä vapisevat, hän sotkee ja hänen täytyy 
aloittaa alusta. Aamiaisella hän ottaa jokaisen suupalan 
välissä ihan pienen kulauksen vettä.

”Sanni varmasti odottaa meitä”, äiti sanoo, muka 
pirteästi.

Saana pesee käsiään melkein kaksikymmentä mi-
nuuttia, sillä hän ei pysty ei vain pysty pysäyttämään 
ajatuksiaan. Äiti ei usko Sannin ymmärtävän ajankulusta 
mitään. Ehkä se ei ymmärräkään; mutta se kyllä tietää, 
kun he ovat tulossa. Joka kerta Saana näkee, että se odot-
taa. Nytkin. Odottaa heitä ja häntä.

Perillä hoitajat kertovat, että Sanni on ollut rauhal-
linen. He näyttävät kuitenkin hermostuneilta. He ovat 
aina hermostuneita puhuessaan Sannista, vaikka se 
aiheuttaa vain harvoin häiriötä; ja vaikka Sanni olisikin 
huonolla tuulella, eihän se saa niitä kiinni. Eihän se 
pysty kuin ryömimään.

Pahinta ovat muutamat viimeiset askelet. Käytävä 
huoneelle numero kolme tuntuu loputtoman pitkältä, ja 
kuitenkin se loppuu liian nopeasti. Äiti kääntää kahvas-
ta. Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Sanni saattaa olla 
aivan oven takana. Saana on melkein varma siitä. Hän 
terästäytyy ottamaan katseen vastaan.

Ovi narahtaa. Takana ei ole ketään. Huoneessa mi-
kään ei liiku. Kokoon käpertynyt hahmo makaa sängyllä 
kasvot seinää päin.

Se on kuollut, Saana ajattelee, ja sitten, Ei. Se nukkuu.
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Sanni ei koskaan nuku. Ei silloin, kun hän on täällä.
Äiti jää ovelle, mutta Saana uskaltautuu lähemmäk-

si.
On aina omituista nähdä sisko tällaisena, väänty-

neessä ja älyttömässä valeasussaan. Oikealla Sannilla 
on yhtä pitkät ja paksut hiukset kuin Saanalla. Oikea 
Sanni on se peilikuva, joka tietää salaisuuksia ja on lep-
pymätön ja ovela. Sellainen kuin sen olisi pitänyt olla.

Aikuiset sanovat Saanalle usein, että hän on kau-
nis. Saana tietää, että se on kohteliaisuus, mutta joka 
kerta se ahdistaa häntä valtavasti. Hänelle kuuluu 
vain puolet: Puolet kasvoista, puolet hiuksista, puolet 
huilunsoitosta ja tanssista ja arvosanoista. Toinen puoli 
on Sannin.

Saana on nyt vuoteen äärellä. Sanni hengittää ras-
kaasti, vinkuu. Kädet nytkähtävät.

Äkkiarvaamatta Sannin silmät rävähtävät auki. 
Ennen kuin Saana ehtii astua taaksepäin, sisko tarttuu 
häntä oikeaan ranteeseen. Ote on hämmästyttävän 
luja. Saana jähmettyy avuttomana paikalleen, kun 
siskon kynnet kaivautuvat hänen ihoonsa.

Takana äiti käskee hoitajan tehdä jotakin, ja tämä 
tulee apuun irrottamaan kouristavia sormia yksi ker-
rallaan, niin ronskisti, että se varmasti sattuu. Sanni ei 
kuitenkaan päästä minkäänlaista ääntä. Se on täysin 
keskittynyt pitämään kiinni.

Saanaa heikottaa. Hän tuntee hajoavansa. Ihan kuin 
Sanni taistelisi repiäkseen ulos, näkösälle, kaiken sen, 
mitä hän on vienyt. Varas, hän kuulee. Varas.

Sitten viimeinenkin sormi vääntyy suoraksi ja äiti 
ohjaa Saanan olkapäästä kauemmaksi.

”Niin, Sannihan saa välillä tällaisia kohtauksia”, 
hoitaja sanoo pahoittelevasti. ”Ne menevät kyllä yleen-
sä nopeasti ohi, mutta lääkäri halusi silti keskustella 
kanssanne epilepsialääkityksen nostosta.”

Saana ei oikeastaan kuule, mitä äiti vastaa. Hänen 
mielessään toistuu yksi ainoa ajatus. Hän sai sen juuri 
ennen kuin sisko päästi irti; se tuli siskolta. Hän on sii-
tä varma. Hän ei koskaan keksisi sitä. Hän ei koskaan 
olisi niin tottelematon. Hän ei uskaltaisi. Mutta Sanni 
on oikeassa. Hänen pitäisi selvittää, miten kaikki alkoi.

Ajatus ei jätä häntä rauhaan, ja vielä unissaan, 
vaikka hän on suorittanut kaikki iltatoimensa virheet-
tömästi ja järjestänyt koulutavarat täydelliseen kuvioon 
huomista varten, hän kuulee siskon vaativan kuiskauk-
sen.

Seuraavana päivänä, haettuaan Saanan tanssitunnilta, 
äiti lähtee jumppaan ja jättää hänet harjoittelemaan 

huiluläksyjä, eikä ajatus vieläkään ole kaikonnut. Isä on 
kellarissa tekemässä omia töitään. Kukaan ei saa tietää.

Saana hiipii varovasti äidin työhuoneeseen. Hän ei 
astu matolle. Nykyään on jo helppoa pitää katse koh-
distettuna vain yhteen pisteeseen, unohtaa, että sivuilla 
saattaisi vilahtaa mitään – vaikka nyt ei tarvitsekaan 
pelätä. Myös Sanni on utelias.

Saana ryömii pöydän alle ja vetää esiin raskaan 
ruskean kansion, jonka selässä lukee SAIRAUSKER-
TOMUKSET (oma). Äiti arkistoi kaiken. Suurin osa 
kansion papereista on lääkärien kirjoittamia tekstejä, joi-
den mukana on aina saatekirje, sitten kirjainyhdistelmiä 
ja numeroita, ja sitten puoliläpinäkyviä kuvia, joiden 
Saana tietää esittävän vatsassa olevaa vauvaa.

Vain yhtä.
Saana lukee pää kumarassa kertomuksia äidin ras-

kausajalta. Rivien välistä näkee lääkärien hämmästyksen. 
Ilmeisesti virheellisesti tulkittu. Tai: Huono näkyvyys. Ku-
kaan ei tarjoa selitystä. Tavanomaisesti edennyt raskaus.

Vasta viimeisessä kuvassa vauvoja on kaksi. Ne ovat 
silmät kiinni, otsat vastakkain.

Saana palaa taaksepäin. Häntä värisyttää. On ihan 
hiljaista. Kumpi se on? Hän ajattelee – tai ehkä se on 
sittenkin toisen ajatus. Sinä vai minä? Kumpi?

Sanni on hyvin lähellä. Aivan takana. Melkein ihossa 
kiinni.

Jotkut paperit näyttävät erilaisilta kuin toiset. Niissä 
ei ole sairaalan leimaa eikä haaleita värejä, vaan pelkkää 
mustaa valkoisella. Ne ovat yksityisvastaanotolta. Tera-
peutti kirjoittaa, että koska äidin siskolla on oppimis-
vaikeuksia, äiti pelkää oman lapsensa olevan vajavainen. 
Hän määrää uutta, rajoitetusti saatavilla olevaa lääkettä. 
Yksi kapseli päivässä riittää. Kansion välissä on myös esi-
te; siinä leveästi hymyilevä nainen kannattelee nauravaa, 
kaunista pikkutyttöä. ”Anna lapsellesi parhaat mahdolli-
set eväät hyvään elämään!”

Ulko-ovi kolahtaa.
Saana on unohtanut seurata kelloa. Nyt hän on 

pulassa. Kaikki paperit ovat levällään. Hänen sormensa 
vapisevat, kun hän yrittää mahdollisimman nopeasti 
ja samalla ääneti laittaa kaiken entiseen järjestykseen, 
ja joku paperi on jäänyt hänen polvensa alle, ja voi ei, 
se repeää, ja risahdus on niin hirveä, ettei äiti voi olla 
kuulematta.

Saana tunkee henki kurkussa kansion takaisin pai-
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kalleen ja ensin konttaa ja sitten hoipertelee varpaillaan 
ovelle. Hän näkee äidin selän. Äiti laskee keittiössä 
hanasta vettä. Sen äänen turvin Saana vetää hipihiljaa 
äidin huoneen ovea kiinni. Hän kääntää kahvasta, ja 
lukon kieli napsahtaa.

”Saana”, äiti sanoo.
Saana tietää, että syyllisyys loistaa hänen kasvoiltaan.
”Minä odotin kuulevani ihanaa huilumusiikkia.”
”Olin vain käymässä vessassa”, sanoo Saana, valehte-

lija, mutta ääni tuntuu tarttuvan kurkkuun ja totta kai 
äitikin sen huomaa. Totta kai äiti huomaa, miten hänen 
tukkansa on sekaisin ja hameessa ryppyjä.

Syyllinen. Ainahan hän on sen tiennyt. Piti olla vain 
yksi tyttö, mutta hän tuli ja otti kaiken.
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Kun Saana on kaksitoista, äiti vie hänet 
arvioon. Äiti ei tiedä, mitä tekee väärin 
kasvattajana, ja se on hänelle raskasta.

Kyse ei ole siitä, etteikö Saana menestyisi. Hän 
selviää erinomaisesti harrastuksissaan, vaikka esiin-
tymiset ovatkin hänelle vaikeita. Hän tekee läksynsä. 
Kyse on pienistä asioista: Siitä, miten Saana syö hirveän 
valikoivasti, vaikka yrittääkin teeskennellä ottavansa 
kaikkea. Siitä, miten hänen kätensä tärisevät. Miten hän 
nyppii ihania hiuksiaan.

Äiti vahtii Saanaa niin tarkasti, että on vaikeaa tehdä 
kaikki asiat oikein. Joskus Saana joutuu heräämään 
yöllä harjaamaan loput vedot tai järjestämään tavarat.

Sairaalassa on lastenterapeutti, mutta äiti tietää hänet 
ja on kuullut tuttaviltaan, että hän on ammattitaido-
ton ja epäluotettava. Siksi äiti vie Saanan yksityiselle 
spesialistille. Se tulee tietenkin kalliiksi, mutta äidille on 
tärkeää, että Saana saa parasta mahdollista hoitoa.

Terapeutti on pitkä, laiha mies, jolla on harmaa 
tukka ja hidas ja matala ääni. Hän ei yritä kätellä 
Saanaa, vaan viittaa hänet istumaan upottavaan noja-
tuoliin. Hän itse istuu niin, että Saana näkee hänet vain 
silmäkulmastaan. Se tuntuu epämiellyttävältä. Saana 
keskittyy maalaukseen vastakkaisella seinällä, juokseviin 
hevosiin. Onneksi hänen edessään ei ole ikkunaa.

”Pidätkö siitä taulusta?” mies kysyy.
Saana nyökkää.

”Miksi?”
Se on vaikea kysymys. Ei Saana edes tiedä, pitääkö 

hän siitä oikeasti vai myönsikö vain ollakseen kohtelias. 
Mies odottaa, kun hän hakee sanoja. ”Se on hienosti 
maalattu.” Ei se oikeastaan ole. ”Ne ovat niin... huolet-
tomia.” Ei sekään ole ihan oikein. 

”Mm-hmm”, mies sanoo. Hän kuulostaa tyytyväisel-
tä.

Saana tietää olevansa täällä ratkaistakseen ongel-
mansa. Kaikki odottavat hänen kertovan tälle miehelle 
syvimmistä ajatuksistaan, ja jos pelkkä kertominen ei 
auta, hän pääsee terapiaan, jossa hän oppii käsittelemään 
vaikeita asioita tehokkaammin.

”Mistä minun pitäisi puhua?” Saana kysyy.
Mies vastaa: ”Voit puhua mistä vain haluat. Mitä 

sinulla on mielessäsi?”
Saanalla on mielessään aina sama asia. Joskus, vain 

joskus, jos hän on oikein väsynyt tai oikein hämillään, 
hän saattaa hetkeksi unohtaa, mutta muuten se väijyy 
koko ajan juuri pinnan alla. Usein tuntuu, ettei hänessä 
ole mitään muuta. Hän on pelkkä kokoelma varastettuja 
ajatuksia ja taitoja ja lihaa.

Joten sen hän sanoo.
Kaikesta huolimatta hän on yrittänyt elää niin kuin 

hyvä ihminen, mutta se ei käy, hän ei enää jaksa, hän ei 
enää tiedä, mitä tehdä. Joten hän kertoo miehelle totuu-
den. Hän on epäonnistunut, mutta ehkä joku toinen, 
parempi, voi vielä saada palaset kokoon.

Saana puhuu koko tunnin, ja mies kuuntelee. Hän 
ei kysy mitään. Kun Saanan sanat menevät solmuun, 
tai kun häntä alkaa itkettää ja hän joutuu nipistämään 
tiukasti käsivarttaan, ettei antaisi sen näkyä, hän odottaa.

Ajan loputtua Saana kompuroi ulos. Äiti nousee 
seisomaan niin nopeasti, että Saana arvaa hänen olleen 
hermostunut. Nyt äiti menee vuorostaan keskustelemaan 
terapeutin kanssa, ja on Saanan vuoro istua aulaan.

Hän tuntee olonsa tyhjiin vuodatetuksi, mutta pitkäs-
tä aikaa, ensimmäistä kertaa ikuisuuteen, myös hieman, 
pikkuriikkisen toiveikkaaksi. Toisaalta sekin tuntuu 
petokselta. Hänellä ei ole oikeutta olla toiveikas. Hän 
ymmärtää, ettei ole hetkeen huomannut Sannin läsnä-
oloa. Mitä sisko mahtaa tästä kaikesta ajatella?

Kuin kutsusta hänen mieleensä pulpahtaa – taas 
kerran – ajatus.

Se on väärin. Saana on juuri päättänyt, ettei enää, iki-
nä, tee väärin. Toiveikkuus kipristelee kuitenkin vaaral-
lisesti hänen sisällään. Hän nousee hiljaa seisomaan. Ilta 
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on jo pitkällä. Aulassa ei ole ketään muuta.
Saana painaa poskensa terapeutin valkoista ovea 

vasten ja keskittyy.
Hänellä on aina ollut erinomainen kuulo.
”...kuitenkin pohjimmiltaan heräävä seksuaalisuus”, 

terapeutti sanoo.
Sitten kukaan ei hetkeen sano mitään.
Terapeutti jatkaa: ”Tämä ei ole lainkaan tavatonta. 

Naiseksi tuleminen on nuorelle tytölle elämän mul-
listava kokemus, johon liittyy lähes jokaisella jonkin-
tasoista oireilua. Nämä rituaalithan ovat tyypillistä 
regressiokäyttäytymistä. Kielletään omat halut. Samoin 
tämä sisko...”

”Se minua eniten huolestuttaa”, äiti tuikkaa väliin, 
terävästi.

”Rouva, nuoret etsivät usein seksuaalista identiteet-
tiään fantasian keinoin. Tämä ’sisko’ on tässä tapauk-
sessa homoseksuaalista, ja toisaalta narsistista ideaatiota 
– mutta älkää säikähtäkö! Useimmilla se vaihe menee 
ennen pitkää ohi, kun kateuden ja impulssien risti-
paine hieman hellittää, ja fantasian kohteeksi tulevat 
oikeat vastakkaisen sukupuolen edustajat. Mitä tulee 
näiden kuvitelmien ajoittain pelottavaan luonteeseen, 
se on aivan luonnollista, kun ymmärretään, millaisena 
mörkönä sukupuolisuus nuorelle esittäytyy.”

Jälleen hetki hiljaisuutta.
Äiti, epävarmasti: ”Mitä minun sitten pitäisi tehdä?”
Terapeutti rykäisee. ”Tyttärenne neuroottinen luon-

teenlaatu ei varmasti tee tätä aikaa teille helpoksi. Tär-
keintä on kuitenkin ymmärtää, mistä tällainen käytös 
kumpuaa, ja tukea kasvua tarjoamalla malli terveestä 
parisuhteesta. Minulla on kyllä kokemusta tällaisten 
tapausten hoidosta, joten jos vaikeudet jatkuvat, voitte 
kääntyä puoleeni.”

Ulos tullessaan äiti katsoo Saanaa hyvin kummal-
lisesti. Saana istuu penkillä selkä suorana eikä sano 
yhtään mitään.

Kun Saanalla tulevat ensimmäiset kuukautiset, äiti 
tekee siitä ison numeron. Hän haluaa juhlia ja 

leipoo kakun, jonka päälle hän levittää mansikkahilloa 
niin, että se valuu paksuina noroina reunoja pitkin. 
Saana nielee kuuliaisesti viipaleensa, vaikka on paha 
olo ja tekee mieli oksentaa.

Äiti hymyilee, mutta silmistä voi lukea häpeän.
Myöhemmin, kun Saana tulee keittiöön hakemaan 

vettä, äiti tarttuu isää hartioista ja alkaa suudella. Saana 
kääntyy ja menee takaisin huoneeseensa. Hän tukah-
duttaa taas itkun nipistämällä. Hän vihaa sitä, että äidin 
täytyy alentaa itsensä hänen takiaan.

Saanan vatsaa vääntää – ja hän tuntee toisenkin ki-
vun, oman kipunsa kaiun. Hän tietää jakavansa sentään 
jotakin sisarensa kanssa.

Heidän oli tarkoitus olla yhtä. Ensimmäistä kertaa 
Saana ymmärtää: Hänen rikoksensa ei vahingoittanut 
vain Sannia. Ilman siskoaan hänkin on rikkinäinen. 
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On yö ja vaikka on kesä, ulkona on kylmä. 
Saana ei ole pukenut tarpeeksi lämpimästi. 
Viima puhaltaa hänen lävitseen niin kuin 

hänkin olisi pelkkä haamu.
Saana yrittää vakuuttaa itselleen, että tämäkin oli 

siskon ajatus, mutta enää hän ei ole varma. Tämä hänen 
pitää tehdä. Hän on tiennyt jo pitkään, oikeastaan tera-
piasta saakka, ettei enää ole vaihtoehtoja. Jonkinlainen 
jäätävä varmuus on laskeutunut hänen ylleen. Hänen 
sydämensä hakkaa, kun hän kiitää polkupyöränsä selässä 
hiljaisen valtatien reunaa. Sanni istuu hänen takanaan ja 
kerrankin hän tuntee siltä jotain muutakin kuin vihaa, 
halveksuntaa tai kipua. Sanni on melkein iloinen.

Jos äiti saisi tietää, että Saana on lähtenyt yksin aja-
maan yön selkään – ei, sitä ei kestä edes ajatella. Saana 
on pahoillaan äidin puolesta. Tämä on matka, jolta ei 
ole paluuta.

Saanan kädet ovat kylmästä siniset, kun hän viimein 
saapuu hoitokodin pihaan. Kaikki ikkunat ovat pimei-
nä. Kartano näyttää kummitustalolta. Tuuli heiluttaa 
yksinäistä keinua.

Kuisti narahtaa jalan alla. Samalla syttyy sokaiseva 
valo. Etuovella on liiketunnistin. Saana jähmettyy ensin 
paikalleen ja säntää sitten juoksuun, nurkan taakse, 
hiljaa humisevan puun varjoon, mutta kukaan ei tule.

Osassa ensimmäisen kerroksen ikkunoista on kalterit. 
Saana löytää kuitenkin yhden, joka on puoliksi raollaan. 
Ovessa oli varashälyttimen merkki, vaan kukapa tänne 
metsän keskelle tulisi varastamaan. Yksin Saana, suorit-
tamassa viimeistä varkauttaan. Hän ponnistaa ja kiipeää 
sisään. Hän on laiha ja notkea. Vain hiukset tarttuvat 
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ikkunankarmiin. Saana nyhtää niitä irti niin hyvin kuin 
pystyy, mutta todistusaineistoksi jää silti nippu pitkiä, 
vaaleita haivenia.

Saana on varastossa, jossa on liinavaatteita ja vaalean-
punaisia pyjamia. Ulkopuolelta hän kuulee verkkaiset 
askelet. Yöhoitaja tekee kierrostaan. Saana ei ennätä 
edes pelätä, että hoitaja olisi kuullut hänen kiipeävän, 
kun askelet ovat jo menneet ohi. Saana odottaa hyvän 
tovin, ennen kuin luikahtaa käytävään.

Huoneen numero kolme ovi on raollaan.
Saana on peloissaan. Hän on aina peloissaan tällä 

käytävällä. Tämä kerta on kuitenkin erilainen: Hän on 
myös päättäväinen. Hän tietää lopun olevan tavalla tai 
toisella lähellä.

Saana astuu sisään.
Sanni istuu sängyllä. Se on valmiina. Sen vaaleat 

hiukset melkein hohtavat hämärässä.
”Hei, Sanni”, Saana sanoo.
Sanni tuijottaa, eikä tietenkään sano mitään.
”Minä tulin hakemaan sinut pois”, Saana kuiskaa. 

Hän toivoo, ettei Sanni ala huutaa; mutta Sanni ym-
märtää, mistä on kyse, hän tietää sen. Siskot ymmärtä-
vät toisiaan. ”Olen pahoillani, etten tullut jo aikaisem-
min. Minua pelotti.”

Sanni ojentaa kätensä. Saana empii vain hetken, 
ennen kuin tarttuu siihen. Hän huomaa heti, miten 
jotakin tapahtuu. Sannin silmissä pilkahtaa se kipinä, 
jonka hän on aikaisemmin nähnyt vain pelikuvasta.

Hän sanoo: ”Sanni, minä haluan olla taas vain yksi, 
niin kuin me olimme alussa, mutta en tiedä miten. 
Tiedätkö sinä? Sinun pitää auttaa minua.”

Sanni yrittää nousta. Saana pitää tiukasti kiinni hä-
nen kädestään, ja kohta sisko on jalkeilla. Se sama sisko, 
joka ei ole koskaan oppinut kunnolla kävelemään, 
hoippuu nyt Saanasta tukea ottaen ovea kohti. Sanni 
näyttääkin jo erilaiselta. Saana tuntee virran heidän 
välillään vahvistuvan. Osa hänestä valuu siskoon, eikä 
hän enää voisi päästää irti, vaikka haluaisi.

Yöhoitajaa ei näy missään. Vasta ulko-ovella Saana 
tulee miettineeksi kylmää yötä ja sitä, tarvitsisiko Sanni 
ulkovaatteita, edes kenkiä. Sisko on kuitenkin maltta-
maton. Saana vääntää oven auki, ja pihavalo rävähtää 
uudelleen päälle, kun tytöt astuvat ulkoilmaan.

Vielä pihapiirissä Sannin askel horjuu, mutta mitä 
etäämmäksi he pääsevät kartanosta, sitä varmemmaksi 
hän käy. Ote Saanan kädestä ei hellitä hetkeksikään. 

Metsän reunassa Sanni harppoo jo Saanaa nopeammin. 
Kankaalla hän alkaa juosta. Varvut ja oksanpätkät piis-
kaavat sääriä. Saanan rinnassa kohoaa outo tunne. Hän 
ei koskaan, koskaan tekisi mitään tällaista.

Pimeä metsä vetää siskot sisäänsä.
He pysähtyvät vasta saapuessaan joen rantaan. Saana 

on täysin uupunut. Hän kaatuu pehmeälle ruoholle 
välittämättä siitä, että vaatteisiin tulee hirvittävän vai-
keasti pestäviä nurmitahroja. Sanni jää polvilleen hänen 
viereensä, sormet lukkiutuneena sormien lomaan.

Saana katsoo ylöspäin siskoaan. Hämärässä ei erota 
virheitä sen kasvoissa. Hämärässä kuka tahansa voisi 
uskoa, että he ovat kaksoset.

”Sanni”, Saana sopertaa, sanojen muodostaminen 
tuntuu näin hengästyksissä vaikealta, ”anna anteeksi. 
En minä tarkoittanut. Äiti vain halusi minun olevan 
täydellinen.”

Sanni katsoo. Hämärässä ei voi tietää, millainen se 
katse on.

”Anna anteeksi. Minä haluan olla taas kokonainen, 
Sanni, ole minun kanssani kokonainen.”

Siskon ote kädestä on niin luja, että tuntuu, kuin he 
olisivat kasvaneet yhteen. Ei Saana muuta tahdokaan. 
Hän on väsynyt. Juoksun liikkeelle laittama veri pitää 
kylmän vielä loitolla. Hän tuntee kuitenkin silmiensä 
painuvan umpeen.

Sisko käy hänen vierelleen ja siihen, nurmikolle, 
Saana nukahtaa.

Kestää pitkälle aamupäivään, ennen kuin etsijät 
saapuvat joentörmälle ja löytävät kaksi tyttöä 

toisiinsa kietoutuneina. Toinen heistä on hoitokodin 
Sanni ja toinen hänen sisarensa, kaunis ja lahjakas Saana. 
Etsijät ihmettelevät, miten molemmat tytöt ovat vieläkin 
sikiunessa.

He ihmettelevät, pitkään ja hartaasti, mitä lapset 
oikein tekevät täällä, keskellä metsää, mutta päällim-
mäisenä ovat onnellisia siitä, että he ovat löytyneet – ja 
kaikesta päätellen aivan kunnossa.

Helpotuksen ja ilon keskellä pienemmät arvoitukset 
jäävät ymmärrettävästi vähemmälle huomiolle; eikä kos-
kaan selviä se yksityiskohta, miksi tytöt olivat vaihtaneet 
vaatteita keskenään.

© Jenni Kauppinen 2014
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Saatesanat novelliin

Varas ja varjo on alun perin kirjoitettu vuoden 2012 
Novaan. Voitin kilpailun, mutta eri novellilla, kun 
taas tämä käsillä oleva sijoittui viidenneksi eikä 
valikoitunut julkaistavaksi. Teksti hautautui pariksi 
vuodeksi pöytälaatikkoon, sillä vaikka sopivan 
loppusijoituspaikan löytäminen polttelikin mielen 
perukoilla, se ei koskaan noussut prioriteettilistan 
kärkeen. Usvan kirjoituskutsu tuli sopivaan rakoon 
ja alkuperäisestä pikkuisen terävämmäksi editoitu 
versio pääsee maailmalle.
  Löyhänä kirjoittajatavoitteenani on jokaisessa 
novellissa kokeilla uutta genreä tai näkökulmaa. 
Nyt sen toteuttaminen alkaa olla jo hankalaa, mutta 
vuonna 2012 en koskaan ollut kirjoittanut vakavaa 
nykyaikaan ja arkitodellisuuteen sijoittuvaa tekstiä, 

enkä koskaan mitään lapsen näkökulmasta. Tässä 
siis pahanmielentarina lapsen syyllisyydentunteesta 
ja ahdistuksesta. Noin muuten Varas ja varjo sai 
innoituksensa kaksos- ja kaksoisolentomyyttien 
pyörittelystä, ja ehkä siitä, että satuin sitä 
kirjoittaessani olemaan raskaana.
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Jenni Kauppinen (s. 1983) on helsinkiläistynyt 
psykologi ja yhtä tenttiä vaille lääkäri. Hän alkoi 
kirjoittaa novelleja vuonna 2011, on menestynyt 
lukuisissa kirjoituskilpailuissa ja toivoo hartaasti, että 
nyt valmistumisen jälkeen ehtisi panostaa kirjalliseen 
uraansa muutenkin kuin kaksi kertaa vuodessa kaksi 
päivää ennen deadlinea.


