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Sisällys

Usvan satunumero tarjoaa kolmetoista satua ai-
kuiseen makuun. Satujen kirjoittajina ovat Satu 
Grönroos, Boris Hurtta, Jussi Katajala, Katriina 
Laslo, Elli Leppä, Heikki Nevala, Marketta Nie-
melä, Juri Nummelin, Sari Peltoniemi, Marika 
Riikonen, Christine Th orel ja Saana Tykkä.
Satujen modernisaatioissa laitetaan uusiksi 
Tuhkimon, Punahilkan ja Saapasjalkakissan 
tarinat, ja eläydytään vanhojen suomalaisten 
kansantarujen maailmaan. Lohikäärmeiden ja 
noitien lisäksi mukana on myös aivan uusia sa-
tuhahmoja kuten Miskupuusku ja Pyryharakka. 
Perinteisen prinsessasadun lisäksi tutustutaan 
myös arkipäivän prinsessoihin, jotka kilvoittele-
vat paremmasta paikasta työelämässä. Sadut on 
kirjoitettu aikuisille. Lapsille lukeminen omalla 
vastuulla!

Mukana myös Mike Pohjolan kertomus 
oman kirjan syntyprosessista. Lehden 
kuvittajina ovat Carita Forsgren ja Tytti 
Heikkinen.
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Pääkirjoitus
Kuka mahtoi aiheen ensiksi lausua ääneen: olisi joskus 
mukava saada Usvaan satunumero, kesän Finnconissa-
kin on yhtenä teemana lasten- ja nuortenkirjallisuus. 
Päädyimme keräämään satuja. Kutsu lähti maailmalle ja 
tarjolle tuli ennätysmäärä tekstejä, noin viitisenkymmen-
tä satua. Tarjolla oli tarinoita laidasta laitaan ja jouduim-
me nopeasti määrittelemään sen, mitä pidämme satuna. 
Tehtävä tuntui aluksi helpolta, mutta mitä tarkemmin 
asiaa mietti, sitä vaikeammaksi se muuttui. Aiheesta kes-
kusteltiin Usvan blogissakin, kiitos kaikille ajatuksia ja 
vinkkejä jakaneille! 

Kirjallisen luokittelun kannalta sadut tuntuvat sinänsä 
yksinkertaiselta tapaukselta. Ne ovat kansalta kerättyä 
tarinaperinnettä ihmeellisistä kuvitelluista olennoista ja 
tapahtumista tai sitten ”taidesatuja” eli satuja, joilla on 
nimeltä tunnettu kirjoittaja. Mutta jos satua ajatellaan 
suhteessa fantasiaan ja spekulatiiviseen kirjallisuuteen 
yleensä, mistä silloin erottaa sadun?

Kun Neil Gaiman kirjoittaa Lumikin uusiksi, onko 
se satu vai fantasianovelli? Entä ne perinteisten satujen 
uudet versiot, joita olemme lukeneet Ellen Datlow’n 
kokoelmista?

Jotenkin tällaiseksi päädyimme ajattelemaan satua: 
Satu sijoittuu usein määrittelemättömään sadun maa-
ilmaan, jossa pätevät omat fantastisen lainalaisuudet. 
Maailman sääntöjä ei tarvitse esitellä. Sadun henkilöt 
ovat yleensä tyypiteltyjä ja pelkistettyjä ja edustavat ole-
muksellaan jotakin asemaa tai isompaa kokonaisuutta, 
eivät kompleksisia yksityishenkilöitä vaan kuninkaita, 
prinsessoja, paimenpoikia, noita-akkoja ja haltiattaria, 
monesti jopa vailla omaa erisnimeä. Erilaiset hahmojen 
arkkityypit ovat vahvasti mukana, hyvä on hyvä ja paha 
selkeästi paha. Henkilöiden ominaisuudet tarjotaan lu-
kijalle valmiina: jos kerrotaan että päähenkilö on ahne, 
ei sitä tarvitse sen kummemmin perustella. Usein sa-
tuun kuuluu toisto, esimerkiksi kolme veljestä, kolme 
toivomusta tai kolme yrityskertaa, siinä kuultaa satujen 
alkuperäinen käyttötapa: niitä kerrottiin ulkomuistista. 
Saduissa on usein moraalinen opetus, eli avutonta pitää 
auttaa ja itsekkäälle käy huonosti. Väkivaltaisuus ei ole 
poissuljettua. Itse asiassa mitä vanhemmista saduista 
puhutaan, sitä julmempia pahantekijöiden saamat ran-
gaistukset ovat: pannaan piikkitynnyriin ja vieritetään 
tynnyri mereen.

Toisaalta satu voi olla moderni sekä kuvastoltaan että 

kerrontatyyliltään. Henkilöt voivat olla töissä toimis-
tossa ja ajaa autoa. Tyylillisesti modernissa sadussa on 
usein ironiaa (sitä harrasti jo H.C. Andersen) tai tutus-
ta teemasta esitetään uusi tulkinta vaikkapa sivuhen-
kilön näkökulmasta ja henkilöiden tunnekokemuksia 
korostetaan. Silti modernissakin sadussa säilyy saduno-
maisuus.

Niinpä mikä tahansa fantasiaseikkailu ei ole satu. 
Tuntuu jopa, että mitä pidemmäksi teksti muuttuu, 
sitä todennäköisemmin se on jotakin muuta kuin 
satu. Elokuvallisuus ja tarkasti kuvaillut kohtaukset 
eivät tunnu sadun kuvastolta. Sadun dialogi on usein 
puhtaasti juonta eteenpäin vievää, kun taas vaikkapa 
novellissa dialogin tulisi tarinan eteenpäin viemisen 
lisäksi kyetä kertomaan puhujasta enemmän kuin sanat 
päällisin puolin ovat.

Olisikohan lopulta kyse siitä, että sadussa on tallella 
kollektiivisen, jaetun kansanviisauden henki. Fanta-
sianovelli puhuttelee yksilöä ja kertoo yksilöistä, satu 
on yhteistä ja yleistä. Se ei varsinaisesti kerro minusta 
ja sinusta, vaan meistä meille. Satu kertoo, varoittaa, 
neuvoo esimerkin kautta. Joskus se selittää miksi ketun 
hännänpää on valkoinen, joskus viihdyttää ja hellii 
toiveunilla. Yksilön sijaan satu puhuttelee kulttuurin 
jäsentä: näin ovat asiat ja tällainen on maailma, huo-
maathan että näin on hyvä toimia. Niinpä sadusta voi 
tulla samalla tavoin lattea ja kulunut kuin sananlaskus-
ta, ja samalla tavoin silti salaviisas.

Usvan satunumeroon haimme tietysti myös yleistä 
kirjallista tasoa. On tärkeää, että satu tuntuu tarinana 
ehyeltä ja imaisee maailmaansa mukaan. Tässä Usvan 
otannassa on nähtävillä kolmenlaisia satuja: vanhojen 
tuttujen satujen uudelleentulkintoja, kokonaan uusia, 
moderniin ympäristöön sijoitettuja satuja sekä vanho-
jen satujen kaltaisiksi kirjoitettuja satuja. Tekstit on 
suunnattu aikuislukijalle. Mikään ei estä lukemasta 
niitä myös lapsille, mutta suosittelemme aikuista ensin 
tarkistamaan tarinat ja päättämään sitten, soveltuvatko 
ne omalle jälkikasvulle. Osa teksteistä tuskin kovin pie-
nille edes aukenee.

Kiitokset kaikille lehden tekoon osallistuneille, niin 
tekstejään tarjonneille kuin mukaan valikoiduille kir-
joittajillekin. Sadunomaisia lukuhetkiä kaikille! 

Anne Leinonen ja Liisa Rantalaiho 
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Järviämmän poika
Boris Hurtta 

E
nnen muinoin oli Kakskerran järviämmällä 
poika. Kuka isä oli, siitä ei ole tarkkaa tietoa, 
mutta ihminen kuitenkin. Poika varttui no-

peasti aikamiehen kokoon ja vähän ylikin eikä enää 
viihtynyt järvessä äitinsä seurassa. Alituiseen se uhkasi 
nousta kuivalle maalle ja lähteä ihmisten parista onne-
aan etsimään.

Ämmä esteli poikaansa: – Nuari olet ja vallan tois-
taitonen. Eikä sul ol vaatteen krekkalaakaan. Sano 
mul, mitä niskaas vetäisit?

Joka seitsemäs vuosi järvenhaltia otti omansa ja niin 
taas kävi, että kravustuksen aikaan hukkui humalainen 
renkimies.

– Nyt on vaatteet, riemastui poika.
– Trengin traasut, varttoo viäl vähän, jos vaik isäntä 

saarasis, ämmä sanoi. Mutta ei poika jaksanut odottaa 
seitsemää vuotta tai ties vaikka kauemmin. Kun se oli 
aikansa mankunut ja uhannut iäksi karata, antoi ämmä 

luvan siinä uskossa ettei poika maalla menestyisi vaan 
piankin palaisi.

– Nym mää menen enkä takasin tul ennen kun olen 
rikastunu, sanoi poika. Se nousi rantakalliolle järven 
pohjukassa, puki vaatteet ylleen ja lähti. Saapui piankin 
Itätalon pellolle.

Sinä suvena oli hyvä vuodentulo, mutta talossa oli 
työväki vähissä. Kun friskin näköinen nuorimies ilmes-
tyi paikalle töitä kysymään, sitä hänelle kohta luvattiin. 
Mutta ensin syömään. Hyvä oli ruokalysti järviämmän 
pojalla. Luuli puurovatia yksin itselleen tarkoitetuksi ja 
lappoi kaiken kauhalla suuhunsa. Silmät ympyriäisinä 
ja suu auki kuin uunin luukku katseli väki sitä mählää-
mistä.

Sitten viikate kouraan ja niittomieheksi. Katsoi poika 
vähän mallia rengeistä ja huiskaisi. Sen verran laiskasti 
liikahti terä, että ruis vain lakosi kunnolla katkeamatta. 
Poika heilutteli viikatetta ja astua töpsytti eteenpäin 

© Kuva: Tytti Heikkinen
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samaa tahtia muiden kanssa. Hän huiskaisi ja heiskaisi, 
viuhkaisi ja vouhkaisi, mutta työn jälki oli iankaikkisen 
huonoa.

Isäntä äkkäsi tämän. Katsoi päätään puistellen räns-
kättyä viljaa ja käski niittää nopeammin sivalluksin. 
Kyllä pitää faarttia olla, kun kerran ruokakin oli faartilla 
mahaan kadonnut.

– Olsit heti sanonu, tuumi ämmän poika.
Faarttia niittämiseen. Vikkelä olla pitää. Vahva oli 

kuin härkä ja hartiat kuin ladonovet, mutta luottonsa oli 
jo akkaväen silmissä menettänyt. Piiat ihmettelivät:

– Mitä tostakin tulee?
– Mahtaak siit mittään tulla?
– Ei siit mittään tul!
Mutta tulipa vain. Jo rupesi viikate heilumaan ihan 

uuteen tahtiin. Huimissa kaarissa huiski ja niin tiuhaan, 
että poika eteni aimo kävelyvauhtia niittäjän askelin. 
Hauskaa oli työnteko, kun ensimmäisen kerran elä-
mässään sai sitä herkkua maistaa, ja poika innostui yhä 
enemmän. Ihan vimmatusti niitti ja niitti ja paineli kuin 
hirvi. Jälki ei nyt erinomaista ollut, mutta riittävän kel-
vokasta kumminkin. Ja kohta joutui koko katras lyhteitä 
tekemään pojan jäljille.

Mereltä nousi taivaalle synkkä ukonpilvi. Isäntä huu-
si, että jatkakaa, jatkakaa, vielä keritään. Hoputti myös 
järviämmän poikaa. Tämä puuskahti ja lisäsi faarttia 
entisestään. Viikate heilui niin vikkelästi, ettei silmä terää 
erottanut. Ja ruista meni nurin semmoista vauhtia, ettei 
naisväki ehtinyt lyhteitä sitoa. Muut rengit herkesivät 
niittämästä ja akkalauman avuksi. Niin myös kakarat, ja 
isäntä itse kokosi lyhteistä kuhilaita.

Pellon laitaan kun poika ehti, ei malttanut lopettaa 
vaan loikkasi ojan yli ja viikate heilui leppäviidakossa. 
Terä kävi kiviaitaan ja iski kipunan. Maa oli helteiden 
jälkeen rutikuiva. Tuli syttyi ja levisi  ukkostuulen aja-
mana päin peltoaukeamaa. Kaikki vastaniitetty vilja 
palamaan.

– Jumal siunakkoon sentäs! huusi Itätalon emäntä.
Järviämmän poika ei ollut ikinä kuullut Jumalansanaa 

ja siitä se säikähti ja karasi mettään niin, että ryteikkö 
paukkui. Saman tien se juoksi pois koko saaren itäpäästä.

Ukkonen oli jo kohdalla. Onneksi rankkasade sam-
mutti roihun ennen kuin se ehti levitä rakennuksiin. 

    

J
ärviämmän poika ei ollut ehtinyt palkkaansa ky-
syä ja tokko sitä olisi maksettukaan. Sitä hävetti 
niin, ettei halunnut koko Kakskerran saarelle 

jäädä. Oli päästävä suntin ylitse, mutta suolaista vettä 
se pelkäsi vaistomaisesti ja kun kädellä koitti, poltti se 
ihoa kuin sappi. Rannalla kasvoi metsää. Poika valikoi 
kaikkein korkeimman, jo kuolleen ja kuivettuneen  
kuusen. Se alkoi hakata kuusen tyveä kivenlohkareella. 
Tätä työtä se ei vielä osannut ja vasta seuraavana aamu-
na puu kaatui sillaksi.

Tyytyväisenä se jatkoi matkaansa. Maisema avartui 
piankin pelloiksi. Keskitalon väki oli siellä viljan-
korjuussa ja pyysi friskin oloista nuorukaista avuksi. 
Ämmänpoika muisti miten onnettomasti hänen rukiin 
niittonsa oli päättynyt ja sanoi, ettei hänestä pellolle, 
mutta jos jotain muuta työtä löytyisi.

Isäntä antoi pojalle kirveen ja sanoi, että tämä voisi 
raivata pajua ja haapaa kasvavaa viidakkoa, joka varjosti 
viljelyksiä.

Poika pyysi kuitenkin ensin syötävää. Puoliseen 
oli vielä aikaa eikä pellolla ollut muuta muonaa kuin 
puolikas tynnöriä juuri korjattuja papuja. Ne se hotki 
suihinsa ja joi vähän väliä ojasta vettä.

Syötyänsä poika otti kirveen ja alkoi huitoa. Sen se 
oli oppinut edellisestä, että faartin piti olla kova. Se pai-
noi pusikkoon ja hosui kirveellä sinne ja tänne. Isom-
mat haavat olivat ehtineet reiden paksuisiksi, niin kuin 
ne muutamassa vuodessa tekevät, jos juuret pääsevät 
pureutumaan vahvaan peltomaahan. Poika löi runkoi-
hin haavoja ja koloja, muttei saanut yhtään kaadetuksi. 
Ohkaiset roippanat se sentään sai nurin ja polki sikin 
sokin jalkoihinsa.

Ämmät ihmettelivät ja hokivat.
– Mitä tostakin tulee?
– Mahtaak siit mittään tulla?
– Ei siit mittään tul!
Eipä näyttänyt tulevankaan. Ruma raiskio vain. 

Isäntä meni pojan luo ja faanasi kiukkuisena. Ei saa 
mielettömästi huiskia ja heilua vaan työssä pitää käyttää 
enempi voimaa.

– Olsit heti sanonu, tuumi järviämmän poika.
Jaahah, että faarttia ja voimaa. Se alkoi riehua kir-

veen kanssa uudella tavalla. Kiskoi ranteen paksuisia 
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räippiä juurineen maasta. Hirmuinen oli vimma ja jo 
osui kohdalle ensimmäinen iso haapa. Kirveen kanssa 
oli helppo töitä tehdä. Lastut kimpoilivat kymmenen 
syllän säteelle. Kolmella iskulla se hakkasi puun nurin. 
Pian poika oli raivannut valtavan aukon ja eteni au-
ringon suuntaan. Ehtoolla muut tekivät kotiinlähtöä, 
mutta ämmänpoika huusi, ettei malta vielä lopettaa.

Aamulla isäntä lähti katsomaan. Mettää oli kaadet-
tu leveänä, luoteeseen kaartuvana palstana kolmatta 
virstaa ja poika riehui väsymättömänä. Kaatuneet puut 
lengottivat miten sattui ja paikoin oli vuoren korkuisia 
rytöjä ja risukasoja.

– Kiesus siunakkoon! pääsi isännältä.
Taas peljästyi järviämmän poika. Tryykäsi kuin mie-

letön mettään ja paiskasi kirveen virstan päähän Länsi-
talon rantaan asti niin, että se puhkaisi nuottaruuhen 
pohjan. Keskitalon isäntä oli mielissään. Isommat ran-
gat vaan pois ja kaski oli valmis poltettavaksi tulevana 
keväänä.

J
ärviämmän poika karkasi pitkin kuusen runkoa 
takaisin Kakskerran puolelle. Se meni saaren 
jylhimmän vuoren louhikkoon ja jörötti siellä 

päiväkausia, kunnes mieli tasaantui ja voimat palasivat.
Vieläkään se ei halunnut palata järveen äitinsä pil-

kattavaksi vaan päätti kerran vielä työmiehenä yrittää. 
Meni siitä Kollin kartanoon ja pyysi isäntävoudilta 
töitä. Vouti kysyi, mitä töitä se osasi.

– Kaikkii töitä, mut parhaiten semmossii, misä täy-
tyy pittää kovaa faarttii ja käyttää pal voimii.

Oli ollut puhetta, että pitäisi rakentaa uusi kellari,  
samanlainen joita oli vain aatelisten linnoissa ja Turun 
kaupungissa, oikein holvikattoinen tiilikellari. Näin 
oli määrännyt Kollin silloinen omistaja, piispa Iisakki 
Rothovius.

Kellarille oli määrätty paikka ja mäentöyrästä oli 
vähän kaivettukin, muttei vielä mitään valmista. En-
simmäiseksi piti laahata kivenlohkareita perustaksi 
ja polttaa tiiliä. Vouti lähetti pojan hevosen ja reen 
kanssa hakemaan savea kartanon käyttämästä kuo-
pasta. Riuskasti tämä lähti. Kun ei vanhan ja laiskan 
hevosen vauhti ollut mielestään tarpeeksi luja, juok-
sutti se kaakkia ohjaksista kiskoen. Matkalla poika 
seisahtui, muttei huilaamaan. Se pirstosi moukarilla 
kallion rakennuskiviksi ja paiskeli niitä sadan syllän 

matkan kellarille päin. Kuopalle kun ehti, pani lapion 
heilumaan. Siinä turpeet lensivät ja mura pärskyi. Pääsi 
kohta kiinni sinertävään blinisaveen ja mätti sitä rekeen 
reunoja myöten. Hevonen kun yritti vetää, ei se tahto-
nut jaksaa. Poika irrotti hevosen aisoista, pani lihoiksi ja 
söi suihunsa, kun ei ollut töitä aloittaessaan syödäkseen 
saanut. Sitten se kiskoi kuorman juoksuvauhtia Kollin 
mäelle ja lähti saman tien hakemaan uutta. Vouti oli 
jättänyt pojan vahtimatta, kun ajatteli ettei tämä kovin 
pian takaisin kerkiä. Kun hän tuli ehtoon suussa katso-
maan, oli mäellä ihan kamalan suuri keko valuvaa savea 
ja poika taas yhden kuorman kanssa tulossa.

– Onk hevonen karannu? vouti kysyi.
– Kyl se korjus on, poika vastasi.
Vouti pyysi, että poika jo herkeäisi savea hakemasta 

ja kysyi miltä siellä savikuopalla näytti. – Saviselta, sanoi 
järviämmän poika. Ei osannut paremmin selittää, mutta 
sittemmin sitä aluetta on syystäkin kutsuttu Pikkujär-
veksi.

Komensi vouti pojan tiilenpolttoon. Se alkoi sa-
manlaisella vauhdilla kuin saven hakeminenkin. Mutta 
kovin oli työ leväperäistä. Blini läiskyi ja virtasi ylitse 
muoteista. Uuneissa roihusivat tervaskannot ja paksut 
halkaisemattomat pölkyt, kun varatut polttopuut olivat 
järviämmän pojan mielestä turhanpäiväisiä.

Jo oli Kollin naisväki tullut ihmettelemään hurjaa 
työmiestä.

– Mitä tostakin tulee?
– Mahtaak siit mittään tulla?
– Ei siit mittään tul!
Voudin oli pakko nuhdella poikaa. Voimaa ja faarttia 

oli liikaakin, mutta tiilenpoltossa tarvittiin myös taitoa 
ja pian sitäkin enemmän, kun ruvettaisiin kellaria muu-
raamaan ja holvaamaan.

– Olsit heti sanonu, poika tuumi.
Hämmästyttävällä vauhdilla se kaivoi kellarinsijaa 

kallion kupeeseen, asetteli kivenlohkareita permannoksi 
ja seinien alakerroksiksi. Niin tarkka se nyt oli, että löy-
si toisiinsa sopivat särmät ja liitti ne yhteen juurikaan 
pruukkia tarvitsematta. Aina välillä se lennähti tiilen-
polttoa hoitamaan ja nyt sen elkeet olivat kuin parhaan 
tiilimestarin, joka ei liikaa vehko vaan jokainen liike on 
tarkkaan harkittu. Omista töistään väsynyt talonväki 
lähti jo maata, mutta poika ei vaan malttanut heivata. 
Sanoi jatkavansa koko yösseen uunien ja soihtujen va-
lossa.
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A
amuyöstä saapui piispa Iisakki Rothovius 
Turusta venekyydillä. Piispan korviin oli 
kuulunut merkillisiä huhuja. Itse asiassa juuri 

niitten takia hän oli joutunut viipymään myöhään kir-
konmiesten kiivaassa kokouksessa. Oikean opin ankara 
ajaja oli hirmustunut. Noituutta ja pahempaakin oli 
tekeillä. Vanha Kehno, tuo kavala sielunvihollinen heilui 
rengin töissä. Itätalon ja Keskitalon isännät oli manattu 
Turkuun kuultaviksi ja siellä he kumpikin odottivat tut-
kinnan edistymistä linnan tyrmäkellarissa.

Isäntävouti oli jo hereillä ja riensi mielissään kerto-
maan uudesta työmiehestä, jonka ansiosta kauan suun-
nitteilla ollut kellari tulisi valmiiksi muutamassa päivässä, 
kukaties jo tänä samana valjuna valkenevana Herran 
päivänä.

Iisakki Rothovius vimmastui ymmärtäessään, että pel-
jättävä paholainen oli juljennut pestautua kellaria teke-
mään itselleen Hänen Piispallisuudelleen. Kaksikärkinen 
puikkoparta vihasta vipattaen ja vain suurien kirkkopy-
hien yhteydessä käytettävä myllynkivikaulus kaulassa hän 
riensi kellarityömaalle. Tervasoihdut roihusivat ja niiden 
häilyvässä valossa hyöri järviämmän poika. Se juoksutti 
pruukkia ja tiiliä uunin luota kellarille ja alkoi vikkelästi 
latoa holvikaarta kuin Turun muurarien killan taitavin 
mestari.

Piispa Rothovius huusi hirmustuneena: – Pois pirun 
äpärä, minun kartanoltani!

Järviämmän poika ei ollut millänsäkään. Järvessä se 
oli tottunut kalamiesten kiroiluun ja ruokottomiin jut-
tuihin. Se heristi laastikauhaa ja hätisti piispaa ja voutia 
pois, kunnes kellari olisi valmis. Eikä siihen kauan me-

nisi.
Piispa muisti kuulleensa, että renkimies oli paennut 

molemmilta aiemmilta työmailtaan heti siunauksen 
kuultuaan. Voimallisesti hän alkoi lukea Isä meittää. 
Jo kauhistui järviämmän poika. Herran sana sitä yksin 
satutti. Olisi taas työnsä kesken jättänyt ja suin päin 
järveen syöksynyt ämmän turviin, mutta nyt ei päässyt. 
Edessä oli piispa kaikessa ankaruudessaan. Poika pe-
räytyi ja kyyristyi kellarin kaukaisimpaan nurkkaan ja 
peitti korvat käsillään.

Isä meittä loppui ja Rothovius alkoi veisata virttä 
kireällä äänellä. Myös hän teki paavillisia ristinmerkkejä 
saaden pojan joka merkillä sävähtämään kuin piiska 
olisi tätä sivaltanut. Voudin piispa komensi pystyt-
tämään väliseinää pojan eteen. Niin kauhuissaan oli 
järviämmän poika, että itse omalta puoleltansa auttoi 
ja muurasi suurella faartilla, voimalla ja taidolla omaa 
vankilaansa.

Kun muuri ulottui kattoon asti, haetti piispa siihen 
ison rautaristin vahvikkeeksi ja salvaksi, ettei poika 
poijes uskaltaisi. Vahvat rukoukset ja manaukset sen 
sinne jättivät. Ja siellä se on vieläkin Kollin tilalla piispa 
Rothoviuksen kellarin peräseinän takana salaisessa lou-
kossa.

 © Boris Hurtta 2008

Boris  Hurtta on turkulainen kauhukirjailija.       
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Kokoelman helmi
Marika Riikonen 

Rakas päiväkirja. Piru periköön kuninkaalliset valtakunnat 
ja niiden ikivanhat tavat. Raha ja kelvollisen kokoinen 
jalokivikammio ovat toki mahdollistaneet paljon kai-
kenlaista, kuten rattoisan keräilyharrastukseni, mutta 
nykyinen tilanne on kovin kiusallinen. Itse asiassa ja 
paremmin sanottuna se on tukala. Tänä iltapäivänä 
minut upotettiin niskahiuksia myöten kuninkaalliseen 
kuseen.

Olin huoltamassa kokoelmaani pohjoisessa tornis-
sa, kun isäpappa ja suurherttua, se vanha kitsas käpy, 
pölähtivät paikalle. Sivelin parhaillaan säämiskällä 
pohjoisitalialaista samettikorkokenkää ja tunsin ala-
huuleni alkavan järisyttävästi kostua, kun äijät kakoivat 
kurkkuaan ovensuussa. Imeksin huulen puhtaaksi kuo-
lavaahdosta, jottei isukki saisi päähänsä laatia minulle 
lisäaikataulua raikkaiden ulkoilmaharrastusten parissa. 
Niistä irtosi aikoinaan riittämiin iloa (?!) kotiopettajat-
tarien väijyvien silmien alla.

”Poikani”, aloitti isä ja rykäisi taas. Kuulosti paha-
enteiseltä. Edellisen kerran äänensävy taisi olla saman-
kuuloinen ja yhtä yskäisä, kun isä oli melkein saanut 
minut kiinni etelätornista roikottamasta kyökkipiikaa 
nilkasta. Mutta koska isukki ei voinut todistaa mitään, 
asian selvittely jäi ryinnän asteelle. Pimu ontui tiehensä 
vielä samana päivänä (jalassaan vain yksi puukenkä). 
Muru oli niin hurmaantunut kyvystäni hivellä hänen 
jalkojensa ihoa viiksenkärjillä, että suostui häipymään 
ilman metakkaa. Hän taisi kuvitella minun rynnivän 
yön selkään hänen perässään, mutta luonnollisesti jäin 
kammiooni ja väitin hempukan liuenneen kartanon 
sikopaimenen serkun kanssa. Tietäähän ne keittiötytöt, 
siveettömät olennot.

”Rakas Jacobert, kummipoikani”, korisi suur-
herttua. Liika viski ja vaarallinen mieltymys polttaa 
rosmariinia ja koivunlehtiä piipputupakan seassa ovat 
alkaneet vaatia veronsa.

Koska kääkillä oli vaikeuksia päästä asian ytimeen, 
nopeutan vähän: ne haluavat tylsistyttää minut. Käp-
pänöiden mielestä olen jo niin vanha, että minun on 
aika alkaa ottaa vastuuta isäni laajasta valtakunnasta. 

Tarkemmin sanottuna ruveta ratsastelemaan ympäriinsä 
kruunu päässä ja opettelemaan alustalaisten etunimiä, 
jotta pitävät minusta sitten, kun minut piakkoin tuupa-
taan valtaistuimelle. ”Hoi, Manfred, kuinkas kaura kas-
vaa?” ja sen sellaista. Mikä vielä pahempaa, ne romant-
tiset tympiöt ilmaisivat häveliäin sanankääntein, että 
minun olisi aika naida joku eukko. Tai siis ”tavata unel-
mieni tyttö, rakastua ja purjehtia avioliiton satamaan”.

Nyt jo?! Mitä ne minua kiusaavat? Onko isän luuva-
lo pahentunut? Luulin, että minulla olisi ainakin viisi 
vuotta aikaa välttyä jonkun narisevan, hermoheikon 
prinsessan alituiselta seuralta. Helvetti, sen pikkuval-
tionkin kruununprinssi sai rauhassa täyttää neljäkym-
mentä, ennen kuin se saatiin kahlehdituksi valtais-
tuimelle jokaisen kylän toopen tuijotettavaksi.

Ei auttanut rimpuilu eikä tukehtumisäänien päästely. 
Perinteiset naimistanssiaiset järjestetään ensi viikolla. 
En kestä, nyt pitää siihen asti joka aamupäivä laahustaa 
pitkin musiikkisalia äidin kamarirouvan opastamana, ja 
muija lemuaa hieltä. Sen jälkeen kaikki ”naimaikäiset 
neidot” raahataan tänne kolmeksi illaksi minun hyp-
pyytettävikseni. Viimeisenä iltana pitää päättää, kuka 
on pienin paha. Jos oikein hyvä säkä käy, bileisiin sattuu 
misu, josta irtoaa iloa tornikammarin hikisissä lakanois-
sa.

Ehkä jollakulla on nuottiavaimen muotoiset piikki-
korot tai turkoosit, brokadiset remmisandaletit? Nam. 
Alahuuli kostuu taas ja silkkipöksyt käyvät ahtaiksi.

© Kuva: Christine Balderas / IStockphoto.com
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Ouh, päiväkirja, hippahei, tässä sitä taas ollaan. Tanzujen ensim-
mäinen ilta ja yö takana, joltisenkin hulvaton ja tautinen 
olo, ja yksi meheväkinttuinen ja -kinkkuinen tytsi (ja 
äitinsä) jouduttu salakuljettamaan ulos linnasta parvek-
keen kautta.

Alkuillasta kurkistin saliin ja näin tuhatmäärin innos-
ta punastelevia pikku pyitä, naimatyrkkyjä. Ja heidän 
seurassaan punastelevia ja ympärilleen killisteleviä isoja 
kalkkunoita, heidän mamejaan. Join runsaita lasillisia 
ananasboolia vahvistuksekseni ja näin jonkin aikaa ne 
tuhannet naikkoset kolmena kappaleena. Kaikilla liian 
pitkät helmat ja ilmiselvästi niin vähän kokemusta kai-
kesta kokemisen arvoisesta, että aavistelin kenen tahansa 
niistä alkavan kirkua jo pelkästä ritarillisesta sormenjuok-
sutuksesta säärellä.

Olin oikeassa. Onneksi on teippiä.
Mutta ennen kuin summamutikassa nappasin yhden 

tallukkaneitsyen – valkoiset avokkaat strassisoljella, hoh-
hoi – vieraisille erikoishuoneeseeni (ja tainnutin hänen 
äitiliininsä kunnon töräyksellä kaneligrappaa) näin jotain 
aika kiinnostavaa. Isukin bailuissa on kuin onkin puo-
lensa.

Kun olin jo tanssittanut ainakin sataa varpaille tallo-
vaa, hinkuen hengittävää morsiokokelasta, saliin räpisteli 
myöhäinen lintu. Jäin tuijottamaan ihan leuka rinnuksil-
la. Viimeksi niin kävi Madame Glorian talossa, kun yksi 
hänen tytöistään nosti helmansa ja alla oli reiteen asti 
ulottuvat, violetit plyysisaappaat eikä minkään lajin hou-
suja. Sinä samana iltana yksi mimmi oli jo kehunut, että 
silmissäni oli ”irstas kiilto”.

Mutta kun tämä juhliin myöhässä saapunut typykkä 
käveli käytävää, hänen hopeisten helmojensa alta häilähti 
läpikuultava kenkä! Lisäksi likka saapui ilman äitiä, ypö-
sen yksin! Sukka melkein tupsahti housuistani.

Jätin senhetkisen daamini synnyttäjänsä helmuksiin ja 
tanssitin the late ladyä koko illan. Tai tarkemmin sanot-
tuna siihen asti, kun hän puoliltaöin sai raivokohtauk-
sen, repäisi itsensä kieltämättä melko tiiviiksi ja kosteaksi 
käyneestä otteestani ja kipitti tiehensä kenkineen päivi-
neen. Ei mitään käsitystä kenkäsussun nimestä tai mis-
tään. Oli sillä ihan mukiinmenevä naama, muistaakseni. 
Äänestä on vaikea sanoa mitään, koska se ei puhunut. 
Taisin unohtaa tervehtiä. Mutta ei kai se ole mikään syy 
häipyä juoksujalkaa juhlakalun käsivarsilta?

Oli pakko lohduttautua, koska kerran talo oli tavaraa 
täynnä. Olisi kaistapäistä olla maistamatta, kun pöytä 

vaappuu leivosten painosta, sanoo vanha sananlasku-
kin.

Rakas päiväkirja. Nyt kiukuttaa. Niin ankarasti, etten jak-
sanut edes viime yönä kiihottua ajatuksesta ylimääräi-
sestä paritanssinumerosta prinssinkammioni pimeydes-
sä. Suorin tieheni heti puolenyön jälkeen ja hakkasin 
itseni uneen.

Se sama kenkätytteli ilmestyi jälleen iltana numero 
kaksi. Se mannekeerasi purppuran ja kerman värisessä 
leningissä, mutta tunnistin sen popojen huumaavasta 
kilahtelusta. Ja myöhästymisestä. Tyttö teki varsin näyt-
tävän entreen, kelpaa sitä kilkutella leveää, sotamiesten 
reunustamaa käytävää kaikessa rauhassa, kun muu väki 
jo hikoilee salissa.

Rynnistin kimppuun enkä päästänyt ketään muuta 
lähellekään. Kruununprinssin etuoikeuksia. Kimuli 
mukautui ihan kivasti taivutuksiini, mutta miinusta oli 
se, että se hieman sävähti, kun puristin. Mitään se ei 
kuitenkaan sanonut, jännittävää. Onnistuin pudotta-
maan puvunetumuksessa olleen ruusun ja kumarruin 
nostamaan sitä aivan neitokaisen jalkojen juuresta. Ne 
pahuksen kengät ovat lasia! Himmeää, hiottua, sor-
mella sivellessä aavistuksen karhealta tuntuvaa lasia. 
Jumandauda.

Mimmi hermostui, kun kykin alhaalla kauan, mutta 
olin niin kuohuksissani, etten oikein voinut nousta nä-
kösälle heti. Sillä oli aika mehukkaannäköiset sääretkin, 
joten oli pakko käydä kolme kertaa läpi turvarimpsu: 
”toppakenkä, avioliitto, kaalilaatikko, viiksekäs nainen, 
villakerrasto, kuparilantti”. Johan lopahti.

Kello alkoi siinä kyykistellessäni lyödä kahtatoista, 
ja mimmi toisti eilisen oikkunsa. Kääntyi kannoillaan 
ennen kuin ehdin nousta, helmat vain humahtivat ja 
korot alkoivat kilahdella. En voinut edes huutaa pe-
rään, koska en kunnolla kuullut nimeä. Harmi kyllä 
tiedustelin sitä mimmin hameissa nuhjatessani. Cindy? 
Diorella? Daalia? Amalia?

Ei ollut kovin majesteetillista könytä seisovaan 
asentoon, kun koko sali kyttäsi, ja jäädä alahuuli mär-
känä tuijottamaan, kuinka daami hulmusi ovesta ulos. 
Erotin saliväen joukosta suurherttuan tyrmistyneen 
naaman. Missä on kuninkaallinen etiketti, missä ta-
vat, missä naisellinen hihitys ja refl eksi kaatua vanhan 
kunnon kuninkaanpojan alle? Painelin suoraa päätä 
torniin.
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Pakko keksiä jotain viimeiseksi illaksi. Sivelen sen 
mimmin tainnoksiin. Ne kengät on pakko saada. Poh-
joistornin musta samettityyny huutaa niitä kummul-
leen lepäämään.

Oi päiväkirja. Kuules tätä.

Eilen oli naimahippaloiden viimeinen ilta. Samat 
kuviot. Hunaja-minttuboolia. Kallistelin käsivarsillani 
vaikka mitä puluja – joista yksi oli rumahko, mutta 
ihme kyllä virkistävän perverssin oloinen, kuulemma 
kynsiään säästääkseen kiillotuttaa kenkänsä ja kaiken 
muunkin siskopuolellaan – ennen kuin taas tunnin 
verran bileiden alkamisen jälkeen ovet avautuivat ja 
Neiti Lasikorkkari purjehti taloon.

Nyt sillä oli sinertävä mekko. Mutta yhä jalassaan ne 
erikoiset kengät, jos korvani eivät erehtyneet. En minä-
kään vaihtaisi, jos sellaisiin käsiksi pääsisin. Tai, mikä 
värisyttävä ajatus, ehkä sillä on niitä monta paria! Ehkä 
jalkineissa todella oli häivähdys sinistä tänään? Naisen 
naama yhä passeli ja muodot mainiot. Todella mainiot. 
Toppakenkä, avioliitto, kaalilaatikko..

Kävin kiinni ja pitelin – niin pitkään kuin pystyin. 
Olin korkojenkalinasta ja leidin kaarista ilmeisesti lä-
hes tainnoksissa, sillä kun hän taas puoliltaöin riuhtaisi 
itsensä irti, otteeni lipesi hävettävän helposti. Siellä 
häntä taas vietiin. Tällä kertaa ampaisin perään. Olin 
virittänyt ansan.

Kipkapkipkapkipkap – smak – kiplätskiplätskipläts. 
Neito nilkutti puolivälistä portaikkoa, mutta onnistui 
silti pinkaisemaan portinkaaren alta tiehensä ja katoa-
maan. Vartiomiehet haravoivat tienoota, mutta näkivät 
vain jonkun kulkurimuijan lemmikkihiirineen.

Marmoriportaissa kimmelsi täydellinen, kaunis, 
hehkuva vasen kenkä, kyllä, hieman sinertävä ja matta-
pintainen, ihana, kuolattava. Meikäpoikaa ei naruteta 
kolmea kertaa! Haha! Olin käskenyt kuninkaallisen 
puutarhurin laappia tervaa rappusiin hieman ennen 
kello kahtatoista, ja kyllä kannatti. Yksi kenkä on pa-
rempi kuin ei yhtään kenkää. Mutta koska haluan ne 
muutkin lasikengät ja kun naida kerran pitää, etsin sen 
tipusen.

Sanoin isukille varhain tänään, että valittuni olkoon 
(kiusallisia nämä perinteikkäät sananparret) se tyttö, 
joka eilen kadotti kenkänsä. Suurherttua marisi käytös-
tavoista tajuttuaan, että puhuin tiehensä kirmanneesta 
tarjokkaasta, mutta eivätpä voineet papat kiistää, etten-

kö olisi suonut suosiotani nimenomaan tälle daamille. 
Siis ”rakastunut”. (Santra? Diina? Relena?) Joten nyt on 
lakeija kaupungilla etsimässä kengän omistajaa. Valitet-
tavasti jouduin antamaan sinihehkun lakeijalle mukaan, 
jottei matkaan tartu väärä nainen. Valikoin palvelijoiden 
joukosta pienten kokeiden avulla sellaisen, jolla ei ole 
kopelokourat.

Huh tätä odottelun tuskaa. En voi keskittyä edes 
markiisittarelle ja Admara-tädille kuuluneiden silkki-
saappaiden hypistelyyn, saati linnan naisenpuolten kou-
rimiseen kammarissani.

Tulisi nyt jo perkele.

Ahh, päiväkirja!

Löytyi! Löytyivät! Pohjoistornissa on kolme uutta 
samettityynyä, joita katsellessani, sivellessäni ja käytel-
lessäni kirjaimellisesti suihkuan onnea.

Daami on kammarissaan. Hänen kotonaan oli synty-
nyt jokin kalabaliikki, siellä asui enemmänkin juhlissani 
olleita kimuleita, ja joku oli kai peräti veistänyt itseltään 
varpaan tai jotain. Aika rajua, pitäisi kai tarjota prins-
sipuolisoita useammin, niin olisi äksöniä tässäkin taa-
jamassa. Hyvä, ettei kenkä mennyt pirstaleiksi! Jos olisi 
mennyt, olisin painellut taloon omin ratsuin ja vuollut 
kengänrikkojaa vähän lisää.

Ooh. Ihan värisyttää.
Kenkämimmiä kammataan ja puetaan parhaillaan 

morsiameksi. Häät ovat iltapäivällä. Kuuluu olleen neiti 
ilahtunut, kun pääsi kotoaan. On kuulemma orpo tai 
jotain ja asui takassa. Ainoa häihin tuleva omainen on 
ilmeisesti kummitäti, jonka tytsi on tavannut peräti 
kolme kertaa. Tai ehkä olen käsittänyt jotain väärin.

Yksi lysti.
Ihme kyllä odotan jo tämän avioliiton iloja. Kyllä vai-

mosta varmaan onnea ainakin viikoksi, pariksi irtoaa.
Jääkää hyvästi toviksi, päiväkirja ja kenkäkokoelma. 

Odottakaa hetki, kokoelmani helmet, Bertie-poika käy 
avioitumassa ja tulee ihan hetken päästä takaisin. Pus.

© Marika Riikonen 2008

Olen Tampereen Pispalassa asuva toimittaja, 
joka käy töissä Hämeenlinnassa. Mulla on kissa, 
hevonen ja ihana kirjoittajaryhmä sekä suurehko 
satukirjakokoelma. Pidän kahvin juomisesta 
ulkona ja inhoan pyörällä ajamista vastatuuleen.
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J
oskus Miskupuuskusta tuntui siltä, että hän halu-
si repiä kappaleiksi kaikki ympärillään olevat ih-
miset. Erityisesti sen, joka asui hänen nurkissaan, 

eikä koskaan tehnyt mitään.
Miskupuusku oli oikeastaan ihan rauhallinen puusku. 

Hän heräsi aamulla, ruokki vauvan, laittoi kahvin valu-
maan ja järjesteli astiat kaappeihin tiskikoneesta. Sitten 
hän pyyhki murut pöydiltä, nosti sen, joka asui hänen 
nurkissaan vaatteet pyykkikoriin ja lähti ulos tapaamaan 
ystäviä. Miskupuusku oli sosiaalinen ja piti yhteisistä 
kävelyistä tai kahvitteluhetkistä muiden alueen puusku-
jen kanssa. Illansuussa se, joka asui hänen nurkissaan tuli 
kotiin, päivällinen katettiin pöytään, ja silmänräpäykses-
sä koti oli taas kamalassa kaaoksessa. 

Miskupuusku piti musiikista ja kirjoista. Hänestä oli 
mukavaa käpertyä kotikolon nurkkaan luurit korvilla ja 
syventyä sukutragedioiden ja suurten romanssien ihmeel-
lisiin maailmoihin. Silloin tällöin hän jätti vauvansa sen 
hoiviin, joka asui hänen nurkissaan ja lähti viettämään 
iltaa tyttöpuuskujen kanssa. Miskupuusku tiesi, ettei hä-
nen elämässään sinänsä ollut mitään valittamisen aihetta. 
Tietenkin oli normaalia, että silloin tällöin omat tarpeet 
oli työnnettävä taka-alalle, eikä aikaa harrastuksiin ollut 
niin paljon kuin hän olisi toivonut. Luultavasti oli myös 
normaalia, että hän toisinaan olisi halunnut hakea ra-
kennustyömaalta dynamiittia ja räjäyttää ilmaan kotinsa 
seinät.

”Minua kyllästyttää kotikolon puunaus”, tunnusti 
Miskupuusku eräänä päivänä puuskujen kahvitreff eillä.

”Pölypallot ovat raivostuttavia!” vahvistivat muut 
puuskut.

”Siivoaminen on puuskujen kohtalo…” sanoi eräs 
puusku syvällisesti.

”Eikä niistä, jotka asuvat meidän nurkissa ole mihin-
kään”, sanoi toinen hyvin äkäinen puusku.

”Ei totisesti ole!” puuskahtivat kaikki puuskut kuoros-
sa ja sitten he jatkoivat kuvailevin sanoin tarinoitaan sen 
aamuisesta vaippojen vaihdosta ja vaihtoivat mielipitei-
tään eri pesuaineiden tehosta vauvanpuklutahroihin.

Eräänä päivänä Miskupuuskun maailma muuttui. 

Miskupuuskun toive
Katriina Laslo 

Kaikki tapahtui niin hiljaa ja arkisesti, että Miskupuus-
kulla kesti tovin, ennen kuin hän saattoi ymmärtää 
tapahtuman täyden merkityksen. 

Miskupuusku oli juuri tullut pitkältä iltapäiväkäve-
lyltään ja hakenut postit laatikosta. Kotona hän riisui 
vauvan ja itsensä ulkovaatteista, nosti vauvan syöttötuo-
liin maistelemaan hedelmäsosetta ja istahti sitten itse-
kin pöydän ääreen availemaan mainoskirjeitä ja kuoria. 
Silloin se tapahtui, ilman pienintäkään varoitusta. 
Maailma hänen ympärillään pyörähti ylimääräisen 
kierroksen, eikä enää koskaan palautunut ennalleen. 
Miskupuuskun käsissään pitelemä kirje sanoi varmoin, 
valovoimaisin kirjaimin: ”OLET ONNELLINEN 
VOITTAJA! ELÄMÄSI SUURIN TOIVE TOTEU-
TETAAN!”

Miskupuusku ei ollut uskoa silmiään. Hän oli voit-
tanut arpajaisissa! Hän! Miskupuusku, mitätön pikku 
puusku pienestä kotikolosta; äiti, hoivaaja, itsekin hoi-
vauksen tarpeessa, uupunut ja väritön, ja nyt hän istui 
värikäs kirje sylissään ja tavasi sen rivejä yhä uudestaan 
ja uudestaan: ”Arpakoneemme on satunnaisesti valin-
nut SINUT. Olet onnellinen voittajamme ja toteutam-
me sinun vapaavalintaisen toiveesi. Palauta oheisessa 
vastauskuoressa ilmoitus siitä, mikä elämäsi suurin toi-
ve on, ja toteutamme sen sinulle viikon sisällä!”

Miskupuuskun onni oli rajaton! Hän nosti vauvan 
syliinsä, nauroi ja tanssi ympäri kotikoloa, ja hänen 
askeleissaan oli uudenlaista intoa ja elinvoimaa, jollaista 
hän ei ollut tuntenut pitkiin aikoihin.

”Äiti on onnellinen voittaja!” hihkui Miskupuusku 
ja vauva kikatti hänen sylissään pää takakenossa.

Sinä iltana Miskupuusku istui pitkään kuumassa 
vaahtokylvyssä ja haaveili elämänsä suurimman toiveen 
toteutumisesta. Hänen ei tarvitsisi enää koskaan siivota! 
Hän voisi toivoa vinon pinon uusia rikosromaaneja ja 
romantiikkaa! Tai vaikkapa uuden, ehon kotikolon, 
jossa olisi paljon tilaa, kotiteatteri ja mieletön stereojär-
jestelmä!

Miskupuusku sulki silmänsä ja antoi lämpimän saip-
puaveden sulattaa mielikuvituksensa liikkeelle. Jos hän 
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kerrankin saisi toivoa mitä tahansa, siis IHAN mitä 
tahansa, kannattaisi tietenkin toivoa jotain TODELLA 
suurta. Hänen edessään oli elämän suurin tilaisuus, 
ja samalla vaikein päätös. Eihän toivetta kannattanut 
hätiköiden tehdä, se oli tehtävä viisaasti ja siten, että 
siitä saisi mahdollisimman paljon hyötyä ja iloa.

Miskupuusku puhui asiasta sille, joka asui hänen 
nurkissaan, mutta katui sitä hetkeä myöhemmin.

”Sinustahan voisi tulla vaikka maailman kuningas!” 
sanoi se. ”Ensin on tehtävä tuloslaskelma siitä, kuinka 
paljon maailman kuningas tienaa verrattuna esimerkik-
si maailman suurimman öljyjätin johtajaan, sen jälkeen 
teet riskianalyysin siitä, kumman tienesti on pitkällä 
tähtäimellä kannattavampi sijoitus, ja sitten sen kuin 
vain toivot!”

Mutta Miskupuusku ei halunnut ruveta maailman 
kuninkaaksi. Hän halusi että se, joka asui hänen nur-
kissaan, olisi hetken hiljaa, että hän voisi miettiä kai-
kessa rauhassa tärkeää päätöstään.

Päätös oli kuitenkin niin vaikea, että hänen oli otet-
tava asia esille puuskujen yhteisillä kahvitreff eillä.

”Oooh, oletpa sinä onnekas!” kiljuivat puuskut in-
noissaan.

”Voit lähteä vaikka maailmanympärysmatkalle! 
Tosin kai sekin joskus päättyisi ja silloin olisit takaisin 
lähtöpisteessä…”

”Sinun kannattaa toivoa oikein paljon rahaa! Ehkä 
miljoona rahaa… tai tsiljoona! Tietenkin sinun pitää 
toivoa niin paljon rahaa kuin vain on mahdollista, 
mutta sitä ennen sinun pitää selvittää mikä on maail-
man suurin rahamäärä, että voit toivoa sitä!”

”Ei rahalla voi ostaa onnea”, sanoi syvällinen puusku 
hartaasti. ”Toivo mieluummin rakkautta! Voisit toivoa 
itsellesi uutta ja aivan täydellisen ihanaa sellaista, joka 
asuu sinun nurkissasi…”

Mutta Miskupuuskusta oli vaikea kuvitella nurk-
kiinsa ketään muuta kuin sitä, joka siellä nyt asui. Hän 
palasi kotikololleen pää huolia täynnä. Hän huomasi, 
että arpajaisvoiton antaman mahdollisuuden myötä 
hänelle oli langennut myös vastuu, joka nyt tuntui 
raskaalta ja vaikealta kantaa.

Oli nimittäin niin, että aina kun Miskupuuskun 
mieleen juolahti hyvä toivomus, huomasi hän pian, että 
joku muu toivomus olisi vieläkin parempi. Tai vähän 
aikaa asiaa pohdittuaan hän saattoi huomata toivomuk-
sella olevan erinäisiä huonoja puolia tai epäkohtia. Entä 
jos hän toivoisi huolimattomuuksissaan jotain, mitä 
hän saisi myöhemmin katua! Entä jos hän vasta jotain 
toivottuaan keksisi sen, mitä hänen todella olisi kannat-
tanut toivoa! Silloin tilaisuus olisi jo menetetty…

”Toivoisinpa että en olisi koskaan kuullutkaan koko 
typerästä arpajaisvoitosta!” kivahti Miskupuusku ja vajo-
si sohvalle nyyhkyttämään.

Se, joka asui hänen nurkissaan tuli silittämään Mis-
kupuuskun hiuksia.

”Mitä jos unohtaisit vain koko asian”, se sanoi.
”Kuinka minä voisin…?” Samassa Miskupuusku 

huomasi pitävänsä ehdotuksesta.
  ”Voin kertoa sinulle salaisuuden…” sanoi se nyt 

aivan hiljaa. ”Todellisuudessa tuo arpajaisvoitto on vain 
suuren yrityksen mainoskikka ja tapa houkutella sinut 
tilaamaan heidän tuotteitaan.”

Miskupuusku katsoi hitaasti kyyneliensä alta sitä, 
joka asui hänen nurkissaan.

”Niin minä vähän arvelinkin”, hän nyyhkäisi ja työn-
si päänsä sen kainaloon. Sen käsivarret ympärillä olo oli 
tuttu ja turvallinen. Vauva huokasi unisena heidän välis-
sään ja Miskupuusku nousi viedäkseen sen nukkumaan.

© Katriina Laslo 2008
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O
lipa, elipä kerran, ei kovinkaan pitkän ajan pääs-
sä tästä hetkestä, taksikuski, jolla oli kolme poi-
kaa. Taksikuskin vaimo oli kuollut, joten hänen 

piti yksin elättää poikansa. Raha ei tahtonut riittää mil-
lään, sillä kasvavat pojat söivät yhä enemmän ja tarvitsi-
vat yhä suurempia vaatteita, yhä vankempia huonekaluja 
ja aina vain enemmän tilaa.

Niin koitti väistämättä se päivä, että taksikuskin täytyi 
luopua pojistaan. Hän antoi jokaiselle pojalle ennakko-
perinnön ja sanoi:

- Nyt teidän on tultava toimeen omillanne. Minä an-
nan teille siunaukseni, ja varmasti äitinnekin siunaa teitä 
ja seuraa kulkuanne tuonpuoleisesta. Maailma on avara 
ja odottaa teitä, komeat, vahvat poikani!

V
anhin pojista sai perinnöksi isänsä taksin, kos-
ka isä jäi nyt eläkkeelle. Poika oli saanut isänsä 
opissa suurenmoiset ajotaidot. Hän tunsi kau-

pungin kadut ja kujat, tiesi oikoreitit kentille ja asemille. 
Hän tiesi, mistä hankkia lämmikettä aamuyöstä, kun 
ravintolat suljettiin ja yksinäiset pelkäsivät palata hiljai-
siin kammioihinsa.

Ja kun hän istui taksissaan kaupungin yössä ja pelkäsi 
asiakkaiden joutuvan muihin kyyteihin, kuuli hän äitinsä 
äänen. Äiti kuiski hänelle yö yön perään ja luetteli osoit-
teita, kuvaili henkilöitä; ohjasi pojan takseineen sinne, 
missä tätä tarvittiin. Poika ehti aina perille ennen muita 
taksikuskeja, ja sai tehdä työtä niin paljon kuin halusi.

Poika peri isänsä vanhat asiakkaat ja hänen maineensa 
kasvoi, niin että hän saattoi palkata toisen kuskin aja-
maan isän vanhaa autoa ja ostaa itselleen uuden amfi bi-
mallin. Se oli niin iso, ettei pojan enää tarvinnut istua 
kipeästi kippuralla, vaan hän saattoi kohota täyteen mit-
taansa ja kasvaa vielä lisää.

Keskimmäinen poika sai äidin vanhan polkupyörän. 
Poika oli harmissaan – mitä iloa oli ruosteisesta pol-
kupyörästä, joka oli naisten mallia ja liian pieni? Ei 
kukaan enää käyttänyt polkupyörää, joten sitä ei saisi 
myytyä edes pilkkahinnalla. 

Mutta illalla kun poika käpertyihe yömajan pikki-
riikkiseen sänkyyn ja sulki silmänsä, oli hänkin kuu-
levinaan äitinsä puhuvan. Äiti neuvoi häntä lempeästi 
ja lupasi, että kaikki kävisi vielä hyvin, kunhan poika 
tottelisi.

Aamulla poika ei enää ollut varma, oliko hän nähnyt 
unta vai oliko äitivainaja todella kuiskutellut hänelle, 
mutta mitäpä muutakaan hän saattoi tehdä kuin totella 
äidin neuvoja. Niin poika haki kierrätyskeskuksesta 
maalia, laudankappaleita, vanerinpalasia ja muuta van-
haa romua. Hän maalasi polkupyörän iloisen raidalli-
seksi ja rakenteli pienen kärryn, jota sopi vetää pyörän 
perässä. 

Poika laittoi seinille ja valotolppiin ilmoituksia:
“Ekologista pienkuljetusta! Kuljetan pienet koneet, 

kasvit, lapset, vanhukset ja lemmikit nopeasti ja ystäväl-
lisesti ilman meteliä ja pakokaasua. Tarvittaessa laulan 
matkalla.”

Jo samana päivänä poika vei erään isoäidin käymään 
lääkärissä, nouti postipaketin yksinhuoltajaisälle, siirsi 
muutamia vanhanaikaisia äänilevyjä keräilijältä toiselle 
ja kävi ostamassa iltapäivälehden nuorelle naiselle, joka 
oli niin kaino, ettei mielellään poistunut asunnostaan. 

Poika lupasi tuoda naiselle lehden seuraavanakin 
päivänä. Nainen nyökkäsi ja hymyili varovasti. Miten 
joku voi olla noin pieni ja kaunis, poika ajatteli, sillä 
hän itse kasvoi yhä.

Nälkäiset pojat
Sari Peltoniemi
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N
uorimmalle pojalle jäi perheen vanha kissa. 
Kukaan ei ollut välittänyt siitä enää äidin 
kuoltua, eikä sillä ollut edes keräilyarvoa, 

mutta isällä ei ollut muutakaan annettavaa.
- Kunpa sinä olisit edes aito, poika huokasi. – Jos 

olisit oikea kissa, voisin myydä sinut ja saisin paljon 
rahaa.

Kissa oikoi rutisevia raajojaan ja katsoi poikaa kel-
taisilla silmillään. Ne olivat ihmeen kimaltavat ja syvät. 

- Älähän nyt, kissa sanoi. – Minusta on sinulle vielä 
paljon hyötyä.

- Miten sinä tuollaisia puhut? poika ihmetteli. – Et-
kös sinä osannut vain ruotsia ja venäjää?

- Harashoo, kissa lausui auliisti ja kiipesi pojan sy-
liin.

He lähtivät kävelemään kohti kaupungin keskustaa.
- Tekokissa voi olla ihan yhtä hyvä kuin aitokin, 

joskus jopa parempi, kissa vakuutti.
Poika muisti, että kissa ei ollut ikinä saanut aikaan 

kunnollista kehräystä, vaikka sen pakkaus oli niin lu-
vannut. 

Tuskin poika oli ajatellut tämän haikean ajatuksensa 
valmiiksi, kun kissa alkoi kehrätä. Se kehräsi kovaa ja 
tasaisesti, niin somasti, että pojan oli pakko pitää sitä 
täydellisimpänä kehruuna, mitä oli ikinä saanut kuul-
lakseen.

Onpa kaunista, poika ajatteli ilahtuneena, sääli vain, 
että kissa ei kykene lämmittämään minua. Se on van-

haa mallia, eikä silloin vielä osattu…
Tätä ajatustaan poika ei ehtinyt edes ajatella koko-

naan, kun jo tunsi miten kissan lämpö levisi hänen rin-
taansa ja kaulaansa.

Poika päätti säästää kolmannen ajatuksensa pahan 
päivän varalle.

K
issa ei tarvinnut ruokaa, mutta pojan alkoi 
olla nälkä, joten hän päätti käyttää säästön-
sä kunnon ateriaan hienossa ravintolassa.

Hovimestari ei sanonut kissasta mitään. Poika ym-
märsi näyttävänsä niin nukkavierulta, ettei olisi voinut-
kaan omistaa oikeaa kissaa. Hovimestari ohjasi pojan 
kylmäkiskoisen kohteliaasti perimmäiseen nurkkapöy-
tään. 

Kissa hypähti lattialle ja lähti kiertämään ravintolaa. 
Poika huomasi kissan raahaavan vasenta takajalkaansa 
hieman. Muuten kissaa ei olisi erottanut oikeasta eläi-
mestä mitenkään. Se oli harmaaraidallinen ja valko-
sukkainen; sen viikset vipattivat herkästi kun se nosti 
naamaansa ihmisiä kohti.

Poika valitsi listalta paistettua peltopyytä. Hän ei ol-
lut koskaan kuullut peltopyystä, mutta annos oli listan 
kallein. Varmasti se olisi hyvää ja varmasti annos olisi 
tarpeeksi suuri täyttämään pojan tyhjänä ammottavan 
vatsalaukun, joka ei totisesti pienistä annoksista täytty-
nyt.

Kun poika odotteli ateriaansa – ja kauan se kestikin 
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– kissa palasi kertomaan näkemästään.
- Tuolla orkesterilavan edessä istuu hyvin lihava mies.
Poika kurkotteli kaulaansa nähdäkseen ja kissa jatkoi:
- Hän on ravintolan omistaja. Hänen vieressään istuu 

tyttö. Näetkö? Pulska ja punaposkinen, kiharatukkainen, 
hienoimmissa nahkavaatteissa. Hän on ravintoloitsijan 
tytär. Mitäs sanot?

Poika näki kaukaakin, että tyttö oli tosiaan viehättävä.
- Mitäpä minulla olisi sanottavaa? poika tuhahti ja 

lakkasi kurkottelemasta.
- Sitä minä vain, kissa selitti, - että ravintola olisi si-

nulle mitä parahultaisin paikka. Sinä olet aina nälkäinen, 
niin että sinun olisi hyvä olla aina ruoan äärellä. Lisäksi 
sinä ymmärtäisit nälkäisiä ihmisiä paremmin kuin sellai-
set ravintolanpitäjät, jotka ovat kylläisiä.

Poika aikoi moittia kissaa sen höperöistä puheista, 
mutta silloin tarjoilija toi hänen ateriansa.

Kissa alkoi sähistä ja poika kimmahti järkyttyneenä 
jalkeille.

Hopeisella lautasella oli pieni peruna, jokunen herne 
ja kaksi tulitikun kaltaista linnunjalkaa rastiksi sommi-
teltuna.

Tarjoilija kysyi kiireesti, mikä oikein oli hätänä.
- Tuostako minä saan maksaa koko omaisuuteni? 

poika ärjyi. Nälkä raateli hänen vatsaansa ja kissa seisoi 
hänen olallaan selkä köyryssä, hampaat irvessä.

Ympärille alkoi kerääntyä väkeä. Myös ravintoloitsija 
tyttärineen tuli katsomaan, kuka oikein huusi hänen 
ravintolassaan niin röyhkeästi.

- Se on parasta peltopyytä, tarjoilija selitti hampaat 
kalisten. – Peltopyytä on hyvin vaikea saada. Se on ää-
rimmäisen harvinainen ja villi lintu.

Silloin poika ajatteli kolmannen ajatuksensa: entäs jos 
minun kissani lähtisi pyyjahtiin?

Kissa oli jo menossa. Mennessään se vielä vilkaisi taak-
seen niillä kumman keltaisilla silmillään. 

Sen jalka täytyy korjauttaa heti, kun saan rahaa, poika 
ajatteli. Ehkä jalkaan voisi hankkia jonkinlaisen suojan, 
sellaisen saappaan. 

Ravintoloitsijalle poika sanoi kohteliaasti:
- Pyydän anteeksi kimmastumistani. Olen ammatilta-

ni linnustaja, enkä voi sietää sitä, että teille on toimitettu 
näin ala-arvoista pyytä. 

K
issa toimitti pojalle useita peltopyitä joka 
päivä. Kaikki ihmettelivät, mistä poika 
saattoi löytää niin lihaisia peltopyitä niin 

runsaasti, mutta poika vain hymyili. Ravintoloitsijalle 
hän antoi joka päivä yhden pyyn lahjaksi, niin että 
tämä mieltyi häneen yhä enemmän ja antoi pojan syö-
dä ja kasvaa ravintolassa kaiket päivät. 

Poika korjautti kissansa jalan ja teetti siihen suojan 
parhaasta nahasta, jottei se enää särkyisi. Ravintoloit-
sijan tytär ihastui poikaan ja kissaan ja halusi heidät 
omakseen.

Eräänä päivänä pojalle tultiin kertomaan, että ravin-
tolan ovella seisoi kaksi hyvin suurta henkilöä. Toinen 
oli saapunut amfi bitaksilla ja toinen erikoisvalmisteisel-
la polkupyöräriksalla. Niin veljekset kohtasivat taas, ja 
nuorin laittoi pöydän koreaksi ravintoloitsijan tyttären 
kanssa, ja poikien isäkin haettiin juhliin. 

- Oletteko te nyt kasvaneet kylliksi? isä kysyi. 
Pojat nauroivat niin että ravintolan ikkunat helkäh-

telivät ja pikarit kilisivät toisiaan vasten.
- Kyllä! Nyt me olemme valmiit.
Silloin nuorimman pojan kissa pudottautui hänen 

sylistään ja maukaisi.
- Mikä sinun on? poika kysyi huolestuneena.
- Minun työni on lopussa. Sinä ja veljesi ette enää 

tarvitse minua.
Heidän silmiensä edessä kissa pudotti saappaansa ja 

alkoi hajota rapistuneiksi ja ruosteisiksi palasiksi, virtty-
neiksi karvakasoiksi.

- Jää luokseni! nuorin poika anoi suruissaan, mutta 
kissan henki oli jo poissa. 

K
issan kultaiset, keltaiset silmät poika 
poimi taskuunsa. Ja vielä vuosien päästä, 
kun hän oli jo vanha mies ja ruokki omia 

isoja lapsiaan, hän otti silmät usein kouraansa ja katseli 
niitä. Hän ajatteli: minun kissani voisi herätä henkiin 
niin kuin silloin kauan sitten, kun sen koneistoa alkoi 
asuttaa sielu.

Mutta se oli neljäs ajatus.

© Sari Peltoniemi 2008

Sari Peltoniemi on lempääläinen kirjailija, jolta 
on julkaistu useita lasten- ja nuortenkirjoja.
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J
okin aika sitten eli prinsessa, joka ei kadehtinut 
keneltäkään mitään. Evelin Epäkade oli hänen 
nimensä, ja hän oli muuten ihan tavallinen 

nainen: ei mitenkään rikas, ei erityisen kaunis, ei ne-
ropatti jos ei tyhmäkään, ja monilta muiltakin osiltaan 
hän oli vain hyvää keskiarvoa. Hyvin harvat tiesivät, 
että Evelin oli prinsessa, varsinkin kun hän eli ihan ta-
vallista elämää. Hän ei vain koskaan tuntenut kateutta. 
Ihmeellistä, eikö totta?

Mutta jos maailmassa on hyvää, niin on pahaakin; 
yhtä valkoista kohden on yksi musta; jos aurinko nou-
see, se myös laskee. Niinpä ei-kateellisella Evelinilläkin 
oli vastaparinsa: nainen, joka kadehti kaikkia muita. 
Tämä nainen, Katri Katkeroja, olisi totta kai halunnut 
olla älykkäämpi, kauniimpi ja rikkaampi kuin muut, 
mutta niin vietävän kateellinen hän oli, että yhtä lailla 
hänelle olisi kelvannut olla tyhmempi, rumempi ja 
köyhempi kuin yksikään toinen. Mutta Katrimme, voi 
voi, oli ihan yhtä keskiverto kuin Evelinkin, joten hän 
joutui kadehtimaan sekä älykkäämpiä, tyhmempiä, 
kauniimpia, rumempia, rikkaampia että köyhempiä 
kuin hän itse.

Sattuipa sitten, että nämä naiset, jotka elelivät toi-
sistaan tietämättä samassa kaupungissa, hakivat samaa 
työpaikkaa eräästä pienestä yrityksestä. Heitä molem-
pia haastateltiin, tietenkin erikseen, ja niin samanver-
toja he olivat, että fi rman johtaja tuskasteli pitkään 
heidän välillään. Evelinistä hän ajatteli: 

– Siinäpä nainen, joka tietää oman arvonsa! Hän 
tietää mitä osaa ja mitä ei, ja miten saavuttaa halu-
amansa. Hän osaa asettaa omat rajansa ja on valmis 
sitoutumaan ja työskentelemään pitkäjänteisesti. Hä-
nestä tulee erinomainen työntekijä!

Ja Katrista hän ajatteli:
– Kas siinä nainen, jolla on pyrkyä! Hän tahtoo 

kaiken ja tekee mitä vain saavuttaakseen haluamansa. 
Hän on valmis kilpailemaan ylityötunneista, kisko-
maan kollegoiltaan maton jalkojen alta ja taistelemaan 
palkankorotuksista ja ylennyksistä viimeiseen asti. Hä-
nestä tulee erinomainen työntekijä!

Johtajan valinta ei siis ollut helppo. Hän kallistui 
vuoroin toiseen, vuoroin toiseen, ja lopulta piteli epätoi-
voisena päätään osaamatta päättää ollenkaan. Äkillisesti 
kuitenkin taloussuhdanteet paranivat, fi rman osakkei-
den arvo nousi kohisten ja viimein johtaja laajentumis-
suunnitelmat mielessään päätti palkata molemmat. Niin 
Evelin ja Katri päätyivät samaan työpaikkaan, samaan 
huoneeseen, toisiaan vastakkain, vain väliseinän erotta-
mina.

 Siinäpä he istuivat jakkupuvuissaan, Evelin ja Katri, 
pöytiensä ääressä ensimmäisenä työpäivänään. Evelin 
tutkiskeli ympäristöään ja opetteli työtään, ja kademieli 
Katri kuikuili salaa sermin yli Eveliniä. Vai niin, ajat-
teli Katri, aurinko näyttää paistavan hänen pöydälleen 
ennen minua! Näin vaikea Katrin oli nimittäin kek-
siä, mitä Eveliniltä voisi kadehtia. Naiset olivat paitsi 
samanikäiset niin muutenkin melkein kuin kaksoset 
näöltään, ja kaukoviisaasti johtaja oli järjestänyt heidän 
työpisteensä täsmälleen samanlaisiksi. Evelinin pöytä 
nyt vain sattui olemaan se oikeanpuoleinen.

Katri-raukka, kyllä häntä riepoi! Joka aamu hän jou-
tui seuraamaan kuinka auringonsäteet ensin kultasivat 
Evelinin kansiot ja asiapaperipinot, ja kuinka valoläikkä 
sitten vastahakoisesti hivuttautui hänen omalle pöydäl-
leen lappusten ja lippusten sekaan. Katri kihisi ja kähisi 
tuolillaan mutta ei voinut auringolle mitään, joten hän 
tyytyi vahtimaan Evelinin toimia tarkkaan pikku juorun 
toivossa.

Evelin oppi työnsä nopeasti, ja pian hän alkoi oikein 
loistaa siinä. Aina kello viideltä iltapäivisin Evelin sanoi 
iloisesti: ”Valmista on!”, nousi tuoliltaan, silitti käsillään 
jakkupukunsa helmat ja toivotti Katrille hyvät illat. Täs-
sä vaiheessa Katri naputti vielä kiivaasti näppäimistöään 
ja naputtikin sitä aina pikkutunneille asti, sillä Evelinin 
seurailu vei mahdottomasti aikaa.

Molemmat naiset tekivät kuitenkin työnsä erin-
omaisesti, ja fi rman johtaja sai kuulla jatkuvasti kehuja 
mainioista työntekijöistään. Kuunneltuaan ylistyksiä 
aikansa hän päätti ehdottaa palkollisilleen ylennystä. 
Mutta, tietenkin, vain toinen saisi sen. Valinta tehtäisiin 

Evelin Epäkade
Marketta Niemelä
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kolmen päivän kuluttua.
– Ylennys! ajatteli Katri kuultuaan uutisen, – se kuu-

luu minulle! Jos en saa sitä, sen saa Evelin, ja se ei käy.
– Ylennys! ajatteli Evelin puolestaan, – sen minäkin 

tahtoisin! Pärjäisin kyllä ilmankin, mutta työ innostaisi 
enemmän.

Niin alkoivat molemmat naiset tavoitella ylennystä. 
Evelinin työssä ei ollut tehostamisen varaa, joten hän 
vain jatkoi entiseen malliin. Katri taas kiemurteli tuo-
lillaan miettien, miten voisi estää Evelinin ylennyksen. 
Vihdoin hän sai idean.

Heti seuraavana aamuna työmatkallaan Evelin kir-
jaimellisesti törmäsi mieheen liikennevaloissa katua 
ylittäessään. Mies pyyteli vuolaasti anteeksi, mutta kun 
hän katsahti Eveliniä tarkempaan, hänen silmänsä alkoi-
vat loistaa. – Ooh, olen löytänyt maailman upeimman 
naisen! sanoi mies. Evelin tirskahti, mutta mies oli paitsi 
komea myös hurmaava, joten hän onnistui heidän siinä 
suojatiellä seistessään lirkuttelemaan Eveliniltä puhe-
linnumeron sekä lupauksen lähteä illalliselle heti tuona 
iltana. 

Illallisella mies tilasi samppanjaa ja kohteli Eveliniä 
kuin kuningatarta. Evelin alkoi jo hyvää vauhtia rakastua 
tähän mieheen, joka vaikutti paitsi täydelliseltä herras-
mieheltä, myös rikkaalta ja anteliaalta. Kun samppanjasta 

hehkeä Evelin antoi miehen pitää itseään kädestä, mies 
kertoi asuvansa toisessa maassa, loisteliaassa linnassa 
kauniilla maaseudulla. – Lähde matkaani! Rakastaisin 
sinua aina, pitäisin sinusta huolta, saisit asua linnassani 
eikä sinulta puuttuisi koskaan mitään. Tulethan mukaa-
ni – minun on palattava jo tänä iltana! sanoi mies. 

Voi, Evelin! Satukirjamainen glamourelämä odotti 
häntä, ja mitäpä nainen voisi muuta toivoa? Mutta 
Evelin Epäkade, joka ei ollut koskaan kadehtinut ke-
nenkään rikkauksia, katseli kuplia samppanjalasissaan 
ja mietti, miten yksitoikkoista täytyi olla jos aina sai 
kaiken haluamansa ja elämä oli pelkkiä huvituksia. 
Niinpä hän sanoi: – Olen pahoillani, mutta pidän 
elämästäni tällaisena kuin se on! Ja sitten hän nousi, 
suuteli miestä poskelle ja lähti kotiinsa, joka oli vain 
keskiverto rivitalokolmio taajama-alueella eikä hulppea 
linna maaseudulla.

Tässä Evelin tekikin viisaasti, sillä mies oli tietenkin 
Katrin veli, huumekoukussa ja veloissa hiusmartoaan 
myöten. Kiukkuisena Katri haukkui vätyksen, joka ei 
ollut saanut yhtä maatiaisakkaa puhuttua prinsessaksi. 
Pian hänellä oli kuitenkin jo uusi keino mielessään. 

Seuraavana päivänä Evelinin sähköpostiin ilmaan-
tui viesti: ”Ilmainen kauneusleikkaus!” mainos kirkui. 
”Rasvaimut, kohotukset, täytöt ja poistot, kaikkea 
tehdään ja ilmaiseksi! Käytä tarjous heti, voimassa vain 
tänään!” Katri kurkki serminsä takaa kun Evelin luki 
postia. Joko Evelin nyt retkahtaisi? Tottahan hänelläkin 
oli jotain mitä piti nostaa tai laskea, isontaa tai pienen-
tää, täyttää tai tyhjentää, ja ainakin liian leveä takamus 
hänellä oli! 

Ja toden totta, Evelin käveli peilin ääreen ja katseli 
itseään kuin arvioiden, mistä ohennettaisiin tai pullis-
tettaisiin. Hän kääntyili ja pyöri peilin edessä, ja Katri 
kannusti: – Sitten voisit ottaa aurinkoa pelkissä biki-
neissä! Mutta hetken pyöriskeltyään Evelin, itsepäinen 
Evelin vain puristikin lempeästi vatsamakkaraansa, ta-
putti itseään pyöreälle pepulleen ja nauroi tyytyväisenä. 
Evelin tanssahteli tuolilleen, istui leveälle takamuksel-
leen ja jatkoi töitään.

Nyt Katri aivan kärmistyi kiukusta. Eikö tuohon 
naiseen mikään vaikuttanut? Oli ollut kauhea työ vää-
rentää tuo viesti. Mutta vielä yksi päivä oli jäljellä. 

Katrin täytyi laittaa kaikki peliin ja niinpä hän soitti 
illalla isälleen, kaukaisen yliopiston rehtorille. – No 

© Kuva: Tytti Heikkinen
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niin, keskeytti rehtori-isä heti kun kuuli Katrin äänen. 
– Sanohan vain mitä haluat, minulla on kiire! Ja niin 
sai Katri mitä pyysi.

Kolmantena päivänä Evelinin pöydälle tupsahti 
aamupostissa hyvin virallisen näköinen kirjekuori. 
Evelin tuijotti ihmeissään nähdessään sen sisällä olevan 
kutsun ja huomattavan stipendin kaukaisen huippu-
yliopiston jatko-opiskelijaksi. ”Teidän aikaisempien 
akateemisten sekä työansioidenne perusteella”, kirjeessä 
sanottiin. Evelin otti heti puhelimen käteensä ja soitti 
kirjeessä mainittuun numeroon, josta vahvistettiin 
kutsun olevan täyttä totta. – Onneksi olkoon! ystävälli-
nen naisääni sanoi. – Tällaista tapahtuu hyvin harvoin. 
Hämmentyneenä Evelin lopetti puhelun ja luki kirjettä 
yhä uudestaan.

Katri ei kestänyt jännitystä vaan pakeni kahvihuo-
neeseen juoruamaan ja odottamaan Evelinin päätöstä. 
Kohta Evelin tulikin aurinkoisena perässä. Hän lähtisi 
opiskelemaan! Katri oli voittanut. Häntä tosin suutut-
ti aika lailla, kun kaikki kahvihuoneessa onnittelivat 
Eveliniä eikä kukaan muistanut että hän, Katri, saisi 
ylennyksen.

Niin Evelin irtisanoutui työstään ja muutti kaukai-
seen opiskelukaupunkiin. Katri sai ylennyksen, alkoi 

kadehtia esimiestään, kiukutteli ja järjesteli pikkuharme-
ja toisille. Evelin opiskeli, valmistui hyvin arvosanoin ja 
palasi kotikaupunkiinsa perustamaan yrityksen. Jonkin 
ajan kuluttua hänen yrityksensä osti pikkufi rman, missä 
Katri istui edelleen saman pöydän ääressä vahtimassa 
auringonsäteiden kulkua. Hän oli nimittäin viettänyt 
Evelinin lähtöä seuraavat päivät kahvihuoneessa juoruil-
len niin, että uusi työtekijä oli ehtinyt saapua ja vallata 
Katrin himoitseman pöydän. Kun Evelin, uusi johtaja, 
tuli tapaamaan alaisiaan tyylikkäässä uniikkijakkupuvus-
saan, Katrin sisässä nousi sellainen kateuden aalto, että 
verisuoni katkesi hänen vasemmassa ohimossaan. Katri 
joutui saman tien pitkälle sairaslomalle, eikä kukaan 
tiedä toipuuko hän koskaan entiselleen.

Näin hyvin siis kävi Evelinille – niin kuin prinses-
soille aina käy. Ihmettelette ehkä, miksei hän kertonut 
kaikille olevansa prinsessa ja alkanut hallita valtakun-
taansa. Mutta Evelin Epäkade ei välittänyt vallasta eikä 
varallisuudesta, eikä hänen suvullaan niitä ollutkaan. He 
olivat ihan tavallinen perhe. Sillä katsokaas, Evelin oli 
onnellinen, kun heidän tavatessaan hänen isänsä aina 
sanoi: – Hei prinsessa, oma upea prinsessani! Kerrohan 
mitä hienoa olet tänään tehnyt!
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Punaheikin kesäretki
Satu Grönroos 

O
lipa kerran elämäniloinen, ysiluokkaa käyvä 
poika nimeltä Punaheikki. Oikeastaan hänen 
nimensä oli Heikki, mutta koska hän aina kulki 

äidin kutoma punainen pipo päässään, alkoivat kaikki 
kutsua häntä Punaheikiksi.

Punaheikin perheellä oli kesämökki kymmenen kilo-
metrin päässä kaupungista, syvävetisen järven rannalla. 
Huhuttiin, että järven syvänteissä piileskeli jättiläiskala, 
joka oli vuosisatoja onnistunut välttämään kalamiesten 
koukut. Mökillä Punaheikki oli viettänyt auvoisia kesä-
päiviä, aina kun isän remuavalta kalamiesporukalta oli 
rauhan saanut. Nyt yläasteikäisenä Heikkiä eivät kala-
touhut enää häirinneet. Hän viihtyi kaupungissa, eihän 
mökillä ollut edes laajakaistaa.

– Vielä me se väsytetään, miehet uhosivat, Punaheikin 
isä etunenässä.

Paitsi että olivat kavereita ja kalastivat porukassa, jo-
kainen mies haaveili salaa nostavansa jättieväkkään jär-
vestä aivan yksin. Niin myös Punaheikin isä.

Eräänä kesätorstaina isä kokosi tuttuun tapaan kaljo-
jaan, makkaroitaan ja syöttejään. Punaheikki huomasi, 
että äiti veti herneen nenään.

– Taasko sinne mennään porukalla remuamaan, äiti 
kysyi suu viivana. Häntä väsytti, sillä hän teki kaupan 
kassalla pitkää päivää pienellä palkalla myös viikonlop-
puisin ja hänen lomansa olisi vasta elokuussa.

– Ajattelin, että jos kerrankin ihan omassa rauhassa, 
isä sanoi.

Äiti hämmästyi niin, että pudotti kädestään kauhan, 
jolla oli hämmentänyt haukisoppaa.

Äidin silmät kaventuivat.
– Joku nainenko?
– Hei relaa mutsi, Punaheikki huokaisi. Hän tiesi, 

mistä kalastussaapas puristi. – Tuskin on mikään donna. 
Kato se on se kala. Eiks nii, faija?

Isä katsoi äitiä kalastukseen kihahtaneen, mutta muu-
ten uskollisen aviomiehen silmin.

– Sinussa on minulle naista yllin kyllin, isä sanoi äidil-
le ja nosti kauhan lattialta.

Isä häipyi mökille. Kului pari päivää. Lauantaina puo-
lenpäivän aikoihin, juuri kun Punaheikki skeittasi ka-
vereiden kanssa läheisellä ostarilla, hänen kännykkänsä 
soi.

– Jumalauta poika mä sain sen! Mä sain sen!
Isä huusi niin, että Punaheikin tärykalvot soivat.
– Kuulitsä poika? Voi v-sana!
Yhtä kovaa isä oli huutanut viimeksi silloin, kun 

Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden.
– Hei kova juttu, faija, Punaheikki sanoi. Hän oli 

kuullut juttuja kalasta niin kauan, että siitä oli tullut 
epämääräistä legendaa. Ei sitä oikeasti ollut. Kunhan 
puhuivat. – Ootko vähän kaljoissas, Punaheikki heitti 
isälleen. Isällä meni joskus lujaa.

– No saatanassa olen! Ja kärrää sitä tänne lisää ja 
äkkiä. Pakko juhlia. Ei tätä selvin päin kestä. Kuvittele, 
tossa se makaa tuvan lattialla eikä äidin kutoma neli-
metrinen räsymatto meinaa viivaimeksi riittää.

Heikki nielaisi. Limainen jättikala äidin itse ku-
tomalla matolla? Hän tunsi, miten katastrofi  keikkui 
kantapäillä.

– Hei relaa faija. I am on my way.
– Muista kalja. Ja makkaraa kans.

K
oska Punaheikki oli isokasvuinen ikäisek-
seen, ei hänelle ollut homma eikä mikään 
duunata pari sikspäkkiä marketista. Hän 

jätti skeittinsä kavereille, tunki kaljat ja makkarat isoon 
skeittireppuun, otti pyöränsä ja lähti mökkiseutuja 
kohti. Reppu painoi. Hiki kasteli Heikin paidan ja hän 
kiroili, miksi vitussa oli lähtenyt koko reissulle.

– Se mitään kalaa saanu, hän sadatteli. – Kunhan 
sekoilee.

Parin kilometrin päässä mökiltä, pienen kyläkaupan 
pihassa, Heikin oli pakko pitää breikki. Hän parkkeera-
si pyöränsä ja korkkasi yhden kolmosen.

– Hakupalkkaa, hän perusteli. Ja koska pyöräily oli 
verottanut hänen fyysisiä voimiaan, repäisi hän linkku-
veitsellä yhden makkarapaketin auki ja vetäisi pötkön 
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sinistä hyvällä halulla.
Kuinka ollakaan, kyläkaupan pihaan ajoi auto. 

Autosta astui yksi isän kalastuskavereista, Himo-Hulk-
konen ja tämän hyvämuotoinen Hilma-tytär. Lempini-
men Himo oli saanut kalastuskavereiltaan, kiiltelihän 
miehen silmissä taukoamaton kalanhimo.

– Mitäs Heikki, Himo sanoi.
– Mitäpä tässä, Heikki sanoi. Nyt piti olla kieli 

keskellä suuta. Jos hän paljastaisi, mitä mökillä oli 
tapahtunut, lähtisi Himo-Hulkkonen sinne oitis. Ja 
omisi saaliin itselleen, keinoja kaihtamatta. Jos siellä 
nyt jotain oli.

– Mökillekö oot menossa, Himo jatkoi. – Missäs 
Kaksos-Repe?

No nyt se jo kyseli isää. Joku oli joskus maininnut 
isää ja Hulkkosta samannäköisiksi ja siitä lähtien Hulk-
konen oli kutsunut isää Kaksos-Repeksi. Nyt piti äkkiä 
keksiä jotain. – Mitäs se, kaupungissa makailee. Mä 
olen menossa mökille pariksi päiväksi, Heikiltä pääsi. 
Mutta se oli huono hätävalhe.

Himo-Hulkkonen haistoi palaneen käryä.
– Ai sä mökille? Ja Repe niin kuin makailee kaupun-

gissa?
Himo tunsi Punaheikin aivan liian hyvin eikä niellyt 

tarinaa. Hän päätti muuttaa taktiikkaa.
– Tunnetsä meidän Helmin, Himo kysyi. Sitten hän 

tönäisi tytärtään. – Tervehdippäs Heikkiä.
Hilman hei tuli niin viekoittelevasti, että Heikki 

vetäisi makkaranpalan henkeen. Hän yski ja kakoi kak-
sinkerroin, kunnes Helmi tuli ja pamautti häntä sel-
kään. Makkaranpala irtosi. Heikki istahti voipuneena 
ja entistä hikisempänä maahan.

Heikiltä jäi siinä toipuessa näkemättä ja kuulematta, 
miten isä kuiskasi jotain Helmin korvaan. Tytär nyö-
kytti tottelevaisena päätään. 

– Mä olinkin tästä just lähdössä. Yksi kaveri pyysi 
fi ksaamaan mökkinsä kattoa. Käväisen arvioimassa 
tilanteen. Mitäs jos sinä Heikki pitäisit sillä aikaa seu-
raa meidän Helmille? Kato ei naisia repsahtaneet katot 
kiinnosta. Mulla menee siinä tunnin verran. Ota tosta 
Helmi ja osta teille vaikka tuuttijäätelöt.

Himo-Hulkkonen ojensi Helmille kympin. Sitten 
hän istui autoonsa ja kaasutti pois niin että sora lensi.

– Haetaanko ne jätskit, Helmi sanoi ja räpsytti pit-
kiä silmäripsiään.

Heikki oli sulaa vahaa. – Joo haetaan vaan, hän än-
kytti.

Nyt piti käyttää tilanne hyväksi. Tuon näköiset tytöt 
eivät yleensä katsoneet häneen päinkään.

Jätskit ostettuaan nuoret rojahtivat kaupan ikkunan 
alla lojuvalle penkille. Aurinko paistoi, ja jäätelö maistui 
Heikin mielestä aivan erityisen hyvältä.

– Haluaisitsä pussata mua, kysyi Helmi äkkiä Heikil-
tä.

Heikki nielaisi. Hänen kätensä hikosivat. Ai että 
halusiko hän. No totta helvetissä. Vaikka Punaheikki 
oli iso ikäisekseen, oli hän hyvin arka tyttöjen seurassa. 
Tuskin hän oli edes pitänyt kädestä ketään.

Helmi ei jäänyt odottamaan vastausta. Hän painoi 
mansikkatuutilta maistuvat huulensa Heikin suulle.

Se oli lyhyt, mutta sitäkin intensiivisempi suudel-
ma. Heikki meni aivan sekaisin. Hän halusi lisää. Hän 
unohti, mistä oli tulossa ja minne menossa. Oli vain 
tämä kuuma kesäpäivä ja tuo ihana prinsessa. Ja aivan 
tuossa nurkan takana odottava onnen valtakunta.

S
illä aikaa, kun Punaheikki ja Helmi vaihtoivat 
jäätelönmakuisia suudelmia, Himo saapui Pu-
naheikin perheen mökille. Hän ei pysäköinyt 

autoaan mökin pihaan, vaan piilotti sen mökkitien 
varrella kasvavan korkean pajupusikon suojiin. Himo 
astui mökkiin. Jo ovella hän törmäsi törkeän ihanaan 
kalantuoksuun. Tuvan lattialla hän näki Punaheikin isän 
kontillaan jumalattoman ison kalan päätypuolessa, pää 
puoliksi kalan suussa.

Himo meni kerrankin sanattomaksi.
– Mitä Himo? Hampaita tässä mittailen, Punaheikin 

isä sanoi ja heilutti viivainta. – Ei meinaa asteikko riit-
tää.

Himo joutui kuin transsiin. Hänen päässään jyskytti 
yksi asia: iso eväkäs on minun oma. Himo syöksähti 
Punaheikin isän taakse ja työnsi tämän kalan sisään niin 
nopeasti, ettei mies ehtinyt kalaa sanoa. Sitten Himo 
loksautti otuksen valtavat leuat yhteen.

Punaheikin isä oli satimessa. Himo aloitti voitontans-
sin. Siinä hyppiessään hän kuitenkin liukastui kalanli-
maisella lattialla ja nyrjäytti nilkkansa.

– Ai saatana, Himo huusi. – Kyllä otti kipeää. Sitten 
hän nilkutti makuuhuoneeseen, asettui sänkyyn ja veti 
peiton päälleen. – Pieni lepo tekee nyt eetvarttia.  
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S
illä välin Helmi ja Heikki istuivat edelleen pen-
killä kaupan edustalla. Punaheikki oli tarttunut 
Helmiä kädestä kuin varmistaakseen, ettei tämä 

karkaisi.
Äkkiä Helmin kännykkä soi. Tyttö vastasi ja kuunteli 

posket punaisina. Sitten hän sulki puhelimen ja nousi 
penkiltä. – Hei sun pitää nyt häipyä. Mun kundikaveri 
tulee just hakeen mut. Se tekee susta sikanautaa jos se 
näkee meidät yhdessä.

Heikki heräsi kuin lumouksesta. – Mut entäs me, hän 
änkytti.

Helmi katsoi Heikkiä jotenkin säälivästi. – Isä käski, 
tyttö sanoi. – Luuletsä että mä muuten. Häivy nyt.

Pettymys pakotti Heikkiä niin, että hän otti ison ki-
ven ja heitti sen summamutikassa kaupan seinään. Oli 
vain parista sentistä kiinni, ettei ikkuna särkynyt.

– Ootsä vähän hullu, Helmi sanoi.
– Isäs tässä hullu on, Heikki huusi. Ja muisti samas-

sa, minne oli menossa. Hän kuivasi kasvonsa t-paidan 
hihaan, otti reppunsa ja pyöränsä ja hävisi paikalta. Ja 
päätti, ettei enää koskaan luottaisi yhteenkään ripsenräp-
syttäjään.

P
ian mökki jo siinsi puiden keskeltä. Punaheik-
ki odotti näkevänsä pihassa kaksi autoa: isän 
ja Himon. Mutta pihassa seisoi vain isän kau-

punkimaasturi.
Punaheikki meni portista sisään ja jätti pyöränsä aitaa 

vasten. Reppua retuuttaen hän raahusti mökin portaat 
ylös kuistille.

– Faija, Heikki huusi ja avasi oven. Hirveä kalan lemu 
oli kaataa Heikin.

Ei vastausta. Omituista.
– Nyt irtois kaljaa ja makkaraa, Heikki jatkoi ja hei-

lutti reppuaan. Ei ääntäkään.
Sitten Heikki huomasi sen: Ison Kalan. Siis Valtavan 

Ison. Tuvan lattialla. Äidin räsymaton päällä.
Lattialankut vihersivät kalanlimasta. Punaheikki astui 

sisälle ja yritti olla liukastumatta. 
– Kala oli siis totta, Heikki hämmästeli. – Mutta 

missä äijä? Juuri silloin kuului vanhempien makuuhuo-
neen suunnalta äännähdys. Heikki meni sisään raollaan 
olevasta ovesta. Siellä isä makasi pipo silmillä ja peitto 
korvissa niin, että hyvä kun nenänpää näkyi.

– Tuli vähän huono olo, isä sanoi tai paremminkin 
krähisi.

Oliko siihen iskemässä fl unssa?
– Sori kun oon myöhässä, mutta törmäsin Himo-

Hulkkoseen kaupalla. Äijä häipy paikalta ja jätti mut 
Helmin kanssa. On yks jakorasia koko ämmä.

Isä kohottautui vuoteessa ja tempaisi pipon päästään. 
Siinä rytäkässä peitto valui aavistuksen alaspäin. – Mitä 
vit…et kai sä puuhaillut sen kanssa mitään! Isä ei enää 
kröhissyt, kuulosti muuten vaan omituiselta.

Heikki tuijotti isää. Nyt kun pipo oli poissa, isä ei 
enää näyttänyt isältä.

– Hei faija onpa sulla vaalee letti? Ootsä värjännyt 
vai? Punaheikkiä alkoi naurattaa. Oliko faijaan iskenyt 
keski-iän karkotustauti?

– Ääh…kyllähän sä tiedät miten järvellä porottaa, 
tukkakin siinä vallan vaalenee.

– Ja hei koska sulle on tollaset hörökorvat kasvanu, 
Heikki jatkoi. – Sähän näytän ihan, ihan…Heikki haki 
tuttua kuvaa mielestään…sä näytät ihan Himolta!

– No kato jos pitää lippistä sillai korvilla päivät pit-
kät niin kyllä höröttää alkaa.

Nyt ei kaikki stemmannut. Juurihan isä oli porotta-
nut päänsä vaaleaksi hatun puutteessa.

Heikki katsoi isän käsiä. Ne olivat karvaiset kuin 
karhulla.

– Aika metikkö nuo kämmenselät. Ootsä alkanu 
stestosteronia nappaa?

Isä empi. – Vanhemmiten miehet muuttuu karvai-
semmiksi.

Ai parissa päivässä, Punaheikki pohti. Hän katsoi 
isää vielä kerran oikein tarkasti.

– Hei miten sun suu on ihan kuin Helmillä?
Silloin isä veti peiton syrjään ja hyppäsi vuoteesta 

muistamatta kipeää nilkkaansa.– Ai saatana, hän karjui 
jalkaansa pidellen. – Sitä on pussailtu Helmin kanssa, 
mitä?

Punaheikki kauhistui. – Mut ethän sä oo faija. Sä 
oot Himo! Mitä vittua sä mutsin ja faijan sängyssä teet? 
Ja missä faija on?

Heikki kääntyi ja antoi katseensa haravoida huonet-
ta. Himo-Hulkkonen huomasi tilaisuutensa tulleen. Ki-
vusta välittämättä hän nappasi sängyn alta kerän köyttä 
ja sitoi Punaheikin kädet tiukasti selän taakse. Heikki 
huusi ja rimpuili, mutta mikään ei auttanut. Himo 
talutti pojan tupaan ja tyrkkäsi tämän keinutuoliin.

– Jäpötä siinä. Mulla on vähän töitä.
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Himo linkutti keittiöön ja palasi pian iso fi leeraus-
veitsi kourassaan. Sitten mies kävi kontilleen kalan 
pääpuoleen, väänsi isot leuat auki ja kurkisti sisään. 
– Älä saatana kuole, Himo huusi kalan suuhun. – Mä 
autan sut pihalle. 

Himo katsoi Punaheikkiä. – Kalamies voin olla, 
mutta murhamies en. Nyt ei oo aikaa tiilenpäiden 
laskuun. Meikällä alkaa uusi elämä. Kohta otan ja soi-
tan pari puhelua. Huomenna iltapäivälehtien otsikot 
huutavat: Hulkkonen selätti jättikalan! Minusta tulee 
maailmankuulu! Minusta tulee historiaa! Minusta tulee 
National Geografi cin ja Kalamiehen kansipoika! Jippii!

Himo-Hulkkonen huusi niin riemuissaan, että ei 
kuullut, kuinka mökin ovi kävi. Punaheikin äiti astui 
sisään.

– Miksi kukaan ei vastaa kännykkään? Pakko ajaa 
tänne asti katsomaan mitä…mikä täällä haisee? Äiti 
huomasi kalan, kirkaisi ja melkein pyörtyi. Mutta vain 
melkein. Äkkiä hän tarmoa täynnä. – Kuka helvetti 
uskaltaa sotkea mun maton, hän huusi. – Sinäkö, hän 
huusi Himolle ja potkaisi tätä terveeseen jalkaan niin 
kovaa, että mies ei voinut nousta, vaan jäi lattialle ui-
kuttamaan.

Sitten äiti huomasi Punaheikin. Hän nappasi fi -
leerausveitsen Himolta ja katkoi pojan käsiä sitoneet 
köydet.

– Mistä on kysymys, paitsi tuosta haisevasta iljetyk-
sestä, hän kysyi Heikiltä.

– Kumpaa sä tarkoitat, Punaheikki kysyi ranteitaan 
hieroskellen. Hän otti narunpätkät ja sitoi vuorostaan 
Himon kädet.

– Missä isä? Ei kai järvellä, äiti kysyi äkkiä. – Eikö 
sille mikään riitä?

Silloin he kuulivat äänen.
– Apua, kumisi kala.
– Herrajumala, puhuva kala, äiti huusi.
– Eikun faija, Punaheikki selvitti. – Himo sen sinne 

työnsi, pois suunnitelmiensa tieltä.
Äiti katsoi hämmästyneenä Heikkiä. – Milloin susta 

noin fi ksu on tullut?
Äiti ei aikaillut. Hän tarttui uudelleen fi leerausveit-

seen ja aukaisi jättikalan mahan. – Varo vähän, isä huu-
si. Hänen otsassaan oli viilto. Muuten hän näytti olevan 
ok, mitä nyt vähän entistä limaisempi.

Äiti auttoi isän istumaan. Isä hengitti pari kertaa 
syvään. Sitten hän tajusi. – Se on pilalla. Vatsa auki. Ei 
sitä mihinkään huolita. Ehjä pitää olla.

Äiti taputti isän limaista kättä. – Minä nyt kuitenkin 
valitsin sinut enkä kalan. Mitä jos hinataan kala takaisin 
sinne mistä se on tullutkin ja unohdetaan koko juttu? 
Minusta tuntuu, että siinä on joku kirous. Se sotkee 
ystävien välit. Ja likaa lattiat.

Äiti oli aina oikeassa. Kala hinattiin keskelle järveä, 
täytettiin kivillä ja upotettiin. Isä ja Himo löivät kättä 
päälle ja unohtivat koko episodin. Isä päätti pitää ka-
lastustauon, jo ihan käytännön syistä. Kului nimittäin 
päivä jos toinenkin mattoa ja lattiaa kuuratessa. Niin 
lujassa istui kalanlemu. Sen pituinen se.
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Maanviljelijän kahdeksan poikaa
Jussi Katajala 

Kauan sitten eli kaukaisessa kuningaskunnassa maanvil-
jelijä, jolla oli peräti kahdeksan poikaa. Kaikilla pojilla 
oli luonteensa mukainen lempinimi paitsi nuorimmaisel-
la pojalla, jota kutsuttiin vain Pikku–Pekaksi. Sattui niin, 
että kuningaskuntaan tuli ankara katovuosi. Ruokaa ei 
riittäisi koko perheelle, joten maanviljelijä kutsui poikan-
sa luokseen.

– Te ette voi jäädä tänne talveksi tai me kaikki kuo-
lemme nälkään, hän sanoi pojilleen. – Minun veljeni 
asuu kaupungissa ja on töissä kuninkaan hovissa. Men-
kää hänen luokseen, hän järjestää teille töitä. Matka kau-
punkiin on pitkä ja vaarallinen, joten olkaa varovaisia.

Isä antoi pojilleen osan vähistä rahoistaan ja lähetti 
heidät matkaan eväiden kera.

Veljekset kävelivät koko päivän kohti kaupunkia. Illan 
tullen he etsivät yösijaa, mutta lähistöllä ei ollut taloja 
eikä latoja. Pikku-Pekka huomasi suuren kiven ja ehdot-
ti, että he yöpyisivät sen päällä. 

 – Siellä olemme turvassa metsän pedoilta, Pikku-Pek-
ka sanoi.

Muut paitsi Laiska-Lauri suostuivat ehdotukseen.
– Minäkö rasittaisin itseäni pitkän kävelymatkan jäl-

keen kiipeämällä tuonne? Laiska-Lauri nauroi.  – Menen 
nukkumaan pehmeälle sammalmättäälle tuonne puun 
juurelle. Aamulla olen taatusti virkeämpi kuin te, jotka 
olette nukkuneet kiven päällä.

Kivi oli korkea ja jyrkkäreunainen ja veljekset saivat 
naarmuja ja mustelmia kiivetessään sen päälle. Laiska-
Lauri nukahti pian sammalmättäälle muiden yrittäessä 
nukkua kylmän ja kovan kiven päällä. 

Jonkin ajan kuluttua muut veljekset alkoivat valittaa, 
että Pikku-Pekan idea oli ollut huono ja heidän kaikki-
en olisi pitänyt jäädä puun juurelle nukkumaan. Pilvet 
olivat kuitenkin peittäneet kuun ja tähdet eivätkä he 
uskaltaneet kiivetä alas kiveltä pimeässä. Yhtäkkiä yö oli 
täynnä murinaa ja ulvontaa, johon sekoittui  hirvittävä 
tuskanhuuto. Veljekset pelkäsivät niin, etteivät saaneet 
nukuttua koko yönä. Aamulla he laskeutuivat kiveltä 
ja huomasivat, että susilauma oli syönyt Laiska-Laurin 
suihinsa. Hänestä oli jäänyt jäljelle vain verisiä paidanrie-
kaleita. Muut olivat kauhuissaan, mutta päättivät jatkaa 

matkaa. 
Jonkin aikaa taivallettuaan veljekset kohtasivat mie-

hen, joka oli myös menossa kaupunkiin ja hän lyöttäy-
tyi veljesten matkaan. Miehellä oli yllään kaunis pu-
nainen paita, jossa oli sydämen kohdalla kultalangasta 
ommeltu kotka koristeena. Kade-Kalle katseli miehen 
punaista paitaa himoiten. Hän vertasi omaa resuista 
paitaansa miehen paitaan ja suuttui.

 – Miksei minulla ole noin hienoa paitaa? Kade-
Kalle mutisi. – On väärin, että jollakulla on tuollainen 
paita ja minä kuljen rääsyissä.

 – Sinuna en olisi kateellinen tuon miehen punai-
sesta paidasta, Pikku-Pekka sanoi. – En usko, että sen 
kantaminen tuo kenellekään onnea.

Kade–Kalle ei kuunnellut. Hän syöksyi miehen 
kimppuun ja mukiloi tämän tajuttomaksi. Kade-Kalle 
otti tajuttoman miehen paidan ja puki sen päälleen. 
Muut soimasivat häntä, mutta hän ei välittänyt moit-
teista, koska hänellä oli nyt hieno kullalla koristeltu 
punainen paita.

 – Älkää valittako, Kade-Kalle sanoi. – Mennään 
tuonne maataloon pellon toiselle puolelle. Kun siellä 
asuvat näkevät tämän paidan, he varmasti pitävät mi-
nua aatelisena, joka matkaa palvelijoidensa kanssa ja he 
kestitsevät meitä.

Veljekset lähtivät Kade-Kallen johdolla kohti maata-
loa.

Veljekset eivät tienneet, että punainen kultakotkalla 
koristeltu paita oli kuninkaan veronkerääjän tunnus, 
koska heidän kotonaan ei ollut sellaista koskaan käynyt. 
Veljesten isä oli nimittäin taistellut sodassa kuninkaan 
rinnalla, joten hänet oli vapautettu veroista. Maatilalla 
asusteleva maanviljelijä sen sijaan tunnisti puseron. Ve-
ronkerääjä oli juuri edellisenä päivänä käynyt hakemas-
sa kruunun osuuden vähäisestä sadosta ja maanviljelijä 
raivostui luullessaan, että häneltä tultiin karhuamaan 
lisää veroja. Maanviljelijä haki jousipyssynsä ja ampui 
nuolen paidan kultaisen kotkan lävitse suoraan Kade-
Kallen sydämeen. Hänen verensä värjäsi paidan entistä 
punaisemmaksi ennen kuin kukaan veljeksistä ehti sa-
noa mitään. Kuusi vielä hengissä ollutta veljestä pakeni 
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ja he pudottivat hädissään eväspussinsakin. 
Veljekset jatkoivat kulkua kohti kaupunkia ja jonkin 

ajan päästä heille tuli nälkä. Muut jäivät odottamaan 
tienvarteen, kun Pikku-Pekka ja Syöppö-Sakari lähtivät 
etsimään ruokaa. Vähän matkan päässä oli talo ja he 
kolkuttivat ovelle. Ovi avattiin ja talosta tulvahti iha-
na ruoan tuoksu, joka sai veljesten mahat kurnimaan 
nälästä entistä pahemmin. Veljekset selittivät asiansa 
oviaukossa seisovalle ystävällisen näköiselle miehelle ja 
lupasivat maksaa ruoan vähistä rahoistaan.

 – Totta kai minä teille ruokaa annan, mies vastasi 
hymyillen. – Eikä siitä tarvitse maksaa mitään, autan 
mielelläni hädässä olevia. Tulkaa kuitenkin sisään ja 
syökää jotain ennen paluutanne, että jaksatte kävellä 
takaisin. Vatsanne murisevat pahemmin kuin susilau-
ma.

Pikku-Pekka olisi halunnut palata heti muiden 
luokse ruoan kanssa, mutta Syöppö-Sakari meni niin 
sekaisin ruoan tuoksusta, ettei halunnut moista kuul-
lakaan. Hän pakotti Pikku-Pekan mukaansa pöydän 
ääreen ja ryhtyi ahmimaan. Pöydässä oli kinkkua, 
makkaraa, tuoretta vaaleaa leipää, voita, lohta, siikaa, 
lammaspaistia, maitoa, olutta ja kaikkea muuta ruokaa 
ja juomaa, mitä vain kuvitella saattaa. Pikku-Pekka söi 
vain sen verran, että sai pahimman nälkänsä taltutet-
tua, mutta Syöppö-Sakari jatkoi ahmimistaan. Miehen 
vaimo kantoi pöytään yhä uusia ruokia entisten loput-
tua. Viimein Syöppö-Sakarikin oli syönyt tarpeekseen.

– Olipas se hyvää, Syöppö-Sakari sanoi ja haukotteli 
vatsa täynnä. – Kylläpäs rupesikin väsyttämään, taidan-
pa käydä ruokalevolle.

Pikku-Pekka aikoi väittää vastaan, mutta huomasi, 
että häntäkin väsytti ihmeen paljon. Hänen silmä-
luomensa alkoivat painua kiinni.

 – Nuku vain, pikku rääpäle, mies sanoi. – Kyllä me 
sinutkin lihavaksi syötämme.

 Mies hymyili niin leveästi, että paljasti hampaansa. 
Pikku-Pekan silmät rävähtivät auki ja kauhu sai hänen 
verensä virtaamaan kuin koski: miehen suu oli täynnä 
torahampaita ja myös hänen vaimonsa hymy paljasti 
suun täydeltä raateluhampaita.

Pikku-Pekka säntäsi pakoon ja pääsi ulos talosta, 
vaikka mies ja hänen vaimonsa yrittivät saada hänet 
kiinni. Hän juoksi muiden luo ja kertoi, mitä oli ta-
pahtunut. Ruoassa oli ilmeisesti ollut uniyrttiä ja jos 
Pikku-Pekka ei olisi syönyt kohtuudella, hänkin olisi 

nukahtanut. Veljekset lähtivät talolle pelastaakseen 
Syöppö-Sakarin, mutta talo oli tyhjä. Veljekset palasivat 
kaupunkiin johtavalle tielle ja tapasivat markkinoilta 
palaavan maanviljelijän.

 – Se talo on ollut jo pitkään autio, maanviljelijä ker-
toi. – Peikot käyttävät sitä hyväkseen saadakseen hölmö-
jä matkaajia ansaansa. Teidän on turha etsiä veljeänne. 
Hänet on viety peikkojen luoliin eikä kukaan ihminen 
tiedä, missä luolien oviaukko on. Veljeänne syötetään, 
kunnes hän on sopivan pullea. Sitten peikot laittavat 
hänet pataan ja syövät hänet juhla–ateriakseen.

Veljekset kauhistuivat, mutta päättivät silti jatkaa 
matkaansa kaupunkiin. Maanviljelijä vei heidät kotiinsa 
ja antoi heille ruokaa. Kun veljekset olivat syöneet, he 
jatkoivat taas kulkuaan. Illan tullen ei taaskaan löytynyt 
yösijaa, ei edes suurta kiveä, jonka päälle kiivetä. Yöstä 
näytti tulevan tähtikirkas ja kuutamoinen, joten yksi 
heistä saisi pitää vuorollaan vahtia susien varalta mui-
den nukkuessa suuren kuusen oksien alla. Hädän tullen 
he voisivat kiivetä kuuseen turvaan. Veljekset jakoivat 
vahtivuorot ja kävivät nukkumaan. Pikku-Pekka heräsi 
keskellä yötä ja huomasi, ettei vahtivuorossa ollutta 
Ahne–Anttia näkynyt missään. Viimein hän huomasi 
tämän kaukana puiden välissä kävelemässä poispäin. 
Pikku-Pekka herätti yhden muista veljeksistä vahtiin ja 
lähti Ahne–Antin perään. 

Pikku-Pekka sai Ahne–Antin kiinni ja kysyi, miksi 
tämä oli lähtenyt kesken vahtivuoron.Ahne-Antti osoitti 
eteenpäin: puiden välissä liikkui vihreä liekki.

 – Se on virvatuli,Ahne-Antti sanoi. – Sitä seuraamal-
la pääsee aarteen luokse. Meidän ei tarvitse enää kos-
kaan tehdä työtä, jos löydämme aarteen.

Pikku-Pekka päätti seurata veljeään, koska ajatteli, 
että aarteella voisi tehdä paljon hyvääkin. Veljekset seu-
rasivat virvatulta metsän halki kuun ja tähtien valossa 
ja saapuivat vuolaan ja syvän joen luokse. Jokea oli 
mahdoton ylittää uimalla, mutta sen ylitse meni vanha 
ja huonokuntoinen silta. Virvatuli lipui sillan ylitse ja 
veljekset seurasivat sitä. Silta natisi, mutta kesti juuri ja 
juuri.

Vähän matkan päässä virvatuli sukelsi luolan suuau-
kosta sisään ja veljekset seurasivat. Luolassa virvatulen 
liekki kirkastui ja veljekset näkivät, että luola oli täynnä 
kultaa.Ahne-Antti kahmi taskunsa täyteen, täytti sä-
kin ja laittoi vielä päähänsä suuren kultaisen kruunun. 
Pikku-Pekka otti myös kultaa taskuihinsa, mutta vain 
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kohtuullisen määrän, sillä hän ajatteli liiasta rikkaudesta 
olevan vain haittaa. Sitten molemmat lähtivät takaisin 
muiden luokse. Pikku-Pekka meni ensin sillan ylitse.

– Jätä ylimääräinen kulta sille puolelle, Pikku-Pekka 
huusi. – Muuten silta saattaa romahtaa.

– Minäkö jättäisin aarteeni?Ahne-Antti nauroi. – Hul-
luko olet? En ikinä.

Ahne–Antti astui sillalle kultakuormansa kanssa. 
Kun hän pääsi sillan keskelle, silta romahti ja hän putosi 
jokeen.Ahne-Antti yritti päästä pintaan kultasäkkinsä 
kanssa, mutta joutui viimein irrottamaan otteensa siitä. 
Hän yritti uida pintaan ilman säkkiä, mutta kulta hä-
nen taskuissaan ja raskas kultakruunu hänen päässään 
pitivät hänet veden alla.Ahne-Antti vajosi joen pohjaan 
ja hukkui. Pikku-Pekka palasi muiden luokse. Veljekset 
olivat suruissaan, mutta päättivät jatkaa matkaansa. Pik-
ku-Pekan kulta riittäisi hyvin neljän ihmisen ruokaan ja 
majapaikkaan matkalla kaupunkiin.

Aamulla jonkin aikaa käveltyään veljekset tapasivat 
ryysyihin pukeutuneen mustalaiseukon, joka pyysi heiltä 
almua.

– Auttakaa minua ja nälkäisiä poikiani, mustalaiseuk-
ko pyysi. – Meidät on häädetty joka paikasta eikä meillä 
ole rahaa ruokaan. Olemme jo monta päivää keittäneet 
juuria ja puiden lehtiä padassa, jotta meillä olisi edes 
jotain syötävää.

Pikku-Pekan sydän heltyi ja hän antoi mustalaiseu-
kolle luolasta ottamansa kultarahan. Silloin Viha-Ville 
suuttui ja otti paksun oksankarahkan alkaen piestä sillä 
mustalaiseukkoa.

– Minä vihaan sinunlaisiasi kerjäläisiä! Viha-Ville 
huusi. – Olette kaikki pelkkiä syöpäläisiä. Teidät pitäisi 
kaikki karkottaa maasta tai hirttää. Huijari! Missä ne 
sinun nälkäiset poikasikin muka ovat?

Muut eivät saaneet rauhoitettua Viha-Villeä, joka 
hakkasi mustalaiseukkoa niin, että tämä ulisi ja ulvoi 
tuskasta. Samassa metsästä säntäsi kaksi isoa miestä kir-
veiden kanssa. He olivat mustalaiseukon poikia, jotka 
olivat olleet hakkaamassa polttopuita. Kun he näkivät, 
mitä heidän äidilleen tehtiin, he hakkasivat Viha-Villen 
palasiksi kirveillään. He olisivat tappaneet loputkin kol-
me veljestä, ellei mustalaiseukko olisi estänyt poikiaan. 
Pikku-Pekan almu pelasti muidenkin hengen.

– Annan sinulle vielä yhden neuvon palkkioksi hyvyy-
destäsi, mustalaiseukko sanoi. – Kumarra mustaa ritaria.

Veljekset jatkoivat matkaansa ja vilkuilivat ympärilleen 

mustien ritarien varalta. Yhtään sellaista ei kuitenkaan 
näkynyt, joten pian muut paitsi Pikku-Pekka unohtivat 
mustalaiseukon sanat.

 Veljekset ohittivat matkallaan luostarin ja saapuivat 
illan tullen pieneen kylään, jonka majataloon  päättivät 
jäädä yöksi. Majatalon pitäjällä oli kaunis tytär, johon 
sekä Pikku-Pekka että Irstas-Iiro rakastuivat välittömäs-
ti.

 – Majatalon pitäjä ei varmasti anna tytärtään täl-
laiselle köyhälle kulkijalle, Pikku-Pekka ajatteli. – Kun 
pääsemme kaupunkiin, minun pitää ahertaa kuninkaan 
palveluksessa, jotta saan koottua riittävän omaisuuden 
ja minusta tulee majatalon pitäjän tyttären arvoinen.

 – Majatalon pitäjä ei varmasti anna tytärtään täl-
laiselle köyhälle kulkijalle, Irstas-Iiro ajatteli. – Siispä 
ryöstän hänet yöllä ja pakotan hänet naimisiin kanssa-
ni. Silloin hän on minun, ikuisesti. Kun tuo vanha äijä 
kuolee, saan vielä majatalonkin perinnöksi.

Yöllä, kun muut nukkuivat, Irstas-Iiro hiipi ma-
jatalon pitäjän tyttären huoneeseen ja pakotti tämän 
veitsellä uhaten mukaansa. Irstas-Iiro raahasi saaliinsa 
kirkon luokse ja jyskytti kirkon ovea nyrkillään. Kun 
uninen pappi avasi oven, Irstas-Iiro työntyi kirkkoon 
majatalon pitäjän tyttären kanssa.

 – Meidät pitää vihkiä välittömästi, Irstas-Iiro sanoi 
papille. – Me rakastamme toisiamme syvästi ja meidän 
pitää päästä naimisiin mahdollisimman pian, jotta 
voimme laittaa avioliittomme täytäntöön. Jos sinä kiel-
täydyt, tuolta läheisestä luostarista löytyy varmasti joku 
munkki, joka vihkii meidät. 

 Irstas-Iiro ei tiennyt, että pappi oli majatalon pi-
täjän poika, joka tajusi siskonsa katseesta, ettei tämä 
suinkaan halunnut naimisiin. Pappi sanoi myöntyvän-
sä, mutta jatkoi, että hänen pitäisi hakea Raamattu 
sakastista. 

Sakastin sijaan pappi kiirehtikin kirkontorniin ja 
ryhtyi soittamaan kirkonkelloja. Irstas-Iiro ryntäsi kir-
kontornin ovelle saadakseen papin lopettamaan, mutta 
tämä oli lukinnut oven. Majatalon pitäjän tytär pääsi 
pakoon ja juoksi kertomaan kirkonkellojen kuminaan 
heränneille kyläläisille, mitä oli tapahtunut. Kyläläiset 
ryntäsivät kirkkoon ja olisivat tappaneet Irstas-Iiron 
siihen paikkaan, ellei pappi olisi kieltänyt heitä tah-
raamasta Herran huonetta vereen. Kun Irstas-Iiroa 
raahattiin hirtettäväksi, hän onnistui pakenemaan. 
Hän juoksi hengenhädässä läheiseen luostariin ja vaati 
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turvapaikkaa. Luostarin apotti joutui vastentahtoisesti 
myöntämään Irstas-Iirolle turvapaikan, sillä lain mu-
kaan kirkon oli niin tehtävä. Turvapaikkaa ei saanut 
evätä edes pahimmalta rikolliselta. Kyläläiset aikoivat 
kostonhimossaan hirttää majataloon jääneet veljekset 
Irstas-Iiron sijaan. Pikku-Pekka sai kuitenkin kyläläiset 
rauhoittumaan ja selitti, ettei heillä ollut mitään teke-
mistä Irstas-Iiron teon kanssa.  

 Irstas-Iiro luuli selvinneensä rangaistuksetta, mutta 
erehtyi, sillä apotti asetti turvapaikalle ankarat ehdot. 
Jos Irstas-Iiro astuisi luostarin muurien ulkopuolelle, 
turvapaikka raukeaisi, jolloin kuka tahansa saisi tappaa 
hänet saamatta rangaistusta. Pienimmästäkin rikkeestä 
tai laiskuudesta hänet karkotettaisiin. Hänen olisi suo-
ritettava annetut tehtävät välittömästi ja nurisematta. 
Ruoaksi hän saisi vain kasviskeittoa ja juodakseen 
vettä. Luostarin olueeseen koskemisesta seuraisi heti 
karkotus. Irstas-Iiro joutui raatamaan raskaasti ruokan-
sa eteen ja asumaan luostarin muurien sisällä elämänsä 
loppuun asti näkemättä enää koskaan yhtään naista.

Veljekset lähtivät kylästä heti aamutuimaan. Ennen 
kaupunkia oli enää yksi ainut joki ylitettävänä. Kun 
veljekset tulivat sillan luokse, he huomasivat siltaa 
vartioivan patsaan. Patsas esitti miekka kädessä seiso-
vaa ritaria ja se oli aikaa myöten tummunut sään ar-
moilla. Patsaan jalustassa oli kaiverrus, jossa kulkijoita 
kehotettiin osoittamaan kunnioitusta Pyhällä maalla 
taistelleen ja sillan rakennuttaneen ritarin muistolle. 
Pikku-Pekka muisti nyt mustalaiseukon sanat ja käveli 
patsaan ohitse pää painettuna.

 – Minä en rupea homeisia patsaita nöyristelemään, 
Ylpeä-Ylermi nauroi. – Minun pääni ei taivu edes ku-
ninkaan edessä, saatpa nähdä!

Hän käveli patsaan ohitse pää pystyssä. Silloin pat-
sas heräsi hetkeksi eloon ja sivalsi Ylpeä-Ylermin pään 
irti. 

Yksin jäänyt Pikku-Pekka jatkoi matkaansa kau-

punkiin. Hän pääsi perille ja etsi setänsä, joka ihmet-
teli, missä muut veljekset olivat. Pikku-Pekka kertoi 
sedälleen kaiken matkalla tapahtuneen. Setä oli niin 
vaikuttunut Pikku-Pekan hyveellisyydestä ja viisaudesta, 
että vei hänet kuninkaan luokse. Pikku-Pekka kertoi 
tarinansa kuninkaallekin. Kuningas sanoi etsivänsä uut-
ta neuvonantajaa ja että Pikku-Pekka vaikutti lupaavalta 
ehdokkaalta. Kuningas ehdotti Pikku–Pekalle koetta. 
Jos hän pystyisi jakamaan vähäisen viljasadon niin, ettei 
kansa näkisi nälkää tulevana talvena, hänestä tulisi uusi 
neuvonantaja. Jos hän epäonnistuisi, hän menettäisi 
päänsä. 

Pikku-Pekka suostui kokeeseen ja onnistuikin jaka-
maan viljasadon niin, ettei kukaan valtakunnassa kuol-
lut talvella nälkään. Seuraavana keväänä Pikku-Pekasta 
tuli kuninkaan neuvonantaja ja hän sai asunnokseen 
suuren kartanon. Hän palasi matkansa varrella olleeseen 
kylään ja kosi majatalon pitäjän tytärtä. Tytär suostui 
ilman muuta eikä hänen isälläänkään ollut vastaan sa-
nomista. Häät pidettiin kylässä ja itse luostarin apotti 
tuli vihkimään heidät. Morsiamen veli soitti jälleen 
kirkonkelloja, mutta tällä kertaa kellojen kumu merkitsi 
iloa eikä vaaraa. Pikku-Pekka ja majatalon pitäjän tytär 
elivät kuninkaan lahjoittamassa kartanossa onnellisina 
elämänsä loppuun saakka.

© Jussi Katajala 2008
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Umein suru
Elli Leppä 

Se on parasta, mitä saattaa toivoa. Se on pahinta, mitä 
saattaa pelätä. Se on harvinaislaatuinen kunnia, jota 
menneet ja tulevat sukupolvet tavoittelevat kuin kul-
takärpästä hopealumpeesta, mutta Umei tahtoo vain 
sulkea silmänsä ja piiloutua lammen viileään muta-
pohjaan suremaan. Sieltä noita nyt kävelee, punaiset 
helmat hulmuten ja tumma palmikko heilahdellen. 
Sen jalassa helähtelee tiuku ja kaulalla kallisarvoisia 
käätyjä. Pian kaikki on ohi ja elämä palaa ennalleen, 
ikuisesti muuttuneena. Asao istuu sileällä rantakivellä 
odottamassa, yhtä aikaa ryhdikkäänä ja lamaantunee-
na, lumouksen huumaamana. Hänen selkänsä oudot 
kultakuviot näyttävät hehkuvan keskipäivän valossa. 
Aika hidastaa kulkuaan, auringonsäteet käyvät sakeiksi 
ja hunajaisiksi, kaskaiden ääni puuroutuu tukahdutta-
vaksi matoksi Umein korvissa. Pian. Pian.

Silloin kun kaikki alkoi, alkukesän kukkaloisto oli 
hehkeimmillään. Umei ja Asao lekottelivat lammella 
vesihyasinttien varjossa katsellen kurjenmiekoissa ja 
morsingoissa surisevia hyönteisiä. Aurinko välkehti 
sokaisevana vuoroin lammen tummanvihreässä vedes-
sä, vuoroin Asaon vihreänkirjavissa silmissä. Kellään 
muulla ei ollut yhtä suuria ja kauniita silmiä kuin 
Umein puolisolla. Niiden syvyys tuntui pohjattomalta. 
Vielä monen yhteisen vuoden jälkeenkin ne kutsuivat 
ja pelottivat samaan aikaan. Välillä Umei pistäytyi 
vedessä viilentymässä ja Asao pyydysti surviaissääskiä 
lennosta. 

Pysähtyneen iltapäivän rauha rikkoutui äkilliseen 

loiskahdukseen. Auringon kuvajainen särkyi pirstaleiksi 
ja samankeskisiksi ympyröiksi, ja jotakin kimaltavaa va-
josi kirkkaan veden halki pohjaa kohti. Umei sukelsi sen 
perään. Hänen notkeat jalkansa työnsivät vettä syrjään, 
viileys siveli paljaita kylkiä. Kimaltava esine oli jo ehti-
nyt pohjaan asti, kun hän saavutti sen. Osmankäämien 
tyvessä, terävälehtisen välkevidan ympäröimänä makasi 
kultainen pallo, kaunis ja kiiltävä kuin auringon silmä. 
Umei poimi sen varovasti suuhunsa ja nousi hitaasti 
pintaa kohti raskasta taakkaa kantaen.

Jo ennen kuin Umein pää kohosi tyveneen, hän kuuli 
ääniä. Asao puhui ja joku vastasi korkealla, kimeällä 
äänellä. Umei ui ääneti kaislikon sekaan ja piiloutui 
rantavedessä suuren vehkan varjoon. Samassa Asao ui 
häntä vastaan, ja nähdessään kultaisen pallon sieppasi 
sen nopeasti itselleen. Umei ei ehtinyt sanoa sanaakaan 
ennen kuin puoliso oli jo syöksähtänyt poispäin ja kii-
vennyt jalat läpsyen rantakivelle. Hetken päästä korkea 
ääni nauroi kuin helkkyvä tuulikello, ja Umei kuuli loit-
tonevia, kevyitä askeleita lampea reunustavalta niityltä. 
Asao palasi veteen ja Umeilta pääsi pieni, hätääntynyt 
äännähdys. Puoliso oli muuttunut muutamassa hetkessä 
vieraaksi, oudoksi, melkein tunnistamattomaksi. Hänen 
silmänsä olivat kullanväriset ja läpinäkymättömät ja 
ihon väritys oli haalistunut kuin sairaalla. Asaon kasvot 
olivat niin kovat ja luotaantyöntävät, että Umei käänsi 
katseensa pois. Hän tiesi, mitä oli tapahtunut.

He palasivat muiden luokse illan hämärtyessä. Umei 
valmistautui hämminkiin ja sekasortoon. Noita ei ol-
lut käynyt väen luona vuosiin, ja ne, jotka olivat olleet 
hädin tuskin viikon ikäisiä lapsosia noidan viimeksi il-

maantuessa, olivat jo sameasilmäisiä, kieronivelisiä 
vanhuksia. Asao ja Umei saapuivat puuhak-

kaiden iltatoimien keskelle taivaanrannan 
viimeisessä, raskaassa kajossa. Nuorim-

pien korvapoimut supistuivat säikäh-
dyksestä ja aikuisten leuat levisivät, 
kun he huomasivat Asaossa tapah-

tuneen muutoksen. Sitten alkoi 
meteli. Tuhannet käheät, raakkuvat 

äänet kohosivat tummuvaan hämä-

Risingshadow-kirjoituskilpailun 2008 
voittaja, julkaisu aiemmin foorumilla 
www.risingshadow.net
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rään, kun väki kokoontui päivittelemään ihmettä, tar-
kastelemaan uteliaana noidan valittua ja juhlistamaan 
tätä suurta kunniaa, joka heitä oli jälleen kohdannut. 
Umei kyyristyi peikonlehden alle suojaan katseilta ja 
antoi kyynelten valua.

Asaon valmistautuminen alkoi seuraavana aamuna 
jo ennen auringonnousua. Väen vanhin jäsen, sieni-
taudista läikikäs ja rypistynyt akka, autettiin kolostaan 
keskelle hartaana kuuntelevan väen kehää. Hitaalla, 
tuskin korennon siipien värinää kuuluvammalla äänel-
lä hän lauloi vanhan puheen sanoja, joita tuskin mo-
nikaan enää edes ymmärsi. Yhtä kaikki he huokailivat, 
vaikersivat oikeissa kohdissa ja rahistivat tädykkeen 
siemenkotia vahvojen leukojensa välissä kunnioituksen 
merkiksi. Asao tuotiin akan eteen. Hän kumarsi niin 
syvään, että oudot, kullanväriset silmät raapivat maata, 
mutta hän ei tuntunut välittävän. Umei odotti muiden 
joukossa ja toivoi toivomistaan, että Asao edes katsoisi 
hänen suuntaansa. Ettei puoliso olisi unohtanut onnel-
lista, pitkää yhteiselämää, monien valoisien keväiden 
onnistuneita kutuja, talvien kyyhötystä kyljikkäin 
samassa kuopassa lammen pohjassa. Toivo oli turha ja 
Umei tiesi sen. Näin oli oltava, eikä kohtaloaan käynyt 
nurkuminen. Asaon valinta toi onnea ja menestys-
tä koko väelle. Umei itsekin saisi osansa kunniasta: 
runsaita lahjoja ja kiitollisuudenosoituksia. Hänen 
ja Asaon nimiä kerrottaisiin sukupolvien listoissa iäti 
eteenpäin. Se ei vähentänyt tuskaa tipan vertaa.

Laulu jatkui nousevina ja laskevina, hitaina sävel-
kulkuina kaksi kokonaista päivää. Väkeä tuli ja meni, 
välillä joku kävi viilentämässä laulaja-akkaa ja Asaota 
lammen vedellä keskipäivän poltteessa tai nojasi läm-
pöä antaen heidän kylkeensä yön viileinä hetkinä. 
Umei ei kyennyt menemään puolisonsa tueksi, vaikka 
olisi pitänyt. Pelko oli vähä vähältä muuttunut vello-
vaksi suuttumukseksi ja myöhemmin kyteväksi raivok-
si, mutta sitten hänen sydämensä oli vaiennut, ehkä 
turtuneena. Nyt hän odotti mykkänä, mitä tuleman 
piti, eikä suostunut osallistumaan Asaon pyhään puh-
distautumiseen.

Tarpeeksi laulettuaan heimon vanhin käski tuoda 
siivet. Hänen eteensä laskettiin kiiltäviä kultakuoriais-
ten siipiä ja pronssinvihreitä, hohtavia turilaansiipiä, 
jotka oli huolellisesti irrotettu ja kiillotettu, kunnes au-
rinko heijastui niistä. Yhdessä Asaon kanssa he alkoivat 
murskata niitä jaloillaan, rusentaa, hiertää ja hangata, 

kunnes jäljellä oli vain tahmeaa, kullanvihreää pölyä, 
joka takertui ihoon kuin muta. Kun tahna oli valmista, 
kolme aikuista alkoi levittää sitä Asaon selkään ja kyl-
kiin monimutkaisina, kiertyvinä kaarina ja nauhoina. 
Näytti siltä kuin Asaon oma, terve väri olisi palannut ja 
peittänyt ruman, kalpean nahan. 

Umei katseli ilmeettömänä kehän reunalta. Tämä oli 
viimeinen askel. Asao varustettiin korealla panssarilla, 
joka kuvasi hänen tulevaa asemaansa. Häneltä oli jo 
laulettu nimi ja muistot, koteloitu syvälle mielen ker-
roksiin, jossa ne uinuisivat unohduksissa kuin maho 
siemen maan sisällä. Hän ei enää tarvitsisi vanhaa itse-
ään, ei lampea, ei puolisoa eikä lapsia. Pian hän menisi 
yksin lammen rantaan odottamaan valtiatartaan. Umei 
tiesi seuraavansa häntä matkan päästä, vaikka se oli 
kielletty.

Nyt noita astuu metsäaukiolta lammen rannalle ja 
astelee sirosti sileän kiven juurelle. Hän on pitkä kuin 
nuori puu, pukeutunut kullalla kirjailtuun unikon-
väriseen mekkoon, joka kimmeltää auringossa niin, 
että Umein silmiä kirvelee ja hän joutuu sulkemaan 
ne hetkeksi. Kun hän avaa ne, noita on polvistunut 
kiven eteen ja Asao istuu hänen kämmenellään. Asaon 
silmät hehkuvat kullan sijasta jälleen nuorten lehtien 
vihreää, syvän, kirkasvetisen lammen vihreää, ja ne 
katsovat suoraan noidan silmiin. Hitaasti, hitaasti noita 
kohottaa Asaon kohti kasvojaan ja painaa verenväriset 
huulensa Umein puolison kasvoille. Kuuluu kahahdus, 
risahdus, viimeinen käheä, kurnuttava ääni kun Asaon 
kullanvihreä panssari repeää, nahkakin repeää, hänen 
raajansa venähtävät pituutta ja silmien loisto sammuu. 
Umein puoliso, lammen komein kärpäsenpyytäjä, on 
iäksi poissa. Hänen tilallaan seisoo nuori ihmiskoiras, 
joka tuijottaa häikäistyneenä noitaprinsessan silmiin, 
eikä edes huomaa surusta pieneksi käpertyvää Umeita, 
joka loikkaa alistuneena rentukanlehdeltä takaisin lam-
men syvään, suojaisaan syliin.

© Elli Leppä 2008
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Siivetön
Saana Tykkä 

Kauan aikaa sitten korkean taivaan kuivilla aroilla elivät 
idän siniset lohikäärmeet. He jättivät vain harvoin ko-
tinsa ja silloinkin ryöstääkseen, tuhotakseen ja rikastu-
akseen. He kunnioittivat ainoastaan voimaa, lentämistä 
ja taistelua, eikä heihin ollut luottaminen. Sinisten 
kerrotaan kuitenkin rakastaneen kaikista lohikäärmeistä 
eniten vapautta, jos jotain hyvää heistä on sanottava. Ja 
mitä muuta vapaus voisi olla kuin korkean taivaan halki 
lentäminen? Näin ajatteli erityisesti eräs sinisistä lohi-
käärmeistä.

Hän ei saanut lohtua idästä puhaltavasta koleasta tuu-
lesta ja kaipasi muutakin kuin sitkeän ihmislihan makua. 
Sinisistä ainoana hän kuuli etelätuulen lempeän äänen 
korvissaan. Se kuiskaili käärmeelle tarinoita kaukaisista 
kuumista maista ja kosteista viidakoista. Lohikäärmeen 
toverit kuitenkin nauroivat ja pilkkasivat häntä. Hän oli 
unelmoija ja typerys; lohikäärmeet oli tarkoitettu elä-
mään idän aroilla petona petojen joukossa.

Lohikäärme teki kaikkensa ollakseen kuin muut. Hän 
söi niin ratsumiehiä kuin heidän karjaansakin, hävitti, 
hajotti ja ryösti, mutta yritti hän miten paljon tahansa, 
hänen sydämensä ei ollut näissä teoissa mukana. Ryös-
täminen oli vaivalloista puuhaa, sillä ihmiset puolustivat 

omaisuuttaan yhtä suurella vimmalla kuin lohikäär-
meet omaansa. Etenkin heidän johtajansa, rampa 
mies, tuntui tekevän lohikäärmeen elämästä yhtä 
piinaa ja metsästi tätä pitkin kuivia idän aroja.

Vänkäsäärisen sotaruhtinaan jahdattua lohikäär-
mettä päiväkausien ajan ja väsytettyä sekä hevosensa 
että lohikäärmeen puolikuoliaaksi, lohikäärme sai 
tarpeekseen. Hän pysähtyi, puhalsi ärtyneesti savua 
sieraimistaan ja ärähti ratsumiehelle, että tämä lopet-
taisi hänen kiusaamisensa. Ei peitsi hänen nahkaansa 
pystyisi, ellei lohikäärme itse paljastaisi miehelle suo-
muisen panssarinsa heikkoa kohtaa – mitä lohikäär-
me ei kyllä missään nimessä tekisi. Hämmentyneenä 
sanoista ratsumies laski aseensa ja lohikäärme, yhtä 
yllättyneenä, lupasi jättää miehen elikot ja kansan 
rauhaan.

Heistä kahdesta tulikin hyviä ystäviä. Lohikäärme 
ei välittänyt siitäkään, että mies ei pystynyt omin 
avuin kävelemään. Myös ratsuruhtinasta piinasi lo-
hikäärmeen tapaan polttava halu nähdä enemmän. 
Hän halusi lähteä kaukaiseen itään.

”Lähde kanssani sotimaan sinne”, ratsuruhtinas 
pyysi. ”Jätä nämä kuivat arot ja tule kanssani.” Mut-
ta lohikäärme puhalsi savua sieraimistaan ja pudisti 
päätään. Hän kääntyi katsomaan etelää ja uneksi 
lentävänsä etelätuulen siivellä.

Vihdoin, katseltuaan alavilla mailla ratsastavaa so-
tilasjoukkoa, joka matkasi vallatakseen tarunomaisen 
silkkimaan, hän teki päätöksensä. Jos raajarikkoinen 
ihminen tohti jättää arot taakseen, niin kautta tai-
vaitten, kyllä tohtisi hänkin! Hän lehahti lentoon 
kielekkeeltään ja lensi ratsumiesten sotajoukon yli. 
Hän karjaisi vielä hyvästit ystävälleen ja lensi sitten 
toiseen suuntaan.

Matkallaan käärme näki etelän viidakot ja kuivat 
tasangot, lännen veriset temppelit ja suola-aavikot. 
Hän lensi länteen ja etelään. Hän lensi jopa pohjoi-
sen lumisille tundrille, vaikka ei kylmässä pimeässä 
pohjoisen maassa kauan viihtynytkään. Hän mat-
kusti, kunnes oli nähnyt kaiken sen mistä oli ikinä 
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unelmoinut ja enemmänkin, mutta lopulta hän huo-
masi, ettei osannut enää iloita elämyksistään.

Ehkä olisi aika palata takaisin, lohikäärme pohti. 
Hänen matkansa oli kestänyt jo vuosia, ja jatkuva len-
täminen sai siivet särkemään. Hän kaipasi kotiluolaan-
sa ja idän kuivaa korkeaa taivasta. Kyllähän maailmassa 
riittäisi vielä nähtävää, mutta yksin niistä ei ollut hä-
nelle iloa. Näin ajateltuaan hän suuntasi siiveniskunsa 
takaisin kohti itäisiä maita. Ylitettyään kuohuvan me-
ren hän alkoi haistaa tuttuja tuoksuja. Kuiva itätuuli 
puhalsi jälleen hänen sieraimiinsa ja koti-ikävä sykähti 
entistä kipeämmin hänen rinnassaan.

Odottamatta maasta lehahti lentoon toinen hänen 
kaltaisensa, kaunis sininen naiskäärme. Oi, miten hän 
ilahtui. Juurihan hän oli kaivannut seuraa, ja jo nyt 
hänen edessään oli sellainen, vieläpä viehkeä naaras. 
Hän ihmetteli tovin, mitä toinen sininen teki poissa 
idän aroilla. Ehkä tämäkin oli hänen kaltaisensa, vapaa 
ja levoton sielu?

Lohikäärme väläytti hurmaavimman hymynsä, niin 
että kaikki hänen raateluhampaansa varmasti säihkyi-
vät ja tiedusteli kohteliaasti, voisiko liittyä seuraan. 
Kaunis sininen vain lensi korkeammalle. Vai kuvitteli 
tuo pieni sininen olevansa häntä etevämpi lentämään? 
Häntä, joka oli sentään matkannut maailman ympäri? 
Lohikäärme pullisti pöyhkeästi rintaansa ja lehahti 
perään.

He lensivät ja kiepsuivat, sukelsivat valkoisten 
utuisten pilvien läpi aina vain ylemmäs, kunnes olivat 
niin korkealla että hengitys muuttui jääksi ja leijaili 
lumihiutaleina alas. Lohikäärme olisi voittanut vie-
raan leikiten, mutta toisen ulkomuotoon mieltyneenä 
pysytteli koko ajan tämän rinnalla. Viimein he las-
keutuivat alas, ja lohikäärme nauroi ääneen. Hän ei 
muistanut milloin viimeksi olisi nauttinut yhtä paljon 
lentämisestä.

Sininen naaras kysäisi silloin toisen nimeä ja ihmet-
teli, mitä tämä teki näin kaukana kotiaroiltaan. Lohi-

käärme röyhisti rintaansa. Hän hurmaisi tuon naaraan 
teoillaan, siitä hän oli varma, olihan hän komea ja 
paljon maailmaa nähnyt. Ennen kuin hän huomasi-
kaan, hän olikin jo kertonut nimensä. Mutta silloin 
toinen sininen puhkesi pahansuopaan nauruun. 
Hänen olomuotonsa värjyi ja hän muuttui julmaksi, 
rumaksi noidaksi.

”Typerä lohikäärme”, noita pilkkasi, ”kun ventovie-
raaseen noin luotat!”

Hän huusi ääneen lohikäärmeen nimen pakottaen 
tämän tahtonsa alle, ja pensaissa piileskelleet sotamie-
het ryntäsivät aukiolle. He heittivät kahleet lohikäär-
meen ylle, eikä lohikäärme pystynyt millään tavoin 
vastustelemaan, sillä noitanaisen tahto piti hänet 
vallassaan. Hän tunsi tavatonta pelkoa kun ihmisten 
johtaja, punaiseen rautaan sonnustautunut soturi, 
astui lähemmäs. Mies kohotti noidan loihtiman mie-
kan päänsä yläpuolelle, ja, nips naps, leikkasi noin 
vain lohikäärmeen kauniit ja mahtavat siivet poikki. 
Sen jälkeen he kahlitsivat hänet kettingeillä läheiseen 
luolaan.

Kun muiden maiden pikkuruhtinaat kuulivat van-
gitusta lohikäärmeestä, he matkasivat sankoin joukoin 
merien takaa nähdäkseen hänestä edes vilauksen. Mi-
ten hän häpesikään! Hän, joka ennen oli ollut vapaa 
ja pelätty, olikin nyt pakotettu viihdyttämään näitä 
surkeita ihmisiä, näyttelemään katkaistuja siipiään 
vain sen tähden, että noitanainen oli saanut hänet 
huijattua kertomaan nimensä.

Hän yritti paeta, mutta kahleet olivat vahvaa rau-
taa ja noitanainen oli valppaana. Viimein lohikäärme 
luovutti ja unohti jopa etelätuulen äänen. Hän rukoili 
taivaan mahteja suomaan hänelle kuoleman, mutta 
taivas pysyi vaiti ja vuodatti hänen ylleen vain kylmää 
lohdutonta sadetta.

Yhtenä utuisena sadepäivänä lohikäärme kuuli 
ääniä vankilansa lähellä. Kostea tuuli toi mukanaan 

© Kuva: Scott Barnes / IStockphoto.com
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ihmispojan tuoksun. Lohikäärme ärjäisi vihaisesti. Hän 
kuuli kuinka poika kompuroi säikkyen tiehensä, mutta 
lohikäärmeen mielipahaksi palasi takaisin jo seuraavana 
päivänä. Näin tapahtui uudestaan seuraavana päivänä ja 
sitäkin seuraavana. Poika ei suostunut enää pakenemaan, 
vaikka lohikäärme kuinka yritti pelotella hänet luotaan. 
Siksipä hän ei ollut edes yllättynyt kun eräänä päivänä 
näki hiekanruskeatukkaisen pään pilkistävän sisälle luo-
lan suuaukosta.

Hän makasi aloillaan teeskennellen, että ei huoman-
nut kuinka poika hivuttautui lähemmäs. Silloin lohi-
käärme erotti pojan kampurat vääräsääriset jalat. Poika 
pysähtyi ja kysyi häivähdys pelkoa äänessään, oliko tämä 
tappanut paljon ihmistä.

Lohikäärmeen sydäntä kuitenkin lämmitti pojan kysy-
mys. Hän myhäili tyytyväisesti ja puhalsi suuren savupil-
ven sieraimistaan vastatessaan: ”Lukemattomia.”

Poika henkäisi kunnioituksesta, eikä lohikäärme pan-
nut pahakseen toisen astuessa vieläkin lähemmäs.

Poika vieraili siitä lähtien useasti siivettömän lohikäär-
meen luona. Aluksi hän arasteli lohikäärmettä, mutta vä-
hitellen muuttui rohkeammaksi. Myös lohikäärme alkoi 
nauttia pojan seurasta, sillä lapsesta hän sai innokkaan 
kuuntelijan muistoilleen. Toisinaan lohikäärme jopa 
unohti vankeutensa kertoessaan tarinoita etelän pehme-
ästä tuulesta, idän sinisestä taivaasta ja kokemuksistaan.

Hänen kertomuksensa lumosivat pojan, vaikka tämä 
vaikuttikin usein haikealta. Kerran, lohikäärmeen muis-
teltua idän ratsuruhtinasta ja pojan vaivuttua synkkään 
alakuloon, lohikäärme kysyi syytä lapsen murheeseen. 
Poika nyyhkäisi ja kertoi kadehtivansa lohikäärmettä. 
Toisin kuin käärme, poika ei voisi koskaan lähteä minne-
kään. Hänen isänsä häpesi lastaan ja pilkkasi poikaansa 
kampurajalaksi ja vetelykseksi. Poika toivoi voivansa 
matkata lohikäärmeen tavoin ja tehdä isänsä ylpeäksi, 
mutta hänet oli tuomittu ramman elämään. Kukaan ei 
hyväksynyt häntä ja hän kuolisi yksin ja hyljeksittynä, 
poika nyyhkäisi. 

Lohikäärme suuttui. Kuinka poika kehtasi sanoa noin? 
Ei pojalla ollut kahleita kaulassaan hänen laillaan! Hän 
kalisutti paksua rautakettinkiä ja suomi maata hännäl-
lään. Lohikäärme sihisi vihaisesti keltaiset silmät hämä-
rässä luolassa kiiluen ja tuijotti poikaa hengitys sauhuten. 
Hän syytti poikaa itsekkääksi, käski tätä jättämään hänet 
rauhaan ja oli tyytyväinen pojan totellessa. Itsekäs ih-

mispentu, käärme vielä pohti, parempi että pysytkin 
poissa!

Pian hänen mielensä kuitenkin muuttui. Hän 
tuijotti silmä kovana vankiluolansa suuaukkoa, 
mutta poikaa ei kuulunut takaisin. Silloin hän tajusi 
kiintyneensä rampaan ihmispoikaan ja katui kiivaita 
sanojaan.

Päivien kuluttua poika vihdoin palasi. Lohikäärme 
tunsi pehmeän kosketuksen kyljellään ja tunnistaes-
saan tutun tuoksun hänen sydämensä sykähti ilosta. 
Vain hetkeä aiemmin noitanainen ja tämän päällikkö 
olivat käyneet jälleen ivaamassa ja loukkaamassa hän-
tä.

Poika itki lohikäärmeen puolesta. Hän oli nähnyt 
kuinka noita ja kyläpäällikkö lohikäärmettä kohteli-
vat ja häpesi omaa käytöstään. Hetken kuluttua poika 
kertoi myös että aikoi jättää kotinsa ja etsiä idän rat-
sumiehet käsiinsä. Hän oli tullut sanomaan hyvästit. 
Lohikäärme suri tajutessaan, että menettäisi pojan jo 
toistamiseen, mutta muisti sitten, että kenenkään ei 
kuulunut jäädä vangiksi. Hän kehotti poikaa lähte-
mään rohkealla mielellä matkaan ja varoitti poikaa 
pitämään huolta siitä ettei kukaan veisi tältä tämän 
vapautta. Poika lupasi tekevänsä niin. Hän viipyi sen 
yön lohikäärmeen rinnalla ja hyväili lempeästi tämän 
sinisiä suomuja ja siiventynkiä. Pojan kosketukseen 
lohikäärme viimein nukahti, ja kun hän aamulla he-
räsi, poika oli taas poissa.

Niin aika kului. Lohikäärme makasi luolassaan ja 
tuijotti luolan suuaukosta avautuvaa näkymää. Lohi-
käärme ei enää muistanut kuinka monta vuotta oli 
kulunut siitä, kun hän viimeksi oli nähnyt taivaan. 
Jopa noitanaisen ja kyläpäällikön vieraat vähenivät, 
kunnes vain noitanainen yksin saapui satunnaisesti 
katsomaan häntä. Joka kerta nainen pilkkasi häntä 
yhä uudestaan, mutta lohikäärme ei jaksanut enää vä-
littää ilkeistä nimistä, joita noita hänen päälleen sylki.

Kerran kuitenkin hän hörisi korviaan kuullessaan 
askeleita. Hetken hän toivoi niiden kuuluvan ram-
malle ihmispojalle, mutta huokaisi tunnistaessaan 
noidan askeleet. Noita käski häntä kohtaamaan itsen-
sä ja pilkkasi siivetöntä lohikäärmettä kertoen tämän 
saaneen vieraita. Nämä nähdessään lohikäärme jäy-
kistyi sanattomana paikalleen. Hänen edessään seisoi 
idän ratsuruhtinas.
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Miehestä oli tullut vanha. Hänen kasvonsa olivat 
arpien ja uurteiden peittämät, hänen hiuksensa hoh-
tivat lumivalkoisina, mutta hänen silmänsä säihkyivät 
yhä kirkkaina kuin itäinen taivas. Hän nojasi pitkään 
seipääseen ja nyökkäsi siniselle lohikäärmeelle. Kaikella 
arvovallallaan mies kääntyi sen jälkeen katsomaan noi-
tanaista ja taivutti tämän jättämään hänet kahden lohi-
käärmeen kanssa. Hänhän oli vain vanha heikko mies, 
joka ei pysynyt pystyssä ilman sauvaansa. 

Lohikäärme ei voinut uskoa silmiään. Miten mies 
oli löytänyt hänet?

Vanha ratsuruhtinas hymyili ja kertoi saaneensa 
vieraakseen nuoren raajarikkoisen pojan, joka oli ker-
tonut siipensä menettäneestä lohikäärmeestä. Mies oli 
jättänyt idän arot ystävänsä kohtalosta kuullessaan.

Siivettömän sydän alkoi väpättää. Hän muisti taas 
idän kuivan taivaan, ja toivo siitä että hän voisi taas 
tuntea etelätuulen suomuillaan elähdytti hänen sisin-
tää. Sitten hän painoi päänsä muistaessaan, että hänen 

siipensä olivat poissa. Kukaan ei voinut auttaa häntä. 
Taivas oli viety häneltä iäksi.

Vanha sotaruhtinas oli kuitenkin varma, että voisi 
auttaa lohikäärmettä. Hän vaati tietää, eikö ollut mi-
tään, mitä hän voisi tehdä ystävänsä hyväksi.

”Minä paljastan sinulle salaisuuteni. Kerron sinulle 
panssarini heikon kohdan”, lohikäärme vastasi viimein 
aikansa mietittyään. ”Iske seipääsi sydämeeni ja tapa 
minut”, hän kehotti.

Mies yritti vastustella, mutta käärme toisti pyyntön-
sä. Yhä edelleen vanha ratsuruhtinas kieltäytyi, mutta 
silloin lohikäärme anoi häntä auttamaan itseään heidän 
ystävyytensä vuoksi. Jos ei minkään muun vuoksi, niin 
siksi tämän olisi armahdettava häntä, lohikäärme sanoi. 
Vasta silloin vanha ratsuruhtinas antoi periksi lohi-
käärmeellle. Kyyneleet silmissään hän kohotti seipään 
korkealle päänsä yläpuolelle ja iski sen syvälle käärmeen 
sydämeen. Lohikäärmeen rintaa korvensi kuin hehku-
valla raudalla kärvennettynä, ja hän vaipui henkeään 
haukkoen maahan. 

Vanha mies vajosi itkien käärmeen viereen. Hän siveli 
sinisiä suomuja ja suri ystävänsä puolesta, mutta lohi-
käärme nauroi. Hän kehotti toista olemaan itkemättä, 
sillä mies oli antanut hänelle suurimman mahdollisen 
lahjan. Lohikäärme kuuli taas etelätuulen korvissaan ja 
matkasi sen kanssa. Hän näkisi jälleen kerran taivaan.

© Saana Tykkä 2008
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Pyryharakka
Christine Th orel

O
lipa kerran tyttö, joka pelkäsi kaikkea. Häntä 
hirvitti puhua ihmisille ja olla yksin. Hän 
kammosi pimeää ja esitelmän pitämistä. Hän 

säikkyi ampiaisia, ukkosta ja liikennettä. Hän arasteli 
lapsia ja miehiä. Kaikkein eniten häntä pelotti, että 
toiset nauraisivat hänelle ja hänestä tuntui, että niin 
tapahtui kovin usein. Hänen nimensä oli Leena.

Leena halusi paljon ystäviä ja mielenkiintoisen työ-
paikan ja erityisesti hän halusi tutustua paremmin Lau-
riin, jolle hän ei uskaltanut koulussa puhua ollenkaan. 
Vain sen vuoksi hän oli suostunut lähtemään tänä ilta-
na juhliin. Hän kokeili kolmea erilaista kampausta ja 
seitsemää erilaista vaateyhdistelmää, ennen kuin tyytyi 
kohtaloonsa ja veti jalkaansa siistit, mutta tavalliset 
farkut ja sitaisi hiuksensa poninhännälle. Kukaan ei 
huomaisi häntä, ei ainakaan Lauri. Juhlissa Leena kui-
tenkin näkisi Laurin.

Leena ei nauttinut juhlista. Hän seurasi keskuste-
luja, mutta ei osallistunut yhteenkään. Hän seisoskeli 
ovensuussa, koska ei uskaltautunut Laurin kanssa sa-
maan huoneeseen ja hän haki yhtenään lisää ruokaa, 
koska ei lopulta keksinyt muutakaan tekemistä. Hän ei 
kuitenkaan halunnut poistua, koska Lauri oli juhlissa.

Leena istui yksin syömässä suklaakakkua, kun Lauri 
jäi sattumalta nojaamaan seinään hänen viereensä. 
Lauri viritteli keskustelua musiikista ja juhlista. Leena 
ei uskaltanut sanoa mitään. Lopulta Lauri ojensi käten-
sä ja sanoi: ”Hei, minä olen Lauri, kuka sinä olet?” 

”Lauri. Siis Leena.” Leena punastui ja päätti pysyä 
loppuillan hiljaa. 

Lauri nauroi, lähellä istuva joukko nauroi. Leena 
oli varma, että he nauroivat hänelle. Hän jätti lautasen 
tuolilleen ja pakeni eteiseen. Hän ei edes keksinyt hy-
vää syytä poistumiselleen. Hän vain veti takin päälleen 
ja katosi juhlista.

Leena käveli lumisateessa bussipysäkille ja jäi odot-
tamaan linja-autoa. Läheisen huoltoaseman katolla 
digitaalisen lämpömittarin näyttö vaihtui kellonajaksi. 
Hän oli viipynyt juhlissa kauemmin kuin oli aikonut, 
ja nyt oli jo melkein keskiyö. Taas hän oli pilannut 
mahdollisuutensa, eikä hän kehtaisi enää koskaan pu-
hua Laurille. Nyt hän halusi vain nukkua ja unohtaa 

typeryytensä.
Kadulla oli yksinäistä. Leena vilkaisi ympärilleen 

pimeässä, mutta ketään ei näkynyt. Autojakin oli liik-
keellä yllättävän vähän.

” Minä en tahdo pelätä enää. Minä haluan olla suo-
sittu”, Leena sanoi lumisateelle.

Huoltoaseman kello näytti 24:00. Lunta pöllähti 
Leenan silmille.

Se oli ensimmäinen kerta, kun Leena kohtasi Pyry-
harakan, eikä hän tullut koskaan keksineeksi olennolle 
parempaa nimeä.

Lumi laskeutui ja Leena näki edessään omituisen 
linnun. Pyryharakka oli vain hieman suurempi kuin 
tavallinen harakka. Sillä oli vahva musta nokka ja suu-
ret verenpunaiset siivet. Se tepasteli edestakaisin Lee-
nan edessä ja katseli Leenaa vuorotellen kummallakin 
silmällään. Lopulta se puhua naakotti Leenalle: ”Sinä 
halusit jotakin.” 

Leena astui askeleen taaksepäin, käännähti ja lähti 
juoksemaan pakoon. Pyryharakka odotti häntä muu-
taman askelen päässä lumisateessa.

Leena perääntyi takaisin pysäkille katulampun alle. 
Pyryharakka tarpoi perässä tasaisin askelin. Se pysäh-
tyi jälleen Leenan eteen ja alkoi sukia siipiään nokal-
laan. Lopetettuaan se loksutti nokkaansa. 

”No niin. Me teemme nyt näin. Sinä annat minulle 
yhden pelkosi”, Pyryharakka sanoi ja katsoi Leenaa 
oikealla silmällään.

”Mitä sinä sillä tekisit?” Leena sai kysytyksi vain 
yhden monista mielessään pyörivistä kysymyksistä.

”Väärin. Mikset kysy, mitä sinä sillä teet? Pelot ovat 
kahleita, ne estävät sinua tekemästä mitä haluat, ne 
estävät sinua olemasta se mikä voisit olla. Eikö niin?” 
Jos linnut hymyilevät, niin Pyryharakka hymyili. ”Ha-
luatko olla kahlehdittuna koko elämäsi?”

Leena ei halunnut olla pelkojensa vankina millään 
tavalla.

”Mutta miten minä voin antaa pelkoni? 
”Älä siitä huolehdi. Sinun tarvitsee vain suostua, ja 

minä huolehdin lopusta.”
Leenaa epäilytti moinen sopimus. Bussia ei näkynyt 

vieläkään. Lintu vain seisoi hänen edessään ja odotti 
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vastausta.
”Mitä minä saan?” Leena kysyi.
”Sinä haluat vaihtokaupan.” Pyryharakka räkätti. 

Pimeässä ääni kuulosti naurulta. Leena halusi eroon 
koko otuksesta.

”Niin juuri. Mitä minä saan?” Leena sanoi nyt var-
memmin.

”Sinähän saat mitä vain, mitä et nyt uskalla ottaa, 
jos vain uskallat ottaa yhden sulkani.”

Lumihiutaleet leijailivat heidän välillään. Pyryharak-
ka tuijotti Leenaa kiinteästi.

”Hyvä on”, Leena sanoi lopulta.
Pyryharakka räpytteli siipiään ja päästi riemukkaan 

räkätyksen. Sitten se levitti siipensä ja oikoi sulkiaan 
nokallaan. Leena käveli Pyryharakan luo ja kurottautui 
ottamaan sulan tämän levitetystä siivestä. 

”Muista ajatella pelkoasi”, Pyryharakka sanoi.

Leena pysähtyi. Hän halusi olla rohkea ihmisten 
seurassa, hän halusi olla hauska ja suosittu.

Pyryharakka naksautti nokkaansa ja totesi: ”Mielen-
kiintoista, mutta ne eivät ole pelkoja.” 

Leena hätkähti, hän ei ollut puhunut ääneen, mutta 
hän tiesi nyt, mistä pelosta hän halusi luopua. Enää 
hän ei pelkäisi puhua Laurille. 

Leena ojensi kätensä samalla kun yritti pysyä kauka-
na Pyryharakan mustasta nokasta. Sulat olivat jäykkiä 
ja sileitä. Hän tarttui yhteen niistä ja nykäisi. Samalla 
hetkellä hän tunsi nokan kyljessään. Siitä levisi kylmä 
tunne hänen kylkeensä. Leena hätkähti ja pyllähti istu-
maan lumeen. Hän tarkasteli kylkeään. Vaatteet olivat 
ehjät, mutta kylmyys kaihersi yhä kylkiluiden välissä. 

”Hyvin valittu. Me tapaamme vielä”, Pyryharakka 
sanoi ja iski ilmaa siivillään. Se hävisi saman tien pi-
meyteen.

Leenan kädet olivat värjäytyneet punaisiksi sulasta ja 
hän pyyhki niitä lumeen. 

© Kuva: Carita Forsgren
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A
lkuun Leena ei ollut varma, mitä tapaaminen 
Pyryharakan kanssa merkitsi. Hän jopa uskoi 
sen olleen unta, vaikka olikin pannut punai-

sen sulan pystyyn tyhjään viinipulloon keittiönpöydälle. 
Ei kuitenkaan kulunut kuin viikko, kun Leena taas tapa-
si Laurin. He juttelivat kaikesta mahdollisesta ja hassut-
telivat yhdessä. Mikään ei tuntunut Leenasta paremmalta 
ja luonnollisemmalta kuin istua kahvilassa Laurin kanssa. 
He viihtyivät yhdessä niin pitkään, että Leena myöhästyi 
elokuvakerhon näytöksestä. Eikä hän yhtään ujostellut 
lähteä mukaan, kun Lauri pyysi luokseen kylään.

”Sinun kanssasi on helppo olla”, Lauri sanoi seuraava-
na päivänä ”Ei tarvitse arvailla, mitä tarkoitat, kun sanot 
suoraan. Etkä ole ollenkaan niin arka, kuin luulin.” 

Leena hymyili onnellisena. Hän halusi heti luopua 
muistakin peloistaan. Pyryharakka piti sanansa ja tuli 
aina uudestaan tapaamaan Leenaa. Välillä Leena toivoi, 
että Pyryharakka kävisi useammin, niin kiihkeästi hän 
halusi peloistaan eroon. Ampiaistenpelon, pimeänpelon, 
kaiken hän antoi pois ilomielin, yhden kerrallaan, ja us-
koi olevansa onnellisempi kuin koskaan aikaisemmin.

Vihdoinkin hän uskalsi tutustua ihmisiin! Miten iha-
naa oli matkustaa ja nähdä maailmaa! Valmistuttuaan 
Leena pääsi töihin mainostoimistoon. Hän uskoi itseensä 
ja tulevaisuuteensa. Sulat hän laittoi maljakkoon ja jos-
kus hän laski niiden avulla, montako pelkoa oli voitta-
nut.

Kerran Lauri kysyi, mistä Leena oli keksinyt kerätä 
sulkia.

”Minä löydän niitä ja maalaan ne, sitten muistan nii-
den kautta, kuinka itse olen muuttunut ja kehittynyt”, 
Leena vastasi, ja halusi itsekin uskoa niin.

”Sinä olet niin erikoinen”, Lauri sanoi ja veti Leenan 
syliinsä.

L
eena seisoi lumisella parvekkeella. Pyryharakka 
istuutui kaiteelle.

”Me muutamme yhteen”, Leena sanoi. 
Pyryharakka pelmautti siipiään. ”Kiinnostavaa. Men-

nään asiaan”, se sanoi.
”En tarvitse sinua sitten enää. Minulla on Lauri.”
”Kyllä sinä tarvitset.”
Pyryharakka suoristi siipensä tuttuun asentoon. Tällä 

kertaa Leena ei aikonut enää pelätä liikennettä. Hän osa-
si jo varautua nokan kylmyyteen sisällään, se ei tuntunut 

enää niin pahalta kuin aluksi. Pyryharakka hypähti 
ilmaan ja löi siivillään. Leena seisoi parvekkeella sulka 
kädessään ja yritti nähdä, minne Pyryharakka katosi. 

Hän päätti, ettei tapaisi Pyryharakkaa enää, mutta 
ennen kuin helmikuu oli kulunut umpeen, hän oli jo 
keksinyt uuden pelon, josta halusi eroon.

A
utossa oli hämärää. Lauri naputteli rattia 
hermostuneesti liikennevaloissa. Kun valo 
vaihtui, hän ampaisi matkaan.

”Usko jo, minä en halua sinua sinne” Leena sanoi. 
Supistus väänsi mahaa. 

”No hyvä on. Minä vain ajattelin, että olisin tuke-
na” Lauri sanoi.

”Tiellä sinä vain olisit.”
Lauri jätti Leenan synnytysosaston ovelle. Vaikka 

synnytys meni hyvin, Leena ei halunnut palata kotiin 
vauvan kanssa. Häntä pelotti vastuu pienestä ihmises-
tä. Hän ei ollut edes suostunut miettimään vauvalle 
nimeä etukäteen. Toisena yönä, kun tyttö nukkui, 
Leena kuuli ikkunalaudalta rapinaa. Kello oli taas 
24:00. Pyryharakka lehahti ikkunalta huoneeseen.

”Miten sinä pääsit sisään?” Leena kysyi. 
”Helpompaa se oli kuin hänelle”, Pyryharakka sa-

noi ja hyppäsi vauvan sängyn reunalle.
”Hän on minun.”
”Sinä olet taas aivan väärässä. Tehdään tämä hel-

posti.” Pyryharakka hyppäsi Leenan syliin ja ojensi 
siipensä. Se oli isompi ja painavampi, kuin Leena oli 
ajatellut. Jälleen kylmyys kairasi kolon Leenan sisim-
pään, mutta se oli pieni hinta siitä, että uskalsi hoitaa 
lastaan. 

”Hänen nimensä on Vera.”
”Ehkä sitä ei kannattaisi kertoa ihan jokaiselle”, 

Pyryharakka sanoi ja hyppäsi sängyltä. Leena kuuli 
siipien humahduksen verhon takaa. Hän nousi katso-
maan, mutta huone oli tyhjä ja ikkuna suljettu. Hän 
piilotti sulan kaappiinsa ja pesi kätensä. Sitten hän 
otti Veran syliinsä ja nukahti.

Jo seuraavana aamuna Leena oli valmis uuteen 
elämäänsä äitinä. Mieli kevyenä hän pakkasi tavarat 
laukkuunsa ja palasi Veran kanssa kotiin Laurin luo. 
Elämä oli yksinkertaista eikä mistään ollut tarpeen 
kantaa huolta.
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L
auri alkoi moittia Leenaa. Aluksi vain pikku-
asioista. Leena ei hänen mielestään pukenut 
lapselle tarpeeksi talvella. Hän lämmitti mai-

don epätasaisesti tai ei tehnyt tarpeeksi hienoa sosetta. 
Kun Vera oppi seisomaan, Laurin moitteet koskivat 
sohvapöydälle jääneitä lääkkeitä tai kuumaa teetä. Lee-
na ei huomautuksista piitannut: Verahan voi hyvin, 
eikä mitään ikävää sattunut, miksi olisikaan. 

Eräänä iltana Leena istui katsomassa televisiota. 
Hän oli pannut Veran kylpyyn saadakseen katsoa suo-
sikkiohjelmansa rauhassa. Lauri tuli töistä ja järkyttyi. 
Hän haki Veran pois kylvystä ja kuivasi tyttöä.

”Ei lasta saa jättää kylpyyn yksin”, hän sanoi Leenal-
le.

Leena ei nähnyt siinä mitään ongelmaa. Vera oli kyl-
vyssä tyytyväinen ja hän sai hetken olla rauhassa. 

”Se on vaarallista, sitä paitsi Veran pitäisi jo nuk-
kua!” Lauri jatkoi.

”Ei lapsen kanssa tarvitse pingottaa koko ajan, ren-
toutuisit sinäkin joskus”, Leena sanoi.

L
eena rakasti elämäänsä, mutta iltaisin hän ma-
kasi valveilla ja kuunteli Laurin tuhinaa. En-
sin hän aina ihmetteli kaikkea saavuttamaansa 

ja nautti, kunnes häntä alkoi pelottaa. Hän pelkäsi ot-
taa riskejä. Lapsen kanssa kaikki sujui, mutta muuten 
hän pelkäsi onnettomuuksia. Hän oli varma, että muut 
puhuivat hänestä pahaa selän takana, hän sävähti jo 
ajatellessaan ilkeitä sanoja. Hän makasi ja toivoi, että 
Pyryharakka tulisi pian. Hän halusi elämäänsä jotakin 
muuta, kun Verakin oli jo koulussa.

Leena oli alkanut nähdä painajaisia kasvottomista 
ihmisistä, jotka pyysivät ja anelivat. Joinakin öinä ih-
miset vaativat häneltä jotakin, mutta koskaan hän ei 
ymmärtänyt, mitä. Jos hän näki monena yönä sellaista 
unta, hän oli kiukkuinen päivällä. Hän ei halunnut 
nähdä Lauria tai Veraa, koska hekin vain vaativat 
häneltä jotakin. Lopulta hän pelkäsi nukahtamista ja 
uniaan, mutta heti ensimmäisen tilaisuuden tullen hän 
luovutti pelkonsa pois. Painajaiset olivat edelleen epä-
miellyttäviä, mutta nyt hän ei enää välittänyt niistä.

L
eena istui pihakeinussa, kun Pyryharakka il-
mestyi nurmikolle. 

”Mistä sinä oikeastaan tulet?” Leena halusi 
tietää. Pyryharakka ei vastannut, vaan tivasi Leenalta 
uutta pelkoa.

”Mitä sinä niillä teet?”
Pyryharakka vain laksautti nokkaansa ja hypähteli 

paikallaan. Se hyppäsi keinuun Leenan viereen.
”Oletko sinä aina ollut noin iso?” 
”Sinä kyselet liikaa”, Pyryharakka tuhahti ja vei pe-

lon Leenalta.
”Meillä oli sopimus, vaihtokauppa”, Leena sähähti 

kun nokka upposi häneen.
”Minä en ole sopinut mitään. Minä vain teen, mitä 

on pakko.” 
Leena jäi istumaan keinuun. Mikään ei nyt estäisi 

häntä perustamasta omaa mainostoimistoa, kaikki oli 
jo valmiina. Hän irtisanoutui heti seuraavana päivänä ja 
samana päivänä yritys oli pystyssä. Vihdoinkin hän oli 
ottanut riskin ja hän luotti mahdollisuuksiinsa täysin. 
Kaikki oli niin helppoa, hän saattoi todella ottaa kaiken 
haluamansa, ihan mitä vain.

”Miten sinä et ole puhunut tästä mitään!” Lauri ky-
syi ensimmäiseksi ja jatkoi vastausta kuuntelematta aina 
uusilla kysymyksillä, kunnes Leena kyllästyi ja lähti 
kävelylle. Kun Leena tuli kotiin, Vera istui katsomassa 
nuortensarjaa olohuoneessa ja lakkasi kynsiään. Lauri 
istui keittiössä lähes tyhjä viinipullo kädessään.

 ”Sinusta on tullut ihan mahdoton! Minä en enää 
jaksa tätä”, Lauri sanoi ja joi pullon tyhjäksi yhdellä 
kulauksella.

Illalla Leena alkoi pelätä, että Lauri ottaa eron.

A
uto oli alkanut Leenasta tuntua liian ahtaal-
ta heille kaikille, mutta onneksi hän uskalsi 
nykyään ajaa itse. 

”Voisitko ajaa hiljempaa”, Lauri sanoi ja puristi tiu-
kemmin kauhukahvaa katonrajassa.

”Voisin, jos haluaisin. Pelottaako pelkääjänpaikalla?” 
Leena nauroi vitsilleen yksin.

Pyyhkijät siivosivat sateen sumentaman tuulilasin. 
Lauri katsoi kelloaan, ja sanoi: ”Ihan oikeasti. Meillä on 
hyvin aikaa.”

”Eipä tarvitse kiireessä etsiä paikkoja”, Leena sanoi.
”Äiti älä aina kaahaa”, Vera sanoi takapenkiltä. 
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Leena oli varma, että tyttö oli alkanut vihata häntä. 
Ehkä se kuului ikään. Hän ei ehtinyt ajatella asiaa pi-
demmälle, kun auto lähti luisumaan tien vasempaan 
laitaan. Lauri kirosi vieressä, Leena keskittyi pumppu-
jarrutukseen. Auto pompsahteli leveällä pientareella ja 
Leena sai jarrut viimein toimimaan. Auto pysähtyi. Lauri 
jatkoi kiroiluaan. Leena oli kunnossa, Laurissa ei näky-
nyt vikaa. Vera piteli rintaansa, mutta verta ei näkynyt.

”Nyt meni kyllä auto romuksi”, Leena sanoi ja etsi 
lattialle lentäneen kännykkänsä soittaakseen numerotie-
dusteluun. 

”Saisinko hinauspalvelun numeron”, hän sanoi ja yrit-
ti saada radiota toimimaan.

Lauri ja Vera lähtivät käymään päivystyksessä. Leena ei 
vaivautunut. Lauri ja Vera tulisivat kohta kotiin ja kaikki 
olisi sitten hyvin, ei tarvitsisi istua yksin tyhjässä talossa. 
Ilta pimeni, mutta Lauria ja Veraa ei kuulunut. Sen si-
jaan stereoiden kelloon vaihtui tuttu aika, ja Pyryharakka 
saapui.

”Taisit ilahtua”, se sanoi.
Leena luopui pelostaan. Oli turhaa pelätä, että Lauri 

jättäisi hänet. Oli turhaa pelätä yksinäisyyttä. Oli turhaa 
pelätä. Hän meni nukkumaan yksin.

S
euraavana päivänä Leena meni töiden jälkeen 
ravintolaan. Lauri soitti ja ilmoitti, että hän on 
löytänyt pienen asunnon. 

”Vai niin”, Leena vastasi ja tökki vuohenjuustoa lauta-
sellaan.

”Tajuatko, me muutamme pois?”
Leena tajusi. Hän oli aivan yksin, eikä se oikeastaan 

haitannut. Hän ei enää pelännyt yksinäisyyttä, mutta 
hänen oli jo ikävä Lauria ja Veraa. 

Leena sulki puhelimen ja katseli ikkunasta ohikulki-
joita. Poikajoukko kulki ikkunan ohi, yksi heistä vilkaisi 
sisälle ja nauroi. Hän viittilöi kavereitaankin katsomaan. 
”Vittu, mikä lehmä, ja se rupee poraan ihan justiinsa.” 

Leena kuuli lasin läpi naurun ja ilkeät sanat. eikä hän 
välittänyt. Hän maksoi laskun ja lähti kävelemään hä-
märtyville kaduille. 

Hän ei enää pelännyt, ja se oli vale. Hän pelkäsi aina 
vain. Häntä hirvitti elämä, se mitä hän oli saanut aikaan 
ja se, mikä oli vielä tulossa – tyhjiä päiviä ja tyhjyyttä. 
Hän kammosi kuolemaa, sillä hän ei enää uskonut, että 
se toisi hänelle vapautusta. Hän oli ruokkinut Pyryha-
rakkaa tietämättä mihin ryhtyi, ja lintu oli vanginnut 
hänet pelkoihin. Hän ei odottanut tulevaisuudelta mi-
tään.

”Etkö ole yhtään utelias?” Pyryharakka laskeutui Lee-
nan viereen ja harppoi pitkin askelin hänen tahdissaan. 

”Minä pelkään sinua” Leena sanoi ensimmäistä kertaa 
elämässään.

”Kas, kun et koskaan opetellut voittamaan pelkojasi”, 
Pyryharakka sanoi.

Leena pysähtyi keskelle suojatietä. ”Mitä sinä olet 
tehnyt minulle?” hän sanoi.

”Vain sen, mitä pyysit.” 
”Haluan, että tämä kaikki loppuu.”
”Niinhän se loppuukin.” 
Valokeilassa Pyryharakan silmät näyttivät tähdiltä 

ennen kuin se lehahti istumaan liikennemerkin päälle. 
”Nyt sinä olet minun.”

© Christine Th orel 2008

Christine Th orel ryhtyi toden teolla kirjoitta-
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Christinen luovuus purkautuu erityisesti kier-
rätyskäsitöihin
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Talvenkuningatar
Satu Grönroos

O
lipa kerran paikka nimeltä Vuodenkierron 
Valtakunta. Valtakuntaa hallitsi hyväsydämi-
nen, mutta jo vanha kuningas Vuodenkierto. 

Kuninkaalla oli neljä tytärtä. Heidän nimensä olivat 
Kevätneito, Kesäntytär, Sisar Syksy ja Talviprinsessa. 
He asuivat Vuodenkierron linnassa, kukin prinsessa 
omassa huoneessaan.

Prinsessojen äiti, kuningatar Hyvähelma, oli kuollut 
jo vuosia sitten. Hän oli ollut ahkera kutoja, sillä ku-
kin neljästä tyttärestä tarvitsi joka vuosi uuden puvun 
vanhan ja kuluneen tilalle. Kun kuningatar Hyvähelma 
kuoli, jätti hän kangaspuunsa perinnöksi Talviprinses-
salle, sisarista vanhimmalle.

Äiti oli opettanut tyttärensä, niin prinsessoja kuin 
olivatkin, tekemään työtä pienestä pitäen. Prinsessojen 
tärkein tehtävä oli huolehtia, että vuodenajat vaihtui-
vat ajallaan. Kun yksi kiirehti valtakunnan kolkasta 
toiseen vuodenaikapulveria sirottelemassa, muut pysyi-
vät kiltisti huoneissaan.

Vuosi oli jaettu tasan neljän tyttären kesken. Talven 
vaihtuessa kevääksi kaikki neljä kokoontuivat takan 
ääreen uusia pukuja ompelemaan.

Prinsessojen tehtäviin kuului myös kasvattaa lam-
paita ja hankkia villa pukuja varten. Kevätneito, sisa-
rista nuorin, päästi lampaat keväällä laitumelle, ruokki 
ne ja kasvatti hellästi karitsat. Kesäntytär pesi ja harjasi 
lampaat, jotta niiden villasta tulisi silkkisen pehmeää. 
Kun ilmassa jo oli aavistus syksyä, keräsi Kesäntytär 
lampaat aitaukseen ja keritsi ne. Lampailta saamansa 
villan hän pakkasi neljään puuvillasäkkiin ja kuljetti 
säkit aasin vetämillä kärryillä Sisar Syksylle.

Sisar Syksy karstasi villan ja kehräsi sen rukilla lan-
goiksi. Langat hän värjäsi, sillä jokainen sisar tarvitsi 
oman värinsä: Talviprinsessa häikäisevän valkoista, 
Kevätneito uuden lehden vihreää, Kesäntytär keltaista 
kuin aurinko ja Sisar Syksy tummankeltaista, ruskeaa 
ja punaista. Talviprinsessa kutoi kankaat kuningataräi-
din perintökangaspuilla. Kun kankaat olivat valmiit, 
kutsui hän sisaret luokseen ompelutalkoisiin. Uudet 
puvut olivat aina entisenkaltaiset ja vailla laahuksia.

Niin elettiin vuodesta toiseen, ja Vuodenkierron valta-
kunnassa oli kaikki hyvin. Prinsessat hoitivat työnsä, ja 
alamaiset kylvivät, niittivät, keräsivät ja säilöivät vuo-
denaikojen mukaan. Vilja kasvoi kohisten ja puutarhat 
tuottivat ihania hedelmiä, omenia, luumuja, päärynöitä 
ja kirsikoita. Lampaat kasvattivat villaisen turkin ja leh-
mät lypsivät ravitsevaa maitoa. Niiden lihaa ei kukaan 
koko valtakunnassa syönyt.

Mikä tärkeintä, vuodenajat pysyivät kohdallaan. 
Kukin sisarista tiesi, milloin oli aika vetäytyä lepäämään 
ja päästää seuraava sisar työhön.

S
itten kuningas Vuodenkierto kuoli. Hautajais-
ten jälkeen julistettiin edesmenneen kuninkaan 
viimeinen tahto, jonka mukaan Talviprinsessasta 

tuli valtakunnan uusi hallitsija. Talviprinsessan pitkille, 
maidonvalkoisille hiuksille asetettiin hopealla, kristal-
leilla ja jäänsinisillä safi ireilla koristeltu kruunu. Hän 
sai myös uuden nimen: Talvenkuningatar.

©  IStockphoto.com
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Prinsessat Kevätneito, Kesäntytär ja Sisar Syksy 
polvistuivat kuten muutkin alamaiset Talvenkunin-
gattaren edessä ja vannoivat hänelle ikuista uskolli-
suutta. – Sama sisar minä teille olen, nyt ja aina, Tal-
venkuningatar nauroi ja käski sisariensa nousta ylös. 
– Jos sen unohdan, kiskaiskaa minut puvunhelmasta 
takaisin luoksenne.

Sisaret lupasivat tehdä niin.

T
alvenkuningatar hallitsi lempeästi ja teki 
viisaita päätöksiä kuten isänsä aikanaan. Ja 
vaikka hän hoiti pienen valtakunnan vähiä 

juoksevia asioita ympäri vuoden, piti hän visusti 
huolta, ettei astunut sisartensa varpaille. Kun hel-
mikuu oli mennyt, pisti hän Pohjanpuhurin ja Lu-
miherran pyryineen linnansa alimman kellarin kyl-
mimpään kaappiin, ja päästi ne valloilleen vasta, kun 
seuraava talvi koitti. Kangaspuita Talvenkuningatar 
paukutti ahkeraan kuten ennenkin. Ja joi joka aamu 
vuoden ympäri maidon, jonka keittiöpiika hänelle 
toi. Kesämaitokin menetteli, mutta kuningattaren 
mielestä parhaalta maistui kylmä talvimaito.

Talvenkuningattaren alamaiset olivat ahkeria ja hy-
vätapaisia. Kukaan ei varastanut eikä tapellut. Ja he 
tottelivat mukisematta hyvän kuningattarensa jo-
kaista toivetta. Kukaan ei koskaan käynyt kysymässä 
häneltä mitään tai valittamassa mistään. Talvipulve-
rin sirottelu, Pohjanpuhurin ja Lumiherran komen-
taminen, kutominen ja pienet hallintotyöt olivat 
kuningattaren mielestä varsinaista pätkätyötä. Hänen 
tarmollaan olisi tehty töitä kahdeksan tuntia vaikka 
joka päivä.

Kuningatar pitkästyi. Ja kun ihminen pitkästyy, 
alkaa hän miettiä kaikenlaista, myös ihan turhia 
juttuja. Kuten esimerkiksi että miksi hän, mahtava 
Talvenkuningatar, teki ja piti sopimuksia sisartensa, 
alamaistensa, kanssa.

– Tahdon lisää tekemistä, Talvenkuningatar sanoi. 
– Ja…ja…tahdon käskeä. Hän hymyili viekkaasti 
peilille, josta kuvastui uusi, jäisen sininen katse.

Tuli jälleen helmikuu ja sisarten yhteiset ompelu-
päivät. Talvenkuningatar kutsui sisaret koolle ompe-
luhuoneeseen, jossa oli kylmä, sillä takassa ei palanut 
tuli.

– Miksi et lämmitä, kysyi Kesäntytär Talvenkunin-

gattarelta. – Tiedämme, että et itse välitä lämmöstä ja 
istut aina vetoisimman ikkunan vieressä ompelemassa, 
mutta tähän asti olet meidän mieliksemme sytyttänyt 
tulen.

Talvenkuningatar porasi jäisen katseensa sisariin. 
– On aika totutella viileämpiin säihin ja kylmempiin 
huoneisiin. Tästä lähtien lämmitätte takkoja talvisin 
vain kerran viikossa.

Sisaria värisytti, mutta toteltava oli.
– Käskysi on lakimme, oi Talvenkuningatar, he sa-

noivat ja niiasivat.
Talvenkuningatar hymyili jäisesti ja nosti kankaat 

säilytysarkusta. – Aloitetaan sitten. Hän otti oman kan-
gaskäärönsä ja vei tuolinsa vetoisimman ikkunan alle. 
Kevätneito, Kesäntytär ja Sisar Syksy levittivät kukin 
kankaansa ja alkoivat ommella. Kylmä kangisti sormia, 
ja tämän tästä joku kolmesta pisti neulalla sormeen. 
Ompelu sujui hitaasti ja jälki oli huonoa.

– Mikä teitä vaivaa? Talvenkuningatar oli sisarten 
huomaamatta hiipinyt heidän taakseen. – Eikö työ 
maistu? Vankityrmässä on tilaa laiskureille.

Sisarista tuntui, että heidän niskaansa puhalsi jäinen 
puhuri. Mitä Talvenkuningattarelle oli tapahtunut? 
Mitä he voisivat tehdä? Sisaret neuvottelivat hiljaa kes-
kenään. Lopulta Sisar Syksy rohkaisi mielensä.

– Muistatko mitä sanoit meille kruunajaispäivänäsi, 
hän sanoi Talvenkuningattarelle. – Pyysit meitä nykäi-
semään sinut puvunhelmasta takaisin luoksemme, jos 
joskus unohtaisit olevasi sisaremme ja yksi meistä.

Talvenkuningattaren silmät loimusivat kylminä. – 
Kuinka uskallat, hän huusi. – Kuinka uskallat arvostella 
kuningatartasi! Rangaistukseksi saat leikata minulle 
surkean mekontekeleesi helmasta palasen.

Sisar Syksy tyrmistyi. Hän tiesi, mitä se merkitsisi. 
Jos hänen helmansa lyhenisi, myös syksy lyhenisi. Ja jos 
syksy lyhenisi, pitenisi talvi.

– Sato ehkä saadaan talteen, mutta syystyöt jäävät 
tekemättä. Ja silloin seuraavan vuoden sadosta tulee 
huono, Sisar Syksy suri. Kyyneleet valuivat pitkin hä-
nen poskiaan.

Sisar Syksy itki niin surkeasti, että Kevätneito ja Ke-
säntytär eivät voineet pysyä hiljaa.

– Ole armollinen, sisar Talvenkuningatar, he sanoi-
vat. – Etkö enää muista isäämme ja äitiämme ja heidän 
opetuksiaan?
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Talvenkuningattaren sisällä häivähti jotain lämmin-
tä, mutta hän pyyhkäisi sen kylmästi syrjään.

– Kuinka te uskallatte? Yhden vielä käsitän, mutta 
että kaikki kolme. Tämähän on kapina! Rangaistuksek-
si myös te kaksi saatte leikata palaset ompeluksistanne. 
Niin saan laahuksen.

Sisaret eivät olleet uskoa korviaan. Vihan ja ärty-
myksen he vielä ymmärsivät, mutta että laahus! Se oli 
vastoin ikiaikaista sopimusta. Vuodenkierron valtakun-
nan prinsessan puku sai ulottua nilkkoihin, mutta ei 
alemmas. Jo maahan ulottuva helma voisi vahingossa 
hipaista vääriä kuukausia. Laahus pyyhkäisisi vuoren-
varmasti toisten tonteille.

– Isämme ja äitimme muiston tähden, ole armolli-
nen, sisaret vaikeroivat.

Talvenkuningattaren katse muuttui aina vain jäi-
semmäksi. – Leikatkaa! Ja lopusta kankaasta teette 
mitä saatte. Lyhyt malli pukee teitä varmasti.

Niin Talvenkuningatar valmisti itselleen puvun laa-
huksineen päivineen. Sisarten mekot ulottuivat tuskin 
puolisääreen, ja he häpesivät kolttujaan.

Valtakunta meni sekaisin. Kevätneito ei päässyt 
sirottelemaan kevättomua. Talvenkuningatar usutti 
Pohjanpuhurin ja Lumiherran ylitöihin. Länsituulet 
kilpistyivät valtakunnan rajoille, ja alkukeväästä tuli 
kylmä ja luminen talven jatke.

Alamaiset alkoivat huolestua. Missä luurasi Kevään-
tytär? Nyt heillä olisi ollut asiaa linnaan, mutta Talven-
kuningatar ei suostunut ottamaan ketään vastaan. Hän 
ilmoitti kirjurinsa välityksellä kaupungin torilla, että 
alamaisten tuli vastedes varautua kaikkeen ja pitää suut 
supussa. Niskuroijat heitettäisiin tyrmään.

Kevätneito pääsi huoneestaan vasta huhtikuussa. Ja 
vaikka hän teki kaikkensa, vielä toukokuussakin lymysi 
varjopaikoissa pieniä lumikasoja. Kasvit puskivat hi-
taasti esiin. Vasta palanneet pikkulinnut värjöttelivät 
paljailla oksilla. Lampaat määkivät ruohon perään. 
Kun sitä ei ollut, kasvattivat ne  lyhyen, takkuisen ja 
kiillottoman turkin. Kesäntytär teki vuorollaan par-
haansa, mutta vaikka hän kuinka pesi ja harjasi lampai-
ta, ei se auttanut. Uurastuksen tuloksena oli vaivaiset 
kaksi säkillistä villaa.

Sisar Syksy lastasi säkit aasin vetämiin kärryihin ja 
ajoi Talvenkuningattaren luo.

– Miten jaamme villan, Sisar Syksy kysyi Talvenku-
ningattarelta.

– Helposti, vastasi Talvenkuningatar. – Minä otan 
kaiken.

– Entäs me muut, Sisar Syksy kauhistui.
– Sinnittelette vanhoissa vaatteissanne, Talvenkunin-

gatar sanoi jäätävästi.
Syksyn sadosta tuli huono. – Vilja riittää tuskin 

puoleksi vuodeksi, alamaiset tuskailivat. – Ja miten me 
ruokimme karjan vähillä heinillä?

Uusi talvi alkoi jo marraskuussa. Talvenkuningatar 
paukutti kangaspuita vimmaisella voimalla niin, että 
niiden loukutus kuului valtakunnan joka kolkkaan. 
Kun kangas oli valmis, kutsui hän sisarensa luokseen. 
– Saatte auttaa minua, hän sanoi. – Ompelemme yh-
dessä minulle maata viistävän leningin ja niin pitkän 
laahuksen kuin kankaasta riittää.

Sisaret itkivät, mutta eivät voineet muuta kuin totel-
la. Talvenkuningattaresta oli tullut liian mahtava.

Puku valmistui ja Talvenkuningatar vaihtoi sen yl-
leen. Kevätneito, Kesäntytär ja Sisar Syksy vetäytyivät 
hiljaa huoneisiinsa.

Talvesta tuli ankara. Viljalaarit tyhjenivät. Heinät 
loppuivat, ja lehmät laihtuivat ja lakkasivat lypsämästä. 
Lampaat määkivät surkeina karsinoissaan.

Eräänä hyvin kylmänä aamuna piikatyttö rohkaisi 
mielensä ja koputti Talvenkuningattaren ovelle.

– Maito on loppu, Teidän Armonne, piika sanoi ja 
niiasi arasti.

– Miten niin loppu? Hae maito ja äkkiä sitten.
– Lehmä ei lypsä. Kun ei ole heinää, ei tule maitoa-

kaan.
Talvenkuningatar hämmästyi. Tätä hän ei ollut osan-

nut ottaa huomioon.
– No hanki heinää. Ja hae tänne sellainen lehmä, 

joka lypsää.
– Ei käy, teidän Armonne. Koko valtakunnasta on 

heinä loppu. Eikä ihmisilläkään ole kohta mitään, mitä 
pistää rinnan alle. Ja heidän on kylmä, kun villaa tuli 
vähän ja vanhat vaatteet alkavat olla kalaverkkoa kaikki 
tyynni.

Talvenkuningatar pohti tilannetta. Sitten hänellä 
välähti. – Lainataan naapurivaltakunnista, hän sanoi. 
– Hae kirjuri, niin minä sanelen kirjeet.

Pian piika palasi laahustava kirjuri vanavedessään. 
– Teidän Armonne, naapurivaltiot ovat sulkeneet rajan-
sa. He tietävät, että meillä on…äh, ongelmia ja …he 
eivät halua olla missään tekemissä kanssamme. He pel-



USVA 2/200841    

käävät pakolaisia ja tauteja ja…yleistä sekasortoa.
Talvenkuningatar ei vieläkään ymmärtänyt tilanteen 

vakavuutta. – Mutta minä haluan maitoni, hän huusi 
niin että kruunu tutisi hänen valkeilla kutreillaan. Sa-
nojaan vahvistaakseen hän tarttui valtikkaansa ja huitoi 
sillä sinne tänne. Siinä huitoessaan kuningatar osui 
katossa roikkuvaan olkihimmeliin.– Himmeli, joululta 
jäänyt, hän innostui. – Sellainen roikkuu joka mökis-
sä. Tässäkin linnassa joka huoneessa. Kirjuri, kirjoita: 
Täten minä, Vuodenkierron Valtakunnan kuningatar, 
määrään, että kaikki himmelit koko valtakunnassa pitää 
alas revittämän ja kuningattaren lehmille syötettämän. 
Jos joku niskoittelee, hänet pitää kylmimpään tyrmään 
heitettämän. Allekirjoitus: Talvenkuningatar. Ja sinetti 
päälle. Matkaan siitä, hus, hus.

Valtakunnan himmelioljista riitti yhdelle lehmälle 
kolmeksi päiväksi. Lehmä söi, märehti ja lypsi kolme-
na aamuna pienen kupillisen vetistä maitoa. Kun ne 
oli juotu, ymmärsi Talvenkuningatar vihdoin ankaran 
totuuden: Valtakunta kärsi. Ihmiset ja eläimet näkivät 
nälkää.

Kevätneidon, Kesäntyttären ja Sisar Syksyn voimat 
hupenivat päivä päivältä. He lepäsivät Sisar Syksyn huo-
neessa rääsyissään ja muistelivat itkien menneitä hyviä 
aikoja: kevään tuoksua, kesän lämpöä, syksyn satoa.

Kuka olisi uskonut, että Vuodenkierron Valtakunnan 
reippaat prinsessat ryhtyisivät sellaisiksi itkupilleiksi? 
Kuka olisi uskonut, että he antaisivat periksi? Ja kuka 
olisi uskonut, että asiat joskus olisivat niin huonosti, 
etteivät ne enää voisi huonommin olla?

Mutta kuten elämässä yleensäkin, kun on oikein vai-
keaa, voi sen jälkeen olla vain helpompaa.

– En enää koskaan voi pakata villaa säkkeihin, nyyh-
ki Sisar Kesäntytär. – Pakata villaa säkkeihin…hän toisti 
mietteliäästi. Sitten hän pomppasi pystyyn, pyyhki 
kyyneleensä ja niisti nenänsä epäprinsessamaisesti rääsy-
mekkoonsa.

– Nyt minä muistan. Minä muistan! Kuinka olin 
unohtanut, Kesäntytär ihmetteli.

– Mitä sinä muistat? Ja mitä olit unohtanut, huudah-
tivat Kevätneito ja Sisar Syksy. – Säkillisen perunoita? 
Laarillisen viljoja? Vai kenties omenapiirakan, he ar-
vuuttelivat.

– Rauhallisesti, siskot, toppuutteli Kesäntytär si-
sariaan. – Kauan sitten, isämme vielä eläessä, oli yksi 

epätavallisen hyvä villavuosi. Lampaat puskivat villaa 
niin, että tuskin jaksoin keritä ne. Villaa tuli kolme 
ylimääräistä säkillistä.

Kesäntyttären kalpeille poskille kohosi heikko 
innostuksen puna. – Piilotin ne aasitalliin varmaan 
kätköön. En tietenkään osannut edes kuvitella, miten 
kipeästi niitä joskus tarvitsisimme.

Kevätneito ja Sisar Syksy eivät olleet uskoa korvi-
aan.

Kesäntytär nauroi. – Meillä on paljon tehtävää. 
Meidän on näytettävä kaikille, että olemme kuningas 
Vuodenkierron tyttäriä.

Sisarukset ryhtyivät toimeen. Salaa he keräsivät kai-
ken tarvittavan ompeluhuoneeseen, retuuttivat sinne 
jopa Talvenkuningattaren kangaspuut ja lukitsivat 
oven. Sitten he sytyttivät takan, koska lämpimät kädet 
työskentelivät sutjakammin kuin kylmät.

He jakoivat työt. Sisar Syksy karstasi ja kehräsi 
villan. Kesäntytär värjäsi langat hennon vihreäksi, 
auringonkeltaiseksi ja syksyn täyteläisiksi väreiksi. 
Kevätneito, koska oli nuorin ja voimakkain, istui 
kangaspuiden ääreen ja paukutti kankaat. Lopulta 
kaikki kolme istuivat alas ja ompelivat itselleen uudet 
vaatteet. Kun ne olivat valmiit, riisuivat he vanhat 
rääsynsä, heittivät ne tuleen ja pukeutuivat upouusiin 
pukuihinsa.

Ja vaikka sisarukset olivat nälkäisiä, he saivat uusia 
voimia uusista vaatteistaan.

– Tunnen jo, kuinka talvi alkaa väistyä, Sisar Syksy 
sanoi ja katseli ihastuneena sisariaan. – Mutta vielä on 
työtä tekemättä.

Siskokset menivät Talvenkuningattaren huoneeseen 
ja yhtään empimättä riisuivat tältä puvun ja heittivät 
sen tuleen. Sitten he ojensivat sisarelleen tyhjän vilja-
säkin, johon he olivat ratkoneet pään- ja käsienmentä-
vät aukot ja käskivät tämän pukea se ylleen.

– En halua, Talvenkuningatar vastusteli. Eihän 
kuningatar voinut säkissä kulkea. – Eihän tästä puutu 
kuin tuhka, hän mutisi. – Tarkoitus pyhittää keinot, 
sisaret sanoivat. – Poikkeustilan aikana ovat kaikki 
keinot sallittuja. Säkki päälle ja oitis! Nyt on meidän 
vuoromme käskeä.

Talvenkuningattaren ei auttanut kuin totella. Säk-
kikangas pisteli ikävästi ja Talvenkuningatar kaipasi 
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talvipukunsa pehmeää, viileää kangasta. Hän käveli 
peilin eteen ja kauhistui. – Jos minä olen tämän näköi-
nen, niin missä kunnossa onkaan valtakuntani!

Valtiatar purskahti surkeaan itkuun. – Miten itsekäs 
olenkaan ollut, hän sanoi häpeissään. – Miten voin 
koskaan korvata teille ja alamaisille aiheuttamani pa-
han?

Talvenkuningatar näytti niin koomiselta säkki 
päällä ja kruunu päässä, että sisarien oli pakko nauraa. 
Sitten Sisar Syksy vakavoitui. – Minä tiedän. Kuljet 
nyt ainakin kaksi vuodenkiertoa säkissä. Niin talvet 
jäävät väliin. Me kasvatamme uusin voimin lampaita ja 
villaa. Ensi alkuun tässä valtakunnassa on vain kolme 
vuodenaikaa: kevät, kesä ja syksy. Parin vuoden päästä 
pääset sinäkin taas töihin.

Niin kävi. Kevätneito pyyhkäisi yli valtakunnan ja 

sirotti sen jokaiseen kolkkaan kaksinkertaisen annoksen 
kevätpulveria. Pian maa vihersi, puut saivat lehdet ja 
linnut palasivat laulamaan niiden oksille. Lehmät söi-
vät ruohoa niin että melkein halkesivat ja lypsivät niin 
paljon maitoa, että siitä riitti yllin kyllin kaikille siihen 
asti, kunnes hedelmät, marjat ja viljat kypsyivät.

Talvenkuningatar sulki Pohjanpuhurin ja Lumiher-
ran alimmaiseen tyrmään, eikä ollut varma, päästäisikö 
niitä sieltä enää koskaan. Ehkä kuukaudeksi joka vuosi. 
Tai korkeintaan kahdeksi. Siksi aikaa nyt ainakin, että 
järvet jäätyisivät ja metsät peittyisivät lumeen. Pitihän 
lasten luistelemaan ja hiihtämään päästä.

Sen pituinen se.

© Satu Grönroos 2008

Syksyn Suursärössä kaksi teemaa:
Taitelijan tajunta ja iltasatu

Teema 1: Taiteilijan tajunta. Inspiraatio, medi-
taatio, muusa ja stimulantit. Pohdintaa ideoiden 
synnystä, joogasta, urheilusta ja kemikaaleista. Miksi 
yksi runoilija käyttää alkoholia runon luonnin alku-
vaiheessa, mutta vaatii työstövaiheessa selväpäisyyttä 
ja hiljaisuutta, ja toinen toimii päinvastoin? Miksi 
prosaisti ei näe tarinan kaarta ollessaan humalassa, 
mutta juopotellessaan haluaa selvittää keskeneräistä 
kertomustaan kapakkayleisölle? Onko stimulanttien 
käyttö nykytaiteilijoiden keskuudessa häpeän vai 
kehuskelun aihe? Miksi pitäisi sytyttää tupakka in-
spiraation aallonharjalla? Olisiko surrealismi nähnyt 
päivänvaloa ilman huumeita? Pystyykö sattumanva-
raisen ja tahdonalaisen kuvaston lähteet erottamaan 
toisistaan? Syntyvätkö visiot pään sisä- vai ulkopuo-
lella? Mikä vaikutus muusan luonteella on teoksen 
lopputulokseen, tai muusan katoamisella fyysisestä 
elinpiiristä? Tuleeko joogaamalla tai urheilemalla 
paremmaksi kirjailijaksi? Aiheen tiimoilta julkais-
taan haastatteluja, esseitä, artikkeleita, kuvia, runoja 
ja kenties novellejakin.

Teema 2: Iltasatu. Särö julkaisee lukijoiden rauhoitta-
miseksi satuja, jotka on tarkoitettu iltaisin ääneen luet-
taviksi. Satuja haetaan kirjoituskilpailulla, jonka säännöt 
ja palkinnot ilmoitetaan tuonnempana Kiiltomadon ja 
Särön sivuilla. Varmana sääntönä pidettäköön, että satu-
jen tulee olla kerronnallisia ja jännitteellisiä, ja että niillä 
tulee olla tasapainottava vaikutus. Niiden tulee soveltua 
luettaviksi sekä lapsille että aikuisille. Maksimipituus on 
noin 10000 merkkiä välillyönteineen. Kaikista julkais-
tuista saduista maksetaan 70 euron julkaisupalkkio.
Lisäksi: Haussa jälleen Uuden Itämaan Nouseva novel-
listi, runoilija ja kansikuvataiteilija.

Tuplasärön laajuus on 130-160 sivua. Deadline 
12.9.2008. Numero ilmestyy marraskuussa. Lähetä 
juttuideat ja haastatteluvinkit toimitukselle hyvissä 
ajoin ennen deadlinea! Valmiin aineiston jättöpäivä 
12.9.2008. Lisätiedot: sarolehti@gmail.com tai Mark 
Mallon, puh. 041 535 6065.

Muistathan, että Uuden Itämaan kirjallisuus- ja kult-
tuurilehti Särön vuosikerta maksaa vaivaiset 20 euroa 
-- ja että yksittäisnumeroita voi tilata postimaksutta.

Aineisto lähetetään osoitteeseen sarolehti@gmail.com tai 
Särö, toimitus, Kokonniementie 6, 06100 Porvoo. Lä-
hetettyä aineistoa ei palauteta ellei asiasta ole etukäteen 
sovittu. http://www.sarolehti.net
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Muulin jos saisin
Heikki Nevala

E
lipä kerran metsämökissään yksin puunhak-
kaaja. Hän oli jo vanha mies, vaikkakin yhä 
väkivahva ja suoraselkäinen, tavoiltaan tosin 

pahansisuinen. Päivät pitkät puunhakkaaja ahersi 
raskaassa työssään, kaatoi suuret hongat, sahasi ne lau-
doiksi tai pilkkoi polttopuiksi, ja kuljetti kaiken myy-
täväksi. Hän piti siitä, työstään ja metsästään, elämästä, 
oli ainakin pitänyt. Mutta silti sadepäivinä yksinäisyys 
tarttui häneen vanhojen kuusten koukkusormista kuin 
naava takertuu harteille matalista oksista. Ja kun yhä 
useampi alakuloinen syksy sateineen jäi taakse, painui-
vat hänen hartiansa päivien harmaan raskaan vaatteen 
alla; yhä lisää täytti pahansisuisuuden tumma viini 
hänen sielunsa pikaria. 

Kivenkolossaan unohdettuna lymyävä kyy — sel-
lainen minustakin lopulta tulee, ajatteli puunhakkaaja 
apeana yksinäisyydestään. Laiha ja vanhaakin vanhem-
pi, kiukkuinen ja katkera ja myrkyllinen olento, jota 
jokainen elävä syystäkin kavahtaa. Mutta sadepäivien 
öinä puunhakkaaja näki aina merkillisen unen. Hän 
uneksi hymystä, joka oli hienopiirteinen ja valkea kuin 
vastasatanut lumi tai norsunluu: salaperäinen kalpea 
hymy yhtä värittömillä kasvoilla, joiden täytyi kuulua 
maailman kauneimmalle neidolle. Ja herätessään unes-
taan aamuun ja lintujen lauluun tunsi vanha puunhak-
kaaja aina yhtä selittämätöntä kaipausta.

Aluksi tuo tunne oli vain pimeään pakenevien virva-
tulten loimua, yhtä mahdotonta tavoittaa. Mutta kun 
yhä uudet harmaat päivät tulivat ja menivät, syveni 
tunteen hehkukin vähitellen aidoksi ikäväksi ja sen 
myötä rakkaudeksi. Ja vaikka tämä kaikki kävi kuin 
varkain, eikä puunhakkaaja ymmärtänyt mitä hänen 
sisimmässään tapahtui, tiesi hän silti, että jossain täy-
tyi olla joku jonka kanssa jakaa metsän antimet. Hän 
kaipasi vierelleen ystävää, joka ymmärtäisi hänen mur-
heensa; kumppania puunhakkaaja ikävöi, seuraa mö-
kin kuistille vanhuuden tehtyä hänessä voimat riistä-
vän työnsä. Jos minulla vain olisi joku, ei minun enää 
koskaan tarvitsisi tuntea pahansuopuuden kasvavan 
sisälläni yksinäisyydestä, näin ajatteli puunhakkaaja.

Hän katsoi ulos metsämökkinsä pienestä akkunasta 
ja näki pihamaalla sateen kastelemat kärrynsä. Polt-

topuita tai lautoja täyteen lastattuna ne olivat hänen 
taakkansa, yhtä raskas kuin yksinäisyys. Eikä kummal-
lekaan kuormalle ollut auttajaa, ei vetojuhtaa. Vain 
kaipaus jostakin, jolle hänellä ei ollut kunnollista ni-
meä… Hän tuijotti ulos sateesta märkään, hämärään 
metsään. 

”Muulin jos saisin…”, hän kuiskasi.

S
attui sitten eräänä päivänä outoja, kun puun-
hakkaaja oli vetämässä kärrykuormallista 
halkoja kuninkaan maan pääkaupunkiin. Hän 

näet aikoi myydä kuormansa käypään hintaan ja ostaa 
rahoilla kaipaamansa muulin, sillä puunhakkaaja tiesi, 
että elämän tiet tulisivat pian liian raskaaksi hänen 
kulkea vain yksinään. Mutta puolimatkassa kaupun-
kiin puunhakkaaja kohtasi matkustavaisten kärryko-
lonnan.

”Hoi!” huusi ensimmäinen matkaaja, joka osoittau-
tui väkäleukaiseksi ja luihuviiksiseksi maustekauppi-
aaksi.

”Hoi!” vastasi puunhakkaaja.
”Minne miehellä matka?”
”Jos se sinua liikuttaa, niin kuninkaan pääkaupun-

kiin, myymään halkoja”, mutisi puunhakkaaja vähin-
täänkin epäkohteliaaseen sävyyn, sillä kaikki väkäleu-
kaiset ja viiksekkäät kauppiaat olivat hänestä kitsaita 
ja ahneita luonnoltaan.

Tuimia katseita vaihdettiin puolin ja toisin. ”Hank-
kisit itsellesi vaimon, niin et olisi niin kiukkuinen!” 
joku huusi lähellä seisovista kärryistä puunhakkaajalle.

Väkäleuka naurahti tästä ja sanoi: ”Tekisit viisaasti, 
jos vain liittyisit retkueemme jatkoksi. Asiat kun eivät 
ole hyvin kuninkaan pääkaupungissa.” Hän kiersi 
viiksiään etusormensa ympäri. ”Ja hullulla mallilla on 
itse kuningaskin, kun tytärtään vain yrittää naittaa. 
Siihen ikään on näet prinsessa tullut… Vaan liekö 
kenestäkään tyttären huolijaksi, niin pahasti ovat hä-
nen asiansa.” Hän sylkäisi maahan kärryjensä viereen. 
”Me olemme matkalla itäisiin kaupunkeihin”, jatkoi 
Väkäleuka. ”Tule mukaamme. Kyllä sielläkin poltto-
puita tarvitaan.”
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Mutta vanha puunhakkaaja ei halunnut liittyä mat-
kustavaisten kolonnaan. Kuninkaan pääkaupungissa sai 
puukuormasta kuitenkin parhaimman hinnan ja muu-
leissakin oli enemmän valinnan varaa siellä kuin yhdessä-
kään idän kaupungissa. Niin hän jatkoi taivaltaan yksin 
eteenpäin. 

Kun kärrykolonnan kulki puunhakkaajan ohi, sieltä 
ilkuttiin hänelle taas suureen ääneen. ”Prinsessan kättä 
vain taidat sinäkin olla vailla, vaikka hänen kohtunsa on 
yhtä maho kuin muulitamma! Tai liekö sillä iässäsi enää 
niin väliä…”, he nauroivat. Tästäkös läikähti puunhak-
kaajan pahansisuisuus! Ja pilkasta suivaantuneena hän 
tempasi äkisti kirveen vyöltään ja halkaisi sillä paha-
suisimman kiusaajan kärrynpyörän. Jo kavahtivat tätä 
muut, pitivät pilkkansa mahassaan, ja hän sai jatkaa mat-
kaansa rauhassa.

Kärrykolonnan väistyttyä ei mennyt kovinkaan kauaa, 
kun puunhakkaaja tapasi tiellä notaarin. Tämä pyyhälsi 
häntä vastaan puuskuttavana ja punakkana kuin omena.

”Hoi!” huusi puunhakkaaja, sillä hän arvosti lakia ja 
oikeutta, ja siten vähäsen myös notaareita.

”Hoi!” vastasi hengästynyt ja pelästynyt notaari.
”Mistä tulet?” kysyi vanha puunhakkaaja.
”Kuninkaan pääkaupungista”, virkkoi notaari ja 

muuttui heti sen sanottuaan kalpeaksi kuin liitu. ”Voi 
ystäväni: hirviö vaanii siellä matkaajaa, heti kaupungin 
portilla — aivan kamala olento! Sulhokseen se yrittää 
saada jokaista saapuvaa miestä. Eikä kuningas tee asialle 
mitään tai kaupunki puutu siihen lainkaan. Pöyristyttä-
vää, pöyristyttävää!” hän huohotti. ”Viisaasti tein, kun 
pyörsin askeleeni ennen kaupungin porttia. Ja sano mi-
nun sanoneeni, ystäväni, viisaasti teet sinäkin kääntyessä-
si heti takaisin!”

Mutta vanha puunhakkaaja ei notaarin kuiskutuksille 
juuri korvaansa lotkauttanut. Hän vain murahti itsek-
seen ja hiveli vyöllään roikkuvaa kirvestä. Sen terässä oli 
kolme lovea, yhtä monta kuin oli ollut niitä liekkiöitä, 
jotka olivat hänen isänsä kerran yösydännä aseen äärelle 
johdattaneet. Kolme oli myös niiden metsän hirviöi-
den luku, jotka hän itse oli kirveellä nuoruudessaan 
surmannut. Eikä puunhakkaaja siten pelännyt. Ei hän 
kammonnut yhtäkään elävää tahi kuollutta, jotka vain 
hänen aseeseensa kaatuivat. Ja tokkopa kaupungin por-
tilla kuitenkaan vaani hurjiksi pedoiksi naamioitunutta 
rosvojoukkoa kummallisempaa. Niin hän jatkoi huoletta 

matkaansa.
Kuninkaan pääkaupunkia ympäröivillä tiluksilla 

puunhakkaaja kohtasi kolmannen kaupungista pake-
nijan. Tai niin hän tykönään asiasta ajatteli, sillä tämä 
kirjava-asuinen muukalainen juoksi miekkoineen kau-
kana tähkäpäiden keskellä pelosta suunniltaan. Näky 
toi puunhakkaajan mieleen ylhäisen, sillä pakenijalla 
oli yllään yhtä koreat vaatteet kuin kuninkaallisilla 
voisi kuvitella olevan. Pakenija ei sentään voinut olla 
kuningas, sillä juoksu oli selvästi nuorukaisen menoa ja 
valkoinen parta puuttui kokonaan. 

Puunhakkaaja rypisteli hetken reheviä kulmiaan, 
mutta jatkoi kulkuaan määrätietoisesti. Tapaus sai hä-
net hyvin mietteliääksi, ja hän pohtikin antaumuksella 
säikyn notaarin lausuman varoituksen todenperäisyyttä, 
hirviötä kaupungin portilla. Mitä kitsaan maustekaup-
piaan uutiset kuninkaasta ja tämän tyttärestä mahtoi-
vatkaan tarkoittaa, entä kaikki matkalla kohdatut mer-
kit ja niiden taakse kätkeytyvä totuus? Mutta jo kohta 
puunhakkaaja huomasi mietteensä tuloksettomiksi, 
joten hän päätyi ajattelemaan muulia, jonka hankkisi. 
Se olisi ruskea karvoiltaan, hyvä ja varma vetojuhta. 
Paras apu hänen jokaiselle raskaalle kuormalleen. Puun-
hakkaaja tunsi itsensä onnelliseksi, eikä hän enää muis-
tanut, mitä kauppiaat olivat hänelle ilkkuneet muulista 
ja prinsessasta.

S
aapuessaan sitten kuninkaan pääkaupungin 
portille puunhakkaaja ymmärsi äkkiä, mikä oli 
siellä asioiden oikea tola.

Olento kohosi kaupungin kivimuurin laella ma-
jesteettisena ja valtavana kuin pimeyttä hohtava täh-
tisumu. Yhdessä hetkessä se oli jättiläisapina, jolla oli 
hirvittävä mustekalan pää ja papukaijan nokka; toisessa 
sillä oli enkelten siivet ja ylpeän leopardin turkki, leijo-
nan vartalo ja naisen rinnat ja mitä kauneimman tytön 
kuin prinsessan kasvot. Mahtavana ja käskevänä hirviö 
pudottautui muurilta puunhakkaajan ja tämän kuor-
man tielle.

”Tietämätön älköön tästä portista käykö”, vanha 
puunhakkaaja kuuli kammottavan äänen ajatuksissaan. 
Se oli kuin hahmottoman pelon kuiskutusta. ”Joka ei 
arvoitustani näe, ymmärrä, hänet yksin tein pimeyteen, 
kivilouhikkoon syöstäköön sellainen henki!”



USVA 2/200845    

Ja puunhakkaaja näki, miten 
olento hänen edessään muutti 
jälleen muotoa, miten naisen 
kasvot loistivat varjojen 
keskeltä kuin norsun-
luinen naamio tai val-
kea läiskä. Ja hän näki 
sen silmissä alastomien 
ihmisten rykelmän: 
surkeat ihmisparat, 
sieluorjat keskellä lopu-
tonta, terävien kivien 
muodostamaa vainiota, 
jota myös epäonniseksi 
rakkaudeksi kutsutaan…

”Kuule siis: mikä on tuo 
otus kumma, joka ei maail-
maa täyttää voi; hurjankaunis 
hevoinen, ylpeä aasikin, molem-
mat ne tuntee sen; vaan niistäpä ei 
itse oo se kumpainenkaan?” sanoi hah-
moton ääni ilmoille arvoituksensa.

Mutta vanha puunhakkaaja pysyi mykkänä, sillä 
hän ei ollut koskaan ollut hyvä tämän kaltaisissa kysy-
myksissä. Sen sijaan hän tiesi, miten kirves piti upottaa 
kelopuun kovaan runkoon, miten ikihongat hakattiin 
maahan… Ja hän tunsi jälleen tutun pahansisuisuu-
den kuohahtavan sisällään, sillä hän oli jo lähes perillä 
kaupungissa. Ilman tätä kohtaamista hän olisi jo to-
rilla kärryineen, myisi kuormaansa sylillinen toisensa 
jälkeen, ja valitsisi muulinsa, parhaan koko kaupun-
gissa… Hänelle hyvän ja sopivan. Ilman tätä hirviötä, 
tuota kurjaa olentoa! Eikä hän pelännyt.

Kun hirviö tuli kohti kietoakseen puunhakkaajan 
varjoihinsa, tempasi tämä kirveen vyöltään ja kaikilla 
voimillaan upotti sen valkeaan läiskään pimeyden kes-
kellä. Lovinen terä halkaisi olennon pään, joka näytti 
mitä ihanimman naisen kasvoilta.

Ja niin kävi, että hirmuinen olento kuoli vanhan 
puunhakkaajan käden kautta. 

Mutta miksi kaupungin kaduilla ihmiset eivät 
ilakoineet hirviön kuolemasta, vaikka he olivat nyt 
ikuisiksi ajoiksi vapautuneet pedosta? Ei ollut siellä 
lainkaan riemukasta tanssia, ei laulua. Ei ollut iloa lain-
kaan, vain synkkä ilme suruhunnun tavoin ihmisten 
kasvoilla. Ja kuninkaan satumaisen linnan varjo lankesi 
kaupungin ylle. 

Silloin vanha puunhakkaaja näki toriaukiolla 
valkeasta helmimarmorista veistetyt patsaat. 

Ne esittivät tyttöä tanssiaispuvussaan, 
nuorta naista, jonka täytyi olla maa-
ilman kaunein. Hänen puvussaan 
kimalsivat rubiinit ja timantit, mar-
morihiuksilla lepäsi kultainen tiara, 
johon oli jalokivin kirjattu sudenko-
rentoja. Vanha puunhakkaaja arvasi, 
ettei kyse voinut olla kenestäkään 
muusta kuin kuninkaan maan iha-
nasta prinsessasta. Mutta miksi nei-

don kasvot toivat mieleen hänen sade-
päivien unensa, miksi ne muistuttivat 

norsunluunaamiota varjojen keskellä… 
Puunhakkaaja tuijotti kauempana 

kohoavaa kuninkaan linnaa, joka jylhänä 
langetti tumman varjonsa hänen ja koko 

kaupungin ylle. Ja sillä hetkellä hän ymmärsi, 
etteivät asiat ole usein sitä, miltä ne ensisilmä-

yksellä näyttävät. Hän käsitti, että mielessämme me 
helposti annamme kaipauksellemme muodon, vaikka 
tuo muoto ei usein ole se, mitä me todella kaipaamme. 
Siten ajateltuaan puunhakkaaja tiesi, ettei enää koskaan 
voisi saada muuliaan, jota niin kaipasi. 

Niinpä lähti vanha mies kuninkaan maan pääkau-
pungista tyhjin käsin. Ja vain hetkeksi hän seisahtui 
muurin ulkopuolella, paikassa, missä hirviön varjo-
mainen ruumis lepäsi. Hetken puunhakkaaja katsoi 
kirveensä terää, johon oli nyt ilmestynyt neljäskin lovi. 
Hetken hän antoi katseensa viipyä viljavainioilla, tähkä-
päissä, joita tuuli surullisena keinutti. Ja hän ojentautui 
hirviön liikkumattoman ruumiin ylle, varovasti, vaalien 
ja varjellen poimi rikkoutuneen norsunluunaamion, 
jossa oli maailman kauneimman naisen kasvot. Niihin 
kasvoihin hänkin oli hukkunut… Ja vain sirpaleet mu-
kanaan, ilman muulia, ilman puukuormaansa vanha 
puunhakkaaja palasi kotimökkiinsä. Kerrotaan, että hän 
eli metsässään vielä monta vuotta, ypöyksin niin kuin 
oli elänyt koko elämänsä, vaalien kasvoja, joita oli rakas-
tanut.

© Heikki Nevala 2008

© Kuva: Christopher Badzioch / IStockphoto.com
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Heikki Nevala on jyväskyläläinen ohjelmistotekniikan 
maisteri, joka harrastaa myös vapaana toimittajana 
työskentelyä. Hänen tuotantonsa on monipuolista: 
novellitekstit ulottuvat kauhukertomuksista scifi in ja 
fantasiaan, mutta mukaan mahtuu myös muutama val-
tavirran puolelle tehty tutkimusmatka. Vuonna 2007 
Nevala voitti Portti-lehden novellikilpailun jaetun 3. 
palkinnon. Hänen kauhuaan on nähty myös Novan 
kunniamainittujen joukossa. Tällä hetkellä Nevala toi-
voo pääsevänsä irti “vielä muutama novelli ennen ro-
maania”-syndrooman “vielä muutama novelli”-osasta.

© Kuva: Martina Orlich / IStockphoto.com
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I 

E
nsimmäisenä yönä näin unta, että harpoin 
marmorisia portaita pitkin ylös kohti suurta 
linnaa. Saappaita minulla ei enää ollut. Vanha 

noita seisoi linnan portailla. 
- Tervetuloa kotiin, poika, noita sanoi unessa ja 

tarttui olkavarsiini puristaen niitä kovaa. 
Tunsin unessa olevani oikeasti tervetullut, vaikka 

en tiennyt, miksi hän kutsui minua pojakseen. 
Kuljimme loput portaat ylös. Heräsin, kun ovi 

aukeni. 

II

T
oisena yönä näin unta, että astuin ovesta 
sisään linnaan ja putosin maassa olevaan 
koloon. Kolo muuttui nopeasti säkiksi, jon-

ka suun joku sulki. Säkin perällä oli ruokaa. 
Pelästyin, sillä tajusin, että kohta minut 

tapettaisiin ja vietäisiin lahjaksi jollekin hallitsijalle. 
Kamppailin tieni ulos ja saatuani säkin solmun auki ja 
työnnettyäni pääni ulos näin pois loikkivan jäniksen. 

Huomasin kuitenkin joutuneeni aivan toiseen 
paikkaan. Olin kaivon pohjalla. Tiesin nyt näkeväni 
unta, johon aiemmin päivällä lukemani kirja oli 
jättänyt jälkensä. Seisoin nilkkoja myöten likaisessa, 
kylmässä vedessä ja katselin suunnatonta käärmeen 
kaltaista ruhoa. Veden pinnalla näkyi vain osia, 
käärme oli kuollut kauan sitten ja jäänyt puristuksiin 
kaivon pohjalle. 

Käteeni oli ilmestynyt miekka ja minulla 
oli vaatteet ja tunsin olevani vanhan romaanin 
päähenkilö. Huomasin kaivon seinässä oviaukon ja 

suuntasin sitä kohti. Juuri kun olin ehtinyt ovelle, 
heräsin. 

III

K
olmantena yönä näin unta, että kuljin 
ylös kierteisiä portaita. Heräsin kun 
tulin ovesta ulos ja ehdin vaivaisen 

sekunnin ajan nähdä kauan sitten kuolleen äitini. 

IV

N
eljäntenä yönä näin unta, että äitini 
seisoi linnan tornin huipulla, kädessään 
radiopuhelin, jolla hän antoi ohjeita 

yläpuolellamme hurisevalle helikopterille. 
- Mennään takaisin kotiin, äitini sanoi. 
Helikopterin lentäjällä oli aurinkolasit. Hän 

ojensi kätensä ja sanoi: - Kotiin ei voi enää mennä. 
Helikopteri vei äitini ja minut toiseen palatsiin, 

joka lepäsi mädäntyneiden puunlehtien täyttämän, 
löyhkäävän joen varrella. 

Joen rannalla maamiehet tekivät heinää. He olivat 
nälkiintyneen, epätoivoisen näköisiä. Tunnistin 
heitä joitakuita kasvoilta, mutta en tiennyt, keitä 
he olivat. Osa heistä huuteli äidilleni ja minulle 
hävyttömyyksiä. 

Kun palatsin ovi aukeni äidilleni ja minulle, 
heräsin. 

Saapasjalkakissan viimeiset unet
Juri Nummelin
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V

V
iidentenä yönä en nähnyt unia. 

VI

K
uudentena yönä minusta oli tullut gladi-
aattori. Minulla oli kädessäni sama miek-
ka, joka oli ilmestynyt käteeni käärmeen 

luolassa. Minun piti tuhota maan presidentti, joka 
seisoi edessäni kultaisella pölyävällä hiekalla tumma 
puku päällään, kalvosinnapit hehkuen auringon valon 
osuessa niihin. Hän oli aiemmin ollut työnantajani 
Carabasin markiisi, joka oli omistanut tai ainakin 
väittänyt omistaneensa suuria aloja peltoa. Se oli aikaa 
ennen kuin olin muuttunut ihmiseksi. 

Vai oliko sellainen muutos todella tapahtunut? En 
ollut enää varma. 

Juuri kun unessa nostin miekkani, käteeni tartuttiin. 
Se oli sama helikopterinlentäjä, jonka olin nähnyt 

aiemminkin. Hän toi mieleeni muistumia ajalta, jolloin 
olin vielä eläin, enkä tiennyt kaikkea maailmasta. Hän 
totesi uudestaan: - Kotiin ei voi enää mennä. 

Presidentti, entinen Carabasin markiisi, ojensi 
kätensä ja sanoi: - Tule, minä vien sinut kotiin. 

Pudotin miekan hiekalle ja tartuin hallitsijan 
vahvaan, suonikkaaseen käteen. Ehdin tajuta, että se oli 
ansa. 

VII

S
eitsemäntenä yönä en nukkunut. Kuvittelin juo-
vani myrkkyä ja kuolevani sängylle. 

VIII

K
ahdeksantena yönä minut puettiin val-
koiseen harsoon ja minut kannettiin pois. 
Kadulla minua odottivat kahden valkoisen 

hevosen vetämät valkoiset vaunut. Vaunujen kuskina oli 
helikopterin pilotti. Hän otti aurinkolasinsa pois - ih-
mettelin, miksi hän piti niitä yöllä - ja sanoi: - Kotiin ei 
voi enää mennä. 

© Juri Nummelin 2008

Juri Nummelin (s.1972) kuvittelee 
toisinaan olevansa pulp-kirjailija, 
mutta hänen pimeä puolensa kir-
joittelee kokeellista kirjallisuutta. 
Oikeasti hän on tietokirjailija.
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Esikoisromaanini Kadonneet kyyneleet ilmestyi hei-
näkuun alussa Gummerukselta. Kirjassa vuorottelevat 
kappaleet, joissa kerrotaan teini-ikäisen Roosan ahdista-
vasta elämästä ja Punakanelin fantasiaseikkailusta aivan 
toisaalla. 

Kirjoitan tässä joitain huomioita kirjan 
tekoprosessista. 
 

Näytelmien ja roolipelien kautta 

Kadonneet kyyneleet koki poikkeuksellisen monivaihei-
sen prosessin ennen kuin löysi muotonsa – ennen kuin 
ylipäätään tajusin, että se on romaani. 

Kaikki alkoi kirjailija Emma Puikkosen vetämässä 
kirjoitusworkshopissa, jossa yhtenä harjoituksena piti 
kirjoittaa lyhyt satukertomus. Tein työtä käskettyä 
ja kirjoitin tarinan kahdesta keijusta nimeltä 

Punakaneli ja Valkeakuulas, jotka asuivat ison meren 
keskellä lähekkäisillä saarilla. Tarina kertoi heidän 
tutustumisestaan ja erostaan. Kuvasto oli ikään kuin 
synkempi versio Elsa Beskowin Auringonmuna-sadusta. 

Aloin pyöritellä hahmoja mielessäni ja laajentaa 
niiden maailmaa. Olin siinä vaiheessa kirjoittanut 
jonkin verran näytelmiä ja päätin, että tästä tuleekin 
koko perheen seikkailunäytelmä. Punakanelin 
ja Valkeakuulaan kohtaaminen toimikin vain 
alkuna tarinalle, joka noudatti melko perinteisiä 
fantasiaseikkailun kaavoja, joskin voimakkain 
pasifi stisin sävyin. Omenakeijut lähtivät pelastamaan 
valtakuntaansa pahoilta kenraali Tuonenkielolta. 

Kirjoitin näytelmästä synopsiksen, mutta jotenkin 
sekään ei ottanut tuulta alleen. Olin kuitenkin jo 
laajentanut maailmaa aika paljon ja keijujen olemuskin 
alkoi selvetä. Tai oikeastaan ne eivät olleet enää niitä 
Elsa Beskowin ja Rudolf Koivun keijuja, joista olivat 
lähteneet, vaan sukupuolettomia kasvien henkiä, 
jonkinlaisia emuita ehkä.  

Kokeilin hahmoja ja maailmaa myös roolipelinä, 
mikä sekin alkoi kutakuinkin samasta tilanteesta. 
Toinen pelaaja oli Punakaneli, toinen Valkeakuulas, 
minä kuvailin tapahtumia ja pelasin Viiksisiippaa, 
Kasiaista ja kaikkia muita hahmoja. Vedin peliä vain 
yhden kerran, mutta siinä sain kuitenkin tartutettua 
innostukseni jo kahteen muuhun ihmiseen. Aloin 
uskoa, että tästä tulee jotain. 
 

Romaaniksi 

Aloin miettiä, voisiko Punakanelin seikkailuista saada 
romaanin. Aloin hahmotella tarinaa ja teemoja tarkem-
min, kehittää hahmoista psykologisesti uskottavampia 
ja miettiä millaista kieltä haluan käyttää. 

Suurin muutos tapahtui, kun mietin tarinan 
suhdetta meidän maailmaamme. Olin aika 
varhaisestakin vaiheesta mieltänyt Punakanelin 

KYYNELTEN TAKANA 
Mike Pohjola 
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maailman lapsuuden keijusatujen maailmaksi, jossa 
ei enää olekaan niin kivaa: keijut tappavat toisiaan 
hirvittävässä sisällissodassa ja psykologistakin väkivaltaa 
piisaa. 

Jossain vaiheessa tajusin, että tämähän on yksi koko 
tarinan kiinnostavimmista puolista, eikä sitä missään 
nimessä kannata jättää rivien väleihin tarkkaavaisten 
lukijoiden huomattavaksi, niin kuin liian usein teen. 
Aloin miettiä, voisinko jopa esitellä sen henkilön, joka 
lapsena oli käynyt tuossa maailmassa. Ja mitä hänelle 
sitten oli tapahtunut? Miksi hän ei enää käynyt siellä? 
Miksi hän alunperin oli alkanut käydä siellä? 

Näihin kysymyksiin vastaaminen muuttui yhä 
kiinnostavammaksi ja lopulta tajusin, että haluan 
kertoa Roosasta (eräänlainen traumatisoitunut Liisa 
Ihmemaassa) yhtä paljon kuin Punakanelistakin. 
Hahmottelin kirjan muodon sellaiseksi, että kerronta 
vaihtaa tyyliä ja näkökulmaa Roosasta Punakaneliin 
ja takaisin aina lukujen välillä. Tämä oli se lopullinen 
kipinä, joka sai minut haluamaan sijoittaa aikaani 
nimenomaan Kadonneiden kyynelten kirjoittamiseen. 

En kuitenkaan halunnut tehdä aivan perinteistä 
fantasiatarinaa, jossa kirjan ekan neljänneksen jälkeen 
nykyihminen siirtyy satumaailmaan, vaan luodata 
maailmojen eroa jotenkin syvemmältä. (Tarkemmin en 
kuitenkaan aio spoilata.) 
 

Airiit 

Mitä pitemmälle romaanin tarinan rakennus eteni, 
sitä tyytymättömämpi olin “keiju”-sanaan. Roolipelit 
ovat opettaneet, että hahmoille ei pidä koskaan sanoa: 
“Näette haltian.” Sitten reaktio on : “Ahaa, se on hal-
tia.” Jos halutaan outoutta ja ihmeentuntua, sen pitää 
kummuta kielestä. Roolipelikirjassani Myrskyn aika 
oivalsin tämän ensimmäistä kertaa ja nimesin kirjan 
melko persoonalliset demonit piiroiksi. Näin ne fanta-
siakansat syntyvät ja erkaantuvat muista. 

Tiesin, että halusin keijuilleni jonkun nimityksen, 
joka olisi kaunis ja sointuva, vähän kuin Päivänsäteen 
ja menninkäisen säkeet. Sen pitäisi jotenkin etäisesti 
liittyä valoon ja eteerisyyteen, ja mielellään myös 
taipua kauniisti. 

Listasin joitain sanoja, joissa esiintyi jotain 

toivomastani: keiju, kukka, karhu, kevät, siivet, korento, 
kukinto, aurinko. Jonkin aikaa mietinkin, pitäisikö 
olentoja kutsua korennoiksi. 

Kehittelin lisää ja koetin löytää yhdistelmän sanoista 
aurinko, korento ja angervo. Vaikutti siltä, että post-
keijuni ovat aurintoja tai aurentoja. Ne ovat mielestäni 
kauniita sanoja, mutta eivät vielä helky lausuessa 
toivomallani tavalla. 

Lopulta mietin erilaisia eläinten nimiä ja sitä, miten 
ne taipuvat. Ehkä kauneimmin taipuu mielestäni tämä: 
Kauris, kauriin, kauriilta, kauriiden. Otin sen pohjaksi 
ja lopulta ymmärsin, että Punakaneli ja Valkeakuulas 
ovat airiita. 

Hauskaa kyllä, airis on sanana melko lähellä 
englannin sanaa “fairy”, mutta siinä on mielestäni silti 
jotain suomalaisempaa ja maanläheisempää.  

Koska airiit olivat sukupuolettomia, koetin myös 
pitää huolta siitä, että heidän moninaiset tittelinsäkään 
eivät ole sukupuolettomia. Ei siis kuninkaita, ruhtinaita, 
puhemiehiä tai mitään sellaista. Onneksi suomen 
kielessä on paljon myös neutraaleja nimikkeitä. Niinpä 
korkea-arvoiset airiit ovat ministereitä, kenraaleita, 
kansliapäälliköitä ja ritareita. 
 

Musiikki 

Kirjoittaessani pyrin aina rakentamaan tietokoneelle 
soittolistan teemaan ja tunnelmaan sopivista kappaleis-
ta. Tällä kertaa kyse oli etupäässä rockista ja goottipopis-
ta, jossa oli jonkinlaisia ankeaan lapsuuteen tai satuihin 
liittyviä yhteyksiä. 

Loppuvaiheessa tajusin, että koska kirjoitan kahta 
erilaista maailmaa, tarvitsen myös kaksi erillistä 
soittolista. Punakanelin soittolistassa oli sellaisia biisejä 
kuin Metallican Enter Sandman, Inkubus Sukkubuksen 
Away With the Faeries ja Tyrävyön cover Päivänsäteestä 
ja menninkäisestä. Roosalla puolestaan Indican 
Lapsuuden metsä, Maija Vilkkumaan Ei ja Curen Th e 
End of the World. 

Päädyin laittamaan kirjan loppuun tiivistetyn ja 
yhdistetyn version soittolistoistani, sekä lisäksi luettelon 
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kirjoittamista inspiroituneista kirjoista. (Niitähän oli aika 
paljon, kun juttu oli aika selkeässä intertekstuaalisessa 
suhteessa sellaisiin teoksiin kuin Liisa Ihmemaassa, Velho 
ja Leijona, Ozin velho jne.) 

Wordtrack ja Soundtrack on toistaiseksi mainittu 
kaikissa kirjaa käsitelleissä lehtikirjoituksissa, Turun 
Sanomien mukaan niissä näkyy roolipelien vaikutus 
kirjoittamiseeni. Totuus on, että pöllin idean Sari 

Peltoniemen Ainakin tuhat laivaa -novellikokoelmasta, 
jossa yhden tarinan päähenkilö tekee samoin. Kiitos ja 
anteeksi, Sari! 

 

Seuraavaksi 

Kirja on nyt kaupoissa ja jännityksellä odotan lehtien 
arvosteluja ja lukijoiden kommentteja.  

Loppu jää sikäli avoimeksi, että jatko-osa voisi olla 
mahdollinen. Vakuuttelin itselleni, että tämä kuuluu 
tämäntyyppisten kirjojen tyyliin, mutta toisaalta paljon 
maailmasta on vielä käsittelemättä. Nyt, kun julkaisun 
myötä väkisinkin palaa kirjan pariin, ei voi olla 
jatkamatta aikaisemmin keskenjääneitä ajatuksia. 

Olen luvannut itselleni kirjoittaa tänä kesänä jotain 
ihan muuta ja syksyllä aika mennee opiskeluiden 
parissa. Silti vähän väliä ajatukset tuntuvat palaavan 
Punakanelin ja Roosan elämään – varmaankin tuttu 
ilmiö minua kokeneemmille kirjailijoille. 

© Mike Pohjola 2008

Kuva: Gummerus


