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Sisällys

Usva 3/2007 on omistettu kauhulle, ja se on tehty yh-
teistyössä Deathwriters-foorumin kirjoittajien kanssa. 
Numerossa on niin psykologista kauhua kuin yliluon-
nollisia elementtejä sisältäviä novelleja.

Piia Tirrosen Karuselli on tarina yksinäisestä pojasta, 
joka on aina halunnut leikkiä pihalla olevassa karusellis-
sa. Elottomalta näyttävällä esineellä voi olla sielu ja oma 
tahto, joka haluaa auttaa, mutta myös kostaa. Lapsi on 
päähenkilönä myös Jani Torvisen novellissa Poika, joka 
sijoittuu 1800-luvun lopun Englantiin, kulkutautien ja 
nimettömän, varjoissa kulkevan kuoleman aikaan. Tom 
haluaa auttaa pahasta yskästä kärsivää äitiään, mutta 
katujen varjoissa vaanii muutakin kuin varkaita ja rette-
löitsijöitä.

Kesäkissan päähenkilö, lomalla oleva kauhukirjailija, 
yrittää rentoutua ja olla ajattelematta kaikkia uniin 
väkisin tunkevia painajaisia. Saunan lämmittelyn lomas-
sa ilmaantuu kuvioihin myös sängyn lämmittäjä, mutta 
suhde on alusta saakka epäsuhteinen – kirjailija itsekin 
yrittää sanoa sen kesäheilalleen. Tämä psykologinen, 
jännitystä tihkuva novelli on Tuomas Salorannan käsi-
alaa.

Ullakko on tiivistunnelmainen sukellus mielen pimeään 
puoleen ja salaisuuteen, joka ei halua pysyä haudassaan. 
Novellin kirjoittajalta Juha Rautiolta on numerossa mukana 
myös runo Kun syreenit viimeksi kirkuivat. 

Tarja Sipiläisen Kryptomaniaa todistaa, että niinkin 
yksinkertainen asia kuin krypton täyttäminen voi olla 
terveydelle vaarallista. Kahden lukiolaispojan viaton 
ristikontäytön nopeuskisa saa Twilight Zone –henkisiä 
tunnelmia.

 Heikki Nevala vie novellissaan Herra Tvist lukijan Etelä-
Pohjanmaalle puukkojunkkarien aikaan. Pitäjän kirkkoherra 
Nuutti joutuu kohtaamaan niin eläviä kuin kuolleita 
painajaisia. Tämä jykevä, vanhan ajan tunnelman hyvin 
tavoittava novelli hyödyntää moninäkökulmatekniikkaa 
taiten. Novelli sijoittui yhdeksänneksi Nova 2007 -
kilpailussa.

Numerossa on myös Deathwriters-kirjoittajien esittely 
sekä Tommi Rosengrenin kirjoittama Kauppamies-runoelma, 
joka osaltaan luo lukijoiden eteen kauhukirjoittajien 
fi ktiivistä, tai ehkä perin todelliseksi kääntyvää maailmaa.

Kalle Lintusen essee pohdiskelee suomalaisen 
spefi novellistiikan henkeä ja kehityssuuntia, ja jatkaa kesän 
aikana käynnissä ollutta keskustelua analyyttisellä otteella.
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Pääkirjoitus

Mikä nykyihmistä kauhistuttaa? Olisi taatusti pelottavaa, 
jos sähköt katkeaisivat koko maasta, eivätkä tietoliiken-
neyhteydet enää toimisi. Miten ihmiset pärjäisivät, kun 
ei enää voisikaan saada seinästä rahaa ja ostaa marketista 
ruokaa? Kuinka pitkään menisi, ennen kuin kauppojen 
ryöstely alkaisi? Pelko voi olla paljon pienimuotoisempi-
kin juttu, Olisi aika inhottavaa, jos hirvikärpänen menisi 
korvaan ja munisi sinne lisää pieniä hirvikärpäsiä, jotka 
sitten kutittaisivat korvan sisällä. Mitäs jo ne alkaisivat 
puhua ja pakottaisivat tekemään jotakin kamalaa?

Elämä on täynnä pieniä ja suuria pelon aiheita, joi-
denkin kohdalla pelot ovat niin suuret, että ne hallitsevat 
elämää, toisten kohdalla juuri mikään ei saa kauhistu-
maan. Kauhu on kuitenkin parhaimmillaan, kun sen voi 
kokea kirjojen ja elokuvien kautta - kun se ei ole oikeaa, 
vaan vatsanpohjassa kutkuttava tunnetila, josta pääsee 
pois astumalla takaisin valoon tai muiden ihmisten seu-
raan.

 Kun liikuin 1980-luvulla kotipaikkakuntani kirjastos-
sa, oli hyllyssä kauhua edustamassa lähinnä Stephen Kin-
giä ja Dean R Koontzia.  Kotimainen kauhu eli lyhyen 
nousukauden 1980-90 -lukujen vaihteessa, ja siltä ajalta 
mieleeni jäivät Oskar Reposen kauhuelementein varuste-
tut jännärit sekä Kari Nenosen ja Boris Hurtan teokset.

Suomalainen kauhu onkin sittemmin jäänyt kustan-
tamoissa paitsioon, ehkä siksi, että kauhu on huumorin 
lailla alttiimpi ihmisten lukumieltymyksille kuin esimer-
kiksi valtavirtaproosa. Se, mikä on toisen mielestä kau-
histuttavaa ja pelottavaa, saa toisen haukottelemaan tai 
nauramaan. Näin kirjoittajan alkuperäinen tavoite, kuten 
kauhistuttaminen, voi mennä kokonaan pilalle.Kotimais-
ten kirjoittajien romaaneissa kauhuun törmää lähinnä 
jonkun muun genren ohessa: hipaisuina, tyylikeinona, 
tehosteena. Eritoten dekkaripuoli on käsitellyt mm. sar-
jamurhaajien kautta monia kauhuun yhdistettäviä asi-
oita. Kauhuelokuvia kyllä maailmalla julkaistaan, mutta 
kirjallisuuspuolella kauhu ei ole samalla tavoin muodissa, 
ei suurien massojen kiinnostuksen kohde. Kotimaisen 
novellistiikan kirjoittajista mieleen tulevat mm. konkari 
Boris Hurtta, ja uudemman polven kirjoittajat Katja 
Salminen, Petri Laine ja Heikki Nevala, ja tuoreimpina 

Deathwriters-foorumin jäsenet, jotka ovat profi loitu-
neet kauhuun.

Kauhu on perusluonteeltaan marginaalissa viihtyvää. 
Ihmismielen kuonaa luotaavat tarinat ovat monelle 
turhan ahdistavaa luettavaa, vaikka kauhun tunteen 
kokeminen on rakentavaa ajatusleikkiä. Aikana, jolloin 
raskas musiikki, kuten heavy metal erilaisine vivahtei-
neen, pyörii hittilistoilla, ja katukuva vilisee trendiliik-
keistä ostettuihin goottivaatteisiin sonnustautuneita 
nuoria, on kauhun palattava juurilleen, synkkään kau-
huromanttiseen aikaan, tunteeseen.

Kauhulla on  sijansa kirjallisuuskentässä. Meillä 
kaikilla on kaapissamme asioita, joita haluamme piilo-
tella, ja toisalta pelkäämme tilanteita ja asioita, joiden 
toteutumista emme koskaan halua nähdä. Uskon itse, 
että kauhu tulee vähintään vaikuttamaan valtavirran 
teoksiin, tai jopa nousemaan uudestaan eri muotoisena, 
muunakin kuin muiden lajityyppien mausteena. Kult-
tuuritekona voidaan pitää sitä, että Edgar Allan Poen 
novellit julkaistiin uudestaan koottuna pakettina. Jaana 
Kapari suomentamana. Myös muita klassikoita on alka-
nut ilmestyä uusintana.

Mikä kauhistuttaa sinua? Mikä saa sinut pelkää-
mään, vilkaisemaan olan yli, varmuuden vuoksi, tai 
lukitsemaan oven varmuuslukkoon?

Kauhun uutta tulemista odotellen,

     Anne Leinonen

P.S. Deathwriters on kirjoittajafoorumi, jonka kirjoitta-
jat antavat toisilleen aktiivisesti palautetta. Sen henkeen 
kuuluu kapinahenki ja halu tehdä asioita omin päin. 
Foorumi osallistui vuonna 2007 ensimmäistä kertaa 
Atorox-äänestykseen ja sen palstoilla on käyty syksyn 
aikana keskusteluja mm. suomalaisen spefi novellitiikan 
tasosta ja kirjoituskilpailujen merkityksestä. Foorumi 
on pitänyt kiitettävästi yllä kriittistä keskustelua ja akti-
voinut esimerkillään muitakin alan harrastajia. Haluan-
kin kiittää tämän numeron kirjoittajia ahkeruudesta ja 
asenteesta, jonka myötä teksteistä on keskusteltu paljon 
ja niitä on hiottu yhteistyössä.
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Karuselli
Piia Tirronen

Leikkipuisto oli hiljainen ja autio, vaikka päivä oli kau-
nis. Heinäkuu oli ehtinyt puoliväliinsä ja koko maailma 
tuntui paenneen kaupungin tukahduttavaa hellettä 
järvien rannoille, maalle, Lappiin, kuka mihinkin. Vain 
Lauri ja hänen äitinsä olivat jäljellä. Siltä Laurista aina-
kin tuntui, kun hän käveli hiljakseen kirjastosta kohti 
kotiaan. Kaksi lainattua Tarzan-kirjaa painoi repussa 
mukavasti, ei niin paljon kuin läksykirjat taas syksyllä 
painaisivat, mutta sen verran, että ne lupailivat muka-
via hetkiä tarinoiden parissa.

Missään ei näkynyt ketään, mutta ei kaupunki silti 
autio ollut. Maassa näkyi jälkiä siitä, että isot pojat oli-
vat käyneet puistossa illalla – lasinsiruja, tyhjiä tupak-
ka-askeja. Keinut riippuivat murheellisina vain toisen 
narunsa varassa, toinen oli katkaistu. Lauria suututti. 
Hän olisi halunnut istua hetkeksi keinuun nyt, kun 
kukaan ei olisi näkemässä ja pilkkaamassa häntä siitä, 
miten hiljaa ja varovasti hän keinui.

Lauri vilkaisi Mikki Hiiri -rannekelloaan. Vielä olisi 
tunti ruokaan ja siihen, että äiti odottaisi häntä kotiin. 
Kaikki tuntui odottavan, mitä hän  tekisi. Penkit, joilla 
äidit tavallisesti valvoivat hiekkalaatikolla leikkiviä pie-
nokaisiaan, näyttivät odottavan istujia tyhjinä ja suru-
mielisinä. Liukumäen metallinen kieli näytti valmiilta 
kietoutumaan saaliinsa ympärille samoin kuin kihokki 
vangitsi hyönteisen, ja kiipeilytelineen verkko oli hämä-
häkin seittiä.

Sinä luet liikaa, Laurin äiti tapasi sanoa. Sinulla on 
liian vilkas mielikuvitus.

Laurista alkoi hiukan tuntua siltä, että hänen äitinsä 
oli oikeassa. Mutta liukumäki ja kiipeilyteline näyttivät 
silti pelottavilta, eikä hän olisi muutenkaan uskaltanut 
mennä leikkimään niissä. Äidin ei enää tarvinnut käs-
keä häntä olemaan varovainen – yhdeksänvuotisen elä-
mänsä aikana hän oli jo murtanut niin monta haurasta 
luutaan, ettei halunnut enää koskaan satuttaa itseään.

Keskellä leikkipuistoa oli kirkkaanpunaiseksi maa-
lattu karuselli. Sekin näytti odottavan, mutta odotus 
oli ystävällismielistä. Tule nyt, karuselli tuntui sanovan. 

Tule, kun kerrankin voit.
Hän oli aina halunnut ajaa karusellissa, mutta siinä 

oli aina muita lapsia, jotka potkivat sen liian kovaan 
vauhtiin. Nyt. Hän tarttui auringon kuumentamaan 
metalliin tukevasti molemmilla käsillään ja astui puu-
levylle, joka nytkähti hiukan. Varovasti hän potkaisi 
maasta hiukan vauhtia ja karuselli pyörähti puoli kier-
rosta ympäri.

Aluksi tunne säikäytti, sen jälkeen hurmasi. Laurin 
vatsakin tuntui kieppuvan iloisesti. Hiukset lehahtivat 
aivan kuin tuulenpuuskassa. Kun vauhti pysähtyi, hän 
potkaisi jälleen, hiukan rohkeammin tällä kerralla. Ei 
hän kovaa ajanut, hän tiesi, että ei saanut, mutta tuntui 
ihanalta pyöriä ympäri ja ympäri. Hän huvitteli ajat-
telemalla, että jos hän potkisi riittävän lujaa, karuselli 
porautuisi maan sisään ja hän joutuisi Terra-fi rmaan 
kuten Aku Ankka, ja pääsisi kohtaamaan kamaraisia ja 
tantereisia.

Niin ei tietenkään tapahtunut eikä Lauri sitä tosis-
saan odottanutkaan, mutta ajatus oli hauska. Ja jollakin 
tavalla karuselli vaikutti enemmältä kuin pelkältä karu-
sellilta – portilta jonnekin muualle. Ehkä se paljastaisi 
salaisuutensa hänelle, sillä hän oli ainoa, joka ei potkis-
kellut sitä aivan pyörryksiin.

Mietteet naurattivat Lauria, kunnes hän kuuli äitin-
sä huutavan parvekkeelta, että oli aika tulla syömään. 
Hiukan pahoilla mielin hän jätti karusellin, noukki 
maasta reppunsa kirjoineen, ja lähti sisälle.

Kun lihamurekkeen tuoksu kantautui Laurin ne-
nään, hän huomasi olevansa nälkäinen. Hauskanpito 
oli vain saanut syömisen unohtumaan. Lautanen tyhje-
ni ennätysvauhtia kahdestakin syystä, siksi, että ruoka 
maistui ja siksi, että hän tahtoi vielä ennättää ulos.

”Voinko mennä vielä pihalle?” Lauri kysyi äidiltään, 
kun tämä oli upottanut kätensä tiskialtaaseen ja alkanut 
pestä astioita.

”Kunhan leikit varovasti”, äiti sanoi tavalliseen ta-
paansa. Lauri ei edes vastannut siihen enää, hän oli 
kuullut sen niin moneen kertaan. Ja tietenkin hän 
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tottelisi, ja hänen äitinsä tiesi sen myös. ”Tule kotiin vii-
meistään kuudeksi. Seppo tulee käymään.”

Lauri nyökkäsi ja meni ulos. Hän ei juossut – koskaan 
– mutta käveli paljon tavanomaista ripeämmin ja kiiruh-
ti karuselliin. Leikkipuisto oli yhtä tyhjä kuin aiemmin 
päivällä ja hän sai olla rauhassa.

”Hertat ja Tertut ja Maijat ja muut, karuselli pyörii, 
lapset siinä hyörii”, hän rallatteli potkiessaan vauhtia ja 
kieppuessaan ympäri ja ympäri. Hänen kirkas äänensä 
kajahteli talojen seinistä ja liukumäen metallikielestä 
jännittävästi.

Kun hänen äänensä vihdoin käheytyi ja häntä alkoi 
muutenkin väsyttää, hän istuutui karusellin levylle, otti 
repustaan toisen Tarzanin ja alkoi lukea karusellin pyöri-
essä hyvin hitaasti. Harvakseltaan hän antoi sille vauhtia 
ja niin hän saattoi kuvitella, että oli puun keinuvassa 
latvassa tai kieppui liaanin varassa.

”Lauri! Mitä sinä täällä istut, tähän aikaan?”
Lauri hätkähti ja näki Sepon seisovan karusellin vie-

ressä hymyilevänä, farkkutakkisena, pieni urheilukassi 
hartialle heitettynä. Hän oli kävellyt leikkipuiston ohi 
matkallaan ja huomannut Laurin.

Kellon mukaan Lauri oli jo viipynyt ulkona tunnin 
kauemmin kuin oli luvannut. ”Minä unohdin”, hän sa-
noi ja oli jo valmiiksi pahoillaan, koska tiesi, että hänen 
äitinsä olisi pahoillaan.

”Tulehan, niin mennään sisälle”, Seppo sanoi. ”Äitisi 
on jo varmaan hiukan huolissaan.”

Lauri ei väittänyt vastaan, vaikka tiesikin, että äiti olisi 
halutessaan voinut nähdä hänet parvekkeelta. Hän seu-
rasi Seppoa, kun mies avasi alaoven omalla avaimellaan. 
Seppo oli mukava ja iso ja parrakas, ja äiti piti hänestä. 
Kaiken kaikkiaan Seppo oli sellainen kuin isän piti Lau-
rin käsityksen mukaan olla, ja hän oli pahoillaan siitä, 
ettei Seppo ollut oikeasti hänen isänsä. Hän ei muistanut 
oikeasta isästään mitään eikä äiti koskaan suostunut ker-
tomaan muuta kuin sen, että oli iloinen erottuaan siitä 
juopporatista.

Äiti hymyili nähdessään heidät ja pussasi molempia. 
He pelasivat kolmestaan Afrikan tähteä kuin oikea perhe 

ainakin, kunnes kello tuli yhdeksän ja Lauri laitettiin 
omaan huoneeseensa nukkumaan. Suljetun oven läpi 
hän kuunteli, kuinka äiti ja Seppo keskustelivat jos-
takin, mutta ei aivan erottanut sanoja, ja jonkin ajan 
kuluttua tuli ihan hiljaista.

Lauri ei saanut unta, vaan nousi ja meni ikkunaan. 
Oli alkanut sataa, mutta ruudulla valuvan veden läpi 
hän saattoi erottaa alhaalla leikkipuiston, jota yksi 
lamppu himmeästi valaisi. Valo kiilsi liukumäessä ja 
märässä karusellissa, joka näytti yksinäiseltä ja hylätyltä.

Kun Lauri lopulta nukahti, hän näki unta, jossa 
keskelle leikkipaikkaa oli tullut uusi karuselli, sellainen 
kuin tivoleissa, joka pyöri itsestään ja jonka hienot 
hevoset nousivat ja laskivat karusellimusiikin tahdissa. 
Mutta Lauri ei halunnut ajaa siinä karusellissa, vaan 
pienessä ja punaisessa, jota piti potkia, ja hän oli surul-
linen, koska ei löytänyt omaa karuselliaan mistään.

Aamulla sade oli laantunut, mutta kaikki oli edelleen 
märkää. Lauri kiirehti ikkunan ääreen ja painoi nenän-
sä kiinni ruutuun. Karuselli oli yhä siellä, pienenä ja 
punaisena ja yksinäisenä. Hän huokasi helpotuksesta, 
sillä uni oli tuntunut aivan todelta. Tuntui, että hän 
kuolisi, jos ei enää koskaan pääsisi karuselliin.

Äiti oli hyvällä tuulella kuten melkein aina Sepon 
käytyä. He olivat näköjään jo syöneet aamupalaa, 
minkä jälkeen Seppo oli lähtenyt töihinsä. Lauri oli 
vähän pahoillaan siitä, ettei ollut aamulla ehtinyt nähdä 
korvikeisäänsä, mutta kyllähän tämä pian tulisi taas 
käymään. Nyt jäljellä oli kuitenkin vain leivänmuruja 
pöydällä ja tilkka kahvia pannussa. Lauri ei pitänyt 
kahvista, mutta sen tuoksu kuului aamuun.

”Voinko mennä leikkimään?” hän kysyi, kun oli syö-
nyt leipänsä.

”Siellä on märkää”, äiti vastasi ja pyyhki pöytää mä-
rällä rätillä. ”Siellä on liukasta, ja voisit kaatua.”

Kaatua, ja katkoa taas luita. ”Minä olisin oikein va-
rovainen”, Lauri sanoi. ”Ja nyt alkaa jo paistaa. Anna 
nyt!”

Äiti vilkaisi ulos ikkunasta ja näki hänkin auringon 
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tulevan esiin. Hän antoi luvan, mutta selvästi vähän 
huolestuneena.

Laurilla ei ollut aikomustakaan satuttaa itseään. Hän 
käveli hiljakseen autiolle leikkikentälle väistellen kura-
lammikoita. Maassa likosi tupakannatsoja ja pois syljet-
tyjä purukumeja. Näytti hylätyltä ja likaiselta, paikalta, 
josta kukaan ei välittänyt.

Vesipisarat olivat jo valuneet karusellin metallikai-
teilta, mutta puulevy oli vielä märkä ja niljaisen liukas. 
Lauri piti tavallistakin tiukemmin kiinni käsillään 
astuessaan laitteen kyytiin ja potkaistessaan vauhtia. 
Hetkessä hän oli jo unohtanut kaiken muun. Oli vain 
hiljainen kiepunta ja hänen leikkinsä. Hän kuvitteli, 
että karuselli oli maapallo, jonka mukana kaikki ihmi-
set pyörivät jatkuvasti, vaikka eivät sitä tunteneetkaan.

Aika kului, karuselli kuivui. Lauri istuutui jälleen 
pohjalevylle ja potki hiljaa vauhtia. Hän piti silmiään 
kiinni ja kuvitteli, että oli pienessä kammiossa, jossa 
testattiin hänen sopivuuttaan avaruuslentäjäksi. Hän 
oli aina halunnut astronautiksi, mutta tiesi myös, et-
tei koskaan pääsisi sellaiseksi. Vain harvat pääsivät, ja 
hänen sairautensa karsi hänet heti alkuunsa. Aina sai 
kuitenkin kuvitella, ja niin hän leikki, että oli kapselis-

sa, joka pyöri yhä vinhemmin ja vinhemmin. Se tuntui 
todenmukaiselta ja aivan siltä, että riittävän kiihkeä 
toive saattaisi todellakin avata oven johonkin toiseen 
ulottuvuuteen – sellaiseen, jossa haaveen toteutuminen 
saattaisi olla mahdollista.

Kesti vähän aikaa huomata, että kuvitelmasta oli 
tullut tietyllä tavalla totta. Karuselli pyöri nopeammin 
kuin ennen eikä hän ollut vähään aikaan edes pot-
kaissut vauhtia. Hän räväytti silmänsä auki. B-rapussa 
asuvat Joni ja Taneli olivat palanneet mökiltä, nähneet 
hänet ja hiipineet paikalle. Ja nyt he kieputtivat karu-
sellia yhä lujempaa, ja Lauri tunsi jo luisuvansa vähän 
reunaa kohti.

”Pysäyttäkää!” hän kiljaisi säikähtäneenä ja otti tuke-
vamman otteen kaiteesta.

”Ei kai pelota?” Joni nauroi ja työnsi lisää vauhtia. 
”Et ole ikinä tainnut olla kunnon kyydissä!”

”Mamis”, vahvisti Taneli ja potki maata kuin vim-
mattu.

Lauria pelotti, pelotti yhtä paljon kuin silloin, kun 
häntä oli tönäisty koulun portailla ja hän oli tuntenut 
nousevansa ilmaan – hetken kaikki oli ollut aivan jäh-
mettynyttä, ja sitten hän oli syöksynyt kohti maata. 
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Hän oli yrittänyt olla ottamatta iskua vastaan kädellään, 
koska oli jo kerran katkaissut kätensä niin. Hän oli yrit-
tänyt kieriä kuten sankarit elokuvissa. Sillä kertaa oli 
murtunut kaksi kylkiluuta.

Tämä hetki oli jähmettynyt samoin kuin tuo silmän-
räpäys ilmalennon lakipisteessä. Lauri näki Jonin suun 
avautuneen huutoon, mutta hetki venyi ja venyi, eikä 
tuota pilkkaa kuulunutkaan. Tanelin hiukset olivat le-
pattaneet kasvoille ja jääneet siihen kuin hiuksista tehty 
naamio. Hän näki kerrostalon punertavan elementtisei-
nän, joka näytti venyneen ja kallistuneen vauhdin vaiku-
tuksesta.

Ja sitten maailma pyörähti jälleen liikkeelle nopeutet-
tuna, kuin ottaakseen kiinni ajan, jonka oli viettänyt 
tuon jähmeän hetken vankina. Ympäristö sumeni pel-
käksi värien sekamelskaksi ja ne venyivät, venyivät kun-
nes näytti kuin he olisivat olleet pyörremyrskyn silmässä. 
Joni ja Taneli hihkuivat toisilleen ja huutelivat häntä 
mammanpojaksi ja lisäsivät koko ajan vauhtia.

Kiinni pitäminen muuttui vaikeaksi. Lauria alkoi pe-
lottaa yhä enemmän, ja hänen kämmenensä hikosivat ja 
muuttuivat liukkaiksi. Karusellin maalipinta oli upouusi 
ja sileä, ainutkaan iso poika ei ollut kaivertanut sen pin-
taan avaimella nimikirjaimiaan tai rumia sanoja. Siitä oli 
mahdotonta pitää kiinni.

Lauri yritti vaihtaa asentoa, kohottautua pystyyn ja 
päästä lähemmäs keskusta, joka pyöri kaikkein hitaim-
min. Joni ehätti sinne häntä ennen ja virnisteli ilkeästi. 
Ei auttanut kuin palata reunalle ja pitää kiinni henkensä 
edestä. Karusellista oli äkkiä tullut surmanpyörä.

Kädet liukuivat jatkuvasti ja Lauri huomasi pitävänsä 
jo kiinni kohdasta, jossa putki taittui pystysuoraksi. Hän 
olisi tahtonut kuivata kädet paitansa helmaan, mutta ei 
voinut irrottaa kummankaan käden otetta. Hän puristi 
silmät kiinni päästäkseen näkemästä kamalia venyneitä 
viivoja, jotka olivat oikeasti maisema. Ja sitten jokin tö-
näisi hänen jalkaansa ja se luiskahti reunan yli.

Hän huusi menettäessään tasapainonsa, jalka lipsahti 
karusellin alle. Tuska sai hänet irrottamaan kädetkin, ja 
jälleen maailma jähmettyi hetkeksi. Sitten hän makasi 
maassa haukkoen henkeä, mutta se ei tuntunut onnistu-
van. Jokin oli aivan selvästi rikki ja hän yski verta.

Kyynelten sumentamin silmin hän saattoi edelleen 
erottaa karusellin ja siinä riekkuvat pojat. Hän ei enää 
halunnut nähdä sitä. Karuselli oli pettänyt hänet.

Kun Lauri heräsi, ympärillä oli valkoista ja haisi sai-
raalalta. Hän tunnisti steriilin hajun heti, oli joutunut 
haistelemaan sitä enemmän kuin olisi ikinä halunnut. 
Kämmenselässä tuntui lievää painoa ja katsomattakin 
hän arvasi, että oli joutunut tiputukseen. Äiti ja Seppo 
istuivat hänen vuoteensa vieressä.

Äiti ei sanonut mitään, mutta Lauri tiesi, mitä hän 
olisi halunnut sanoa. Sanat kaikuivat äänettöminä huo-
neen valkeissa seinissä, joilla oli kaksi orvon näköistä 
lapsen piirustusta. ”Minähän kehotin sinua olemaan 
varovainen.”

”Minä olin varovainen”, Lauri olisi halunnut sanoa. 
Mutta hänen kurkustaan ei suostunut tulemaan min-
käänlaista ääntä. Rinnassa tuntui pistävä kipu.

”Katkennut kylkiluu satutti sinua”, äiti sanoi. Hän 
oli itkenyt, ripsiväri oli valunut poskille.

Lauri hengitti pari kertaa hitaasti ja syvään, tunnus-
teli pistävää kipua rinnassa. Hän ymmärsi ja nyökkäsi 
apeana.

Sairaanhoitaja tuli paikalle ja kehotti äitiä ja Seppoa 
lähtemään, jotta Lauri saisi levätä. Hän antoi Laurille 
jotakin lääkettä tipan mukana, ja Lauri nukahti heti. 
Hän näki unta kuunvalosta, joka kimalteli karusellin 
pinnalla. Ja karuselli kutsui häntä leikkimään kanssaan 
vakuuttaen, että oli aivan viaton ja syytön, ettei se voi-
nut mitään sille, että Joni ja Taneli olivat pakottaneet 
sen liian kovaan vauhtiin.

Lauri oli unessa surullinen, sillä hän tiesi, ettei hänen 
äitinsä antaisi hänen enää ikinä leikkiä karusellissa.

Koulu ennätti alkaa ennen kuin Lauri parantui niin, 
että saattoi käydä yksin ulkona. Kesän kauniit päivät 
olivat kuluneet vuoteen pohjalla, lukemassa seikkai-
lukirjoja ja sarjakuvia, jotka tekivät hänet äreäksi ja 
masentuneeksi, koska hän tiesi, ettei voisi koskaan olla 
kuin noiden tarinoiden sankarit. Terve, urheilullinen ja 
rohkea.

Oli raikas syksyinen aamu. Lauri oli liikkeellä hy-
vissä ajoin, sillä hänen oli varattava riittävästi aikaa 
koulumatkaan voidakseen kävellä rauhallista tahtiaan. 
Vaikka lääkärit olivat tehneet parhaansa hänen keuh-
konsa kanssa, hän hengästyi entistäkin nopeammin 
eikä henkeä tuntunut riittävän aina edes kävelemiseen 
ja puhumiseen yhtä aikaa.
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Leikkipuisto oli autio. Muut pihan lapset olivat luul-
tavasti vielä aamupalalla, heillä ei ollut syytä lähteä niin 
aikaisin. Nurmikko oli kasteinen kylmän yön jäljiltä ja 
kaikki näytti kerrankin raikkaalta ja pestyltä, jopa iso-
jen poikien viskomat pullot näyttivät hohtavan omaa 
valoaan auringon alkaessa heijastua niistä. Näytti kuin 
niistä voisi milloin tahansa purkautua hyväntahtoisia 
henkiä, jotka toteuttaisivat kolme toivomusta. Lauri 
tiesi, mitä toivoisi. Hän toivoisi, että olisi terve, että 
äiti ja Seppo menisivät naimisiin, jotta Seposta tulisi 
kunnolla hänen isänsä, ja että hänestä tulisi isona ava-
ruuslentäjä.

Karuselli oli yhä paikoillaan keskellä leikkikenttää. 
Se näytti viattomalta ja kutsuvalta. Tai ehkä se näytti 
teeskentelevän viatonta. Lauri ei ollut varma. Hän tiesi 
vain sen, että hänen oli kokeiltava sitä, vielä tämän 
yhden kerran. Äidistä riippumatta tai välittämättä sii-
tä, mitä oli tapahtunut. Karuselli oli pyörinyt hänen 
unissaan ympäri ja ympäri, kunnes hänestä oli alkanut 
tuntua, että hän oli hamsteri, joka kieputti juoksupyö-
räänsä pääsemättä koskaan mihinkään, kunnes hänestä 
tuntui, että hänen ajatuksensa kieppuivat nekin kuin 
karuselli ja että hän tulisi hulluksi. Siitä oli tultava lop-
pu.

Metalli tuntui hyisen kylmältä käsiin, kun hän tart-
tui kaiteeseen tukevasti. Vielä kerran hän astui puiselle 
levylle, varovaisemmin kuin koskaan ennen. Karuselli 
kiepahti ympäri heti, vaikka hän ei ollut edes ottanut 
vauhtia. Se pyöri hiljaisen leppoisaa vauhtia. Hiljenty-
mättä. Itsestään. Aivan kuin lepytelläkseen häntä.

Lauria ei pelottanut. Hän istuutui pohjalevylle 
selkä keskustaan päin ja katseli hiljalleen ohi lipuvia 
näkymiä. Punainen elementtiseinä siitä talosta, jossa 
hän asui – kaksi isoa riippaoksaista koivua – katu, jota 
pitkin ajoi bussi – harmaa ja sininen kerrostalon seinä 
– Joni ja Taneli.

He olivat jälleen siinä. Katselivat hiukan kiusaantu-
neina. Vaikka he olivat vähän ilkeitä ja ajattelematto-
mia, ei heidän tarkoituksenaan ollut varmasti ollut saat-
taa häntä sairaalaan, kunhan olivat hiukan kiusanneet.

Päästä minut pois, Lauri toivoi hiljaa mielessään. 
Karuselli lipui pysähdyksiin ja hän nousi kyydistä sa-
nomatta sanaakaan pojille. Otti vain reppunsa maasta 
ja lähti hiljalleen kävelemään kohti koulua. Olkansa 
yli vilkaistessaan hän näki, että Joni ja Taneli olivat 
alkaneet leikkiä karusellissa. Hänen karusellissaan. Se 

tuntui sietämättömältä, mutta hänen oli vain käveltävä 
eteenpäin, muutoin hän myöhästyisi ja opettaja nuhte-
lisi häntä.

Joni ja Taneli eivät tulleet tunneille. Opettaja kyseli 
kaikilta, tiesivätkö he, missä pojat olivat. Lauri sanoi 
nähneensä heidät koulumatkalla. Opettaja valmistautui 
torumaan heitä myöhästymisen vuoksi ja aloitti tunnit. 
Mutta heitä ei kuulunut.

Matematiikantunnilla opiskeltiin kertomatauluja ja 
Lauri nuokkui pulpettinsa päällä ikävystyneenä. Hänel-
lä oli lahjoja laskennossa ja kesän toipilasaikana Seppo 
oli monesti antanut hänelle pieniä tehtäviä häntä viih-
dyttääkseen – tunnilla ei ollut mitään uutta. Hän piir-
teli vihkoonsa autoja ja karusellin, jossa istui yksinäinen 
poika. Ja kuvan katseleminen kaihersi hänen mieltään, 
sillä hän ei voinut olla ajattelematta, kuinka Joni ja Ta-
neli leikkivät karusellissa juuri silloin. Niin innoissaan, 
että unohtivat ajan kulun ja myöhästyivät koulustakin. 
Se teki hänet vihaiseksi.

Tunti ei tuntunut loppuvan koskaan, mutta hiljal-
leen minuuttiviisari kiertyi kellotaulun ympäri. Jonia ja 
Tanelia ei näkynyt vieläkään. Lauri ihmetteli itsekseen, 
oliko karuselli mennyt tekemään heille jotakin.

Kun kello soi välitunnin merkiksi, hän pakkasi tava-
ransa ja lähti kävelemään kohti kotia niin nopeasti kuin 
pystyi hengästymättä liikaa. Seuraavaksi olisi ollut äi-
dinkieltä, mutta sille ei nyt voinut mitään. Tärkeämpää 
oli tietää.

Oransseina vilkkuvat hätävalot olivat vallanneet 
pihan ja leikkipuiston. Siellä oli poliisi ja ambulanssi, 
lehdistö ja kaikki ympäröivien talojen asukkaat, jotka 
olivat olleet kotona tapauksen sattuessa. Lauri näki äi-
tinsä, joka heti hänet huomatessaan ryntäsi juoksuun ja 
rutisti häntä itseään vasten niin, että hänen oli tavallis-
takin vaikeampaa saada henkeä.

Jonia kannettiin juuri paareilla ambulanssiin. Hänen 
naamansa oli vitivalkoinen ja jalka oli vääntynyt kum-
malliseen asentoon. Tanelia ei näkynyt, mutta hänen 
äitinsä kurkki ambulanssiin, ehkä hänet oli jo viety 
sisään.

Lauri ei kysynyt, mitä oli tapahtunut. Se oli selvää 
kysymättäkin. Hän näki mielessään yhä vinhemmin 
ja vinhemmin pyörivän karusellin, joka ei suostunut 
pysähtymään, vaikka Joni ja Taneli olivat lakanneet pot-
kimasta. He puristivat kiiltävänpunaisia kaiteita rystyset 
vaalenneina, suut auenneina äänettömiin huutoihin, 
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kunnes vauhti oli ollut niin hurjaa, etteivät he enää olleet 
pystyneet pitämään kiinni. He olivat suistuneet kyydistä 
ja loukanneet itsensä.

Hän toivoi, ettei häntä olisi ärsyttänyt niin paljon 
se, että he olivat leikkineet hänen karusellissaan. Ja hän 
toivoi, että olisi osannut olla edes hiukan pahoillaan. 
Mutta osa hänestä oli toivonut tätä siitä lähtien, kun hän 
oli joutunut sairaalaan – että pojat saisivat itse kokeilla, 
miltä se tuntui.

Tämä oli hänen vikansa. Onneksi kukaan ei koskaan 
osaisi kuvitella sitä.

”Eikös teidän Laurikin tässä loukannut itsensä?” kysyi 
yläkerrassa asuva Suhosen mummo, joka oli kävelykep-
peineen könkännyt katsomaan tapahtumia.

”Niin”, Lauri kuuli äitinsä vastaavan sävyttömällä 
äänellä. Äidin käsi puristi hänen hartiaansa lähes tuskalli-
sesti. Hän pelkäsi olkaluunsa katkeavan.

”Vaarallinen kapistus!” kiljaisi naapuritalon nuori 
vaaleatukkainen äiti, joka piteli vauvaansa sylissään. ”Se 
pitäisi viedä kaatopaikalle!”

 Tälle ajatukselle myönneltiin joka puolella. Lauri 
katseli kiiltelevää karusellia, punaista kuin veri. Se näytti 
siltä kuin omaisi salaisuuden, jonka se paljastaisi vain 
jollekin tietylle – kuin se voisi viedä ystävänsä toisiin 
ulottuvuuksiin. Kerran Laurista oli tuntunut siltä kuin 
portti olisi aukeamaisillaan, kun hän ajoi siinä. Ja joka 
tapauksessa karuselli oli ihana vaikkakin selvästi vaaral-
linen. Ajatus siitä, että se ruostuisi yksin kaatopaikalla 
–

 ”Ei!” hän kiljaisi, kun poliisi aikoi vetää sen ympärille 
keltaisen muovinauhan.

Poliisi vilkaisi häntä pahoittelevasti, mutta eristi kuin 
eristikin alueen. Lauri heittäytyi maahan aikoen panna 
pystyyn näytöksen, jollainen oli aina tehonnut hänen 
äitiinsä, kun hän hiukan nuorempana oli kaupassa tah-
tonut makeisia. Hän itki ja huusi ja potki maata, mutta 
kukaan ei kiinnittänyt siihen niin paljon huomiota, että 

karuselli olisi jätetty rauhaan. Lopulta hän tunsi äitinsä 
nostavan hänet maasta ja kantavan kotiin, ja hän osasi 
kuvitella, kuinka nolostunut ilme tämän kasvoilla oli.

”Totta kai sinä olet tolaltasi”, hän kuuli äidin tyyn-
nyttelevän, kun oli laskenut hänet vuoteeseen toipu-
maan. ”Ajatella, että olisit voinut vaikka kuolla siinä 
vehkeessä!”

”Minä en halua, että se viedään pois”, Lauri nyyh-
käisi.

”Ymmärrät kyllä, kun olet vähän vanhempi.”
Lauri vihasi sitä, että aikuiset sanoivat niin. Hänestä 

tuntui, että oli sentään asioita, joista hän ymmärsi pal-
jon enemmän kuin aikuiset. Karusellit olivat varmasti 
yksi niistä asioista. Eiväthän aikuiset enää laisinkaan 
muistaneet, millaista oli pyöriä ympäri ja ympäri, ja se 
oli karusellien tehtävä.

”Karuselli menee kaatopaikalle ja sillä siisti”, äiti 
totesi topakasti, veti peiton Laurin leukaan saakka ja 
meni keittämään itselleen kahvia hermoja rauhoittaak-
seen.

Tyyny imi itseensä Laurin kyyneleet, ja lopulta hän 
nukahti. Hän näki unta punaisesta karusellista, joka 
seisoi kaatopaikalla samalla tavoin kuin aiemmin leik-
kipuistossa, aivan valmiina pyörimään ja näyttämään 
hänelle salaisuutensa. Nyt, kun hän oli todistanut, että 
oli yrittänyt pelastaa karusellin. Että hän oli luottamuk-
sen arvoinen.

Lauri hätkähti hereille ja huomasi ajattelevansa, ettei 
kaatopaikalle ollut pitkäkään matka. Hän oli varma 
siitä, että karuselli odottaisi häntä siellä. Hymyillen hän 
vaipui uudelleen uneen.

© Piia Tirronen 2007
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Saatesanat novelliin ”Karuselli”

Karuselli lähti perimmiltään ajatusleikistä – kuinka teh-
dä lasten tutusta leikkikalusta salaperäinen ja vaaralli-
nen. Mahdollisuus siitä, että asiat olisivat jotakin muu-
ta kuin päälle päin näyttävät, on aina kiehtonut minua 
samoin kuin mielikuvitusseikkailut arjen keskellä.

Tuntui luontevalta valita päähenkilöksi hieman 
epätavallinen lapsi, jolle karuselli merkitsisi kokonaista 
mahdollisuuksien metsää. Kun olin keksinyt 
mielessäni Laurin hahmon, ryhdyin kirjoittamaan. 
En oikeastaan tiennyt, miten tarinani päättyisi, vaan 
lähdin seikkailemaan Laurin mukana mielessäni useita 
vaihtoehtoisia loppuja. Kirjoitusprosessin aikana 
valinnat johtivat nykyiseen loppuratkaisuun ja niin 
ensimmäinen versio syntyi keväällä 2006. Sen jälkeen 
novellia on lähinnä huoliteltu ja kiillotettu.

Tarinankertojana pyrin katselemaan maailmaa yhtä 
suurella mielikuvituksella kuin lapset enkä ole ainakaan 
vielä liian vanha leikkimään karusellissa.

Kirjoittajasta

Piia Tirronen aloitti kirjoittamisen yhtäkkiä ja yllättäen 
silloin, kun olisi pitänyt lukea ylioppilaskirjoituksiin, ja 
sen jälkeen harrastus on kulkenut mukana opiskelujen 
ohessa, toisinaan jopa koulua tärkeämpänä henkireikä-
nä. Hän kirjoittaa enimmäkseen romaani- ja novelli-
mittaista fantasiaa, mutta sydäntä lähellä ovat myös 
scifi , kauhu ja romantiikka. Tärkeintä ovat kuitenkin 
itse henkilöt ja heidän tarinansa, ei se, mitä genreä teks-
ti edustaa.

Kuva: Tarja Sipiläinen 2007
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Poika
Jani Torvinen

Tom nukkui levottomasti. Pienten huulten välistä 
nousi huurua, joka näytti jääkiteistä muodostuval-

ta peililtä. Poika kokeili varovasti muodostaa lämmintä 
ilmaa keuhkoistaan, mutta huulet olivat rohtuneet, eikä 
taika toiminut. Hän seisoi yksin keskellä valtavaa aree-
naa, joka oli pystytetty Voitonaukiolle, ja etsi katsellaan 
isäänsä.

Hän ei voinut puhaltaa taikapeiliin ilman tämän apua. 
Isä tiesi kuinka varjot pidettiin loitolla.

Entä jos hän sulkisi silmänsä? Hän voisi kuvitella jää-
kiteet kimaltelevaksi sateeksi.

Tom-taikapoika, hän riemuitsi! Hän näki suljettujen 
silmäluomiensa takana valtavat penkkirivistöt ja tuhat-
päisen yleisön. 

”Katsokaa mahtavaa poikaa!” tirehtööri huusi ja ihmi-
set osoittivat suosiotaan taputtamalla.

”Katsokaa kun poika muuttaa hengityksensä jääksi!” 
ääni jatkoi ja Tom tunsi halkeavansa ylpeydestä.

Hän kuvitteli itsensä mustaan takkiin, jossa oli punai-
set kääntövuoret ja pitkät liepeet. Yksi ainoa kädenliike 
vaiensi kaikki. Voi kuinka hän keskittyi.

Hän oli pelkkä lapsi, joka hädin tuskin kykeni kii-
peämään korokkeelle, jolta hän seurasi yleisöään. 

Hän haistoi areenalle levitetyn sahanpurun ja hymyili. 
Kirkkaanpunaiset salmiakkikuviot kiersivät hänen 
kenkiään. Kaikki pidättivät hengitystään. Onnistuisiko 
poika? Sitä he ajattelivat. Kukaan ei osannut odottaa 
ihmettä, mutta sen he totisesti saivat, kun Tomin hen-
gitys muuttui maailman puhtaimmaksi jääksi.

Hän levitti kätensä, ja jää kasvoi sitä mukaa kun 
pienet kämmenet erkanivat toisistaan. Yleisö pidätti 
hengitystään sitä mukaa kun heidän silmiensä eteen 
kasvoi tyhjästä kokonainen jäävuori, jonka terävä 
huippu kohosi aina teltankattoon asti. Trapetsitanssijat 
huokaisivat hekin, kunnes tajusivat hyytävän jäävuo-
ren puskevat heidät tieltään, joten he liukuivat alas 
pylväitä, muksahtivat pehmeälle sahanpurulle ja jäivät 
tuijottamaan ihmeissään ylös. Kaikki odottivat kasva-
van jännityksen valassa. Lopulta poika oli valmis. Hän 
antoi katseensa liukua ihmisten yli. Tom odotti kunnes 
varjot nousivat esille.

”Odottakaapa vain kohta poika pääsee vauhtiin”, 
mumisi sänkipartainen tirehtööri silinterinsä alta.

Sitten hän napsautti sormiaan. NAPS! Se oli merkki 
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pojalle, joka löi sillä samaisella hetkellä kämmenensä 
yhteen. BAM! Jäävuori muuttui ihanaksi ja kimaltele-
vaksi sateeksi, joka syntyi miljoonien lumikorentojen 
siiveniskuista. Kaikki hurrasivat ja kiljuivat yhtä aikaa. 
Varjot säikähtivät. Nyt, poika komensi itseään ja lähetti 
ajatustensa nuolet kohti suippoja laikkuja.

Ihmiset kiljuivat, tömistivät jalkojaan ja riemuitsivat 
lumikorentojen tanssiessa heidän ympärillään.

Heistä tämä oli varmasti maailman kaunein näky. 
Toiset käpertyivät penkeille, keräsivät polvet syliinsä ja 
itkivät. Tom tiesi heidän tuntevan helpotusta. Lumi-
korennot keräsivät vuosikymmenten raskaan painon 
heidän harteiltaan. Samassa poika avasi silmänsä ja näki 
taas kosteuden kellastaman katon, mustat halkeamat 
seinissä sekä repaleiset verhot, jotka huojuivat lanko-
jensa varassa. Mielikuva oli poissa. Karnevaalimusiikki 
kuului etäisenä ja haihtuvana, kuin olisi katsellut laivaa, 
joka katoaa hitaasti horisonttiin. 

Tom nousi istumaan. Hän vilkaisi äitiään, joka 
makasi huoneen ainoalla vuoteella. Äitiparka, 

hänellä oli niin huono selkä, hän ajatteli ja nosti viltin 
pois jalkojensa päältä. Äidin sänky oli tehty tavallisista 
jätelaudoista ja rautalangasta, joiden päät pistivät välillä 
ohuen ja kellastuneen patjan läpi. Poika viikkasi vilttin-
sä siistiksi, asetteli sen jalkopäähän ja nousi seisomaan. 
Hän tunsi varpaissaan kylmän vedon, joka puhalsi rik-
kinäisen ikkunalasin raosta. Tom ei murehtinut turhia; 
hän ei piitannut, vaikka joutui nukkumaan vetoisalla 
lattialla. Papit auttaisivat köyhiä parhaansa mukaan, 
mutta sitten ennen heidän oli pärjättävä sillä mitä Ju-
mala heille antoi. Näin äiti oli opettanut.

Tom vilkaisi taas äitiään, joka yski kuivasti. Huo-
neessa oli vanha ja kyljestään haljennut kamiina, mutta 
sitä piti käyttää varoen, ettei sillä polttanut koko taloa. 
Hän käveli huoneen perällä olevalle laatikolle, poimi 
sen päältä päällystakkinsa ja myssynsä ja pysähtyi. Hän 
harkitsi lainaavansa äitinsä kaulaliinaa, mutta luopui 
lopulta ajatuksesta; äiti tarvitsisi sitä enemmän. Äiti 
hengitti raskaasti ja Tom tunsi piston sydämessään. 
Kuulosti siltä kuin joku olisi vetänyt raskasta viljasäkkiä 
puulattian poikki. Ehkä hän voisi piristää äitiä ja tämä 
paranisi entiselleen. Se olisi kivaa.

Tarkistettuaan pesuvadin ja todettuaan veden jääty-

neen, hän keksi kuinka voisi auttaa äitiään. Hän hom-
maisi sylillisen polttopuita. Samassa hän kuuli etäältä 
kantautuvan karusellimusiikin. 

Karusellimusiikki kantautui kadulta ja houkutteli 
nuoren pojan pitämään kiirettä. Hän halusi näh-

dä tanssivat marakatit, karhuhäkit, tulennielijät ja hä-
nen suosikkinsa, Mahtavan Voimamiehen, jonka hauis 
oli paksumpi kuin Tomin lantio. 

Hän otti taskustaan parsitun nenäliinan ja kostutti 
sen reunan syljellään. Sitten hän pyyhki nokiset kasvon-
sa.

Jos hänen onnistuisi löytää itselleen töitä, hän voisi 
myös ilahduttaa äitiään. Ehkä he istuisivat illalla tivo-
lissa ja ahmisivat suuntäydeltä paahdettuja kastanjoita. 
Äiti olisi taas terve ja iloinen ja ottaisi Tomin syliinsä, 
eikä päästäisi irti, vaan he menisivät yhdessä peilitaloon 
ja nauraisivat tikahtuakseen, eivätkä he lopettaisi, vaik-
ka vatsaan pistäisi kuinka paljon. Oli vain yksi mutta; 
hänen täytyisi mennä kadulle, jossa oli varjoja.

Kaupungissa riehui paha kulkutauti, ja jokainen 
joka siihen sairastui, kantoi ympärillään mustaa 

varjoa. Tom pelkäsi niitä enemmän kuin mitään muuta. 
Joskus hän näki ne, vaikka ei uskaltanut kertoa siitä 
kenellekään. Hän vain toivoi, ettei saisi koskaan sellais-
ta peräänsä. Häntä kauhistutti pelkkä ajatuskin. Joskus 
hän näki, kuinka nämä varjot luikahtivat pois hautaus-
maalta ja kiipesivät jonkun selkään. Silloin häntä rupesi 
pelottamaan oikein todenteolla. Onneksi äidin selässä 
ei vielä näkynyt tuollaista olentoa, vaikka hän tiesi, että 
sellainen oli heidän alakerrassaan. Hän oli nähnyt sen, 
ja hän tiesi olennon etsivän uutta isäntää.

Tällainen oli Tom-pojan kotikaupunki: täynnä kuo-
levia ja kuolleita sieluja. Hän oli saapunut tänne äitinsä 
kanssa eräänä yönä, syystä, jota hän oli liian nuori ym-
märtämään. 

Hän muisti ajan, jolloin he olivat asuneet maaseu-
dulla, keskellä metsää ja peltoja, mukavassa talossa, 
jossa riitti sekä valoa että lämpöä. Välillä hän oli vi-
hainen, koska heidän oli pitänyt muuttaa kaupunkiin. 
Kerran hän oli nähnyt unta tuosta paikasta, aivan kuten 
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viime yönä isästään ja sirkuksesta. Unessa hän näki isänsä 
korjaamassa ansojaan, ja äitikin oli hymyillyt, niin että 
hänen silmänsä loistivat. Jos Tom olisi voinut valita, 
hän olisi palannut takaisin sinne, missä kaikki oli hyvin. 
Mutta kun hän oli kertonut äidilleen tuosta unesta, tämä 
oli suuttunut ja käskenyt Tomin pitää suunsa kiinni.

Tom poimi likaisen lieden reunalta kolme homeista 
korppua, haisteli niitä, ja todettuaan ettei niis-

tä kohonnut rotan pissan hajua, hän pudotti yhden 
omaan taskuunsa. Kaksi korppua hän jätti äidin vuoteen 
viereen. Annettuaan suukon äidin poskelle hän käveli 
ovelle, pujahti rappukäytävään ja sulki oven varovaisesti 
perässään.

Porrastasanteella häntä tervehti tuttu hajujen seka-
melska, joka leijaili vastaan hämärästä rappukäytävästä.

Hän nosti käden hengityksensä suojaksi ja astui tuon 
vanhasta viinasta ja virtsasta muodostuvan myrkkypilven 
keskelle. Hän liikkui varovasti, ettei olisi astunut rikki-
näisten lasipullojen päälle. Taas hän kuuli etäisen karu-
sellimusiikin, mutta nyt se soi huomattavasti lähempänä. 

Hänen oikeanjalankengästään repsotti pohja. Hän piti 
malttinsa, eikä sännännyt suin päin kadulle. Samassa hän 
näki jotain, mikä seisautti veret hänen suonissaan.

Jäntevät lihakset pingottuivat ja kapeat sormet pu-
ristivat kaidetta. Alakerrasta kuului askeleita. Tom tiesi, 
että naapurin mies oli juopuneena erittäin ilkeä, ja hän 
rukoili, ettei tämä ilmestyisi rappukäytävään. Mies inhosi 
kaikkia lapsia, Tomia kaikkein eniten. Askeleet tulivat 
lähemmäksi ja Tom vetäytyi taaksepäin. Hän katseli sil-
mät pelosta suurina, miten 

alakerran miehen heijastama varjo liikkui. Oven alla 
olevasta raossa näki kaiken.

Sitten askeleet pysähtyivät. Tuli aivan hiljaista ja poika 
pidätti hengitystään. Mies seisoi ovella, lihavat sormet 
valmiina ovenkahvan ympärillä. Poika tiesi sen. Mies 
tykkäsi kiusata pieniä poikia ja Tom pelkäsi häntä. Sillä 
hetkellä hän oli inhottavan tietoinen siitä, että seisoi yk-
sin pimeässä rappukäytävässä. Hän haparoi kädellään tu-
kea ja tunsi niljakkaan ja homeisen seinätapetin kämme-
nensä alla. Tom ei uskaltanut hievahtaa paikaltaan. Hän 
pelkäsi niin kovin, että mies syöksyisi ulos asunnostaan 
ja aloittaisi räyhäämisensä. Tom odotti. Mitä kovempaa 
hänen sydämensä jyskytti, sitä enemmän häntä pelotti. 

Hän vilkaisi ylätasanteelle ja katsoi taas miehen oven 
alta heijastuvaa pitkää varjoa. Jos hän vain olisi tarpeek-
si nopea, niin ehkä hän ehtisi ulos. Lattia narahti, ovi 
liikahti saranoillaan ja samalla hetkellä poika syöksyi 
ulos kadulle. 

Katu, jonne alaovi aukesi, oli täynnä lontoolaisia. 
Kaupunki kylpi joulukuisen pakkasaamun kirk-

kaassa valossa. Öiset hiilipölystä laskeutuneet savut 
olivat tänä aamuna poissa. Silti ihmiset kulkivat ilmeet-
töminä, aivan kuin he olisivat astuneet ulos harmaista 
seinäkivistä. He askelsivat katse maahan tuijottaen, 
repaleiset kangaskassit keinuen. Toisilla oli mukanaan 
punottuja pajukoreja, toiset vain retuuttivat lapsiaan; 
nukkavieruja poikia ja takkutukkaisia tyttäriä näytti 
olevan jonoksi asti. Kaikilla oli kaupunkilaisille ominai-
nen tyhjä ja nälkäinen katse.

Poikakin tunsi nälänpiston vatsassaan. Sitten hän 
muisti pöydältä nappaamansa korpun. Ei vielä, hän 
soimasi itseään, malta mielesi. Tom katseli ujosti ym-
pärilleen ennen kuin uskaltautui astumaan esille portti-
kongista.

”Varotkos missä kuljet!” ääni rääkäisi hänen vie-
restään, ja Tom säikähti pahanpäiväisesti.

Hän nosti katseensa ja näki riutuneen naisen, jonka 
toinen silmä näytti katsovan pahasti kieroon. Sitten 
hän huomasi, ettei naisella ollut kuin yksi terve silmä.

”Pois alta! Kärry tulee!”
Tom ei ehtinyt katsomaan kenelle varoitus oli huu-

dettu, kun häntä kiskaistiin voimakkaasti takaapäin. 
Hän näki kengänkärkiensä irtoavan tiestä ennen kuin 
huomasi mustat kärryt, jotka kolistelivat hänen nenän-
sä edestä.

Akka ei kiinnittänyt enää huomiotansa poikaan tai 
tämän taakse ilmestyneeseen mieheen. Hänen katseensa 
keskittyi ohi kiitäneiden hiilikärryjen perään.

”Ei yhtään murua! Voi hyvän tähren. Miten minä 
akkaraasu nyt taloni lämmitän?” 

”Terve nuori mies! Kenenkäs poika sinä olet?”
Tom katseli ystävällisen näköistä miestä, joka oli 

pukeutunut valkoiseen pukuun ja puhui miellyttävästi.
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”No, kissako vei kielesi?”
Vanha nainen jatkoi raakkumistaan huonosta tuuris-

taan ja käveli jo poispäin heistä kahdesta. Tom ei tien-
nyt olisiko hänen pitänyt tuntea helpotusta, vai mitä. 
Tässä hän oli ventovieraan miehen kanssa, eikä minkä 
tahansa muukalaisen, vaan hyvin erikoisesti pukeutu-
neen.

”Anteeksi, en voi kertoa teille nimeäni.”
”Ai, miksi et?” mies kiirehti kysymään.
Tom kurotti kätensä ylöspäin ja osoitti sormellaan 

kohti yhtä talon asunnoista.
”Minä asun tuossa ylhäällä äitini kanssa.”
”Mutta sinulla ei ole nimeä vai? Kai sinut on kastet-

tu Jeesus-miehen nimeen? Oletko kristitty?”
Tom puri alahuultaan. Hän ei halunnut paljastaa 

nimettömyyttään, koska samalla hän kertoisi olevansa 
vailla isää. Äiti oli painottanut kivenkovaa, ettei sellaisia 
asioista saanut kertoa kenellekään, varsinkaan jos nämä 
tulivat utelemaan siitä. Tom laski katseensa alas.
”Minulla ei ole isää laisinkaan. Äiti kutsuu minua To-
miksi.”

Poika näki miten jälkimmäinen sai miehen mietteli-
ääksi. Hän ei tiennyt miksi kertoi tämän kaiken muu-
kalaiselle. Oli häpeä, jos ei omistanut nimeä, mutta 
isättömyys se vasta olikin paha juttu, jopa näin kurjina 
aikoina. 
”Et kai sinä ole poliisi ja vie minua putkaan?” hän kysyi 
lopulta. Nyt hänen silmänsä olivat suuret kuin myllyn-
pyörät.
”En, enhän minä poliisi ole. Ole huoleti poika.” 

Ja aivan kuin mies olisi oivaltanut jotain, hän lisäsi 
nopeasti.

”Mutta ole varuillasi, kun kerrot, ettei sinulla ole 
isää. Houkuttelet vain kaikenlaiset ryökäleet kimppuu-
si. Ja täällä asuu paljon ryökäleitä.” 

Tom nyökkäsi. Hän ajatteli vaistomaisesti hautaus-
maata ja sen kivien välissä vaanivia kummajaisia. Oli-
vatkohan nekin ryökäleitä?

Sanojensa päätteeksi mies kaivoi taskustaan pienen 
metallirasian. Seuraavaksi hän tarjosi sitä pojalle. 

”Kuulehan, taidat olla aikamoinen tekijä”, mies sa-
noi lopulta ja hymyili. Poika piteli edelleen kädessään 
olevaa rasiaa ja pyöritteli sitä ympäri.

”Vai äitinsä poika”, hän jatkoi ja naurahti.
”Jos ei ole isää, niin eihän sitä äitiäkään voi epäillä.”

Ja siitä poikakin oli yhtä mieltä.

He kulkivat tovin samaa mat-
kaa, poika sekä mies. Tomin mieleen nousi 

ajatus, että miehen oli pakko olla kotoisin toisesta kau-
pungista. Miehessä oli jotain muutakin. Hänen hymys-
sään oli aitoa lämpöä, joka oli täällä asuville ihmisille 
yhtä harvinaista kuin ehjät sukkaparit.

Näitä pohtiessaan poika kulki miehen vieressä seu-
raavan kadun yli. He kuulivat kuinka nainen, joka oli 
raakkunut epäonneaan, huusi jotain vastaantuleville 
ihmisille. Kuljettuaan vielä seuraavan kadun yli, ja sitä-
kin seuraavan, mies pysäytti heidät molemmat.

”Kuulehan, minne sinulla oli matka kun sillä tavalla 
hortoilit tielle?” 

Poika havahtui ajatuksistaan ja katsoi miestä. Hänen 
otsansa painui ryppyyn. Hortoiliko hän?

”Tuonne, torille minä olin menossa”, poika sanoi ja 
osoitti kohti Voitonaukiota.

”Ajattelin saavani sieltä muutaman lantin, joilla os-
tan äidille polttopuita.”

”Polttopuita?” Mies hämmästyi, ”onko äidilläsi 
merkkipäivä, vai eikö hänelle kelpaa tavallinen kivihii-
li?”

”Ei se sitä ole. Äidillä on yskä ja paha onkin.”
”No, sitten minä ymmärrän. Kuulehan, jos haluat 

auttaa äitiäsi, niin minulla on sinulle ehdotus. Mutta 
sinun pitäisi säilyttää eräs salaisuus. Uskotko pystyväsi 
siihen?”

Tomia rupesi jännittämään. Totta kai hän halusi 
kuulla salaisuuden. Hän tosiaan piti tuosta miehestä, 
joka ei ollut kuten kaikki muut tämän kaupungin asuk-
kaat.

”Aika näyttää rientävän”, mies sanoi yllättäen ja kat-
sahti ympärilleen. Tomista näytti siltä, että mies varmis-
ti, ettei kukaan kuullut heitä. Sitten mies sanoi:

”Sinulla on hyvät hoksottimet. Äitisi on varmasti 
ylpeä, koska hänellä on sinun kaltaisesi poika. No niin, 
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olen kuluttanut aivan tarpeeksi aikaasi.”
Tom alkoi käydä kärsimättömäksi. Kertoisiko mies 

hänelle salaisuutta lainkaan, vai oliko hän vain juksan-
nut?

”Se rasia jonka annoin sinulle. Muista, ettei se ole 
mikä tahansa pastillilaatikko. Siinä on taikavoimia, joita 
pitää käyttää varoen. Muistathan tämän?”

Tomin silmät laajenivat hämmästyksestä. Hän nyök-
käsi ja vei vaistomaisesti käden taskuunsa.

”No niin, toivottavasti löydät etsimäsi.”
Yhtäkkiä poika tunsi olonsa surulliseksi.
”Tapasimme hyvissä merkeissä, Tom-taikuripoika.”

Tom säpsähti. Mies oli haihtunut väkijoukkoon. 
Hän oli taas yksin, kädessään tuo kummallinen 

metallirasia. Tämä muistutti liikaa hänen viimeöistä un-
taan, jossa hän oli etsinyt isäänsä. Unessa hän kiertänyt 
Silver Streetin kojuja ja kysellyt kauppiailta, jos vaikka 
saisi toimittaa heidän asioitaan. Sitten hän oli tavannut 
miehen, joka seisoi kadulla vaarnan kanssa. Voi miksi 
hän ei muistanut paremmin? Mitä mies oli sanonut hä-
nelle? Tom yritti parhaansa: jotain keskipäivistä ja unen-
kantajista. Äiti oli kieltänyt kysymästä isään liittyvistä 
asioista, mutta Tom muisti isän puhuneen samalla tavalla 
varjoista ja keskipäivistä. Entä jos hän sulkisi silmänsä? 
Toimisiko taika uudestaan? Tom puristi nyrkissään mu-
kavan miehen antamaan rasiaa. Karusellimusiikki rupesi 
soimaan välittömästi hänen korvissaan. Jostain nousi 
tuuli, joka tarttui hänen hiuksiinsa. Nyt sen on onnistut-
tava! Ja kuvat virtasivat välähdyksinä hänen suljettujen 
luomiensa takana.

Hän muisti pätkiä vanhasta elämästään. Tuossa oli 
joenranta, jonne hän meni muiden poikien kanssa 

keräämään troolareista pudonneita pikkukaloja. Jos oli 
tarpeeksi nopea, kalan sai mureamman näköiseksi puhal-
tamalla sen täyteen ilmaa. Äiti oli keittämässä kuivuneita 
appelsiineja, jotta ne näyttäisivät turpeimmilta, kun 
nälkäiset työläiset saapuisivat illansuussa. Tom hankasi 
makrilleja etikalla kostutetulla liinalla, kunnes ne kiilsi-
vät kilpaa kynttilöiden vahan kanssa. Mutta isä oli? Oli-
ko hän taas metsästämässä varjojaan? Voi kyllä, nyt hän 

muisti. Äiti pudottaa esiliinansa ja kävelee vaisuna isän 
ohitse. Isä seuraa äitiä ulos ja Tom siirtyy katselemaan 
heitä ikkunasta. Isä uskoo, että varjon saa pyydystettyä 
keskipäivällä, jos siihen iskee puuvaarnan juuri oikeassa 
kulmassa. Nyt äiti itkee. Kuva hämärtyy. Aika kulkee 
eteenpäin ja Tomia rupeaa pyörryttämään. Hän avaa 
hetkeksi silmänsä ja on taas East Endin kujalla. Hän 
näkee naisen, jonka likainen tukka roikkuu olkapäillä 
kuin vanhat laivaköydet. Joku mies työntää edessään 
puisia kärryjä, jotka oli lastattu kalastusverkoilla. Isom-
mat pojat maleksivat miehen perässä. He ovat tunke-
neet kätensä taskuihinsa, niin syvälle, että hyvä kun 
kyynärpäät näkyvät isojen hihojen alta. He yrittivät 
esittää niin välinpitämätöntä kuin suinkin, mutta jo 
pelkkä vilkaisu kertoo, että he ovat kiinnostuneita van-
huksesta. Sitten poika tuntee ilmassa leijuvan tuoksun, 
joka oli niin makea, että se nostaa välittömästi veden 
kielelle ja saa vatsalaukun muljahtamaan ympäri. Paah-
dettuja kastanjoita, hänen mielensä riemuitsee. Karusel-
limusiikki sen sijaan on poissa. Hän sulkee taas silmän-
sä. Isä…EI! Älä mene sinne! Siellä on pahoja miehiä, 
joilla on huput kasvojensa suojina ja valtavat kultaiset 
ristit kauloillansa. Mutta eihän isä kuule, koska hän 
kaukana unikuvassa ja Tom on täällä likaisella kujalla, 
jossa hiilikärryt eivät jätä muruakaan yksisilmäisille nai-
sille. Ja taas Tom puristaa rasiaa. Keikari, tuo mukava 
mies, hän kävelee yhtäkkiä sisälle uneen. Tomin sydän 
hypähtää ilosta, koska mies on kiltti ja hän on varmasti 
tullut auttamaan. Mutta sitten hän näkee isänsä ilmeen. 
EIH! Jätä hänet rauhaan! Älä satuta isää! Ole kiltti? 
Hän rukoilee ja keikarimies vain hymyilee.

”Sinä halusit tavata isäsi. Olet etsinyt häntä öisin, ja 
minä olen unenkantaja. Nuku siis poika pieni. Uneksi 
pojan untasi, koska olen tavannut isäsi varjon.”

Ja se mikä tapahtui seuraavaksi, sai Tomin kirkaise-
maan ääneen. Valkopukuinen mies astui unesta hänen 
eteensä, isän luhistunut varjo verisen vaarnan päässä.

Tom havahtui kujalta. Hänen sydämensä oli räjäh-
tämäisillään. Lihakset jännittyneinä hän säntäsi 

eteenpäin. Kaikki oli muuttumassa. Ihmiset eivät vain 
nähneet sitä – eivät tietenkään, koska varjot olivat kiin-
ni heidän selässään. Sieltä ne irvistelivät ja kurkottelivat 
ohi juoksevaa Tomia. Kamalia kuvia! Keikarimies oli 
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näyttänyt hänelle hänen isänsä 
varjon. Tom viskasi rasian kädestään ja 

koki puistatuksen kun se kolahti ontosti katuun. 
Isän varjo. Ei hän halunnut sellaista kohtaloa? 

Tiedätkö miksi alakerran mies vihaa sinua? Hän in-
hoaa sinusta nousevaa löyhkää. Häntä suututtaa, koska 
äitisi on varsinainen pihtari. Voi, poika, kun sinä lähdit 
ja kolistelit sillä tavalla rappukäytävässä, hän kuuli sen. 
Mitä luulet naapurisi tehneen? Menikö hän tapaamaan 
äitiäsi? 

Tom juoksi minkä jaloistaan sai irti. Hänellä oli enää 
yksi kadunväli jäljellä. Mustat hiilikärryt kolistelivat hä-
nen takanaan, mutta hän ei piitannut siitä. Hän pelkäsi 
äitinsä puolesta. Hän oli nähnyt kammottavia asioita. 
Hänen isänsä varjo kulki kadulla veitsen kanssa ja etsi 
heitä, ja hän oli kertonut keikarille nimensä. Voi min-
kälaisen virheen hän olikaan tehnyt? Voi rakas Jumala, 
anna äidin olla kunnossa. Älä päästä isän varjoa alaker-
ran mieheen. Mutta sielunsa silmin hän näki tumman 
hahmon kumartuneena äidin vuoteen ylle.

Ovi lentää auki ja melkein putoaa saranoiltaan. 
Tom astuu huoneeseen hengästyneenä.

”ÄITI!”
Sairas nainen herää säikähtäen. Huoneen ilma oli 

lämmennyt ja hänen polttavan kuiva yskänsä on paran-
tunut. Katsoessaan liettä, jonka alla roihuaa tuli, hänen 
mielensä kirkastuu. Nainen nousee istumaan ja katsoo 
lattialle. Samalla hetkellä hänen rohkeutensa pettää. 
Poika makaa liikkumatta lattialla.

”Ei, hyvä Jumalani! Ei häntä. Älä ota minun rakasta 
poikaani.”

Ja hän ryntää poikansa elottoman ruumiin viereen. 
Pojan kasvot ovat tummien laikkujen peitossa. Hänen 
alahuulestaan on valunut verta, joka oli jo kuivunut 
leualle. 

”Voi minun pientä suloista poikaani!” nainen nyyh-
kyttää.

Oliko poikarukka käynyt kuumeisena hakemassa 
polttopuita? Oliko se viimeinen asia, jonka hänen urhea 
lapsensa teki? Siihen nainen ei saanut vastausta, mutta 
näin hän oletti. Vaikka poika oli ollut kuolemansairas 
se ei ollut estänyt häntä rakastamasta.

”Herää!”
Poika sanoo kynnykseltä, mutta sanat tulevat ulos 

ponnettomasti. Hän ymmärtää nyt unensa vakavuuden. 
”Älä murehdi. Hän selviää kyllä”, ääni puhuu ihan 

pojan vierestä.
Mutta poika murehti silti.
”Oletko varma?” poika kysyy.
”Olen. Hänellä on monta suojelijaa.”
Poika ei ihan ymmärrä mitä tämä puhuja tarkoittaa. 

Sitten hän katsoo olkansa yli ja näkee naisen kasvot. 
Nyt ne eivät vain ole yhtään riutuneet ja silmäkin on 
parantunut.

”Tartu käteeni, kultapieni”, nainen kehottaa ja poika 
tuntee surua. Sitten hän näkee jotain, mikä palauttaa 
hymyn hänen kasvoilleen. Pieni savupiippu, joka koho-
aa heidän huoneensa katosta, tupruttaa mustaa savua. 
Tom-taikuripoika onnistui.
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koelmissa Yhdysvalloissa sekä Englannissa.

8-vuotiaana Jani näki televisiosta 
ensimmäisen vampyyrielokuvansa ja 
seuraavana aamuna hän tarkasti kylpy-
huoneen peilistä kaulansa puremajälki-
en varalta. Kaksikymmentäyksi vuotta 
myöhemmin Jani kirjoittaa edelleen 
kauhutarinoita.

Tällä hetkellä Jani työskentelee ylläpi-
täjänä perustamallaan Deathwriters.com 
-sivustolla. Hän toimittaa kotimaisten 
kirjoittajien kanssa novelliantologiaa, 
joka on valmis vuoteen 2008 mennessä. 
Usva-lehden toimittaman Kauhunumeron lisäksi 
Janilla on myös muita spefi lehtien kanssa toteutetta-
via yhteistyöprojekteja.

Kuva © Elina K

Piditkö lehden novelleista? Anna palautetta Suomen 
Tieteiskirjoittajien Netticolosseumissa osoitteessa:
http://tieteiskirjoittajat.utu.fi/netticolosseum/
--> Lehdissä ja kokoelmissa ilmestyneet novellit.
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Kauppamies
Tommi Rosengren

I.

Jo kolmaskymmenes yö ilman unta
pelkkiä torkahduksia
Kun nousen aamu on pitkällä 
postiluukusta tipahtanut lehti, 
kasa laskuja sen päälle.
Keitän kahvit
selaan postin juodessani
yksi kuori erottuu muista
kustantajalta, repäisen auki.
”Kiitos, mutta ei kiitos
sinulla on lahjoja, 
mutta tekstisi ei sovi linjaamme”
Saatanan omaperäistä tuumaan
kunnes huomaan käsinkirjoitetut sanat
fonttien alla.
”Älä luovuta, mikään arvokas
ei tule ilmaiseksi”.
Tekstiä seuraa allekirjoitus
josta en saa selvää, 
rutistan paperin pieneksi palloksi
olen heittää roskakoriin
mutta työnnänkin taskuuni

Päivä menee
jos on mennäkseen
kirjoitan uutta tarinaa
saan aikaan kymmenen sivua
deletoin ne lopulta
pelkkää paskaa
kirjoitan uudestaan
tulos kymmenen sanaa
loistavia, 
en vain tiedä
niiden järjestystä
katson ulos ikkunasta
Siellä on pimeää
muutama raketti räjähtää
on kai uusivuosi
en ole katsonut kalenteria kuukauteen

II.

Katu on liukas ja musta
pakkaslumi narskuu
jään ja kenkien välissä
Styks näkyy edessä
ovella katsahdan taakseni
luulin kuulleeni askeleita
katu on tyhjä

Uudenvuodenjuhlat käynnissä
puolituntia vuodenvaihtoon
ehkä saan kirjoitettua silloin

Juon neljättä kaljaani
välillä vihreä keiju valuu kurkkuuni
kolme minuuttia jäljellä
väki valmistautuu laskemaan
suutelemaan vuodenvaihteessa
minä lähden kuselle

Olo helpottuu
pesen käsiäni
viisi, neljä
laskenta raikuu
katson peiliin
Kalpeat kasvot
tuijottavat takaisin
kolme, kaksi
myisin sieluni jos
ensivuodet menisivät
näitä paremmin
yksi, nolla!

Käännyn ympäri 
näen valkopukuisen miehen
hän tuijottaa ja 
pitää kädessään salkkua
”Haluatko todella?”
Hän sanoo ja jatkaa
”Sielusi, myytkö?”
”No mikä ettei”



USVA 3/200719    

III.

Miestenvessa vääntyy toimistoksi
istun barokkimaisen pöydän ääressä
huteralla jakkaralla
pöydällä kultainen nimikyltti
”Kauppamies” on siihen koverrettu

Valkopukuinen istuutuu nojatuoliin
ottaa salkustaan tyhjän paperin
laskee pöydälle
”Seitsemän vuoden sopimus”
mies sanoo ja kolme sanaa
ilmestyy paperille
”Seitsemän vuotta menestystä, 
kaikki mitä ihminen voi 
kirjailijan urallaan saavuttaa.
Vastineeksi puhki kuluneesta sielusta.
louhitusta sydämestä ja 
harsoisesta mielenterveydestäsi”
”Sinäkö sen ostaisit?”
”En. Minä hoidan vain kaupat”
”Kuka sitten?”
”Onko sillä edes väliä”
”Sanotaan sitä vaikka terveeksi uteliaisuudeksi”
”He ovat kuten sinä. Luojia. Kirjoittajia.
Kuolemankirjoittajia, jotka näkevät elämää 
siellä missä muut pelkoa ja surua.”
Kauppamies ei puhunut niinkään sanoilla
kuin tunteilla. Ehkä sieluni sopisikin noiden omistuk-
seen, ajattelen
maistellessani hänen puhumiaan kuvia.
Ehkä he osaisivat huolehtia siitä minua paremmin.
”Voinko maksaa osamaksulla?”
Kauppamies ei vastaa
kenties demoneilla ei ole
huumorintajua

Valehtelisin jos väittäisin etten ollut kiinnostunut
Seitsemän vuotta, yhtä monta kirjaa, jäisivät historiaan
senkin jälkeen kun olisin pelkkää tomua ja tuhkaa

Ajatellessani sopimuksen hyväksymistä
huomaan piteleväni korpinsulkaa 
jonka päästä tippuu veripisaroita
irvistän ja painan sulan varren kiinni paperiin
käteni pysähtyy
”Mitä minun pitäisi kirjoittaa?”
”Voit jättää kaiken avoimeksi.
Kunhan lopuksi muistat allekirjoituksen.
Lasku kyllä peritään 
seitsemän vuoden päästä”

Käteni liikkuu kuin itsestään
piirtää nimeni ensimmäisen kirjaimen
vaikken vielä edes päättänyt
toisaalta, palatako siihen harmauteen
elämään, jossa päivä seuraa toista
pelkän tavan vuoksi.
Kirjoitan etunimeni
toinen käteni vajoaa pöydältä 
voimattomana reiteni päälle.
Tunnen kohouman taskussani.
Paperiarkki. Kielteinen päätös.
Muistutus tärkeiden asioiden kalleudesta.
Jaksan juuri ja juuri työntää käteni taskuun
toinen on jo sukunimeni puolessavälissä
Puristan paperikasaa. Sulkaa pitelevä pysähtyy.
Kauppamies hätkähtää.
nostan kynän paperista
Kauppamies sulkee silmänsä
tuhahtaa turhautuneesti
katsoo sitten minuun
”pois pelko turha
nimi alle ja homma on pläkki”
”Taidan kuitenkin jättää väliin”
sanani ovat hiiren vinkaisuja

Kauppamies kuulee
eikä pidä kuulemastaan
hymyilee silti
hymynsä täynnä hampaita
teräviä leikkaavia.
Katson ympärilleni
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huomaan ettei ole ovia
yksi ikkuna, josta ei näe ulos
verenpunaiset verhot edessä
”Riittää jahkailu”
Kauppamies tokaisee
hänen pukunsa sulaa kuplivaksi ihoksi 
ja päähän kasvaa kierot sarvet 
Yritän nousta tuolilta
mutta peto hyppää kimppuun
kaadumme lattialle
luiseva koura tarttuu kaulaani
Kädessäni on sulkakynä
isken kynän terävän varren
Kauppamiehen silmään
hirviö kiljaisee, pomppaa päältäni
nousen pystyyn
nostan tuolin lattialta korkealle
isken rujoutta
joka rojahtaa lattialle
nostan uudelleen
lyödäkseni toistekin
mutta huone keikahtaa ympäri
tunnen putoavani ja löydän itseni
Styksin ihmisvirrasta

IV.

Portsari heittää minut
niskaperseotteella ulos ovesta, 
huutaa jotain sammumisesta.
Makaan jäisellä tiellä
tuumaan kaiken olleen harhaa
delirium iski hetkeksi
kunnes katsahdan viereeni,
huomaan maassa yksinäisen sulan
veren tahriman kynän korpin siivestä.

En ole yksin
pelästyn luullessani toista Kauppamieheksi
mutta mies ojentaa kätensä
tartun siihen, annan hänen auttaa minut ylös
”Selviydyit testistä, etkä tarttunut helppoon polkuun. 
Nyt olet valmis Meidän tiellemme”
”Teidän?”
”Kuolemankirjoittajat eivät tarvitse niitä
jotka tekevät sopimuksia päästäkseen helpolla”

Kirpeän pakkasen pureutuessa vartalooni
ymmärrän katsovani häntä joka oli saanut
Kauppamiehen kavahtamaan
”En pelkää sinua” Vale
”Enkä aio myydä sieluani” Fakta
Kuolemankirjoittaja hymyilee.
”Emme me halua ostaa sieluasi, vaan antaa sen sinulle.
Haluamme, että jatkat kirjoittamista ja teet sen sydämel-
läsi, 
sillä se pitää meidät elossa”
”Nyt sinä puhut vampyyreistä”
Mustapukuinen on hetken aikaa hiljaa
”Ja nyt sinä puhut saduista” ,hän vastaa
Olen sanoa vielä jotain
mutta hän koskettaa kevyesti otsaani
Terävä kipu, joka loppuu saman tien
minua pyörryttää, en ole pysyä pystyssä
kaikki katoaa tyhjyyteen, jossa leijailen sulkana
jota edelleen puristan kädessäni
ajelehtiminen hidastuu
pysähtyy.

V.

Koti.
Kirjoituspöytä
sillä paperiarkki
yksi, syrjemmällä lisää
kädessäni sulka
pöydällä purkki mustetta
kastan kärjen
huomaan arkilla olevan sanan
Valitse.

Ei muuta, mutta siinä olikin kaikki.
Mieleeni tulee kymmenen sanaa jotka keksin
tänäänkö se oli, vai milloin?
taisin jo kertoa huonosta ajantajustani
Kirjoitan sanat paperille.
Siinä ne nyt ovat, oikeilla paikoillaan.
Kirjoitan toiset kymmenen, paperi tulee pian täyteen,
sitten kymmenen paperia.
Enkä lopeta siihenkään.
jatkan kunnes jäljellä
on pelkkä 
loppu.

    Tommi Rosengren 2007
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Tommi Rosengren on 24-vuotias helsinkiläinen dekadentti kirjoittaja, 
joka on kiinnostunut useista eri genreistä ja tyyleistä, mutta kauhu on 
aina ollut lähimpänä hänen mustaa sydäntään.

Saatesanat Kauppamieheen

Ensimmäinen versio Kauppamiehestä oli liiankin perinteinen tarina 
Saatanan kätyristä, joka yrittää kaapata ihmisten sieluja. En ollut pit-
kään aikaan tyytyväinen tekstiin, mutten keksinyt mitä tehdä sille. 
Kunnes ymmärsin Kauppamiehen olevan henkilö eräästä kirjoittamas-
tani novellista. Tajusin että tarina kuului Kuolemankirjoittajat -my-
tologiaan, eikä Raamatun fi ktioiden maailmaan. Uuden inspiraation 
vallassa nykyinen versio syntyi miltei vaivattomasti.

Kuva © Elina K
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Kesäkissa
Tuomas Saloranta

Vuokramökki. Samanlainen kuin ne kaikki. Tämä 
sijaitsee Itä-Suomessa, mutta en tunne seutua sen tar-
kemmin. Jouduin ostamaan maantiekartan matkan 
varrelta, ja sittenkin sain risteillä syrjäteitä tuntikaudet. 
Sopii toivoa, että löydän syksyn tullen pois. 

Joka kesä vuokraan mökin eri paikkakunnalta. 
Siihen on syynsä. En ole niin kuuluisa kirjailija, että 
kelpaisin juorulehtiin tai että kasvoni tunnistettaisiin 
kadulla. Kauhua kirjoittamalla ei tässä maassa menesty. 
Piireissä minut kuitenkin tunnetaan, koska kirjoitan 
kolumneja lehtiin ja käyn puhumassa seminaareissa ja 
paneelikeskusteluissa. Vakituinen kesäpaikka päätyisi 
ennemmin tai myöhemmin yleiseen tietoon, enkä tah-
do höyrypäisimpiä faneja pyörimään mökkini nurkille. 
Etenkään koska minulla on tapana naida heitä semi-
naarien jatkobileissä. 

Ne harvat ystävät, joita minulla on, sanovat että olen 
paskiainen. Kaipa heitä on pakko uskoa.

Tämänkesäisessä mökissä on tupa, keittonurkkaus ja 
makuukammari, kaasuhella, pieni jääkaappi, sähkövalo 
ja puulämmitys. Ulkopuolella erillinen sauna ja van-
hanaikainen puucee, mukavuudet ulkona kuten sano-
taan. Mökki on rakennettu kalliolle, joka laskee jyrkästi 
järveen. Vesi on tyyntä ja mustaa ja näyttää pohjat-
tomalta. Järvi on luultavasti osa Saimaan vesistöä, tai 

mitä lienee. Maantieto ei ole koskaan ollut vahvimpia 
puoliani, kuten ei mikään muukaan tieto. Minähän 
olen kirjailija, ei minun tarvitse enää lukea.

Saunakopperolta johtaa portaat laiturille. Siitä olisi 
hyvä pulahtaa uimaan, mutta tällä hetkellä ajatus ei 
houkuttele. Kävin laiturin päässä aiemmin päivällä, ja 
sieraimiini tarttui heti voimakas mädäntyneen löyhkä. 
Se voimistui erityisesti laiturin päässä ja täytti mieleni 
pahoilla aavistuksilla. Tosin luultavimmin haju tietysti 
on peräisin edellisvuotisista kaisloista. 

On kesäkuun ensimmäinen päivä. Vielä on vähän 
viileää, ja aiemmin päivällä tihutti vettä. Nyt aurinko 
kurkistelee synkkien pilvien lomasta, mutta mökkiä 
varjostaa sankka kuusikko. Juuri niin kuin toivoinkin. 

Istun mökin portailla ja polttelen savuketta, kun pie-
ni harmaa kissa kävelee luokseni. Se naukaisee, puskee 
jalkaani ja alkaa kehrätä.

Mistä se tulee? Lähistöllä ei pitäisi olla asutusta. 
Ehkä joku mökkinaapureistani on ottanut kesäkissan ja 
kyllästynyt siihen jo nyt.

Kissa jatkaa puskemista. Rapsutan sitä korvan takaa, 
ja se hyppää syliini.

Ehkä se saa jäädä. 

Laiturin alla on musta jätesäkki. Jäidenlähdön jälkeen yltyneet tuulet ja poh-
javirtaukset ovat saaneet sen liikkeelle kätköpaikastaan järvenselällä, se on 
kulkeutunut rantaan ja pohjaa raahaavat ankkurikettingit ovat tehneet ran-
taveden sameaksi. Musta vesi kätkee säkin näkyvistä, ja kettinkien paino pitää 
sen vielä toistaiseksi pohjassa. Mutta ilmojen lämmetessä pieneliöt heräävät 
mätänevässä lihassa, hajoamisen myötä vapautuu kaasuja jotka saavat muo-
vin pullistumaan, ja säkki kohoaa kohti pintaa…

Havahdun unesta ja pudistan päätäni. Ei työasioita nyt, minähän olen 
lomalla.

Kuvitus: Juha Veltti
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ylioppilas? Verryttelyasun takki on puoliksi auki, alla 
on valkoinen t-paita jonka läpi erotan rintojen kaaret. 
Kypärän alta hapsottavat maantienväriset hiukset. Kas-
vot ovat pikkusievät, silmälasit ja huono iho antavat 
niille viattoman vaikutelman. Todennäköisesti se on 
väärä. Pyörä on vanhanmallinen punainen naistenpyö-
rä, ei mikään viisikymmenvaihteinen kilpaurheiluväline 
joilla kaupunkilaiset korostavat liikunnallisuuttaan. 
Viehättävä itäsuomalainen aksentti kruunaa kokonai-
suuden.

Hölkkään pitkin kallioilla kiemurtelevaa metsätietä. 
Huomaan olevani rapakunnossa. Pitkän talven lukemat-
tomat tuopit ja tupakat, kokkareilla nautitut drinkit, 
halpa kuohuviini ja pikkusikarit, kaikki ne kostautuvat 
nyt. Kunnon palautuminen kestää joka kesä aina vain 
kauemmin. Satunnaiset kuntosalikäynnit ja kävelylenkit 
talvella eivät aja samaa asiaa. Palautuakseni minun on 
päästävä luontoon, kauas kaikesta.

Juokseminen tuottaa konkreettista kipua, ja minun on 
pysähdyttävä vähän väliä. Mutta kipu on vaivan arvois-
ta. Täytyy muistaa syksyn julkaisubileet, täytyy muistaa 
toimittajat kameroineen. Kamera lihottaa aina viisi ki-
loa, on siis pudotettava vähintään kymmenen. Muista 
kustantajien nätit assaritytöt tiukoissa jakkupuvuissaan, 
muista mustiin pukeutuneet, lävistetyt ja tatuoidut, vai-
voin täysi-ikäiset fanit kauhupaneelin jatkobileissä... 

Muista nyt piru vie edes hengittää.
Metsätie yhtyy isompaan, päällystettyyn tiehen. Vä-

hän matkan päässä on pieni kaistale hiekkarantaa, jonka 
keskellä jököttää penkki. Paikallinen käsitys yleisestä 
uimarannasta. Lysähdän penkille vetämään henkeä. Mui-
ta ihmisiä ei näy, joten hengityksen tasaannuttua riisun 
vaatteeni ja pulahdan veteen.

Painan pääni pinnan alle. Tämä kaikki on puhdistau-
tumista, ei vain fyysisesti vaan myös henkisesti. Puhdis-
tautumista kaikesta siitä paskasta, jota päälleni hierotaan 
kaupungissa koko talven. Vajoan syvemmälle, kauemmas 
kirjallisuuspiirien tekopyhyydestä ja keskinäisestä kyräi-
lystä, kriitikoista ja kustannustoimittajista, pubien sel-
kääntaputtelijoista, itseään ja siinä sivussa käsikirjoituk-
siaan tyrkyttävistä nuorista runotytöistä... Se kaikki on 
virrannut hien mukana ulos kehostani, ja sukeltaessani 
kohti pohjaa vesi vie sen mennessään.

Mutta jotain puuttuu vielä.
Nousen pintaan ja huomaan, että rannalle on py-

sähtynyt pyöräilijä. Nuori tyttö. Jalkani ylettyvät pian 
pohjaan, ja lähden kävelemään häntä kohti. Hän katsoo 
minua yllättyneenä, kun huomaa että olen alasti, mutta 
ei näytä menevän kovin pahasti hämilleen. Se on hyvä 
merkki.

En ottanut pyyhettä mukaan, mutta vaatteeni ovat 
joka tapauksessa hiestä nihkeät joten kuivaaminen olisi 
turhaa. En pidä pukeutumisessa kiirettä. Minulla ei ole 
mitään hävettävää.

Silmäilen tyttöä päästä varpaisiin. Varmasti ainakin 
kymmenen vuotta minua nuorempi, ehkä tämän kevään 

Kuva © Juha Veltti
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“Tuota sitä mie vaan olisin kysynyt, kun en ole pyö-
rällä tästä ennen ajanut, että satutko sie tietämään mikä 
olisi suorin tie...”

En tunne seutua, mutta minulla on maantiekartta 
autoni hansikaslokerossa. Ehkä tyttö tahtoisi tulla kat-
somaan karttaa, mökkini ei ole kaukana? Voisin tarjota 
lasin hyvää kuohuviiniä, ja olin aikeissa lämmittää sau-
nankin.

“No en mie tiedä... Miulla on vähän kiire...”
Poikaystävänkö luo?
“No eeei...”
Tyttö lähtee jatkamaan matkaansa. Minä palaan kä-

vellen mökille, hölkkääminen saa riittää tältä päivältä.
Olen jättänyt portaille pienen kupin, johon kaadoin 

kyläkaupalta ostamaani maitoa. Nyt kupin vierelle on 
ilmestynyt kuollut pikkulintu, jonka niska on purtu 
poikki. Kissa tulee esiin mökin nurkan takaa, istahtaa 
maahan ja katsoo minua tietävän näköisenä.

Kissat tietävät aina, tietävät mutta eivät tuomitse. 
Kissoilla ei ole moraalia.

Jätesäkki on ajautunut rantaan. Avaan sen varovasti, ja 
löyhkä iskee minua vasten kasvoja. Olen vähällä oksentaa, 
mutta minun on pakko raottaa säkkiä enemmän. Ensin 
näen vain näljäistä, vettynyttä lihaa, mutta sitten erotan 
pään, turvonneet kasvot joiden piirteet ovat hiljalleen 
katoamassa...

Istun mökin portailla keskellä yötä ja poltan jo toista 
savuketta. Silmissäni kummittelevat yhä unen kuvajaiset. 
En ole koskaan nähnyt hukkunutta, en valveilla ollessani, 
mutta uneni ovat liiankin todentuntuisia.

Tietynlainen mielikuvitus on tämän ammatin varjo-
puolia.

Lämmitän saunaa. On tavallista lämpimämpi päivä ja 
uinti tekisi terää, mutta vesi ei edelleenkään houkuttele. 
Kävelen yleiselle uimarannalle, tällä kertaa pyyhkeen 
kanssa.

Uimassa näyttää olevan joku toinenkin. Penkille on 
kasattu pino vaatteita, ja läheiseen koivuun nojaa pu-
nainen naistenpyörä.

Tyttö nousee vedestä. Hänellä on uimapuku, mutta 
märkänä se ei jätä paljoa sijaa mielikuvitukselle. Hän 
näkee minut ja hymyilee, kuivaa itsensä ja pukeutuu 
rantapusikon suojassa.

Kävelemme mökille, tyttö taluttaa pyörää vierelläni. 
Käyn lisäämässä muutaman puun saunaan, sitten avaan 
kuohuviinipullon. Istumme tuvassa, juomme pari la-
sillista. Hän tulee nopeasti hiprakkaan ja nojaa pian 
olkapäähäni.

“Ei miulla ole poikaystävää”, hän sanoo hihittäen. 
“Mie olin menossa hakemaan kesätöitä. En mie sitä 
työtä saanut, mutta ehkä mie saan jotain muuta...”

Hän työntää kielensä suuhuni. Maku on kuohu-
viinistä hieman hapan. Otan hänet syliini istumaan ja 
jatkamme suutelemista. Minulla alkaa seisoa, ja hän 
huomaa sen myös. Olemme repineet vaatteet yltämme 
ennen kuin ehdimme makuukammariin asti. Sukellan 
häneen kuin veteen. Hän on lämmin, pehmeä ja valoi-
sa. Siitä huolimatta voisin hukkua häneen.

Makaamme sängyllä voipuneina ja hikisinä, edelleen 
kiihtyneesti hengittäen. Tytön posket punottavat hie-
man. Hän hymyilee minulle leveästi, ja hymyilen takai-
sin. Haen meille uudet lasit kuohuviiniä. 

Sauna taitaa olla valmis.
Otamme viinipullon mukaan ja jätämme sen saunan 

portaille. Lauteilla suutelemme, hyväilemme, kiusoit-
telemme toisiamme. Ilma väreilee ympärillämme, kuu-
mana ja kosteana kuten mekin. Tyttö kiipeää jo syliini, 
mutta estelen häntä. 

Täällä on liian kuuma. Mutta onko tyttö koskaan 
nainut ulkona?

“No voi kamala... Enhän mie nyt... Tai olen mie 
kerran festareilla!”

Kannan hänet ulos. Levitän pyyhkeen maahan, ase-
tun istumaan puuta vasten ja hän istuu päälleni. Hänen 
liikkeensä saavat selkäni hankautumaan karheaa puuta 
vasten, mutta en välitä. Puu on kova, minä olen kova, 
hän on pehmeänä meitä vasten. 

Kumarrun näykkimään tytön korvalehteä ja samal-
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la näen, kuinka järvellä virvelöivä äijä tuijottaa meitä. 
Vilkutan äijälle, mutta ennen kuin tyttö ehtii huoma-
ta, vedän hänet tiiviimmin kehoani vasten ja työnnyn 
syvemmälle häneen. Hänen liikkeensä kiihtyvät, hän 
hengittää kiivaammin. Tartun häntä niskasta ja pakotan 
hänen suunsa suutani vasten.

Juuri huipun lähestyessä kissa ilmestyy vierellemme, 
puskee meitä ja kehrää äänekkäästi. Meitä alkaa naurat-
taa. Kissa juoksee maitokuppinsa luo ja naukuu vaatien.

“Odota nyt hetki”, tyttö sanoo kissalle, ennen kuin 
keskittyy taas minuun. “Kyllä siekin vielä herkkua saat.” 

Palaan lenkiltä. Kuntoni on alkanut parantua, pystyn jo 
juoksemaan koko matkan. Pari viikkoa luonnon helmas-
sa, juoksulenkit ja raitis ilma ovat tehneet tehtävänsä, ja 
ehkä toisenkinlaisesta liikunnasta on ollut apua.

Saunan piipusta nousee savua, ja punainen naisten 
polkupyörä nojaa mökin seinään BMW:ni vieressä. Tyttö 
odottaa minua alastomana makuukammarin sängyllä. 

“Mie laitoin meille saunan lämpiämään.” 
Äitini sukupolvi olisi varmaankin kutsunut tyttöä 

hyväksi työihmiseksi, mutta se ei ole nyt päällimmäinen 

ajatukseni.
Minun pitäisi oikeastaan peseytyä.
“Eikä pidä. Mie haluan siut just nyt.”
Tyttö kääntyy kiusoittelevasti vatsalleen. Nostan hä-

net kontalleen ja työnnyn häneen. Hän on heti valmis, 
sellaista se on vastarakastuneena. Hänen lantionsa ottaa 
vastaan jokaisen työnnön, hän aaltoilee minua vasten... 
Pieni hetki tuntuu kestävän ikuisuuden.

Saunan jälkeen istumme laiturilla ja juomme vii-
niä. Järveltä on noussut navakka tuuli, joka puhaltaa 
mädänhajun pois. Mainitsen asiasta, mutta tyttö ei ole 
pannut hajua edes merkille.

Mustat aallot lyövät kalliota vasten. Aurinko on 
pilvessä, mutta lähekkäin meillä ei ole kylmä. Tytön 
hiukset näyttävät märkinä tummemmilta. Tuuli tarttuu 
niihin, heiluttaa niitä siimoina jotka lyövät kasvoilleni. 
Kukallinen kesämekko tarttuu vielä kosteaan ihoon.

“Siekö olet Helsingistä? Mie olen hakenut Helsingin 
yliopistoon lukemaan suomen kieltä.”

Se on hyvä ala. Minäkin kävin pääsykokeissa joskus. 
Mutta ei kirjailijaksi tulla kouluja käymällä.

“Ai sie olet kirjailija? Mitä kirjoja sie olet kirjoitta-
nut?”

Kuva © Juha Veltti
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Tyttöhän voi käydä kirjastossa katsomassa.
Juomme lisää viiniä ja suutelemme. Kissa ilmestyy 

laiturille ja käpertyy jalkoihimme, tyttö rapsuttelee sitä 
hajamielisesti.

“Onko se siun kissa?” 
En tiedä kenen se on. Se vain ilmestyi mökille, sama-

na päivänä kuin minäkin.
“Ei kai se vaan ole kesäkissa?” tyttö sanoo ja kurtis-

taa naamaansa. “Ei kesäkissoja saisi olla. Kun eläimen 
ottaa, siitä on pidettävä huoli.”

Se on mukava kissa. Jos se ei karkaa mihinkään syk-
syn tullen, se saa minun puolestani jäädä talveksikin.

Silitän kissaa ja se kehrää. Minusta tuntuu, että tyttö 
kehrää myös. 

Seison yksin laiturilla. Toisessa päässä kissa tuijottaa mi-
nua, sen silmät loistavat hämärässä. Käännyn katsomaan 
järvelle. Näen kuinka musta jätesäkki pulpahtaa pintaan, 
sitten toinen ja kolmas. Järvenselällä ui kymmeniä säkke-
jä, ja ne kaikki lipuvat hiljalleen kohti minua...

Herään ja hoipertelen ulos. Kissa livahtaa samalla 
ovenavauksella saalistusretkelleen. Käyn kusella nurkan 
takana ja palaan jatkamaan uniani.

En näe tyttöä vähään aikaan, hän on lähtenyt pääsy-
kokeisiin Helsinkiin. Käyn lenkillä, ostan kylältä lisää 
viiniä, istun laiturilla tai mökin portailla kissan kanssa, 
poltan tupakkaa vaikka sitäkin pitäisi vähentää.

Tulee juhannus. Tyttö viettää sen ystäviensä kanssa 
kylällä. Minusta hän ei ole puhunut kenellekään, vaik-
ka vanhemmat ja ystävät varmasti ovat arvanneet. Mi-
näkin näen sen. Hän suorastaan hehkuu.

En lähde kylälle hänen mukaansa, eikä hän edes pyy-
dä sitä. Ei sellaista täällä ymmärrettäisi.

Tyttö saa minun puolestani pitää hauskaa muiden 
poikien kanssa, ei se minua häiritse. En minä ole mus-
tasukkainen. Kunhan vain katsoo, ettei saa tauteja. 

“Ei minua pojat kiinnosta”, tyttö sanoo ja hymyilee. 
“Miullahan on mies.”

Juhannuksen jälkeen alkavat helteet. Tyttö tulee 
luokseni entistä useammin, jää joskus yöksi. Olemme 
alasti suurimman osan ajasta. Uskaltaudumme uimaan-
kin. Iltaisin istumme ulkona tai tuvassa, juomme viiniä, 
puhumme kirjoista tai vain olemme sylikkäin. Silloin 
kun emme nai.

Välillä kissa liittyy seuraamme, istuu kanssamme 
laiturilla ja joskus jopa nukkuu kippuralla sängyn jalko-
päässä. Monena päivänä se tuo meille kuolleen linnun 
tai pikkujyrsijän. Tyttöä se vähän inhottaa, mutta minä 
en tuomitse. Minkäpä kissa luonteelleen voi.

“Siulla ei ole yhtään kirjaa täällä”, tyttö ihmettelee ker-
ran. “Mie tykkään kauheasti kirjoista, miulla on aina 
lomalukemista. Etkö sie lue mitään koko kesänä?”

En minä lue. Minä kirjoitan.
“Ei siulla ole täällä kirjoitusvälineitäkään.”
Minä olen lomalla.
On hetken hiljaista, sitten tyttö sanoo:
“Sie kirjoitat kauhua.”
Onko se paha asia?
“Ei, mie olen aina tykännyt kauhusta. En mistään 

verisestä, mutta semmoisesta kauhuromantiikasta. Sem-
moista mie kirjoittaisin itsekin, mutta en mie oikein 
osaa... Runoja mie vaan, ja niitäkin aika harvoin...”

Tyttö on pitkään hiljaa.
“Mie olen kirjoittanut runoja siustakin. Tai meistä. 

Mie voisin lukea niitä siulle joskus, jos sie vaan haluat. 
Ja jos mie vaan kehtaan.”

Siinä kestää yllättävän kauan. Lopulta tyttö tuo mu-
kanaan pehmeäkantisen kansion. Hän laskee sen tuvan 
pöydälle, arastelee avata sitä.

Luetaan sängyssä.
Tyttö asettuu makuulle selälleen, nojaa niskansa 

päätyyn ja alkaa lukea varovasti, tavallista hennommalla 
äänellä. Makailen hänen edessään ja kuuntelen. Hitaasti 
nostan hameenhelmaa, levitän jalkoja, suutelen vatsaa 
ja reisien sisäpintaa. Otan pikkuhousut pois, eikä hän 
vastustele. Hän yrittää yhä lukea, mutta joutuu vähän 



USVA 3/200727    

väliä keskeyttämään. Pian hän tarttuu minua harteista ja 
vetää minut ylemmäs.

“Mie taidan lukea loput myöhemmin”, hän kuiskaa 
tukahtuneella äänellä. Olen samaa mieltä.

Sen yön makaamme valveilla sylikkäin ja luemme 
hänen runojaan. Hän on yllättävän hyvä, ehkä hieman 
naiivi ja hiomaton mutta parempi kuin kaikki ne keskin-
kertaisuudet joita ympärilläni pyörii Helsingin kulttuuri-
kuppiloissa.

“Mie ajattelin”, tyttö sanoo varovasti, “sitten jos mie 
pääsen sinne yliopistoon ja muutan Helsinkiin... Niin 
kai myö sitten tavataan vielä?”

Hyvin mahdollista. Helsinki on aika pieni kaupunki.
“Älä kiusaa minua”, tyttö sanoo. “Kyllä sie tiedät mitä 

mie tarkoitan. Että myö alettaisiin yhdessä, ihan vakavis-
saan.”

Käyhän se, jos tyttö tosiaan sitä haluaa. Mutta tahdon 
ensin varoittaa häntä. Kaikki ystäväni sanovat, että olen 
paskiainen. Käytän ihmisiä niin kauan kuin minua hu-
vittaa, ja kun kyllästyn, heitän heidät menemään.

“Ethän sie ole yhtään sellainen”, tyttö sanoo ja suute-
lee minua poskelle. “Kyllä mie siut jo tunnen. Tai jos sie 
olet joskus ollutkin, niin ainahan sie voit muuttua.”

Niin. Kaipa minä tosiaan voisin. 

Musta jätesäkki avautuu hiljalleen, muodottomat kasvot 
kääntyvät minua kohti, käsi ojentuu. Tartun siihen, vaik-
ka en tahtoisi. Liha purskahtaa käsissäni kuin mätäpaise, 
valuu sormieni lävitse. Paljaat luut painuvat kämmeneni 
läpi. Minut vedetään alas laiturilta, turvonneiden kasvojen 
keskelle avautuu suu joka ahmaisee minut mustuuteensa. 
Kuin jätesäkkiin. Tunnen kuinka ankkurikettinki kiedo-
taan ympärilleni, vajoan hiljalleen pohjaan...

Hätkähdän hereille. Yritän huutaa, mutta kurkustani 
kuuluu vain pihinää. Onneksi. Tyttö liikahtaa vierelläni ja 
ynähtää hiljaa, mutta ei herää.

Taitaisi olla viisainta vähentää viininjuontia.

Tulee syksy. Elokuu on vielä helteinen, mutta illat pi-
menevät aiemmin. Ja minun on pian lähdettävä takaisin 
kaupunkiin. 

 Tyttö tulee luokseni kirjekuoren kanssa, itku kurkussa. 
Hän ei ole päässyt yliopistoon.

“Mutta mie haluan Helsinkiin silti”, hän sanoo. “Ei 
miulle jää tänne mitään kun sie lähdet.”

Hän katsoo minua toiveikkaasti. Se vähän vihlaisee.
“Jos mie muuttaisin siun luo? Aina mie jotain työtä 

saisin, vaikka siivoamista. En mie siun rahoillasi eläi-
si...”

Kaadan viiniä keittonurkkauksessa ja pyydän tyttöä 
istumaan.

Kyllä nämä nyt ovat jäähyväiset.
Menemme sänkyyn vielä kerran. Seksi on entistä 

kiihkeämpää, epätoivoista. Ehkä tyttö toivoo että mie-
leni muuttuisi, mutta siinä hän on väärässä.

Kaadan lasin viiniä, sitten toisen ja kolmannen. Juon 
itse vähemmän, mutta tyttö ei taida huomata sitä. Hä-
nen päänsä alkaa nuokkua.

“Mutta kai sie voit edes sanoa”, hän sammaltaa, “että 
oliko miun runot siusta hyviä?”

Olivathan ne. Sinusta olisi ihan oikeasti voinut tulla 
jotain.

Tyrmäystipat ovat tehneet tehtävänsä. Tytön pää pu-
toaa kopsahtaen pöytään. Lasken hänet lattialle ja sidon 
ranteet ja nilkat yhteen nippusiteillä. En usko että hän 
herää enää, mutta varmuus on aina parasta. Kiskaisen 
mustan jätesäkin hänen ylleen ja lähden raahaamaan 
häntä ulos. Se käy yllättävän kevyesti, koko kesän kun-
toilu ei ole mennyt hukkaan. Sullon hänet ja hänen 
polkupyöränsä auton takakonttiin. Ankkurikettingit 
helähtävät, kun lyön luukun kiinni. Palaan mökkiin, 
pakkaan tavarani ja kerään kesän aikana kertyneet tyh-
jät pullot.

Tämä on aina kesäloman ikävin vaihe. Siivota jäljet.
Kävelen vielä kerran laiturin päähän ja katselen 

järvelle. Mädänhaju ei tunnu enää, mutta tiedän sen 
palaavan viimeistään seuraavana kesänä. Se palaa aina, 
aivan kuten unetkin.

Kohautan olkapäitäni ja palaan autolle. Jostainhan 
minun on ammennettava inspiraationi.

Olen jo lähdössä, kun huomaan kissan. Se katselee 
minua mökin nurkalta kuollut lintu suussaan. Päätän 
viedä kissan kotiini Helsinkiin. Sanovat mitä sanovat, 
en minä aivan täysi paskiainen ole. Sitä paitsi me tai-
damme ymmärtää toisiamme. Ymmärrämme, mutta 
emme tuomitse.

Koppaan kissan syliini ja lasken sen pelkääjän pai-
kalle. Se käpertyy kerälle ja kehrää tyytyväisenä koko 
matkan.

© Tuomas Saloranta 2007
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Saatesanat novelliin ”Kesäkissa”

Kesäkissa-novelli sai alkunsa, kun kesällä 2006 
vetäydyin kesämökille toipumaan avioerostani. 
Vietin aikaa pitkälti novellissa kuvatulla tavalla, 
kävin lenkillä ja lämmitin saunaa ja joskus join 
viiniä, ja kerran lenkkeillessäni törmäsin pyöräi-
levään nuoreen naiseen joka kysyi minulta tietä. 
Jälkeenpäin aloin leikitellä ajatuksella että olisin 
kutsunut tytön mökille käymään, minulla tosi-
aan olisi ollut pullo hyvää viiniä ja sauna lämpiä-
mässä, ja pian novellin synopsis olikin kasassa. 
Kannattaa siis olla varuillaan kun kyselee tietä 
tuntemattomilta miehiltä - koskaan ei voi tietää, 
millaiseen tarinaan päätyy henkilöksi.

Kesäkissassa paitsi leikin puolittaisilla tosi-
tapahtumilla ja melko ilmeisellä symboliikalla, 
myös pyrin eläytymään äärimmäisen itsekeskeisen ja 
tunteettoman ihmisen, ehkä jonkinlaisen psykopaatin, 
ajatusmaailmaan. Idea ei ole maailman omaperäisin, 
mutta puhalsin siihen parhaani mukaan henkeä anta-
malla kertojaminälle myös piirteitä omasta persoonas-
tani. Jääköön lukijan oman harkinnan varaan, mikä 
kaikki tässä hahmossa on minua itseäni ja mikä pelkkää 
fi ktiota.

Tuomas Saloranta

Kirjoittajasta

Tuomas Saloranta on kolmekymppinen helsinkiläinen, 
joka työskentelee aikuisviihdeliikkeessä, rakentaa siinä 
sivussa uraa spefi kirjoittajana ja osallistuu aktiivisesti 
Deathwriters-kirjoittajayhteisön toimintaan. Hänen 
lopullinen tavoitteensa on löytää elämänsä rakkaus, 
mutta tällä hetkellä hän keskittyy kirjoittamiseen.

Kuvittajasta

Juha Veltti on Riihimäellä asuva kuvantekijä. Maa-
lausten, kuvitusten ja sarjakuvien ohella hän tekee 
musiikkia Metsämorfeus -nimellä. 
http://www.veltti.net
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Unenkantaja

Kotikylän valot,
takana.
Kohti tummaa virtaa kulkee unenkantaja.
Punotaan tuvassa tuntoja syviä:
Ei ole miehestä tulelle vastusta.

Niin taipuvat niskat kuin kataja.

Sydämessä suru, korjaa mies yöllisiä sanojaan.
Vanhoja pakenee vasten aikaa.
Vain korkeat oksat kantavat hiljaista keinujaa. 

    Jani Torvinen

Kuva © IStockphoto.com/ Stephan Zabel
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Kryptomaniaa
Tarja Sipiläinen

Tasan kello kuusi levitin krypton eteeni keittiön pöy-
dälle. Kymmenen minuuttia aiemmin olin jo tarttunut 
kännykkääni soittaakseni Sampalle, että lykkäisimme 
ristikon aloittamista tuonnemmaksi. En kuitenkaan ollut 
keksinyt mitään järkevää syytä ehdotukselleni. Tunsin 
itseni lähinnä typeräksi ennenäkyineni. Ei minulla nor-
maalisti ollut taipumuksia tällaiseen haihatteluun. Pidin 
itseäni pikemminkin tasaisena ”jalat tukevasti maassa 
kaiken aikaa” –tallaajaksi; heikkohermoiseksi minua ei 
olisi varmaan kuvannut kukaan minut vähänkään pa-
remmin tunteva. Isä jaksoi aina sopivissa ja vähemmän 
sopivissa tilanteissa huomautella, että pikkutarkkuudes-
sani oli takuuvarmaa insinööriainesta. Halusi kai minun 
kulkevan omia jalanjälkiään.

Nyt en kuitenkaan päässyt täysin irti epävarmuuden 
tunteesta, joka vain paheni, kun levitin ristikkolehden 
eteeni. Kurkkua kuristi, ja minun oli vaikea hengittää. 
Kirjaimet ja ruudut vilistivät silmissäni kuin puut sataa-
kahtakymppiä etenevän auton sivuikkunasta katsottuna.

 Palasin mietteissäni takaisin antikvariaattiin, josta 
olimme ristikot aiemmin päivällä löytäneet. En päässyt 
eroon ajatuksesta, joka jyskytti takaraivossani häiritsevä-
nä kuin epävireinen rumpupatteri. Jokin selittämätön oli 
koskettanut minua, enkä ollut ollenkaan varma, halusin-
ko edes tietää mikä. 

”Kuule Samppa, me on pengottu näitä lehtiä jo tuntitol-
kulla. Usko jo, ei täältä mitään löydy.”

Olin rojahtanut istumaan kirjavuorien väliin hautau-
tuneelle jakkaralle ja katselin ympärilleni. Miten näin 
pieneen tilaan olikin saatu ahdettua tällainen määrä kir-
joja ja lehtiä. Hymähdin. Tämä oli nimensä mukaisesti 
aarreaitta; kotikaupunkimme paras ja ainoa, keskustan 
sivukadulla haalistuneen kyltin takana lymyilevä antikva-
riaatti.

Hyllyjen takaa kuului tuhahdus.
”Älä valita. Meillä on vielä tämä hylly katsomatta”, 

Samppa työnsi käteeni epämääräisen pinon lehtiä. ”Kat-
so sinä nämä.”

Kevätjuhlaa oli vietetty vasta pari viikkoa aiemmin. 

Oli kesän tähän mennessä lämpimin iltapäivä, ja me 
luuhasimme antikvariaatin pölyisten hyllyjen ahtau-
dessa. Aivastin. Ei tässä ollut järjen häivääkään. Mutta 
Samppa ei varmasti luovuttaisi ennen kuin löytäisimme 
jotain. Tottelevaisesti aloin selata pinoani: tuttu, help-
po, naurettavan helppo, tehty, tylsä, ei käy. Huokaisten 
nousin viemään nipun takaisin.

Hyllyn takaa kuului kolahdus.
”Hitto, kännykkä putosi. No, tietty. Se on tuolla 

hyllyn alla ihan seinän vieressä. Miksu, tule auttamaan, 
sinun räpyläsi voisi mahtua tuonne.”

Kiersin hyllyn ja näin Sampan polvillaan lattialla 
osoittamassa peränurkkaan sullotun hyllyn alustaa. 
Hän väistyi, jotta pääsisin kurkottamaan kännykän. 
Katselin epäröiden pinttynyttä, liasta kirjavaa muovi-
lattiaa, mutta Sampan uhkaava tuhina selkäni takana 
sai polveni notkistumaan sukkelasti, kaiken maailman 
bakteereista ja muista tappavista pöpöistä piittaamatta. 
Jos tämä koituisi kuolemakseni, siitähän sai, mokoma 
tyranni ja orjapiiskuri. Tai tätä vartenhan kaverit oike-
astaan olivat olemassa; niillä voi teettää likaiset työt.

Hapuilin lattiaa sokkona. Melkein odotin, että nurk-
kaan pölypaakkujen keskelle pesän tehnyt hiiri puraisisi 
palasen sormestani lounaakseen. Käteeni osui jotain, 
josta sain hetken harottuani otteen. Se ei tuntunut kän-
nykältä. Eikä nälkäiseltä hiireltäkään.

Vaihdoin käpristyneeltä paperilta tuntuvan nipun 
vasempaan käteeni. Oikeaa kättäni poltteli ja kylmäsi 
samanaikaisesti. Toisaalta halusin kiihkeästi irrottaa 
otteeni, toisaalta puristin sormiani yhteen niin lujaa, 
etten uskonut saavani niitä nyrkistä irti kuin hohtimilla 
vääntäen.

Samppa ojensi kätensä ottaakseen kännykkänsä 
ja perääntyi pettyneenä, kun näki löytöni: toisiinsa 
liimautuneet kellastuneet ristikkolehdet. Tyrkkäsin 
lehdet kuitenkin kiireesti hänelle. Ihoni oli mennyt 
kananlihalle, nyt vasemman käteni sormissakin kipunoi 
oudosti. Ojentelin hetkisen sormiani ja jatkoin sitten 
kadonneen kännyn metsästystä. Pienen haparoinnin 
jälkeen löysinkin sen. Ehjänä, mutta pölyisenä.
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”Tämä kannattaa varmaan pestä saippuavedellä”, 
kiusasin Samppaa.

Samppa tarkasteli huolekkaasti puhelintaan ja hui-
taisi siitä liiemmät pölyt paloautonpunaisen t-paitansa 
helmaan. Hymyilin katsoessani hänen myrtynyttä il-
mettään, joka tuntui sopivan täydellisesti t-paidan mot-
toon: ”Positiivisuus on perseestä!”

Samppa oli loistotyyppi, välkky ja sanavalmis. Lisäk-
si ikiaikainen kaverini, mutta päivänsäteeksi en menisi 
häntä luonnehtimaan. Ei ehdottomasti mitään Hymy-
poika-patsastyyppiä.

Sampan vanhemmat olivat ostaneet hänelle känny-
kän palkkioksi lukion toisen vuoden hyvästä todistuk-
sesta. Varsinkin hänen isänsä oli ollut erityisen ylpeä 
pitkän matematiikan kympistä. Ja minä kateellinen. 
Olin tumpeloinut viimeisessä kokeessa ja matematiikan 
numeroni oli tippunut ysiin.

Olimme kisanneet tarhaikäisistä lähtien Sampan 
kanssa milloin mistäkin. Alle kouluikäisenä kilpailum-
me yleensä päättyivät käsirysyyn, mustelmiin, kuraisiin 
haalareihin ja lopulta tarhatätien ja vanhempien saar-
noihin, miten pienten kilttien poikien tuli käyttäytyä. 
Yläasteella olimme ratkoneet kisamme sivistyneemmin, 
ja kuvioihin oli tullut matematiikka. Viime talvena 
olimme hurahtaneet kryptoihin. Ostimme samat lehdet 
ja teimme tehtävät samaan aikaan.

Aarreaitta oli käynyt viimeisen puolen vuoden aika-
na tutuksi perimmäistä hyllymetriä myöten. Ja tämän 
reissun jälkeen tuntisin hyllynalusetkin. Voisin oikeas-
taan saman tien ilmoittautua divariin siivoojaksi, eihän 
minulla muutakaan tekemistä ollut, kun kesätyöpaikat-
kin tuntuivat piileskelevän kiven alla.

Huomasin Sampan puolestaan puristavan lehtiä 
kädessään rystyset valkoisena, kuin kallionkielekkeeltä 
riippuva vuorikiipeilijä köyttä, jonka varassa hänen 
henkensä oli. Puistatus kulki aaltoillen itsepäisenä 
eteenpäin sojottavasta otsapehkostani kantapäihini.

Mieleeni nousi yllättäen viiden vuoden takainen 
tilanne. Silloinkin oli kesähelle. Seisoimme tummiin 
pukeutuneina haudan äärellä. Äiti itki, isän vakaa ääni 
särkyi pidätellystä tunteesta. Hän luki muistosanoja 
omalle isälleen, ukilleni. Näin itseni kolmetoistavuo-
tiaan pojan sinnikkyydellä puremassa alahuultani, 
tuijottamassa mitään näkemättömin silmin hautakum-
mun armeliaasti peittävää kukkamattoa ja puristamassa 
käsiäni nyrkkiin niin, että odotin kynsieni kaivavan 

kämmenten pehmeään ihoon verisiä viiltoja, joista 
pian alkaisi tipahdella punaisia vanoja lumenvalkoisten 
liljojen terälehdille. Vaikka keskipäivän aurinko helotti 
pilvettömältä taivaalta, minua palelsi.

 Uskoin, että kylmyys ei katoaisi koko kesässä, jos 
milloinkaan.

Pakotin itseni takaisin tähän hetkeen, leppoisan ar-
kiseen lomapäivään. Ajattelin kysyä Sampalta, tunsiko 
hän tilanteessa mitään erikoista. Samppa teki kuitenkin 
jo lähtöä, enkä saanut kysymystäni esitettyä. Onneksi, 
ajattelin. Mitenkähän olisin muotoillut kysymykseni?

 ”Tunnetko jotain synkkää ja pahaenteistä tuossa ku-
lahtaneessa paperipinossa?”

Järkevää. Tavallistakin levottomammista ajatuksistani 
päätellen olin tainnut kaiken hyvän lisäksi hankkia it-
selleni auringonpistoksen.

”Mennään kassalle, sinun vuorosi maksaa”, Samppa 
tokaisi ja työnsi lehdet käteeni.

”Mistä nämä löytyivät?” omistaja kysyi ja käänteli 
parhaimmat päivänsä ohittaneita lehtiä käsissään.

Tarkkailin silmä kovana hänen reaktioitaan. En näh-
nyt mitään tavallisesta poikkeavaa miehen normaalisti-
kin juroilla kasvoilla. Mieleeni juolahti, että hänellekin 
sopisi Sampan t-paidan slogan kuin nyrkki silmään.

Sain nielaistua virnistykseni viime hetkellä.
 ”Tuolta perältä, hyllyn takaa”, vastasin ja huitaisin 

liikkeen peräseinustan suuntaan ylimalkaisesti. ”Niissä 
ei ollut hintaa.”

”Ja haluatte nämä molemmat?” myyjä tuntui olevan 
vastahakoinen lyömään hintaa kassakoneeseen. ”Nämä 
ovat vanhoja lehtiä, voivat olla arvokkaita… jos ot-
taisitte jotain muuta. Selvittäisin, minkä arvoisia nämä 
ovat.”

Sampan ilme alkoi näyttää tuskastuneelta. Hän 
kurtisteli kulmiaan ja oli selvästi aikeissa sanoa jotain 
vähemmän diplomaattista kassan takaa meitä kysyvästi 
katsovalle miehelle. Ehätin avaamaan sanaisen arkkuni 
ensin.

”Ei ne voi kovin arvokkaita olla. Ihan rypistyneitä, ja 
toisesta puuttuu yksi sivukin”, hönkäisin iloisena siitä, 
että olin selannut lehdet matkalla kassalle.

Edelleen epäröiden, alta kulmiensa mulkoillen, 
myyjä löi kassaan summan. ”Kuusi euroa”, hän tokaisi 
ja tyrkkäsi lehdet meille kuin ne olisivat olleet tulisia 
kekäleitä hänen käsissään.

”Sehän oli törkeä ryöstö. Miksi maksoit mukisemat-
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ta, olisit tinkinyt?” Samppa höykytti minua pääs-
tyämme pihalle.

Kohautin olkiani. ”Ei se olisi pudottanut 
hintaa kuitenkaan. Jos en olisi maksanut, homeh-
duttaisiin tuolla sisällä vielä ties kuinka kauan. Et 
kuitenkaan olisi luovuttanut, ennen kuin oltaisiin 
löydetty sopivat tehtävät. Ruoka-aikakin on jo 
mennyt, hyvä jos on jämät jäljellä. Maha valittaa 
niin, etten kuule omia ajatuksianikaan.” Asettelin 
lehtiä pyörän tarakalle.

”Anna se toinen krypto minulle. Milloin aloi-
tetaan?”

 ”Tehdään ensimmäinen tänä iltana. Sivu 6. 
Aloitus kuudelta?”

”Ookoo. Vakiosysteemi?”
”Jep, moikka.”
Poljin lyhyen kotimatkan mietteissäni. En päässyt 

eroon tunteesta, ettei meidän ehkä sittenkään kannattaisi 
täyttää kryptoja. Ei ainakaan tänään. Eikä huomenna, 
eikä ylihuomennakaan. Ehkä viisainta olisi paiskata mo-
lemmat lehdet takansytykkeiksi ja katsoa, räjähtäisikö 
koko rakennelma taivaan tuuliin lehtien roihahtaessa 
tuleen. 

Minua puistatti. Yritin vieläkin keksiä keinoa peruuttaa 
kisamme. En edelleenkään keksinyt, miten. Katsoin kel-
loa. Olin saanut lusmuiltua jo varttitunnin.

Asetin kännykän valmiiksi viereeni pöydälle. Olimme 
sopineet ilmoittavamme ristikon edistymisestä toisil-
lemme puolen tunnin välein. Olisi tietysti ollut helppoa 
huiputtaa, ilmoitella vääriä tilannetietoja. Mutta kaikessa 
kilpailuhenkisyydessämmekään emme sortuneet moi-
seen. Reilu meininki ja sillä siisti.

Ensimmäiset viisi minuuttia tuijotin sivua kasvavan 
hämmennyksen vallassa. Yleensä sain otteen ristikos-
ta kuin ristikosta lähes yhdellä silmäyksellä. Tämä ei 
osoittanut aiettakaan aueta. Oli kuin olisin tuijottanut 
labyrinttia, joka muuttuu joka käännöksen jälkeen tunte-
mattomaksi niin, ettei omia jälkiään voi palata. Toisaalta 
edessäkin näytti olevan pelkkiä umpikujia. Niskaani 
kihelmöi kuin sitä olisi pommitettu mikroskooppisilla 
sähköiskuilla. Tunsin selittämätöntä halua työntää ris-
tikko pois silmistäni. Yritinkin, mutta lehti tuntui kuin 
liimautuneen pöydän pintaan.

 Pomppasin jalkeille ja suunnistin olohuoneeseen. Äiti 
ja isä olivat katsomassa jotain fi lmiä, nauruntyrskähdyk-

sistä päätellen komediaa. En tarttunut heidän ehdotuk-
seensa liittyä seuraan, vaan vaelsin takaisin keittiöön. 
Krypto tuntui vetävän minua puoleensa kuin äärimmil-
leen viritetty kuminauha.

Istuin takaisin pöydän ääreen, nostin jalat viereiselle 
tuolille ja jatkoin ristikon pällistelyä. Hihittelin itsek-
seni, kun mieleeni nousi kuva minusta ja Sampasta 
tuijottelemassa toisiamme odottaen, kumpi meistä rä-
pyttää ensimmäisenä silmiään ja häviää kisan. Ristikko 
tuntui tuijottavan minua juuri samalla pistävyydellä 
kuin Samppa parhaimmillaan. Aikani ihmeteltyäni 
sisuunnuin. Tämä onneton tekelehän ei meikäläistä 
selättäisi.

Sain kiinni ensimmäisestä kirjaimesta ja tarrasin 
siihen kun hukkuva pelastusrenkaaseen. Tämän jälkeen 
homma lähtikin käyntiin. Tunsin tutun innostuksen 
pyyhkäisevän mielestäni television äänet, ajantajukin 
katosi. Puhelimen tärinä pöydällä havahdutti minut 
kuin hypnoosista. Oli aika raportoida.

”Stau. Miten sujuu?”
Samppa valitteli aloittamisen vaikeutta.
 ”Ai sinullakin? Sama täällä. En saanut ensi alkuun 

minkäänlaista otetta. Nyt sujuu. Pakko jatkaa. Monta 
kirjainta puuttuu? Jep. Aika samoissa ollaan. Eiköhän 
tämä ole pässinlihaa puolen tunnin sisällä. Mo!”

Tunsin kiven putoavan sydämeltäni ja olin iloinen, 
etten ollut hötkyillyt ja perunut koko juttua. Sampalla 
oli tilanne hallussa. Tilanne oli tasaväkinen, ja mikäli 
halusin voittaa, nyt oli aika ottaa loppukiri.

Adrenaliini hyökyi lävitseni hurrikaanina. Huoma-
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sin, että silmissäkin kieppui kuin olisin joutunut pyör-
remyrskyn riepottelemaksi. Olin kuin tuulenpuuskan 
pyykkinarulta mukaansa tempaama paita: hihat heilui-
vat holtittomasti, paidanliepeet lepattivat tuulen oikku-
jen mukaan. Minulla ei ollut omaa tahtoa. Minun oli 
pakko täyttää edessäni vaativana odottava ristikko – ja 
nopeasti.

Krypto täyttyi kirjain kirjaimelta, sana sanalta. Olin 
varma, että päihittäisin Sampan kuusi-nolla. Viimeiset 
kirjaimet: kaksi sanaa. Valmis!

Tarrasin kännykkääni ja heitin viimeisen numeron 
toiston peliin. Puhelin hälytti. Mitään ei tapahtunut. 
Soitin uudelleen. Edelleenkään ei mitään. Oliko Samp-
pa saanut pikkusieluisuuskohtauksen eikä suostunut 
vastaamaan, kun tiesi asiani. Lapsellista. Eikä yhtään 
Sampan tapaista. Yritin vielä kolmannen kerran. 

Puhelimen toistuva tuuttaus alkoi kuulostaa pahaen-
teiseltä. Samppa tunsi itsensä suorastaan alastomaksi, 
jos joutui kuulomatkan päähän kännykästään. Jos tässä 
maailmassa mikään oli tähän asti ollut varmaa, niin 
ainakin se, että Samppa vastasi puhelimeensa aina ja 
joka paikassa. Fakta, joka oli tullut moneen kertaan 
testattua.

Vatsaani väänsi. Tunsin kuin sisikuntani olisi yrit-
tänyt kääntyä samanaikaisesti ylösalaisin ja nurinpäin. 
Mietin, olinko syönyt jotain sopimatonta. Mietteeni 
katkesivat lyhyeen, kun aloin tuntea vastustamatonta 
tarvetta lähteä katsomaan, mikä Samppaa vaivasi.

 Aloin olla melkoisen varma, että asiat eivät olleet 
lähimainkaan kohdallaan. Protestoiva vatsani kipristeli 
sellaisella voimalla, että se sai minut ottamaan ovenpie-
lestä tukea.

Jalkani veivät minut ilman omaa tahtoani ulko-ovel-
le. Tunsin itseni yhä enemmän sätkynukeksi; marione-
tiksi, jonka liikkeitä ja tekoja jokin ulkopuolinen sää-
teli. Kylmä hiki sai ihoni hetkessä nihkeäksi. Sydämeni 
teki parhaansa hypätäkseen ulos rinnastani ja karaut-
taakseen omille teilleen, kohti auringonlaskua.

Jos olisin viettänyt vähänkään railakkaampaa kesä-
lomaa, olisin epäillyt joutuneeni juoppohulluuskohta-
uksen valtaan. Uskalsin epäillä, että edellisenä viikon-
loppuna tyhjentämäni sixpack ei riittäisi lähellekään 
aikaansaamaan kohtausta.

Silmissäni pimeni. Olin varma, että pyörtyisin. Sa-
moin kuin olin vakuuttunut, että jotain sanoinkuvaa-
mattoman kauheaa oli tapahtumaisillaan. Tai jo tapah-

tunut. En edes uskaltanut kuvitella mitä.
Ennen kuin huomasinkaan istuin pyörän satulassa 

ja sotkin parturin saksia kipeästi kaipaavat hiukset liu-
huen, verenmaku suussani eteenpäin. Kuin itse pääpiru 
olisi rynnistänyt kannoillani kirves ojossa, tappavaan 
iskuun valmistautuneena.

Verta. Punaisia roiskeita, tahmaisena valuvia tum-
manpunaisia verivanoja, kipua – kauhua. Yritin raottaa 
silmäni sokaisevaa verenpunaista verhoa, mutta mitä 
lujempaa yritin, sitä enemmän minua heikotti. Aja-
tukseni poukkoilivat irrallisina katkelmina, kuin olisin 
katsellut toimintaelokuvan traileria.

Näin itseni Sampan kanssa viimekesäisellä onkiret-
kellä, Sampalla oli koukku sormessa ja verinoro valui 
ruskettuneen kämmenen poikki. Kuva vaihtui, Samppa 
puita pilkkomassa kesämökillä. Sekin matka oli päät-
tynyt ohilyönnin seurauksena terveyskeskukseen. Näin 
punaista. Verenpunaista, ohuita, tihkuen kasvavia ve-
rinoroja, joka paisuivat paisumistaan, kunnes levisivät 
yhä laajenevaksi lammikoksi Sampan ympärille. En 
pystynyt nollaamaan kauhukuvia, jotka levisivät silmie-
ni eteen kattavina kuin amfi teatterin kuvat. Silmien 
sulkeminenkaan ei auttanut, kuvat vyöryivät toinen 
toistaan verisempinä minua kohti. Ne tuntuivat tosilta 
ja massiivisilta, kuin painajaiset, joista herättyään nyyh-
kyttää avuttomana, eikä pysty heti lopettamaan, vaikka 
tajuaakin kaiken tapahtuneen olleen pelkkää unta. Tun-
tee vain itsensä voimattomaksi, olemattomaksi. Kuin 
katujyrän alle jääneeksi.

Näin ohittamani tutut maisemat verenpunaisen us-
van läpi. Korvissani kohisi. Kohina täytti ajatukseni, ja 
pelkäsin entistä enemmän.

Tämä oli hulluutta. Tämän oli pakko olla hulluutta. 
Muuta selitystä en keksinyt. Nyyhkäisin. Kauhu sai 
minut tuntemaan oloni kuumeiseksi.

Poljin kuin viimeistä päivää. Sydämeni, joka ei ollut 
onnistunut pakenemaan rinnastani suorinta tietä, yritti 
nyt loikata ulos suuni kautta. Olin tukehtumaisillani. 
Sykkeeni oli taatusti yli kaksisataa. Olin päässyt hui-
maan vauhtiin polkemisessa, silti vauhti kiihtyi kiihty-
mistään.

Äkkiä tajusin, että vauhtini ei ollut pelkästään hui-
maa, se oli vaarallisen lujaa. Suorastaan tappavaa. En 
pystynyt hallitsemaan itseäni. Säikähdin niin, että olin 
kurvata täydellä vauhdilla pientareelle, kukkivien lupii-
nien violetinvalkoiseen mereen. Sain täpärästi pidettyä 
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pyörän pyörätiellä. Hoipuin puolelta toiselle kuin meri-
mies ympäripäissään.

Samppa asui vajaan neljän kilometrin päässä kodista-
ni; sinnehän minä olin menossa. Minun oli jostain syystä 
lähes ylitsepääsemättömän vaikeaa pitää suunta oikeana.

Olin kuin triathlonin pyöräilyosuudella. Tunsin, etten 
saisi pyörää pysähtymään ennen kuin satakahdeksan-
kymmentä kilometriä tulisi täyteen. Tuskin silloinkaan. 
Kuntoni tosin pettäisi puolitoista sataa kilometriä aikai-
semmin. Pulssini paukutti kuin patarumpu.

Yritin kääntää tilanteen huumoriksi. Yritin rauhoit-
tua. Mieleni ei suostunut hymähtämään tälle, eikä taa-
tusti nauramaan. Rauhoittumisesta ei voinut puhuakaan. 
Mitä enemmän yritin, sitä tiiviimmäksi paniikin ote 
minusta muuttui. Se tarttui minuun megamuskeleillaan, 
väänsi kurkusta kymmenen miehen voimin ja takoi 
päätäni asfalttiin säälimättä. Tunsin jyskeen aivoissani, 
joiden odotin valuvan harmaan niljakkaana massana 
pyörätielle hetkellä millä hyvänsä.

 Epätoivoiset yritykseni saada tilanne hallintaani järkei-
lemällä eivät auttaneet. Mikään ei auttanut.

Minun täytyi polkea. Polkea polkemistani, kunnes 

tuiskahtaisin nääntyneenä, kuiviin puserrettuna ojan 
pohjalle. Henkitoreissani – tai luultavimmin – kuollee-
na.

Sain paniikkikohtauksen. Jotain kauheaa oli tosiaan-
kin tapahtumassa. Kotoa lähtiessäni olin ollut varma, 
että Sampalle oli tapahtunut jotain. Nyt epäilin, että 
mitä olikin tulossa, se tapahtuisi minulle. En hallinnut 
itseäni enkä ajatuksiani pätkän vertaa.

Järkytykseni kasvoi monella pykälällä, kun lähes 
jyräsin koiraansa taluttavan mummelin bussipysäkin 
kohdalla. Vilkaisin taakseni ja näin mummon nojaa-
massa pysäkin katokseen koiran hyppiessä häntä vasten. 
Olisin halunnut palata kaksikon luokse pyytämään 
anteeksi ja kysymään, oliko mummolla kaikki hyvin. 
Mutta en kyennyt!

En saanut pyörää pysähtymään, saati kääntymään 
takaisin.

Hiki valui otsalta kirveltävänä vanana silmiin. Nä-
köni sumeni ja viime tipassa, väkivalloin, sain vauhtia 
hiljennettyä sen verran, että pystyin kääntymään kadun 
reunakivetystä hivotellen Sampan kotikadulle.

Puolitoistakerroksinen talo kadun päässä näkyi jo. 
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Tutun kodikas näkymä nostatti eteeni uusia, uhkaavia 
mielikuvia. Talon varjoisen tiiliseinän puhkaisevista 
ikkunoista heräsi vaikutelma sokeana tuijottavasta tark-
kailijasta. Tylyyden tuntua lisäsivät tummaksi petsatut 
ikkunapuitteet.

Kylmät väreet kiisivät pitkin selkäpiitäni, vaikka hel-
lepäivän jälkeinen kesäilta väreili ympärilläni lämpimä-
nä. Pysäytin pyöräni äkkijarrutuksella, joka sai pihatien 
soran lentämään kaaressa. Tönäisin pyörän nojalleen 
kuistin kaidetta vasten.

Ahdistava pelko pusersi rintaani, kun lähdin kier-
tämään taloa. Edetessäni yritin rauhoittaa itseäni: 
Samppa löytyisi varmasti vakiopaikaltaan, ilta-auringon 
lämmittämältä patiolta. Kohta nauraisimme yhdessä 
koko episodille. Samppa jaksaisi muistuttaa minua tästä 
vielä eläkepäivinämmekin, kun kaksin köpöttelisimme 
antikvariaattiin etsimään ristikoita. Sellaisia, joissa olisi 
dementikoille sopivan helppoja kysymyksiä ja suuret 
fontit. Ajatukseni saivat minut hetkeksi rauhoittumaan. 
Kun pääsin talon päädyn varjoon, joka tuntui kaatuvan 
päälleni, kuristava tunne hyökkäsi kimppuuni uusin 
voimin. Sydämeni takoi moukarin iskuin.

 Tunsin pyöriväni linkousohjelmassa, joka oli juuri 
kiihtymäisillään huippukierroksiinsa. Synkät aavistuk-
set kieppuivat mielessäni värien sekamelskana ja saivat 
minut hidastelemaan. Laahasin jalkojani kuin lapsena 
hammaslääkärin tuoliin joutuessani. Kurkkuanikin 
kuivasi samalla tavalla.

Halusin kääntyä ja juosta pois. Tai tarkemmin ajatel-
len tunsin pakottavaa tarvetta hypätä pyörän satulaan 
ja karauttaa kauas pois taakseni katsomatta. Koskaan 
takaisin palaamatta.

Vastahakoisesti käännyin talon nurkan ympäri. Tun-
tui kuin olisin kävellyt juuri valetussa sementissä, johon 
upposin joka askeleella polviani myöten.

Pysähdyin niille sijoilleni. Äsken hullun lailla polke-
neet jalkani nauliutuivat nurmikkoon. Käänsin selkäni 
näkymälle ja oksensin. Jalkani muuttuivat hyytelöksi, 
konttasin ruusupenkin laitaan syvältä vatsanpohjasta 
nytkähtelevien yökötysten kantaessa sapen maun suu-
huni. Silmissäni sumeni.

Olin maannut kukkapenkin mullassa ja oksennuk-
sessa pitkään; iltakaste oli saanut vaatteet liimautumaan 
inhottavasti kiinni polkemisesta nihkeään ihooni.

 Avasin silmäni, ja hetken olin aivan varma, että olin 
nähnyt karmaisevan painajaisen. Vilkas mielikuvituk-

seni oli usein aikaansaanut kauhukuvia, jotka olivat 
tuntuneet todellisilta.

 Tunsin hetken aikaa pyörryttävää huojennusta.
 Vedin syvään henkeä ja käännyin katsomaan patiota. 

Nielaisin yökötyksen tunteen ja pakotin itseni kävele-
mään. Yksi askel, toinen, kolmas. Keräsin kaiken sisuni 
ja hoipertelin patiolle täristen kuin horkkatautinen.

Minun täytyi saada nähdä, mitä pöydällä Sampan 
edessä oli. Yritin visusti olla katsomatta Samppaan 
päin. Sykemittari ei olisi pystynyt mittamaan järkeviä 
lukemia, kun kumarruin katsomaan sanaa, jonka koh-
dalta Sampan kynää puristava käsi oli jatkanut viivaa, 
joka jatkui kiemurrellen yli krypton reunan. Käänsin 
Sampalle selkäni. Tein tähänastisen elämäni suurimman 
uroteon, kun kasasin sekavat ajatukseni ja haparoin 
kännykän käsiini taskun pohjalta. Näppäilin hätänume-
ron. Ystävällinen naisääni toisessa päässä kehotti kerto-
maan nimeni ja asiani.

Kuuntelin lähestyvän ambulanssin ujellusta.
Istuin Sampan kodin kuistin portailla. Suutani kui-

vasi ja käteni vatkasivat kuin porarintaudin kourissa. It-
kuni purkautui jostain syvältä; niin syvältä, että sieluni 
tuntui pusertuvan minusta ulos kyyneleiden mukana.

Yritin unohtaa näkemäni, vaikka tiesin, etten onnis-
tuisi siinä. En nyt, en koskaan.

Aina sulkiessani silmäni näkisin edessäni Sampan pi-
hatuolin käsinojaa vasten kallistuneen vartalon, rumasti 
tahrautuneen t-paidan tekstin. Vasemman käden, joka 
puristaa kynää. Oikean, jossa on kännykkä soittoval-
miina, minun numeroni näytöllä. Ja pation, jonka kau-
niin puupinnan tahraa hitaasti laajeneva verilammikko. 
Veri kiiltää mustanpuhuvana eksoottisena kukkana ilta-
auringossa. Ja lammikon keskellä, kuin puusta vesonee-
na, kasvaa Sampan pää, suu voitonriemuisessa hymyssä, 
avoimet silmät ilmeettömästi minua tuijottaen.

Kyyneleet kasvoillani olivat muuttuneet suolaiseksi 
naamioksi, jota yritin riisua vapisevin käsin. En voinut 
käsittää, mitä meille tapahtui. Kurkkuani kuristi ajatus, 
miten minun olisi käynyt, jos olisin kirjoittanut kaksi 
viimeistä sanaa kryptooni päinvastaisessa järjestyksessä. 
Viimeinen sanani oli ollut ”pyöräily”.

Sampan viimeiseksi jäänyt sana oli ”pyöveli”. 

© Tarja Sipiläinen 2007
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Saatesanat novelliin ”Kryptomaniaa”

Kryptomania iski minuun toukokuussa 2006. Istuskelin 
patiolla, aurinko lämmitti mukavasti niskaa, enteili tule-
via helteitä. Mies istui vieressä keskittyneenä sudokuun. 
Muistan ajatelleeni, ettei hän huomaisi, vaikka heittelisin 
paljettipuvussa kärrynpyöriä pitkin poikin pihaamme. 
Tuosta ajatuksesta nousi välähdyksenä mieleen idea ris-
tikosta, joka koukuttaisi täyttäjänsä niin täydellisesti, 
että sen tekemisestä tulisi maaninen kokemus. Ristikko 
ei päästäisi irti ennen kuin tulisi täytetyksi viimeistä 
kirjainta myöten. Novelliajatus alkoi kehittyä tuosta 
hetkestä; lisämausteita tarinaan sain miehen ostamasta 
paloautonpunaisesta t-paidasta, kesäisestä onkimatkasta, 
työmatkalla ohitseni pyöräilleestä pojasta, jonka vauhti 
näytti mielestäni hengenvaaralliselta.

Olin tuolloin juuri liittynyt Deathwriters-foorumille, 
joten tuntui luontevalta kokeilla, taipuisiko onnellisiin 

Kuva: Teija Kyyrönen 2007

loppuihin ja muutenkin herttaisiin aiheisiin tottunut 
kynäni kauhuun. Näin kirjoitin esikoiskauhunovellini 
ensimmäisen version ilman sen suurempaa mystiikkaa.

Tarja SIpiläinen

Kirjoittajasta

Tarja Sipiläinen on lappeenrantalainen kirjoittaja, 
jonka novelleissa arki nitkahtaa oudoksi. Reaalito-
dellisuuteen ujuttautuu kuin varkain yllättävä, se-
littämätön elementti, joka tarinoiden päähenkilöil-
le on aina olemassa ollut mahdollisuus. Sipiläinen 
työskentelee tiedotus- ja projektihallintotehtävissä. 
Hän on aloittanut kirjoittamisharrastuksena vuo-
den 2005 alkupuolella ja etsii vielä ominta tyyli-
ään.
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Ullakko
Juha Rautio

Painoin hissin ylimmän kerroksen nappia vapaalla 
kädelläni. Vanha korihissi huojahti kerran ja lähti nou-
semaan.

En ollut käynyt ullakolla kertaakaan koko neljän 
vuoden aikana, mitä olin asunut tässä talossa. Jostain 
syystä vanhojen kerrostalojen ullakot jollain epämää-
räisellä tavalla kammottivat minua. Tai, ei se ihan 
niinkään ollut, en vain pitänyt ullakoista – eikä minul-
la vannoutuneena poikamiehenä ollut edes kertynyt 
niin paljon tavaraa, että olisin tarvinnut ylimääräistä 
varastotilaa. Ja sitä paitsi, minusta oli tarpeettoman 
vaivalloista raijata talvi- ja kesävarusteita edestakaisin 
kahdesti vuodessa, vaikka äitini sanoisi mitä...

Huomasin selitteleväni itselleni. Ehkä todella hie-
man pelkäsin, mitä hävettävää siinä oli? Ihmisillä on 
erilaisia pelkoja, eikä minun kohdallani voinut edes 
puhua pelosta – en vain pitänyt ullakoista ja sillä siisti.

Kolautin hissin haitarioven kiinni ja nousin viimei-
sen kerroksen portaita ullakon ovelle. Portaat oli maa-
lattu siniharmaalla lateksimaalilla, ilmeisesti jo kauan 
sitten; portaiden keskelle oli kulunut vuosikymmenien 
askeleet ja paikoitellen maali oli lohkeillut paljastaen 
karhean betonin.

Laskin valkoisen muovikassin kädestäni ja avasin 
harmaan teräksisen oven vuokranantajaltani saamallani 
avaimella, jota en ollut koskaan ottanut avainnippuuni 
- ihme, että ylipäänsä löysin ullakon avaimen.

Kuuma umpea haju tulvahti vastaan. Hetken harkit-
sin jo kääntymistä, sillä sain helposti päänsärkyä hajuis-
ta, mutta ajattein että tämä olisi nopea homma. Poimin 
kassin ja astuin sisään.

Ovi pamahti takanani kiinni. Himmeiksi likaantu-
neista kattoikkunoista tunki auringonpaiste piirtäen 
näkyviin ilmassa leijailevat pölyhiukkaset. Ullakko oli 
juuri sellainen kuin olin kuvitellut: tummuneet raaka-
laudoista kyhätyt kapeat kanaverkkokopit tussilla piir-
rettyine vanhanmallisine numeroineen ja kapeat pitkät 
paljaat betonikäytävät, jotka häipyivät hämärään. Oven 
vieressä lähimmän kopin numero näkyi olevan 216. 
Minun asuntoni oli 301. Numerot suurenivat vasem-
malle päin.

Lähdin kävelemään käytävää pitkin ripeästi. Minulla 

oli suuri kiusaus katsoa mitä ihmisten kopit sisälsivät, 
mutta pelkäsin, että unohtuisin tutkimaan niitä koko 
päiväksi.

Kiiruhdin eteenpäin. Numerot suurenivat. 230, 
238... 259... 283...

301.
Siinä se oli, lopulta. Ovessa riippui pieni munaluk-

ko.
Juuri kun olin sovittamassa avainta lukkoon, kuulin 

äänen! Mitä helvettiä? ajattelin. Aivan kuin joku olisi 
heittänyt… hiekkaa? Tai siltä se kuulosti.

Vilkaisin äänen suuntaan hämärään. Pulssini hypähti 
juoksuun. Minun olisi tehnyt mieli sillä sekunnilla sän-
nätä tieheni. Tulosuunnassani kaikki oli kuin ennenkin: 
pöly leijaili ikkunoiden valokaistaleissa. Toiseen suun-
taan käytävä jatkui, mutta näköyhteyttä ei ollut, sillä 
savupiippu oli edessä. Sieltä äänet kuitenkin tulivat. 
Kun kuuntelin tarkemmin, olisin voinut vannoa että 
erotin myös lapion piston äänet.

Kokosin itseni. Joku järkisyy tälle oli saatava. Tiesin 
etten voisi elää arvoituksen kanssa, joten lähdin hiipi-
mään lähemmäksi. Päästyäni savupiipun ohi alkoi valo 
vähentyä; kattoikkunat eivät ylettyneet valaisemaan 
sinne asti.

Astuin pimeään. Kesti hetken ennen kuin silmäni 
tottuivat hämärään. Ilma tuoksui aivan kellarille, maa-
kellarille. Jokin muukin tuttu haju kantautui sieraimii-
ni. Parfyymi?

”Jaa, tullaanhan sitä”, ääni pimeästä sanoi.
Hyvä etten kiljaissut säikähdyksestäni! Sydämeni 

hyppäsi kerran, kuin olisi tipahtanut kurkusta vatsan-
pohjaan, ja alkoi sen jälkeen tykyttää kiivasti. Yskäisin 
kurkkuani selväksi. Suuni oli yhtäkkiä rutikuiva.

”Kyllä se kestikin”, ääni sanoi aikaisempaa pahan-
tahtoisemmalla sävyllä. Silmäni alkoivat jo erottaa 
paremmin: tumma hahmo seisoi noin parin metrin 
päässä minusta lapio kädessään... ja hänen jaloissaan oli 
jonkinlainen... kuoppa... ja vieressä multakasa?

”Mutta...” minä aloitin.
”TURPA KIINNI!”
Vilkaisin taakse päin, mutta valoisaa käytävää ei 

enää näkynyt. Käännyin lähteäkseni, mutta hartioihini 
tartuttiin. Samassa tunsin kuinka käsi toisensa jälkeen 
tarttui minuun lujasti; suuni peitettiin, silmäni, kasvoni 
hautautuivat nihkeiden kitkerän hajuisten kämmenien 
peittoon. Sumeni. 
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+ + +

Kun tulin tajuihini oli edelleen pimeää. Sama maakella-
rin haju leijui tympeänä ilmassa. Nyt kitkerä haju tuntui 
väkevämpänä.

”Shhh...” ääni kuiskasi ja painoi käden suulleni. ”Pik-
kuinen on ihan hiljaa nyt. Kohta kaivetaan hautaa”, se 
sanoi ja puhkesi kolkkoon lonksuttavaan nauruntapai-
seen. Taustalla erotin joka puolelta vaimeaa sirisevää ään-
tä. Tunsin nihkeiden käsien palaavan iholleni – paljaalle 
iholle! 

Minut oli riisuttu.
Yritin huutaa.
Se jäi yritykseksi. Ääntä ei tullut, vain kalsean käden 

tukahduttamaa muminaa.
”T-u-r-p-a... KIINNI!”
”Et halua suututtaa häntä”, toinen ääni neuvoi. Kädet 

hivelivät ihoani, joka puolelta... ”Et halua“, kolmas ääni 
vahvisti, ”Et halua, et halua“, joka puolelta, ja kädet... 
Valitettavasti aivan joka puolelta, joka paikasta… Enkä 
tiedä oliko se pelkkää pelkoa vai mitä, että sain stondik-
sen välittömästi.

”Kohta kaivetaan hautaa, kohta kaivetaan hautaa”, ää-
net lupailivat mairittelevaan sävyyn. Ympärilläni röhäh-
teli äänien lauma. En nähnyt, sillä kädet peittivät myös 
silmäni. Sieraimiini tuntui kirpeä lemu, ja jälleen äitelä 
parfyymi. Kun kädet alkoivat runkata minua ja peräauk-
kooni työnnyttiin, pyörryin jälleen. 

+ + +

”Kehrää, kehrää”, ääni sanoi. Olin taas tajuissani, mutta 
kukaan ei koskenut minua. Makasin vatsallani kosteata 
maata vasten.

”Mitä te oikein…”, sain ynistyä. ”Päästäkää mi-
nut...”

”Sinä et mene minnekään”, ylleni kumartunut tum-
ma hahmo sanoi. Oli kuin olisi ollut vähän valoisam-
paa. ”Ylös”, se komensi.

Tiesin menettäväni järkeni minä hetkenä hyvänsä. 
Minun olisi vain päästävä jotenkin pois... elossa.

”YLÖS!”
Mitä vaihtoehtoja minulla oli? Kompuroin pystyyn. 

Kädet olivat taas hävinneet, mutta olin varma että ne 
ilmestyisivät heti mikäli yrittäisin jotain.

En halunnut ajatella sitä mitä oli tapahtunut sen 
jälkeen kun pyörryin – enkä olisi ehtinytkään, sillä 
tumma hahmo iski lapion käteeni. Paljaiden jalkojeni 
alla multa tuntui vain puoliksi kostealta, silti viileältä. 
Pystyin erottamaan hautakiven ja kuopan, kasan vieres-
sä. Kuoppa oli noin metrin syvyinen.

Horjahdin kuoppaan hahmon tyrkätessä minua. Se 
kolkotti kumeaa nauruntapaistaan ja korisi: ”Kaiva.”

Painoin lapion terän maahan. Se upposi hyvin. 
Huohotin kuin vauhkoontunut kaniini, pelko ruoppasi 
sisälmyksiäni, sydän läpätti linnunsiipinä kylkiluita vas-
ten. Sumea pakokauhu, lamaannuttava paniikki velloi 
aivoissani. En ymmärtänyt mitään, olentoja ja käsiä en 
halunnut edes ajatella.

Minä kaivoin.
Heitin lapiollisen toisensa jälkeen montusta ylös. 

Maa jalkojeni alla tuntui sitä viileämmältä mitä syvem-
mälle pääsin. Välillä kun aloin jo väsyä ja laskin lapiota 
sivuun, tunsin käsien ilmestyvän, hivellen inhottavasti  
kuin muistutuksena: mutta niin kauan kuin kaivoin ne 
pysyivät poissa.

Kun kuopan syventyessä kasvoni tulivat lähemmäksi, 
pystyin näkemään hautakiven kirjoituksen vähäisestä 
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valosta huolimatta.
Se, mitä siinä luki, herätti uhman; olin jo avaamassa 

suuni, kun ääni ilmoitti:
”Riittää. Se on jo tarpeeksi syvä. Ylös.”
Nousin kuopasta. Minun olisi selitettävä niille.
”Tätähän sinä halusit”, minulle sanottiin ennen kuin 

ehdin avata suutani. Kun nostin katseeni, näin hänet, 
jonka olin yrittänyt unohtaa. Parfyymin tuoksu palasi, 
nyt muistin miksi se oli tuntunut tutulta.

”Nyt saat tehdä sen kunnolla”, ääni sanoi. ”Loppuun 
asti, todella. Loppuun”, ääni sanoi ja nauroi.

Kädet ilmestyivät jälleen hämärästä ja tarttuivat tyt-
töön. 

Se oli se sama tyttö. Olin poiminut hänet autooni 
aamuyöstä ja tuonut kotiini… 

”Päästäkää hänet”, minä yritin.
”Mutta emmehän me voi. Se ei Sale-poika ole enää 

mitenkään mahdollista, ymmärrät sen vallan hyvin”, 
ääni sanoi ja nauroi jälleen, entistäkin kammottavam-
min jos vain mahdollista. Kankaan repeilevä ääni säesti 
innokasta murinaa ja haukahtelevia naurahduksia, kun 
kädet riuhtoivat kovakouraisesti vaatteita tytön päältä.

”Oi mikä herkkupala, en todellakaan voi moittia 
sinua”, ääni kihersi. Minä muistin hyvin tuon vartalon, 
muistot siitä yöstä… Kuinka riisuin hänen housunsa, 
miten revin auki hänen mustat rintaliivinsä, pujotin 
paidan pois. Ja miten hänen ruskeat hiuksensa kihartui-
vat tyynylleni...

”Kyllä minäkin varmaan olisin raiskannut hänet si-
nun sijassasi.”

”En minä...” 
”Turpa kiinni!”
”Mitä sinä sitten teit, mitä muuta?” toinen ääni ky-

syi. ”Parasta ettet suututa meitä.”
”Mutta hän tuli...” minä aloitin, mutta kädet ilmes-

tyivät jälleen iholleni, painoivat taas suuni kiinni. 
”Paskanpuhumisen aika on ohi, Sale. On rumaa jät-

tää saalis kitumaan. Nyt se viedään loppuun asti. Sitten 
päästämme sinut menemään. Ullakollehan sinä halusit 
tämän tytön haudata? Vai mitä?” 

Kädet kantoivat hervottoman alastoman tytön mon-
tun reunalle, asettivat istumaan hautakiven päälle ja 
levittivät hänen reitensä.

”Kerta kiellon päälle, Sale, sitten saat lapioida mullat 
päälle.”

Pudistelin päätäni ja huusin ”Ei!” suuni tukittiin. 
Toivoin ettei minulla seisoisi, mutta se oli turha toivo: 
hivelevät varjot pitivät siitä huolen. 

Tyttö oli yhtä kylmä kuin multa, kun kädet runnoi-
vat minut tytön sisään. Itkin ja huusin, yritin painaa 
silmäni kiinni, mutta kädet eivät tunteneet sääliä; ne 
rynkyttivät ruumistani tyttöä vasten, avasivat silmäni 
kerran toisensa jälkeen. Ne halusivat että minä katsoin, 
kannustivat haukkuvilla urahduksillaan rytmikkäästi. 
Ja parfyymi; olisin halunnut oksentaa, en kuitenkaan 
mahtanut mitään, en voinut muuta kuin odottaa että se 
olisi ohi. Sitä jatkui ja jatkui, niin kauan kunnes lopulta 
onnistuin purkautumaan. Siinä vaiheessa ulvoin jo suo-
raa huutoa.

”Noin sitä pitää, Sale”, johtava ääni sanoi ja taputti 
päätäni. ”Kunnolla loppuun asti.”

Nojasin lapioon, vapisin ja yökin tyhjää.
”Sale hei, heivaa se raato monttuun ja taputtele mul-

lat päälle. Life goes on. Se on nyt hoidettu.”
Tunsin kuinka kädet ilmestyivät iholleni ja alkoivat 

liikutella raajojani. Lapio painautui suhahtaen mul-
takasaan, ensimmäinen lapiollinen multaa lensi tytön 
kalpealle iholle; alkoi kuulua tasaisia rumpsahduksia. 
Maakellarin kitkerä haju maistui suussa. Eivätkä kädet 
antaneet silmieni olla kiinni. Ruskeat kiharat peittyivät 
yksi kerrallaan. Nurkassa näin valkean muovikassin 
himmeän muodon.

+ + +

Painoin ullakon oven kiinni ja laskeuduin portaita. 
Hissiä odotellessani pyyhkäisin pölyä vaatteiltani; ne 
joutaisivat pesuun.

Seuraavana aamuna sormeni painoi hissin ylimmän 
kerroksen nappia. Vanha korihissi huojahti kerran ja 
lähti nousemaan.

Ylhäällä kolautin hissin haitarioven kiinni. Ullakolle 
johtavien portaiden siniharmaa maali hymyili lohjen-
neilla betonihampaillaan. Laskin valkoisen muovikassin 
kädestäni ja avasin harmaan teräksisen oven. Kuuma 
umpea haju tulvahti vastaan. Poimin kassin ja astuin 
sisään. Himmeiksi likaantuneista kattoikkunoista tunki 
auringonpaiste piirtäen näkyviin ilmassa leijailevat pö-
lyhiukkaset. Ullakko oli juuri sellainen kuin pitikin.

© Juha Rautio 2007
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Kirjoittajasta

Juha Rautio on 27-vuotias kirjoittaja, ruohonjuuritason 
esiintyvä runoilija sekä toistaiseksi julkaisemattoman pit-
kän proosan pitkänmatkankulkija. Deathwritersissa hän 
on ollut mukana lähes alusta asti. Lisäksi Rautio toimii 
poikkitaiteellisessa runomusiikkiryhmittymä M.I.S.S.ssä.

Saatesanat novelliin ”Ullakko”

Ullakon siemenenä oli joskus vuoden 2004 kieppeillä 
kerrostalon ullakolla kokemani kuva: hauta ullakolla. 
Tallensin sen silloin johonkin runoluonnokseen, josta ei 
kuitenkaan runoksi koskaan ollut. Kun Deathwritersin 
ylläpitäjä Flag haki kesällä 2006 kauhunovelleja anto-
logiaan, otin haasteen vastaan. Mieleen muistui hauta 
ullakolla ja lähdin kirjoittamaan sitä kohti. Otin käteeni 
valkoisen muovikassin ja painoin hissin ylimmän ker-
roksen nappia.

Saatesanat runoon “Kun syreenit viimeksi kirkuivat” :

Tämä runo on ollut käymistilassa vuosia. Sen alku-
muoto oli surrealistinen rakkausruno elämäni naiselle. 
Tuosta runosta mukana on vielä joitakin kuvia ja tun-
nelmia, mutta nykyiselläänkin runoa voidaan lukea 
rakkausrunona.

Kuva ©Marianna Vilkman
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Deathwriters.com on suomalainen kauhusivusto inter-
netin pimeämmällä puolella. Sivusto perustettiin kesäl-
lä 2004 ja toiminta aloitettiin heti vuodenvaihteessa. 
Sivuston tarkoitus on palvella suomalaisia kauhuharras-
tajia eräänlaisena kohtaamispaikkana ja herättää samalla 
uteliaisuutta kauhukulttuuria kohtaan. Sivuston juuret 
ovat goottilaisessa kauhussa ja goottilaisuuden ymmär-
tämiseksi meidän tulisi tutkia sanan alkuperää.

Alun perin ”goottilainen” merkitsi täsmälleen samaa 
kuin groteski. Sanaa käytettiin mm. Rooman raunioista 
löydetyistä veistoksista, jotka esittivät hyvin epäsovin-
naisia teemoja, kuten pakanallisuutta ja seksiriittejä, 
joissa vuohenpäinen puoli-ihminen yhtyi viehkeiden 
neitojen kanssa. Myöhemmin sana groteski mukautui 
”goottilaiseksi”.

Lyhyen historian kertauksen mukaan gootit olivat ger-
maaninen kansa, joka neljännellä vuosisadalla perusti 
Rooman imperiumin raunioille uuden kuningaskun-
nan. Samalla ”goottilainen” muodostui synonyymiksi 
barbaareille ja sitä kautta koko Rooman valtakunnan 
tuholle, joka historiallisesti merkitsi pimeän keskiajan 
alkua: mullistusten, sodan ja epäinhimillisten raakuuk-
sien aikakautta, joka jähmettyi lopulta pysähtyneisyy-
den ajaksi.

Kun klassista kreikkalais-roomalaista kulttuuria ja 
sivistystä ruvettiin Euroopassa arvostamaan uudestaan 
1300-luvulla, syntyi uusi moderni maailma, joka ar-
vosti järjestystä, kauneutta ja logiikkaa. Tätä aikakautta 
kutsuttiin renessanssiksi.

Renessanssi toi esille myös muinaisen kulttuurin, 
joka oli hautautuneena Rooman raunioihin. Katakom-
beista kaivettiin esille taidetta, joka järkytti suuresti 
tutkijoitaan.

Juuri täältä on peräisin sana groteski, ja nuo veis-

Deathwriters

tokset, jotka kuvasivat Helvettiä ja puoli-inhimillisiä 
paholaisia, räystäillä irvisteleviä hirviöitä tai muureilla 
virnuilevia ruumiita. Taidemuoto oli samaan aikaan 
vastenmielistä ja kiehtovaa.

Kun groteskius siirtyi takaisin taiteeseen ja kirjalli-
suuteen, se syntyi aikana kun kirkolla oli vielä täydelli-
nen ote moraalisäännöistä. Niinpä antiikin raadollisen 
eläimellisistä jäänteistä polveutuva taidemuoto nosti 
pintaan kaiken, mikä oli vastaan kirkollisille säännöille 
tai valtiollisille laeille, akateemisesti hyväksytylle taiteel-
le, hyveelle ja hurskaudelle; eli kaikelle vakiintuneelle 
ja turvalliselle. Vastapainoksi kaikelle hyvälle groteskius 
kaivoi esille unohdetut kansantarut ja salaopit, joita se 
ei kyllästynyt tarkastelemaan. Ruokoton ja rikollinen, 
vaiettu ja häpeällinen, pimeä sekä makaaberi: tämä oli 
väsymättömän groteskiuden pohja.

Kulttuurisena terminä goottilaista käytettiin vähätte-
levissä yhteyksissä. Sana muistutti ihmisiä siitä, miten 
Rooman klassinen kukoistus oli kadonnut pimeän kes-
kiajan hämärään.

Kahdeksannentoista vuosisadan kiinnostus gootti-
laisuutta kohtaan oli kapinaa klassista tyyliä sekä aika-
kauden säntillisyyttä ja hyvää makua kohtaan. Jostain 
tuolta kumpuaa myös camp-henkinen estetiikantaju: 
rakkaus kaikkea luonnotonta, keinotekoista ja liioitel-
tua kohtaan.

Äärimmillään camp on maalaisjärjen julmaa pilk-
kaamista sekä hyveellisyyden ja velvollisuudentunnon 
satirisoimista. Nykymaailmassa se voisi olla koko mie-
lenkiinnon keskittämistä kiellettyjä ja salamyhkäisiä 
asioita kohtaan, elämistä yöaikaan tai liioittelemalla 
niitä piirteitä, mitä normaalimaailma pitää epäilyttävi-
nä. 1800-luvun kirjallisuudessa tämä tuli ilmi mielty-
myksenä synkkyyteen.

Deathwriters.com kiteytyy kaipuuna pimeään kes-
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kiaikaan, jota ei koskaan ollut. Me sanelemme omat 
sääntömme, huvitumme hautajaisissa, nostamme maljan 
ohikiitävälle ambulanssille ja hurraamme mielisairaille. 
Kannustamme ihmisiä etsimään omaa sielullista pimeyt-
tään ja pelkäämään, kokemaan äärettömän kauhistuksen 
olotilan, järkyttymään mahdottoman mahdollisuudesta. 
Meidän juuremme ovat goottilaisessa romaanissa ja sitä 
edeltäneessä romantiikassa; ja omasta puolestamme ro-
mantisoimme kaiken Pimeän.

Henkisesti edustamme sitä samaa ulkopuolisuutta ja 
goottilaista estetiikkaa, joka on estänyt goottilaisen kau-
hun nousemista yleisesti hyväksyttyjen normien tasolle. 
Kumarramme Edgar Allan Poen haudalla ja ammen-
namme aiheemme samasta ihmiselon mädästä, joka on 
inspiroinut tuhansia tarinoita silvotuista, piinatuista ja 

kirotuista ruumiista, insestistä, hyvän ja pahan ikuisesta 
taistelusta (eikä hyvä ole automaattinen voittaja), kan-
nibalismista, muinaisista hirviöistä, kaikesta siitä inhi-
millisestä pahasta, joka leimahtaa kaiken järjellisyyden 
yli.

Jos olemme makaaberien vitsiemme ja nautintojem-
me kanssa vieraita normaalimaailmalle, niin on nor-
maalimaailman mieletön tarve kieltää omat pelkonsa 
yhtä vierasta meille.

Deathwriters.com on kuin ilkeä oivallus, joka hiipii 
mieleen yön pimeimpänä hetkenä peilin edessä. Tuosta 
järkytyksestä on mahdoton toipua takaisin normaaliksi.

Jani Torvinen
aka Flag

Deathwriters-foorumin perustaja ja ylläpitäjä

Deathwriters-foorumin jäseniä poseeraa kameralle Finnconissa Jyväskylässä heinäkuussa 2007. 
Kuva: Anni Akkanen 2007.
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Herra Tvist
Heikki Nevala

1. ”Ei taida silmin synnittömin 
Herran edessä seistä”

Sika vaistosi jotain pahaa tapahtuvaksi. Se höristi korvi-
aan: askeleet narskahtelivat, sora rutisi saappaiden pai-
non alla. Eläin alkoi vinkua ja törmäillä karsinassaan. 
Hätä! Pois, pois! Seinät olivat karkeaa lautaa ja niistä 
lähti tikkuja. Vankina! Kotinaan pitämässä tilassa se oli 
syönyt ja lihonut, nukkunut. Ja kohta sika kuolisi.

Suojan ovi avattiin, kirkas aurinko koski pieniä tih-
rusilmiä.

Sika tunsi tulijan. Pistävältä haiseva iso ihminen, 
jonka täytyi kumartua oviaukossa. Koko mies näytti 
siasta jotenkin kulmikkaalta, sen kasvot ja jalat ja valta-
vat kädet. Nyt toivo heräsi eläimen mielessä, sillä se oli 
tottunut pitämään suurta hahmoa ystävänään. Ruokaa, 
ruokaa, tuoko se syötävää? Ei se tuonut.

Ja Erkki Luoma osasi hoitaa tappamisen. Se ei tun-
tunut hänestä sen kummemmalta, olipa kyseessä eläin 
tai ihminen.

2. ”Ja liikutus kävi 
seurakunnassa, itku nousi ja 
laski”

Saattoväki kulki hiljaa arkun jäljessä, päät painuksis-
sa. Kuin suuri ja musta tuhatjalkainen he matelivat 
metallisten ja valkoisten puuristien keskellä. Kantajia 
oli kuusi, aina kuusi: tällä kertaa Mattilan Joukon 
nuorempi veli, lähimmät ystävät ja talon renki. Tuntui 
kuin koko Säntin kirkonkylä olisi haudalla suremassa, 
kerääntyneenä kahden suuren koivun ympärille. Oli 
piikoja ja lapsia. Talollisia, torppareita, itsellisiä — lä-
hipitäjistä asti. Ja ehkä vanha isä Mattilakin oli siellä, 
hengessä mukana ainakin. Olihan hän maannut mul-

lassa jo kymmenen talvea, kuollut aikanaan niin kuin 
vanhin poikansa nyt. Toisen käden kautta.

Ainoastaan ne eivät olleet tulleet. Ja hyvä niin…
Mutta ehkä ne ajaisivat hevosella ohi, Liisa ajatteli 

katkerana, tuhatta ja sataa niin kuin aina. Tuuli suhi-
si koivun lehdissä, aurinko helotti sinitaivaalta ja he 
avasivat virren. Joistakin näki, että heillä oli puukko 
kaiken varalta mukanaan, vaikka olivatkin sen yrittä-
neet piilottaa tummien vaatteidensa alle. Kirkkoherra ei 
hyväksyisi, jos näkisi. Hautausmaalla, Jumalan silmien 
edessä! Mattilan herran takia, he sanoisivat vain jos jäi-
sivät kiinni.

Jouko oli ollut heille ja hänelle kuin Erkki Luoma oli 
toisille, Liisa mietti ja yritti niellä surun pois. Hän oli 
ystävä. Auttoi niin kuin parhaaksi taisi apua tarvitsevia. 
Kokosi talkoita ja sen sellaista. Joukolla oli ollut hyvä 
sydän, siksi Liisa oli hänet valinnut. Ja muidenkin avu-
jen takia, joista leveät hartiat ei ollut vähäisin. Mutta 
nyt… Säntin ranka ja Erkki Luoman pahuuden jarru 
oli murrettu. Synnin voiteleman sydämen takia, jota 
Liisakin kerran niin kovin ihaili. Lopulta tämä kaikki 
oli hänen vikansa, kun oli Joukon ottanut.

Paino Säntissä lepäsi enää Nuutin laihoilla käsivar-
silla. Se mitä tehtäisiin… Tai mitä joku tekisi Luomalle 
ja hänen junkkareilleen. Nuutista ei ehkä olisi siihen, 
hän oli vielä liian nuori, vaikka kirkkoherra ja lauman 
paimen olikin, mutta hänellä ei ollut kansan parissa sel-
laisia lahjoja kuin Joukolla oli ollut. Tai Erkki Luomalla 
oli. Edes Joukon nuoremman veljen suunnalta ei sopi-
nut odottaa mitään toimia; Mattilan äiti pitäisi hänen 
liekansa tarpeeksi kireällä, ettei toisia hautajaisia tulisi.

Liisa tunsi luhistuvansa kuin korttitalo. Niin kävi-
si varmasti koko pitäjälle. Mitä hän tekisi, mitä voisi 
tehdä? Hän oli leski, ja kohta äitikin. Hän ei uskonut 

Nova 2007, 9. sija
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tällaista avioliittoa olevan olemassakaan, että hänen on-
nensa jäisi näin lyhyeksi. Heidän häissään ei tapeltaisi, 
niin Liisa oli mielessään silloin etukäteen luvannut. Tai 
jos riitaa tulisi — ainahan sitä tuli kun sahtia tarjottiin 
— niin ainakaan sulhanen ei osallistuisi. He olivat sen 
kaiken yläpuolella, juhlakaluja. Jopa morsiamen kunnian 
takia? Mutta Jouko voittaisi… Hän oli valtava ja pystyvä 
ja… 

Liisa odotti heräävänsä pahasta unesta, tasapaino 
uhkasi lähteä. Äidin käsi pelasti kaatumasta. Se puristi 
olkapäätä, tuntui ainakin vähän paremmalta. Lintu vi-
helsi metsänrannan kuusessa ja Liisa huokaisi pettynee-
nä. Nainen puri hampaansa yhteen ja pyyhki poskelleen 
valuneen kyyneleen. Hän toivoi, että Nuutti saisi sanansa 
sanottua ja he voisivat lähteä.

3. ”Oli miehellä piirteet 
kauhistavat”

Aurinko laski, kun Nuutti Hyvönen kulki surutalosta 
pappilalle. Vaimo Elina ja Into poika olivat menneet jo 
edeltä. Hän olisi varmasti saanut kyydin Rintalan he-
vosella — tottakai kirkkoherralle nyt aina tilaa löytyy 
— mutta Nuutti oli kohteliaasti kieltäytynyt tarjouk-
sesta. Hän halusi kävellä. Se selvittäisi ajatuksia. Ja hän 
tahtoi unohtaa hetkeksi Jouko Mattilan ja tämän nuoren 
leskivaimon Liisan, vaikka olikin sanonut naiselle, että 
tämä voisi tulla puhumaan hänelle surustaan milloin 
vain halusi. Pakko ei tietenkään ollut, mutta nyt ei ollut 
myöskään oikea hetki jäädä yksin. Sitten olivat tietenkin 
myös ne kaikki isäntien ääneen lausumattomat kysy-
mykset siitä, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Mutta etenkin 
Nuutti halusi torjua mielestään Erkki Luoman. Ja hänen 
puukkojunkkarinsa.

Ilta-aurinko maalasi heinäkuiset viljavainiot oranssilla. 
Oli ollut lämmin päivä ja pääskyset kirkuivat hämärty-
vällä taivaalla. Tuuli sai pientareen pellot aaltoilemaan, 
tie tuntui jotenkin pehmeältä jalkojen alla. Keveältä.

Nuutti piti tällaisista hetkistä. Hän halusi nähdä niin 
pitkälle kuin silmä antoi myöden, tietää mitä tuleman 
piti, ei olla talojen tai mäkien tai rinteiden varjossa. Jo-
tenkin opiskelu Turun seminaarissa oli ahdistanut, eikä 
hän ollut koskaan oikein viihtynyt kaupungissa. Vaikka 
olikin tavannut siellä Elinan, suomenruotsalaisen lääkä-

rin tyttären, mennyt sitten hänen kanssaan naimisiin 
ja he olivat saaneet Inton. Mutta Nuutti halusi tuntea 
olonsa väljäksi, hän kaipasi ympärilleen tilaa, mahdol-
lisuuden hengittää vapaasti, ilman ihmisten tai maise-
man puristusta. Sellaisen puute teki hänet epävarmaksi. 
Ja Turussa ihmiset puhuivat Nuutin mielestä hassusti. 
Täällä hän ymmärsi heitä paremmin. Lakeus oli Nuutin 
koti. 

Hänen kulkiessaan pappila alkoi vähitellen häämöt-
tää edessä kohoavan mäen puiden takaa. Hiekkatie 
kapusi ylös kuin kivulias vanhus, eilinen ukkoskuuro 
oli uurtanut alarinteeseen vesilätäkön kuopat. Pappilan 
portilla Nuutti Hyvönen katsoi taakseen. Kirkko piirtyi 
kauempana jotenkin uhkaavana vaaleana läiskänä met-
sänrantaa vasten ja ylemmäs. Nuutin jäljessä tie pöllysi. 
Joku oli tulossa hevosella. Ja hänellä oli vauhdista pää-
tellen hirvittävä kiire.

Se karautti melkein hänen päälleen. Nuutti perääntyi 
säikähtäen, sillä hän oli varma, etteivät hevonen ja kär-
ryt pysähtyisi ikinä ajoissa. Mutta ne pysähtyivät. Kuski 
oli taitava. Kirkkoherra nosti katseensa ja tuijotti joten-
kin kulmikkaisiin ja rosoisiin kasvoihin. Valtavat kädet 
pitelivät tumman, hiestä märän ratsun ohjaksia.

Harmaa pöly lipui ohi kuin synnin henkäys.
Erkki Luoma ei sanonut mitään, mutta viesti huokui 

hänen jättiläisen olemuksestaan. Yöjuoksut, korttipeli, 
varastelu; väkivaltainen ja piittaamaton elämä. Valkoi-
nen sarkapaita oli tungettu mustiin housuihin. Vyöllä 
roikkui puukko, asiattomasti esillä tottakai. Talollinen 
Erkki Luoma oli peljättävä ja paha mies.

”Son sitte aiva turha Laihialle Mattilasta mitään ili-
mootella”, hän murahti. Ääni oli matala kuin karhun 
rutina. ”Ei ne tuu. Ne tiätää paremmin, pelekää. Tiätää 
ettei me pelijätä.” Hän kiristi ohjaksia. Hevonen kors-
kui. ”Kannattaas sunkin vain ajatella Intua ja Elinaa 
tästeres. Tiärät itte mikä niillen on parasta.” Sen sanot-
tuaan piiska napsahti. Ja Luoma oli poissa. Vain tomu 
jäi.

Jännitys laukesi ja Nuutti Hyvönen otti tukea pap-
pilan portin pielestä. Se oli veistetty kulmikkaaksi kar-
tioksi, joka muistutti ihmistä. Päänä oli pyöreäksi hi-
outunut kivi. Nuutin vatsassa tuntui inhottavalta. Hän 
veti ahnaasti sisään viileää ilmaa toivoen, että raikas 
tuuli ajaisi pahan olon tiehensä. Huomaamatta keuh-
koihin meni myös tomua. Yskä alkoi. Saatuaan itsensä 
taas kokoon kirkkoherra suoristi selkänsä. Taivaalla 
pääskyt kirkuivat kuin raivotarten lauma.
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”Jos ei ne asiat ollu hyvin ennenkää”, hän kuiskasi 
hiljaa itsekseen, ”niin ei ne oo sitä nykkää.” 

Käsi etsiytyi kuin vaistomaisesti pappilan portin pie-
len kohtaan, jossa oli rosoinen ja lohkeillut naarmu.

Salomon Tvist, kirkossa  saarnasi lakia ja Herran pel-
koa, evankeliumin ylistystä. Piispakin hänet erotti, mutta 
jatkoi silti: joi hän viinaa krouvissa kirkolla ja myi hän 
viinaa henkensä pitimiksi. Ja riisti mieheltä hengen.

Nuutti Hyvönen mulkaisi hämärässä kivikuvatusta, 
joka oli tarkoitettu ihmisen karikatyyriksi. Lohjennut 
kohta vartalossa, se oli jälki siltä yöltä, jona Salomon 
haettiin. Kiväärin laukauksen perua, kuula osui pap-
pilan portin kivivartijaan. Ja kirkkoherran kurja pako 
katkesi ennen kuin oli edes alkanut. Tajusi huuruissaan 
sentään pysähtyä, seuraava kuti olisi osunut lihaan.

Nuutti huokaisi. Mutta eivät he ehtineet koskaan 
Laihialle asti tai Salomon Tvist päätynyt Vaasan kuri-
tushuoneeseen. Oikaisivat reellä näet Pyhärannan selän 
poikki. Oli sydäntalvi ja pakkanen paukkui kolmatta 
viikkoa. Silti jää petti. Ei sen olisi pitänyt, mutta niin 
vain tapahtui. Vallesmanni ja apuri saaliineen painuivat 
kylmiin syvyyksiin mustan tähtitaivaan alla. Vain kaak-
ki pelastui.

Kevään tullen kaksi kalpeaa hahmoa ohuen jääkerrok-
sen alla. Tumma vesi. Kasvoilla loputon kauhu.

Salomonia ei koskaan löydetty. Sanottiin, että piru 
oli hakenut omansa.

4. ”Vaan äkkiä paukkui ja 
tanner soi”

Into Hyvönen piti itseään taitavana onkimiehenä, 
vaikkei vuosia paljon ollutkaan, mutta tällä kertaa kala 
ei syönyt. Asia tylsistytti ja suututti häntä yhtäaikaa. 
Olisi saanut edes pikkuahvenia, mutta kun ei. Mikään 
ei tuntunut näykkivän syöttiä. Hän vaihtoi taas madon, 
mutta koho pysyi itsepintaisesti pinnalla. 

Into rypisti otsaansa ja mutisi äkäisenä itsekseen. 
Jo poikasena hän oli kuin ilmetty isänsä. Heillä oli 
molemmilla sinertävän ruskeat silmät ja vaalea tukka. 
Nenä oli sellainen pyöreä peruna, muttei kuitenkaan 
liian iso. Sopiva. He olivat hinteliä poikia. Mutta luon-
teensa Into oli perinyt pikemmin Elinalta kuin Nuutil-
ta. Into oli isänsä tavoin pohdiskelija, viihtyi yksikseen, 

mutta tuumimisen lisäksi hän osasi myös tehdä asiaan 
kuuluvan päätöksen. Intolla oli äitinsä luonteen lujuut-
ta eikä hän ollut Nuutin tavoin lopullisen sanan sano-
misen suhteen yhtä arka.

Nytkin hän mietti, että soutaisi vielä kerran Pyhä-
rannan selälle. Jos ei sielläkään tärppäisi, lähtisi sitten 
kotiin. Airot olivat painavat ja karheat, harmaata puuta 
niin kuin venekin. Rystyset valkoisina Into veteli ja 
pääsi viimein perille. Pieniä käsivarsia särki urakan 
jälkeen. Metsänranta odotti kaukana, kuuset ja koivut 
ja männyt. Into kaivoi multapurkista madon ja asetti 
sen koukkuun. Rusahti. Hän heitti kohon niin pitkälle 
kuin jaksoi.

Oli unettavaa katsella miten se nousi ja laski aaltojen 
tahtiin… Intoa haukotutti. Samassa koho katosi veden 
alle ja poika ponkaisi pystyyn. Väsy oli tiessään siinä sil-
mänräpäyksessä. Hän alkoi vetää siimaa vedestä, mutta 
vapa vain taipui. Pelotti, että se katkeaa kokonaan. 
Kuin joku vetäisi kohoa syötteineen kaikkineen järven 
pohjasaven tummentamaan pimeyteen.

Onki kuitenkin kesti ja koho ponnahti vedestä 
ilmaan kuin lentokala. Into tuijotti koukkua hölmis-
tyneenä. Siihen oli takertunut nappi. Suuri, musta ja 
kulunut. Poika otti oudon esineen käteensä tutkiakseen 
sitä tarkemmin.

Samassa puhkesi myrskytuuli. Sen kylmyys ruoski 
ihon kananlihalle ja pakotti rannan nuoret koivut tai-
pumaan kaksinkerroin. Puhurin pahansuopuus vinkui 
korvissa ja järven selkä aaltosi vaahtopäinä. Into polvis-
tui hädissään veneen pohjalle. Hän lausui rukouksen, 
jonka isä oli opettanut. Vene keikkui kuin kiikkustuoli 
ja polvet kastuivat. Mutta se ei kaatunut.

Tuuli tyyntyi yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin.
Into tunki napin taskuunsa ja nousi takaisin ve-

neensä tuhdolle. Hän souti rantaan niin nopeasti kuin 
pääsi. Yhä huohottaen ja hikisenä, veren ja pelon maku 
kielellä hän laittoi airot pois ja kiinnitti veneen rannan 
mäntyyn. Samassa poika kuuli takaansa äänen.

”Ei kalaa perkeleen kakaralle.”
Se oli Markus Välimäki, yksi Erkki Luoman puuk-

kojunkkarijoukon nuorimmista. Riidanhaastaja ja 
taskuvaras niin kuin monet muutkin porukan jäsenet, 
valkoinen sarkapaita yllä ja tummat housut henkselien 
varassa. Päässä komeili musta lierihattu, Markuksen 
ylpeys. Hän istui ruskehtavan hevosen selässä, puhdisti 
pikkumoralla mustaa isänmaata kynsiensä alta. Välimä-
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en vasen silmä katsoi kieroon nenänvartta pitkin. Oikea 
mulkoili Intoa. 

”Sääli. Silloon sulla olis ollu jotain millä maksaa 
mulle. Nyt et taira saara muuta ku selekähäs.”

Poika tunsi hädän tulvahduksen, mutta luimisteli 
silti nuorukaista pelkoaan näyttämättä.

”Röyhkiä nulikka.” Välimäki tuli lähemmäs. Kohotti 
jäntevän kätensä kuin lyödäkseen. ”Ja yhtä tyhymä 
luikero ku isänsä.” Hengityksessä tuoksui kitkerä sahti, 
vaikkei ollut vielä edes kunnolla iltapäivä. Into puristi 
onkensa vartta kuin suurta raippaa, uhmakkaana ja 
rystyset valkoisina. 

Äkkiä jäätuuli nousi toistamiseen. Se sotki Inton 
hiuksia ja kiskoi Markukselta hatun päästä. Häjy kirosi: 
Kristus ja Perkele sai kumpikin osansa. Hän hyppäsi 
hevosen selästä ja lähti päähineensä perään. Into käytti 
syntyneen tilaisuuden hyväkseen. Hän pinkoi jo kohti 
kotia ja pappilaa.

5. ”Kuten sakariston taulussa”

Haarakynttilä tuikutti sakariston lasimaalauksin koris-
tellun ikkunan läpi. Sisällä pienessä sopessaan Nuutti 
Hyvönen tuijotti lepattavaan liekkiin. Ulkona sininen 
hämärä, metsän puut seisoivat ääneti tyynessä suvessa.

Hän kastoi kynänsä mustepulloon ja laski terän pa-
perille. Sanoja ei tullut. Hän huokaisi. Nuutti yritti kir-
joittaa Laihialle, mutta jotenkin siitä ei tahtonut tulla 
mitään. Hän ei osannut päättää mitä sanoisi tai tekisi. 
Jotain pahaa tapahtuisi varmasti, jos hän lähettäisi Erk-
ki Luomaa koskevan kantelunsa viranomaisille. Nuutti 
ajatteli Elinaa ja Intoa. Hän rakasti heitä. Mutta mikä 
esti pahaa tapahtumasta, vaikka jättäisi kirjoittamatta? 
Jouko Mattilan puukolla tapettu ruumis kävi Nuutin 
mielessä. Ja Liisa. Nainen ei ollut tullut puhumaan 
hänelle surustaan hautajaisten jälkeen. Jotenkin Nuutti 
oli varma, ettei tämä koskaan tulisikaan. Ja entä sitten, 
vaikka hänelle itselleen tapahtuisi jotain. Sen hän pys-
tyisi ehkä vielä jotenkin kestämään, mutta Nuutin pää-
tös ei koskenut pelkästään häntä tai hänen perhettään, 
vaan myös Sänttiä. Hän ei voisi ottaa yksin vastuuta 
koko kylästä. Mutta kuka ottaisi?

Nuutti oli vihainen Jouko Mattilalle, koska tämä oli 
kuolemassaan sälyttänyt kaiken hänen, Herran paime-
nen, harteille. Hän kuitenkin ymmärsi, miten tyhmää 

tuollainen vihanpito lopulta oli. Mutta oli helpompi 
suunnata ärtymys osittain Joukoon kuin vain pelkäs-
tään Erkki Luomaa ja hänen porukkaansa kohtaan. 
Nuutti pelkäsi miestä, hän pelkäsi heitä kaikkia. Sekin 
oli hyvä syy olla kirjoittamatta Laihialle. Puukkojunk-
karit saivat todistajat katoamaan.

Pari vuotta sitten Erkki Luomaa oli syytetty pahoin-
pitelystä, mutta kukaan ei ollut uskaltanut viedä asiaa 
loppuun asti. Hän vapautui vastuusta ja sai pelkästään 
sakkoja aiheettomasta puukonkannosta. Aikaisemmin-
kin Luomalla oli ollut kränää virkavallan kanssa: laiton-
ta viinanmyyntiä ja sapatin rikkomista. Jouko Mattilan 
murhasta tulisi hänelle kuitenkin kuolemantuomio, ei 
vain raippoja tai kunnianmenetystä.

Ei kalaa perkeleen kakaralle.
Pirut ahdistelevat jo lapsiakin, Nuutti Hyvönen pai-

noi hädissään nyrkillä otsaansa. Minun poikaani! Hän 
näpräsi pöydällä olevaa mustaa ja kulunutta nappia. 
Katso, isä, aika jännä. Into oli antanut onkisaaliinsa hä-
nelle. Mikähän sekin oli? Napin kohokuviot tuntuivat 
heikosti sormenpäätä vasten…

Nuutti huokaisi raskaasti ja nojautui tuolissaan 
taaemmas. Hän ei tiennyt vieläkään, miten toimisi. Ei 
osannut päättää. Ehkä ikä toisi muassaan varmuutta, 
hän ajatteli katkerana ja laittoi kynänsä lopulta pois. 
Nuutti hieroi aristavia silmiään, kun sakariston ovelle 
koputettiin. Epäili kirkonvartijaa, mutta vaimo sieltä 
tuli.

”Tulisit jo kotiin”, Elina sanoi. ”Kello on jo vaikka 
kuinka paljon.” Elina puhui sivistyneesti, paremmasta 
perheestä kun oli, edes kaikkialla ympärillä kuultava 
voimakas murre ei ollut juuri lainkaan vaikuttanut hä-
nen ääntämykseensä.

Nuutti lupasi tulla kohta. Hän hymyili vaimolleen 
väsyneesti. Ja Elina hymyili takaisin. Naisella oli yllään 
sinertävä mekko, mustat hiukset oli vedetty tiukalle 
nutturalle. Hän ei ollut erityisen kaunis, muttei ruma-
kaan, tosin sellaisilla seikoilla ei ollut Nuutille niin vä-
liä. Elina oli hänelle paljon enemmän. Hän oli Nuutin 
mielenmaiseman puuttuvat osaset; yhdessä he olivat 
kokonainen ihminen. Ja joskus kirkkoherra mietti, mi-
ten sellainen eläväinen nainen kuin Elina viihtyi täällä 
maalla, lakeuksien keskellä, missä talvet olivat sysimus-
tia ja pitkiä kuin yksinäinen taival Tuonen kivipellossa. 
Oliko hän edes halunnut tulla? Nuutti ei ollut varma, 
eikä hän uskaltanut kysyä, koska pelkäsi vastausta. 
Mutta Elina vaikutti onnelliselta, kun hän ja Into vain 
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olivat sitä. 
Ja jos hän oli nyt Säntin tuki, Nuutti Hyvönen ajat-

teli mielessään, oli Elina hänen lakikivensä, joka esti 
holvikaarta sortumasta tomuksi. Oli ainakin ollut. Ja 
epäilys kalvoi häntä, sillä äkkiä Nuutti ei ollut ollen-
kaan varma että kestäisi pystyssä, jos Elinalle tai Intolle 
tapahtuisi jotain pahaa.

”Hyvää yötä sitten”, nainen toivotti lämpimästi kuin 
tietäen, ettei Nuutti tulisi sinä yönä lainkaan vuotee-
seen. Ja ehkä hän oli myös oikeassa, niin kuin tavallista.

Kun Elina oli lähtenyt, Nuutti katsoi taas epätoivoi-
sena tyhjää paperia pöydällään. Hän pakotti kermanvä-
riselle arkille joitakin sanoja, rutisti sen sitten mytyksi 
ja heitti turhautuneena muiden epäonnistumistensa se-
kaan. Jouko Mattila oli tapettu siksi, koska Erkki Luo-
ma oli Liisa Koskisen kilpakosija, kirkkoherra hieroi 
ohimoita ajatellessaan. Huhuttiin Erkin viettäneen Lii-
san aitassa yön jos toisenkin. Mutta sitten tunteet olivat 
kylmenneet. Ainakin Liisan osalta. Ja hän oli ottanut 
sulhokseen Jouko Mattilan, Nuutti mietti. Liisalla riitti 
parempia kosijoita, jotka kaikki tiesivät — samoin kuin 
Liisa Koskinen itsekin — että hän oli sen kilvoittelun 
väärtti. Toki puhuttiin myös Mattilan veloista Luoman 
talolle, mutta ne oli viimeistään kuitattu, kun Mattilan 
vanha isäntä oli saanut puukosta kymmenen vuotta 
takaperin. 

Säntin molemmilla päämiehillä oli toistensa kaltaisia 
ominaisuuksia: he olivat kumpikin eteviä kauppamie-
hiä, markkinoilla kuin kotonaan. Eikä Joukon tai Erkin 
tarvinnut kerätä väkeä ympärilleen, ihmiset tulivat 
vapaasta tahdosta. Jopa kiinnostus hevosiin ja hulluun 
menoon raveissa oli herroille yhteistä, Nuutti ajatteli. 
Ja Jouko Mattila oli viimein voittanut Erkki Luoman 
silläkin saralla. Männä vappuna Kanttorvahan kiveltä 
Pyhärannalle ajetussa laukassa hän oli jättänyt moni-
vuotisen voittajan kauas taakseen. 

Miesten ero oli lopulta pelkässä moraalissa, pohti 
Nuutti Hyvönen. Siinä missä Erkki Luoma oli synnin 
pesä, hurja ja peloton tappelija, yritti Jouko Mattila 
toimia parhaan kykynsä mukaan Säntin väen hyväksi. 
Molempia oli kokonsa takia jopa pyydetty valvomaan 
erilaisiin juhlatilaisuuksiin, jos joku vain tohti Erkiltä 
kysyä… Ehkä kaikessa oli ollut kyse myös jonkinlaises-
ta valtapelistä, Nuutti tuumi. Sen panoksena oli Säntin 
kunnon väen kohtalo. Ja Erkki Luoma näytti voittajalta 
Liisan ja Joukon häiden kurjan päätöksen takia. 

Kirkkoherra risti kylmän nihkeät kätensä. Hän oli 
pitkään hiljaa, rukoili johdatusta. Haarakynttilä paloi 
loppuun. Savutuprahdus ja sakaristo oli pimeä ja ääne-
tön. Puiden mustat hahmot heiluivat ikkunan takana 
kuin vanhat haamut. Ja Nuutti Hyvösen katse osui 
pöydällä odottavaan nappiin. Kenen se oli? Keskeltä 
Pyhärannan syvintä selkää…

Jokin liikahti ajatuksissa.
Ei se voinut mitenkään olla… Piru vienyt omansa. 

Nuutti kurotti kohti outoa esinettä, poimi sen käteen-
sä. Nappi oli tulikuuma. Älähtäen Nuutti heitti sen 
lattialle.

Ikkunassa aaveet tanssivat. Värilasin takana…
Ja Nuutti Hyvönen tuijotti maalausta sakariston kaa-

pin päällä. Dominus Tvist, joku tuntematon mestari oli 
luonut hänet aikanaan maaliin ja kankaaseen. Riuska ja 
kippura ja paksu ja pienenläntä. Yöpilvet matoivat lake-
uden yli. Ja hetken hän luuli maalauksen katseen tuik-
kivan, mutta sen täytyi olla vain pimeyden kepposia. 

Salomon Tvistin silmät olivat jäiset ja tylyt.

6. ”Ja nurkassa joku nauraa 
röhönaurua, paksua, 
karmivaa”

”Et sitte meinannu sisälle päästää?” Erkki Luoman ääni 
raikui pirtissä. ”Melekeen piti lukon särkiä!” Se tärisytti 
katonrajassa orrella kuivuvia ruisleipiä. Murusia putoili 
miesten niskaan.

Eetu Qvist mittaili pöydän kantta. Hän näpräsi sor-
miaan hermostuneena. Ja Markus Välimäki nauroi niin, 
että kierosilmä muljahteli. Taaempana seisovasta Ilmari 
Vähä-Hydenistä mikään ei ollut koskaan hauskaa. Mies 
vain hypisteli kaiken aikaa puukkoaan kuin aikoen ve-
tää sen tupesta hetkenä minä hyvänsä. Ulkonakin taisi 
olla lisää häijyä väkeä odotteessa.

”Et taira enää meitä muistaa, vai?” Luoma tarttui Ee-
tua poskista ja nosti tämän päätä ylemmäs. Hän puristi 
ukkopahan huulet tötterölle.

Qvist tuijotti pelosta säikkynä Erkin harmaisiin vii-
nahullun silmiin.

”Silloon sä kyllä tapasit jaloos pyäriä aiva kiusaksi 
asti, ku kotipolttoosta piti saara.” Luoma hymyili kuin 
pääkallo. ”Son tainnu tua sun Saaras panna kovan ko-
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vaa vastahan, onko näin?”
Eetu ei sanonut mitään, mutta hänen kasvoiltaan 

näki että niinhän se asian laita oli. Ja hän yritti todella 
tehdä parannuksen. Tämä ei miellyttänyt Luomaa al-
kuunkaan.

”Kyllä mäkin tuallaasta mialuummin panisin ku 
kylän raittia tramppaasin ilta illan perähä. Olis ainaki 
mistä pirellä!”

Saara katseli miehiä huolestuneena kamarin ovelta. 
Muodoistaan kuuleminen ei häntä enää haitannut, 
mutta pelko Eetun puolesta kylläkin. Sellainen heive-
röinen ukko se vain oli. Niin kilttikin, kun jätti pullon 
rauhaan.

Äkkiä Erkki Luoma iski puukkonsa pöytään. Se up-
posi paukahduksella puoliterään. Ja Eetu Qvist säpsähti 
silminnähden. Luoma kaivoi viinapullon liivinsä tas-
kusta ja asetteli sen varovasti puukkonsa viereen. ”Soon 
kuule ny, Eetu, sillä lailla, jotta sä käsket tuan eukkos 
laittaa meille läskiä pöytähän. Ja sitte lähäretähän kai-
kin kylille kukkumahan.”

”Mä mihinkää yäjuaksulle lähäre”, Eetu sai mutistua 
viiksiinsä.

”Sulta kysytä!” Välimäki räkätti ja heitti mustan hat-
tunsa pirtin nurkkaan. Hänen äänensä kuulosti aivan 
rastaalta.

7. ”Ja sitten hän haamulta 
tietää sai”

Nuutti Hyvönen näki pahaa unta. 
Reki kiitää järven jäällä, valkoisen ratsun vetämä. 

Kolme matkustajaa… Lumi suhisee jalasten alla ja jää 
paukkaa ja rutisee pakkasessa. Pimeys saartaa. Metsä jär-
ven rannoilta työntyy lähemmäs, kurottaa oksiaan kohti 
kuin käsiä. Sormet ovat hämähäkin koivet. 

Jää natisee alla, tähdet tuijottavat.
Railo repeytyy auki. Kalteva pinta! Tukeva pinta…
…vajoaa, häviää…
He painuvat mustaan veteen.
Lohkareet teräviä kuin tuhat neulaa. Iho repeytyy rikki. 

Jää murskaa. Kuin raivo. Veri tuoksuu ja maistuu raudal-
ta… Hyinen neste salpaa hengen.

Uni vaihtui.
Lakeus on loputon tasanko… Pappilan portin vartijat 

valtavia kuin kiviset jumalten kuvat. Kasvottomia, anka-
ria… Julmat herrat.

Taivas on raskas kuin lyijy ja yhtä harmaa.
Pilvimassa ei liiku.
Lipuu…
Pysähtyy…
Peltojen vilja leikattu, seipäille nostettu, heinä kaadet-

tu. Vain sänki jäljellä kuolleella saralla. 
Eläimet nälkää, pitäjän tiet hönkivät tomua.
Ja ihmiset… Jalat pitkiä, ranka vinossa. Väärät mitat, 

miten heille vaatteet? Kasvoilla surun tuhka, kauhumieli.
Vaeltaa, vaeltaa, eikä pääse perille milloinkaan.
Nuutti Hyvönen säpsähti hereille, vajosi samassa 

uudelleen uneen.
Pahuus kulkee puukko vyöllä.
Pimeydessä olento ajan ahmima.
Riuskan kippura. Ja paksu ja pienenläntä.
Yllä sortuukki, jalassansa pieksunhylyt.
Silmät jäiset ja tylyt.
”Ja sitten hän haamulta tietää sai: se kirkossa saarnata 

halasi.
Se kylmeni harppujen huminalle ja taivaasta takaisin 

palasi.”
Nuutti Hyvönen ui hiessä. Hän pyyhki kasvojaan, 

sydän takoi hullun lailla. Koko peitto tuntui inhottavan 
nihkeältä. Hän heitti vuodevaatteet syrjään ja yritti 
rauhoittua. Painajainen tuntui vain kestävän. Vähitellen 
sen kynnet päästivät selkänahasta…

Elina liikahti vuoteessa, muttei herännyt. Nuutti 
kosketti hellästi vaimonsa tummia hiuksia. Tämä ynisi, 
vaihtoi asentoaan ja jatkoi nukkumista. Kirkkoherra 
veti vaatteet ylleen, hän tunsi tarvitsevansa raikasta il-
maa. Ahdisti kurkkua. Oli saatava tilaa hengittää…

Taivas oli sinisessä pilvessä, hämärää suviyöksi. Tuuli 
repi tienvarren koivusta lehtiä ja heitti ne päin Nuutin 
kasvoja. Sadetta kiskoo, hän ajatteli vauhtia lisäten. 
Kivet liuskahtivat jalkojen tieltä, mielessä pyöri Jouko 
Mattila. Ja Eetu Qvistin tuore tapaus vaivasi päätä.

Kirkolle asti käveltyään Nuutti oli päättänyt, että 
kutsuisi väkeä koolle. Alkoi olla viimeinen pisara… 
Qvistin kaltaisia seuraisi varmasti lisää. Puukolla pa-
hoinpitelivät ukkoraiskan, vaikka teki niin kuin käs-
kivät. Ja löivät muurin rikki, perkeleet, talvesta tulisi 
vaikea. Ankia ja kylymä. Näin ei voinut jatkua. Isäntien 
kesken sitten päätettäisiin yhdessä mitä tehtäisiin.

Kynttilä tuikutti sisällä sakaristossa.
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Nuutti pysähtyi. Katsoiko mitä luuli näkevänsä? 
Epäilys tulvahti mieleen. Olisiko se kirkonvartija Op-
taatus?

Jokin uho, kalsea ja jäinen kävi värilasin läpi pihalle 
kuin luurangon kostea hiki. Tuuli toi muassaan kaukai-
sen taivaan kumua.

Lehvästöt, neulaset suhisivat. Oksat ojentuivat kohti. 
Kauhu raapi mieltä ja koetteli niskaa, pahan unen ku-
vat. 

Ja Nuutti Hyvönen tunnisti äkkiä Salomon Tvistin. 
Sen syöpyneessä katseessa kiilsi saaliinhimo. Ja kuin 
istuen myöhään yöhön, oli haamu koko palavan hen-
kensä voimalla vaipunut saarnanvalmistustyöhön!

Hetki venyi, pääskyn siivenisku. Kirkko taas tyhjä 
ja pimeä. Kuten pitikin olla… Äänetön… Kuin aina 
ennenkin.

8. ”Vain rapiata luuta”

Aimo Halli upotti lapionsa kirkkomaan kosteaan so-
raan. Kohta saisi Tyyne-matami viimeisen leposijansa. 

Yöllä oli satanut rankasti ja ruoho ja puut olivat 
vielä aivan märkiä, alingossa metsänrannan sumu kätki 
suuret kuuset syliinsä. Nouseva aurinko värjäsi udun 
keltaiseksi. 

Taas lensi uusi lapiollinen multaa kuopan reunalle! 
Haudan kaivamiseen ei Aimo Hallin kaltaiselta riskiltä 
papalta kauaa tuhraantunut, vaikka koko aamu aikaa 
olikin. Kun Aimo oli saanut työnsä tehtyä, hän kapusi 
ähkäisten kolostaan, pyyhki kätensä ja hikensä punerta-
valla hantyykillä. Sitten hän istahti kivelle katselemaan 
ja huilimaan.

Hautausmaa sijaitsi parahiksi kirkon takana, uut-
kangin vieressä, sammaleinen kiviaita kiersi alueen aina 
metsänrajaan asti. Kaivon lähellä kasvoi pari koivua ja 
suuri tammi, puut suhisivat rauhallisesti tuulisina päi-
vinä. 

Se oli melkein kuin salattua kuiskuttelua…
Lepäillessään Aimo katseli hautarivejä. Hän mietti: 

siinä se nukkui pitäjän vanha väki. Oli paronia ja rovas-
tia ja muuta — kuitenkin vain rapiata luuta. Helpon-
laisesti sitä tomuksi ja tuhkaksi mureni, kun kaivaessa 
vain hiukkasenkin lapion terällä rouhaisi.

Ja vanha ja ryppyinen Aimo Halli sytytti niveräpiip-

punsa. Hän silmäsi ylärinteen rautaristejä, joista jotkut 
olivat jo niin ruosteessa, ettei nimeä meinannut erottaa. 
Täällä alempana sijaitsevat haudat olivat uudempaa 
perua: valkoisiksi maalattuja puuristejä ja jokunen kivi-
kin. Tänne Tyyne-matamikin laskettaisiin. 

Niin, sielu se vain taivaan ilossa ikuisesti veisaa. Vaan 
miksei saanut ruumis lahoamatta ylösnousta? Se oli 
vakaa kysymys. Hän yskäisi hantyykiinsä. 

Mutta eipä maannut tässä maassa Salomon Tvist, 
tajusi Aimo äkisti katsellessaan vanhan väen leposijoja. 
Piru haki, hän imi piippuaan, kun ei miestä koskaan 
löytynyt. Tai kalat söi. Oli miten oli, kyllä täällä kaikille 
silti paikkoja riitti. Ei sen väliksi, miten paha oli eläes-
sään ollut, madoille sitä kumminkin päädyttiin.

Mutta kumma se oli, vaikka myi viinaa ja piti elä-
mää, miehenkin tappoi, niin ei Tvist ikinä nostanut 
kättään pappilan hevosta vastaan. Luontokappale taisi-
kin olla ainoa, joka kirkkoherran kanssa pärjäsi. Musta 
ja ylväs ratsu, jaloverinen. Yhtä pahansisuisia elukkoja 
kumpikin, Aimo murahti tyytyväisenä itseensä. Hän 
pörrötti ruskeaa tukkaansa pälvikaljun kohdalta.

Ja taisi hevonen olla ainoa, joka suri. Kesään asti se 
yritti karata uudelta kirkkoherralta. Vikuroi ja hampsi. 
Tuumivat varmaan sen lopettamistakin, mietti Aimo 
Halli. Ja aina kun kaakki karkasi, löydettiin se Pyhä-
rannasta. Elikko roikotti päätään vedenrajassa kuin 
alakuloisena tai pohjattoman suruissaan. Joskus kuin 
kuulosteli veden pohjaa… Sitten Salomonin kuolemaa 
seuranneena syksynä se katosi kokonaan. Ei löytynyt 
eläintä enää mistään. Taisi päästä huolistaan, moko-
ma, ja laukkasi naapuripitäjään tammoille hirnumaan, 
Aimo imi viimeiset sauhut.

Oli hädin tuskin hevosta herennyt ajattelemasta, kun 
jo kuului laukkaa kirkon ohi kulkevalta tieltä. Mitä 
hittoa, kuka pyhärauhaa noin rikkoi? Aimo ponkaisi 
pystyyn, ärsytti, hän tahtoi nähdä syyllisen. Se hyvä 
puoli Salomonin aikaan sentään oli, etteivät häjyt tem-
meltäneet. Pelkäsivät nekin pahempaansa. Mutta luulisi 
Luomankin poppoon potevan kankkustaan ainakin 
puolille päiville asti. Siihen malliin olivat taas kylillä 
riekkuneet.

Mutta ei se ollut Erkki Luoma tai puukkojunkkari, 
joka tietä myöden tuli.

Kaviot löi tulta, kauhua, turvasta hönki lieska. Ruu-
nannahassa kiilsi musta karva. Kuin olisi vedestä nous-
sut… 
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Ja sen selässä istui kyyryssä dominus Tvist!
Usva saartoi tietä, mutta siitä viis, kohti Pyhärantaa 

menivät hirveätä laukkaa. Kovempaa kuin Aimo Halli oli 
kenenkään koskaan nähnyt hevosella ratsastavan.

9. ”Te olette kaikki Herodeksia, 
joka ainoa”

Kirkkoherra oli lähettänyt sanan ja sunnuntaina ju-
malanpalveluksen jälkeen isännät olivat tulleet. Mutta 
päätös toimista puukkojunkkarien suhteen ei ottanut 
syntyäkseen edes joukolla. 

Hälytetäänkö Laihia vai ei? 
Kautta rantain tuli kommentteja ja ehdotuksia, hyviä 

ja huonoja puolia perusteltiin, mielipiteitä puolesta tai 
vastaan lausuttiin. Yksi pelkäsi henkensä, toinen lastensa 
takia. Kolmas oli joskus heikkona hetkenään ostanut 
Erkki Luomalta pullon kotipolttoista ja sen takia arvel-
lutti… He istuivat pappilan kamarissa pöydän ympärillä, 
vakavailmeisiä miehiä, kaiken ikäisiä. Paikalla oli Matti-
loita, väkeä Rantalan talosta ja joku Nikkaristakin — ja 
siellä oli muitakin. Mutta jopa joukkona Luoma herätti 
heissä liikaa kammoa.

Nuutti Hyvönen oli pelännyt näin käyvän. Muttei 
samalla tavalla voinut enää jatkuakaan, hän kiristeli ham-
paitaan. Siinä jäisi koko pitäjä rikollisten nyrkin alle. 

Nuutti katsoi vaimoaan tuvan kynnyksellä. Elinan kal-
peat kädet olivat ristissä hameen helman päällä, kasvoilla 
surullinen ja huolestunut ilme. Ehkä myös hieman pet-
tynyt. Nuutin tulisi nyt jotenkin ottaa ja näyttää muille 
suunta. Tehdä oikein. Elinan tuki ei ollut tässä asiassa 
ehkä sellaista, jota hän oli mielessään kuvitellut vaimol-
taan saavansa, mutta se riittäisi. Nuutti ottaisi vastuun. 
Elina seisoisi hänen takanaan kuten aina, ymmärtäisi. 

Ja Nuutti Hyvönen kaivoi tyhjän arkin laatikosta ja 
asetti sen isäntien keskelle. Nosti mustekynän ja pullon 
seuraksi sanaakaan sanomatta. Säntin kirkkoherra alkoi 
kirjoittaa seisaaltaan. Terä rapisi paperilla, vieraat tuijot-
tivat ääneti hengittäen. Ja vähitellen kantelukirje Laihian 
viranomaisille otti muotonsa.

”Se on tehty”, sanoi Säntin ranka ja laski kynän pöy-
dälle. 

Pappilan pihasta kuului saapuvien hevosten laukka…
Isännät katsoivat häntä hiljaa, osa kunnioittaen, toiset 
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Kauhu tappoi kirkaisun murjottuun kurkkuun. Se oli 
riuska ja kippura ja paksu ja pienenläntä. Yllään tumma 
sortuukki ja jalassansa pieksun hylyt. Ja kirkkoherra 
näki puuttuvan napin paikan vaatteen etumuksessa.

Jokin painoi hänen taskussaan kuin arkullinen kiviä.
Nuutti Hyvönen hypisteli hikisin sormin. Oliko hän 

laittanut sen taskuunsa? Nuutti ei saattanut muistaa, ei 
voinut olla varma. Kuluneet kohokuvat polttivat, kun 
hän ojensi mustaa ja vanhaa nappia.

Se otti sen vastaan hyvillään.
Sitten olennon ilme tummeni. Ja silmissä kiilsi tuttu 

saaliinhimo.

10. ”Ja sitten ei meillä 
enää ollut muuta kuin 
saarnastuoli”

Kukaan ei muistanut matkaa, koko pitäjässä. Kuin ko-
toa olisi haettu… Jokainen yksintein… Pihan tai pellon 
poikki, tietä myöden, metsän, suon halki… Lepopäi-
vää, pyhää pitämästä. 

Vain kirkon kaksoisovet, valtavat ja uhkaavat.
Auki.
Ja sitten kiinni.
Jyminä kaikuu holvikivissä, ja kellojen hirveä kumu, 

sienen ja homeen tuoksu syöksyy kohti…
Sanottiin, ettei sellaista saarnaa oltu kuultu sitten 

Salomon Tvistin päivien: se sihisi heille Jobia ja muuta, 
luki lakia kiivain ja jyrkin lausein. Siinä sanojen jylyssä 
lähti pitäjän syntisimmiltä henki, hurskaatkin ihan 
haukkoivat ilmaa korkeissa nuoteissa, urkujen pauha-
tessa raivokkaan kosken lailla.

Ja kokonaista sata vuotta meni, ennen kuin Laihian 
vallesmannin piti seuraavan kerran poiketa pitäjässä. 
Tuntuivat näet siellä kokonaan parannuksen tehneen. 
Ja liekö ihmekään: muisti Säntin kylä puhujan hyvin, 
ne jotka kirkosta vielä elossa kotiinsa palasivat. Sen sa-
noman he muistivat, ja luonnon ajan ahmiman, isännät 
ja piiat ja emännät, Nuutti Hyvönen kaikista ihmisistä 
parhaiten. 

Oli mielissänsä vain silmät — ne jäiset ja tylyt — 
niin kuin siinä kuvassa, sakariston kaapin päällä.
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selvästi peloissaan. Enää ei olisi paluuta.
Tuvan ovi paukahti auki. Paha työntyi sisään. 
”Mikkäs Ristuksen seurat täälon menos?”
Erkki Luoma näytti ovikaukossa kulmikkaalta jätiltä. 

Ja hänen takanaan tungeksi lisää Gaian lapsia. Jokaisella 
puukko valmiina vyöllään.

”Kaff et kelepaas meillekkin”, Luoma mylvi kuin här-
kä. Hän kaivoi esiin hopeisen taskumatin ja antoi sen 
pitkän huikan jälkeen kiertoon. Välimäki otti osansa, ja 
Ilmari Vähä-Hyden. Ja roistot heidän takanaan.

Kirkkoherra katsoi vaimoaan oviaukossa ja nyökkäsi 
epävarmana. Elina katosi keittiöön kahvin perään.

Ja Erkki Luoma käveli isäntien pöytään, poimi 
Nuutin kirjoittaman kantelun valtavaan kouraansa 
kenenkään estämättä. Hän luki sen läpi ja huokaisi 
syvään. Luoma katsoi Nuuttia kuin isä nuhtelee kuri-
tonta lastaan. Verkalleen hän taitteli kirjeen ja asetteli 
sen varovasti mustan liivinsä uumeniin. Vilpitön hymy, 
kun hän taputti taskuaan hellästi.

Ja Erkki Luoma löi Säntin kirkkoherraa avokämme-
nellä kasvoihin.

Kukaan ei tullut väkivallan väliin. Isäntien hahmot 
olivat kuin vain nukkeja, joiden lankoja kukaan ei nyt 
liikuttanut. He istuivat jähmeinä, ilmeettöminä ja voi-
mia vailla — pelkkä osa näyttämöä.

Nuutti Hyvönen tunsi lämpimien kyynelten valuvan 
poskilleen. Hän oli maassa polvillaan, pelko ja häpeä ja 
voimattomuus sattuen enemmän kuin yksikään lyönti.

”Mähän sanoon, jotta ittelles sä vain pahaa teet.”
Luoma hivutti puukon hitaasti tupesta, kuin naut-

tien hetkestä. Hän painoi terän papin aatamin omenan 
kohdalle. Nielaisu rikkoi ihon pinnan ja sai aikaan pie-
nen verinoron. Välimäki nauroi kuin rastas. 

Luoma kääntyi nytkähtäen ja mulkoili isäntien 
nukkeriviä veren hurjistamilla, harmailla juoppohullun 
silmillään. ”Jos te luulitta, jotta me pelijätähän. Sitä 
Laihian rumaa vallesmannia… Niin ei me mitää pele-
kää, ei kuule eres itte isä Jumalaa!”

Ja samassa se ratsasti sisään pappilan ovesta. 
Myrskyn jäätuuli niin kuin hevosen hirnu. Sieluton 

ratsu, ruunan kalma! Lieska suussa ja kavioissa kynnet. 
Puukkojunkkarit taipuivat sen tieltä kuin oljet tappu-
rissa.

He kaikki tuijottivat järkytyksestä ilmeettöminä, 
mitä muutakaan olisivat voineet.

Olento astui satulasta Nuutti Hyvösen edessä. 
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 Saatesanat novelliin “Herra Tvist”

Siitä on jo melko kauan, kun luin ensimmäisen kerran P. 
Mustapään runon Dominus Krabbe ja vaikutuin. Runo 
oli minusta kerrassaan hieno ja erilainen — ja siinä oli 
kummituspappi. Siitä lähtien halusin kirjoittaa kauhuta-
rinan Dominus Krabben hengessä. Se ei vain oikein on-
nistunut. Tarinaa ei silloin syntynyt muutamaa irrallista 
kohtausta enempää. Idea jäi kuitenkin elämään.

Lähes yhtä kauan kuin olin halunnut kirjoittaa P. 
Mustapään runosta ammentavan tarinan, olin suunni-
tellut joskus kirjoittavani Etelä-Pohjalaiseen maisemaan 
sijoittuvan kertomuksen. Tämän tarinan perusajatuksena 
oli, että siinä esiintyisi puukkojunkkareita — ainakin 
jossakin muodossa, kummituksina edes jos ei mitenkään 
muuten. Lisäksi halusin tarinani henkilöiden puhuvan 
Etelä-Pohjalaisella murteella oman puheenparteni mu-
kaan. Mutta tämänkään tarina-aihion luiden päälle ei 
koskaan muodostunut kunnollista lihaa, vain kituliaita 
jänteitä.

Jossain vaiheessa yhdistin Etelä-Pohjalaista kansanpe-
rinnettä ja P. Mustapään runoa hyödyntävät tarinaideat 

toisiinsa. Tämä synnytti lisää kohtauksia ja herätti 
näivettyneet novelliaihiot uudelleen henkiin. Mutta 
”Herra Tvist” oli silti vielä keskonen. Tarvittiin aikaa ja 
musta kohokuvioinen nappi ennen kuin synkille lake-
uksille sijoittuva kummitustarina sai muotonsa.

Novellina ”Herra Tvist” on siitä erikoinen, että en-
nen julkaisua melko moni on sen lukenut ja sanonut 
tekstistä mielipiteensä (jo Novankin puolesta). Novelli 
onkin osoittautunut eräänlaiseksi kiistakapulaksi. Toiset 
pitävät siitä sellaisena kuin se on, toiset eivät. Mutta 
jokainen muodostakoon novellista oman mielipiteensä, 
niin minäkin tein päättäessäni tekstin kevyistä editoin-
neista Nova-kisan jälkeen.

Loppukaneettina novellin nimestä mainittakoon, 
että saarnamies Tvistin sukunimi on sanana ruotsalaista 
perua. Se tarkoittaa riitaa, rettelöä ja välienselvittelyä.

Heikki Nevala

Usva etsii vuodelle 2008 novelleja, artikkeleita, runoja ja kuvituksia 
seuraaviin teemoihin:

Lehti   Teema   Aineistopäivämäärä  Ilmestyy

1/2008    - avoin teema-  31.10.2007  maaliskuussa 2008
2/2008   sadut   31.3.2008  kesäkuussa 2008
3/2008   miekka&magia  31.5.2007  elokuussa 2008
4/2008   huumori, pulp  31.7.2007  marraskuussa 2008

Lähetä tarjokkaat sähköpostitse osoitteeseen usvazine@gmail.com

Usva toimii talkoovoimin, eli emme maksa korvauksia julkaistuista teksteistä. Tekijänoikeudet 
säilyvät kirjoittajalla.
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Kun syreenit viimeksi kirkuivat

Tiedän enemmän kuin sallittua. Maistelen nimesi kaikuja, kaikki aistit ylikuor-
mitettuna.

Muistot. Kun minä sinua niin kuin simpukka veden väreitä, meren pohja maa-
ta, tuuli uimareita; kaikki aistit ylikirjoitettuna; ylikuohuva musiikki, vihjaillen 
hyväilevät melodiat, yliäänikuvat, silmiesi pintaan kuvia maalaavat viidakon rau-
hattomat varjot.

Mitä se on kun ei jaksa enää, kun ei enää muuta kuin ohimeneviä pilviä iholla?

Hento tukahdutettu huuto, ja huulesi muuttuvat purppuran rasvaisiksi vedoiksi, 
vievät enkelinkäteni, nielaisevat poikki olkapäästä siipeni; kaikki anteeksipyyntö-
ni raukeavat, sopimukset revitään, tuhotaan varmuuskopiot ja hiilipaperijäljen-
nökset. Kukaan ei koskaan saa tietää mitä kirjoitin.

Rummuta ihoni alle alkukesästä solmittu välirauha, anna malarian kehtolaulun 
tuudittaa uneen vaikka keskellä päivää. Nielaise pelkotiloiltani pää, sulata se lap-
senuskoosi; vaikka olen sanonut ”Yön suolot on nuoltava yksin”, tarkoitin jotain 
muuta; saat minut puhumaan ohi tahtoni – onko minulla enää omaa tahtoa?

Maistelen nimesi salaisuutta. Tuuli joka rakentaa, rakentaja joka tuhoaa, tuho 
joka nauraa, nauru joka peittelee; minä juon sinua vielä tänään, maistelen nimesi 
kaikuja silmättömänä, suojelen julmilta unilta ja varjelen mustilta oksilta, jotka 
hakkaavat pimeään oveesi nimeään kuin varjoissa virkamiehet; nukun puolestasi 
viidakon rauhattomat houreunet. Nuolen merkit paperiin tarttuviksi.

Juo tuuleni pois. Kuivaa ikkunoiden amorfi nen putous. Kuuletko kuinka syree-

nit kirkuvat taas? Niin hiljaa kirkuvat nimeäsi.

Juha Rautio
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Spekulatiivisen ja 
Valtavirran suhteesta

Kalle Lintunen

Juuri nyt on hyvää aikaa olla spekulatiivisen fi ktion 
ystävä. Eilen avaruusooppera uudistui lajityyppinä. 
Tänään uuskumma laajentaa fantasian mahdollisuuk-
sia. Oudot ja fantastiset elementit hiipivät valtavirtakir-
jallisuuden puolelle. Realistisen kerronnan hegemonia 
rakoilee. Reaalifantastikkojen koulukunnan kaltainen 
liikehdintä kaataa genreaitoja. – Monet koko nykykir-
jallisuuden mielenkiintoisimmista murroksista tuntu-
vat tapahtuvan juuri spekulatiivisen fi ktion parissa, ja 
kiinnostavaa kirjallisuutta julkaistaan enemmän kuin 
kukaan ehti lukea.

Aina spekulatiivisella fi ktiolla ei ole mennyt Suomes-
sa erityisen lujaa. Omassa piirissä on saatu iloita kirjoit-
tajien kehityksestä ja paikallisissa seuroissa on työsken-
nelty aktiivisesti, mutta laajemman tunnustuksen puut-
tuminen ja taistelu scifi in ja fantasiaan liitettäviä en-
nakkoluuloja vastaan on uuvuttanut monta harrastajaa. 
Nyt olen kuitenkin aistivinani ilmassa poikkeuksellisen 
paljon enteitä spekulatiivisen kirjallisuuden ja valtavir-
ran lähentymisestä. Kun genrerajat eivät ole enää selviä, 
niiden ylittäminen tai kertakaikkinen unohtaminen on 
aikaisempaa helpompaa.

Perinteisesti suomalaisen spefi -novellistiikan ensisi-
jaisia lukijoita ovat olleet Portin, Tähtivaeltajan, Spinin 
tai Usvan kaltaisten lehtien lukijat, alan harrastajat. 
Kun spekulatiiviset ja fantastiset elementit on alettu hy-
väksyä myös osaksi kirjallisuuden valtavirtaa, kirjoitta-
jille voi avautua mahdollisuus tavoittaa entistä laajem-
pia yleisöjä. Kirjoittajille tämä on hieno mahdollisuus. 
Jokainen kirjoittaja haluaa tavoittaa mahdollisimman 
suuren osan koko potentiaalisesta lukijakunnastaan.

Kun kirjoitetaan lukijoille, jotka eivät ole samalla ta-
valla alan harrastajia kuin fandomin jäsenet, kaunokir-
jallisten ansioiden merkitys korostuu. Suuri osa pääosin 

valtavirtakirjallisuutta kuluttavista lukijoista ei anna 
mitään erityistä painoarvoa tekstin spekulatiivisuudelle. 
Näiden lukijoiden silmissä spekulatiivista fi ktiota edus-
tavaa kirjallisuutta koskevat samat  muodon ja tyylin 
vaatimukset kuin muutakin kirjallisuutta.

Ja he ovat täysin oikeassa.

Novellin omaa estetiikkaa

Toimin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Atorox-pal-
kintoraadissa ja olin siten mukana valitsemassa vuoden 
parasta kotimaista novellia science fi ctionin ja fantasian 
alalta. Olen jo pitkään lukenut sekä spekulatiivista 
että ei-spekulatiivista kirjallisuutta, ja tämänvuotisista 
ehdokkaistakin suurin osa oli ennestään tuttuja, mut-
ta niiden kriittinen lukeminen lyhyen ajan sisällä oli 
avartava kokemus. Voin suositella raatiin osallistumista 
jokaiselle, joka haluaa olla selvillä siitä, millaisia spefi -
novelleja maassamme vuosittain julkaistaan.

Päällimmäisin havaintoni oli, että suomalaisilla kir-
joittajilla on hyvin hallussaan spekulatiivisen aineksen 
käsittely. Vieraita maailmoja luodaan ja kuvataan taita-
vasti, teknologioiden yhteiskunnallisia vaikutuksia osa-
taan punnita ja erilaisten novumien käyttö sujuu malli-
kelpoisesti. Mielikuvituksellisuudessa kunnostautuneis-
ta teksteistä voi mainita esimerkiksi äänestyksessä toi-
seksi sijoittuneen Hannu Rajaniemen Elegian nuorelle 
hirvelle, jossa erilaiset ideat ja uudet käsitteet suorastaan 
vyöryvät lukijan silmille. Atorox-novellien perusteella ei 
jää epäilystä siitä, etteivätkö suomalaiset spefi -novellit 
olisi tarpeeksi spefi stisiä. Minusta kiinnostavampi kysy-
mys onkin, ovatko ne tarpeeksi novellistisia.

Novelli voidaan määritellä esimerkiksi ”lyhyehköksi, 
tavallisesti suorasanaiseksi kertomukseksi, joka kuvaa 
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yhtä keskitettyä tapahtumaa, mielentilaa tai tiiviis-
sä muodossa yksilöllistä kehityskulkua” (Palmgren). 
Nova-kirjoituskilpailun yleispalaute vuodelta 2002 
peräänkuulutti teksteiltä nimenomaan novellistisuutta 
ja painotti, ettei mikä tahansa lyhyt kertomus täytä 
novellin kriteereitä. Yleispalautteessa kiinnitettiin huo-
miota tarinan rakenteelliseen sommitteluun: novellissa 
pitäisi olla jännite, ristiriita ja loppuratkaisu. Novellin 
tulee kuvata ainakin muutoksen yritystä, eikä pelkkiä 
tunnelmakuvauksia kelpuuteta novelliksi. Jo ilmauksen 
”novellistisuus” käyttäminen antaa ymmärtää, että no-
vellilla on tekstilajina oma erityisluonne, mutta millai-
nen se oikeastaan on?

Romaania lyhyempi pituus on selkein tuntomerkki, 
mutta yksin se ei vielä riitä kuvaamaan, mistä novelli-
ilmaisussa on kysymys. On selvää, ettei novelli voi olla 
pelkkä staattinen kuvaus asiantilasta, mutta toisaalta 
sitä ei myöskään voi kirjoittaa samalla tavalla kuin pit-
kää proosatekstiä. Hyvää novellia ei saa kutistamalla 
romaani miniatyyrimittoihin, sillä novellin tapa käyttää 
kieltä, kuvata henkilöitä, esittää tapahtumia ja luoda 
merkityksiä on sille ominainen. Novellien kirjoitta-
misesta kiinnostunut tekeekin itselleen palveluksen 
tutustuessaan nimenomaan hyvään novellikirjallisuu-
teen. Sellaisissa novellin klassikoissa kuin Maupassant, 
Tšehov, Kafka, Hemingway, Mann tai Carver on eräitä 
piirteitä, jotka eivät suomalaisessa spefi -novellistiikassa 
ole ainakaan silmiinpistävän leimallisia ja joita lukijana 
näkisin mielelläni enemmän – tiiviyttä, pelkistämistä, 
monitasoisuutta ja hetken tavoittamista.

Modernin novellin hyveistä kenties keskeisimpiä 
ovat tiivistys ja kiteytys. Hyvässä novellissa ylimääräiset 
rönsyt leikataan pois ja vain olennainen jää. Useimmat 
novellikirjoittajat tunnustavat tämän ihanteen ainakin 
periaatteessa, mutta sen toteutuu vaihtelevasti. Tästä 
kertoo Portti-lehden vuotuisen kirjoituskilpailun yh-
teydessä usein käytettävä käsite ”Portti-novelli”. Aikai-
semmin termillä viitattiin lähinnä novelleihin, joissa 
yliluonnollinen elementti hiipii arkielämään, mutta 
nykyisin sillä tarkoitetaan yleensä verraten pitkää, ker-
tomusmaista novellia, jossa voi olla useita juonenkään-
teitä ja tapahtumapaikkoja sekä aristoteelinen draaman 
kaari. Se keskittyy tavallisesti paljastamaan vierasta 
todellisuutta tai tapahtumaketjun auki keriytymistä 
vähän kerrallaan ja huipentuu loppuratkaisuun. Täl-
laisessa kertomuksessa on jo paljon romaanikerronnan 

piirteitä.
Minusta on perusteltua pohtia, kuinka kiteytyneenä 

voi pitää esimerkiksi Atorox-äänestyksessä kolmannen 
sijan napannut Carita Forsgrenin Fyto ja Ygg, joka 
monista ansioistaan huolimatta tuntuu minusta liian 
pitkältä. Siinä kuvattavan tutkimus- ja muutosprosessin 
kuvaukseen oli saatu  kiinnostavuutta vaihtelemalla nä-
kökulmahenkilöitä, mutta itse tapahtumat jakaantuvat 
pitkälle aikavälille ja useaan kohtaukseen, eikä kyseessä 
ole enää ”yhden keskitetyn tapahtuman” kuvaus. No-
vellissa on jopa pitkähkö jälkinäytös, joka kertoo, mitä 
keskeisille henkilöille tapahtui puoli vuotta myöhem-
min. Uskon sekä kertomuksen rikkaiden ainesten että 
kerronnallisen otteen pääsevän paremmin oikeuksiinsa 
pienoisromaanissa tai romaanissa.

Romaanissa on tilaa luoda voimakas lukukokemus 
pitkien tarinakaarten avulla, mutta novellin vahvuutena 
on kerrostaminen – merkitysten rakentaminen lyhyeen 
mittaan esimerkiksi symbolien, myyttien ja kuvallisuu-
den avulla. Kerrostamisesta syntyy hyvälle novellille 
tyypillinen monitasoisuus. Yhtäältä on juonen ja tapah-
tumien taso, jossa henkilöille koituu erilaisia asioita. 
Toisaalta ovat erilaiset allegoriset tasot, viittaukset toi-
siin teksteihin ja yleisinhimilliset ajatukset, joita novelli 
valottaa.

Kotimaisessa spefi ssä eräs tyypillinen kerrostamisen 
keino on vanhojen tarinoiden ja myyttien käyttäminen 
joko sisällön virikkeinä tai tekstin rakenteen taustalla. 
Tämän vuoden ehdokkaat hyödynsivät ainakin elämän 
puun ajatusta, alkumeri-ideaa, näkkihahmoa ja antiikin 
myyttejä. Myös vierailut manalaan, jälleensyntyminen, 
Kristus-tarinat ja erilaiset tarut lentävästä hollantilaises-
ta ukkoslintuun ovat tulleet suomalaisille lukijoille vuo-
sien saatossa tutuksi. Marko Hautalan Minä perhonen, 
sinä Morfeus oli oma suosikkiehdokkaani, mutta sekin 
kärsii hieman myyttisten ainesten raskaasta käsittelystä. 
Lukijalta voi odottaa tiettyä sivistystasoa tai viitseliäi-
syyttä ottaa selvää vieraista viittauksista, mutta novellin 
kaikkein keskeisimpien merkitysten ripustaminen nii-
den varaan voi olla riskialtis ratkaisu.

On myös muita tapoja rakentaa novelleihin kerrok-
sia. Novelli voi olla yhdellä tasolla kertomus ja toisella 
tasolla esimerkiksi tutkielma siitä, mistä jossain asiassa 
on kysymys. Mitä tarkoittaa olla todella peloissaan? 
Kuinka pitkälle nurkkaan ahdistettu isä on valmis me-
nemään suojellakseen perhettään? Tällaiset kysymykset 
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voivat inspiroida kirjoittajaa rakentamaan henkilöhah-
moja ja tapahtumakulkuja, jotka valottavat kyseisiä  
ilmiöitä kiinnostavasti. Novelli on erinomainen muoto 
näyttää asioita, tuoda ne lähelle lukijaa. Pelon tai suo-
jelunhalun käsittelystä on helpompi tehdä vaikuttava 
lukuelämys novellissa kuin asia-artikkelissa. Novellissa 
taitava kirjoittaja voi esittää jonkin abstraktin asian 
voimakkaana kokemuksena, kun asiateksti joutuu jät-
täytymään etäämmälle.

Keskimäärin varsin pitkiä Atorox-ehdokkaita luki-
essani korostui se, miten mukana oli hyvin vähän sen 
kaltaisia novelleja, joita kouluopetuksessa kutsuttaisiin 
tšehovilaisiksi: lyhyitä, avoimia ja usein kertoja-asen-
teeltaan tarkkailevia. Suurin osa tarinoista oli liian 
juonellisia ja laajoja kuuluakseen tähän kategoriaan, ja 
lyhyetkin ehdokkaat olivat enimmäkseen kallellaan sur-
realismiin. Tšehovilaiselle novellille tyypillisiä henkilö-
lähikuvia, lyyrisyyttä tai hetken tavoittamista oli kovin 
vähän. Tällaisten piirteiden mukana olo ei välttämättä 
tee novellista parempaa, mutta hyvin toteutettu niitä 
sisältävä teksti erottuisi varmasti edukseen.

Tyylillisesti kotimainen spefi  on muutenkin paikoin 
yllättävän etäällä kirjallisen valtavirran ilmaisullisista 
trendeistä. Epäluotettavat kertojat, rikotut kronologiat, 
korosteinen kieli ja monet muut kirjallisuudessa yleiset 
ilmaisukeinot eivät spefi ssä korostu. Toivoisin kotimais-
ten kirjoittajien hakevan entistä rohkeammin ilmai-
suunsa vaikutteita eri tyylisuunnista ja eri kirjailijoilta, 
eikä vain toisista genreteoksista, jotka saattavat ainakin 
aloitteleville kirjoittajille olla niitä tutuimpia. Myös 
suomenkielisen valtavirtaproosan lähihistoriasta saa olla 
tietoinen. Esimerkiksi Antti Tuurin, Rosa Liksomin 
tai Tove Janssonin kaltaisten kirjoittajien novellityylin 
yhdistäminen vieraaseen ja omalakiseen miljööseen 
olisi epäilemättä kiinnostavaa luettavaa.  Olen myös 
varannut sydämeeni erityisen paikan ulkoavaruuteen 
sijoittuvalle scifi -novellille, joka on kirjoitettu tyyli-
puhtaana pastissina järkiuskoa vastustaneen myrsky ja 
kiihko -liikkeen teoksista – romanttista paatosta! suuria 
tunteita!

Lukisin mieluusti myös enemmän kielellistä ilottelua 
kotimaiselle spefi lle tyypillisen kuivakan älyllisyyden 
vastapainoksi. Ilmaisultaan Atorox-ehdokkaat muis-
tuttavat lopultakin liikaa toisiaan, ja varsinaiset tyyli-
taiturit ovat vähissä. Miksi oivaltavuus spekulatiivisissa 
ideoissa ei juuri käänny oivalluksiksi kirjallisessa ilmai-

sussa? Täytyy tosin ottaa huomioon, ettei Atorox-ehdo-
kaslista kerro koko totuutta. Anteeksipyytämättömän 
omaäänisistä kirjoittajista esimerkiksi M.G. Soikkeli jäi 
Tänä vuonna Mariobadissa -novellillaan kokonaan listan 
ulkopuolelle.

Tietenkin novellin kirjoittamisen lähtökohdiksi voi-
daan valita myös tyystin toisenlaiset ihanteet ja sivuut-
taa se, mitä valtavirtanovellistiikan ilmaisuun tottuneet 
ajattelevat. On lukemattomia tapoja kirjoittaa novelli 
ja arvottaa sen hyvyyttä tai huonoutta. Absoluuttisia 
kriteerejä ei ole, ja jos novelli löytää yleisönsä, sitä voi-
daan pitää ainakin jollain tapaa onnistuneena. Toisaalta 
tiettyjen novellistien nostaminen klassikon asemaan on 
usein myös perusteltua, ja näiden tuotantoon tutustu-
minen on hyvä idea. Kirjallisuuden traditiossa on yllin 
kyllin esikuvia, joita hyödyntämällä voi rikastuttaa ja 
monipuolistaa omaa ilmaisuaan. Se, että saamme lukea 
tyyliltään entistä moninaisempia novelleja, voi olla vain 
hyvästä.

Ideat ja ihmiset

Vaikka olemmekin sense of wonder  -narkkareita, jotka 
tarvitsevat säännöllisen annoksensa huikaisevaa, häm-
mästyttävää tai kummallista, näen kuitenkin ongel-
mallisena sen, että spekulatiivisesta elementistä tulee 
novellissa itseisarvo.

Etenkin tieteiskirjallisuutta on iät ja ajat moitittu 
siitä, että siinä isot ideat tallovat alleen  inhimillisesti 
liikuttavan aineksen. Scifi n keskiössä ovat harvoin ih-
misten henkilökohtaiset ongelmat tai henkilöiden väli-
set suhteet, ja myös niin sanotut henkilövetoiset novel-
lit olivat tämän vuoden Atorox-ehdokkaiden joukossa 
harvinaisia. Useassa tekstissä keskeisimpään osaan nousi 
sen sijaan vieras maailma tai elementti, jonka vaikutuk-
sia tutkittiin johdonmukaisesti ja tarkasti.

Jenny Kangasvuon Yhtä kohtua puoliksi yksin on tässä 
suhteessa mielenkiintoinen teksti, koska siinä kerrotaan 
raskaudesta ja vanhemmuudesta, sinänsä hyvin inhimil-
lisistä aiheista, melkein koeasetelmallisen näkökulman 
kautta. Koska novellin henkilöhahmoja kuvataan lo-
pulta sangen yleisellä tasolla ja itse raskauden prosessi 
vaikutuksineen saa pääosan, novellia tulee lukeneeksi 
ennemminkin yleistyksenä ihmislajin piirteistä kuin 
kuvauksena juuri näiden kyseisen henkilöiden elämään 
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vaikuttavasta kokemuksesta. Tällaisten vaikutelmien 
syntyyn vaikuttavat suuresti kirjoittajan tekemät tyyli-
valinnat.

Kokonaisuutena ehdokasnovelleissa on paljon 
harkittuja tulevaisuuskuvitelmia ja jopa yhteiskunta-
kritiikkiä, mutta vastaavasti henkilökuvaus jää useissa 
novelleissa sangen innottomaksi ja etäiseksi. Lyhyeltä 
muodolta ei ole syytä odottaa samanlaista luonteiden 
kehittelyä kuin romaanilta, mutta toisaalta se ei ole 
tarkoituksenmukaistakaan. Suomalaisista kirjoittajista 
esimerkiksi Petri Tamminen on taitava luomaan ko-
konaisia ja koskettavia ihmiskuvia hyvinkin niukan ja 
ei-sentimentaalisen ilmaisun puitteissa. 

Kun novellissa henkilöistä voi paljastaa vain pienen 
määrän piirteitä, näiden piirteiden soisi olevan mie-
lenkiintoisia ja kantavia, ei ilmeisiä tai stereotyyppisiä. 
Yleensä vasta riittävä kärjistys ja liioittelu tekee tyyppi-
hahmojen käytöstä toimivan ratkaisun. Tässä mielessä 
Kari Tossavaisen Myrian lomailevaa virkamiestä voi 
pitää onnistuneena henkilönä: pohjattoman epävarma-
na  ja ulkopuolisena hän on paitsi samastuttava myös 
muistettava.

Perspektiivit ovat scifi ssä usein laajoja, mikä onkin 
ilman muuta lajityypin vahvuus. On sanottu, että mi-
kään kirjallisuuden tyylilaji ei kykene  samalla tavalla 
käsittelemään olemisen perimmäisiä kysymyksiä. Toi-
saalta se, mitkä kysymykset ovat suuria ja mitkä pieniä, 
on lopulta kiinni näkökulmasta. Valtavirtakirjallisuu-
den puolella tärkeinä pidetyt aiheet liittyvät usein yksi-
lön subjektiiviseen maailmannäkemykseen ja yrityksiin 
jäsentää inhimillistä todellisuutta. Samalla etevän 
ihmiskuvauksen arvostus korostuu, kun taas spefi n har-
rastajia tuntuu viehättävän uskottava ja elävästi kuvattu 
vieras miljöö, näin kärjistäen.

Novelli, joka keskittyy kuvaamaan henkilöhahmon 
yksittäistä, kenties arkistakin kokemusta, ja joka saa-
vuttaa tehonsa lataamalla lyhyeen hetkeen paljon mer-
kityksiä, on kotimaisessa spefi ssä harvinainen, vaikka 
valtavirtaproosan puolella tällainen tapa laatia novelli 
on sangen suosittu. Ei kuitenkaan ole sinänsä mitään 
syytä, miksi spekulatiivisuutta ei voisi yhdistää valtavir-
takirjallisuudesta tuttuihin aiheisiin ja ilmaisutapaan. 
Spekulatiivisen tai fantastisen elementin käyttö on 
itse asiassa mitä mainioin etäännyttämisen keino, tapa 
saada meidät tarkastelemaan ulkopuolisin silmin sitä, 
mikä on meitä kaikkein lähinnä. Uskon läheltä löyty-

vien aiheiden spekulatiivisessa käsittelyssä olevan paljon 
mahdollisuuksia eteville kirjoittajille.

Novelli tarvitsee teemansa

Lukion äidinkielen opettajani keskeisin maksiimi oli 
”aine on ajattelua”. Samaa voisi tietyin varauksin sanoa 
novellistakin. Lukijana odotan kirjoittajan vaivaavan 
itseään muillakin kuin juonenkäänteiden paikkoja koske-
villa kysymyksillä, suhtautuvan aiheisiinsa ihmetellen ja 
problematisoiden. Sanoisin jopa, että erilaisten asioiden 
ajattelu ja käsittely nimenomaan kaunokirjallisuuden 
kielellä ja keinoilla on eräs kirjoittajan keskeisimmistä 
taidoista. Tästä taidosta puhutaan vähän, koska monet 
taitavat harjoittaa sitä tiedostamattomasti vähintään yhtä 
paljon kuin tiedostaen. Kirjoittaja ei välttämättä aloita 
määrittelemällä itselleen, mistä aiheesta hän haluaisi kir-
joittaa novellin vaan lähtee työstämään tekstiä intuition-
sa ohjaamana. 

Näistä  asioista, joita kirjoittaja kaunokirjallisuuden 
keinoilla käsittelee, tulee hänen tekstinsä temaattista ai-
nesta. Tällä ilmauksella tarkoitan sitä teoksen keskeisten 
ajatusten, merkitysten ja näkemysten kudelmaa, joka 
välittyy lukijalle epäsuorasti henkilöiden, toiminnan ja 
tekstin muiden elementtien kautta. Minulle lukijana 
temaattisuudessa on oleellista se, että hyvä novelli aina 
kertoo jostakin, valaisee jotakin yleistä ilmiötä tai ongel-
maa ja herättää minussa ajatuksia, jotka eivät välittömästi 
liity novellin juoneen tai henkilöihin. Usein puhutaan 
myös hieman epämääräisesti novellin ”sisällöstä”.

Riittävän voimakas temaattinen aines on novellille 
ensiarvoisen tärkeää, koska vaikka jännittävä juoni ja 
kiinnostavat henkilöt pitävät yllä lukijan mielenkiintoa, 
lukijan elämän kanssa resonoivat ja häntä koskettavat 
asiat löytyvät useimmiten pintatason alta. Sillä, onko 
kirjoittaja tietoisesti sijoittanut tekstiinsä juuri niitä ai-
neksia, joita lukija siitä tulkitsee, ei ole merkitystä. Vain 
se, että teksti antaa mahdollisuuden tällaisiin löytöihin, 
on tärkeää.

Lukijana nautin ihmeen tunnun vastapainona myös 
ymmärryksen tunnusta. Se on hyvän, temaattisesti eheän 
novellin viimeisten rivien jälkeen syntyvä kokemus siitä, 
että teksti on antanut minulle jotain merkityksellistä 
vastineeksi siihen käyttämästäni ajasta. Haluan kirjalli-
suuden vaikuttavan minuun. Sujuvasti kirjoitettu kerto-
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mus voi saada minut viihtymään, mutta pelkkä tarina 
– se, mitä henkilöille kertomuksessa tapahtuu – ei 
hyvin kirjoitettunakaan riitä vetoamaan älyyni, tuntei-
siini, aisteihini ja mielikuvitukseeni samalla tavalla kuin 
mihin täysipainoinen novelli kykenee. Novelli, jossa on 
tarpeeksi sisältöä avattavaksi useammalla lukukerralla, 
kestää yleensä myös aikaa nopeasti luettavaa ja unoh-
dettavaa pikaruokakirjallisuutta paremmin.

Temaattisuuden ei tarvitse merkitä aatteellisia kan-
nanottoja, moraalisia opetuksia tai ylipäätään valmiita 
vastauksia novellin esittämiin kysymyksiin. Luontevim-
min tematiikka tulee esiin lomittuneena tekstin muihin 
elementteihin ja vielä niin, että lukijalle jätetään tilai-
suus omiin oivalluksiin. Suomalaiset spefi -kirjoittajat 
tuntuvat hyvästä syystä varovan saarnaamista ja osoitte-
lua, mutta samalla kaipaisin myös enemmän uskallusta 
ja viitseliäisyyttä rakentaa novelleista tematiikaltaan 
entistä rikkaampia ja rohkean kaunokirjallisia.

Atoroxin voittanut novelli esiintyi tässä suhteessa 
edukseen, sillä vaikka ihmisen ja muukalaisen kohtaa-
minen on tieteiskirjallisuuden käytetyimpiä aihelmia, 
Toisinkaisessa tekstin rakenne, kertojaratkaisu ja kieli 
tukevat hyvin kokonaisuutta. Myös ilmaisu on luonte-
vaa, johdonmukaista ja taloudellista. Novelli onnistuu 
olemaan samaan aikaan sekä klassinen, alan harrastajat 
puolelleen voittava scifi -tarina että ajatuksia herättävää 
novellistiikkaa. Sen voittoa ei voikaan pitää yllätyksenä.

© Kalle Lintunen 2007

Kalle Lintunen on turkulainen kirjoittaja ja kirjal-
lisuuden opiskelija, joka on fi ilistellyt spekulatiivis-
ta fi ktiota kymmenen vuoden ajan. Kirjallisuudessa 
häntä kiinnostavat erityisesti puhuvat eläimet, mar-
ginaali-ilmiöt ja se, mitä kirjoitetaan seuraavaksi.

Lähteet
Marja-Leena Palmgren: Johdatus kirjallisuustietee-
seen (WSOY, 1986)

Nova-kirjoituskilpailun yleispalaute 2002
(http://www.tsfs.fi /nova/yleispalaute2002.php)
Esseelle antoi virikkeen keskusteluketju ”Poh-

dintaa suomalaisesta spefi -novellistiikasta” Deat-
hwriters-keskustelufoorumilla (www.deathwriters.
com).
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Uutiset

ATOROX TOISINKAISELLE

Turun Science Fiction Seura ry. jakoi tieteiskirjallisuus-
palkinto Atoroxin scifi - ja fantasiatapahtuma Finnco-
nissa Jyväskylässä lauantaina 14. heinäkuuta.

Vuoden 2007 Atorox-palkinnon voitti Usvan pää-
toimittaja Anne Leinonen novellillaan “Toisinkainen”, 
joka ilmestyi Portin numerossa 1/06. Toiseksi sijoittui 
Hannu Rajaniemen “Elegia nuorelle hirvelle”, ja kol-
manneksi tuli Carita Forsgrenin  “Fyto ja Ygg”. Leino-
nen oli myös vuoden 2004 Atorox-äänestyksen ykkö-
nen, joten tämä on hänelle toinen voitto.

Turun Science Fiction Seura ry. on jakanut Ato-
rox-palkinnon parhaalle edellisenä vuonna julkaistulle 
kotimaiselle tieteis- tai fantasianovellille jo vuodesta 
1983, eli palkinto jaettiin nyt 25. kerran. Tänä vuonna 
palkinnosta kilpaili 24 novellia, ja äänestämässä oli 
yhteensä 58 raatilaista suomalaisista scifi - ja fantasiaseu-
roista.

Atorox 2007 – kymmenen kärki
1. Anne Leinonen: Toisinkainen
2. Hannu Rajaniemi: Elegia nuorelle hirvelle
3. Carita Forsgren: Fyto ja Ygg
4. Jenny Kangasvuo: Yhtä kohtua puoliksi yksin
5. Petri Laine ja Anne Leinonen: Kuvat eivät valeh-

tele
6. Anne Leinonen: Koska he olivat liian pyhiä
7. Miina Supinen: Alkumereen
8. Jenny Kangasvuo: Sudenkulku
9. Anne Leinonen: Hiekkameren jumalat
10. Boris Hurtta: Puut kuin purjeet laivan
Lisätietoja:
http://www.tsfs.fi /atorox/

NOVA 2007 JAETTU VOITTO ANNE 
ALASIRNIÖLLE JA NIILO SEVÄSELLE

Valtakunnallisen Nova 2007 -novellikilpailun tulokset 
julkistettiin Finncon 2007 -tapahtumassa Jyväskylässä 
lauantaina 14.7. Ensimmäinen palkinto jaettiin ou-
lulaiselle Anne Alasirniölle novellillaan “Merestä olet 
sinä tullut” ja kuopiolaiselle Niilo Seväselle novellillaan 

“Talven portti”. Kolmanneksi tuli helsinkiläinen Timo 
Saarto novellillaan Varrella virstan”.

Tänä vuonna kahdeksatta kertaa järjestettyyn kilpai-
luun osallistui 96 kirjoittajaa yhteensä 133 novellilla. 
Mukana oli sekä aloittelevia että kokeneempia kirjoitta-
jia eri puolilta Suomea.

Esiraati, johon kuuluivat Anna Ohinmaa, Leila Paa-
nanen ja Tuukka Urpi, arvosteli kaikki novellit ja valitsi 
niistä fi naaliin 22 parasta, joista tuomaristo valitsi kym-
menen kärjen. Tuomareina toimivat Suvi Allén, Pasi 
Karppanen, Liisa Rantalaiho, Katja Salminen ja Miina 
Supinen.

Kisan kärki erottui hyvin selvästi, mutta kärjessä oli 
puolestaan niin tasavahvoja novelleja, että tuomaristo 
päätti tänä vuonna jakaa ensimmäisen sijan kahden 
hyvän mutta erilaisen novellin kesken.  Kymmenen 
kärkeen valikoituneissa novelleissa korostuivat fantasti-
set kauhuelementit, ja lisäksi usea novelli oli sijoitettu 
historialliseen kontekstiin. Toistuvasti novelleissa tuli 
esille vesi ympäristönä: meri, järvi tai joki ja niihin liit-
tyvät kriisit, toiveet ja pelot.

Nova on palautteellinen science fi ction- ja fanta-
sianovellien kirjoituskilpailu, ja sen tarkoituksena on 
sekä kannustaa kirjoittamaan että kouluttaa kirjoittajia. 
Kaikki osallistujat saavat yleispalautteen ja 25:n kärki 
henkilökohtaisen palautteen. Kilpailun järjestivät Suo-
men Tieteiskirjoittajat ry. ja Turun Science Fiction Seu-
ra ry, ja se on saanut rahoitusta Jenny ja Antti Wihurin 
säätiöltä.

Tulokset
1. Anne Alasirniö: Merestä olet sinä tullut (150 €)
1. Niilo Sevänen: Talven portti (150 €)
3. Timo Saarto: Varrella virstan (100 €)
4. Timo Saarto: Poika ja tinasotamies (40 €)
5. Liisa Nurro: Luostarin ikkuna (40 €)
6. Hanne Martelius: Legenda (40 €)
7. Jussi Katajala: Morgan Giff ordin maalaukset (40 

€)
8. Heini Kalliomäki: Täällä lie lohikäärmeitä (40 €)
9. Heikki Nevala: Herra Tvist (40 €)
10. Tuomas Saloranta: Joelta tullut (40 €)
Loppukilpailussa olivat lisäksi mukana seuraavat kir-

joittajat: Mirka Ulanto, Elli Leppä, Otto Sinisalo, Tuo-
mas Saloranta (kahdella novellilla), Christine Th orel, 
Rauni Lintula, Piia Tirronen, Tiina Raevaara, Kantis 
Väisänen, Mikko Honkala ja Tapio Kujala.
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TÄHTIFANTASIA-PALKINTO

Helsingin SF Seuran Tähtifantasia-palkinto parhaasta 
vuonna 2006 suomeksi ilmestyneestä käännösfanta-
siakirjasta annetaan Loki-Kirjojen julkaisemalle JEFF 
VANDERMEERIN romaanille PYHIMYSTEN JA 
MIELIPUOLTEN KAUPUNKI. Teoksen on suo-
mentanut Johanna Vainikainen-Uusitalo.Pyhimysten 
ja mielipuolten kaupunki on huikea sukellus fantas-
tisen Ambergris-kaupungin pimeään puoleen, sen 
painajaisiin, unohdettuihin salaisuuksiin ja outoihin 
elämänkohtaloihin. Jeff  VanderMeer on onnistunut 
luomaan teoksessaan mosaiikkimaisen runsaan rinnak-
kaistodellisuuden. Lumoavan maailman, joka kohoaa 
eeppisiin mittoihin kiitos rikkaasti kuvaillun historian, 
mielenkiintoisten detaljien sekä moniulotteisten hen-
kilöhahmojen. Leikkisää huumoriakaan unohtamatta. 
Pyhimysten ja mielipuolten kaupunki on kaunokirjalli-
sesti merkittävä, fantasiaa lajityyppinä uudistava teos. 

Tähtifantasia-palkinnon myöntää Helsingin SF Seu-
ra ry, joka on jakanut jo yli kahdenkymmenen vuoden 
ajan arvostettua Tähtivaeltaja-palkintoa parhaalle Suo-
messa julkaistulle tieteiskirjalle. Tähtifantasia-palkinto 
jaetaan nyt ensimmäistä kertaa.

Tähtifantasia-palkinnon asiantuntijaraatiin kuuluvat 
kriitikko Toni Jerrman, kirjailija Anne Leinonen, krii-

tikko Elli Leppä ja toimittaja Vesa Sisättö.

LEENA PELTONEN ON POISSA

Kääntäjä, kouluttaja ja suomalaiseen scifi - ja fanta-
siaharrastajien merkittävä vaikuttajapersoona Leena 
Peltonen menehtyi pitkällisen saurauden murtamana 
5.7.2007. Peltonen oli mukana mm. Turun Science 
Fictionin Seurassa sen alkuvuosina, vaikutti Sumen Tie-
teiskirjoittajissa, Portti-lehdessä ja oli toinen Aikakone-
lehden kantavista voimista. Hänen suomennettujen kir-
jailijoiden listallaan on mm. Robert Holdstockia, Guy 
Gavriel Kayta, Peter S. Beaglea ja Colin Greenlandia.
Käännöksistä tietoa mm. osoitteessa:
http://www.aikakone.org/leena/ansiot2.htm
Juhani Hinkkasen kirjoittama muistokirjoitus:
http://www.aikakone.org/juhani/muistokirjoitus.html

SYKSYN UUTUUSKIRJOJA

Syksyn kirjasato on kypsymässä, ja teoslistalla on kirjoja 
monilta tutuilta, mutta myös uusolta tekijöiltä. Useita 
lasten- ja nuortenkirjoja kirjoittaneen Sari Peltoniemen 
fantasiaromaani Suomu (Tammi). Erkko-voittajana ja 
kulttuurilehtiin kirjoittavana freelancerina tunnetulta 
Jani Saxellilta ilmestyi novellikokoelma Huomispäivän 
soturit (Avain), jossa on scifi stisiä tarinoita. Kriitikko-
toimittaja Vesa Sisätön kummituskertomuskokoelma 
Kummitusten luokka: 11 kolkkoa kauhutatinaa (Tammi) 
on suunnattu erityisesti nuorille kukijoille. Ilkka Auerin 
sarja Lumen ja jään maa jatkuu teoksella Hyinen hauta. 
(Otava)

Nova-kirjoituskilpailussa ja Gummeruksen kirjoitus-
kilpailussa menestyneen Miina Supisen esikoisromaani 
Liha tottelee kuria (WSOY) ilmestyy syyskuussa. Juha-
Pekka Koskisen historiallinen ristiretkisaaga jatkuu Seit-
semäs temppelinherra -romaanilla (Karisto)
J Pekka Mäkelältä tulee uusi maahan sijoittuva tieteis-
romaani Nedut (Like). Risto Isomäki jatkaa ekologisten 
trillerien parissa teoksessa Litium 6. Työparilta Eija 
Lappalainen-Anne Leinonen ilmestyy verkkoroolipe-
laamisesta kertova Devoted souls - peliromaani (WSOY). 
Teoksen sarjakuvakuvituksen on tehnyt Markku Lappa-
lainen.
Lisää syksyn uutuuskirjoja osoitteesta:
www.risingshadow.net

VASKIKIRJAT

Tampereelle on perustettu uusi laatufantasiaan keskitty-
vä kustantamo Vaskikirjat. Ensimmäisenä on käännös-
listalla Friz Leiberiä ja Lord Dunsanya. Kustantamo on 
myös ilmoittanut kiinnostuneensa kotimaisesta fantasi-
asta. Lisätietoja http://www.vaskikirjat.fi .

USVAN KESÄLEIRI

Usvan kesäleiriä vietettiin Ristiinassa 26-28.9.2007. 
Paikalla oli 12 kirjoittajaa ja seminaaria saapui seuraa-
maan toinen mokoma yleisöä. Tapahtuma oli kaikkien 
mittareiden mukaan onnistunut, ja jatkoa on luvassa 
talvella Usvan kauhu- ja kummitusviikonlopun puit-
teissa. Pysykää kuulolla!


