
 

 
Kyky kulkee 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1 / 2008  //  12 / 1895 
 



 2

Kansi: 
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“People in the 1890's were dumb.” 
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Kiitos myös niille kirjoittajille, joiden nimet tai nimimerkit ovat jääneet matkan varrelle tai taivaan tuuliin. 
 

Olkoon tieto näiden nimettömien tekstien kirjoittajista kuulopuheiden varassa, vain harvojen ja valittujen 
tiedossa ja kulkekoon tämä tieto suullisena kansanperinteenä aina seuraaville sukupolville saakka. 
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Pääkirjoitus 
 
 
 
 
 
”Paijaaminen on fyysinen hellyydenosoittamisen muoto, jossa paijaamisen kohteena 
olevaa ihmistä tai eläintä voidaan silittää eri paikoista, halata, rutistaa varovasti, taputtaa 
hiljaa kädellä, hyssytellä ja pitää tiukasti sylissä. Paijaamisen yhteydessä annetaan usein 
myös kevyitä suukkoja paijattavan naamalle ja puhutaan ystävällisesti tai lohduttavasti.” 
 
– Wikipedia (aikamme elävä legenda) 
 
Kuuleman mukaan pääkirjoitukselta odotetaan viisautta ja ajankohtaisuutta, joten 
päätimme tarttua seuraaviin aiheisiin: paijaaminen, Prätkähiiret ja Paris Hilton (kahdesta 
jälkimmäisestä sen verran, että muistakaa ajatella niitä aina välillä). 
 
Onnea kaikille syntymäpäiväsankareille, tuleville ylioppilaille, kirjoituskilpailussa 
menestyneille sekä Liukkoselle ihan noin muuten vain.  
 
Muistakaa paijata! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveisin Liila Holmberg ja Mikko Toiviainen 
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”Minäkin haluan vaimon!” 
 
 
Marja-Leena Mikkolalla on pitkä ja monipuolinen kirjailijanura. Hän on 
kirjoittanut novelleja, romaaneja, lauluja, lastenromaaneja, kabaree-tekstejä ja 
yhteiskunnallisia tekstejä. Sen lisäksi hän on tunnettu erityisesti 
käännöstyöstään.  

Mikkola oli yksi taistolaisen kulttuuriliikkeen näkyvimmistä 
henkilöistä. Monet hänen laulunsa, kuten Laulu rakastamisen vaikeudesta 
(tunnettu elokuvasta Käpy selän alla) ovat jääneet kevyen musiikin 
klassikoiksi. Ultra Brakin on levyttänyt Marja-Leena Mikkolan kääntämiä 
Anna Ahmatovan runoja, jotka ovat Mikkolan töistä kenties suosituimpia. 
 
”Olen itse saanut lakin tässä samassa 
salissa, suunnilleen tuossa noin”, hän 
kertoo pitäessään vapaamuotoista luentoa 
koulumme oppilaille. Mikkola opiskeli 
Kallion yhteiskoulussa vuosina 1949-57.  

Kouluaikana hän osallistui 
moniin näytelmiin, jotka olivat aina 
Topeliuksen tekemiä. Hän olisi halunnut 
tehdä noitien ja muiden sellaisten rooleja, 
mutta ei saanut. ”Jos kuvittelette, minkä 
näköinen minä silloin olin, niin eihän niitä 
sitten tullut vaan piti sitten tehdä noita 
enkeleitä ja haltiattaria, aina 
samankaltaisia, ikäviä”, hän kertoo.  

Mikkolan lähimmät 
koulutoverit, ”tyttöporukka”, tapaa pian 
juhlimaan sitä, kun lakin saamisesta on 
kulunut 50 vuotta. Ystävyys on kestänyt, 
vaikkei tapaisi seitsemään tai kahdeksaan 
vuoteen. ”Silloin vain jatketaan siitä, 
mihin viimeksi jäätiin.” 
 
Kova työ ja tiukka työjärjestys ovat 
kirjailijalle tärkeitä. Kirjailijan työstä 
puhuessaan Mikkola kertoo erityisesti 
mieskirjailijan ja naiskirjailijan aseman 
ristiriidasta. Kirjailija yleensäkin, mutta 
erityisesti naiskirjailija, tarvitsee itsekuria, 
jotta pystyy irtaantumaan arjen asioista 
voidakseen kirjoittaa.  

Äitiydestä ja lapsista johtuen 
kirjailijan ura on erityisen vaikea naiselle. 
Virginia Woolfin sanoin: nainen ei ole 
vapaa kirjoittamaan, ennen kuin hänellä 
on omaa rahaa ja oma huone. Miehillä on 
kaikin puolin helpompaa, kun heidän ei 
tarvitse tehdä kaikkia kotitöitäkään 
kirjoittamisen ohella. ”Minäkin haluan 
vaimon!” Mikkola huudahtaa. 
 

”Näytelmäkirjailijana 
en mielestäni ole 

erityisen onnistunut.” 
 
Mikkolan ura kirjailijana on pitkä, yli 40 
vuotta. Häntä alettiin julkaista 22-23-
vuotiaana. Hän on monesti miettinyt, että 
olisi pitänyt odottaa vielä pari vuotta. 
Siihen aikaan kuitenkin oltiin sitä mieltä, 
että mitä nuorempana aloittaa, sen 
parempi.  

Kirjailijana Mikkola on 
ehtinyt kirjoittaa miltei kaikkea, ja on 
myös itse ihmetellyt intoaan kokeilla 
kaikkea mahdollista. Omasta mielestään 
hän on onnistunut parhaiten laulujen 
tekijänä, novellistina ja lapsille 
kirjoittavana. ”Näytelmäkirjailijana en 
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mielestäni ole erityisen onnistunut”, hän 
toteaa itsekriittisesti. 
 
Kirjallisuuden kääntämisen taitajana 
Mikkola antaa ohjeita käännöstyöhön: 
Kääntämisen edellytyksenä on luottamus 
siihen, että hallitsee vieraan kielen ja 
ymmärtää sitä syvästi. Tietysti myös oman 
äidinkielen tuntemus on tärkeää. Jos 
haluaa kääntäjäntyöhön, kannattaa lukea 
paljon oman kielen kirjallisuutta, jotta 
oma sanallinen lahjakkuus kehittyy. Jos 
kirjallisuus ei ole elämän keskeisiä 
sisältöjä, ei kääntäjän työstäkään tule 
mitään. 

Runojen kääntäjällä tulisi olla 
valmiudet myös oman tekstin luomiseen, 
jotta kääntämistyössä on jotain mieltä. 
Toisin sanoen runojen kääntäjän täytyy 
itsekin olla runoilija. 
 Mikkola on tehnyt 
Shakespearen Romeosta ja Juliasta uuden 
käännöksen vuonna 2006. ”Kun kääntää 
tämän tason maailmanrunoutta, niin sitten 
se joko soljuu tai ei solju. Ei ole mitään 
vaihtoehtoa niiden väliltä. Ja tämä soljui, 
jonka arvostelijakin sitten totesi.” Mikkola 
on jo nähnyt oman uuden käännöksensä 
Nokian teatterissa, ensi-illassa. Kaikkeen 
Shakespeareen Mikkola ei kuitenkaan 
koske. Rakkaus ja kuolema ovat Mikkolan 
omaa aihepiiriä, kun taas hän ei tykkää 
kääntää suuria kuningasdraamoja. 
 

”Runojen kääntäjän  
täytyy itsekin  
olla runoilija.” 

 
Mikkolalla on erityinen suhde sekä 
Venäjään että Italiaan. Nuorena 
käydessään Italiassa hän kiinnostui sen 
kielestä. Tunteet Italiaa kohtaan ovat 
ristiriitaisia. Toisaalta maahan kohdistuva 
rakkaus ja toisaalta ärtymys korruptiota 
kohtaan. Mutta korruptiohan on sitten 

salaisuus, jota ei saa kertoa eteenpäin, 
Mikkola varoittaa. 
 

”Joka kerta päättää, 
ettei enää 

ikinä palaa.” 
 
Jo koulutyttönä syntyi myös merkillinen 
viehtymys venäjän kieleen. Mikkola aloitti 
kielen opiskelun 70-luvulla, mutta ei 
saanut haltuun samalla helppoudella kuin 
englannin ja italian. Mikkola käy kerran 
vuodessa Venäjällä. ”Joka kerta päättää, 
ettei enää ikinä palaa, mutta Suomeen 
päästyä alkaa heti suunnitella seuraavaa 
matkaa. Kaikessa kaoottisuudessaan 
Venäjä on ainutlaatuinen.” Mikkola on 
erityisesti viehtynyt venäläisten lämpöön 
ja vieraanvaraisuuteen. Vaikka olisikin 
köyhä perhe, niin ”aina pistetään pöytään 
se viimeinen suolakurkku.” 
 Venäjän kiehtovuuden avulla 
pystyy eläytymään venäläisrunoilijoiden 
maailmaan. Edellinen kokoelma Mikkolan 
kääntämiä Anna Ahmatovan runoja on 
myyty loppuun jo aikaa sitten. ”Minulla 
on kotona sitä kaksi kappaletta. Toisesta 
on tarjottu suuria summia, mutta en ole 
myynyt.” Uusi kokoelma on kaikkien 
onneksi tulossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Olli Saukko 
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Sarri Nirronen 

nimim. hylsy 
proosa 1. sija 

                     Pitkiä matkoja 
 
 
 
1. 
 
Hänen äitinsä sängyn alta löytyy kasa vanhoja valokuvia, haalistuvia, seepianvärisiä. Useimmat kuvat hän käy 
läpi surutyötä tekevän ihmisen terhakkuudella, mutta erään kohdalla hän pysähtyy. 
 
Kuvassa kaksi tyttöä seisoo kirjahyllyn edessä kasvot kameraan. Kummatkin on puettu raidallisiin mekkoihin ja 
he näyttävät siltä kuin odottaisivat jotain. Toisen hän tuntee: toisesta hänellä on etäinen aavistus. 
 
Toisella tytöistä on nahkakantinen kirja kädessään: toisen silmät osuvat jonnekin kameran ohi. 
 
Kauniilla, säntillisellä käsialalla kirjoitettu päiväys kuvan takana: 22.10.1940. 
 
 
2. 
 
Hänen tyttärensä käy koulua, rakastuu välillä, ostaa muotilehtiä Akateemisesta, unohtelee avaimiaan kotiin ja 
kastelee kenkänsä sateessa. Jokainen päivä on väreissä. Mutta tyttären näkö tulee ja menee, on päiviä, jollain 
kaikki näyttää niin ihmeellisen kirkkaalta ja kauniilta että hengittäminenkin tuntuu vaikealta, ja on päiviä, jolloin 
hän katsoo niin matalalle ettei näe horisonttia missään, päiviä jolloin värit vaimenevat ja lopulta katoavat 
kokonaan. 
 
Tytär yrittää selittää tätä kaikkea äidille illalla keittiön pöydän ääressä, mutta äidin velvollisuus suurten 
ikäluokkien edustajana (velvollisuus olla äiti, velvollisuus tehdä töitä hartiavoimin, velvollisuus pitää asioita 
pystyssä) on painava, joten äiti menee aikaisin nukkumaan, heti Greyn Anatomian jälkeen. 
 
* 
 
Eräs tyttären opettajista -- se, jolle tämä ei oikeastaan uskalla puhua, ei kovin paljoa -- sanoo, että ellei ota 
kuvia, ei oikeastaan ole käynyt missään. Tytär on eri mieltä: niin kauan kuin hän pystyy, hän tahtoo olla kokija, 
joten hän seitsemäntoistavuotiaanakin nauttii varhaisteini-ikäisten bileistä, vetää välillä kylmää ilmaa keuhkoihin 
ja käy elokuvien yönäytöksissä. 
 
Samalla kuitenkin hän tuntee asioiden hitaasti painuvan kasaan, vaipuvan ahdistavan kehän taakse: aurinko on 
jo poissa silloin kun hän pääsee koulusta, hän joutuu palauttamaan kirjoja kirjastoon ennen kuin on edes 
avannut niitä, hän ei uskalla sanoa asioita äidinkielentunneilla vaikka tahtoisi. 
 
Häiritsevä tunne siitä, että jotain otetaan: öisin pöydältä katoilevia papereita. 
 
* 
 
Äiti aina kääntää päänsä tai piiloutuu käsiensä taakse, kun joku lähestyy kameran kanssa. Hän ei osaa 
vieläkään sanoa, miksi tekee niin. 
 
Kirjaston lattiat ovat harmaat, valkeat. Portaat täytyy nousta mutta vain yksi porras kerrallaan. 
 
* 
 
Sukupolvien välinen kuilu: kun tytär valittaa miten äiti ei huomaa kaikkia niitä numeroita todistuksissa, kaikkia 
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kymppejä ja ysejä (lapsena: Niin hieno lapsi! Niin älykäs! Kuinka sinä osaat lukea, jo viisivuotiaana --), äiti 
sanoo, että hyvin tehty työ on palkinto itsessään. Näistä asioista ei oikein kehtaisi valittaa: äidin äiti ei saanut 
käydä kouluaan loppuun. 
 
* 
 
Koulun ihmisiä on vieläkin, kahden vuoden jälkeen, vaikea tavoittaa. Tytär on onnellinen, että pääsee eteenpäin, 
toisaalle. Muutaman vuoden kuluttua hän tulee elämään Lontoossa, syömään aamiaista parvekkeella ja 
rakastumaan johonkuhun, jolla on luonnonkiharat hiukset. 
 
Naura kohtuullisesti, Solagne, naura kohtuullisesti, kahdenkymmenen vuoden kuluttua sinulla on itselläsi... 
kahdenkymmenen vuoden... ei, ei, minähän olen täällä tilapäisesti... tilapäisesti... 
 
Tytär elää välitiloissa: tytär ei tiedä, missä on. 
 
 
3. 
 
Epämääräinen tunne hitaasta katoamisesta litistää sekä äitiä että tytärtä. Tytär joskus miettii, miten periytyviä 
nämä asiat ovat, nämä vanhat tavat ottaa asioita vastaan, mutta hänellä ei ole aikaa ajatella, eikä sillä 
oikeastaan ole väliä. Nämä tavat olla: tulevatko ja menevätkö ne, ja jos tulevat, niin mistä. 
 
* 
 
Tytär menee yliopistoon ulkomaille, mutta palaa takaisin kun rakastuu syyslomalla lyhyttukkaiseen mieheen, joka 
pitelee häntä kädestä katujen väentungoksissa. Tytär ei tahdo mennä kihloihin, mutta miehen mielestä se on 
järkevää. Tytär jatkaa opintojaan Suomessa. 
 
* 
 
Kohtalon ironiaa: sokeus, vaikka vain osittainenkin, ei saavu tyttärelle vaan äidille. Äiti jää eläkkeelle, tytär on 
miehensä kanssa tekemässä kotia kaupungin toisella laidalla. 
 
Tytär käy tapaamassa äitiä, mutta heillä ei ole enää paljoa sanottavaa toisilleen: äiti on katkera (mistä, sitä tytär 
ei ymmärrä) ja tytär luulee menevänsä eteenpäin, ottavansa tilaa itselleen. Tytär kutsuu äitiä käymään luonaan, 
mutta äiti suostuu vain harvoin. 
 
* 
 
Äidin tila heikkenee. Syksy tulee tänä vuonna aikaisin. 
 
 
4. 
 
Hänen äitinsä kirjoituspöydän laatikosta löytyy pieni kasa kuvia, suurin osa on koneella. Suurin osa kuvista on 
menneiden vuosien haaleissa väreissä, vain pieni osa on viime ajoilta. Tytär pysähtyy jokaisen kuvan kohdalle, 
tarkastelee syvästi kuin olisi pian heittämässä pois. Hän ei koskaan ollut kovin hyvä siivoamaan. 
 
Viimeinen kuva, kirkkaissa ja hallituissa väreissä. Kuvassa liian lähelle zoomatut pienen tytön kasvot, tämä on 
alle kuukauden ikäinen. Tyttö nauraa, hänet on puettu vaaleanpunaiseen potkupukuun. 
 
Kuvan takana päiväys, äidin jo kömpelöksi käyneellä käsialalla: 12.9.2008, Anna Sofia. 
 
 
 

(Lainaus: Willy Kyrklund: Solagne, W+G, 1981) 
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Laura Vasankari 
nimim. Perjantai 

proosa 2. sija 
 

 
                                  Anteeksi, matkalaukkuni on jo täynnä 
 
 
 
Kilo marmorikuulia mielessään, hän katsoo ikkunan takaa. Vasta lopetettuaan puhumisen hän 
kertoo ajatuksensa, jolloin nuo kymmenet kuulat tipahtelevat hänen silmistään. Ja silloin, 
osuessaan lattiaan, ne paljastuvat vain tavallisiksi palasiksi lasia. 
  -  Hiljaisuus on hämmentävän puheliasta aikaa, hän aloittaa puheensa jälleen. 
  -  Siksikö sinä nyt menet? kysyy toinen, joka luopuu viimein myös omista marmorikuulistaan. 
Molemmat säästivät niitä vuosia silmiensä takana, kunnes tulivat sokeiksi puheille ja kuuroksi 
teoilleen. 
 
Valtava laukku on maannut eteisen, kerta toisensa jälkeen, yönä yön perästä. Tällä kertaa 
kylläisenä, ei tyhjillään kuten ennen. Ei täynnä pelkkiä uhkauksia, jotka vaihtuvat aina uusiin 
lupauksiin, vaan oikeita kenkiä, vaatteita ja muistoja pullollaan. Ei väliä kumpi pakkaa, kun 
kyse on yhteisestä ajasta tai sen puutteesta ja kassiin mahtuu tuosta kaikesta vain puolet. 

Kolme paria kenkiä eteisestä on lähetetty mummolaan vaihtovaatteineen ja 
unileluineen, päiväksi, ehkä viikoksi. Siellä on niiden parempi, säännölliset ruoka-ajat ja 
sopivammat iltasadut. 

Takana ovat kymmenet yöt, joina toinen purkaa laukkua minkä toinen sitä ehtii 
täyttää. Jokaisesta lauseesta he saivat marmorikuulan painamaan mieltään. Jokaisesta 
teosta he saivat iskun päin kasvoja kolmelta kenkäparilta oven suussa. Tämän he sietivät 
toisiltaan, sietivät muilta, olihan kyse rakkaudesta, ei sen puutteesta. Mutta liian usein he 
unohtivat olla hiljaa, lopettaa pelin tuomaroinnin ajoissa ja jättää vaihtamatta keltaiset kortit 
punaiseen. 
 
Naisen väsyneet jalat taipuvat ja hän istuu laukun päälle. Hänen paperinen miehensä sulkee 
vetoketjun vaivoin. He kuuntelevat kuinka Edith Piaf ei kadu mitään. 

Sanattomina he syyttävät toisiaan kliinisistä kosketuksista ja siitä etteivät 
koskaan kahlanneet Välimeren rannalla. Eivät kuitenkaan katkerina, vaan hiljaisina he 
irrottavat toisen kalenteristaan. Suurien ikkunoiden peseminen on vaivalloista yksin, mutta nyt 
onkin joulukuu. 
 
  -  Voitko halata minua? 
  -  Jos et ole leveämpi kuin minä olen pitkä. Tuletko takaisin? 
  -  Oletko huomannut, että lähtö alkaa aina paluusta ja päättyy menolipun ostoon. 
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Maailman viimeiset 
 
Viime kuussa lehden etusivulla luki, ”MAAILMA LOPPUU.” 
 
Uutinen ei sinänsä tullut yllätyksenä ja reaktiot olivat sen mukaiset. Me olimme kääntyneet 
jossain vaiheessa taaksepäin, kuten tapana on. Kyse ei ollut vain siitä, että vääjäämättä 
toisiaan seurasi olkatoppausten nousu ja tuho ja uusi nousu. Jotenkin päädyimme 
keskiajankin liepeille, flirttailemaan mielipuolisen, riemukkaan pimeyden kanssa, ja tomuksi 
muuttuneet kielet olivat kuiskineet ”memento mori” korviimme, kunnes vihdoin 
kohautimme olkiamme ja uskoimme niitä. Niin muoti-ilmiöt toimivat. Niitä uskotaan 
enempiä kyselemättä. 
 
Kävi sitten niin, että katastrofielokuvat olivat väärässä mitä maailmanloppuun tuli. Edes 
amerikkalaiset eivät työntäneet meteoriittia pois radaltaan, vieneet auringolle uutta sydäntä 
tai pysäyttäneet ilmastonmuutosta juuri ennen kuin New Yorkin viimeisen pilvenpiirtäjän 
lautasantenni upposi kohonneen veden pinnan alle, meistä muista puhumattakaan. 
 
Me sopeudumme ja totumme useimpiin asioihin melko helposta, vaikka emme jostain syystä 
näytä oppivan että aamukahvi on kuumaa joka aamu ja polttaa kielen, jos ei malta antaa sen 
jäähtyä hetkeä. Niinpä luimme edellä mainitun otsikon, äimistelimme aikamme ja katsoimme 
muutamia talk show-ohjelmia, joissa omasta kannastaan täysin vakuuttuneet asiantuntijat 
lähinnä hämmensivät kansaa selittämällä että syynä oli Jumala tai ihmisten piittaamattomuus 
tai sattuma tai karma tai terroristit tai hipit tai eräät sukupuuttoon vuosi sitten kuolleen 
perhoslajin viimeisen edustaja siipien räpäytys. Joka tapauksessa, viikon kuluttua käytimme 
tai olimme käyttämättä olkatoppauksia, riippumatta siitä kuinka tarkasti seurasimme muotia. 
 
Maailma loppuu, se siitä. Keskiajan filosofian lyhyt comeback sai meidät vielä hyväksymään 
oman kuolevaisuutemme, ja tämä on vain jatkoa sille. 
 
Ajoittain saatamme kuitenkin pysähtyä odottamatta. Silloin kun katulamput syttyvät ja 
himmentävät Linnunradan näkymättömäksi, jättävät jäljelle vain muutamat kirkkaimmista 
tähdistä sekä Venuksen. Silloin kun leija irtoaa nytkähdellen lapsen käsistä, antautuu tuulelle 
ja lapsi pitelee narua ja näyttää siltä kuin sen toisessa päässä olisi vain taivas. Silloin kun 
metroaseman sekopäinen mies tarttuu kiinni hihasta ja kuiskaa viinan pilaamalla äänellään, 
”Minä tunsin sinut kerran.” 
 
Me pysähdymme ja saatamme miltei kuulla oman sydämemme lyönnit. Se tulee kuin 
lapsuusvuosien himmentynyt muisto, ja se sattuu matkatessaan verenkierrossa sydäntä kohti, 
”minä olen elossa.” (Kenties lisäyksenä terävä kuiskaus, nyt.) Me nauramme itsellemme ja se 
sattuu, katsomme toisiamme ja näemme toistemme silmissä sen, mitä nimitetään sanalla 
’katkeransuloinen’. 
 



 10

Me luemme kaksitoistavuotiaana kirjoittamiamme päiväkirjoja, eikä meitä oikeastaan edes 
hävetä kamalasti. Takkuisen kissan kiehnätessä jaloissa meille saattaa nousta pala kurkkuun. 
Silloin tällöin voimme jopa hymyillä vanhalle naiselle, joka ylittää tien niin hitaasti, että 
taatusti myöhästymme töistä. (Joskus hän jopa huomaa.) 
 
Joku saattaa työpaikan kahvitauolla myöntää kirjoittaneensa kirjeen sille pojalle, joka on nyt 
kasvanut mieheksi ja tuskin enää muistaa Edgar Allan Poen Korppia ulkona kokonaan, mutta 
jota hän ei tästä tiedosta huolimatta ole onnistunut unohtamaan. Muut katsovat seiniä ja 
ikkunoita sellaisina hetkinä, yrittävät hengittää tasaisesti. 
Tänään, vain kuukauden kuluttua uutisesta, meidän on jo mahdoton ymmärtää, että jossain 
voisi olla joku, joka ei lue lehtiä eikä katso television ajankohtaisohjelmia. Joku jonka maailma 
ei ole vielä loppumassa. Ja kuitenkin sellaisia ihmisiä on. 
 
Melko varmasti jossain, tuskin yli tuhannen kilometrin päässä täältä, on metsässä puutalo, 
jonka ulkoseinät ovat vihertävänruskeat ja kuisti avara. Naisen (niin, siellä asuu nainen 
suuren ja lempeän koiran kanssa, kuinkas muutenkaan) nimi on Sofia, eikä hän ole koskaan 
ikävöinyt takaisin kaupunkiin. Tänään puissa on lintuja ja hän on sipaissut hiuksensa löysälle 
poninhännälle, maa on kostea hänen paljaita jalkojaan vasten. Hän työntää patjan kuistin 
kaidetta vasten tuulettumaan ja menee täyttämään kastelukannun. 
 
Hän ei ole aina asunut täällä. Joskus kerrotaan tarinoita ihmisistä, jotka ryhtyvät toisten 
varjoiksi omasta tahdostaan, seuraavat pelotta kohtalon viitoittamaa tietä, päät pystyssä ja 
silmät outoa valoa täynnä. Hänen tarinansa on yksi niistä. Miehen nimi oli Joonatan ja hän oli 
uneksija, kuten sellaisiin tarinoihin kuuluu, (Sofiasta on turvallisempi ajatella ihmisiä 
imperfektissä silloin, kun heitä ei ole nähnyt kahdeksaan vuoteen, eikä heidän 
olemassaoloaan enää osaa kuvitella.) He matkustivat kunnes eivät enää osanneet palata, 
toivoivat kunnes toivo repi heidät vereslihalle, näkivät joskus samoja unia ja tottuivat 
toisiinsa kuin ilmaan. Silloin Sofia uskoi että hän lakkaisi hengittämästä tämän tarinan 
päättyessä. Niin ei kuitenkaan käynyt. He hyvästelivät toisensa hieman liian kohteliaasti ja 
muodollisesti (on kuitenkin muistettava että milloinkaan ei ollut kysymys rakkaustarinasta – 
rakkaustarina kuuluu siihen toiseen elämään, jota he eivät koskaan eläneet) ja oppivat 
hengittämään toisenlaista ilmaa. Se oli yllättävän helppoa ja Sofia löysi jälleen omat 
ääriviivansa, olemassaolonsa rajat. 
 
Iltaisin Sofia kulkee koiransa kanssa kukkuloille saakka ja kuvittelee olevansa maailman 
onnekkain ihminen. Kotiin palattuaan hän poimii hyllystä yhden vanhoista kirjoista, joissa ei 
ole takakansitekstejä, ja onnekkaina iltoina hänen syliinsä tippuu taiteltu paperilappu, kenties 
jopa kirjekuori. Hän epäröi aina suljettujen kirjekuorien kanssa, mutta useimmiten kuolleet 
eivät pane pahakseen, vaikka hän rikkookin kirjesalaisuuden. Silloin tällöin hän pyöräilee 
kaupunkiin. Kahvilan sokea nainen tunnistaa hänen askeleensa, ja Sofia muistaa hevoset 
jotka rauhoittuivat kuullessaan tuttujen askelten äänen. 
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Sofialla on kastelukannu kädessään, kun mies tulee kapeaa tietä pitkin. Hän ei tervehdi. Kun 
Sofia näkee hänet, tunnistamiseen kuluu hetki ja on vaikea päättää onko se surullista vai ei. 
Mutta kumpikaan ei ole hiukkaakaan yllättynyt, ja se tekee vähän kipeää. 
 
”Minä ajattelin ettemme tapaisi enää,” Sofia sanoo ja laskee kastelukannun kädestään, astuu 
verannalle. 
 
Joonatan nyökkää ja seuraa häntä. ”Mm, niin minäkin. Mutta minun oli pakko tulla nyt. 
Anteeksi.” 
 
Sofia pudistaa lempeästi päätään eikä sano mitään. He palaavat, vääjäämättä, siitä tässä on 
aina ollut kyse. Hän miettii kumpi on varjo tällä kertaa, ja lopulta hänestä alkaa tuntua että he 
molemmat ovat.  
 
Joonatan istuu keittiöpöydän ääreen ja Sofia keittää teetä. 
 
”Oletko sinä kuullut että maailma loppuu?” Joonatan kysyy sitten ja katsoo häntä silmiin. 
Sofia huokaisee, melkein helpottuneena. 
 
”En. Mutta tajuan nyt miksi tulit.” Hän hymyilee, sillä ajatus siitä että tämä olisi ollut 
sattumanvaraista pelästytti hänet. Se että he ovat yhdessä maailmanlopussa on vain 
luonnollista, väistämätöntä. Sitten hän tulee ajatelleeksi jotain, ”Kukaan ei sitten loppujen 
lopuksi pelastakaan maailmaa?” 
 
Joonatan hymyilee toisesta suupielestään ja pudistaa päätään, ”Eipä kai.” 
 
He istuvat Sofia koruttomassa keittiössä hiljaa ja ulkona puissa on lintuja ja koira nukkuu 
lattialla kuono takajalkaa koskettaen. 
 
Seuraavana päivänä sähköt menevät poikki jokaisessa kahdentuhannen kilometrin säteellä 
olevassa kaupungissa, kylässä ja yksinäisessä talossa. Niitä ei enää saada päälle. 
 
Mutta me olemme sopeutuvaisia olentoja, vaikka ensimmäinen pakkasaamu onnistuukin 
jotenkin yllättämään meidät joka ikinen vuosi, sekä kylmyydellä että mustalla jäällä. Pimeän 
vääjäämättömyydestä tulee jotain tuttua, melkein lohdullista.. Me sytytämme kynttilöitä ja 
nauramme sille sentimentaalisuudelle jonka ne meissä herättävät, muutumme 
pehmeämmiksi ja otamme taas askeleen taaksepäin, olkatoppauksien ohi lähemmäs 
ikivanhaa pimeää. 
 
Tuskin yli tuhannen kilometrin päässä täältä on puutalo ja talossa nainen ja mies ja suuri, 
lempeä koira. Iltaisin he kulkevat kukkuloille saakka ja kuvittelevat olevansa maailman 
viimeiset ihmiset. 

nimim. sähkökatkos 
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Teepussi vaeltaa kuppia ympäri koskaan löytämättä exit-merkkiä. 
Käytän sen loppuun, 
valutan sitä niin kauan, 
ettei pisaraakaan vettä tai väriesanssia poistu sen lehtien poimuista. 
 
Himoitsen sinua kaikesta olemuksestani 
Himoitsen sinua kaikilla käsilläni 
 
Jos voisin, keräisin kaikki puristettujen teepussien sisällöt palloksi. 
Potkisin sitä, 
hyväilisin sitä kylmillä varpailla 
ja näyttäisin sitä sinulle päivittäin. 
 
Asettaisin sen keittiön pöydälle, 
se homehtuisi, 
etkä siltikään asettaisi mitään eksistentiaalisia kysymyksiä sen ylle. 
 
Paloittelisin siitä yhä pienempiä palloja, 
muovaisin niistä moniulotteisempia kokonaisuuksia. 
 
Kunnes huomaisit, kuinka 
tuhannet ja tuhannet 
pallot veisivät sinua 
huoneesta toiseen, ulottuvuudesta toiseen 
ja niin edelleen. 
 
Ne söisivät murosi, 
käyttäisivät suihkuvaahtosi, 
ajaisivat työmatkasi, 
kunnes vain kirjaston palautusmuistutuskirje 
muistaisi sinua. 
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Saara Javanainen 
nimim. varjolaulu 

lyriikka 1. sija 
metempsykoosi 
 
kun tuuli käy, niin sanotaan 
mutta se on tyyni päivä 
ja kauppakassi putoaa kädestäni 
kun et hengitä enää 
 
(kananmunat rikkoutuvat lattiaa vasten 
mutteivät koskaan ehdi vuotaa verta) 
 
olemme puhuneet tästä jo pitkään; 
 
minä sanoja vailla, 
sinä silmiesi oudolla valolla, 
enkä uskaltanut aivan katsoa, 
pelkäsin sen polttavan verkkokalvoni puhki 
 
ihminen, sinä sanoit, 
ja tuuli. 
suljin ikkunan huolellisesti 
kun olit nukahtanut 
 
(en huomannut että jo silloin huoneessa oli toinen.) 
 
kahdesta 
kuolee toinen aina aikaisemmin 
ja sinä seisoit jo toisen mantereen tuulessa 
kun minä synnyin 
 
pudotan silti kauppakassin, 
linnut jotka eivät kuoriudu 
 
moniin asioihin on nykyään 
enää vaikea uskoa, (että tämän jälkeenkin vielä—) 
mutta aamulla syystuulesta 
tulee vieras laiha kissa, arastelematta 
 
kuin sanoakseen ettei osaa lakata, 
että sama se kuinka käy 
että tarpeeksi onkin vähän 
 
ja seuraavassa elämässä 
olemme ruohonkorsia 
ja ylitsemme käy tuuli 
 
On huone jossa hän on yksin. 
Lehdet saapuvat hänen nimellään 
ja vain erehdyksessä kirjeet 
on osoitettu jollekin toiselle. 
 
Mutta täällä talot ovat 
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Maria Paldanius 
nimim. Matkamies 

lyriikka 3.sija 
 
 
 
 
Junassa 
 
 
Maisema kiitää ohitse ravihevosena. 
Kuuraisen viljapellon väsymätön juoksu 
mitätöi todelliseksi kuvittelemani liikeen 
 
Etenen paikallani. 
 
Seisahtunut juna antautuu maan 
yksisuuntaiseen, äänettömään laukkaan. 
Tuokiokuvat lasin takana 
 rynnivät jatkuvana virtana toiseen suuntaan, 
minun lähtöpisteeseeni. 
 
 Ja tuntuu kuin kaikki näkyvä 
kulkisi kohisten maalia kohti, 
 aina vastapäivään minusta. 
 
Lakkaamaton kuvasarja toistamassa itse itseään, 
liikkumatta kuitenkaan piirun vertaa. 
 Ei sinne, eikä tänne. 
 
Täysin vavahtamatta pyörittää maan kamara 
elävää ja elotonta, 
 mikä kaikki on niin kiireesti matkalla, 
 kohti jotakin. 
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Aamut 
 
Keskiviikkona katsoimme elokuvan, jona aikana sinä itkit. En koskaan itke, 
kun olet läsnä. 
 Otan sinut syliin, hyväilen sinua, kunnes hengität raskaammin kuin 
kuolemaa tekevät. Sinä olet niin lähellä minun vartaloani, että imen sinua 
sisälleni. 
 Sekunnin ajan en saa happea, koska painat koko raskaan ruumiisi 
minua vasten. Minä olen niin onnellinen, että kaiken muun merkitys on 
minulle vieraampaa kuin kielet, joita en ole koskaan kuullut. 
 
Illat 
 
Selässäsi on sata arpea. Tahdon koskettaa niistä jokaista ja sivellä ihollesi 
uudet sata, jotta kaikki elämääsi tulevat huorat ja madonnat tietävät, että minä 
olin täällä. 
 
Yö 
 
Jos sinä nyt lähdet ja herään aamulla sängystäni yksin, 
en kestä sitä tyhjyyttä huokuvaa näkyä. 
Tiedä se, että nyt jos poistut, niin puhkon silmäni, 
jottei yksikään hetki, jona yksin herään 
näkyisi minulle selkeänä. 
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Pihatalkoot 
 
 
Naapuriasunnossa poika näkee jälleen hirviöitä. 
 Kun minä olin nuori, opiskelemassa sairaanhoitajaksi Tukholmassa, 
ja työskentelin suuressa hotellissa siivoajana, oli minullakin 
huumeriippuvaisia kavereinani. Viikonloppuisin katselin majatalomme tv-
huoneessa, kuinka he kierivät lattialla ja huutaen kikattivat enkeleitä 
avukseen. Pupillien laajentuessa epäinhimillisen sietämättömiin mittoihin, 
poistuin talosta ja matkustin ratikalla keskustaan. Kyllä paikallisissa 
kuppiloissakin niitä narkkareita oli, mutta siellä oli hämärää. He olivat aina 
tarpeeksi kaukana katseeni läheisyydestä. Sillä jos he tulivat liian lähelle – 
niin pelottavan lähelle, että heidän silmänsä näki yhtä pohjattomana kuin 
elämänsäkin oli – minä panikoin. Itse en koskaan vetänyt mitään. Kerran tosin 
anastin työharjoittelupaikkani lääkekaapista valiumia ja annoin sitä 
huonetoverilleni syntymäpäivälahjaksi, mutta muuten käteni olivat puhtaat. 
 Poika käyttää heroiinia vain äitinsä ollessa matkoilla. Näin käy 
suunnilleen kerran kuussa. Silloin minä ja kaksi muuta tämän kerroksen 
asukasta teeskentelemme, ettemme tiedä. Aina kun myöhemmin törmään 
sinisilmäiseen äitiin ja tämän huuruiseen poikaan rappukäytävässä, pojan 
katseesta huomaa, että hän tietää minun tietävän. Ja niin minä haluankin sen 
olevan. Autan yliannostuksen vetäneitä viemärikakaroita joka päivä 
aamukahdeksasta kello viiteen, enkä tule koskaan liikuttamaan niveltäkään 
poistaakseni hirviöt tuon pojan valveunista. 
 Tukholmassa ei kukaan nähnyt hirviöitä. He näkivät vain enkeleitä 
ja muotopuolisia eläimiä, jotka olivat aina lempeitä heille. Ehkä heroiinin 
laatu on huonontunut tai nykynuorien alitajunnallinen mielikuvitus on jo 
ennen trippiä niin sekava, että enkelit ovat kaikissa nuorissa mädäntyneet 
hirviöiksi. Katson nukkuvaa poikaani rappukäytävästä kajahtavien 
pelonkiljahdusten kantautuessa eteiseen. Käännän radion äänenvoimakuutta 
kovemmalle. Poikani ei herää yhteenkään ääneen; hän söi vatsansa hetki 
sitten täyteen ja on tällä hetkellä pidemmällä matkalla kuin naapuriasunnon 
poika. 
 Huudot voimistuvat ja paikoin hän kuulostaa törmäilevän ulko-
oveeni. Jos nyt kurkkaan ovisilmästä sitä törmäilevää kaaosta, niin ties vaikka 
ensi kerralla olisin jo käytävässä auttamassa häntä. Minua tosin kiehtoo, miltä 
hän nyt näyttää. Huudot ja nyrkiniskut eivät ole koskaan aiemmin 
kuulostaneet näin kohtalokkailta. Teen sopimuksen itseni kanssa; jos nyt 
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kurkistan, kuinka voimakkaasti hän sätkii, en silti häntä auta. En soita 
ambulanssia, en kaiva ensiapulaukkua kylpyhuoneesta, vaikka pojan suu 
vaahtoaisi geysirin lailla. 
 Ovisilmän perspektiivi antaa pelottavan kuvan pojasta, joka on 
kontallaan rappukäytävässä, kasvot tulipunaisina. Hän huutaa yhä, 
vastavahatulla lattialla on oksennusta ja kellertävää vaahtoa. Pojan käsi on 
nyrkissä ja valuu hiljalleen pitkin lattiaa, läpi oksennettujen sappinesteiden. 
Toinen käsi on tarttunut porraskaiteeseen mitä epävarmimmalla otteella. 
Poika rimpuilee ja vaikkei hän enää niin lujaa huudakaan, tiedän silti 
hirviöiden olevan läsnä. Olisivatpa ne yhä enkeleitä sekä majan ja hevosen 
irstaasti hymyileviä risteytyksiä. 
 Helvetti! Nyt aloin sääliä tuota. Ovea en kyllä avaa mistään 
hinnasta. Pitääkin olla luonteeltaan näin heikko. Juuri kun olen astelemassa 
lankapuhelimeni luo irrottaakseni töpselin seinästä, säpsähdän sen 
aariamaiseen sointiin. 
 ”No haloo-haloo, Irja täällä vaan”, huokaisee Irja Hagström, 
vastapäisen asunnon yksin elävä nainen joka on minua iäkkäämpi, ”ootko sä 
seurannut tota käytävän touhua?” 
 ”Olenpa hyvinkin, mutta ei se mun velvollisuuteni ole miksikään 
Medi-Heliksi ryhtyä”, vastaan tuohtuneena. 
 ”No ei todellakaan! Mikähän vittu tuohon rottaan on mennyt, kun 
sätkii enemmän kuin ennen? Heittää varmaan veivinsäkin kohta.” 
 ”Niinpä taitaa, mutta se, ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön.” 
 Irja on hetken hiljaa, tirkistää postiluukusta käytävään, mitä seuraa 
syvä huokaus. Sitten hän tokenee: ”No kuules, jos vaikka odotetaan hetki, 
että poika lakkaa sätkimästä ja tuut sitten muina miehinä tänne pullakahville. 
Voidaan sitten yhdessä sanoa poliisille, ettei kuultu mitään.” 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
Niko Hallikainen 
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Ah, kuinka uljaasti huuhkajat laskeutuvat 
käämiskäisten ilosoinnuista! 
Kuinka lasket kätesi hänen polvelleen ja virnuilet 
niin kauniisti. 
Käytät Jeesusta psykologisena aseena mielten 
taistossa. 
Johdonmukainen individualisti? 
 
Sanot tarvitsevasi uudet perustukset rakkaasi 
arvoille 
päystäröidäksesi profetaalisessa hulppeudessasi. 
Tiedätkö, joku sanoi kerran 
”jalostakin ihmisestä nousee kuvitelmien takaa 
pilaantuneiden perunoiden kitkerä haju”. 
Kieltäydyn hyväksymästä emootion kuolemaa. 
 
Tunnelmalliset keittokomerot, houkuttelevat 
makuuhuoneet. 
Kaikki sinun keksintöäsi? 
Pikkuriikkiset prinsessat ja ballerinat tipahtelevat 
taivaalta tamburiineja soitellen 
kuin pienet kastetipat. 
 
Rakastan sinua enemmän kuin Jumala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinuun oli satanut 
vuorokausia vuosikausia 
virtoina valuneet valheet lävitsesi 
Pyyhin peukalolla maantienvärisiä tahroja 
osaan pinnoittaa, en muuta 
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olen unessa 
unessa olen peilissä 
olen monessa 
unessa 
sinun unessasi olen peili johon katsot 
 
nämä kasvot eivät sovi minulle 
olen sovittanut liian monia 
ne eivät ole minun 
mutta silti ne kaikki sopivat minulle 
 
helmiä ja valoja unissa 
utopioissa 
annan sinulle uudet kasvot 
tulet oppimaan 
uudet unet 
unissa 
 
olen unessa 
jossa 
uneksijat uneksivat 
unesta 
jossa 
uneksijat uneksivat  
unesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sokeiden joukossa 
 puhumatta 
on vaikea sulautua joukkoon 
 
suu supussa rannerenkaiden kilinä 
muodostuu ominaisäänekseni 
heleän pelokkaaksi tunnukseksi, 
   tunnustukseksi: 
olen olemassa 
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Sinä kasvat heinikkoa 
     jota raivaan 
auringon porottaessa paljaaseen päähän riisutuilta kasvoiltasi 
 
Sinussa asuvat suot 
    joilla mäkäräiset viihtyvät 
yöpyessäni teltassasi raavin ihoni verille syödyillä kynsilläni 
 
Sinussa vellovat metriset aallot 
                      jotka nostavat hukkuneet pintaan 
uupuessani vajotessani upotessani ensimmäisen kerran en tiedä palaavani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei-lei-leija, 
laskeudu tänne alas 
kerro miltä vuorten takana näyttää. 
Olivatko pilvet mahdottomia kiemuroineen 
vai tuottivatko tuulet eniten harmia? 
 
Lin-lin-lintu, 
lennä ylös ja paljasta 
onko kukkuloiden takana meri. 
Olen kulkenut liian kauan tätä tietä 
ja niellyt kuivaa hiekkaa. 
Ammun sinut ritsalla alas jos et tule. 
Saat nokkasi syvään hiekkaan upottaa. 

 
Sa-sa-sade, 
tullessasi haluan kastua, 
en hakeudu suojaan. 
Kiipeän vuorille itsenäni, 
olen oppinut reitin 
ja rakkaani on korvan takana. 
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ajoin lapseni jyrkänteelle 
katseella pakotin yli 
poimin kuopukseni rantahatun: 
eläisin kauheimmat hetkeni nyt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Astun virtaan joka on sama. 
Ei vain kahdesti, 
koko ajan. 
Jonnekin eivät katoa 
hallitsevat ominaisuudet, 
 
aaltoja kahlitsevat 
levät ankkuroituvat 
tyyneen tottumukseen. 
 
Lohien ei tarvitse 
taistella vastavirtaan. 
Ne jättävät velvollisuutensa, 
nukkuvat maanantaiaamut. 
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Hellittämättä 
pesen itseni puhtaaksi kommenteista 
tussijäljistä iholla 
sanoista kuvista lauseista 
 
Tajuamatta raivaavani 
tilaa uusille arvostelijoille 
jotka lähestyvät 
suihkunraikasta kehoani 
vesiliukoiset kynät ojossa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katson veljeäni, tunnen häpeää. 
Kosminen järjestys ei puolla hänen tekojaan. 
Autot huristelevat maanteitä pitkin hiekkapölyn seuratessa tiiviisti. 
 
 
Katson veljeäni, koen vihaa. 
Miksen minä tai sinä? 
Peräänajossa takaa tuleva auto on syypää. 
Sitä ajaneen autoilijan tulee maksaa asiaankuuluvat korvaukset. 
Hän on aiheuttanut vahingot, hänen pitää maksaa. 
Koskaan ei ole myöhäistä. 
 
 
Katson veljeäni, en haluakaan uusia kenkiä. 
Uudet kiiltävänahkaiset mustat kengät paremman elämän takaajina, pah. 
Ajavatkohan automekaanikot itse autoa? 
On hämmästyttävää, kuinka autot kulkevat jonossa 
tuntikausia puksutellen paksutellen valtateitä pitkin. 
Sinisiä, punaisia, valkoisia autoja. 
Miljoonittain autoja kaikkialla. 
 
 
Katson veljeäni, en tunne mitään. 
Haluan puhdistautua synneistäni, 
purkaa ahdistavat autohuollot. 
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Kuolemani päivä 

 
Moskova-Pietari junan ikkunalasissa valuu vettä. Vesiverhon takana häämöttää vauhdin viiruiseksi vetämä, 
sateen ja savenharmaa maisema mustine puineen. Natasha istuu siististi jalat ristissä, nojaa päätään 
ikkunanpieleen ja tuijottaa ulos. Hän haluaisi mennä myttyyn, ihan pienelle sykkyrälle, sillä hänellä on kovin 
yksinäinen olo. Lisäksi häntä alkaa koko ajan enemmän ärsyttää vastapäätä istuva samanikäinen, tuntematon 
tyttö, joka hymyilee Ei-Kenellekään. Matkustaahan tyttö yksin, niin kuin Natashakin. 
 
Tuijottaa ulos ikkunasta ja hymyilee, sillä Ei-Kukaan oli suudellut häntä. Eipä ollut tyttö aavistanutkaan pojan 
tuntevan samoin. Uudet tunteet, uudet ja ihanat, valtaavat tytön mielen ja hän hymyilee edes huomaamatta, että 
hymyilee. Sade ikkunassa on helmiä, tähtisateita ja timantteja. Koko luomakunta kimaltaa vain hänelle! Hänen 
ajatuksensa kiertävät Linnunrataa ja sen 
 
Tähtiä on kannessa avaruusristeilyesitteessä. Aleksander selaa esitettä ja tutkii mielenkiinnolla tax free –sivun 
likööritarjouksia. Vaimo paapoo kaksosia, jotka yrittävät lähteä vaeltamaan junan käytävää. 
   ”Äläs Aki lähde minnekään, kohta ollaan perillä”, äiti sanoo ja tietenkin valehtelee samalla, sillä perillä ei olla 
vielä aikuisen kohtakaan. 
 
Ravintolavaunun tiskinviereisellä pöydällä on pitkä rivi tyhjiä kahvimukeja. Tuolilla kyynärpäitään nojaa 
pöytään uupuneen näköinen mies, jolla on harmaat silmänaluset ja silmät sekä kahvinhajuinen hengitys. Miehen 
sydän hakkaa ja ajatukset katkeavat aina, kun ne viimein olivat saavuttamassa jotain. 
   Kaiutin särähtää ja mies hätkähtää säikkynä. Ei kaiutin särissyt muualla kuin asemilla, paitsi jos… Tai ehkä 
oltiin jo seuraavalla a…. Kuka hän oli tuomitsemaan? Onnettomuus, sen täytyi olla onnettomuus! Jos joku… 
”Mikäli junassa on yhtään ensiaputaitoista, heitä pyydetään nopeasti avuksi vaunuun neljä.” Oikeassa olemisen 
tunteen mies oli unohtanut. Oikeastaan se tekee kipeää. Nainen viereisessä pöydässä sanoo jotain. Mies nostaa 
päätään. Puhutko minulle? Kyllä hän puhuu. Kummallista. Mies ei tiedä mitä vieras nainen sanoo, mutta 
nyökkää silti ja nainen nousee ylös ja katoaa. Suussa maistuu pahalta, vanhalta kahvilta ja laittomalta piristeeltä, 
jonka yliannostus aiheuttaa rytmihäiriöitä. 
 
Eeve pyytää viereisen pöydän paitansa väärin napittanutta miestä vahtimaan matkalaukkuaan ja kävelee itse 
tiskille kysymään, missä on vaunu neljä. Nainen palvelee häntä englannilla, jossa suhisee venäjä ja Eeve lähtee 
naisen osoittamaan suuntaan. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus, sairauskohtaus… tappelu? Vaunussa ennen 
nelosta hän joutuu pysähtymään hetkeksi, kun nuori nainen yrittää saada kahta liikaa sokeria syönyttä lasta pois 
junan käytävältä. Eevellä on aikaa miettiä, kuka nainen mahtaa olla. Tämä näyttää liian nuorelta ollakseen lasten 
äiti ja liian vanhalta ollakseen sisar. Miten vain, naisen seurassa oleva mies ei ole lainkaan avuksi. 
 
Äiti saa Akin veljen tulemaan pois kireännäköisen naisen tieltä. Hän vajoaa uupuneena aviomiehensä viereen. 
   ”Miksi me hankimmekaan lapsia?” hän kuiskaa naurua ja totuutta äänessään yhtä aikaa. 
   ”Koska niin kuuluu tehdä”, Aleksander vastaa rehellisesti. 
 
Kun juna pysähtyy seuraavan kerran asemalle, kyytiin nousee kaksi ensihoitajaa. Hetken päästä he palaavat 
mukanaan paarit, joilla makaa ruumis, kasvot lakanalla peitettynä. 
   ”Oli sekunneista kiinni”, toinen hoitajista sanoo. 
 
Ivan ottaa salkkunsa ja ehtii vetää toisen takin hihoista päälleen ennen kuin juoksee ulos. Heti oven sulkeuduttua 
hän muistaa jättäneensä avaimet eteisen lattialle. Harmaa kauluspaita on hiestä pilalla ja haisee kamalalta, kun 
hän juoksee laiturille vain nähdäkseen junan jo liikkuvan. Hän ehtii kopauttaa kädellään vauhtia keräävän junan 
suljettua ovea ja juosta hetken, ennen kuin luovuttaa kiroten ja puuskuttaen: ei hänen parhaita päiviään. 
 

Hanna Asikainen 
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Maija Kurjenluoma 

nimim. Lintusuo 
proosa jaettu 3.sija 

 
Junat 
 
Kyse ei ollut tummista silmänalusista: ne hän kyllä kesti, kesti jopa kylpyhuoneen keltaisessa valossa, 
joka nosti esiin jokaisen ihovirheen. Eteisessä valo on sallivaa, teki hänestä hehkuvan tummassa 
asussaan, kiersi ohuet, tummat hiukset kauniiksi viivoiksi kalpeaa ihoa vasten – mutta kylpyhuoneessa 
hän tunsi itsensä vanhaksi vaikka oli vasta kolmannella vuosikymmenellään. Kyse ei myöskään ollut 
painavista silmäluomista: hän oli oppinut keittämään niin vahvaa kahvia, että se herättäisi kirkkomaan 
uneliaatkin. Mikään, mikä pysyi ihon ulkopuolella, ei häirinnyt häntä. 

Kyse oli junista. Siitä, että hän oli oppinut ulkoa niiden rytmin, tunsi sen sydämellään niin 
kuin sanottiin vieraskielisissä kirjoissa, joita hän luetutti oppilaillaan, ja nyt junien kutsut valvottivat 
häntä. Hän makasi sängyssään ja kadehti matkustajia, niitä jotka saivat lähetä, istua valaistuissa junissa 
odottaen perille pääsyä, ja kaikkein eniten niitä, jotka todella pääsivät perille. Oli vaikea nukkua kun 
kuuli tuon kauniin melun, ihmisten eksyneet huudot, askeleet ja suudelmat, sillä sen kaiku kertoi 
kaipauksesta jonnekin, joka löytyi ruskeahattuisen miehen katseesta. Aamuisin hän ravitsi kehostaan 
ulos aaveet, jotka yö oli ihon sisäpintaan kiinnittänyt, ja koetti olla välittämättä asioista, joista ei ollut 
kyse. 

Ruskeahattuisen miehen katsetta oli vaikea saada kiinni. He kulkivat toistensa ohi niinä 
kaikkina aamuina, jolloin hän heräsi ennen seitsemää, ja jokaisena noista aamuista miehen katse sai 
hänet unohtamaan juna-asemien lohduttoman äänen. Paluumatkalla miestä ei näkynyt; hän hidasteli 
kadunkulmissa, jäi lukemaan lehtien otsikoita, mutta mies oli jo kulkenut tästä tai oli vasta tulossa. Hän 
jatkoi matkaansa kengät kopisten kuin pikkukivet asvalttia vasten, turhautuneena ja vihaisena 
typeryydestään. Junat tervehtivät häntä: hän käänsi niille selkänsä. Mutta äänet tunkivat läpi tumman 
kankaan aina selkänikamiin saakka, ja illalla nuo samat rautaiset jäljet, joita pitkin hän oli tullut 
kaupunkiin, pitivät häntä hereillä. Niitä pitkin kulki muisto pääteasemasta – lähtöasemasta? Oli niin 
vaikea erottaa mistä lähti ja mihin tuli perille; mitä taloa hän kutsuisi kodikseen? Näitä kivisiä seiniä, 
jotka eivät pitäneet ulkopuolellaan edes lauantai-illan levottomuuksia, vai auringonvärisiä huoneita, 
joiden ovenpieliin hän oli kasvanut? Ovenpielet olivat olleet liian matalat hänen selkänsä kaarelle, 
joihin kaipaus oli kasvanut yhtä matkaa iän myötä, mutta kiviset seinät olivat kylmät eikä niihin voinut 
merkitä viivaa siitä, kuinka irrallisena jo kulki maanpinnasta. Hänen sydämensä oli kahtena palana, ja 
noita kahta palaa yhdisti rautainen viiva. 

Hän oli tullut kaupunkiin päiväkirjansa sivujen ajamana. Hän oli pakannut 
matkalaukkunsa huolella, punninnut jokaisen neuvon kuin hiussoljen ennen mukaan ottamista. 
Surumielisyydestä hän oli kieltäytynyt täysin, samoin kuin äitinsä huolesta; laukku oli pakattu ja 
hänellä oli lippu, tarvitsisi vain astua junaan, lukea muutama tunti ja olla perillä. Laukku oli kuitenkin 
pakattu huonosti: tuntui kuin osia hänestä olisi jäänyt kesyttömille pelloille, sinne minne junat eivät 
edes kulkeneet, ja hänen olisi palattava hakemaan niitä. Mutta miten monesti hän kävikään junaradan 
toisessa päässä, tuntui aina että jotain puuttui; yksisuuntaiseksi tarkoitetussa lipussa lukikin kaksi 
suuntaa yhä uudestaan ja uudestaan, sillä kummassakaan paikassa hän ei ollut kokonainen.  

Ruskeahattuisen miehen silmissä oli samaa hajanaisuutta kuin hän luuli näkevänsä peilin 
pinnassa, ja kerran he saivat vierekkäiset paikat junasta, joka kulki pohjoiseen. Kuten hänkin, mies 
puhui vai suunnista, ei lainkaan perille pääsystä. Matkat olivat turvallisia ja liikkuessa ei kaivannut niin 
paljoa: mutta helpompaa olisi ollut, jos olisi ollut paikka johon palata, jonne päästä perille. ”Koti on 
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siellä missä sydän on”, mies nauroi usein ja huomautti sitten, että hänen sydämeensä veri virtasi 
kahdesta joesta; tarvittaisiin joku yhdistämään nuo vesiviivat että hän tietäisi missä koti on. He kulkivat 
samassa junassa monet perjantai-iltapäivät ennen kuin huomasivat, että toisessa sijaitsivat ne muutamat 
neliösenttimetrit, joissa säilyttää sydäntään. Hänellä oli nuorat vesien yhdistämiseen; mies oli korjannut 
yhteen hajallaan olevat palat ja piti niitä nyt itsellään. Hillittyjen, tupakantuoksuisten käsien ympäröimä 
rautainen viiva katosi ja junat joutuivat väistymään. Mies vieti hänet kauas rautateistä, joenmutkaan, 
keltaiseen taloon, jossa öisin kuuluivat vain tervan raskauttama hengitys ja esi-isien haamut. 
 

Oli enää hyvin vähän sanoja; hänestä oli tullut vanha. Eheä hän oli harvoin, leskenä enää 
tuskin koskaan. Junat kulkivat hänen korviensa ohi taas eikä hän osannut nukkua ilman niitä, ei enää 
kun ne muutamat neliösenttimetrit, joissa hän oli säilyttänyt sydäntään, oli painettu ristiin 
liikkumattoman rinnan ylle. Nyt junien äänet kaikuivat hänen korviinsa, vaikka kiskot kulkivat yhtä 
kaukana kuin ennenkin. Joskus öisin hän nousi soittamaan huoneen nurkassa seisovaa harmonia 
peittääkseen nuo katalat äänet, tuon kauniin melun. Hän polki ilmaa ahneeseen soittimeen niin paljon 
kuin pohkeissa oli voimaa, soitti kunnes uupui ja väsymys teki hänestä kuuron höyrykoneille. 

Ei se ollut katkeruutta kuin hetkittäin, ja silloin hän vältteli rautatietä niin kauan, että 
hänen jaloistaan tuli liian heikot. Paksuiksi käyneet nilkat pitivät hänet sisällä huoneissa, joiden ikkunat 
antoivat vain hiekkateille. Hänen vartalostaan oli tullut ahdas, kun nilkat eivät enää jaksaneet nostaa 
häntä seisomaan, ja aaveet jäivät yön jälkeen iholle; ne jäivät leukaluiden kulmauksiin, kaulan varjoon, 
rintojen väliin. Hän ei välittänyt mistään, mikä oli ihon ulkopuolen, mutta nämä olivat sisällä, ahtaassa 
tilassa keuhkojen yllä. 
         

Eräänä aamuna hän jäi katsomaan kattoon, läpi lasittoman ikkunan, josta näki jokien ja 
metsien takana kulkevat kiskot. Junien äänten seassa kuului nikotiinin rasittama hengitys; miehellä oli 
ruskea hattu ja hänen sydämensä palaset, muutama tupakantuoksuinen neliömetri jossa hän sanoi 
säilyttävänsä sydäntään. 

Niin, junat veivät hänet. 
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Suklaapallo 
 
Minä haluan – 
minä haluan olla menemättä huomenna aamutunnille 
minä haluan nukkua patterin edessä missä on lämmin 
minä haluan nähdä Morrisseyn eturivistä 
minä haluan juosta 
minä haluan sukeltaa meren pohjaan saakka 
minä haluan saada tarpeeksi rahaa jotta voin ostaa niitä vaatteita, joita haluan 
minä haluan, minä haluan 
 
* 
 
Ihmiset ovat hankalia, heidän tavoissaan, käytöksessään, keskinäisyydessään on logiikkaa, jota tyttö ei tajua. 
Mutta ensi vuonna, ensi vuonna hän osaa olla sosiaalinen ja rakastettava. Silloin ihmiset, heidän vaikeutensa ja 
tapansa katsoa, avautuvat hänelle kuin matematiikan tehtävä pitkän pohdinnan jälkeen, ja hän osaa käsitellä 
heitä, ihminen ihmiseltä vastata heidän kysymyksiinsä oikealla tavalla, olla jättämättä tukalia hiljaisuuksia ja 
muistaa pilkut ja välimerkit oikeissa kohdissa. 
 
Ensi vuonna. 
 
* 
 
Kaikki on oikeastaan hyvin. Kaikki on oikeastaan kohdallaan. Tyttö ei ole vielä erityisen vanha, hänellä on vielä 
aikaa. Kun hän on vanhempi, ehkä jo muutaman vuoden päästä, sitten kun yläaste on ohi, sitten kun lukio on 
ohi, hän istuu junissa, seuraa bändejä Euroopan ympäri, tai muuttaa Lontooseen, hankkii ystäväpiirin, joka 
ymmärtää sen fiktion, josta hänen elämänsä koostuu. Tyttö ei ole vielä erityisen vanha, joten ei ole väliä, vaikka 
hän ei ole ottanut ainuttakaan askelta saavuttaakseen niitä asioita, joita oikeasti haluaa. 
 
Omituisia paradokseja. Miksi kukaan haluaisi olla onneton? 
 
* 
 
Poika on niin kaunis oikeassa valossa, hän puhuu ja puhuu ja puhuu, hän puhuu tärkeistä asioista, puhuu 
asioista joilla on merkitystä, puhuu ihmisistä jotka ovat kuolleet, pikkuasioista historiassa, asioista joilla ei ole 
muuta merkitystä kuin se tapa, millä poika puhuu niistä. Tyttö ei uskalla puhua pojalle, hän avaa suunsa 
hänelle vain välillä, sillä poika on vanhempi eikä tyttö… no. Mutta välillä hänestä tuntuu, että hän osaisi sanoa 
pojalle jotain, poika on juuri puhunut juuri siitä kirjasta, jonka hän on lukenut, tai nähnyt sen elokuvan, jonka 
hän näki viime viikonloppuna, ja tiedätkö että – 
 
Mutta tyttö näkee poikaa vain käytävien suissa, kirjaston pyöröovilla, kadulla juoksemassa bussia kiinni. Aina 
matkalla jonnekin. 
 
Pojan punainen kaulahuivi lepattaa aina tuulessa, poika aina nyökkää. 
 
* 
 
Välillä tyttö on niin onneton että horisontti vaipuu jonnekin kauas. Laittaa itsensä niin matalalle, että ei näe 
mitään. 
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Silloin hän yrittää ottaa lohtua pienistä asioista (kirjoitetusta sanasta, siitä, miten filosofian opettaja jaksaa aina 
hymyillä hänelle käytävillä, siitä, miten lämpöiseltä tuntuu istua patteria vasten ennen oppitunteja). 
Tulevaisuus, silloin, tulevaisuus on vielä ahtaampi kuin nykyhetki: kaksi toisiaan hitaasti lähenevää seinää. 
 
Menneisyyttä on turha muistella. Hyvät asiat ovat todennäköisesti ajan turhaan kultaamia, ja lopuilla ei ole 
väliä. 
 
* 
 
Sitten, toinen. 
 
Toiselle on helppo puhua, hän kuuntelee (vaikka tyttö ei ymmärrä miksi sillä hän ei puhu toisenkaan kanssa 
koskaan mistään tärkeästä), hän pitää tyttöä kädestä ja antaa tytön kirjoittaa etusormellaan ilmaan. 
 
Mutta tyttö oikeastaan kyllästyy melkein heti, kyllästyy siihen miten ei sittenkään osaa puhua tarpeeksi hyvin, 
siihen miten toinen ei ole koskaan lukenut mitään miten mikään ei ole mitenkään erityistä ja miten (hän ei osaa 
arvostaa toisen ainutlaatuisuutta, ei osaa tätäkään). 
 
Joten hän kävelee pois. Kaikki on samanlaista kuin aina ennenkin, välillä näkee poikaa portaissa, pojalla on 
vieläkin se kaulahuivi ja hän on aina syventynyt keskusteluun isossa ryhmässä. 
 
* 
 
Tytön täytyy lukea saksan kielioppia, mutta tajuaminen tulee vähitellen: hän tuskin tulee tarvitsemaan 
kielioppia mihinkään, ja jos tarvitsee, hän tarvitsee sitä puhuakseen saksaa, joka on itsessään parempi 
oppimistilanne kuin luokkahuone. 
 
Kielioppia opitaan koetta varten, ei mitään muuta. 
 
Tämän tajuaminen vie pohjaa motivaatiolta, mutta sitä oli alun perinkin vähän. Saksan tunnit myöhemmin 
menevät sen suunnitteluun, miten paljon hän tekee asioita isona. 
 
* 
 
Minä haluan – 
 
minä haluan ihmisen joka pitää minusta sellaisena kuin olen 
minä haluan nukkua enemmän kuin kuusi tuntia yössä 
minä haluan kirjoittaa kirjan vanhalla kirjoituskoneella 
minä haluan päästä keikoille 
minä haluan lyödä päätäni seinään niin kauan että en tunne enää mitään 
minä haluan syödä aamiaista parvekkeella jolta näkee Lontoon yli 
minä haluan pyöriä, pyöriä, pyöriä neonvalojen alla 
minä haluan istua junissa matkalla kauas ja pudistaa päätäni kun konduktööri kysyy, onko minulla lippua 
minä haluan kävellä auton alle ja kuolla 26-vuotiaana 
minä haluan lukea Dostojevskia alkukielellä ymmärtämättä sanaakaan 
minä haluan nukkua 
minä haluan nukkua 

      
 
 

 
Sarri Nironen 
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Odotan tässä kunnes laskuvesi saapuu 
Minä nimittäin hautasin 
kaksitoista kauneinta näkinkenkää 
puisessa laatikossa 
seitsemän metriä laiturinnokasta vasempaan 
 
 
Odotan tässä kunnes laskuvesi saapuu 
sillä aion rakentaa 
puisesta laatikosta veneen 
ja seilata vastarannalle 
Siellä sinä odotat hyräillen lapsellemme 
 
 
Odotan tässä kunnes laskuvesi saapuu 
kädessäni punottu narunpätkä 
johon ripustan 
kaksitoista kauneinta näkinkenkää 
Hymyilen sinulle kun pujotan sen lapsemme kaulaan 
 
 
Odotan tässä kunnes laskuvesi saapuu 
 
 
Odotan tässä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

 
 
 
 
Sanoihin oli piirretty näkymättömiä sydänviivoja, meille kerrottiin. Ne oli pudotettu lokakuun 
harmaapakkasista, laitettu riviin ja peräkkäin ja taas riviin. Hengittelimme säröllistä hiukkasilmaa sinä päivänä, 
jona hän avasi väsyneen suunsa, puhui, ja otti askeleen kohti luodetta. 
Se oli Lähtö, 
hän siis tosiaankin lähti. 
 
Minun laatikkomaailmani ei enää koskaan palannut ennalleen. Puhaltelin viisi viikkoa, kuusi ja puoli päivää, 
kaksitoista neljäsosatuntia, neljä minuuttia ja seitsemänsataa sekuntia putkeen Disney-saippuakuplia päin 
lavuaaria. Huikaisevan korkealla olin. Ja niin usein kevyt öinen ikkunaverkosto upotti minut, surutta, 
häivytettyihin kulmarajoihin. Teennäisesti, mutta silti niin hellästi. Hankalaksi laitoin katseeni, ja kuvittelin 
pumpulia päähän. "En tunnista sinua enää", huuteli tiiliseinävarjoni pistäen perääni nauravia sormivärimaaleja 
ja kurpitsatyttöjä. 
"En tunnista sinua enää." 
 
Maailmattomasti minä upposin huimauskaipuuseen. Kirjeitä, papereita, karttoja, suurennuskoneita. Mielellään 
kelausnappeja, mutta ei sitten. Hei suistutaan kiertoradalta, rakas, minä olen jo muutenkin perusedellytyksistä 
kaukana. On vallitseva syy-seuraussuhde, mieletön taikakausi, ja minä, kaikessa rauhassa, ehjänä, ja 
käytännössä - myös kappaleina. Yhä, vielä. 
Ei ollut tarvetta silmittömään sanajakeluun. 
Minä, ehkäpä tässä. Epäsuorasti. 
Yhä, vielä, hetken. 
 
Ja se meni eteenpäin. 
 
Ja se meni paljon eteenpäin. Haihtuminen hiekkadyyneistä oli tarpeeksi lähellä, ja se pidettiin siellä, lukittuna 
pitkäaaltoisiin taivaskuoppiin. Ei puhuttu Lähdöistä, eikä malliksi tehty kyyneleitä, sillä oli vakituinen tulo ja 
suurpiirteisyys. Yhteys oli löydetty, ja hitto, mehän pärjätään. 
Vaikka en minä. Kunhan sanoin. Sanoin ja vapisin kylpyhuoneessa, ruosteisen kattolampun alla, kelvottomana 
ja pienenä, kohmeisen ripsiveden kastelemana, huijattuna. Salaisesti välkkyi tammikuun kideharso ikkunassa. 
Vuosi ja puoli; äänettömästi minä odotan. 
Vuosi kertaa kaksikolmasosaapiimiljoonatuhattaprosentti, pellavapaidassa, äärettömästi minä odotan. 
 
 
 
Toukokuun viides, kimalletarroja ovikellossa: 
 
Tahtomattaan kultasi himmenevän taivaan ja palasi, niin että 14. kuunkierto sekoittui pajunkissojen kerjäävään 
sympatiaan. Raukea oli selittämätön keveys hänen yllään. Lammikkoportaat, pistekirjoitusta hississä. 
Luvattoman keltaisessa vuorovesitalossa istui väsymätön odottaja.  
"Ei kukaan palaamatta lähde", eikä lähtenytkään. 
 
                 Viimeisenä sunnuntaina isä tuli, 
heijastaen merivirtasilmillään kattoon kuvioita. 
 
 
 

nimim.  
"jou mään tsigaagoh" 
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Syntymäni päivä 
 
 
Äitini vanhin poika avaa silmänsä ja nousee ylös. Lakanat sängyssä ovat vähän ryppyiset ja 
täysin valkoiset. Huoneeseen tulee valoa. 
 
Poika nousee ylös sängystä ja avaa oven. Ovi johtaa pitkään käytävään. Hän liu’uttaa kättään 
seinää pitkin. Kirjahyllyssä ei ole kirjoja, kaikki on uutta ja valkoista vauvan tulla. Käytävästä 
hän pääsee suureen huoneeseen. Huoneessa ei ole mitään. Ei mitään turhaa mutta ei mitään 
tärkeää, pelkkää valkoista. Uutta ja puhdasta ja valkoista vauvan tulla. Ikkunasta näkee ulos. 
On vielä kesä, viimeiset päivät ennen syksyä. Puut ovat vihreitä ja aurinko paistaa kirkkaana, 
säteet sattuvat pojan silmiin. Poika kääntyy seinää kohti. Tyhjyyttä päin. 
 
Poika on jättänyt oven auki. Hitaasti hän kävelee käytävään, hitaasti hän katoaa. 
 
Automatkan päässä, ei aivan erilaisessa huoneessa, pieni tyttö itkee ensimmäistä kertaa. 
 
 
 
Kuolemani päivä 
 
 
Äitini nuorempi tytär kantaa sellon ja matkalaukun hotellihuoneeseen. Hän istuu sängylle, 
jolla on kirjava päiväpeitto, kirjavuuden sekaan hän istuu. Hän miettii missä voisi harjoitella. 
Missä täällä voi syödä. Hän ei ole pitkään aikaan kirjoittanut ihmisille postikortteja, mutta se 
on ok; hän ei usko, että ihmiset ovat pitkään aikaan odottaneet niitä. Hän miettii missä voisi 
harjoitella ennen iltaista konserttia. 
 
Hän jää tänne, tämä on harvinaista; hän jää tänne viideksi päiväksi. Hänen täytyy asuttaa 
tämä huone. Hän kävelee ikkunalle ja hänen kuluneet sormensa tuntevat ikkunalaudan 
kulmat, tuntevat ikkunalaudan tasaiset kohdat. Seuraava rakennus on aivan vieressä. 
Alhaalla kadulla siirtolaiset pitävät hedelmäkojuja. 
 
Pitäisikö hänen soittaa kotiin? Omituinen ajatus. Ei kai sentään. Ei hänellä ole mitään asiaa. 
 
Hän päättää kävellä konserttitalolle. Päivä on tavallinen, harmaa. Pitkän matkan päässä 
olevat raitiovaunut ovat pieniä pisteitä ja ääntyvät omituisia, odottamattomia reittejä. Kuin 
kotona. 
 
 

Sarri Nironen 
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Tosikertomus 
 
Minun äitini ei koskaan puhu siitä miehestä eikä minun isäni koskaan mainitse sen naisen nimeä. Sivuraiteiden, 
vaihtoehtoisten polkujen, rakastajien nimiä. 
 
Kaksikymmentä, kaksikymmentäviisi, en muista taikka osaa laskea, vuotta sitten minun vanhempani siellä 
kirossa, sillä alttarilla tahdon myötä- ja vastoinkäymisissä. Sitä ennen minun isäni tapasi minun äitini 
ensimmäistä kertaa, Vääksyn kanavan sillalla ja totesi, että he menisivät vielä naimisiin. Ei hän arvaillut eikä 
vaatinut – hän tiesi. 
 Sillasta vuosia eteenpäin syntyi esikoinen, vahvaluonteinen poika, joka myöhemmin rämäytteli 
normit ja seinät ryminällä alas, mutta ei vielä silloin. Kolme vuotta eteenpäin syntyi tytär ja vaikka minun äitini, 
nyt ja silloin, hän rakasti meitä, niin tiedän, ettei äitiys tullut itsestäänselvyytenä. 
 
Vuosia, joista en muista mitään, muuttoja joista muistan vain entisten kotien kodinhoitohuoneita. Jossain näiden 
vuosien välissä Vääksyn kanavan silta ja kaikki ne tahdon myötä- ja vastoinkäymisissä alkoivat murentua. Minun 
äitini ei niinä aikoina oikein tiennyt ketä rakastaa, itseään ei ainakaan, mutta paljon hän yritti. Oli mies, minun 
isäni, jota hän jollain tasolla yritti rakastaa. Kaikki ne muistot, kuinka monta vuotta siitä olikaan, mutta äkkiä 
hänen seurassaan, yhteisen katon alla oli vaikea hengittää. Liikaa kysymyksiä, vaihtoehtoja, menneisyyttä, jossa 
olisi voinut valita toisin. Elämä tapahtui, mutta missä vaiheessa se oli heittänyt kaksi lasta, liian aution talon ja 
miehen, josta ei ollut enää niin varma, sitä hän ei osannut sanoa. Se mies, toinen mies, mies jolla oli vesisilmät, 
niin kuin äitini myöhemmin nauroi, kun isäni ei ollut kuulemassa, oli melkein liian helppo ratkaisu. Vaikkei ollut 
helppoa nähnytkään (pakatut laukut, itkut, syyllisyys). Se mies kuitenkin ymmärsi ja kuuli. Ensimmäistä kertaa 
ikuisuuksiin, joka kuuli oikeasti. 
 
Mutta niin kuin aina, kaiken takana on nainen. 
 
Minun äitini oli silloin enemmän naimisissa työnsä ja sen naisen kanssa kuin miehensä. Ihmeellinen nainen se 
nainen, jonka äitini tapasi opiskellessaan. Narsistinen sosiopaatti, oli kuvaus myöhemmin. Silloin hän oli 
kuitenkin fiksu, kaunis, hauska, kirjoitti pitkiä tulisia, intohimoisia kirjeitä, niin kaunista kieltä ja tunteita. Sääli, että 
äitini poltti ne kirjeet. Minä muistan sen naisen, totta kai minäkin häntä näin. Punainen tukka ja savukkeet, joita 
hän tarjosi äidilleni. Muistan hänet joskus paremmin kuin on ehkä mahdollistakaan, mutta vuosien arvailujen 
jälkeen näen kokonaiskuvan ja minun on helppo ymmärtää, mitä tapahtui. 
 
Äitini, joka teki liikaa töitä oli sen keskellä, vähemmän tasapainossa, eikä epäröinyt, kun vastaan tuli mies, jonka 
läsnäolo pysäytti, helpotti. Niin uin olisi ollut veden alla pitkään ja äkkiä pystyikin hengittämään. Sen miehen 
kanssa hän oli hetken varma jostain, siitä, että vaihtoehtoja oli vielä. Muitakin teitä ja reittejä kulkea. 
 Isäni taas, petettynä, loukkaantuneena sen punatukkaisen naisen luona. Kuinka helvetin helppoa 
se oli, kun se nainen osasi sanoa juuri oikeat asiat – totta kai, tiesihän hän tarkalleen vaimon kaikki viat ja omat 
parhaat puolensa. Punatukkainen nainen, joka sai isäni nauramaan. 
 
Ehkä asiat olisivat menneet toisin, jos isäni olisi osannut joskus puhua tai äitini olisi vihannut itseään vähemmän. 
Niin se ei kuitenkaan mennyt, enkä tiedä, olisiko se mitään muuttanutkaan. 
 
Kaikki lopulta paljastuu. Totta kai. He löysivät toistensa taksikuitteja, haistoivat liian tuttuja hajuvesiä, eikä siinä 
lopulta jäänyt mitään arvailun varaan. Eikä silloin enää ollut vesisilmäistä miestä tai punatukkaista naista 
ottamassa vastaan. 
 
Seurasi lukematon määrä huutoa, riitaa, laukkujen pakkaamista, purkamista, rikottuja ikkunoita tai ihmisiä 
ainakin. Lasinsirpaleita keittiön lattialla viikosta toiseen. Ja jotenkin se kaikki kuitenkin selvisi. 
 
Minun isäni ei koskaan puhu siitä naisesta, eikä minun äitini mainitse sen miehen nimeä. Ei nykyään, sillä kaiken 
sen jälkeen, kun oli isketty jokaiseen kipupisteeseen, tuli kuitenkin aika, jolloin alettiin parantaa. Korjata palasia 
kasaan. Menihän siinä vuosia ja on hetkiä, jolloin olen varma, että ne kipupisteet, jotka revittiin auki ovat joskus 
vieläkin avoinna, ja nimet, jotka yritettiin unohtaa tai ainakin vaientaa ovat edelleen siellä, kun joinain hetkinä 
muistaa ehkä vain ohimennen jonkun muun kädet ja ilmeet 
 

Maiju Tarpila 
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Annan päätä ja käsivarsia särkee. Rasvaiset hiukset ovat silmien edessä eikä hän näe edes 
eteensä, mutta ei hänen tarvitsekaan. Hän kantaa raskasta tynnyriä, jonka sisällä on vetistä 
keitontapaista. Hän ei saa läikyttää pisaraakaan tai muut jäävät ilman ruokaa. Anna on vasta 
viisitoista, mutta on jo kokenut asioita, joiden kaltaisia monet eivät voisi kuvitellakaan 
tapahtuvan. Anna jättää tynnyrin univormupukuisen miehen viereen ja sanaakaan sanomatta 
juoksee jonon perälle. Muuan puolanjuutalainen nainen annostelee keittoa pieniin kuppeihin 
ja ojentaa sitä nälkiintyneen näköisille naisille sitä mukaa kun he etenevät jonossa. Anna on 
jonossa viimeisten joukossa, mutta ehtii saamaan oman annoksensa. Saamansa pienen 
leipäpalan hän juoksee viemään tyynynsä alle makuusaliin. Joku sen sieltä kuitenkin ehtii 
varastaa, hän ajattelee, muttei uskalla syödä leipäänsä vielä. Yöt ovat pahimpia. 
 Kun Anna tulee ulos makuusalista, lähestyy häntä saksalainen sotilas. ”Hei 
juutalainen”, mies huutaa. Se on kaikki, mitä saksalaiset sanovat puolaksi. Ei, ajattelee Anna. 
Ei taas. Mies tarttuu häntä kovakouraisesti käsivarresta ja ohjaa häntä kohti tyhjillään olevia 
makuusaleja. Mies pitää lujasti kiinni hänen kädestään ja tarttuu kiinni hänen housujensa 
kaulukseen vetäen niitä alaspäin. Anna puree huultaan ja ajattelee perhettään. 
 Kun puolanjuutalaisia ryhdyttiin kuljettamaan keskitysleireille, oli Annan perhe 
ensimmäisten joukossa. Anna ei ymmärtänyt, mistä oli kysymys, ennen kuin hänet sullottiin 
täpötäyteen junavaunuun muiden kanssa. Ihmiset itkivät ja huusivat läpi tuntien pituisen 
junamatkan. Anna muisti lattian narisseen, mutta ehkä se olikin ollut heikon ihmisen 
käsivarsi, jonka päällä hän oli seissyt. Ja ääni olikin tullut luiden katketessa toinen toisensa 
jälkeen. Isä piti äitiä olkapäästä kiinni, äidillä oli nuorin veli sylissään. Lopulta ovet avattiin, 
ihmiset vyöryivät ulos tönien ja puskien toisiaan, huutaen, tahtoen ulos pimeästä ja 
tunkkaisesta junavaunusta. Anna lähetettiin yksin naisten puolelle, isä ja veljet miesten 
puolelle. Äiti oli aina heikko, äiti ja siskot. Heidät vietiin muualle. Kaikki tiesivät minne. 
 Saksalainen sotilas ei sano mitään kun hän on valmis. Anna nousee, vetää 
housunsa takaisin ylös ja juoksee ulos makuusalista. Enää hän ei ole itkenyt moneen päivään. 
 
”Ei! Ei!” Anna huutaa ja kiljuu. Hän tuntee pyörtyvänsä, hänen päähänsä sattuu. 
”Anna kulta, älä itke niin kamalasti! Anna… älä”, Abbo puhuu rauhoittavasti. ”Ei meidän 
tarvitse mennä sinne. Ei mennä, tule, Anna. Kävellään.” 
Bussissa olevat ihmiset katsovat Annaa kuin sairasta. Ihmiset seisovat lähes kiinni toisissaan 
ja kaikki tuijottavat häntä, kun hän edelleen voimattomana vaikeroi. ”Ei, en halua mennä 
junaan, en halua…”  
”Ei se ole juna, Anna, eikä kukaan pakota sinua menemään sinne”, Abbo sanoo puhuen 
edelleen rauhoittavasti. ”Kukaan ei pakota sinua kokemaan sellaista uudestaan.”  
Anna tarttuu Abbon käteen puristaen sitä tiukasti. Abbo puristaa takaisin. ”Kukaan ei pakota 
sinua”, hän sanoo. ”Kukaan ei pakota sinua.”  
 
 
       
 
 

Caitlin Baran 
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“Anarhan! Tunnettehan te kaikki ikiaikaisen rakkaustarinan?” 
Tuntuu kummalliselta, että tyttö tuo hänen mieleensä Tiikerinliljan, sillä Wendy oli hyvä maantiedossa. 
Bussinkuljettaja, vanha nainen, katselee vihdoin hymyillen tielle.  
 Heidän pysähtyessään peltojen keskelle kuin huoltoasemalle, Anarhan avaa hajamielisesti kännykkäänsä taskun 
läpi. 
 “Minä en tunne teidän rakkaustarinoitanne,” Wendy sanoo vihaisena hymyilevälle tytölle. Anarhan kääntyy 
katsomaan häntä kiinnostuneena. 
 “Tämän tarinan te tunnette.” 
 “Mikä sen nimi on englanniksi?” 
 “Mikä teidän nimenne on?” 
 
 Kolmas aivastus saa kuljettajan kääntämään tuuletuksen pois päältä ja Anarhan kuulee oman äänensä 
kaiuttimista. Hän on kietoutunut sadetakkiin ja istuu epämukavasti matkaoppaan paikalla. 
 “Äitini pyysi isää pyörtämään päätöksensä. “Hänen morsiushuntunsa nostaa tuulimylly”, isälläni oli tapana 
vastata hänelle. Mutta ei isäni ole paha, hän rakastaa kaunista musiikkia. Kylänjohtajan asema toi hänelle 
kuitenkin sellaisen ylpeyden, jota monet kadehtivat.“ 
 Anarhan ei ole koskaan ajanut autoa, eikä tiedä, kuuleeko bussinkuljettaja häntä. Joskus hän puhuu kun radio on 
päällä, sillä silloin kuljettajan mieli on auki. 
 
 Rypäleviljelmien keskellä, eurooppalainen nainen tulee puhumaan hänelle uudestaan. 
“Te väärinkäytätte asemaanne. Enkä minä edes ymmärrä teidän kieltänne.” 
Anarhan pudistelee päätään ja repii viininlehteä pitkiksi suikaleiksi. 
“Kertomus kuuluu lomapakettiin samalla tavalla kuin kertakäyttöaterimetkin,” hän sanoo. Nainen syyttää hänen 
olevan epäreilu.  
“Minä ymmärsin teidän tarinastanne aivan yhtä paljon kuin te minun,” Anarhan aloittaa vakavana, mutta 
purskahtaa sitten nauruun. 
 
 Kun linja-autoa tarkistetaan rajalla, Wendyn puhelin soi. Vaikka hän puhuu hiljempaa, häntä nolottaa että kaikki 
ymmärtävät mitä hän sanoo. 
“John, vain siksi että et osaa kertoa lapsillesi tarinoita ei anna sinulle syytä olla kateellinen pienelle tytölle!” 
Puhelin haisee lääkkeiltä ja Wendy sulkee sen nopeasti. Ulkona on liian paljon valoa minkään kasvattamiselle, ja 
miesten hattujen läpät heiluvat kiivaasti tuulessa. Heidän vieressään seisoo kuljettaja joka nyökyttelee päätään 
eri suuntiin. Wendy ei muista, mitä heitä pyydettiin tekemään mutta sitten hän huomaa Anarhanin. Tyttö kävelee 
ulos keltaisesta rakennuksesta vastapäätä linja-autoa, puristaen kännykkäänsä ja silmät kiinni. 
 
 “Minulla on lapsi. Tytär,” Wendy kertoo Anarhanille. Silmät liian suurina tämä jatkaa eväspakettien jakamista.  
“Minä rakastan häntä kamalasti,” Wendy huutaa tytön perään. Pian Anarhan kävelee takaisin hänen luokseen ja 
istuu aivan liian lähelle. 
 “Miltä hän näyttää?” 
 Hymyillen Wendy etsii tyhjästä laukustaan kuvaa, haroen sen puhtaita pohjia. 
 “Minulta, samanlaiselta kuin minä, kun olin hänen ikäisensä.” 
 “Minulla on poika,” Anarhan sanoo hiljaa. 
 
 Kuudentena päivänä he ajavat tuulivoimala-alueen läpi. Anarhan kiljaisee jotakin ja kuljettaja pysäyttää. Sitten 
hän juoksee ulos tuulimyllyjen keskelle. 

 
 

Ellinoora Havaste 
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Miehen paidan kauluksesta törrötti pesuohje ja olin näkevinäni siinä pikkuruisen kuvan, linnunpöntön. Luultavasti kyseessä 
olivat vain nimikirjaimet (kenen vaimo on tarpeeksi puuhakas niitä kirjailemaan?), mutta se pesulappu sai minut 
kuuntelemaan heitä. 
 Minun oli aivan pakko kuunnella heitä, tiedäthän? Se oli yksi niistä tilanteista joissa vain toimii ja hymyilee välittämättä 
muusta. Kun vaikka näpistää naisasiakkaan pikkuhousut. 
 Ne olivat puhtaat. 
 
“sitä paitsi kun mä oon tarjoomassa sulle” 
 
 Heidän jaloissaan makasi koira, oikein lihava ja iso. Yhdessä elävä pari. Koira ei liikkunut, vaikka grillikylki haisi varmasti 
vastarannalle asti. Nainen vilkuili jatkuvasti muualle, mieheen, joka oli tullut heidän kanssaan. 
 
“no joojoo ok niinhän mäkin oon” 
 
 Näin pesuohje-miehen kädet. Hän naputteli hiekkaa kuin se olisi ollut kiinteä lattia tai pöytä. Saatoin tuntea kynsien alle 
juuttuneen kuumaliiman ja haavat, jotka kirvelivät meri-ilmassa. He olivat kumpikin jännittävän rentoja, jopa nainen. 
Vilkaisin miestä, johon hänen katseensa aina välillä harhautui. Tämä puhui minulle tuntemattoman tytön kanssa, tytön, jolla 
oli siniset hiukset. 
 
“no älä nyt totta kai me ollaan kaikki” 
 
 Nainen kumartui kuiskaamaan jotain miehen korvaan ja katseemme kohtasivat. Hymyilin leveästi. He katsoivat kumpikin 
miestä sinihiuksisen tytön kanssa ja pienen hetken ajan kaikki rannalla hiljenivät. Kello oli 19.53. 
 
“mä oon rukoillut tän asian puolesta” 
 
 Pieni, parrakas mies toi heille styroksilaatikot ja näytti happamalta. Joku viritteli kitaraa. Ilta oli huono rannalla 
viettämiselle, mutta toisaalta Montaukin valtaaminen lokakuisena viikonloppuna oli ollut tuhoon tuomittu suunnitelma 
alusta alkaen.  
 
“sano nyt että miks sä sallit sen” 
 
 Minun teki mieli nousta heidän kanssaan ja hakea kylmää salaattia ja hiiltyneitä kyljyksiä, mutta jäin paikalleni ja katsoin 
taas mieheen sinihiuksisen tytön kanssa. He istuivat kaukana, tieltä rannalle laskeutuvilla portailla, enkä nähnyt heidän 
kasvonpiirteitään saati suunliikkeitään. Montaukin syysviima sai heidät istumaan kyyryssä, mutta kaukana toisistaan. 
 
“mä haluun selviä vastauksia” 
 
 Itse asiassa taisin rakastua siihen sinihiuksiseen tyttöön silloin. Ei sellaiselle voi mitään. Mies, jonka kanssa tämä kyhjötti 
portailla, näytti homolta ja oli ainakin nelikymppinen. 
 Nainen ja mies koiran kanssa tulivat takaisin ja asettuivat istumaan toisinpäin, niin että näin miehen kasvot. Tällä oli 
silmälasit ja valuneet suupielet. 
 
“ymmärrätsä mun pitää tietää mä oon” 
 
Kummastuksekseni mies ei puhunutkaan mitään. Ehkä ääni oli naisellinen, kuka tietää. Naisen selkä, jonka nyt näin, näkyi 
tämän paidan läpi. En koskaan tullut ajatelleeksi, oliko hänellä kylmä, sillä hänen puristavat rintaliivinsä herättivät minussa 
suunnatonta inhoa. 
 
“ootsä mun vai ootsä jonku hutsun” 
 
Ja mies hymyili hänelle. Olin ällikällä lyöty, melkein rakastunut, sillä hänen hymynsä oli mairea ja huvittunut. Hän näki 
tilanteen jonkun ulkopuolisen silmin; absurdina, kauniina ja sairaana. 
 
“no haloo päätä nyt tai mä lähen kävelee” 
Ehkä se oli aurinko, mutta naisen pörröinen tukka muuttui läpikuultavaksi, kun jostain korkeammasta paikasta sattui 
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riittämään valoa Montaukin valtaajillekin. Meitä lukuun ottamatta ranta oli tietysti tyhjä, sillä kukaan ei käynyt siellä edes 
kesäisin. 
 
“etsä lähe mihinkään” 
 
Mies kumartui naisen puoleen ja kuiskasi jotain ja taas, miksi he niin tekivät, he vilkaisivat miestä ja sinihiuksista tyttöä. 
Olin jo unohtanut hänet kokonaan, ja nyt mies seisoi hänen vierellään ja otti askelen portaita ylös. 
 
“ei – nyt” 
 
 
 
 

Clementine Kruczynski has had Joel Barish erased from her 
memory. Please never mention their relationship to her  

again. Thank you.  
 

Lacuna Ltd. 
610 11th Avenue, NY, NY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ellinoora Havaste 
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Eikö hän ollut puutarhassa 
kun katosta valui hiljainen sade? 
ehkä hän oli vienyt sateenvarjon mukanaan 
sillä me kastuimme kaikki 
onhan todennäköisempää kastua puiden lähettyvillä. 
 
Sisällä oli herkeä kesäinen marraskuu 
harmaa verho pisaroita putosi solisluille; 
puutarhassa oli pimeää 
ja hänen niskansa kipeytyi tähtien etsinnästä. 
 
Vieläkään emme ole löytäneet yhtään syytä 
lämpimälle, kuiskaavalle marraskuulle lamppujen alla 
mutta kissat kävelevät ylpeinä kiviaitoja pitkin puutarhaan 
ylväät jumalattomat otukset. 
 
Me emme ole nähneet häntä sen jälkeen 
tuskin ovat kissatkaan 
sillä puutarhassa on pimeää 
ja meidät sokeutti marraskuu. 
 
 
 

 
 
 
 

En havitellut muuta kuin taloa. 
Ja niinhän siinä kävi, 
että sain sen sinne minne toivoinkin. 
Lämmin valo, 
antoi merkin elämästä ja loi yllemme varjon 
tehden veljeni kasvot synkiksi. 
Ilman taloa, 
en olisi voinut pelätä veljeäni 
tai tuntea olevani kotona. 
Onneksi talon syntymää en muista 
ja vain äiti on siitä minulle kertonut. 
On parempi ajatella 
että talossa on asuttu aina 
Yö ja päivä vaihtuneet jo ennen kuin minä tulin. 
Näin minä mietin 
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tuosta vaan, jätät minut pieneen tunkkaiseen huoneeseen, katoat aurinkoon. et näy. kuulut kaikkialla: ilta-auringon 
poltteessa, pihapenkin narahtaessa, omenapuun katveessa. sinä kuulut valheissa. silti osaan antaa anteeksi. 
 
Minä olen niitä, jotka huutavat suurissa sotkuisissa huoneissaan ja joutuvat viisaiden valkoisten miesten hoidettavaksi 
paikkaan, jossa verhot ovat kiinni. 
Tänä maanantaina minä valehtelen jälleen. Pienelle punahuuliselle en kerro todellisuudesta mitään, sillä pieni punahuulinen 
on liian nuori ja ymmärtämätön. Tai vain nuori. Tai ymmärtämätön. 
 
sanon suoraan: minun on häntä ikävä 
 
Käydessään pieni punahuulinen jättää tyynyni alle kirjeitä, joissa luulen olevan sateenvarjon kuvia. Kirjeissä sataa. Minua 
naurattaa. Pieniä pisaroita, minä luulen, levinnyttä mustetta aaltoilevalla paperilla. Hän kirjoittaa tarinoita tulevaisuudesta, 
epävarmuudesta. Mutta eniten kaikista: menneisyydestä. Sen minä muistan kirjeettäkin. Muistan varpaasi sinipunaisissa 
sukkahousuissa peitolla. Likaiset varpaat minun peitollani, ylimmän kerroksen kaksiossa, jossa on retroverhot ja aina niin 
hämärää. Silloin punahuuli ei ole enää punahuuli eikä mitään muutakaan. Vain sileä aarrekartta, jossa seikkailen etsien 
jotain, jonka takia hätkähtää ja tuntea kylmiä väreitä. Seikkailen sinussa, muttet ole läsnä. 
 
pisamillasi tanssin valssia 
 
Haen jotain josta saisin otteen. Haen sinua. Etsin kulmaa, terävää särmää, johon satuttaisin itseni. Halusin tuntea sinut ja 
kivun ja sen minkä sanotaan olevan tärkeintä maailmassa. Huomaa imperfekti. 
Pikkuneiti punahuuli, et tiedäkään kuinka ajat ovat muuttuneet. Et tiedäkään mihin haluan niiden muuttuvan. Et tiedäkään 
kuinka minä olen muuttunut. Et tiedäkään, mitä tänään tapahtuu. Huomaa futuuri. 
 
Preesensiä minulla ei ole koskaan ollutkaan. 
 
Kirjeet haetaan huoneestani poikkeuksetta ennen nukkumaanmenoaikaa. Sen tiedän, minua ei kiinnosta. Minua suojellaan 
sinulta. Katseellaan valkoiset naiset sanovat sen, mistä minua on varoitettu: suojele häntä itseltäsi. Neiti punahuuli, olet 
turvassa paitsi tänä maanantaina. 
 
olin unohtanut miltä hän näyttää 
 
Olin unohtanut miltä hän näyttää. Sinipunaiset sukkahousut, turvonneet kasvot. Kultaiset hiukset ja punainen suu. Olet 
vieläkin pienempi jos mahdollista. Istut turvallisen välimatkan päähän, minä hieman hymyilen. Olet turhan varuillasi, olet 
säälittävä. Minua naurattaa, mutta olen tottunut peittämään sen. 
 
muistan tuon ilmeen. 
 
Huulesi ovat kuivat ja kätesi tärisevät, voi pieni punahuuli, en minä tee pahaa.  
 
en halua tämän jatkuvan enää 
 
Olet samanlainen kuin aina ennenkin. Voi niin nautin sinusta. 
 
tule kotiin 
 
Näin sen kuuluu mennä. Viimeinen vaihe lukee huoneeni seinässä: Valloita. 
 
hän tekee sen joka kerta, enkä minä halua sanoa kahta kirjainta muodostaakseni niistä sanan 
e 
i 
 
Ymmärrän, ettei se ole enää edes tarpeellista. Kaikki on jo tehty. 
Kulta, mennään. 

nimim. hypoteesi 
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Se oli pettymyksien päivä. 
 
Ai huomenta. Haittasiko selkä taas nukkumista? Turha yrittää, kuorsasit kuin sika. No et kai nyt 
sentään koko yötä? Kuulepas kulta rakas, se kuului makuuhuoneeseen asti. Ihan todellako? Pitäisi 
varmasti kuitenkin pyytää Honkaselta jotain rohtoa siihen, hän tietää. Etevä mies, sanoisinko. Teppo 
saisi sairastaa useamminkin. Varaan ajan päivällä töistä. 040 8349462 
Mitä? Älä nyt kulta viitsi, en minäkään mikään ihmeidentekijä ole. 
 
Tätä on jatkunut aivan liian kauan. Haluatko kahvia? Eilistä, hitto vie. 
 
Eilistä kahvia koko tämänhetkinen todellisuus. 
 
Odota, lämmitän. 
Ironiaa, pelkkää ironiaa! Onnellisuus on rakkaudentuoksuista espressoa suoraan keittimestä, kaunis 
hymyilevä hääkuva, samanlaiset sinipunaiset ulkoiluasut joka-aamuisella kävelylenkillä Töölönlahden 
ympäri. Mitä tämä sitten on? Kaksi perheonnien irvikuvaa litkimässä eilistä epätoivon vimmalla 
lämmitettyä kahvia vieläkin keskeneräisessä oranssissa keittiössä. Kahvikin maistuu pahalta. 
Maitoa? 
Tätähän se on ollut jo kuukausia. “Parisuhde”, “Avioliitto”. Smalltalkia “yhteisen kotimme” pyöreän 
pöydän ääressä. Joka kaiken lisäksi on vinossa. 
No, ei sitten. 
Kaikki on vinossa. Eikö minulla ole yhtäläinen oikeus onneen? Oopperaa, “hemmottelen sinut 
piloille”-lääkäri-yksityisyrittäjä, joka rakastaa kulttuuria. On opiskellut hierontaa. Sitä minä haluan! 
Tuollainen jurottava säälittävä kuolaisa kuviteltu rakkaus kuvottaa minua. Haluan kauneutta! Haluan 
kulttuuria! Teatterikäyntejä. Matkoja kaukaisiin maihin. Viiniä. Oma piha ja dopermanni. Sitä onni on! 
Vaaleanruskea dopermanni. Tekisi mieli kiroilla! Minulla on täällä buldoggi omasta takaa! Katso nyt 
tuota! Oikein lihava buldoggi! Sen jätöksiä saa korjata ja ruokkia säännöllisin väliajoin, se on pakko 
viedä ulos, mutta on välttämätöntä pitää se erossa naaraista. Sitä saa oikein höösätä ja Paavoa, pyyhkiä 
kuolaa suupielistä, ettei tarvitse hävetä silmiä päästään! 
hups. voi paska. 
 
Ai mitä? Ei, kulta, en minä halua koiraa. 
Haluan jotain sellaista, mitä en täältä voi saada. Säälittävä pikku Tepposeni, lihava, hikinen, vessassa 
paljon viihtyvä Tepponi. Oopperassa sanot: “aika kiva puku tolla” ja Helsingin Sanomien 
kulttuurisivut ohitat hypäten urheiluun. Teatterissa kuiskaat: “huvittava hattu, toi näyttää jänikseltä”. 
Illalliskutsuilla syöt kilon tuulihattuja. 
 
Hei Maire, tässä on aviomieheni. Rahaton, itsekuriton, suunnattoman lihava ja kohtuullisen typerä 
aviomieheni, saanko esitellä, Teppo pystymetsästä! Eeeeeeei, enhän minä sitä sano. Onhan hän 
kultainen. Mutta siinä se. 
Siinä se. 
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Mitä valehtelen ja kelle? Mairelle. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
Sinä aamuna Linda otti ja lähti. Meni menojaan. Minne lie. Sanomatta mitään. 
 
Huomenta kulta. Lähinnä tuntuu, että valvoin koko yön. Hyvä veto, ehkä hän päästää minut ensi yönä 
taas viereensä. Ei se varmasti johdu muusta kuin sohvalla nukkumisesta. Joka taas johtuu siitä 
saakelin herrasta joka tuppaa elämäämme. Älä vaan sano sitä nimeä! Kulta, en minä tarvitse. 
Honkanen! Sieltä se taas tuli. Tulen hulluksi, se hymy on tehnyt Lindaan jonkin vaikutuksen. Teen 
kaikkeni, ettemme mene sinne. Linda, minulle riittää, että minulla on sinut. 
Ja minä todella tarkoitan sitä. 
 
Tätä on jatkunut aivan liian kauan. Mitä? Oi kyllä, mielelläni. Kulta. Kulissit. Hän ei ole aito, enkä 
minä. Linda, en enää tunne sinua. Linda, en ymmärrä sinua. Istun tumput suorina. Pakkohan tässä on 
jotain tehdä. Rohkeutta Teppo, rohkeutta! 
 
Kulta, ollaanko me onnellisia? Emme. Mutta minulla on tunne että tulevaisuus kääntyi juuri nousuun! 
Oi Linda vastaa jotain. Vastaa jotain. Sano, että emme. Sano, että meistä tulee onnellisia, jos 
haluamme niin. Haluatko Linda? Vastaa jotain. 
Vastaa. 
Mitä? Siis mitä? Ei kiitos. En halua maitoa? Lopeta! Haluan sinut takaisin, onnellisena ja hymyilevänä. 
Haluan että matkustamme taas Turkuun ja sinä muistat millaista meillä oli. Kuvittele, menemme 
menneisyyteen, ja palaamme sen kanssa. Tärkeimmät ostamamme matkaliput koko elämämme aikana! 
Meno-paluu Turkuun, kiitos. Muistat hitaat hotellin karaokessa, muistat kuutamouinnin. 
Voin hankkia ne sinulle, jos se tekee sinut onnelliseksi. Ihan mitä tahansa. Tiedoksi vain, en ole 
menettämässä sinua.  En suostu siihen. 
 
 
 
 
Illalla Linda soitti ja kysyi: “haluatko siskonmakkarasoppaa vai kinkkukiusausta?” 
Kinkkukiusausta. 
Sellainen hän on, mutta tuittupäisyyteenhän minä hänessä rakastuinkin. 

 
 
 
 
 

nimim. haalari 
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Hän maalasi kehyksiä 
savuke huultensa välissä. 
Kuin kissat juoksivat hänen 
ajatuksensa puutarhaan. 
 Veli oli nainut kauniin naisen. 
 Hän oli rakastanut naista 
 siitä lähtien kun oli nähnyt 
 tämän espanjalaiset polvet. 
     
  Nainen oli puutarhassa. 
 
Hän koetti tikuista tulta 
mutta ne olivat kostuneet. 
 
Hänen veljensä oli puutarhassa: 
kissat palasivat puutarhasta. 

 
 
 
 
 
Hän oli nähnyt Johnnysta unta 
ja nyt hän makasi vuoteellaan 
kädet raukeina ihon yllä. 
Silmäluomiensa takana hän muisteli 
vesivärein maalattua järveä ja 
puiden raapimia jalkoja 
(kaksi kaarevaa viivaa hän oli kynsinyt verille, 
veri oli tahrannut lakanat). 
 
Johnny, Johnny, 
mitä muuta hän oli tästä tiennyt 
kuin nimen? 
Ei asiaakaan; vain tunteen 
kuin olisi ihastunut 
paheksuttavaan mustavalkoiseen 
kuvaan valkokankaalla. 
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Hän sytytti lamppunsa 
enää harvoin öisin palamaan. 
Hän kuunteli sadetta pimeässä, 
varkain, katseli sitä 
läpi verhojen kuteiden. 
Hän toivoi itselleen puuta 
jonne kiivetä pakoon 
kuvioita joilta unet karkasivat. 
 
Aamulla hän muisti 
kuinka valoisa oli ollut yö 
kuinka hiljaisia seinien värit. 
Minä opin: hän oli huone 
johon itse katsoi 
öisestä avaimenreiästä. 

 
 
 
 
 
Ja teltan kangas oli lähellä, 
hengitys kuumeista sitä vasten 
vesi kaatui pilvistä meitä kohti ja 
meitä ympäröi painostava kehä. 
 
Askeleet 
tallasivat märkää maata kuin olisivat sille vihaisia 
kuin niillä olisi kohde 
olisivat unohtaneet paikan, josta lähtevät pois. 
 
Yöllä en saanut unta: 
piirsin kankaaseen säännöttömiä viivoja, 
yritin vetää ihmisiä takaisin. 
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Uimahalli kaiuttaa jopa liplattavat askeleet. Meidän on uitava järjestyksessä, matkaa. Meidän 
on uitava, vaikka minä inhoan näitä reisiä ja sitä, kuinka kosteankylmä kangas kääriytyy 
takapuoleni ympärille. Iho nousee pilkuille, jotka muistuttavat kuolevaa kanaa. Vihaan 
liikuntaa, istun mieluummin altaan reunalla. Istun. En koske tuohon limaan enää yhtään. Halli 
kaikuu urheilua, suorituksia, kiinteitä vatsoja. Tässä reunassa pesii takuulla räkää tai HIV, 
jotka imeytyvät ihostani sisään ja nielevät kaikki soluni. 
 
Uusi poika näyttää komealta. Se käyttää uimashortseja, vaikka ne ovat kiellettyjä. Keräävät 
kaiken limavedessä lilluvan rään ja tahman itseensä ja levittävät niitä toisiin altaisiin ja 
suihkuhuoneen lattialle. Meidän tiloissa se laittaa ne kuivumaan ja kaikki välinpitämättömästi 
huuhdeltu lima tippuu pisara pisaralta yhteisiin lattioihin. Ja joudun astumaan niille samoille 
kaakeleille, laittamaan omat nahannuolijakankaani niiden viereen niin, että kaikki se räkä ja 
tauti tarrautuvat minun pukuuni ja ensi kerralla, kun tulemme katselemaan aurinkoa, joka 
valaisee altaiden kiiltävää öljypintaa, kaikki se mätä on minussa ja on. 
 
Minä en ole hullu, eikä tuo uusi poikakaan ole. Mutta tuo yksi, joka ei sano mitään, se on 
hullu. Uusi poika tuijottelee ympäriinsä, se on ihan tavallista. Hullu poika pitelee päätään, kuin 
sen sisällä olisi tauteja ja sirkkeleitä. Se kiipeää nyt torniin, se ei uskaltaisi ikinä hypätä sieltä, 
se taitaa olla aikeissa hypätä sieltä. Ohjaaja sanoo, ettei saa raapia toisia. Minun vanhoista 
haavoistani liukuvat kaikki hikisten klooriläskien tipat sisään. Uusi poika menee sen perään. 
Sillä on sellainen vartalo, että se varmaan hyppäisi sieltä halkeamatta ja allas säästyisi 
kelluvilta suolilta. Ne ovat jo korkeimmassa kohdassa. Ohjaaja ei huomaa niitä, se sanoo, 
ettei saa raapia, vaikka sillä on laastareita mukana, aina, tietenkin. Uusi poika sanoo jotain ja 
se tuijottaa. Ne tulevat sieltä alas ja juoksevat. Meidänkin kaikkien on juostava, vaikka 
uimahalli kaiuttaa lattian liukkautta, johon ihmiset voivat koska vain kaatua niin, että kallojen 
veri valuisi laattojen saumakohtia pitkin altaisiin. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johanna Koivisto  
 

(elokuva: Koti-ikävä, uimahallikohtaus: mitä ajattelee yksi psykiatrisen osaston tytöistä) 
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Meno on loputon paluu 
 

 
Tänään ei paluulippuja myydä, niin minulle kerrottiin, ja ihmiset läpi asemien repivät hiuksia päästään. Minäkin pelästyin 
ensin, mutta sitten huojennuin, tämä tekee kaiken paljon helpommaksi. Ei vaihtoehtoja, eikä aikaa odottaa, sillä jos aion 
lähteä, se on tehtävä nyt. Epätoivoiset ihmiset pyörivät ympärilläni, huutavat naama punaisena konduktöörille tai istuvat 
vain maassa kädet kasvojensa edessä. Minä en aio ikinä olla yksi heistä. Minä pystyn kohtaamaan tilanteen kuin tilanteen. 
Minä pystyn olemaan vahva. Minä pystyn päästämään irti menneestä. Minä olen kaunis ja rohkea. Minä painan kädet 
korvilleni ja suljen silmäni, sillä yhä useampi ihminen ympärilläni on yhtynyt vihan ja epätoivon huutoon. Mutta he ovatkin 
heikkoja, melkein säälittäviä. He eivät pysty hyväksymään ettei elämä aina suju niin kuin haluaa, he ovat jumissa. He eivät 
pääse eteenpäin, mutta minä pääsen. Minä toimin juuri kuten ihmisen kuuluukin toimia. Minä en pelkää, minä aion ostaa 
pelkän menolipun, koska minä olen vahva. 
Äkkiä nousen ylös ja lähden kävelemään kohti aseman ovea. Toisaalta, kuka ikinä väitti minun olevan vahva? Kuka ikinä 
väitti minun pystyvän toimimaan kaikissa tilanteissa? Kuka ikinä väitti minun pystyvän lähtemään, ja miksi minun edes 
pitäisi? En minä ole kaunis enkä rohkea! Sellaisia ihmisiä on vain tv:ssä, eivätkä hekään aina jaksa vetää rooliaan! Miksi 
minun pitäisi, kun olen oikeasti aivan liian pieni ja heikko? 
Pling, plang, plong, kaiuttimesta kantautuva lempeä naisääni pysäyttää minut. Hän kertoo, ettei syytä paniikkiin ole, sillä 
paluulippuja syytävää laitetta ollaan korjaamassa parasta aikaa ja tilanne palautuu ennalleen viimeistään huomisaamuun 
mennessä. Hän esittää pahoittelunsa koko henkilökunnan puolesta. 
Minä voisin itkeä. Huomenna. Minä lähden vasta huomenna. Huomenna minä pystyn lähtemään, sillä huomenna myydään 
myös paluulippuja. Tai ehkä ostan huomenna pelkän menolipun. Kyllä, huomenna minä olen vahva, enkä osta paluulippua, 
vaikka niitä myytäisiinkin! Minä lähden, mutta vasta huomenna. Huomenna aloitan myös tupakkalakon. Sydämeni valahtaa 
polvien alapuolelle, kuten aina kun jään kiinni valheesta. Pidättelen kyyneleitä parhaani mukaan; kukaan ei ole vielä saanut 
konkreettisia todisteita hetkellisestä heikkoudestani, eikä saakaan. Hengitän kerran liian syvään ja laitan jalkani liikkumaan 
kohti laiturin penkkiä. Tätä taistelua en aio hävitä. 
 
Häly ympärilläni on vähitellen hiljentynyt ja asema autioitunut. Junavuoro toisensa jälkeen on peruuntunut matkustajien 
puutteen takia. He odottavat että paluulippuja syytävä laite saataisiin korjattua. Jäljellä on minun lisäkseni ainoastaan vanha 
pariskunta, joka istuu aseman toisella puolella. Heidän määränpäänsä lukee samanlaisissa lippalakeissa. 
Pling, pang, plong, kaiutin särisee yhdeksännen kerran kahden viimeisen tunnin sisällä. Poikkeuksellisesti innostunut 
naisääni kaikuu tyhjällä asemalla. Paluulippuja syytävän koneen korjauksessa on edistytty ja nyt paluulipun voi saada jopa 
23 prosentin todennäköisyydellä, hän ilmoittaa. Laitteen lopullisesta korjaantumisesta ei tosin ole 100 prosenttista 
varmuutta. 
Ääni hiljenee huomattavasti viimeisen lauseen aikana. 
Hetken aikaa prosentit lentelevät päässäni, mutta häädän ne tahdonvoimalla pois ja suljen korvani. On jo liian myöhäistä. 
Näin tämän pitää mennä ja näin tämä myös tällä kertaa menee. Lopulta kuulen tutun äänen, kun juna lähestyy laituria. 
Vilkaisen vanhaa pariskuntaa, ja juuri ennen kuin juna peittää heidät näkyvistä, vanha mies nostaa katseensa, ja hymyilee 
minulle melkeinpä ivallisesti. Pääni tuntuu pyyhkiytyvän hetkessä täysin tyhjäksi, ja nousen junaan ihmeen kevyesti. 
Konduktööri on suunnattoman iloinen nähdessään minut, päivän ensimmäisen matkustajan. Hän hyörii ympärilläni, nostelee 
laukkujani tavaratelineelle ja kyselee lähes käsittämättömiä kysymyksiä. Minä tuijotan ikkunasta vanhaa miestä, jonka leveä 
hymy on täynnä ystävällisyyttä, eikä onnellisilla kasvoilla näy häivähdystäkään ivasta. Katson vähintään yhtä leveästi 
hymyilevään konduktööriin, ja kysyn, mikä on mahdollisuuteni prosenteissa saada myös paluulippu. 

 
 
 

nimim. Kaaos 
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Kukkulalla he kartoittivat taivasta 
sisällä talossa äiti ihaili kuvaa 
siitä mitä heistä ei saisi tulla. 
 
Veli opetti toista soittamaan 
painoi itse pedaaleja: 
toinen oli kasvanut 
koskettimista ylöspäin. 
 
He asuttivat surun taloa. 
Ikkunoissa sade teki itsestään tähtitaivaan: 
sisään suljettuina he kartoittivat 
petollisen sateen. 

 
 
 
 
 
Vertasin ihoani hänen omaansa, 
annoin hänen nauraa kosketukselleni. 
Mutta tämä oli tärkeää 
tahdoin tietää 
kuinka lähellä olin aurinkoa 
kuinka lähellä häntä. 
 
Jos jos, jos tuo ylpeä tähti sallisi 
karkaisin sen luota hänen luokseen. 
Hänen jonka hipiä oli vaalea 
kuin niityttömät heinät. 
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Kulmahammas 

 
 
Sä tiedät kyllä mikä sänky purettiin tänään, 
laudoiksi asti. 
Ja sä tiedät kyllä mikä patja myytiin eteenpäin, 
kuin halpa huora. 
 
Mielet tunsivat toisensa jo vuosia 
ennen kehojen kohtaamista, 
joten se tapahtuma itsessään 
oli jo törmäyksen kaltainen. 
Kättely. 
 
Nyt en saa unta ennen kuin suon itselleni 
niskaani suudelmasi kaiun 
Vain suudelman, varoen hampaita, 
piilotellen kulmahampaita. 
Meillä molemmilla oli ne 
mutta oikeasti rakastit vain omiasi. 
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Maija Kurjenluoma 
nimim. Nuuka 
lyriikka 2. sija 

 
 
 
 
 
 
 
 
On huone jossa hän on yksin. 
Lehdet saapuvat hänen nimellään 
ja vain erehdyksessä kirjeet 
on osoitettu jollekin toiselle. 
 
Mutta täällä talot ovat 
kasvaneet korkeimmiksi kuin puut 
ne täyttävät horisontin 
kuin pelästyneet naakat 
ne kehystävät taivasta. 
Paljasta maata on vähän 
ja katseen tila kapea; 
missä ovat etäiset  
saavuttamattomat metsät  
joihin hän karkotti 
painajaistensa sudet? 
 
 
I, K, N, T, H, R; 
 (Pasila, Böle. Junat Kirkkonummen suuntaan lähtevät raiteelta _. 

 Hän ei kuuntele kuulutuksia.) 
S, U, L, E 
 
 
Talossa ovat asuneet kaikki romanttiset 
kapeauumaiset naiset 
ne joiden morsiuspukua 
sitä yhtä ainoaa 
hän koettaa ylleen  
unohduksentuoksuisissa huoneissa. 
 
Hän on nimennyt kaiken kuin tähdet 
seisoo kaivon kannella 
laskemassa taivaansa kuvioita 
lintukallioilta keveisiin metsiin 
ja humalluttavaan tuuleen. 
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Lähdettyään hän kantaa  
puita mukanaan kuin lasta 
ainakin luulee niin 
hiusten alle jäävät oksat 
ne pitävät niskan suorana 
ylpeydestä siitä 
mistä ovat tulleet. 
 
 
InterCity 55, InterCity 57, Pendolino 59, Pikajuna 265 
 
 
Takaisin maakuntaan 
jossa rakkaus pitää tietää 
sitä ei kuluteta sanoihin. 
Ikkunoista näkee  
aina näkökyvyn ulottumattomiin. 
Tasaisia teitä pitkin kulkee harvoin 
ihminen jota hän ei tunne; 
joet ovat syviä kuin hiljaisuus 
pelloilla seipäät kaataa 
kateellinen tuuli ja  
veljesviha. 
Vain hän tietää 
miten paljon matkalaukut pelastivat 
mutta nopeasti niistä tuli raskaita 
kävi vaikeaksi kantaa  
kehon mukana kolmea maisemaa.  
 
Aina ne kutsuvat häntä luokseen 
katalat armottomat kiskot. 
Lopulta, hän ajattelee, 
hänestäkin tulee kuin juna: 
ei osaa kulkea missään 
ellei jalkojen alla ole rautaa. 
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Oskari Stenius 
nimim. Vaapukkamehulla vyötetty peijaishirvi 
proosa jaettu 3. sija 
 
 
 
Suihkussa partakone jää alaleuan vaaleisiin tupsuihin kiinni ja vinkaisee sairaasti. Se siis 
kostaa eilisen, vihoittelee siitä, että unohdin viedä sen kohtauspaikalle heilastelemaan 
vaatekaapissa lymyävän neiti Laturin kanssa. Hinkkaan ylös, hivutan kojetta sivulle ja 
lopulta alas, jumissa on, täysi-ikäisen miehenmerkit sen roottoreiden välissä. En voi huutaa 
kämppäkaveriani hätiin, sillä hän ei ole tottunut näkemään minua ilkosillani tai edes 
huuhteluaineen kovettamaan nukkapyyhkeeseen kietoutuneena. Karjaisen maskuliinisuuden 
huipentuman likaiselle peilille ja vetäisen yhdellä epäergonomisella liikkeellä ajurin irti 
itsestäni. Pari millilitraa rumaa verta, kaistale sileää ihoa ja jousimaiset proteiiniulokkeet 
putoavat lavuaarin aukosta alas. Itse rouva Asiakaspalvelu - koiriaan palvova 
vuoropäällikköni - vaatii ehyttä, rakenteeltaan moitteetonta ulkonäköä. Voi sitä 
asiakaspalautteen määrän kasvua, jos kerran unohtaa vetäistä kalliit lähdevesivoiteet 
nenänpäähän tai hammasvälit haiskahtavat karvapeitteiselle joululimpulle. Pukeudun 
ruutuasuun ja juoksen lumetonta männikköä pitkin, kunnes seitsemänkymmentäkaksi avaa 
ovensa ja päästää minut sisäänsä.  

Leimaan itseni kellokortin kortilla korttilaitteeseen, joka rääkäisee vaimean 
huutomerkin näytölle, jos erehdyn painalluksen valinnassa. Vaatteet olen vaihtanut paria 
hetkeä aikaisemmin sataprosenttisen hien lämmittämässä pukuhuoneessa, joskin jäin 
housujeni taskusta kiinni ovenkahvaan, mikä vei palkastani noin kymmenen sekuntia, noin 
yksitoista senttiä. Kassa, sali, kassa, asiakaskäymälät, kassa, kassa, työntekijöiden WC:t. 
Valmistun todennäköisesti tasan kuuden kuukauden päästä, jolloin lennän oitis 
Stockmannille tästä likaisesta nautarasiasta. Siellä tulen olemaan onnellinen, tyytyväinen, 
omieni parissa ja kauneimmillani. 

Pystyn minä silti vaikuttamaan, kertomaan itsestäni, olemaan 
ilmaisutaitokykyinen ja epäautistinen ulkomaailmalle. Juuri eilen, päivänä joka säilyy 
mielessäni vuosikymmenet, kerroin asiakkaalle rentoon sävyyn erikoisesta, kynsiään 
kyyläävästä enostani. Miesparka nimittäin kulkee melkein huomaamaton talkkipurkki 
kuluneiden sormiensa otteessa ja puhuu pelkästään kiireestä ja halvoista marketeista. 
Sairaseläkkeellähän hän murjottaa, mutta sitä eivät kopeat asiakkaat halua kuulla, vaan 
mieluummin he nimittelevät minua hitaaksi amatööriksi, jonka pitäisi irtisanoutua ja kuolla 
yksinäisenä ja alastomana puuttomaan metsään. 
   “Se on kehitysvammainen! Sille pitää käydä sanoo, et pohja puuttuu!” 
täydellisyyteen pyrkivä toverini kuiskaa liian äänekkäästi korvaani ja vaatii toimia. Olen 
vastuussa, tarkastelen tilannetta silmät loistaen ja hymistelen hermoheikolle vieressäni. 
Keittiön omat puuhakokit löysivät purilaisen pohjan uunin perukoilta, ja kehityksessä 
hieman jäljessä tallustava yksilö on juuri ahmaisemassa maksetun hollantilaispihvin kitaansa. 
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Kynnet valkaistuvat maukkaasta majoneesista, mutta hyvällä ruokahalulla kuorrutettu ovela 
hymy ei katoa mihinkään. Korkeuksista laskeutuvat reippaat kiitokset läpäisevät 
poskipäitäni, kun ongelma aukenee ja pakkaa itsensä pois näkyvistä. 
   Seuraava palveltavani on kiinteä pariskunta, jonka tuorein lisäys vaatii 
ranskalaisia perunoita. “Meidän lapsemme ensimmäinen roskaruoka-annos”, isä hihkaisee 
silmät laajentuneina ja hipelöi pöydän muffinivuokaa. Vasemmalta puoleltani kuuluu 
samanlainen ihastunut vinkaisu, mikä aiheuttaa päiväni sosiaalisen kanssakäymisen 
huipentuman, kun me neljä hekumoimme merkittävää anekdoottia mummolle vietäväksi. 
   Vaikka suuni pysyy usein yhtenä myttynä naisen keilapallon kokoisen 
hermokeskuksen nupissa, olen kehittänyt muita keinoja viestittää työntekijöille ja 
asiakaskunnalle painavaa tietoutta itsestäni ja persoonastani. Pöydät. Illan päätteeksi, kun 
viimeinenkin alkoholisoitunut rapu on paukauttanut perheravintolan pääoven kiinni, ujutan 
käteni kokonaisen vuorokauden märässä desinfiointipilvessä lojuneeseen rättiin ja kaivan 
siivouskomerosotapari pulloa tujua ainetta. Kivettynyt ketsuppimönjä on hankalin pala, 
toiseksi sijoittuu hujan hajan levinneet amerikkalaiset pippurimuruset, joiden pakoa 
voimakkainkaan myrkky ei pysty estämään. Vetäisen märällä paperilla puolikkaan sujauksen 
kohteesta, mitä seuraa alan täydellinen eristäminen muusta pinnasta. Puhdasta, virheetöntä, 
mutta oikein säihkyvää. Mutta ne pöydät; vedän ne irti toisistaan ja asettelen jokaisen 
yksikön tasaisen välimatkan päähän toisesta. Vaadin tasa-arvoa, luon pari 
yksinhuoltajapöytää tuolitaakkoineen roskakorin edustalle ja muutaman kassan viereen. 
Turha minua on väärin käsittää: en minä katkera tai mitään sen suuntaistakaan ole. Satun 
vain tuntemaan hienoista solidaarisuutta asiakaskuntamme yksinäisiä jäseniä kohtaan; niitä, 
jotka työskentelevät itseni lailla päivästä toiseen, ilman suhteita, ilman naisia ja miehiä, 
palaavat ja tulevat ja riutuvat kerrostalohuoneistoissaan. 
   Palaan tänne vielä huomenna, ylihuomenna, mutta torstaina irtisanoudun. Illan 
toiseksi viimeinen asiakas - nyrpeä helmirouva - olisi yhtä hyvin voinut olla kammottava 
teini kinuamassa nopeampaa palvelua, vaatimassa hohdokkaampaa vastinetta 
mielihaluilleen ja äidin antamalle rasvaiselle viisikymppiselle. 
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Minun oikeasta kädestäni 
 
 
 
 
Pojalla on rohtuneet huulet ja suuri, sipulinmakuinen suu, joka nielaisee minut kokonaan.  
Painun syvemmälle nuhjuiseen autonpenkkiin. Radiossa soi Carrie Underwood. 
 
Jesus, take the Wheel, take it from my hands 
 
Poika nojaa minua kohti ja siirtää kätensä niskani taakse elokuvista opittuun tapaan. Minua naurattaa tilanteen 
fiktiivisyys, ja huomaan huulteni supistuvan hihitykseen. Poika vetäytyy ja katsoo minua pidätellen itsekin 
virnettä. Hän muuttuu taas tavalliseksi Daveksi. 
Kyllä me molemmat tiedämme. 
 
Tullessani tänne luulin pysyvän samana kuin lähtiessäni. Tullessani tänne luulin kaiken muun olevan toisin, 
olevan jotain kaukaista ja käsikirjoitettua, mielettömän vierasta. 
 
Cause I can`t do this on my own 
  I`m letting go  
 
Dave silittää rattia etusormellaan. Täällä WaCR, Wantuga Christian Radio. Lauantai-illan pehmeitä lauluja 
uskoville. Daven autossa soi usein WaCR, kuulemma useimmiten tavan vuoksi. Huonoina ja hyvinä päivinä se 
soi itsensä takia. 
Jewelin Hands. Dave laittaa radion kovemmalle. 
 
If I could tell the world just one thing 
It would be that we`re all OK 
 
Tullessani tänne tiesin, etten tapaa näitä ihmisiä enää koskaan. Tunsin voivani hallita itseäni ja kertoa sen, minkä 
haluan. Valehdella päin naamaa. Huomaan koskettavani tynkää. 
 
And not to worry `cause  worry is wasteful… 
 
Davelle kerroin tässä autossa tällä tienpätkällä, katse jossain tyhjän tontin rajoilla. Dave kuunteli minua 
vakavasti. 
 
…and useless in times like these. 
 
Minä olen aina ollut ylimääräinen. Luonnonoikun osa. Loinen. 
Syntyessäni pitelin Minnasta kiinni lujaa, ja hän piteli takaisin. Solmu oli lihainen ja luinen ja sen läpi kulki 
verta kehosta toiseen. Kuvissa kauheinta on nähdä kolme paksua ja vääntynyttä sormea. 
 
My hands are small, I know 
 
Dave sytyttää tupakan ja vilkaisee vaistomaisesti peruutuspeiliin. Minusta on aina huvittavaa, että hän on 
tarpeeksi vanha vastaamaan omasta, minun ja muiden autoilijoiden elämästä, muttei saa ostaa omia tupakoitaan. 
Minun on pakko suukottaa häntä poskelle. Jewel huokailee radiossa. 
 
And heartache came to visit me 
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Erään teorian mukaan jo kerran kahdeksi jakautuneen alkion tytäralkiot tarttuvat toisiinsa uudelleen. Kaksi 
sadoista tuhansista haljenneista. 
 
But I knew it wasn`t ever after 
 
Vielä harvemmin kerran tarttuneet ovat toistensa peilikuvat. Sitäkin harvinaisempi olen minä, käsittämättömyys. 
Mummi sanoi, että meidän sydämemme vain tahtoivat lähelle toisiaan. 
 
My hands are small I know 
Minna ei ikinä ole hävennyt tynkäänsä. Hän esitteli sitä koulussa kiinnostuneille. Oikealla kädellään hän on 
motannut montaa häntä valepukiksi haukkunutta poikaa. 
 
But they`re not yours, they are my own 
 
Minä kävin eri koulua kuin Minna. Aamuisin lähdimme busseilla vastakkaisiin suuntiin ja omiin elämiimme. 
Iltapäivällä palasimme taas takaisin, leikimme ja teimme läksyt yhdessä. Silloin minulla oli taas sisar. 
 
But they`re not yours, they are my own, and 
I am never broken 
We are never broken 
 
Dave puhaltaa savua sieraimistaan. 
 
We are God`s eyes 
God`s hands 
God`s mind 
 
Katson oikean käteni tynkää. Käsivarsi loppuu kyynärtaipeen jälkeen luontevasti, pehmeästi. Nostan sen hieman 
ylemmäs valoon ja tarkastelen sitä pitkään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nimim. Lapanen 
 

Carrie Underwood: Jesus Take the Wheel 
Jewel: Hands 
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Maria vai Magdaleena 
 
 
Et voisi laulaa enää yhtään paskaisemmin. 
Olet krapulainen enkeli muumilaakson marraskuussa, 
rivo kabaree ja shokkivärit, vihainen herätysliike. 
Kujarakkien cancan revittelee taustalla, 
kun hän rakastuu meikit valuneina ja nauru on räkäinen, 
niin pirun aito ja inhimillinen. 
 
Turhauduit pelaamaan heidän säännöillään 
koska heille olit epäkelpo 
kuten kaikki muutkin oppositiot. 
Se ei ole uutta. 
Sinä taisit tehdä siitä taidetta. 
 
Nyt hän antaa kuvallesi hyvänyön suudelmaa, 
toivottaa kauniit unikuvat. 
Samoihin aikoihin olet niin vitun vihainen 
pidät provosoivaa kivaa 
sinä valkea vallankumouksellinen. 
 
Meidän mörköjen äitilaulu 
haisuleiden isähahmo, he kusevat kengillesi. 
Hän tanssii kipinöitä loskaisilla kaduilla, 
kuten miljoonat muut tulitikkutytöt. 
Tässä maailmassa huoraksi kutsutaan viattomintakin 
ja vaarattomimpiakin viallisiksi. 
 
Te olette joukkovoima, saatanan lampaat, 
jotka syötte koneistojen kaukaloista geenimanipuloituja kauroja. 
Kun massat ovat hullunlehmäntauti, 
tuokin poika tappaa epätoivosta jolla halusit vain herättää, 
osoittaa ettei yksinäisyys ole yksin. 
Niinhän pyhiäkin kirjoja luetaan väärin. 
 
Kujarakkien cancan revittelee taustalla, 
kun hän rakastuu meikit valuneina ja nauru on räkäinen. 
Olet rehellisintä mitä hän on nähnyt; 
melko ruma kädellinen, 
aika kaunis raatokärpänen, 
kuten ihminen. 
Ajattelija narrin roolissa, 
kaunis mies. 
 
Unieni maailmat olet sinä ohjannut, 
niissä tapoimme toisemme ja virnistimme synkästi. 
Kysyit minua kaljalle tuonpuoleisessa 
samalla kun vuodimme kuiviin vierekkäin. 
Emmehän koskaan tapaa. 
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Shh 

 
Yön pikkutunneilla kuulen joskus äänten kuiskivan komerossa. Hiljaa kuuntelen, mitä ne 
sanovat, makaan väärin päin sängylläni, mitä muutakaan voisin tehdä. Pimeän huoneen 
kädet puristavat minua lempeästi ja katson pimeää silmiin. Äänet supattavat asioita minusta, 
asioita jotka piilotan päivisin sukkalaatikkoon. Otan vastaan kuiskaukset ja nyökyttelen. 
Pimeys tietää, mitä oikeasti olen. 

Valkeat raidat virtaavat katon rajassa, huoneeni poikki, poispäin minusta. 
Lähden niiden mukaan ja äänet tirskuvat, sillä varpaani heiluvat kuin perunat. Yhä maaten 
ylösalaisin sängyssä, liidän katon rajassa seuraten raitoja. Ne johdattavat minut huoneiden 
poikki, tummia hahmoja istuu sohvilla. Ne katsovat minuun ja hymyillen paljastavat 
valkoiset hampaansa.  
   Sänkyni on pehmeä, valkoiset raidat virtaavat eteenpäin. Pimeä komero 
alapuolellani on täynnä ääniä ja tummia käsiä. Kuuntelen uteliaana, mitä ne minusta sanovat, 
mutta siellä puhutaan perunoista. 
   Raidat ovat kavenneet ja hidastuneet, ne tiputtavat minut pian lattialle, joka 
vajoaa. Pimeän kädet rutistavat minua kuitenkin aina hellästi ja tiedän olevani turvassa, 
sängyssäni. Hitaasti pyörähtäen ympäri liidän huoneiden poikki ja mustat hahmot virnistävät 
minulle. Täysin raukeana uin pimeydessä, valkeiden raitojen kadoten takanani ja kuiskausten 
vähitellen väsyen. 
   
Oman huoneeni hengitys huokailee edessäni ja kauhoen ilmaa allani sukellan sen 
keuhkoihin. Oltuani kaiken aikaa omassa sängyssäni, makaan sillä taas ylösalaisin. 
Kuuntelen kuiskausten vaimenevaa ääntä, jolla ei ole minulle mitään merkitystä. 
   Hengittäen huoneeni happea, palaan siihen rauhalliseen valppauteen, joka 
lennättää minut taas pois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nimim. Kuma-San 
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Lempeästi lepattavista paikoista 
kannan valoa säilöön 
       siihen lipaston laatikkoon 
       joka aukeaa vain tönäisemällä 
Eilen haistoin pakkasen, 
se syö laiskuuteni 
mutta myös teot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me tulimme liian aikaisin ja kasvoimme vaivalloisiksi. 
Olimme kengät kauniin naisen eteisessä 
aina tiellä aina potkittavia. 
Sen saattoi tehdä ilman syyllisyyttä 
olihan hänen ansiotaan että olimme tässä. 
 
Häpeämätön nainen rakastaa paljaita olkapäitään. 
Vailla huiviaan hän ajattelee olevansa kaunis 
melkein yhtä viehättävä kuin silloin 
ennen kuin me hyödyttömät jäimme kiinni hänen vartaloonsa. 
 
Jollain tapaa vaikea kuvitella meitä lapsiksesi, äiti. 
Me jäimme junaan nukkumaan 
kun sinä astuit sateiselle asemalaiturille 
savuke sormissasi hellemmin kuin kätemme koskaan. 
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Mutta siitä lähtien 
Päivänsäde hiipi 

joka ilta 
     kutittamaan Menninkäisen nenää 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pöllöt asuivat peilien takana. 
Ne lensivät hänen luokseen  
aina kun hän itki. 
Pehmeinä kuin ilma 
ne istuivat hänen solisluilleen, 
ja kynnet painuivat ihoon 
syvälle suoniin saakka. 
 
Olen kuunnellut kun  
hän itkee: 
vain pehmeitä siiveniskuja 
kun hän on särkynyt  
jollain lailla jostain kohtaa. 
 
Luulin puiden tuntevan lintunsa 
mutta ne ovat vaiti tuulella 
ja katoavat kun ovi avataan. 
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Olkavarsistaan tatuoidut laihanluisevat miehet 
(Niin, olenhan aikamoinen pakkaus; silmissäni lukiotytön viattomuus, 
mutta silti, huh miten porno) 
opettavat polttamaan pilveä ja pussaavat pimppiä. 
 
ryttääntyneitä kauppakuitteja raaputettu täyteen tärskyviä levysuosituksia 
tärähtävät tajuntaan vallaten kaikki 17 neliötä ja pätkän päiväkirjaa 
–  tietävät sen itsekin 
filttereitä loppuunkäytettyjä stendareita korkkeja tölkkejä tiskiä 
levähtäneet lakanat ja ihanan tiukka vittuni hellänä 
 
Helsingin Yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 
Sibelius Akatemia 
Lahden muotoiluinstituutti 
Valokuvausta Venetsiassa 
 aika omahyväisiä tai muuten vaan raivostuttavia pätijöitä 
 mutta ah, niin lahjakkaita! 
Lievän mittakaavan kapinaa vailla aavistustakaan ajasta 
Soitetaan, jos muistetaan 
         viimeistään pilkun jälkeen saattaa panettaa 
 
Huomaan katsovani naisia sovinistin silmin 
Kuolaan kikattavia kajaltypyköitä (tyhmänoloisia mieluiten) 
   hävyttömiä hutsuja 
   humalauhmailijoita ja törkeästi söpöileviä beibejä. 
   Niitä, joiden hameiden alta paistavat mustelmaiset polvet. 
Alan tehdä samaa kuin tribaalikuvioiset taidekundini. 
Unohdan vastata viestiin 
 sori mulla on tässä muuta puuhaa, 
 ei ehdi nyt nuolla haavoja, 
 tuurata tyttöystävää tai 
 nyökytellä kun kerrot kirjoittamistasi ällistä ja 
hurmatuista pääsykoetuomareista 
Ja mitä, alkavat soitella perääni! 
 
Biologia eläköön 
ja Antiikin Kreikka, minusta tuli maskuliini 
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Eikä taivaskaan ollut rajana 
 

Ensin tuli haju. Se toi mieleen kesäisen kauppatorin, ja lokit kalakojujen yllä. Asiaa ei ehtinyt miettiä 
sen pidempään, sillä siinä samassa edestä kuului rysäys, ja metro pysähtyi kuin seinään. Matkustajat 
lensivät huudahdellen toistensa syliin tai pitkin pituuttaan lattialle. Korvat edelleen kirkuvasta 
jarrutusäänestä soiden, he kompuroivat hetken kuluttua yksi toisensa jälkeen hämmentyneinä ylös. 
nopeimmat ja vahvimmat nousivat nopeasti jaloilleen, ja syöksyivät ikkunoihin, nähdäkseen mistä oli 
kyse. Muiden uteliaiden oli tyydyttävä kurkkimaan heidän päidensä välistä. Kysymykset sinkoilivat 
pitkin vaunua, ja pieni mummo päivitteli lattianrajasta sitä surkeaa oravaa, joka oli tällä kertaa eksynyt 
raiteille. Vähän aikaa vaunussa vallitsi pieni sekasorto, sellainen, joka syntyy ihmisten keskuudessa, 
kun jotain tavallisuudesta poikkeavaa tapahtuu keskellä muuten ihan tavallista päivää. Nuori 
naisvartija päätti ottaa tilanteen kerralla hallintaansa. Hän kehotti ihmisiä hieman liian kantavalla 
äänellä rauhoittumaan, ja istumaan paikoilleen. Hän painotti, että metron kapteeni - tai siis ajaja - 
kertoisi varmasti pian mistä on kysymys. Mutta tässä vaiheessa suurin osa ihmisistä oli jo itsekin 
päätynyt siihen, että olisi parempi jäädä kiltisti odottamaan tuota kuulutusta, joka luultavasti kertoisi 
jostain yllättävästä teknisestä viasta - taikka kuolleesta oravasta. 
 
Sitten tuli ääni. Se oli mahtava ja pelottava ääni, joka ei muistuttanut mistään aikaisemmin kuullusta. 
Se tuntui nousevan korkealle päiden yläpuolelle ja laskevan hyvin alas jalkojen juureen, värisyttäen 
koko kehoa. Äänen loputtua vaunuun laskeutui kaikuva hiljaisuus, joka painoi rintaa ja teki 
hengittämisen vaikeaksi. Vaunun perällä pieni vauva purskahti itkuun, ja laukaisi uuden kyselytulvan, 
jossa oli uusi, pelokas sävy. Haju, joka oli jo hetkeksi unohtunut, voimistui nyt entisestään. Jotkut 
nyrpistivät nenäänsä tai puristivat sen peukalon ja etusormen väliin, näyttäen melkeinpä 
närkästyneiltä. Mitä he olivat tehneet ansaitakseen tällaista kohtelua julkisessa liikennevälineessä, 
keskellä kiireistä arkiaamua? 
Nuori naisvartija puhui taas, nyt astetta heikommalla ja hieman värisevällä äänellä. Hän piteli 
kädessään radiopuhelinta, joka oli juuri vahvistanut ikkunapaikan saaneiden keskuudesta levinneen 
huhun; raiteille oli pudonnut jotain, joka nyt tukki tien. Samassa jostain kuului räsähdys, ja pieni 
kapinallinen joukko ihmisiä alkoi virrata ulos rikkinäisestä ikkunasta. Tämä sai aikaan joukkopaniikin, 
ja pian puolet vaunussa matkustaneista ihmisistä seisoi vartijan vastalauseista huolimatta ulkona. 
Jokaisen katse oli jähmettynyt metron etupäähän.  
 
Silloin minä näin sen. Se oli juuri sellainen kuin kaikissa luontodokumenteissa; sininen ja valtava. Sen 
paino oli saanut osan sillan rakenteista romahtamaan ja raiteet taipumaan lieväksi alamäeksi. se huusi 
uudestaan ja ääni kaatoi minut takamukselleni. Kompuroin takaisin jaloilleni, ottamalla tukea sillan 
kaiteesta. Luulin olevani peloissani, mutta astuinkin muutaman askeleen eteenpäin, kunnes seisoin 
sillä kohdalla, missä raiteet alkoivat taipua alaspäin. Vartija oli tullut ulos metrosta. Hän yritti aivan liian 
kantavalla äänellä, ja kaikin keinoin vakuuttaa ihmisille, ettei raiteilla ollut mitään nähtävää, ja että 
virkavalta oli jo matkalla selvittämään tilannetta. Silloin minä pinkaisin juoksuun. Alamäki alkoi 
kuljettaa jalkojani lähes itsestään, ja venytin jokaista askeltani muutaman sentin liikaa, jotta olisin 
osunut puulankkujen väliin jääville jalansijoille. Jouduin toden teolla tasapainottelemaan, sillä raiteet 
alkoivat käydä märiksi ja limaisiksi, mitä lähemmäs pääsin. Kesken juoksuni huomasin, että raiteiden 
loppupää taipui yllättäen äkkijyrkkään alamäkeen. Yritin pysäyttää vauhtini, liukastuin, ja syöksyin 
loppumatkan jalat edellä syvään rotkoon, joka päättyi korkeaan siniseen seinämään. Makasin hetken 
selälläni katsellen taivaalla surisevia helikoptereita. Kaikki näytti valtavan pieneltä verrattuna eläimeen, 
jonka alle jalkani olivat iskeytyneet ja jääneet jumiin. Nousin istumaan niin ylös kuin pääsin, ja katsoin 
silmät suurina lähes koko taivaan peittävää sinistä ja röpelöistä pintaa. Haju oli näin lähellä niin 
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voimakas, että luulin pyörtyväni.  
 
Ojensin kättäni toteuttaakseni ensimmäisen elämäntehtäväni, jonka olin ottanut 5-vuotiaana enoni 
palattua yhdeltä Grönlannin-matkoistaan, ja painoin kämmeneni varovasti suunnattomaan, limaiseen 
kylkeen. Sitten liu’utin sitä muutaman kerran vasemmalta oikealle. Kylki nousi kuin hidastettuna ensin 
ylös, ja sitten alas, ja jossain syvällä tunsin pienen henkilöauton kokoisen sydämen raskaan jyskeen. 
Yhtäkkiä jostain alkoi kuulua huutoa ja kiljuntaa, jotka peittyivät kolmannen, ja tähän mennessä 
kovimman mylväisyn alle. Tärykalvot haljenneina katsoin taas taivaalle, ja näin helikoptereiden seassa 
valtavan pyrstön, joka kohosi yhä korkeammalle. Huuto jatkui, ja koko ruho jalkojeni päällä tuntui 
jännittyvän, kunnes yhtäkkiä pyrstö hävisi näkyvistä, koko maailma romahti ja minä peityin hyiseen 
veteen. 
 

*** 
 

Avasin silmäni. Oli pimeää, ja kaikki näytti oudolta, mutta silti tutulta. Ymmärsin kelluvani vedessä. 
Minun oli yllättävän lämmin, vaikka näin ympärilläni möhkäleitä, jotka näyttivät aivan jäävuorilta. Koetin 
liikuttaa käsiäni. Ne eivät liikkuneet, kuten niiden olisi pitänyt liikkua. Muistin jalkani, ja olin varma että 
ne olivat molemmat tuusan nuuskana, mutta samassa oivalsin, ettei minulla ollut jalkoja. Silloin 
edestäni alkoi kuulua meteliä, joka vähitellen voimistui, ja tuli minua kohden. Jähmetyin täysin 
paikoilleni, en edes hengittänyt. Hetken kuluttua kahden jäävuoren välistä lipui esiin pieni laiva. Laivan 
kannella seisoi joukko ihmisiä, jotka viittoilivat toisilleen tuijottaen minua. Minä tuijotin takaisin, kun 
äkkiä tunnistin enoni. Hän seisoi etummaisella kannella, ja katsoi minua outo ilme uurteisilla 
kasvoillaan. En tiedä miksi, mutta siinä samassa sukelsin niin syvälle kuin pääsin, ja lähdin uimaan 
hurjaa vauhtia eteenpäin. Mitä kauemmas etenin, sitä hiljaisempana kuulin laivan aiheuttaman metelin 
ja miesten huudot, mutta en silti uskaltanut pysähtyä. Jonkin ajan päästä aloin kuulla ääniä veden alta. 
Ne olivat kauniita ja tuttavallisia ääniä, jotka liikkuivat kaikki samaan suuntaan kuin minä. Uin monta 
tuntia. Joskus äänet tuntuivat kuuluvan hyvin läheltä, välillä taas kauempaa ja joskus koko meri oli 
täysin äänetön. Välillä lauloin itsekin, täyttääkseni hiljaisuutta, ja uiminen alkoi tuntua kevyeltä ja 
vaivattomalta.. 
 
En tiedä kuinka monta tuntia tai päivää oli kulunut, mutta yhtäkkiä huomasin, etten enää uinut. En 
edes kellunut, vaan makasin tönkkönä kuivalla maalla. Jossain takanani kuulin meren, mutta se oli 
liian kaukana. Ympärilläni oli paljon liikettä, sekä taivaalla että maassa. Kaikkialta kuului meteliä ja 
huutoja, ja äkkiä jokin alkoi vetää minua raskaasti pitkin kovaa maata. Itkin ja huusin. Minusta tuntui 
kuin kaikki sisäelimeni olisivat painuneet kasaan. Tahdoin kuolla siihen paikkaan, kun yhtäkkiä tunsin 
meren nahallani. Suolainen vesi otti ruhoni avosylin vastaan. Se kellutti minut ohi saarien, joilla 
kasvavat rakennukset näyttivät etäisesti tutuilta. Meri kävi yhä avoimemmaksi, ja isommaksi, kunnes 
lopulta näin nousevan auringon valossa kimaltavan horisontin. Minä en enää jaksanut odottaa ja 
ponnahdin silkasta riemusta viimeisillä voimillani korkealle ilmaan. Alas tullessani en kuitenkaan 
laskeutunut veteen, vaan yllätyksekseni osuin johonkin kovaan, joka murtui allani. Havahduin 
kirskuvaan ääneen, ja tajusin rojahtaneeni suoraan keskelle metron raiteita.  
 
Metro saapui asemalle minuutilleen ajoissa. Ovien avauduttua ihmiset tunkivat laiturille, ja lähtivät 
juoksemaan kilpaa rullaportaille. Minä en juossut. En halunnut hikoilla, sillä tiesin, että tulisin 
haisemaan koko loppupäivän kalalta.  
 
 
 
 
 

nimim. Ynk 
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Minne ikinä menetkin 
 
 
Minä seison keskellä Helsinki-Vantaan ulkomaanterminaalin lähtöaulaa 2 ja yritän keksiä 
mahdollisimman monta syytä lähteä.  
Se on oikeastaan täysin turhaa, vain tapa viivyttää ensimmäisen askeleen ottamista. Tämä on leikki - 
kuinka pitkälle pystyn venyttämään tätä hetkeä ennen kuin se repeää. 
 
Katseeni harhailee matkalaukuista kaljuun päälakeen ja punoittavasta niskasta lakattuihin kynsiin. 
Kaiken kaaoksen keskellä hiljaisuus kaikuu kummallisen kovana. Aikataulut hyppäävät silmilleni päätä 
särkevän keltaisina. Noin tunnissa pääsisi Tukholmaan.  
Tukholma-syndroomaksi kutsutaan sitä, kun panttivanki kääntyy puolustamaan kaappaajaansa. Minä 
tiedän, mistä on kysymys. Minä olen tämän maan, tämän kaupungin panttivanki, ja vapauteni 
vastineeksi ne tahtovat elämäni. Ne tahtovat jokaisen, jota olen koskaan rakastanut, jokaisen, jota olen 
koskaan vihannut ja kaiken, mitä olen kokenut - ja minä huomaan väittäväni sen olevan vain 
kohtuullista. Minä en edes yritä paeta.  
 
Lentokentän kahvilat ovat naurettavan kalliita, mutta en jaksa välittää. Kahvin tuoksu rauhoittaa. 
Ihmisiä kulkee ohitseni koko ajan kuin pikakelauksella, ja kadehdin heidän kiirettään. Ei määränpäällä 
ole merkitystä vaan matkalla. Haluan olla matkalla. Minä kävelen aina liukuportaat päästäkseni 
mahdollisimman nopeasti - vaikka en ole menossa minnekään. 
 
Tyhmäkin tietää, mitä minulle tapahtuu, kun lähden.  
Ensin menen mahdollisimman kauas. Minä teen sen, mitä jokainen haluaisi tehdä, mitä jokainen joskus 
sanoo tekevänsä: minä aloitan alusta. Teen kaikkeni ja enemmän ollakseni uusi ja onnellinen. Hetken 
se toimiikin. Minä asun upeassa asunnossa ja saan mahtavan työpaikan. Ehkä aloitan jonkin uuden 
harrastuksen. Tapaan ihmisiä, tapaan sen jota olen odottanut. Nautin. Pian se kuitenkin alkaa. Alan taas 
huomata halkeamat asfaltissa, roskat katuojissa. Ne piirteet, joissa rakastuin ihmisiin, nousevat esiin 
entistä vahvempina ja vihastuttavat minua. Huomaan omat virheeni ja arjen kaavamaisuuden. Oma 
onnellisuuteni kuvottaa minua, samoin sen puute. Pian kai tajuan, ettei itseään voi paeta. 
 
Palvelutiskin takana istuvan naisen nimi on Annika. Annika on eilen ollut vanhempiensa luona 
päivällisellä, ja hänen äitinsä on jälleen kerran tehnyt parhaansa muistuttaakseen, kuinka kerrassaan 
mitättömän ja saamattoman ihmisen irvikuvan on mielestään tähän maailmaan synnyttänyt.  Annika 
esittää palvelualtista ja iloista samalla kun miettii, kuinka suuri tilastollinen todennäköisyys hänen 
äidillään olisi sairastua sepelvaltimotautiin.  
Annika hymyilee ja kysyy: “Meno vai meno-paluu?” 
Onnellisuus on yliarvostettua. 
 
 
 
 
 
 

nimim. Pam 
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Meno om pare ko olo 
 
sananparsi Paimiosta 
 
 
 
 

Ee juna miestä kaepoo eikä kahtakaan oota 
 
sananparsi Tuusniemestä 
 
 
 
 

Aja lujaa ja laula kovaa 
 
sananparsi Alavudelta 


