
 

 

 

Hetken aikaa voisin jopa kuolla onnesta 

 

 

Olohuoneessa on järvi, jonka rannalla sohvani lojuu. Istun sillä ja katson, miten kaikki palaa taas 

alkutekijöihinsä. Taaperot peruuttavat kontalleen ja kömpivät kuolemaan äitiensä kohtuihin, samalla 

kun uudet ihmiset nostetaan maan mullista tervehtimään taivasta. He saavat tuntea täydessä 

tietoisuudessaan 

auringon lämmön, ymmärtää sen käyttäytymisen ja polttaa silmänsä sitä katsoessaan. He nauravat ja 

surevat, näkevät läheisensä ja unohtavat heidät. Hetken aikaa voisin jopa kuolla onnesta. 

 

Tuijotan järven syviin silmiin ja itken hiljaa. Kyyneleeni viiltävät käsiini inhottavia haavoja, jotka 

vuotavat ja märkivät. Alleni muodostuvat punaiset lätäköt katsovat minua tuimasti silmiin ja 

virnistävät kuin naapurin räkänokat pienemmilleen, kun tahtovat heitä niin julmasti kiusata. 

Raivoissani minä syöksyn lätäköiden keskelle ja yritän hakata ne kadoksiin. Mutta sitähän ne 

haluavat, tempovat minut syvemmälle virtauksiin ja 

vaarallisiin valheisiin. Kuu romahtaa ylleni, suussa maistuu pahalta ja salamat pommittavat vettä 

ympärilläni. Se käynnistää minut aina uudestaan käyntiin juuri kun luulen kuolevani, vainjotta voisin 

menettää tajuni uudestaan. Vajoan syvälle ja lopulta lennän huipulta suoraan pohjamutiin 

pudottuani taas taivaankannen läpi. Kaikki haureus on pettänyt minut, häpeä ei huolinut minua 

lapsekseen, ylpeys hylkäsi minut kuin epäkelvon koiranpennun mutta minä elän. Hetken aikaa voisin 

jopa kuolla onnesta. 

 

Mutta eihän kaikki ole niin yksinkertaista. Palavat keinuhevoset ratsastavat läpi kaupungin, 

hengittävät 

metallia ja ukkosvoimaa. Selässään kekkaloivat vähintään yhtä hirviömäiset tuomiopäivän masiinat, 

nuo 

auringon ratsastajat. Heidän sydämissään on lämmin mutta ei sillä rakastavalla tavalla, joka haluaa 

ottaa 



syliin ja suudella. Nämä haluavat tappaa ja raiskata, kummin päin vain ja milloin tahansa, hyökyvät 

laitojen yli ja ottavat kymmeniä erilaisia taisteluasentoja ennen kuin lopulta valitsevat parhaan ja se 

yllään iskevät, 

repivät irti elämänkehdosta ja riistävät viimeisenkin mahdollisuuden päästä loppuetapille. Emme 

enää 

koskaan näe heitä jotka on valon tuolle puolen viety. Otan pesäpallomailan ja huudan 

maailmantuskaani 

ulos syöksyessäni yhtä konetta päin. Sen repiessä rintakehäni auki olen hetken aikaa itse rauha. 

Sodan 

jälkeen haudoille laskettu kukkaseppele, taivaalla lipuvat hiljaiset pilvilaivueetja laupiaan 

samarialaisen 

myhäily maailman rullatessa taas radallaan. Sitä kestää hetki, sitten kaikki alkaa alusta. Salama 

palauttaa 

minut taas elämään. Olen solvattu ja itse korjaaminenkin rasittaa liitoksiani, mutta minä elän. 

Hetken aikaa 

voisin jopa kuolla onnesta. 

 

Taistelun jälkeen seison keskellä kaikkea, nuorempana ja valmiimpana kuin koskaan ennen. Kaikki 

paha on kadonnut, tilalla vain pronssisia patsaita ja hopeisia viuluja. Entiset köyhät saavat nyt 

rauhassa juhlia kanssa kermapiirin. Olen täynnä tarmoa ja intoa, halua tehdä asioita paremman 

maailman ylläpitämiseksi. Mutta minun on kuoltava. Tämä on tyypillistä. Juuri kun inspiraatio iskee, 

pitää lopettaa. 

Annan taantumuksen ottaa vallan, polvistun ja ryömin takaisin kohtuun. Sulaudun osaksi 

äitiruumista, 

verestäni tulee hänen vertansa. Me jaamme saman lämmön, sen hyvän lämmön, joka elää ja 

hengittää 

kaiken takana. Se tuntuu hyvältä. 

Hetken aikaa voisin jopa elää onnesta.  
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