
Kummut 

 

Aamun sumu oli niin paksua että linnut eivät erottaneet niityn poikki kulkevaa naista. Sillä oli 

kädet puuskassa. Kaulukset pystyssä ja pienet kylmästä punoittavat korvat. Se nainen piileksi, ja 

siksi sille sopi niin hyvin tämä maa jossa usvan verho edeltää aamukastetta. Sitä samaa kosteaa 

ilmaa, joka puhdistaa keuhkot ja tekee hyvää iholle. Nahkasaappaat uppoavat heinikkoon. 

Villakangastakki kerää kasvin haituvia, ja hän kulkee sinne minne hänet on kutsuttu. Siellä tuulee, 

kaikki on kylmää, paitsi se valo joka jossain siintää, ja jota joku vartioi. 

 

-------------------------------------------- 

 

 

Raitiovaunu 

 

Pysäkiltä nousee nainen jolla on pantterilegginssit ja krepattu tukka. Se on kaunis, suttuinen ja sillä 

on tanssijan ryhti ja takamus. Sen takaa vaunuun loikkaa puudeli. Pieni pörröinen koira, jolla on 

hyvät refleksit. Tuolilla röhnöttää mies. Se katsoo naista. Kääntyy tarkistamaan perät. Sitten se 

katsoo koiraa. Loppumatkan se hymyilee lempeästi takaisin otukselle, joka säpsähtelee raiteen 

vaihtojen kohdalla. 

 

------------------------------------------- 

 

Tänään en jaksa hymyillä. Tänään en jaksa olla pieni, tai viaton tai alistuva. Tänään olen röyhkeä ja 

tavaton. Kävelen baariin ja päätän, että tänään on onnenpäivä sillä, jolla on raitaa paidassa. 

Nappaan sen vyöstä kiinni. Sormet jäävät puristuksiin, ja sanon jotain yläviistoon. Se on pahoillaan, 

sen kaverit jää sinne, mutta mä en ole pahoillani. Vähääkään. Kuiskin sille kaikki rivoudet mitä 

tiedän, ja vähän enemmän, ja se saattaa meidät jollekin ihmeelliselle planeetalle, jossa rakkaus on 



kuollut, mutta seksi sitäkin elävämpää. Puren ja lyön, sähisen, mutten liian lujaa. Suloinen parka 

on niin väsynyt, että vilvoitan sen lempeydellä. Pesen sen puhtaaksi, ja annan sen levätä. Poistun 

maahan, jossa on aikatauluja, eräpäiviä, jakkupukuja ja karjalanpiirakoita, ja hautaan matkalle sen 

eilisen tytön. Ensi kerralla olen taas joku toinen. Joku hillitty, nutturainen, kauluspaitainen, 

pitsirintsikkainen. Joku jonka saa kaadettua helpoiten pöydälle  

 

------------------------------------------- 

 

Jep jep, särjit mun sydämen. Makasin keittiön lattialla. Käänsin posken mattoa vasten, ja tunsin 

surevani. Vieritin kyyneleen siihen kirjavalle alustalleni, ja tunsin eläväni. Ajattelin ohimoitasi, 

kulmiasi, ja aivoja niiden takana. Ajattelin nyrkkejäsi ,kynsinauhoja ja voimaa käsivarsissasi. 

Ajattelin maailmaa ripsiesi takana. Ajattelin sitä mitä sinä katsoisit. Sitä mihin sinä kiinnität 

huomiosi. Ajattelin sitä kun epäonnistut, kun hämmennyt, ajattelin sitä kun pelkäät. Ajattelin sinua 

nuorena, vanhana, lapsena ja sairaana. Halusin pidellä kasvojasi. Halusin olla vieläkin lähempänä,  

ja ymmärtää. Halusin, päästää vapauteen. Halusin että juokset sinne minne juoksisit, vielä  

jälkeen, kun voimat ovat lopussa. 

 

------------------------------------------------ 

 

 

Aina kun me istuttiin siinä sohvapöydän ääressä, en voinut unohtaa että sinulla on salaisuuksia. 

Haistoin hiljaisuudesta sen miten sinä janosit valtaa minun yli. Minä pelkäsin sinua syystä. Tiesin 

että halusit leikkiä vallalla. Tiesin että kuolleet varpuset olivat susta kauniita. Kiitos jumalan, en 

ikinä joutunut kahden liian kauaksi aikaa. Sinä tiesit että kuolisit, jos minuun koskisit. 


