
Tatenda 

 

Punainen hiekka rahisee kävellessä tossunpohjia vasten. Paahtava aurinko on kääntynyt kohti 

horisonttia ja imee illasta lämmön mukaansa. Viileys muovaa kätteni ihoa kananlihalle. Pujottelen 

kojukäytäviä äidin perässä ja aina silloin tällöin pysähdymme juttelemaan torimyyjien kanssa 

päivän kulusta. Minulla alkaa kuitenkin tulla kylmä silkasta seisoskelusta ja työnnän äitiä eteenpäin 

niin, että tämä joutuu ottamaan tukea toisella jalaallaan pitääkseen tasapainonsa. 

Eräs setä myy maissin tähkiä. Ja minä rakastan maissintähkiä. Kiskaisen äitiä hihasta, 

saadakseni yhden. Äiti ojentaa miehelle kolikon. Mies valmistaa meille kaksi, koska vaihtorahaa ei 

taaskaan ole antaa. Hän kääntelee niitä avotulella paljain käsin, voitelee ja suolaa. Sitten saan 

höyryävät tähkät käsivarsilleni. Ne painavat kuin kaksi krokotiilinpoikasta ja ovat hiukan liian 

kuumiakin kanniskeltaviksi. Hymyilen kuitenkin kauniisti. 

       Tatenda. 

       Palaamme autolle ja lähdemme ajamaan kuoppaisia, ränsistyneiden talojen reunustamia 

kujia takaisin keskukselle. Kyläläiset sulkevat vihanneskioskejaan, naiset nostelevat pyykkejä 

portinpieliltä ja lapset hätyyttelevät kanoja takaisin sisälle. Dzivarasekwan kadut hiljenevät hitaasti 

ja pian auton avoimien ikkunoiden takaa kuuluu vain renkaiden rahina sekä sammakoiden 

kuutamokuoro. Ahmin höyryävää maissiani antaumuksella, mutten ole saanut kuin puolikkaan alas 

ensimmäisestä tähkästä, kun jo ajamme sisään keskuksen porteista. 

Pudottaudun penkiltäni ja pamautan oven kiinni. Valitan äidille, että mahaan sattuu jo eikä 

maissi maistu enää. Äiti kehottaa viemään loput jollekulle naposteltavaksi, joten juoksen läpi 

Auringon kellastaman ruohokentän ruskeat hiukset hulmuten. Ruokasalin ovella törmään siskooni 

Chipoon sekä pariin ystävääni. Muitta mutkitta ojennan hänelle maissintähkäni ja kehotan 

pistämään poskeensa. Hänellä on tähän aikaan illasta varmasti jo huutava nälkä. Ja vauvakin 

tarvitsee ruokaa, vaikkei maha olekaan kuin muutaman kuukauden kokoinen. 

Hytkyn hieman paikallani pitääkseni koleuden loitolla. Pimeys on sammuttanut aurinkoni 

nyt jo kokonaan. Tässä maassa ei tunneta juhannuksen iltahämärää tai sen mukanaan tuomaa 



suomalaisenlämmintä kesäyötä. Ja minishortsit eivät suojaa nilkkoja, niin kuin isällä on tapana 

minulle hokea. Mutta päivisin olisi sulaa tuskaa pukeutua mihin tahansa muuhun, joten hän antaa 

periksi - malariahyttystenkin uhalla. 

      Tatenda. 

Chipo vilkaisee minua suoraan silmiin ja levittää lämpimän hymyn kasvoilleen. Sitten hän alkaa 

mitata maissintähkää katsellaan, ottaa siitä lujan otteen kaksin käsin ja katkaisee keskeltä. Katkaisee 

uudestaan. Ja uudestaan. Ja vielä kerran. 

Lopetan hytkymisen ja puren ilmaston kuivattamaa huultani hiljaa tuijottaen. Chipo jakaa 

jalomielisesti lahjoittamani maissintähkän tasan kaikille ympärillämme oleville. Jokainen saa 

käteensä vain pienen palan, mutta kasvoilta paistava tyytyväisyys on jossain määrin verrattavissa 

niihin Veikkauksen lottovoittajiin, joiden kanssa tätini juo työkseen onnittelukahveja. Mutta minä 

olen lähinnä pahastunut ja polkaisen maata allani pettyneenä, kun siskoni tarjoaa minulle yhtä 

palaa. Äiti tulee taaksemme ja laskee käden olalleni. 

Miksei se voi syödä sitä itse kokonaan, kun mä annoin sen sille?  

    Äiti pudistaa päätään ja pörröttää toisella kämmenellään Chipon hiuksetonta hiuspehkoa. 

Hän selittää, että täällä on tapana jakaa kaikki niiden kanssa joita rakastaa. Niin kuin silloinkin, kun  

toimme suomalaisen lakritsipussin veljelleni Nomorelle ja hän jakoi jokaiselle yhden karkin. Siten 

kaikki saavat yhtä vähän. Tai yhtä paljon.  

     Nyökkään alistuvasti ja tuijotan kohti lasten paljaita jalkoja. Joudun taas myöntämään, että 

tästä kulttuurista on vielä paljon opittavaa   -  muutakin kuin hauskoja taputusleikkejä, joilla 

viihdytämme itseämme päivisin. 

    Chipo ojentaa yhtä maissinpaloistaan toistamiseen minulle. Otan sen varoen sormieni väliin ja  

hymyilen anteeksipyytävästi.  

     Tatenda  

     Seisomme kaikki yhdessä jutustellen ruokasalin oville, tuijotamme tähtitaivaalle ja  

maistelemme paahdettua maissia. Minua ei enää palella. Olo on lämmin. Yhtä lämmin kuin 

muillakin.  

- Sisi 



 


