
Vauvamuskari 

 

 

Äiti oli sanonut, että pikkuserkku on seitsemäntoista ja taiteilijaluonne. En tiennyt, että se 

tarkoittaisi, että tyttö kasvatti valloittavia tummia puolikuita silmien alle pitkin kouluviikkoja ja 

lasketteli mie1estUth papereille kesyttömiä, käsittämättömiä runosikermiä, joiden sanat kimalsivat 

ja 

joista en koskaan saanut otetta. Äiti ei kertonut, että tyttö nauroi värissä kohdissa ja oli valmis 

menemin monen mutkan kautta saadakseen tahtonsa läpi. Isotädin kahdeksankymppisiä voi 

harvemmin kuvailla kohtalokkaiksi, mutta meidät tutustutettiin toisiimme siellä. 

 

Siskolleni Suville kerroin pikkuserkkumme olevan ihmissuhdetaidoton, pieni 

Erikoisuudentavoittelija ja jätin lisäämättä, mitä reaktioita hänen läsnäolonsa usein minussa herätti. 

 

Sen yön jälkeen, jolloin menetin poikuuteni, kävelin aamuyön ja aamun taitteessa 

satama-alueen läpi ja jätin tytön nukkumaan. Muutamat metrit meidän välissämme olivat tuntuneet 

taianomaisilta, ja aavistuksenomainen pettymys oli vellonut koko touhun ajan, kun välimatkan 

kuoltua taianomaisuuden tunne ei vahvistunutkaan. Tulin vaivihkaa ja täristen. Kävellessäni kotiin 

otin kengät jalasta ja arvuuttelin, oliko eittämättä väärin, että halusin mieluummin katsella auringon 

varautuneita ensisäteitä ja lastaajamiehen ja tupakansavupilven siluettia sitä vasten kuin elää 

edellisyötä koskaan uudelleen. Mielikuvissa ja teoriassa se oli ollut täydellistä. Olin yrittänyt olla 

ryhdikäs ja varma. Käsien liukuessa pitkin Mallan karheaa alaselkää, mielessä takoi lähinnä 

lamaannuksen pelko sen edessä että käteni olivat hikiset ja vaikka käsien oli hyvä alaselällä, en ollut 

täysin varma, mihin seuraavaksi. Ja olisiko sanottava jotain? Nyt ei ainakaan tarvitsisi. Yön 

miettiminen tuntui kuin ajattelisin edellisviikolla nähtyä elokuvan; ikään kuin se olisi aavistuksen 

irrallinen elämänkulustani eikä tulisi aivan iholle asti. Roikuin aamun keveydessä pitkään. Nyt oli 

armollinen valo poukamassa ja veden verkkaisessa liikkeessä voimistuva ja vaimeneva 

aurinkokimallus, eikä kenenkään muun läsnäolo raskauttanut hetkeä. 



 

Malla meni samaan lukioon Suvin kanssa. Suvi oli läheisin ihmissuhde, jonka hän 

kuulemma siellä solmi. He sietivät toisiaan hyvin mutta olivat kaikesta min samaa mieltä, että 

keskustelut typistyivät naurettaviksi hukkapätkiksi, kun itsestäänselvyyksien toistamista kartettiin 

viimeiseen. Illalla Suvi valotti minulle matalalla äänellä sitä, mitä Mallan arjesta näki. Suvi istui 

vessan oven toisella puolella ja kuunteli Mallan oksentamista ruokatunti toisensa jälkeen. Suvin osa 

oli pitää happamantuoksuista ja vapisevaa tyttöä pystyssä, sen sydän löi hädissään ja sormenpäät 

olivat kylmät. Suvin kertoessa Mallan ahdingosta pääosaa näytteli tosin hänen oma 

voimattomuutensa tilanteessa. Minulla ja Suvilla oli siihen aikaan osittain sama kaveripiiri, vaikka 

eri lukioissa olimme, ja Suvin koulun pojat tiesivät Mallan. Ne ruotivat tytön sääriä ja 

ailahtelevaisuutta ja jos olisin sanonut, että panin sitä, kukaan ei olisi uskonut, vaikkeivät edes 

tienneet sukusiteestä. 

 

Maila jätti koulun toisen jakson jälkeen, Suvi arveli jotain syömishäiriökatkaisua. 

Mallasta ei kuulunut mitään. Kunnes. Puoli vuotta myöhemmin vietetään maaliskuista 

keskiviikkoiltapäivää, jonka jokapäiväisyys pyyhkiytyy hyökyaaltona pois. Suvi tulee kotiin,  

kertoo nähneensä Mallan kaupungilla. Mallan silmät olivat laajentuneet ja peilanneet äkkiä kaikkea 

maailman säikähdystä. Malla oli yrittänyt kadun yli, melkein mennyt jo ja tajunnut, ettei tilanne 

tasapainottaisi itse itseään vaikka hän juoksisi. Malla tervehti hermostuneesti ja nitkutti rattaiden 

jarruja edestakaisin. 

 

“Mä olin hyvin kypsä lähtemään pois kotoa. Niin tälleen mä sain kämpänki. 

Kaupungilta. Ja oman elämän, tosta vaan noin, vähiin niinku varaslähdön”, Malla sanoi Suvin 

mukaan, tiputellut lauseita puolihuolettomasti suupielestään. 

 

Jos Suvi ei vilkuilisi innostuksesta palavia kasvojaan eteisen peilissä niin tiheäin 

tuodessaan tarinaansa kohti huippukohtaansa, hänkin tietäisi, olisi nähnyt kuinka minä sulan 



Steariinina ja valun pitkin lattianrajaa. 

 

Soitan äidille. Äiti leikkaa, sairaanhoitaja vastaa, sähisee kriittisestä tilanteesta. En 

harkitse ikinä toiste kertovani. Silloin ajatukset ovat vasta jäsentymässä kokonaisiksi lauseiksi ja 

olisin jopa kokeillut niiden ääneen sanomista. Ilmoitus on Hesarissa seuraavana sunnuntaina, luen 

päivämäärät ja vilkaisen mustavalkoista kuvaa hölmistyneen näköisestä Eevi Loviisasta ja tiedän 

vielä paremmin kuin aiemmin. Olemuksen muutos ei mene äidiltä ohi, Hesarin C-osa menee, ja äiti 

on ymmyrkäisenä melkein viemässä lamaantunutta poikaansa nuorisopolille. Kyseenalaistan 

muistikuvani useampaan kertaan: sanoiko Malla niin? Olen jo melkein syyttämässä itseäni 

itsepetoksesta, mutta joka kerta tulen tulokseen, jossa virke “mulla on pillerit” todella lausuttiin 

sinä yönä. Öisin kahden tytön kuvasto koettelee sietokyvyn rajoja ja päivisin mieltä yksi kysymys. 

 

Kuinka soittaa nyt Mallalle ja sanoa, että minulla on tiistaina aamupäivällä 

hyppytunteja, minä voisin vaikka viedä sen vauvamuskariin? 

 

 

Poltergeist 


