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pääkirjoitus, 
 
1. 
Sinä iltana, kun bussit seisahtivat varikoilleen, minä liimauduin kaatopaikkakelpoisen televisioni 
ääreen tuntikausiksi. 
(George C. oli illan maskotti ja mainoskatkolla Menthos-linnut lauloivat 2 Unlimitedin parhaita.) 
 
Hyvä puoli lukulomassa on se, että kirjasto aukeaa vasta kymmeneltä, eikä lukusalissa lasketa 
poissaoloja. (Huonoa on se, että jonkun ehkä olisi syytä laskea.) 
 
Mutta ei siitäkään ole kauan, kun bussipysäkillä oli aamulla oltava (enemmän tai vähemmän 
skarppina) klo 07:19 ja voi pojat, jos silloin oli takana univajaa yö. 
Oppitunneilla nukkumattomuus tuntui erityisen pahalta, sillä pulpetilla kuolaten kuorsaava oppilas 
on epäkunnioittavan lisäksi myös jokseenkin (lue: tosi) nolo. 
 

2. 
Kirjoituskilpailun antimet olivat niin teemojensa kuin tyyliensä 
puolesta monipuolista luettavaa. Kykyyn tiensä on raivannut 
muutamia sellaisia, joita kenties voisi kuvailla superlatiiveilla. 
Mukana on myös lumoavia tunnelmia erinäisistä kirjallisen ilmaisun 
lopputöistä sekä satunnaisia muitakin tekstejä. 
Lisäksi julkaisemme toimitukselle saapuneen, erityisesti Kykyä varten 
kirjoitetun novellin Phyllisin loikka tuntemattomaan. Tyylilaji lienee 
kaikille tuttu harlekiiniromaaneista. Tai siis joillekin. 

 

3. 
Minä pidän: 

- valaista 
- Westlifesta (Mandyyyy!) 
- kouluruuasta 
- orgaanisesta kemiasta ja analyyttisestä geometriasta 
- sattumatapaamisista koulun käytävällä 

 
Nukkukaa hyvin, 
Saara Hyrkkö 

 
 
 
 
Toimitus: 
Sari Aalto 
Saara Hyrkkö (taitto&ulkoasu) 
Niina Karjunen 
Janika Vakkala 
 
Kuvat: 
Jaakko Uoti 
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Laulu rakastetulle 
 
Olen mää tätä funteerannu 
aluvanteisii saak. 
Ja vaik kui olen yrittän 
saara rati kääntymä uukkarii 
ova sun karvanoppas tiäl. 
 
En koskaan enk millonkaa 
ol tunten tämmöst kumin polttoo. 
Täyrellinen Wunderbaum 
ja mikä takaspoik 
en mää rohken 
siit eres lenkkii heittää. 
 
Tunnek sää mun supparin mätkeen 
ain ku sää käännä sun Angel-faieris 
kohren mun Lexuksian 
Älä peipi siis tummen takaklasejas 
Vaa tul Eskortiks 
Korollan kylkkee. 
 

Johanna Väättänen 
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lentokoneessa pilvet lipuivat ohitse liian hitaasti 
kaikilla näytöillä tanssi delayed 

ja muilla kesti turhauttavan pitkään nostaa laukkunsa 
from the reserved space above. 

Baggage claim alkoi niin verkkaisesti 
että jos se olisi mennyt yhtään hitaammin 

se olisi mennyt backwards. 
Sitten customs nothing to claim, 

odottamassa tuttu kaupunki ja Kate; 
ja kaikki pikakelattiin until junan ikkunasta 

näkyi muovinen kupoli and the blinding lights. 
Minä pujahdin portista 

ja avasin asuntovaunun oven: 
Honey I’m home! 

 
Christine Göös 
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NÄCHSTE HALSTENILLE 
 
 

RISSEN 
 

Täällä minä asun. Täällä asuu perheeni, jolla on eri sukunimi kuin minulla: Winter. Talvi, vaikka 
koko maassa ei ole kunnon talvea. 
Joka paikkaan pääsee pyörällä. Minullakin on pyörä, se on lainassa äitini äidiltä, jonka luona 
syömme veljieni kanssa joka tiistai. 
Täällä on pieni keskusta. Tämä on enemmän kylä kuin lähiö. Täällä on italialainen jäätelöbaari sekä 
se kirjakauppa, jossa omistajan pyynnöstä lausun muutaman Rilken runon suomeksi. 
Täällä on turvallista liikkua pimeällä, vaikka kymmenen vuotta sitten metsästä löydettiinkin kuollut 
tyttö. Tapaus, josta kaikki jaksavat puhua, sillä sen jälkeen ei ole tapahtunut oikein mitään. 
 
 

SÜLLDORF 
 

Täällä asuu Izzy. Aina matkalla tänne Izzy vilkuttaa radan vieressä laiduntaville lehmille, sillä ei 
ollut koskaan nähnyt sellaisia ennen tänne tuloaan. Shanghaissa on yli 15 miljoonaa asukasta, siksi 
sinne ei mahdu lehmiä. Izzy ei myöskään erota lammasta ja sikaa toisistaan, mutta vilkuttaa niille-
kin, jos sattuu näkemään. Helmikuussa Izzy kutsuu meidät kaikki kevätjuhliin, sillä kiinalaisen ka-
lenterin mukaan vuosi vaihtuu. 
 
 

ISEBROOK 
 

Täällä asuu Casey. Mielestäni Casey on tytön nimi, mutta Casey on poika. Casey on ainoa koskaan 
tapaamani au-pair -poika ja fiksuin koskaan tapaamani amerikkalainen. 
Casey tahtoo Berliiniin opiskelemaan taidehistoriaa. Caseyn mielestä Eurooppa on parempi paikka 
kuin Amerikka tai ainakin Philadelphia. Caseyn äiti on toista mieltä. Caseyn äidin mielestä Eu-
rooppa on kehitysmaa. 
Casey haluaisi mennä kanssani naimisiin saadakseen EU-kansalaisuuden, mutta en suostu, sillä Ca-
sey haluaa pojan nimeltä Nokia kun minä taas tytön nimeltä Hekla. 
 
 

BLANKENESE 
 

Täällä on kouluni. En pidä siellä kenestäkään paitsi Clemensistä, koska Clemens pitää rokista ja 
lainaa minulle Beatstakin levyjä. 
Ainakin kaksi luokkakaveriani sai joululahjaksi purjeveneen. Melkein kaikki abiturientit saavat 
isoisiltään urheiluautot valmistumislahjaksi. 
Täällä on kuitenkin myös ihmisiä, joilla on hyvin ruotsalaiset nimet. Sellaisia ihmisiä, joille täytyy 
alkaa puhumaan julkisissa vain siitä syystä, että heidän sateenvarjoissaan on niin paljon asennetta. 
Kun kävelee tarpeeksi kauan alamäkeen, pääsee Elben rantaan. Niin kuin melkein kaikilla muillakin 
pysäkeillä. 
 
 

HOCHKAMP 
 

Täällä ei ole edes kunnon asemarakennusta. En koskaan jää pois tällä pysäkillä. 
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KLEIN FLOTTBEK 
 

Täällä asuu Inga. Inga on norjalainen, Inga on bästis. Menen usein juhlien jälkeen Ingan luo yöksi, 
sillä hänen perheensä alakerrassa on paljon tilaa. Eikä tarvitse kävellä yksin asemalta kotiin. Aa-
muisin syömme avokadotahnaa leivän päällä ja juomme teetä. Ja ikävöimme pohjoiseen. 
 
 

OTHMARSCHEN 
Täällä on Ingan koulu. Koulussa on myös Maren, jolla on kaikki Sex and the Cityn tuotantokaudet 
DVD:llä. Maren on puoliksi skotti ja puhuu siksi yhtä hyvää englantia kuin minä ja Inga. 
Ingan isoveli vie meidät tänne ystävänsä juhliin. Niissä juhlissa tapaan Caseyn. Juhlissa on ilmaista 
vodkaa. Kun pyöräilemme juhlista kotiin, eksymme. En pysy pystyssä pyörän kanssa ja laulan jo-
tain suomalaista laulua, jota en itse aamulla muista ja jota Inga ei ole tunnistanut. 
 
 

BAHRENFELD 
 

Täällä asuu Cristian. Cristian on hirvittävän kaunis ja asunnossa on punavalkoiset seinät. Kaadan 
piparminttuteetä Cristianin kokolattiamatolle ja tuoksun hänen shampooltaan. Cristianin 
levyhyllyssä on Sweatmasterin levy ja stereoissa soi Belle & Sebastian. Cristian opiskelee laiva-
arkkitehdiksi ja lupaa rakentaa minulle arkin, kun napapiirin jäätiköt sulavat ja kaikki peittyy veden 
alle. 
 
 

ALTONA 
 

Tähän rakastuin ensimmäiseksi. Täällä on kapeita kujia ja kirkkaanvärisiä kerrostaloja. Ja pieniä ja 
suuria kauppoja. 
Täällä on monta kaupungin tekemää kahvilaa kuten Zardoz, joka on oikeastaan sekä kahvila että 
levy- ja kirjakauppa. Samanlainen on myös Sternschanzella, mutta se on aivan eri linjan radan var-
ressa. 
 
 

KÖNIGSTRASSE 
 

Tällä asemalla jään niinä aikaisina sunnuntaiaamuina, joina olen päättänyt käydä Fischmarktilla. 
Fischmarkt loppuu jo kymmeneltä, mutta siihen saakka satamassa myydään kaikkea koiranpen-
nuista ananaksiin. 
Jokainen myyjä tuntee show’n. 
Käymme Fischmarktilla Elken kanssa. Olemme väsyneitä. Olemme juhlineet. Elke nauraa kovaa ja 
huutelee myyjille törkeyksiä aussienglannillaan. 
 
 

REEPERBAHN 
 

Ilotytöt tunnistaa pastellisävyisistä toppatakeista. Mary Lousin omistaja pitää Ingasta ja siksi 
saamme ilmaista skumppaa sen verran kuin viitsimme vetää. Mutta lempparini on Molotow. Joka 
kuun toinen lauantai siellä soi indie. 
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Inga haluaa mennä China Loungeen. China Loungen sisäänpääsymaksu on kahdeksan euroa. Käyn 
siellä kerran, mutta en pidä paikasta enkä ihmisistä. 
Juomme venäläisen Susannan kanssa vodkaa ja kehuskelemme sillä espanjalaisille. 
 
 

LANDUNGSBRÛCKEN 
 

Täällä on satama. Täynnä nostureita, joihin lapsellisesti kiinnyn, vaikka ne ovat mielestäni rumia. 
Täällä on Merimieskirkko, josta saa ostettua kunnon ruisleipää, sinistä suklaata ja melkein Ruotsiin 
asti myytyä sinappia. 
Tällä asemalla on hyvä vaihtaa U3-junaan, jos mielii Sternchanzelle. 
 
 

STADTHAUSBRÛCKE 
 

Biene asuu täällä. Biene puhuu suomea. 
Bienelle kävellään kummallisen värisesti valaistun torin läpi. Tunnelma on jotenkin välimerellinen. 
Biene asuu auringonkukkaisessa opiskelija-asunnossa kolmen kämppiksen ja yhden kissanpennun 
kanssa. Bienen keittiössä kuunnellaan masentuneiden nuorten miesten musiikkia ja syödään hyvin. 
Biene vie minut juhliin, jossa kaikki ovat minua vähintään jo viisi vuotta vanhempia. 
Täällä on St. Michaelin kirkko. Sen tornista näkee koko kaupungin. 
Kakkoskaupunkini. Melkein kaikki sen asemat. 
 
 

JUNGFERNSTIEG 
 

Tapaamme täällä Ingan kanssa joka tiistai ja torstai. Istumme Black Bean –kahvilassa ainakin tun-
nin ennen kielikurssimme alkua. Juoruamme niin kovaan ääneen, että hyvin nopeasti tarjoilijatkin 
tietävät, kuka on ollut kenenkin kanssa. 
Kielikurssin jälkeen ehdimme hakea kaakaot mukaan ennen kahvilan sulkemista. Sitten kävelemme 
suurten näyteikkunoiden ohitse junalle. 
Lauantai-iltaisin yhdeksältä, kun on huono ilma, täällä ei ole muita kuin kerjäläisiä. Kävelen ikku-
nalta ikkunalle ja jään lopulta vanhaan postitaloon, jonka hienostokäytävillä soi klassinen musiikki. 
 
 

HAUPTBAHNHOF 
 

Täällä eksyn joka kerta. Täällä myös hyvästelen. 
Täällä tajuan, että Indonesia on hyvin kaukana Suomesta. Kauempana kuin Norja tai Venäjä. Ja silti 
indonesialaiseni nousee junaan ennen minua. Matkustaa Frankfurtiin ennen minua. Nousee konee-
seen ja lentää Javalle. 
Täällä minun perheeni hämmentyy kun haurastun hetkessä, enkä keksi mitään sanottavaa. Ja pidän 
kättä suuni edessä kun vilkutan junan ikkunasta. 
 
Ja laiturin kadottua itken, itken, itken, kuitenkin huojentuen siitä, että pystyin jättämään kaikki ne 
asemat. 
 

Nimim. Gerlindweg 30 
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Yhten yänä 
 
Sillo ku suven yämyähä makka seljällä maasa 
ja kattelee korkial 
 
Sillo ku taivas ol tähtpöllyy täys 
ja kaikkial ol kurottu sellassi herkä hetke seitei 
 
Ku korvis kuulus ainoastas semmone hiljane 
kohina, 
mikä kuulus ku ei oikeastas kuulu pal mittä 
 
Sillo sitä tykkä huuta ylävooninki: 
”Onks siel kettä?” 
 
 
Nimim. Trasumolla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähimmäisenrakkautta 
 
Bonsai koki keski-iän kriisin tiistaina neljäs lokakuuta. Edellisenä iltana kaikki oli ollut vielä hy-
vin. Olimme katsoneet kymmenen uutiset, joidenka jälkeen sammutin bonsain UV-lampun ja menin 
nukkumaan. Seuraavana aamuna löysin bonsain paikalta tyhjän ruukun. Seurasin sen tiputtamien 
lehtien vanaa ja löysin puuni ahdistelemasta orkideoita. Otin sitä kiinni niskasta ja käskin käyttäyty-
mään paremmin. Jokin lehdistä saattoi näyttää minulle keskisormen, mutta en ole aivan varma. Yöl-
lä en saanut unta bonsain liikkumisilta. Kävin kello kolmen aikaan hakemassa sen pois parvekkeelta 
yllyttämästä pelargonioita hyppäämään alas toisesta kerroksesta. Sidoin sen kiinni pöydänjalkaani 
ja käskin pysyä hiljaa. Bonsai hyräili Macgyverin tunnaria loppuyön ja en tiennyt, kummalta meistä 
lähtisi järki nopeammin. Seuraavana päivänä bonsaihin iski flunssa-aalto yöllisen reissun jäljiltä. 
Sekoitin sen päivittäiseen vesiannokseen yskänlääkettä, jonka ansiosta raukka sammui pöydän alle. 
Käytin tilaisuutta hyväkseni ja nukuin 20 tuntia. Herätessäni löysin bonsain tutkimasta lelukaupan 
autoliitettä ja lupasin ostaa sille punaisen urheiluauton. Soitin kauppaan ja kysyin mahtuisiko kysei-
seen malliin noin 10 cm leveä puu, ja myyjä kutsui minua vuoden aprillipilaksi. Kysyin jukkapal-
multani, olinko todellakin hullu ja tämä vastasi: ”Ehkä.” 
 

Nimim. Maitotyttö 
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Madame Millenium 
 
Kengännauhoja sitoessaan 
 
 hän kantaa 
 
 ryppyjen verkoston 
   
  lumoavasti: 
 
vuodet realistisuudessa eivät saaneet 
 
hänen linnunpoikastaan karkaamaan. 
 

Kämmenensä uurteet kuiskivat 
 
miehistä, 
 

lapsista, 
  
 kahvikupillisia surua. 
 
     Hennolla vartalolla silkki 
 
painuu raskaana maata vasten. 
 

Nimim. Sinipiika 
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Lonka 
 
Oi Ukko, ylijumala, 
vallan pilvissä pitäjä! 
Anna meidän vielä koettaa. 
Teksti-tv:ssä luvut 
kuolonuhreista kasvavat 
ja taivas rojahtaa polvilleen 
interjektio! interjektio! 
kirkuu maamme  
anorektinen kuningas Midas 
kun liikkeiltään hidas 
AD/HD-lapsi särpii 
mahlakyyneleitä. 
 
Iätä iästä pilvi, 
nosta lonka luotehesta, 
villakoiran vuotehesta, 
vie sairaan eläimen henki. 
 
Nimim. Toimitusjohtaja 
 

 
 
 
 
 
 
 
Minun elämäni tapahtuu julkisissa kulkuvälineissä. 
Kahden talon, yhden bussilinjan ehdoilla. 
 
Olen ostanut liikaa kangaskasseja. 
Olen oppinut keräämään mukaani välttämättömimmän, 
miettimään mitä milloinkin tarvitsen. 
 
Naapurit, 
senkin kiiltokuvat, 
eivät suostu myöntämään, 
että joka toinen avioliitto. 
 
Minulla on kaksi keskeneräistä huonetta 
jotka odottavat että pakkaan kaiken. 
 
Aina, aina kannan jotakin. 
 

Nimim. Dalai Man 
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Se Toinen Nainen 
 
Appelsiini-ihon koristelemat reidet ja niiden välissä nälätön suu. 
Sen vaalea sykkivä kuola valuu tyynesti punaisten huulien välistä. Se kirvelee ja syövyttää 
kämmeneeni reiän. 
Suussani se ei syövytä, vaan maistuu makealta ja happamalta, tunkeutuen liukkaasti ikenieni ja 
hampaitteni väliin ja raviten hammasjuuriani. Hampaistani kasvavat näin vahvat ja suuret, 
kunhan ne vain saavat vähän valoa. 
Kun päästän sinusta irti, käännyt mahallesi ja suusi haukkoo happea puuvillasta. Kaikki huulesi 
painautuvat lakanaan ja jättävät märkiä, tuoksuvia laikkuja. 
Kun olet peittänyt pitsikkään ihosi mustiin farkkuihin ja kävelyttänyt henkeä ja turvaa haukkovat 
aukkosi pois asunnostani, rakastelen lakanaani ja samalla sinua. Sillä olet palannut. 
 

Nimim. Sibyl Vane 
 
 
 
 
 
- Näin hauskaa minulla ei ole ollut sen jälkeen kun tappelin 
neekerinyrkkeilijän kanssa San Franciscossa. 
Sisko nauroi pitkään ja minä nauroin hämmentyneesti mukana tietämättä, 
oliko neekeriä olemassa. 
 
Siskoni oli ihanasti kirpeä, kuin sellainen kivikova karkkitanko, jota voi 
makustella ikuisesti sen menettämättä kiinnostavuuttaan. Hän piirteli 
pöytäänsä luonnoksia, koska ei päässyt tavasta eroon eikä ajanut 
säärikarvojaan, koska ei halunnut luonnonvastaisia tapoja. 
Joskus hänellä oli pakistanissa-asumisolo ja silloin hän makasi paikallaan ja 
kuunteli monotonista elektronimusiikkia, jonka salaperäistä yhteyttä asiaan en 
kysynyt. Tai kaivoi sängyn alta pienirullaisen imurin ja selitti, että se Pakistan 
on kuin elaboroisi: yhdestä sanasta tulee mieleen loputon määrä lauseita. 
Me emme tulleet puhuneeksi kesästäni. 
 
Hän nosti minut aamuihin, joina olin vähällä myöhästyä heräämisestäni. 
- Anteeksi kun sanoin eilen vähän ilkeästi, hän purskautti ja istui sänkyni 
jalkopäähän. Minä hymyilin, aina hymyilin, ja hän halusi tietää miksi, vaikka 
minä vain pidin hänestä. 
 
Hän jäi istumaan kylmälle puulattialle koruttoman alttarin eteen. Soitti ja 
lauloi, koska halusi niin. Kumartui pimeässä eteenpäin, lähemmäs kynttilää. 
Hänen vahva äänensä nousi huuruna kattoon. 
Siellä oli muitakin, he ihailivat hänen voimaansa, mutta minä vain pelkäsin 
hänen lopettavan. 
 
 

Nimim. Tapani 
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1. 
Äiti hakee minut pianotunnilta ajoissa kuten aina ja jää vielä hetkeksi keskustelemaan opettajan kanssa 
edistymisestäni, kun minä jo kopistelen portaat alas pihalle parkkeeratun auton luo. Mikko heiluttelee jalko-
jaan takapenkillä ja haukottelee äänekkäästi äidin paukauttaessa oven kiinni. 
”Minulla on nälkä”, hän valittaa. 
”Isä on varmaan kokannut jotain hyvää”, äiti tokaisee ja käynnistää moottorin. 
 
Isä ei tule avaamaan ovea, kun Mikko painaa kelloa, eikä vastaa huhuiluihimme eteisestä. Äiti tarkastelee 
silmäpussejaan vessan kalpeassa valossa ja käskee minun pinota ostokset hyllyihin. Mikko ravaa yläkertaan 
ja hihkaisee innoissaan löytäessään isän olohuoneen sohvalta. Isä surffailee kanavalta toiselle kiinnittäen 
tuskin lainkaan huomiota ruudulla risteileviin väreihin ja kuvioihin. Puvun takki lojuu kasana maassa ja kra-
vatin solmu on löystynyt. 
”Isi”, iloitsee Mikko ja ripustautuu roikkumaan isän kaulaan. ”Isi on hassu!” 
”Oletko ollut jo kauan kotona? Emmekö sopineet, että teet ruuan meille valmiiksi?” äiti tivaa. Isä keskittyy 
irvistelemään kikattavalle Mikolle ja jättää vastaamatta. 
”Sinunko mielestäsi meidän ei tarvitse syödä mitään? Minua ei huvittaisi rankan päivän jälkeen alkaa heti 
pilkkoa vihanneksia!” äiti purkaa asialliseen sävyyn, mutta hänen poskensa punoittavat jo. 
Isän katse harittaa hänen yrittäessään keskittää sitä vaimoonsa. 
”Älä nyt aina jaksa valittaa. Kai sieltä jotain helppoa syömistä löytyy.” 
Äiti ei sano mitään takaisin. Hänen silmänsä ovat kaventuneet viiruiksi ja hänen katseensa raapii isää pääla-
elta varpaisiin. 
”Olet juonut taas”, hän toteaa sitten kylmästi. 
”En varmasti ole! Vainoharhainen ämmä! Pitääkö jälleen heti aloittaa tuo syyttely?” isä hiiltyy.  
”Mikko, mennäänkö leikkimään niillä sinun uusilla autoillasi?” minä ehdotan ja yritän vetää pikkuveljen 
ulos huoneesta, mutta hänen pienet nyrkkinsä ovat puristuneet tiukasti isän paidanhelman ympärille. 
 
Äiti rymistelee alakertaan ja aloittaa järjestelmällisen isän tavaroiden tutkimisoperaation. Hän käy läpi sal-
kun, nahkatakin taskut sekä talon roskikset ja tarkistaa myös isän auton penkinaluset. Minä laitan veden kie-
humaan ja tutkin jääkaapin sisältöä. Säpsähdän, kun äiti yhtäkkiä päästää villin kiljaisun. 
”Milka, katsopa tätä!” hän riekkuu voitonriemuisena ja esittelee astiakaapista esiin kaivamiaan viinipulloja. 
”Vettä! Maista vaikka. Se roisto on juonut Mattiloiden vierailua varten varatut viinit ja täyttänyt pullot ve-
dellä. Luuli, etten minä muka huomaisi!” Hän valuttaa veden tiskialtaaseen ja viskaa pullot perään. Lasi sär-
kyy räsähtäen, mutta äiti on jo matkalla yläkertaan. 
 
Kapuan portaita mahdollisimman hitaasti ja hiljaa, vaikka tuskin uskon vanhempieni kuulevan ääniäni huu-
tojensa alta. 
”En minä ole mitään juonut! Minä en tiedä mistään vedestä mitään!” isä puolustelee. 
”Valehtelija! Kyllä minä sinut tunnen! Miksi aina pitää juoda minulta salaa? Mikset voi vain tunnustaa?” äiti 
pauhaa sanojen ryöpytessä ulos hänen huuliltaan kuin pakokaasut.  
Kauhukseni isä huomaa minut ja raahaa mukaan keskusteluun. 
”Milka! Miten soittotunnilla sujui? Soitapas isälle nyt jotain!” 
Minä pudistan päätäni ja koetan vetäytyä kauemmas. 
”Kalliit tunnit maksetaan, etkä siltikään suostu soittamaan!” isä huutaa ja tönäisee sohvalampun pöydältä 
alas. 
”Minä ainakin soittaisin”, Mikko kiirehtii vakuuttelemaan, ja isä koppaa pikkuveljen karhunsyleilyynsä. Äiti 
yrittää kiskoa Mikkoa pois, mutta tämä kiukuttelee häntä vastaan. 
”Sinä olet ainakin minun puolellani, Milka, eikö niin?” äiti varmistelee hapuillen kädellään olkapäätäni, kun 
yritän piiloutua oven taakse. Isä nousee seisomaan. Äiti ulottuu häntä tuskin olkapäähän, mutta tuijottaa isää 
tiukasti silmiin ja yrittää hillitä tärinänsä. 
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”Sinä et koskaan puhu minulle totta! Kasvatit minun lapseni niskuroiviksi apinoiksi, jotka tottelevat sinua 
sokeasti!” hän kirkuu. 
”Aina syyttelemässä! Huora! Typerä akka! Te naiset luulette olevanne jotain niin erinomaisia!” isä karjuu ja 
kohottaa kätensä. Läpsäys äidin poskelle on keveä ja kivuton, mutta äiti vinkaisee pelosta ja romahtaa maa-
han. Isän silmät katsovat minuun kuin vieraan ja hänen äänensä on puuroa korvissani. 
”Tule Mikko!” kiskaisen pikkuveljen mukaan ja pakenemme huoneeseen. Väännän radion äänen peittämään 
alleen ajatukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Mattilan rouva on hankkinut uuden permanentin ja herralla on lisäksi kerrottavanaan iloisia uutisia tulevasta 
perheenlisäyksestä. Äiti nauraa helisevästi ja kantaa tarjoiluastioita pöytään. Isän parta on vasta ajettu ja 
puku täydellisen rypytön. Hän hymyilee kuin mainosten karismaattiset jo hieman harmaantuneet herrat. 
Mattilat kehuvat kilvan äidin oivallisia keitoksia, istuvat selät tikkusuorina tuolia vasten ja näykkivät ruo-
kaansa aterimet täsmälleen oikealla tavalla lautasen ympärille aseteltuina. Mikkokin istuu aloillaan lyhyt 
tukka geelin avulla takaviistoon liimattuna. Äiti on nimenomaan kieltänyt häntä heiluttelemasta jalkojaan. 
Olemme etukäteen sopineet äidin kanssa, että hänen pyyhkiessään suupieliään servietillä kysyn aikuisilta, 
kaipaavatko he lisää juotavaa ja äidin kohentaessa kampaustaan minun on kohteliaasti tiedusteltava rouva 
Mattilan vointia tai herra Mattilan liiketoimien sujumista.  
”Joko kerroin uudesta autosta, jonka viime kuussa ostimme?” isä kysäisee rennosti ja siemaisee punaviiniä 
hitaan arvokkaasti. Tarkkailen pullon laskevaa pintaa. 
”Parhaaksi työntekijäksikin minut tuossa jokin aika sitten nimettiin, eikä ylennykseen varmasti ole enää pitkä 
matka.” 
”Meidän Milkamme on luokan paras oppilas. Opettaja on itse näin meille kertonut”, äiti hymyilee. 
”Isäänsä tullut aivan selvästi”, isä murjaisee ja koko seurue naurahtaa hyväntahtoisesti, minäkin. 
”Äiti. Saanko minäkin maistaa aikuisten juomaa?” Mikko kysyy arasti, sillä hän tietää puhumisen olevan 
periaatteessa häneltä kiellettyä. 
”Et. Sinähän olet vielä niin pieni”, vastaa äiti ja tarkkailee samalla sivusilmällä Mattiloiden reaktiota. ”Sen 
sijaan Milka voi halutessaan hieman maistaa tästä isän lasista.” 
”Ei kiitos. Alkoholi on pahasta”, minä torjun. 
”Kylläpä te olette kasvattaneet lapsenne hyväkäytöksisiksi. Niin fiksu tyttö tuo Milkakin, vaikka on noin 
nuori”, rouva Mattila kehuu. 
”Milkahan voisi soittaa meille jotakin pianolla”, isä ehdottaa ja muut nyökyttelevät ilahtuneina. ”Toki”, minä 
vastaan ja asettelen sormeni koskettimille. 
 
”Teillä on aina niin ihanaa käydä. Olette sisustaneet asunnon niin kauniisti. Soitellaan sitten, milloin voisitte 
tulla vierailemaan meillä päin”, rouva Mattila lausuu vielä lähtiessään. Minä kättelen vieraat ja saattelemme 
heidät äidin kanssa pihalle jääden vilkuttamaan auton takavaloille. Sisään palatessamme on isä jo siirtynyt 
television ääreen ja Mikko pesee geeliä vessassa pois. Äiti vetää minut syrjään ja osoittaa Mattiloiden tuliai-
siksi tuomaa kirsikkalikööripulloa. 
”Piilotetaan tämä tällä kertaa sinun vaatekaappiisi. Sieltä isäsi ei sitä varmasti osaa etsiä.” 
 
Nukkumaan mennessäni ajattelen kaapissani olevaa alkoholia ja kuuntelen yläkerrasta kuuluvaa huohotusta, 
ähkintää ja sängyn natinaa. 
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3. 
Isä paiskaa työhuoneen oven auki ja komentaa Mikkoa laittamaan television äänen hiljaisemmalle. 
”Täällä yritetään tehdä töitä!” hän tiuskii ja palaa sitten tietokoneen ääreen. 
”Isä on hermostunut, kun ei löydä likööriä”, äiti kuiskaa minulle tietäväisen näköisenä. 
Hetken kuluttua isä tulee jälleen ulos huoneestaan ja ilmoittaa lähtevänsä bussilla kirjastoon.  
”Mikä nyt on, kun ei auto kelpaa?” äiti huomauttaa ivallisesti. 
”Minäkin haluan kirjastoon!” parkuu Mikko. 
”Sinä vain kyllästyisit, kun isällä menee kuitenkin sen verran kauan aikaa”, isä kieltelee ja nappaa lompakon 
keittiön pöydältä. 
”Kirjastoon, niinpä niin”, mutisee äiti. 
 
Me istumme olohuoneen sohvalla ja tuijotamme seinäkellon viisareiden hitaita nytkähdyksiä. Mikko leikkii 
autoillaan lattialla, ja hänen pärinänsä on tikityksen lisäksi ainoa kuulemani ääni. Äiti nousee välillä ylös, 
kävelee eteiseen ja sitten takaisin olohuoneeseen. Hän avaa television ja sulkee sen jälleen. Puhelimen pirinä 
säikäyttää meidät kummatkin ja minä nousen vastaamaan kiitollisena tästä tekosyystä päästä liikkeelle. 
”Äiti, rouva Mattila kysyy sinua!” hihkaisen ja äiti harppoo kyllästyneen näköisenä puhelimen luo. Luuriin 
tarttuessaan hänen kankeat poskilihaksensa vääntävät suun hymyntapaiseen ja hänen suustaan tuleva ääni on 
hunajaisen ystävällinen. 
”No mutta mikä iloinen yllätys! Kyllä kyllä, rauhallista koti-iltaa vietämme täällä koko perhe. Milka tekee 
tuossa läksyjä ja myöhemmin ajattelimme pelata yhdessä jotakin lautapeliä. Erno on nyt juuri ikävä kyllä 
suihkussa, joten hän ei pääse puhelimeen. Oi, ensi sunnuntai sopii loistavasti. Näkemisiin!” Äiti sulkee pu-
helimen ja palaa sohvalle. Kello naksahtaa yhdeksään.  
”Kirjasto menee kahdeksalta kiinni, eikö niin?” äiti varmistaa minulta. 
”Mikko, alkaa olla sinun nukkumaanmenoaikasi”, hän huhuilee. 
”Eikä! Ei nukuta! Haluan isän lukemaan iltasadun!” vastustelee Mikko, ja äidin yrittäessä kiskoa häntä vuo-
teeseen hän rojahtaa lattialle takoen nyrkeillään parkettia. 
”Valvo sitten!” äiti tokaisee ja rojahtaa taas sohvalle. Saatan kuulla hänen aivosolujensa poksahtelevan, enkä 
uskalla lähteä valmistautumaan yöpuulle. Pelkään isän tulevan kotiin juuri silloin, kun jo makaan sängyssä ja 
vanhemmat luulevat minun nukkuvan, mutten vielä ole saanut unen päästä kiinni. 
 
Kymmenen aikoihin äiti nousee ylös ja marssii eteiseen. 
”Lähdetkö hakemaan isää?” minä kysyn. 
”En todellakaan”, vastaa äiti. ”En tiedä, kauanko viivyn, mutta sinähän osaat isona tyttönä laittaa Mikon 
nukkumaan ja itsesi myös. Isäkin palaa varmasti pian. ”Hän ei kuulosta vakuuttuneelta. Minä istun vielä 
jonkin aikaa sohvalla. Tahtoisin soittaa pianoa, mutta en halua rikkoa hiljaisuutta. 
”Kelpaako, jos minä luen sinulle iltasadun?” tiedustelen Mikolta ja tämä nyökkää hetken harkittuaan. 
 
Mikko nukahtaa jo ennen kuin olen päässyt ensimmäisen aukeaman loppuun. Sammutan kaikki talon valot ja 
siirryn omaan huoneeseeni. Istun hetken aikaa lattialla tekemättä mitään ja sitten kaivan kirsikkalikööripul-
lon esiin kaapista. Asettelen sen eteeni ja tuijotan sitä pitkän aikaa. Otan pullon käteeni, haistelen ja tunnus-
telen sitä. Avaan korkin ja päätän juoda jälleen kaiken. 
 
 
 

Nimim. Limudisco 
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Olimme kuin sukulaiset 
 
Eno oli saanut mustan silmän edellisiltaiselta seuranhakumatkaltaan Ilomantsiin. Hänen sano-
jensa mukaan kaupungin nimi olikin ainut ilo, joka sieltä oli löytynyt. Täti kakkonen pyysi kau-
histuneena enoa siistimään kielenkäyttöään, olihan huoneessa lapsiakin läsnä. Eno potkaisi liian 
pieniin farkkuihin tungetulla jalallaan kaapin oven kiinni ja jatkoi tarinaansa. Minun ja serkun 
maailma pimeytyi hetkeksi, kunnes äiti riuhtaisi kaapin oven taas auki. Täti kolmonen oli raa-
hannut tyhjiä jätesäkkejä olohuoneeseen. Eno käski minun ja serkun alkamaan heittää isoisän 
vanhoja vaatteita kaapista ulos, mutta täti kakkonen ei hyväksynyt lapsityövoimaa. Minä ja 
serkku siirryimme kapselistamme keittiöön, jossa serkku pinosi enon Reginoista itsellensä tuolin. 
Eno ja täti ykkönen olivat alkaneet riitelemään isoisän vanhasta lierihatusta. Täti ykkönen sanoi, 
että hän oli oikeutettu saamaan sen, sillä hän oli heistä ainoa, joka oli saanut isoisän haukanne-
nän. Eno vastasi, että siinä olikin jo aivan tarpeeksi perintöä ja täydensi lausetta iskemällä nyrkin 
olohuoneen pöytään. Täti kolmonen vapisi nurkassa. Täti kakkonen toi minulle ja serkulle pah-
vilaatikollisen vanhoja valokuvia keittiöön. Teimme serkun kanssa toimintasuunnitelma, minä 
pinosin ehjät kuvat ja serkku ne, joista isoisä oli leikannut itsensä pois. Eno oli alkanut haastaa 
riitaa äidin kanssa Iijoki-sarjasta ja uhkasi ajaa automme Pielisjokeen. Äidin mielestä eno liioit-
teli, antennin katkaiseminen oli ollut jo tarpeeksi yhden viikon ajalta. Serkku työnsi ehjän valo-
kuvan isoisästä housujensa taskuun ja loput jätimme keittiön pöydälle. Täti kolmonen oli lukin-
nut ruokavälinelaatikon, joten otimme tiskipöydältä kaksi lusikkaa ja lähdimme pihalle kitke-
mään nokkosia. 
 

Nimim. Serkku ykkönen 
 
 
 
 

Ole minulle villihevosen harja sateella 
ole vaahteranlehti saunakiukaalla 
ole meressä kelluva aurinko 
tartu minuun kuin kierreportaiden kaiteeseen 
 
Ole minulle viikunapuu vaienneen tulivuoren rinteellä 
ole katinkultaa neliapilapellossa 
ole varpusen taisteluhuuto 
katso minua kuin janoinen verkkomelonia 
 
Ole minulle koivunsiemen hämähäkin seittiin takertuneena 
ole vuodenvaihde kellotornissa 
ole viisaudenhammas tyynyn alla 
hukuta minut tiskialtaaseen 
 
Silloin minä piirrän ääriviivasi 
kesämökin hiekkarantaan 
ja lähden soutelemaan 
ilman pelastusliivejä 
 

Nimim. Toisin sanoen 
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Saari 
 
Herra Smichtin talo ei ollut erityisen kaunis, mutta 
se oli suuri. 
Turhauttavan suuri yhdelle miehelle, mutta hän ei 
raaskinut muuttaakaan sieltä. 
Ehkä muutama vuosi sitten se olisi ollut mahdol-
listakin, mutta nyt hänen kaikki hyödyttömät, 
kummalliset esineensä olivat liiaksi juurtuneet 
taloon. Ne seisoivat keräämässä pölyä hyllyillä ja 
ikkunalaudoilla, eivätkä oikein tienneet minne 
kuulua. Herra Smicht vaihtoi niiden paikkaa vii-
koittain, mutta ne eivät tuntuneet sopivan oikein 
minnekään, eikä hän voinut heittää niitä poiskaan. 
Ne olivat lahjoja sukulaisilta tai ajat sitten unohtu-
neilta ystäviltä, eikä lahjoja sopinut heittää pois.  
Herra Smicht vaelteli suuressa talossaan yrittäen 
olla erityisen puuhakas, sillä isojen talojen omista-
jat olivat aina. Mutta hän ei ollut kovin kätevä kä-
sistään, eikä kitukasvuinen puutarhakaan antanut 
tekemistä. Talo sijaitsi saaressa ja meri oli huuhto-
nut kaikki kasvit sen rannoilta. Saari oli ollut oike-
astaan hra Smichtin vaimon toive. Hän oli pikku-
tytöstä saakka haaveillut talosta yksinäisellä kallio-
saarella ja hra Smicht oli rakennuttanut sen hänelle. 
Vaimo oli ollut taiteilija ja tarvinnut omaa tilaa, 
joten hra Smicht oli suunnitellut lukuisia huoneita, 
käytäviä ja soppia. Vaimon kuoltua ne olivat 
jääneet tyhjilleen. 
Herra Smicht kulutti aikaansa tarkistaen verkkoja 
rantavesissä. Hän kiersi aina niemennokkaan asti, 
koiransa kintereillään. Yleensä verkot olivat tyhjiä, 
mutta olipa jotakin tekemistä. Hän kulki eräänä 
loppukesän päivänä takki olkapäillään sytytellen 
tupakkaansa. Hän kääri niitä itse ja oli siinä jo aika 
hyvä. Ilma tuoksui suolaiselta ja siihen sekoittui tu-
pakan haju. Koira juoksi edellä ja pysähtyi nie-
menkärkeen odottamaan isäntäänsä. Herra Smicht 
katsahti verkkoon ja huomasi siellä jotain har-
maata, mikä liikkui. Hän pudottautui polvilleen ja 
katsoi sitä lähemmin. Se oli lokinpoikanen, joka oli 
sotkeutunut verkkoon. Se killitti hra Smichtiä 
mustilla silmillään pakokauhun vallassa. 
”Teitä nuoria lintuja”, Smicht päivitteli ja alkoi 
irrottaa sitä. ”Tarvitseeko aina olla niin utelias.” 
Hän laski linnun maahan, mutta tämä vain roikotti 
siipeään ja oli perin onneton näky. Smicht arveli 
sen toipuvan itsekseen ja vei sen suojaan musti-
kanvarpujen päälle. Hän katsoi sitä vielä kerran 
ennen kuin kääntyi kotiin päin. Linnun surkea ole-
mus seurasi häntä perille saakka ja unohtaakseen 
sen, hän keitti kupin kahvia. Hän joi sen tuijottaen 
ulos, jossa oli alkanut hämärtää. Kello ei ollut vielä 
paljoakaan, mutta hän päätti mennä nukkumaan. 
Hän avasi oven ja laski koiran ulos. Korjattuaan 

tyhjät astiat pois hän jäi kuuntelemaan ulkoa kan-
tautuvia ääniä. Lintujen vaimentunutta huutoa ja 
saaren rasahtelua ja napsahtelua, kun eri yöotukset 
lähtivät liikkeelle. Herra Smicht vislasi matalasti ja 
pitkään ja koira löntysti sisälle. Smicht huomasi 
senkin alkavan näyttää vanhalta. Hän ei enää 
muistanut, koska oli sen hankkinut. Saaressa aika 
menetti merkityksensä. Oli vain auringonnousuja ja 
laskuja ja niiden väliin mahtui loputon määrä lin-
tujen huutoa ja meren kohinaa. Satunnaiset kalas-
tusveneet näyttivät etäisiltä ja ihmiset niiden kan-
silla hämmästyttävän pieniltä keltaisissa sadeta-
keissaan. Peitto tuoksui vanhalta. Hra Smicht ku-
martui pöydän yli sammuttamaan lampun ja makasi 
pimeässä kauan kuunnellen jotain, mutta muuta ei 
kuulunut, kuin tuulen rasahtelu rannan koivikossa. 
Merikin oli päättänyt tyyntyä ja koko saari makasi 
liikkumatta kuin odottaen jotain. Hra Smicht käänsi 
kylkeä ja makasi selkä ikkunaan päin. Jokainen 
rasahdus tuntui kuuluvan hivenen voimak-
kaampana, mutta linnut olivat oudon hiljaa. Saari 
seisoi varpaillaan ja hengitti työläin vedoin jokai-
sen uuden aallon myötä. Hra Smicht alkoi laskea 
aaltoja. Joka seitsemäs ulottui kallioitten yli ja hul-
jutti hetken kaisloja, jotka taipuivat keskeltä, mutta 
palasivat takaisin muotoonsa aallon mentyä. Hra. 
Smicht kääntyi takaisin ikkunaan. Häntä vaivasi 
tunne, että saari tarkkaili häntä salaa. Hänen piskui-
selle, kaltevalle saarelleen oli tapahtumassa jotain. 
Se piiritti hänen suuren, mahtipontisen talonsa. Hän 
näki jo kuinka saari kohosi hivenen ilmaan ja 
kuinka sen pitkät, lonkeroiset jalat matelivat joka 
puolelta hänen talonsa luo. ”Se tahtoo minut”, hra 
Smicht ajatteli. 
”Tai oikeastaan minun taloni. Se ei ole koskaan 
pitänyt siitä. Se on liian suuri tällaiselle saarelle. Se 
tulee hakemaan sen.” 
Hän liikahti levottomasti kuin valmistuakseen pa-
koon. Saari liikkui. Sen saattoi tuntea. Se liikkui 
nykäyksittäin. Ei lainkaan sulavasti. 
”Talo on liian suuri”, hra Smicht ajatteli. ”Liian 
suuri.”  
Aamu oli kelmeä, ei lainkaan sellainen kuin aamun 
olisi pitänyt olla. Auringon valo oli kovaa ja raakaa 
ja se osui maahan paljastaen sen rikkonaisuuden. 
Hra Smicht tarkasteli taloaan ylhäältä kalliolta 
käsin. Se oli kuin valtava teepannu, joka ei tiennyt 
mihin suuntaan olisi kallellaan. Nyt päivällä meri 
löi aaltonsa rantaan hidastetusti kuin irvaillen. Hra 
Smicht asteli eteenpäin kuivassa kanervikossa ja 
hänen saappaansa katkoivat kuolleita oksia. Metsä 
napsahteli hänen jälkeensä. 
 



 17 

Niemenkärki oli omituisen irrallaan. Sekin pyrki 
merelle päin. Hra Smicht kääntyi katsomaan saar-
taan. Hänen talonsa kohosi sen keskeltä kuin kuva-
patsas. Se oli jotenkin lohduttoman koominen 
näky. Hra Smicht katsoi saappaankärkiään ja 
huomasi niiden juuressa harmahtavan mytyn. Se oli 
sama lintu kuin eilen. Koira tulla touhotti katso-
maan, mitä hän oli löytänyt. Saari liikahti raskaasti. 
Hra Smicht teki päätöksensä nopeasti. Hän nosti 
linnun ylös. 
”Tulet nyt meille. Parempi sekin kuin joutua syö-
dyksi.”  
Hra Smicht kulki saaren poikki talolleen lintu kä-
dessään. Hän teki vanerista sille pesän ikkuna-
laudalle ja asetti sen nokan eteen kuivaa leipää ja 
korppuja. Parempaakaan hänellä ei ollut tarjota. 
Hän istahti keinutuoliin ja odotti, mutta lintu ei 
tehnyt elettäkään koskeakseen ruokaan. Se vain 
makasi tylsänä vaneripesässään ja tuijotti eteensä. 
Lopulta Smicht kyllästyi ja meni ulos hakkaamaan 
halkoja, mutta ei voinut olla vilkuilematta ikkunaan 
tämän tästäkin. Kun iltaan mennessäkään lintu ei 
ollut liikahtanutkaan, Hra Smicht arveli sen olevan 
kuollut. Hän meni ikkunalaudan luo ja tökkäsi lin-
tua varovaisesti kylkeen. Lintu näykkäsi häntä 
pelästyneenä sormesta.  
”Kuollut sinä et ainakaan ole, mutta pian olet jollet 
syö.” 
Hra Smicht makasi yön valveilla miettien mitä 
lokinpojat yleensä söivät. Hän päätti pyydystää 
aamulla matoja, mutta saari piti häntä hereillä. Se 
ei antanut hetken rauhaa. Ei hänelle, eikä talolle. Se 
veti sitä sentti sentiltä rantaa kohti. 
”Jos tätä peliä jatkuu kauankin me olemme meressä 
kohta kaikki. Minun täytyy lähteä täältä, mutta 
linnun on parannuttava sitä ennen. Minä en voi 
ottaa sitä mukaani.” 
Mutta lintu oli päättänyt kieltäytyä kaikesta yh-
teistyöstä. Se ei koskenut matoihin, eikä liioin ka-
laan tai pullaan. Hra Smicht kulki ympäri saarta 
hakkaamassa halkoja tai korjaten venettä, mutta 
vilkuili vähän väliä taloa ja sen ikkunoita. 
Talo oli alkanut loukkua myös päivisin. Se oli vielä 
häiritsevämpää kuin yöllinen kulku. Meri tuntui 
pilailevan hänen kanssaan talon kautta. Talo ään-
nähteli, kun se liikkui perustuksillaan. Meri veti 
sitä kuin narussa ja liikkeestä tuli suurempaa. Toi-
sinaan astiat helisivät keittiössä ja perunat vierivät 
edestakaisin komerossa. Etenkin yöllä se oli kam-
mottavaa. Hra Smicht ei nukkunut enää juuri lain-
kaan. Joka yö tuntui tulevan uusi ääni tai uusi lon-
kero, joka tarttui taloon ja aloitti hitaan, mutta var-
man vetäytymisensä merta kohti. 
Hra Smicht meni öisin linnun luo. Hän istui kei-
nutuolissaan ja katseli lokinpoikasta. Sekin vaistosi 

saaren liikkeen, sen näki siitä. Sekin odotti ja oli 
helpompaa, kun oli joku, jonka kanssa odottaa. 
Mutta lintu ei syönyt. Se huolestutti Smichtiä. 
Lintu oli ollut syömättä pari päivää, eikä se jaksaisi 
enää kauaa. Hra Smicht ei kestänyt ajatusta linnun 
kuolemasta. Se olisi kuin voitto saarelle. Kolman-
tena päivänä Smicht alkoi syöttää lintua pipetillä. 
Lintu näykki ja nokki, mutta miehellä oli hanskat 
suojaamassa. Lintu ei yksinkertaisesti halunnut 
syödä. Se oli Smichtistä eriskummallista. Se nään-
nytti itseänsä turhaan. Illalla hän yritti kolmannen 
kerran, mutta antoi lopulta periksi. Yön hän istui 
lintu kädessään kuunnellen saaren huokausta ja 
tuntien pelkonsa kasvavan. Aamulla saattoi taas 
nähdä talon liikkeen. Maassa oli urat sen merkkinä. 
Meri oli enää vajaan viiden metrin päässä. Tuuli-
sella säällä aallot löivät ikkunaan. Ne olisivat eit-
tämättä halunneet rikkoa sen, mutta eivät olleet 
vielä tarpeeksi vahvoja. Nyt lintukin ymmärsi ti-
lanteen ja alkoi syödä. Hra Smicht riemastui ja 
ryntäsi sen luo, mutta lintu ei koskenutkaan pipet-
tiin, vaan söi itse. Smicht hienonsi ruoan, jotta se 
sai sen alas. Ruoan myötä lintuun tuli enemmän 
eloa. Se alkoi puhdistaa höyheniään ja Smicht olisi 
voinut istua tuntikausia sitä katselemassa. Hän ei 
edes huomannut, koska alkoi jutella sille. Hän pu-
hui sille saaresta. Kertoi kuinka se ei ollut koskaan 
pitänyt hänestä. Hänen vaimostaan saari oli kyllä 
pitänyt. Vaimo oli elänyt saaresta ja ollut jollain 
tapaa yhtä sen kanssa. Silloin saari oli kelpuuttanut 
talonkin, mutta nyt se oli jotain, mistä sen piti 
päästä eroon. Talo ei kuulunut saarelle kuten ei hra 
Smichtkään. Hän kertoi linnulle haaveistaan kau-
punkiasunnosta ullakkokerroksessa. Sellaisesta, 
josta näkisi kaupungin kattojen yli. Hän kertoi lin-
nulle ja lintu kuunteli. Se oli mukava keskustelu-
kumppani ihmisiin verrattuna. Siihen ei tarvinnut 
tehdä vaikutusta tai yrittää sanoa jotain järkevää. 
Linnun siipi oli tervehtynyt, mutta hra Smicht ei 
huomannut sitä. Yöllä nousi tuuli. Se vinkui ja 
valitti. Se työnsi taloa takaapäin, kun meri veti sitä 
edestä päin. Smicht istui lattialla lintu kädessään. 
Hän ei käyttänyt enää hanskoja, koska lintu ei enää 
nokkinut. Vesi nousi, eikä Smicht uskaltanut 
nousta ikkunaan katsomaan, mitä se teki hänen 
saarelleen. Talo alkoi kallistua yhä enemmän ja se 
puski läpi tuulen rantaa kohti. Äkkiä tuli äkillinen 
nykäys ja astioita särkyi keittiössä. Perunat vierivät 
alas ja kumahtivat tyhjälle lattialle. Smicht kuis-
kutteli linnulle ja keinutti itseään edestakaisin. 
Lintu oli liikkumaton kuin kuollut, mutta välillä se 
päästi hiljaisen äänen. Se oli yhtä avuton kuin 
mieskin. Heidän molempien saari oli kääntynyt 
heitä vastaan. Aamulla talon vasen etulaita oli jo 
vedessä ja loppuosa huojui kalliolla valmiina tule-
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maan mukaan seuraavassa nykäyksessä. Se oli ir-
vokas näky. Suuri ja kauniiksi tarkoitettu talo oli 
nyt vain mahtaileva julkisivu valmiina syöksymään 
mereen. Meri oli vaiti nyt päivällä ja hra Smicht 
tiesi sen odottavan yöhön. Silloin se tulisi. Hän 
palasi taloon ja pakkasi tavaransa yhteen matka-
laukkuun. Loput saivatkin painua meren pohjaan. 
Ne eivät olleet muuta kuin vanhoja muistoja, jotka 
estivät näkemästä eteenpäin. Pakatessaan mies 
jutteli linnulle ikään kuin peitelläkseen tietoisuut-
taan, että hänen olisi pian jätettävä se. Hän etsisi 
sille suojaisan paikan ja sitten. Hän itse lähtisi eikä 
palaisi saarelle enää. Se sai hänen puolestaan olla. 
Paikan löytäminen linnulle oli vaikeaa tai sitten hän 
vain teki siitä vaikean. Lopulta hän löysi kallion 
raosta mustikanvarpujen päältä kuivan paikan ja 
asetti vaneripesän sinne. Hän tarkisti, että se olisi 
suojassa tuulelta ja laski linnun varovaisesti maa-
han. Hän seisoi tuijottamassa vihaista mertaan, joka 
katseli tuikeana takaisin. ”Älä huoli. Ei se sinua 
saa. Se tahtoo vain talon. Se on liian vihainen 
muulle.” Katsomatta enää lintuun, hän käveli pois. 
Hra Smicht heitti laukun veneeseen ja alkoi työntää 
sitä vesille. Samassa meri puski veneen takaisin. 
Koira haukkui kummissaan. Se tuntui olevan ainoa, 
joka oli tietämätön saaren toimista. Smicht sai 
työnnettyä veneen vesille ja alkoi kiivetä kyytiin, 
kun aalto kaatoi sen kumoon rantakivikkoon. Hra 
Smicht ei hyvänä uimarinakaan saanut pidettyä 
päätään veden pinnalla ja kompasteli sokkona lyö-
den polvensa teräviin kiviin. Hän sai vedettyä it-
sensä ja veneen takaisin rannalle. Hän heittäytyi 
maahan ja kaatoi veneen päälleen. Sen alta meri ja 
tuuli kuulostivat kumeilta. Ne repivät puita ja kal-
liota aikoen selvästi hajottaa koko saaren. Talo 
ulvahti, kun se irtosi maasta ja vyöryi mereen. 
Smicht kohotti veneen keulaa ja näki talon pyöri-
vän vedessä sylkien tuolit ja pöydät ulos rikkonai-
sista ikkunoista. Se oli jollain tapaa kunnioitettava 
näky. Meri raivosi vielä hetken ja pysähtyi vetä-
mään henkeä. Tuuli jatkoi yhä vain ja Hra Smicht 
nukahti sitä kuunnellessaan.  
Talon katoamisesta olisi yhtä hyvin kulua kaksi 
päivää tai kaksi viikkoa, kun hän heräsi. Maa oli 
kylmä ja kova ja paikka paikoin huurteessa. Smicht 
nousi ylös kankein jäsenin. Vaatteissa oli hiekkaa 
ja hän pudisteli niitä katsellen merta, joka oli nyt 
tyyni ja kaunis. Mies kutsui koiraansa, mutta se ei 
tullut. Hänen tuli huono omatunto. Hänen olisi 
pitänyt pitää siitä parempaa huolta. Olihan sekin 
aina huolehtinut hänestä. Hän lähti kulkemaan 
sinne, missä talo oli ennen ollut. Hän halusi nähdä 
miltä siellä nyt näytti. Tie oli melkein kasvanut 
umpeen ja oli vaikea löytää eteenpäin. Hän oli 
joutunut niin kauas, että talo ei ollut ikinä näkynyt 

sieltä asti. Samassa hän kuuli koiran haukun. Se 
tuli suoraan edestä. Smicht nousi pienelle kumpa-
reelle ja näki sen. Talon. Siellä, missä se oli aina 
ollutkin. Aivan kuin koko myrskyä ei olisi ollut-
kaan. Se oli mahtaileva näky paistatellessaan au-
ringon valossa ja koira oli pienen pieni sen valta-
valla kuistilla. Mies tunnusteli talon seinää, kuin 
varmistuakseen, että se todella oli yhä siinä. Aallot 
liplattivat rauhaisasti ja hra Smicht oli varma, että 
meri pilaili hänen kanssaan. Hän oli niin tuohtunut, 
että paiskasi suuren kiven veteen. Läheltä rantaa 
meni kalastusvene, jonka kannelta keltapukuiset 
ihmiset huiskuttivat kohteliaasti. Silloin hra Smicht 
sai tarpeeksensa. Hän vislasi koiralle ja lähti 
veneen luo. Hänen oli päästävä pois. Häntä ei 
vedettäisi toista kertaa nenästä. Saari oli pieni ja 
yrmeä ja epäystävällinen. Ja niin kuin hän oli aina 
yrittänyt sopeutua sinne, vaikkei mikään saaristo-
lais-ihminen ollutkaan. Mutta saari ei antanut mah-
dollisuutta, se ei antanut edes yrittää. Hra. Smicht 
työnsi puiden oksat vihaisesti tieltään varmana, että 
nekin olivat liittoutuneet saaren kanssa. Koira py-
sähtyi äkkiä ja alkoi kuopia maata innoissaan. Se 
otti jotain suuhunsa ja pudotti sen ylpeänä isän-
tänsä jalkojen juureen. Hra Smicht jäi tuijottamaan 
harmaanvalkeaa kasaa. Se oli linnunpoikanen. Se ei 
ollut oppinut lentämään eikä ollut päässyt pakoon 
myrskyä. Se oli nyt vain muodoton kasa miehen 
saappaiden juuressa ja leppeä tuuli pörrötti sen 
höyheniä. Smichtin silmiä poltteli. Saari oli sitten-
kin saanut sen. Se oli voittanut. Kuin todistaakseen 
omaa voimaansa tuuli nousi äkkiä navakasti. Saari 
liikahti taas ja Smicht tunsi puiden ryhmittyvän 
yhteen. Kaikki saarella oli epäystävällistä ja luo-
taan työntävää. Hän nosti linnun kädellensä ja mul-
koili ympärillään seisovaa saarta. Talon hän olisi 
vielä hyväksynyt, mutta linnun ottaminen oli silk-
kaa ilkeyttä. Sen saari oli ottanut vain, koska pystyi 
siihen. ”Ole minun puolestani”, hra Smicht huusi. 
”Pieni ja epäystävällinen. Minua sinun ei tarvitse 
nähdä enää.” Hän astui alas rantaan ja työnsi ve-
neen vesille. Koira makasi keulassa silmät kiinni ja 
lintu oli kevyt miehen kädessä. Saari seurasi ve-
neen menoa vielä kauan sen jälkeen, kun se oli 
jäänyt taakse. 
 

Nimim. Laura
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Toinen 
 
Olipa kerran toinen. Sillä oli kolme silmää ja raajojen paikalla oli tyngät, joita se pyöritteli 
sängyllään maaten. Joskus, kun sen äiti nousi aamulla halaamaan huomeniksi, se yritti silittää äidin 
vatsaa sormillaan, joita sillä ei ollut. 
 
             Kun kukko lauloi ja kilipukit hakkasivat sarviaan vastakkain, se toinen makasi 
heinäkuormassa hänen veljiensä työntäessä sitä eteenpäin, kohti suurta peltoa. Veljistä vanhimmat 
ähkyivät ja puhkuivat, mutta nuorimmat kirmasivat heinäkuorman ympärillä lauleskellen tulevalle 
leivälle lurituksia, jotka kääntyivät siinä samassa taas ympäri niin, että toinen sai kuunnella saman 
tarinan väärinpäin. 
            Toisen silmät lupsahtelivat kiinni usein, mutta hän ei olisi halunnut nukahtaa, minkä takia 
hänen naamalihaksensa kiristyivät pitääkseen silmiä auki. Hänen suuhunsa lensi kärpänen ja hän 
huusi ja huusi, kunnes koko suku oli paikalla sormillaan kärpästä pois ottamassa. 
 
            Toinen istutettiin aina juhlan tulle tuolille ja sidottiin siihen, jotta se ei pääsisi kellahtamaan 
maahan. Kaiken maailman ihmiset tulivat sen luokse ja puristelivat sitä poskista ja kyselivät sen 
vointia; monet söivät kakkua ja purskuttelivat kahvia suussaan sitä vierustovereitaan silmiin 
ruikkien. 
 
            Toinen sai nukkua aina talvisin vanhempiensa sängyn alla ja kuunnella kuinka suudelmat 
lentelivät hänen yläpuolellaan ympäri hänen äitinsä kehoa. Se mies ei ollut se, joka oli saanut toisen 
aikaan. Se mies oli saanut lentää enkeleiden joukkoon, kun oli lähtenyt liian pitkälle kalaan. 
 
            Toisen luokse saapui eräs lapsi, joka varasti sen. Aivan niin. Sängyn alta. Tämä olento helli 
sitä ja silitteli sitä tyngistä, ja keksi jopa, että toinen voisi tehdä käyttökelpoisella suullaan erilaisia 
puheita, joita voitaisiin kuuluutta kaiken maailman ihmisille. Ja totta tosiaan hän sai huomata, että 
koska toisella oli ollut paljon aikaa miettiä, se tiesi paljon entuudestaan, eikä sille siksi tarvinnut 
asioita montaa kertaa toistaa, kun se osasi ne jo. Se oli tosiaan ihmeellinen se toinen, joka lapsi 
laittoi vanhetessaan tulitikkurasiaan ja kantoi rintataskussaan kuolemaansa saakka. 
 

Nimim. K eli Savikurki 
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näytelmä kahden naisen elämästä 
 

1. kohtaus, jossa kaksi naista kohtaa illalla (valossa, jossa juuri ja juuri erottaa toisen ääriviivat), 
koskettaa toisiaan, hymyilee (toinen enemmän, toinen vähemmän) ja ajattelee toisistaan vain hyvää. 
 
- Olen Olivia. 
- Minä tiedän. Olen tarkkaillut sinua. 
- Siksi siis hymyilet minulle noin. 
- Niin. 
 
2. kohtaus, jossa kaksi naista kävelee sillan yli katsellen toisiaan ja miettii yhteisen elämän 
mahdollisuutta. 
 
- Haluatko kurkkupastillin? 
- Mistä se on? 
- Taskustani. 
- Sitten voin ottaa. 
 
3. kohtaus, jossa kaksi naista istuu maahan, huomaa syksyn saapuvan (jos ei tänä yönä, joka 
tapauksessa pian) ja toivoo, ettei halla työntyisi heidän liittoonsa. 
 
- Olen kokki. Mitä sinä teet? 
- Minä olin rautatieläinen. 
- Mitä olet nyt? 
- Tule luokseni huomenna, niin kerron. 
 
4. kohtaus, jossa kaksi naista kastuu sateessa ja oppii uskomaan kohtaloon. 
 
- Minulla on poika, joka sairasti lapsena paljon. 
- Minä tahtoisin tyttären. 
- Niin minäkin. Ei pitäisi käyttää kaikkea ylpeyttään yhteen lapseen. 
- Totta. Ehkä poikasi on ollut sairas odotustesi tähden. 
h i l j a i s u u s 
 
5. kohtaus, jossa kaksi naista jää yöksi ulos ja tuntee toisensa. 
 
- Onko sinulla asunto, jonne mahtuisimme me, poika ja tytär? 
- Rapistunut ja tunkkainen. 
- Mutta mahdumme. 
- Ja saamme elää toistemme askeleet kuullen. 
 
 
 
verhot kiinni. 
 
 

Viivi Kaakinen 
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Näiden aitojen sisäpuolella on kaikki. Astu sisään, niin 
esittelen sinulle kolikkopuut ja mustepatruunapensaat. 
Tässä mullassa kasvaa tähtiä, tuossa väriliituja ja tuolla 
kaukana, näetkö? piparkakkutaikinaa. Noiden hernekeppien 
ympärille kietoutuu kengännauhoja ja tuossa tynnyrissä 
kukkii mustavalkoinen filmirulla. Mutta otapa nyt 
kädestäni kiinni ja seuraa minua tänne – älä pelästy 
tiikereitä, ne eivät pure vaikka haukkuvat – sillä tästä 
osasta pidän eniten. Lähde selkäsi takana pulppuaa sulaa 
steariinia ja linnut kantavat nokassaan eilisen sanomalehtiä. 
Täällä ei aurinko laske koskaan, televisiot vuoren laella 
näyttävät muurahaissotaa taukoamatta ja kaasuhellat 
puhaltavat sinistä heikkoa liekkiään vaikka kukaan ei ole 
näkemässä. Mitä me sitten, ystäväni, täällä teemme? 
 – Emme mitään. Niin, emme yhtikäs mitään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilta oli kylmä ja kuulas. Kävelin hitaasti, sillä jalkaani 
särki. Menin sisäpihan kautta. Keinussa istui tyttö ja poika, 
he olivat ehkä viisitoistavuotiaita. Pojalla oli musta tukka ja 
hetken ajan muistin, että minunkin ensimmäiselläni oli. Se 
kihartui kosteana kauniisti. 
 
Hissi kolahti saapuessaan kerrokseeni. Kokeilin ensin väärää avainta. Sisällä laitoin 
varmuusketjun  oveen ja riisuin kenkäni. Ensin ajattelin keittää teetä, mutta unohdin 
ajatuksen samantien. Nostin lattialta postin, kaupunginosan seurakunta lähetti kutsun 
joulunajan kuorokonserttiin. Vaikka tiesin heti, etten menisi, laitoin kutsun talteen. 
 
Vein ostokset jääkaappiin: kelmuun pakattu pala juustoa, punaista maitoa, silakkafile 
huomiseksi. Yhtäkkiä minun oli kylmä, menin hakemaan villatakkiani vaatekomerosta. Sen 
oli tehnyt ystäväni edellisessä kaupungissa, mutta nyt hänen nimensä oli jo yliviivattu 
osoitekirjastani. Villatakin alareunassa kulki poroja lumisateessa. Kävin laittamassa verhot 
kiinni. Niiden raosta näin vielä, kuinka nuoret keinussa suutelivat. 
 
Join lasin maitoa ja menin nukkumaan. Unessa katsoin itseäni silmiin. 
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Parfyymi kaatui maahan, suutelit 
yllättäen polvilumpiotani, menimme 
kihloihinkin. Läpäisin kokeen sinä et, 
puhelimestani loppui aina akku kun 
olin yötä ystävieni luona, löysimme 
metsästä rikkinäiset leipäkoneen, 
pudotin sormuksen suolammen 
pohjaan. Savusaunan jälkeen 
nenästäni valui mustaa räkää, halusit 
silti nukkua samassa makuupussissa. 
Aamut muuttuivat vaaleiksi, värjäsin 
hiukseni housuni hampaani 
vahingossa, söin lääkkeet myöhässä. 
Silmistä katosi syvyys ja liike, 
parfyymi kaatui maahan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frakkiin pukeutuneet miehet työntävät metsänvihreää 
Audi Quattroa liikenneympyrässä myötäpäivään. 
Samaan aikaa marketin karkkihyllyllä mummo kahmii 
seitsemäntoista suklaapatukkaa muovipintaiseen 
ostoskassiinsa. Kun juopunut vanhus nukahtaa 
auringonvaloon, juoksee jostain sekarotuinen koira ja 
nappaa suuhunsa tämän kädestä pudonneen 
lihapiirakan. Rahtilaiva lähtee Lyypekkiin eikä 
kukaan tiedä, että se tekee sen viimeistä kertaa. Nuori 
mies päättää ostaa kaksikymmentä vuotta häntä 
vanhemmalle lauluopettajalle kultanauhalla sidotun 
tulppaanikimpun: elämmehän vain kahdesti. 
 
 

Veera Laine
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Otla käveli katua, jonka päällyste lohkeili reunoilta, ja muisti taas, 
miksi oli sanonut Aronille rakastavansa Buganon keskustan vanhaa 
osaa. Otla rakasti kaupunkinsa yöksi hopeoituvia puita. Otla rakasti 
kotikorttelinsa vanhoja miehiä, jotka kumartuivat peilaamaan 
pysäköityjen autojen ikkunoista ja kampasivat kaljujaan. Otla rakasti 
virtsan hajua aitojen punatiilissä. Jopa enemmän kuin jalkapuolia 
koiria Otla rakasti kaupunkinsa kalleimman kahvilan terassille 
kokoontuvia miehiä, jotka hiljentyivät hänen kulkiessaan ohi ja 
huusivat sitten hänen selkänsä takaa: 
- Älä kävele kuin mies! Anna keinua! 
Otla rakasti Buganoa ja siellä syntyneitä miehiä. Hän päätti juoda 
maljan rakkaudelleen, seurasi kolmea kiiltävähameista naista 
kapakkaan ja tilasi kaksi annosta anisviinaa. Ensimmäisen 
kulauksensa Otla omisti melkein unohtuneelle Aronille, joka ollut 
koskaan löytänyt Buganon kauneimpia katuja, ja toisen kaupunkinsa 
miehille, joista oli kasvanut yhtä upeita kuin kotikorttelinsa. Hän 
tilasi vielä kolme annosta kiiltäville hameille. 
- Tämä on teille, Buganon yön säihkyvät perseet! Otla lauloi 
ja kääntyi kolmen naisen suuntaan. Hän alkoi nauraa. Naiset 
nauroivat myös. Katseltuaan hetken nauravia naisia Otla tunnusteli 
elämänhalusta kuumenneita poskiaan ja lähti tavernasta. Hän istui 
kadulle riisuakseen kenkänsä ja antoi ohikulkijoiden katsoa 
hameensa sisään. Paljasjalkainen Otla nauroi purettuihin 
tiilimuureihin kirjoitetuille rivouksille. Hän nauroi vielä enemmän, 
kun muisti luonnokset kasvoistaan, joita Aron oli piirtänyt 
vahakantiseen vihkoonsa. Joelle käännyttyään Otla muisti Aronin 
suljetun hymyn ja nauroi ja sylki yhtä aikaa. Hän rakasti 
kaupunkinsa yötä, jossa puut näyttivät yhtä hopeisilta kuin naisten 
hameet. Buganon vanhalla sillalla Otla huusi: 
- Jumala! Oletko kotona? ja hyppäsi jokeen. 
 

Viivi Kaakinen 
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Kolme kehon karttaa 
 
2. 
Tällä puolella minua asuu muuttolintujen levottomuus, toiselle palaa kevään joutsenpari. 
Ihoni on kapeaa kauraa ja pitkää pellavaa, sekään ei aina tahdo kestää kovaa saippuaa, kar-
heaa harjaa. Roudan väistyessä värittömät pellot odottavat ja on rauhallista. Silloin kävel-
lessä pellon reunaa voi haistaa. Aavistettavasti maa pitää sisällään tuoksua, jonka ihminen 
yrittää kyntämällä esiin. Vaan se tulee omalla ajallaan jäidenlähdön jälkeen. 
   Kuivaharjausta reisille jäidenlähdön jälkeen. Tuntuu samalta kuin talviturkin 
kastaminen toukokuussa: kuin tuhat neulaa pistelisi kun iho tahtoo samaan lämpötilaan 
hohkaavan veden kanssa. Sydämen lyönnit hidastuvat. Ja hengitys palatessani ilmaan. 
Joskus jään paikalleen kesän kylmään veteen tottuakseni tähän veteen ja tähän ilmaan, 
joka harvoin on samaa meidän kanssa. Miten voisikaan olla, ihon lämpö 38ºC. 
   Erään fysiikanteorian mukaan molekyylit vaihtuvat koko ajan toistensa kanssa: isoäidin 
kädet ja sanomalehtipaperi vaihtavat molekyylejä, isä ja kalaverkko vaihtavat molekyylejä, 
minä ja vesi joskus. Opin jo vuosia sitten, että tottuakseen on vain annettava hengityksen 
kulkea veden mukana, rantaveteen kyykyssä saa jäädä yksinkin. Koskaan ei saa uida liian 
kauas. 
   Sukeltaessa vesi jakautuu ja ottaa kaikki uomani vedestä, yhtään pientaretta ei jätä koske-
matta niinkuin joku muu saattaisi jättää. Noustessani ehkä käärin kädet rintakehäni ympäri, 
suojaan surjat suloni, ehkä en. Usein jään kellumaan pitkäksi aikaa ja olen varmaan kuin 
Gallen-Kallelan Adastra kun vesi jakaa hiukset järven pinnalle. Äiti tulee ja kurkottaa reisi-
neen katsomaan oonko mää vielä pinnalla. Äidin rinnat halkaisevat veden tumman pinnan 
eri tavalla, se riippuu lapsien saamisesta, tiedän. Ei voi sentään nostaa rintojaan olkapäiden 
yli pestessään kuten isoäiti, tällä äiti lohduttautuu. Mutta mummo vaan muistaa kuinka äiti 
palasi matkalta nuorena ja rinnat olivat kuin rusinat. Sen muistaa. 
   Almond, Manteli-suihkusaippua ja kosteusvoide ovat vähän kuin toinen ihoni. Vaikkakin 
voiteilla pehmeä, silti sitkeä. Sitkeitä lumpeiden varret, joita hirvet sukeltavat loppukesästä 
hamuamaan. Vaaleaa ihonukkaa suvannoissa, jonne Gillette ei ulotu, ei kosketa. Palasaippu-
alla pesen vain jalat, ”hiertymine ja värjäytymineen eivät kelpaisi kauneuskilpailuihin”, sa-
noi äiti. Kapeita kenkiä, pitkiä tanssitunteja. Ne jäljet pysyvät tällä valkealla iholla, eivät voi 
kulua pois pitkänkään ajan kuluessa. 
   Saappaat ja jalkani vaihtavat iltaisin molekyylejä. Jäljet ovat laakeat mutta niillä pääsen 
kauemman ja vaikeampiin paikkoihin. Niillä on käveltävä polkujen yli ratkenneita puroja 
pitkin ja käveltävä lumenpeittämällä jäällä. Syyskynnetyllä pellollakin kävelen niillä. Jos 
apea aura on poissa, silloin, vain peltoa Jumalan ja minun välissä. 
 

Marjatta Peltonen 
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Syntymäni päivä 
 
13-vuotia ruskeatukkainen poika pyöräilee hermostuneesti hyräillen autiota hiekkatietä pit-
kin rintamalinjan suuntaisesti. Taskussaan pojalla on viesti, jonka hän saa kuljetettua komp-
panialle. Kymmenen vuotta myöhemmin poika kirjoittaa kirjeitä rintamalta kellokaupan sie-
välle myyjättärelle, tummatukkaiselle. Edelleen kymmenen vuotta myöhemmin heidän poi-
kansa putoaa puussa leikkiessään nokkospusikkoon, mutta selviää onnettomuudesta säikäh-
dyksellä. 
   Samaan aikaan Hämeenlinnassa punatukkaiset lääkärit eivät voi estää Aulankokatu 10:n 
perheen isän menehtymistä. Vuotta myöhemmin letittäjätytöt poistuvat Aulangonkadulta 
jättäen kaksi vaaleatukkaista sisarusta riitelemään Marjatta-nimisestä barbienukesta, jonka 
hiukset ovat pidemmät ja tuuheammat kuin muilla nukeilla. Toisaalla harmaantuva lehtori 
Ahonen antaa kellokaupan tummatukkaisen myyjättären ja ruskeatukkaisen kaupunginjoh-
tajan pojalle matematiikan arvosanaksi 10 ja mustatukkainen poika päättää ryhtyä isona lää-
käriksi. 
   Kolme vuoden päästä toinen vaaleatukkaisista sisaruksista palaa Michiganista Hämeenlin-
naan entistä vaaleampana ja hoikkana kuin Twiggy. (Katsoessaan kultareunaiseen peiliin 
hän uskoo edelleen nenänsä olevan pysty koska isä oli nuorena auto-onnettomuudessa.) Ty-
tön haave leipurinurasta on jäänyt Amerikkaan ja hän lähtee opiskelemaan lääkäriksi. 
   Kymmenen vuoden päästä kellokaupan myyjättären mustatukkainen poika kaivaa taskus-
taan 3 markkaa soittaakseen yliopistolta äidilleen. Kolikot kilahtavat puhelinautomaattiin 
vaaleatukkaisen tytön kävellessä ohi. Mustatukkainen poika hymyilee. Vaaleatukkainen 
ajattelee pojan soittavan tyttöystävälleen ja kävelee syyssateeseen. Viisi vuotta myöhemmin 
he kitkevät nokkosia rakentamansa mökin pihalta ja vuoden päästä tummatukkaisen miehen 
silmät hymyävät sairaalan huoneessa. Maija synnyttää tytön, jonka hiukset ovat syntyessä 
tietenkin mustat mutta vaalenevat ensimmäisinä vuosina löytääkseen sitten vähitellen oman 
sävynsä. Äiti ja isä pukevat nyytille sinisen villahaalarin suojaksi marraskuun puolkukkaista 
pakkasta vastaan. 
 

Marjatta Peltonen 
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Vitut sietämättömästä 
 

Minä herään verisissä lakanoissa 
marraskuun raskaaseen löyhkään 

suonenvetoon kaitaluisissa tunteissa 
potkin      sinut      hereille 

 
ummehtunut, paksu suudelma 

sinä kuolaat vahingossa rinnuksilleni 
ja marraskuu 

irvistää, 
ja arkoine lihoineen 
hyppää läskiä läjään 

 
etupihan roskiksella 

tulee outo olo joka 
repii mytyn käsistäni 

levittää sen lumeen 
 

aika kiva 
minun neitsyyteni 

kääriytyneenä törkyiseen lakanaan 
ja höyhennetyn joutsenen takamuksen leveys 

ja rakkautesi siedettävä keve 
 

Sari Aalto 
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Phyllisin loikka tuntemattomaan 
 
 
 
 

-- ”Kerro nimesi yksin tein!”  
huusi mr. Clarence ärtyneenä 
ensiluokkaisten juhliensa 
keskeytymisestä. - - 

 
 
 
 
 
-Phyllis! huusi mr. Clarence innoissaan. Hän 
oli juuri saanut valkean orinsa liekaan kar-
tanonsa takapihalla sijaitsevaan talliin. Hän 
oli pitkä, tumma, vahvanenäinen mies, jonka 
prikulleen istuva ratsastuspuku myötäili hä-
nen jylhiä muotojaan. Vain vuosisadat erotti-
vat hänen komeutensa Aleksanteri Suuresta, 
joka aikanaan oli vain piirun verran vähem-
män pidetty mies, kuin mr. Clarence Atlantan 
seurapiireissä omana aikanaan. 
 -Huhhuh! hän puuskahti astuessaan kar-
tanonsa verannalle, jossa hänen vaimonsa 
Phyllis jo odotti häntä mansikkaleivosten ja 
kermavaahdon kera.  
-Vain ratsastus on todellisen herrasmiehen 
laji, sanoi mr. Clarence. Phyllis vastasi:  
-Totta, kultaseni. Olen onnellinen, että jaksat 
pitää niin itsesi, kuin orhimme Agamemno-
nin edustuskunnossa. 
Mr. Clarencella ja Phylliksellä oli tapana ma-
joittaa mr. Clarencen kartanossa uupuneita, 
mutta tietysti vain siististi pukeutuneita ja 
hyvin käyttäytyviä matkalaisia. Sinä iltana 
tapahtui kuin muinakin iltoina siihen men-
nessä: Mr. Clarencen kartanoon saapui taas 
sekalainen katras matkalaisia eri puolilta 
Yhdysvaltoja ja koko maailmaa liittyäkseen 
mr. Clarencen tunnettuihin iltakarkeloihin, 
joissa viinistä ei kitsasteltu ja ruuaksi tarjot-
tiin vain koko Yhdysvaltojen parhaan kokin 
valmistamaa ensiluokkaista potkaa. Maitta-
van aterian päällisiksi nautittiin vielä votkaa, 
sekä kaviaaria hieman rahvailta vivahtavien 
laivakorppujen kera. Mr. Clarencen juhlissa 
soittivat aina vain parhaat neekeriorkesterit, 
jotka olivat taannoin tuoneet puhallinsoitol-

laan kansan tietoisuuteen aivan uudenlaista, 
joskus jopa syntisen kiihottavaa musiikkia. 
Tanssit keskeytyivät oven paukahtaessa auki. 
Ovella seisoi sateen saattelema, talon hen-
keen hieman liian nuhruinen matkalainen. 
Phyllis katsoi tätä matkalaista sydän pamp-
paillen. Hän oli juuri kokenut tunteen, jota 
hän ei ollut koskaan tuntenut aiemmin. Hä-
nen otsalleen nousi kylmä hiki ja sydän hak-
kasi vimmatusti. Hän tunsi heti tulista vetoa 
tuohon muukalaiseen, joka oli pitkä, tumma 
ja vahvanenäinen mies. Hänen yllään oli 
matkustusviitta ja selvästi taitavan räätälin 
tekemät, vaikkakin sään ja pitkän taipaleen 
runtelemat liituraitahousut. 
-Kerro nimesi yksin tein! huusi mr. Clarence 
ärtyneenä ensiluokkaisten juhliensa keskey-
tymisestä. 
-Nimeni on Antonio Fryk-man. Olen rat-
sastanut pitkän taipaleen tänään ja tulin 
nöyränä pyytämään yösijaa ja leivän-
kannikkaa, vastasi muukalainen. 
-Minun juhliini ei ole aiemminkaan ollut 
tapana päästä röyhkeästi tunkeutuvia 
kerjäläisiä! huusi mr. Clarence tulistuneena. 
Yhtäkkiä joku keskeytti kiistan:  
-Mutta tämähän on vanha lapsuudenystäväni 
Antonio! Tapasimme leikkiä lapsina yhdessä 
puuhelmillä ja vanhempana hän vei minut 
jopa yliopiston tanssiaisiin! 
 Ääni oli Phylliksen. Häilyvä puna ja 
kummastus kohosivat aaltoina Antonion 
kasvoille, mutta hän pysyi vaiti ja tyynenä. 
Vain silmänräpäyksen kestänyt epäröinti olisi 
saattanut paljastaa Antonion liittyvän mu-
kaan Phylliksen valheeseen.  
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-Phyllis, vanha ystäväni! Oletko se todella 
sinä!? Antonio sanoi vinkaten silmäänsä 
mystisellä tavalla. 
 -Phyllis. Tunnetko todella tämän rähjäisen 
muukalaisen? kysyi mr. Clarence kummas-
tuneena  
-Enhän ole vielä koskaan tavannut näin 
rahvaanomaisen näköistä lapsuudenystä-
vääsi. Phyllisin ääni värisi hänen hekumoi-
van vartalonsa tahdissa hänen sanoessaan, 
 -Oi! Tunnen! Minä tunnen! Mr. Clarence, 
minä tunnen hänet! 
-Vaikka en luottaisi sinuun ulkonäkösi perus-
teella, muukalainen, saat jäädä matalaan ma-
jaani, sillä olethan rakkaan vaimoni ystävä. 
Bubba! huikkasi mr. Clarence talon mustalle 
hovimestarille ja jatkoi, -Saata vieras ruo-
kailutilaan ja anna hänelle jotain syötävää! 
Martha! Mene sijaamaan vieraallemme se iso 
parisänky, joka sijaitsee yläkerran pikku-
kammarissa. Siellä vieraamme saa nukkua 
täydessä rauhassa, sillä sinnehän ei kuulu 
koko talosta muita ääniä. 
Kun juhlat olivat ohi ja matkalaiset sijoitettu 
kuka minnekin Phyllis ja mr. Clarence aset-
tuivat makuulle.  
-Vieläkö viihdyt ilonpidoissani? kysyi mr. 
Clarence Phyllikseltä  
-Totta kai, kulta. Juhlasi ovat koko Atlantan 
parhaat, Phyllis vastasi monotonisella 
äänellä. Hänen mielessään liikkuivat muut 
asiat. Mr. Clarence nukahti nopeasti ja alkoi 
kuorsata sofistikoituneeseen tyyliinsä tasaisin 
väliajoin ja ei liian kovalla volyymillä. 
Phyllis ei saanut unta. Hän pyöri sängyssä ja 
ajatteli komeaa muukalaista, joka oli tällä 
tavoin päätynyt hänen sormiensa ulottuville. 
Hän kuvitteli matkalaisen kävelemässä 
Alabaman maissiviljelysten lomitse matka-
viitta pakattuna kapsäkkiin. Hän kuvitteli, 
kuinka polttava helle oli saanut miehen 
riisuutumaan siten, että hänen yllään oli vain 
hihaton paita ja ne samat, tyylikkäät liiturai-
tahousut, joiden lahkeet oli kääritty ylös. 
Phyllis kuvitteli, kuinka komealta Antonio 
näyttäisikään polttamassa savuketta laivan 
kannella, jonne vain hienoin kerma kokoon-
tui pelaamaan koronaa. Phyllis ei vain voinut 

sietää ajatusta, että muukalainen lähtisi var-
hain aamulla ja jättäisi hänet yksin. Koko 
kartano ja kaikki mr. Clarencen omaisuus, 
josta Phyllis oli tähän mennessä saanut 
nauttia, tuntui nyt vähäpätöiseltä. 
Phyllis päätti, ettei tällaista tilaisuutta voisi 
antaa kiitää hänen nenänsä editse tarttumatta 
siihen. Hän nousi hiljaa sängystä ja hiippaili 
ulos huoneesta. Onneksi mr. Clarence oli 
unohtanut sulkea heidän makuuhuoneensa 
narisevan oven. Hän hiippaili kiihtyneenä 
käytävän päähän ja juoksi portaat ylös nel-
jänteen kerrokseen. Käytävän päässä olevan 
pikkukammarin ovi oli auki ja sieltä kajasti 
valoa. Phyllis odotti pakahtuakseen, että pää-
sisi tapaamaan taas tämän komean muukalai-
sen. Hän hiipi ovelle ja kurkisti ovenraosta. 
Antonio makasi sängyllään paljastavien, 
ohuiden satiinilakanoiden alla lukien Sokra-
teen hänelle liian yksinkertaisia ajatuksia. 
Phyllis epäröi hetken. Hänet valtasi sietämä-
tön kiihko ja hän astui öljylampun valokei-
laan.  
-Phyllis! Antonio huudahti hieman hä-
millään. -En kuullut tuloasi.  
-Voi, Antonio! En voi olla enää ilman sinua! 
Tunsin sen heti, kun astuit tänään sisään 
ovestamme! Tunsin sinuun heti paikalla so-
keaa vetoa ja tiesin, että minun on lähdettävä 
matkaasi!  
-Phyllis! Tämä tuli kovin äkkiä, mutta 
kieltämättä saatoin tuntea sen saman vedon, 
joka on määrännyt meidät yhteen. Lähdem-
me heti aamun sarastaessa ratsastamaan kohti 
vuoria. Siellä saamme olla rauhassa. Saatam-
me kohdata vaikeuksia matkallamme, mutta 
yhteinen päämäärä ja halu saavuttaa se 
voittaa matkan esteet!  
-Voi rakas! huusi Phyllis ja kietoi Antonion 
syleilyynsä. 
Sillä välin eräs neuvostoliittolainen pommi-
kone erkani muodostelmasta ja luuli laske-
vansa lastinsa Atlantan kaupungintaloon. An-
tonio ja Phyllis räjähtivät sylikkäin. Mr. 
Clarence räjähti kuorsatessaan. Lukuisat 
matkalaiset räjähtivät, kuka missäkin asen-
nossa ja he kaikki elivät elämänsä onnellisina 
loppuun asti. 

 
Aaro Teikari, Paavo Savolainen 
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Pue minulle tummansiniset sukkahousut ja asettele varvasvahvistukset paikoilleen – jos saumat 
työntyvät kynsien alle, teen elämästäsi vaikean. Nosta suora hame vyötärölle ja vedä nappi kiinni. 
Nyi helmaa sitten alas, jotteivät pöhöttyneet polveni näy. Älä laula hermostuksissasi äläkä nipistele 
minua oikoessasi ryppyjä vaatteistani, älä katso silmiini äläkä hymyile vinosti. En halua rintaliivejä. 
Napita kaapissa kurtistunut villatakki alhaalta alkaen mutta jätä ylin nappi auki. Ihoni saa näkyä 
kireän neuleen nappien välisistä aukoista hieman, mutta peitä vatsani – sido vyötärölle musta huivi 
ylähyllyltä, jos villatakki ei riitä. Kiinnitä takkiin solisluun kohdalle hopeinen kurki. Kaulaani en 
halua mitään, mutta saat panna korviini helmet, jos pidät niitä yhä kauniina. Työnnä sitten jalkoihini 
kengät. Ei mustia, joissa tanssin, eikä talvisaappaita. Valitse sinä. Levitä hiukseni kasvojeni viereen 
ja tarkista, etteivät ne tuoksu sampoolta (hiero niihin salaa suolalientä, jos tuoksuvat). Jos olen 
kalpea, pyyhi poskiani karheilla kämmenilläsi. Levitä luomille vähän ruskeaa (vain ulkokulmiin, ja 
muista häivyttää). Käytä huulillani toiseksi tumminta punaa sotkematta, mutta niin, että väri jää. 
Älä risti käsiäni, anna niiden lojua kylkieni vierellä. Sulje arkku vasta sitten, kun tuntemattomatkin 
ovat vilkaisseet minua vaivihkaa. Lähde sitten itsekin kotiin. 
 

Viivi Kaakinen 
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”Siirappia nyt!” 
tilasi rakastunut 
ja heti katui 
 

Saara Hyrkkö 
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