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Anna kun kerron pari asiaa, ennen kuin luet edel- 
leen. Tarjoan pienen kartan, siltä varalta että eksyt.

Se, mitä aiot nyt lukea, on kirjoitettu monien vuo- 
sien aikana, vähän kerrallaan, ja tarkoitettu ystävil- 
le, perheelle, uskonnolliselle yhteisölle, ja minulle 
itsellenikin, ajattelematta lainkaan, että se julkaistai- 
siin kirjana. En tiedä, miksi sitä pitäisi sanoa. Itse 
ajattelen sitä ’’omana juttunani” — se on kirjoitettua 
raporttia siitä, mitä päässäni ja elämässäni tapah- 
tuu.

Osa tästä — se mitä opin lastentarhassa — levisi 
pitkin maata, kunnes se alkoi elää omaa elämäänsä. 
Eräänä päivänä se tuli kotiin koulusta erään lapsen 
laukussa; lapsen äiti oli kustannustoimittaja ja hän 
kirjoitti minulle kysyäkseen, onko minulla mitään 
muuta paperille pantua. Oli toki. Ja yksi asia johti 
toiseen vähän Ihmemaan malliin.

Niinpä tässä kirjassa on sitten muutakin ’’juttua”, 
aika lailla samanmuotoisena kuin se oli kirjoitettu. 
Oien muuttanut joitakin nimiä ja asioita suojellakse- 
ni niitä, jotka ovat joko viattomia tai vihaisia tai 
molempia.



Ja toinenkin asia: tässä kirjassa on ristiriitaisuuk- 
sia. Saatat lukea ja ajatella: ”Eikö hän sanonut juuri 
päinvastaista pari sivua sitten?” Kyllä vain. Nythän 
on niin, että päässäni on ilmeisesti joitakin toisensa 
poissulkevia ajatuksia. Onhan esimerkiksi totta, että 
elämä ilman asioiden tutkimista on arvotonta, ja 
yhtä totta, että tieto lisää tuskaa, ja niin edelleen. En 
ole vielä lyönyt lukkoon kantaani kaikesta.

Mitä muuta sanoisin?
Lue tätä kirjaa vähän kerrallaan, ajan kanssa — 

kiirettä ei ole eikä lopussa ole arvoituksen ratkai- 
sua.

Sitten pitää vielä kertoa, että minulla on viralli- 
nen tarinankertojan valtakirja. Eräs ystävä teki sen ja 
kiinnitti sen seinälle työpöytäni yläpuolelle. Valta
kirja antaa minulle luvan käyttää mielikuvitustani 
muuntaakseni kokemuksiani, jotta tarinasta tulisi 
parempi, niin kauan kuin se palvelee jollakin tavoin 
totuutta. Se sisältää myös tarinankertojan uskontun- 
nustuksen:

Uskon, että mielikuvitus on voimakkaampi
kuin tieto.

Että tnyytti on historiaa väkevämpi.
Että unelmat ovat vahvempia kuin tosiseikat.
Että toivo voittaa aina kokemuksen.
Että nauru on ainoa lääke suruun.
Ja uskon, että rakkaus on

kuolemaa voimakkaampi.



Oien yrittänyt oikein kovasti olla kirjoittamatta 
mitään, mikä voisi aiheuttaa valtakirjani hyllyttämi- 
sen.

Robert Fulghum
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JOKA KEVÄT MONEN VUODEN AJAN olen 
ottanut tehtäväkseni kirjoittaa henkilökohtaisen us- 
kontunnustuksen, credon. Kun olin nuorempi, tun- 
nustus oli monisivuinen ja yritti kattaa aukottomasti 
kaikki elämänalueet. Se kuulosti Korkeimman oi- 
keuden päätökseltä, ikään kuin sanat muka voisivat 
selvittää kaikki olemassaolon tarkoituksen ristirii- 
taisuudet.

Credoni on lyhentynyt viime vuosina; joskus se 
on kyyninen, joskus huvittava, joskus mieto, mutta 
jatkan sen tekemistä. Äskettäin sain uskontunnus- 
tukseni mahtumaan yhdelle liuskalle, yksinkertaisi- 
na lauseina, ymmärtäen toki täysin miten naiivin 
ihanteelliselta se vaikutti. Lyhyt muoto valkeni mi- 
nulle huoltoasemalla. Onnistuin täyttämään vanhan 
auton tankin super-de-luxe korkeaoktaanisella ben- 
siinillä. Vanha kärryni ei pitänyt siitä ja rupesi hys- 
teeriseksi — pärskähteli risteyksissä ja röyhtäili ala- 
mäissä. Ymmärsin. Mieleni ja sieluni käyttäytyvät 
samalla tavoin ajoittain. Liikaa korkeasisältöistä in- 
formaatiota, ja minäkin saan kohtauksia — sammun 
risteyksissä, missä elämän valinnat on tehtävä ja tie-



dän joko liian paljon tai liian vähän. Tutkimusmat- 
kaiiijan elämä ei ole huviretkeä.

Ymmärsin, että tiedän jo tarpeeksi paljon elääkse- 
ni merkityksellistä elämää — että se ei ole niinkään 
monimutkaista. Tiedän sen. Oien ollut perillä siitä 
hyvin kauan. Sen eläminen taas — no, se on toinen 
juttu. Tässä on credoni:

Kalken, mitä todella tarvitsen tietääkseni miten 
elää ja mitä tehdä ja miten olla, opin lastentarhassa. 
Viisaus ei ole ylioppilastutkintovuoren huipulla, 
vaan tarhan hiekkalaatikossa. Opin siellä nämä 
asiat:

jaa kaikki.
Pelaa reilua peliä.
Älä lyö ihmisiä.
Pane tavarat takaisin sinne, mistä otit ne.
Siivoa omat sotkusi.
Älä ota tavaroita, jotka eivät ole sinun.
Pyydä anteeksi, kun loukkaat jotakuta.
Pese kätesi, ennen kuin rupeat syömään.
Vedä vessa.
Pikkuleivät ja kylmä maito tekevät hyvää.
Elä tasapainoista elämää — opi jotakin ja ajattele 

jotakin ja piirrä ja maalaa ja laula ja tanssi ja leiki ja 
tee työtä vähän joka päivä.

Ota nokkaunet iltapäivisin.
Kun lähdet ulos maailmaan, varo liikennettä, 

pidä toista kädestä ja pysyttele yhdessä muiden kans- 
sa.

Tajua ihme. Muista pieni siemen viilipurkissa: 
juuret menevät alas ja kasvi ylös eikä kukaan oikein



tiedä, miten ja miksi, mutta me olemme kaikki 
samanlaisia.

Kultakalat ja hamsterit ja hiiret ja pieni siemenkin 
viilipurkissa kuolevat kaikki. Niin mekin.

Ja sitten muista Astrid Lindgrenin kirjat ja ensim- 
mäinen oppimasi sana, suurin kaikista: KATSO.

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää, on siellä jossakin. 
Kultainen sääntö ja rakkaus ja perusterveydenhoito. 
Ekologia ja politiikka ja tasa-arvo ja tervejärkinen 
elämä. Ota mikä tahansa noista kohdista ja käännä 
se hienoille aikuisten termeille ja sovella sitä perhe- 
elämääsi tai työhösi tai hallitukseesi tai maailmaasi 
ja se pysyy totena ja kirkkaana ja lujana. Ajattele, 
miten paljon parempi maailma olisi, jos me kaikki, 
koko maailma, saisimme pikkuleipiä ja lasin maitoa 
noin kolmelta iltapäivällä ja sitten menisimme pei- 
ton alle torkuille. Tai jos kaikilla hallituksilla olisi 
peruspolitiikkanaan panna tavarat aina takaisin sin
ne, mistä ne ottivat ne, ja siivota itse omat sotkun- 
sa.

Ja se pätee edelleen, riippumatta siitä miten vanha 
ölet — kun menee ulos maailmaan, on parasta pitää 
toista kädestä ja pysytellä yhdessä muiden kanssa.





2 Lastentarha





ÖLEN VASTUUSSA PYYKISTÄ meillä kotona. 
Pidän siitä hommasta; se antaa minulle täyttymyk- 
sen tunteen, ja tavallaan myös yhteyden tunteen 
muuhun perheeseen. Ja aikaa olla yksin pesuhuo- 
neessa, ilman muuta perhettä, mikä myöskin on 
välillä mukavaa.

Minusta on hauska lajitella vaatteita: vaaleat, 
tummat, siitä väliltä. Pidän pesuohjelman säätämi- 
sestä: lämpötila, aika, huuhtelu, linkous. Ymmärrän 
niitä valintoja ja osaan tehdä ne päättäväisen taita- 
vasti. En ymmärrä vieläkään uusista stereoista mi- 
tään, mutta pesu- ja kuivauskoneita osaan käsitellä. 
Kun kone pysähtyy, vedän ulos lämpimät, kuohkeat 
vaatteet, vien ne olohuoneen ruokapöydälle, lajitte- 
len ne ja laskostan siisteihin pinoihin. Pidän erityi- 
sesti staattisesta sähköstä; silloin voi ripustella suk- 
kia ympäri vartaloaan ja ne pysyvät siinä kiinni. 
(Vaimo sai minut kerran kiinni siitä ja  KATSOI. Kaikkea- 
han ei voi selittää kaikille.)

Kun ölen lopettanut, tunnen suurta täyttymystä ja 
kyvykkyyttä. Oien hyvä pyykin käsittelyssä, siis ainakin 
siinä. Kokemus on uskonnollinen. Vesi, maa, tuli —



märän ja kuivan, kuuman ja kylmän, likaisen ja puh- 
taan vastakohtaisuudet. Suuret syklit, ympäri ja ympä- 
ri, alku ja loppu, alfa ja omega, aamen. Oien kosketuk- 
sissa Johonkin Suureen. Edes hetken elämä on selkeää 
ja sillä on tarkoitus. Mutta sitten jälleen . . .

Pesukone simahti viime viikolla. Taisin kuormit- 
taa sitä liikaa pyyhkeillä. Koko lasti kasaantui rum- 
mun toiselle laidalle linkoamisen aikana. Kone esitti 
uskomattoman, hytkyvän tanssin lattialla ja sam- 
mui. Luulin, että se oli tulossa kimppuuni. Ensin se 
oli elollinen olento hulluuskohtauksen kourissa ja 
heti sen jälkeen kylmä valkoinen laatikko täynnä 
puoliksi sulateltuja pyyhkeitä ja valkoista vaahtoa 
suupielissä, luulen nimittäin että annoin sille liikaa 
pesupulveriakin. Viiden minuutin kuluttua rumpu- 
kuivaaja hajosi. Aivan kuin iäkäs mies ja vaimo van- 
hainkodissa, jotka kuolevat nopeasti peräjälkeen, 
niin läheisiä kun ovat toisilleen.

Oli lauantai-iltapäivä, ja kaikki talon pyyhkeet 
olivat märkinä, ja kaikki alushousuni ja sukkani oli- 
vat märkinä. Mitä nyt? Tiesin hyvin, että jos haluaa 
korjaajan, on pysyteltävä tiukasti kotona puolitoista 
vuorokautta tukku seteleitä takataskussa, jos aikoo 
saada miehen astumaan edes ovesta sisään, eikä 
minulla ollut aikaa sähen. Siispä itsepalvelupesu- 
laan kaupungille.

En ollut ollut aikoihin, vuosikausiin, itsepalvelu- 
pesulassa. Siellä käymättä menettää paljon; ei pääse 
näkemään muiden ihmisten vaatteita eikä todista- 
maan keskusteluja, joita ei kuule ikinä missään 
muualla. Katselin erään vanhan rouvan lajittelevan 
mustia seksikkäitä alusvaatteita ja ihmettelin, olivat-



ko ne tosiaan hänen vai jonkun toisen. Kuulin kou- 
lupojan selittävän ystävälleen, miten oksennuksen 
saa puhdistettua mokkatakista.

Istuessani siellâ odottelemassa tutkistelin pesu- 
pulveripakkausta. Oli myöhäinen ilta, nojasin kui- 
vaajaan lämmitelläkseni, söin juustoa ja voileipäkek- 
sejä ja join valkoviiniä termospullosta (olin tullut 
hyvin varustautuneena), ja rupesin miettimään elä- 
män tarkoitusta ja lukemaan pesupulveripakkauksen 
tekstiä. Hämmästyttävää. Se sisältää synteettisiä ten- 
sidejä, saippuaa, fosfaatteja fosforiksi laskettuna, na- 
triumkarbonaattia, natriumsilikaattia, natriumper- 
boraattia, entsyymejä, hajustetta, kirkastetta ja val- 
kaisuaineita. Ihan totta. Ja kaikki tämä parilla kym- 
pillä. Ihme laatikossa.

Istuin siinä katselemassa, miten pyykki pyöri kui- 
vaajassa ja ajattelin pyöreää maailmaa ja puhtautta. 
Olemme edistyneet kovasti: ennen ajattelimme, että 
sairaus on Jumalan lähettämä. Sitten ajattelimme, että 
se on ihmisen tietämättömyyden tuotetta. Niinpä 
olemme siitä lähtien puhdistaneet tekojamme, kirjai- 
mellisesti. Olemme pesseet saastaa vaatteistamme ja 
mumiistamme ja muastamme ja kodeistamme.

Jospa tiedemiehet keksisivät jotakin, jolla sen saisi 
pois mielistämme. Yksi mitta pesuainetta, joka pesi- 
si lian elämästämme, pehmittäisi kovuutemme, suo- 
jelisi sisikuntaamme, parantaisi toimintojamme, 
poistaisi kellastuneisuuden ja rypyt, parantaisi luon- 
nollista väriämme ja tekisi meidät hyviksi.

Älkää muuten kuitenkaan koettako pesupulveril- 
la. Maistoin sitä. Se on kamalaa. (Mutta kieleni on nyt 
puh das.)



TUOLLA ON NAAPURINI, mukava rouva. Hän 
on tulossa ulos ovestaan. menossa töihin ja hänellä 
näyttää olevan hyvä päivänsä. Hän on juuri lukitse- 
massa ovea ja poimimassa mukaansa päivittäistä 
kantamustaan: käsilaukkua, jytäjumppakassia ja ros- 
kapussia. Hän kääntyy, näkee minut, hymyilee ter- 
vehdyksensä ja astuu kolme askelta oveltaan. Silloin 
kuuluu ’’UIIIIIIIIIIIIK!!!!” (Suora lainaus.) Kuulostaa 
kutakuinkin paloauton hälytysääneltä. Hämähäkin- 
verkko! Hän on kävellyt suoraan hämähäkinverk- 
koon. Polttava kysymys kuuluukin: Missä hämähäk- 
ki on juuri nytf

Hän huitoo laukullaan joka suuntaan. Samalla 
hän hyppää pari kertaa korkealle ja potkaisee samal
la jaloillaan, vähän venäläisen kansantanssin tyyliin, 
vai muispattaisiko hän haikaraa kuumimmassa ko- 
siohuumassa? Hän repii hiuksiaan ja kasvojaan ja 
’’UIIIIIIIIIIIIK” kuuluu taas entistä läpitunkevampa- 
na. Hän yrittää avata ulko-ovea ilman avainta, ja 
yrittää uudelleen. Avain katkeaa lukkoon, ja hän 
juoksee talon ympäri takaovelle. Uusi ’’UIIIIIIIIIIIIK” 
kaksinkertaisella teholla . . .



Vaihdetaanpa näkökulmaa. Tässä on hämähäkki, 
aika tavallinen, keskiharmaa, keski-ikäinen rouvashä- 
mähäkki. Se on ollut ylhäällä aamunsarastuksesta saak- 
ka töissä verkkonsa kimpussa, ja kaikki on hyvin. 
Mukava päivä, tuuleton, kastetta juuri parahultaisesti, 
jotta langat ovat sopivan tahmeat. Se tarkistaa parhail- 
laan kiinnitysrenkaita ja ajattelee pieniä mäkäröitä, joi- 
ta se haluaisi aamiaiseksi. Sillä on hyvä olo, se on val- 
mis toimintaan. Mutta yhtäkkiä helvetti puhkeaa — 
maanjäristys, pyörremyrsky, tulivuorenpurkaus. Verk- 
ko repeytyy irti ja kietoutuu hyrränä pyörivän heinä- 
keon ympärille, ja valtava möykky raakaa, maalattua 
lihaa päästelee ääntä, jota hämähäkki ei ole kuullut 
koskaan aikaisemmin: ’’UIIIIIIIIIIIIK!!!!” Se on liian iso 
kiedottavaksi paketiksi ja syötäväksi myöhemmin, ja se 
liikkuu aivan liian nopeasti, jotta sitä voisi pidellä pai- 
koillaan. Hyppäisikö päälle? Roikkuisi mukana ja toi- 
voisi? Kaivautuisi kiinni?

Ihminen. Se on siepannut ihmisen. Polttava kysy- 
mys kuuluu tietysti: Minne se on menossa ja mitä se 
aikoo tehdä, kun se pääsee sinne?

Naapurin rouva kuvittelee hämähäkin hummerin 
kokoiseksi, jolla on suuret kumihuulet ja myrkky- 
hampaat. Hän aikoo luultavasti riisuutua ilkosen 
alastomaksi ja ottaa suihkun ja pestä tukkansa var- 
mistaakseen, että se on mennyt, ja sitten pukea 
ylleen aivan toiset vaatteet, ettei se vain kulkeutuisi 
edelleen mukana.

Hämähäkki? No jos se selviytyy hengissä kaikesta 
tästä, sillä on tosiaan jotain kerrottavaa: ”Se joka 
pääsi karkuun oli NÄIN suuri, ja olisittepa nähneet 
sen leuat!”



Hämähäkit ovat hämmästyttäviä otuksia. Ne ovat 
olleet olemassa noin 350 miljoonaa vuotta, joten ne 
selviävät melkein mistä tahansa. Niitä on myös pal- 
jon, 60 000 — 70 000 yhtä esikaupungin pientä 
plänttiä kohti. Varsinaisesti minä kadehdin verk- 
koa. Kuvitelkaa, millaista oiisi, jos ihmiset olisi 
varustettu hämähäkkien tavoin. Jos meillä olisi pie- 
ni kuusireikäinen aukko selkärangan alapaässä ja 
pystyisimme tekemään metreittäin lasikuiduilla 
vahvistettua lankaa. Tavaroiden pakkaaminen olisi 
kätevää! Vuoristokiipeily olisi ihan muuta kuin nyt. 
Ajatelkaa olympialaisia. Parittelu ja lasten kasvatta- 
minen saisi uusia ulottuvuuksia. No, käsitätte kyllä. 
Se järisyttää totunnaisia ajatuskulkuja. Toisaalta ih- 
misten tekemien verkkojen siivoaminen olisi kau- 
hean työlästä.

Kaikesta tästä tulee mieleen laulu jonka osaa, ja 
tekin osaatte, samoin teidän vanhempanne ja lap- 
sennekin. Se kertoo hämä-hämä-häkistä, joka kiipes 
langalle, ja sitten tuli sade rankka, hämähäkin vei. 
Aurinko armas kuivas satehen, ja hämä-hämä-häkki 
kiipes uudelieen. Osaatte varmasti leikkiäkin sen.

Mistä tässä on oikein kysymys? Miksi osaamme 
kaikki sen? Miksi opetamme sen omille lapsillem- 
me? Sehän saattaa hämähäkin varsin suotuisaan va- 
loon. Kukaan ei huuda ’’UIIIIIIIIIIIIK!!!” laulaessaan 
sitä. Ehkäpä se selvittää elämän seikkailun niin sel- 
kein ja yksinkertaisin sanoin. Pieni elukka elää ja 
etsii seikkailua. Se kiipeää langalle, eikä se edes ajat- 
tele sitä, se vain kiipeää. Sitten seuraa katastrofi, 
rankkasade, tulva, luonnon mahtavat voimat. Hä- 
mähäkki putoaa alas, paljon alemmas kuin mistä se



lähti liikkeelle. Masentuuko se siitä? Ei suinkaan. 
Aurinko tulee esiin, kuivattaa kaiken, hämähäkin- 
kin, ja pieni ötökkä kiipeää uudelleen lankaa, sillä se 
haluaa tosiaan saada selville, mitä ylhäällä on. Se on 
vähän viisaampi nyt; katsoo, miltä taivas näyttää, 
etsii tukevampia jalansijoja, lukee hämähäkin ru- 
kouksen ja suuntaa ylös arvoituksen läpi kohti valoa 
ja tiesminne.

Elävät olennot ovat tehneet juuri samaa hyvin 
kauan, kaikenlaisten kurjuuksien ja takaiskujen ja 
katastrofien läpi. Me olemme selviäjiä, ja opetamme 
sen lapsillemmekin. Ja ehkäpä hämähäkitkin opetta- 
vat sen lapsilleen hämähämähäkkimäisellä taval- 
laan.

Niinpä naapurin rouvakin jää henkiin ja tulee 
seufaavan kerran ulos ovestaan hieman viisaampa- 
na. Ja hämähäkki, jos se jää henkiin, tekee samoin. 
Mutta ellei, niin hämähäkkejähän on hyvin paljon, 
ja sana kiertää. Erityisesti kun sana on ’’UIIIIIIIII- 
IIKÜ!”



SALOMOSAARILLA TYYNESSÄ VALTAME- 
RESSÄ eräillä alkuasukkailla on ainutlaatuinen tapa 
kaataa puita. Jos runko on kirveelle liian paksu, 
kyläläiset kaatavat sen maahan huutamalla. (En löjdä 
asiasta kertovaa lehtijuttua enää mistään, mutta vannon 
lukeneeni sen.) Puunkaatajat, joilla on erityistä voirhaa, 
kiipeävät puuhun aamunkoitteessa ja karjaisevat 
yhtäkkiä sille täysin keuhkoin. He jatkavat samaa 30 
päivän ajan. Puu kuolee ja kaatuu maahan. Teorian 
mukaan kiljunta tappaa puun hengen. Alkuasukkai- 
den mukaan se toimii aina.

Voi noita lapsellisia ja viattomia! Viidakon has- 
sunviehättäviä tapoja! Karjutaan puille, totta to- 
siaan. Melko alkukantaista. Harmi, etteivät he pääse 
käyttämään nykyaikaista teknologiaa ja tieteen vii- 
me saavutuksia.

Ai minäkö? Minä huudan vaimolleni, ja mylvin 
puhelimelle ja ruohonleikkurille, ja televisiolle ja 
sanomalehdelle ja lapsilleni. Minut on peräti nähty 
heristämässä nyrkkiä ja mylvivän taivaallekin silloin 
tällöin.

Naapurin mies huutaa usein autolleen. Tänä kesä-



nä kuulin hänen mylvivän tikkailleen melkein ko- 
konaisen iltapäivän. Me nykyaikaiset, sivistyneet 
kaupunkilaiset huudamme liikenteelle ja erotuoma- 
reille ja laskuille ja pankeille ja koneille — erityisesti 
koneille. Koneet ja sukulaiset saavat osakseen suu- 
rimman osan karjuntaa.

En tiedä, mitä se auttaa. Koneet ja muut ovat vain 
siinä, edes potkiminen ei aina auta. Mitä ihmisiin 
tulee, niin Salomon saarelaisten ajattelussa saattaa 
olla itua. Eläville karjuminen tappaa yleensä niiden 
hengen. Sanat murtavat sydämemme, kivet katkovat 
vain luitamme.



OLETKO USEINKAAN VIIME AIKOINA 
NÄHNYT ENÄÄ HELMITAULUA? Sehän on 
laskukone, tai oikeastaan tietokone; ja tarkemmin 
ajatellen ei ihan sitäkään. Helmitaulu on näkyvä las- 
kutoimitus, joka tapahtuu sitä käyttävän ihmisen 
päässä.

Aasiassa miljoonat ihmiset käyttävät edelleen hel- 
mitaulua päivittäin. Sitä on käytetty siellä pari tu- 
hatta vuotta, ellei kauemminkin. Se ei ole vain teho- 
kas ja käytännöllinen väline, vaan myös mukava 
katsoa, pitää kädessä ja koskettaa. Se on puuta tai 
messinkiä tai norsunluuta. Mitä vanhemmiksi hel- 
mitaulut tulevat ja mitä kauemmin ihminen on käsi- 
tellyt niitä, sitä kauniimmiksi ne muuttuvat, sileiksi, 
tummiksi, kiiltäviksi. Ne kestävät eliniän; niitä ei 
tarvitse koskaan parannella; koko niiden mekaniik- 
ka on käyttäjän korvien välissä; ja jos ne menevät 
rikki, kahdeksanvuotiaskin osaa korjata ne koti
konstein.

Helmitaulun olemassaolo saa aikaan yhdenlaista 
kehitystä. Muistan ajan, jolloin japanilais-amerikka- 
lainen tietokonejätti astui suuriäänisesti Kiinan



markkinoille. Esitelläkseen pienten taskulaskimien- 
sa etuja se järjesti kilpailun, suuren helmitaulu vas- 
taan tietokone -kamppailun. Kaveri, joka voitti 
— se tietysti jolla oli helmitaulu — oli nimeltään 
Tschan Kai Kit, Hongkongin kiinalaisia, erään lai- 
vayhtiön vanhempi virkamies. Plenen taskulaski- 
men käyttäjä suoriutui laskutoimituksista kylläkin 
45 sekuntia nopeammin kuin Tschan Kai Kit hel- 
mitauluineen, mutta laskin sai väärän lopputulok- 
sen. Näyttää siltä, että koneen käyttäjällä oli liian 
küre todistaa, miten nerokas hänen laskimensa oli ja 
hän syötti sille sekavia toimintoja. Monet menetti- 
vät kasvonsa pahan kerran.

Älkää nyt ymmärtäkö minua väärin. Taskulaski- 
met ovat tulleet jäädäkseen ja niillä on orna paikkan- 
sa. En ole kiihkoilija — koneissa ei sinänsä ole 
mitään pahaa. Huolellinen, harkitsevainen mies ku- 
ten Tschan Kai Kit pärjäisi ehkä jopa paremmin tas- 
kulaskimella kuin helmitaululla, kuka tietää. Minä 
vain tunteilen ihmiskäden ja -mielen ihmeiden edes- 
sä. Kun löydän todisteita siitä, että ne pystyvät vielä 
pitämään puolensa pienten piilastujen sähköistä tai- 
kuutta vastaan, ölen mielissäni. On lohdullista tie
tää, että jotkut hyvin vanhat ja yksinkertaiset keinot 
toimivat edelleen.

Tuumiskelen sitäkin, että vanha ja kulunut helmi
taulu elää edelleen 20. vuosisadalla ihmeellisenä tai- 
de-esineenä, jonka hyödyllisyys tekee kauniiksi ja 
kauneus hyödylliseksi. Minulla on vanha puukulho 
ja leikkuuveitsi, jotka panisin kilpailemaan monitoi- 
mikoneen kanssa milloin tahansa. Se on ihan sama 
juttu.



LOPPUHUHTIKUULLA VUONNA 1757 eversti 
Diego Ortiz de Parillan johtamat sotilaat ja viisi pap- 
pia lähtivät San Antoniosta määränpäänään pieni 
vuoriston kolkka San Saba -joen varrella Keski-Tek- 
sasissa. He tulivat levittämään espanjalaista vaiku- 
tusta ja tuomaan kristinuskoa paikallisille pakanoil- 
le. He tulivat myös tuhoamaan apassit, käännytetty- 
ään tietysti heidät ensin. Ennen kaikkea he tulivat 
etsimään aarretta, jonka kerrottiin olevan kätkettynä 
lähikukkuloille.

He rakensivat linnakkeen ja lähetysasemankin ja 
odottelivat intiaaneja luokseen saamaan lohtua ja 
helpotusta, aarre mukanaan. Tappaessaan aikaa he 
kirjoittivat päiväkirjoja, jotka ovat yhä nähtävissä 
Austinin kirjastossa. ”Maa lumoaa mielen yksinker- 
taisella kauneudellaan”, isä Molina kirjoitti, ’’mutta 
missä ovat intiaanit?” Diego Ortiz de Parilla kirjoit
ti: ”Maa on hyvä, mutta missä intiaanit ovat, ja mis
sä aarre?”

Joihinkin kysymyksiin saatiin vastaus seuraavassa 
maaliskuussa, kun kaksi tuhatta komanssia (apassien 
kutsumina) ilmestyi paikalle puna-mustassa sota-



maalauksessaan pahat mielessä. San Saba oli melko 
rauhallinen paikka jonkin aikaa sen jälkeen. Linna- 
ke, lähetysasema ja suurin osa seikkailumielisistä 
hidalgoista oli pyyhkäisty pois maan pinnalta. Loput 
ponnistelivat takaisin San Antonioon ilman aarret- 
taan, palaamatta koskaan.

Sensuuntaista tarinaa oli kaiverrettu historialli- 
seen muistomerkkiin, jota luin keväällä San Saban 
kaupungin torilla. Lisätietoja antoi kaksi vanhahkoa 
herrasmiestä, jotka istuivat syljeskelemässä penkillä 
vanhan kaupungintalon edessâ. Minulle kerrottiin, 
että teksasilaiset ruoskivat meksikolaiset ja intiaanit 
ja ottivat sen mitä heille oikeuden mukaan kuului. Ja 
San Saba Teksasissa on nyt hyvin rauhallinen paik
ka. ’’Maailman pekaani- ja vuohikeskus”, sanoo San 
Saba News <& Star, jota on julkaistu 111 vuotta.

Olin San Sabassa, koska halusin käydä juurillani. 
Minulla oli ollut tapana mennâ Wacosta viikonlop- 
puisin sinne iskeäkseni Louise-nimistä tyttöä. Ja pal- 
jon sen jälkeenkin, kun Louise oli tyhmästi mennyt 
ottamaan jonkun toisen, kävin edelleen San Sabassa 
viikonloppuisin. Sieltä sai ensinnäkin olutta. Oma 
seutuni oli rutikuiva, kuten vain baptistipaikka voi 
olla. Toisekseen, San Sabassa oli oma pieni rodeo, 
jossa lassottiin vuohia, ja vuohien lassoaminen on 
aikamoista viihdettä. Vuohet eivät ryntää rännistä 
toisessa päässä olevaa tarhaa kohti. Ne pyörivät 
aivan sekopäisinä. Ulos rännistä, salamana vasem
malle, täyspysähdys, takaisin lassomieheen päin. Ne 
yrittävät puskea, kun niitä sidotaan kiinni. Vuohesta 
ei koskaan tiedä. Niiden lassoamista nähdäkseen 
kannattaa matkustaa pitkälle, ja saadakseen olutta,



kun on kahdeksantoista, ja Louisekin on ehkä muut- 
tanut mielensä.

Myöhemmin ulkona oli tanssit betonilla päällys- 
tetyllä pläntillä San Saba -joen varrella. Siellä sai 
istua rauhassa ja katsella tanssijoita ja jokea ja mutus- 
tella voileipää, perunalastuja ja suklaakeksejä, kyyti- 
poikana künden tölkin olutpakkaus. Sitten uskalsi 
mennä tanssimaankin, piti vain rukoilla kovasti 
ettei oksentaisi.

San Saba, Teksas. Vähän niin kuin koti. Eikä se 
ole muuttunut paljonkaan, juuri sen takia kävin siel
lä keväällä. Espanjalaiset ja intiaanit ovat aikaa Sit
ten kadonneet menneisyyteen. Suuret kauppakes- 
kukset ovat vasta tulossa kaukana edessäpäin tule- 
vaisuudessa. Mitään muuta ei ole kuin Teksas juut- 
tuneena jonnekin vuoteen 1945. Kaupungin suurin 
tapahtuma on San Saba Armadillos -high schoolin 
koripallojoukkueen pääsy valtion loppuotteluihin, ja 
se, kun Jehovan todistajien Valtakunnansali paloi 
poroksi. Jotkut syyttävät siitä metodisteja, mutta 
enpä tiedä.

Nämä viime tiedot kuulin Bob Everettin drugsto- 
ressa torin kulmalla. Tilasin cocacolan, omenapii- 
rakkaa ja kahvia, lysti maksoi muutaman kolikon, ja 
menin sitten Harryn kauppaan ostamaan uuden pa
ri n vasikannahkasaappaita. Kirjoitin siellä sekin, 
eikä kukaan kysynyt henkilöllisyystodistustani. He 
arvelivat, että tarvitsen saappaani. Myyjärouva sa- 
noi, ettei monikaan tule Seattlesta saakka ostamaan 
saappaita, ja arveli, että ölen joko rehellinen tai tyh- 
mä ja päätyi reheiliseen.

Sitten seuraavaan kauppaan torin varrella osta-



maan hirvennahkahansikkaita. Ne ovat maailman 
parhaat työhanskat. Mikään maailmassa ei tuoksu 
samanlaiselle, ja jos ne istuvat prikulleen, niiden rii- 
sumiseen tarvitaan kirurgia. Ja sitten katsomaan 
tavanomaista perjantai-iltapäivän vuohi- ja lammas- 
huutokauppaa. Ostin melkein vuohenkin. Ne ovat 
San Sabassa erittäin halpoja — parillakymmenellä 
taalalla saa pienen. Pidän vuohista.

Illalla San Sabassa on hyvin hiljaista. Kun olen 
syönyt leivitetyn pihvini maalaiskastikkeen, maissi- 
papu-padan ja peranamuusin kera, työnnän ham- 
mastikun suupieleen ja menen Alamo Cafen ovesta 
torin ympäri joen rannalle enkä kuule mitään muuta 
kuin heinäsirkkojen siritystä ja sammakoitten kur- 
nutusta. Sama pätee kaikkiin pieniin Keski-Teksasin 
kaupunkeihin: hiljaista, hyvin hiljaista, auringonlas- 
kusta lähtien. Hiljaista ja vanhaa ja yksinkertaista ja 
tavallista ja hyvin todellista. Vähän niin kuin koti.

Tiedän, että luulette minun keksivän koko jutun. 
Mutta kun en keksi. Se on suurimmaksi osaksi totta. 
Eihän se ole mikään maanpäällinen taivas. Omalla 
tavallaan se on kammottavan ikävystyttävä, enkä 
tahtoisi asua siellä viikkoakaan. Miksi sitten kerron 
siitä? Koska on olemassa paikkoja, joista me kaikki 
olemme lähtöisin — perimmäisentavallisia paikkoja 
— jotka tekevät meidät juuri siksi, mitä olemme. 
Halveksimme niitä tai kohtelemme niitä omaksi 
tappioksemme kevyesti. Käännämme selkämme 
niille itsehalveksunnan uhalla. Meillä on tarve men- 
nä takaisin kotiin — ja voimme sen tehdäkin. 
Emme löydä kotia uudelleen. Mutta voimme pyhit- 
tää sen muiston.



Espanjalaiset olivat yhdessä asiassa oikeassa, mitä 
San Sabaan tulee. Vaikea sitä on selittää, mutta van- 
ha taru oli oikeassa. Siellä on aarre.
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NEUKUT OVAT MÄTIÄ, moraalittomia, juoppo- 
ja, väkivaltaisia, karkeita, tyhmiä, läpeensä pahoja. 
He ovat syypäät useimpiin tämän maailman ongel- 
miin. He eivät ole meidän kaltaisiamme. Suurin 
piirtein näin luonnehtivat päivittäiset uutiset venä- 
läisiä. Mutta joskus pujahtaa jotakin muuta ennakko- 
luulojen verkon läpi, pienen pieni merkki, joka on 
niin puhdas ja todellinen, että se repäisee ’’rautaesi- 
rippua” auki, ja pääsemme näkemään, emme vihol- 
lista, vaan matkatovereita, joita liittää meihin lion ja 
Tuskan Toverikunnan jäsenyys.

Otetaan nyt vaikka tämä Nikolai Pestretsov. En 
tiedä hänestä paljonkaan, en edes, missä hän on nyt, 
mutta kerron mitä tiedän.

Hän oli Neuvostoliiton armeijan 36-vuotias korp- 
raali. Hänet oli lähetetty Angolaan, kauas kotoa, ja 
hänen vaimonsa oli tullut tapaamaan häntä.

Elokuun 24. päivänä Etelä-Afrikan sotilasjoukot 
hyökkäsivät Angolaan paenneiden mustien sissien 
kimppuun. N-Givan kylässä he kohtasivat joukon 
venäläisiä sotilaita. Neljä surmattiin ja loput pakeni- 
vat, Nikolai Pestretsovia lukuunottamatta. Hänet



saatiin kiinni, kuten tiedämme, koska Etelä-Afrikan 
sotilastiedonanto kertoi: ’’Korpraali Nikolai Pestret- 
sov kieltäytyi jättämästä kuolleen vaimonsa ruumis- 
ta, kun vaimo oli saanut surmansa hyökkäykses- 
sä."

Aivan kuin eteläafrikkalaisten olisi ollut vaikea 
uskoa sitä, sillä tiedonanto vielä toisti saman asian: 
”Hän meni vaimonsa ruumiin luo eikä suostunut 
jättämään sitä, vaikka vaimo oli kuollut.”

Omituista. Miksei hän paennut ja pelastanut 
omaa nahkaansa? Mikä sai hänet palaamaan? Onko 
mahdollista, että hän rakasti vaimoaan? Onko mah- 
dollista, että hän halusi pitää häntä vielä kerran 
sylissään? Että hänen täytyi saada itkeä ja surra? 
Mahtoiko hän kokea sodan mielettömyyden? Tunsi- 
ko hän kohtalon epäoikeudenmukaisuuden? Onko 
mahdollista, että hän ajatteli lapsiaan, syntyneitä ja 
syntymättömiä? Ettei hän enää välittänyt, mitä hä- 
nelle sen jälkeen tapahtui?

Saattaa olla, emme tiedä, emme ainakaan varmas- 
ti. Mutta voimme arvailla. Hänen tekonsa vastaa- 
vat.

Niinpä hän istuu yksin eteläafrikkalaisessa vanki- 
lassa. Ei ’’venäläisenä” tai ’’kommunistina” tai ”so- 
tilaana” tai ’’vihollisena” tai minään muunakaan 
niihin verrattavana. Vain miehenä, joka vain välitti 
naisesta vain kerran enemmän kuin mistään muus- 
ta.

Tämä on sinulle, Nikolai Pestretsov, missä olet- 
kin, minne menetkin, siitä hyvästä, että annoit mah- 
tavan merkityksen lupauksille, jotka ovat samat 
kaikkialla: . . kunnes kuolema meidät erottaa.” Et



luopunut uskosta, vaan pidit sen vahvana ja lujana. 
Jumala sinua siunatkoon!

(Niin, neukut ovat mätiä, moraalittomia, juoppoja, väki- 
valtaisia, karkeita, tyhmiä, läpeensä pahoja. He ovat syypäät 
useimpiin tämän maailman ongelmiin. He eivät ole meidän 
kaltaisiamme.)

Totta tosiaan.



SEURAAVA ON MELKO HENKILÖKOHTAIS- 
TA. Siitä saattaa muotoutua vähän imelä, joten pitä- 
kää varanne. Se sai alkunsa pienestä lappusesta vai- 
molleni. Sitten ajattelin, että koska joillakin teistä 
on omat vaimonne ja aviomiehenne ja saatatte tun- 
tea samoin, annan sen laajemmalle lukijakunnalle. 
Tarina ei ole kuitenkaan minun, vaan Charles 
Boyerin.

Muistatteko hänet? Suittu, tyylikäs, komea, vie- 
hättävä, valkokankaan kuuluisimpien ja kauneim- 
pien naisten rakastaja, siis kameran edessä ja eloku- 
valehdissä. Oikeassa elämässä kaikki oli toisin.

Hänellä oli vain yksi nainen 44 vuoden aikana, 
vaimonsa Patricia. Ystävät sanoivat, että se oli elin- 
ikäinen rakkaustarina. He eivät olleet sen vähem- 
män rakastavaisia ja ystäviä ja kumppaneita 44 vuo
den kuin ensimmäisenkään vuoden jälkeen.

Sitten Patricia sairastui maksasyöpään, ja vaikka 
lääkärit pyysivät, Charles ei raaskinut kertoa hänelle 
totuutta. Hän istui vaimonsa vuoteen ääressä ja piti 
yllä toivoa ja hyvää tuulta yötä päivää kuuden kuu- 
kauden ajan. Väistämätöntä ei voinut kukaan muut-



taa, ei hänkään, ja Patricia kuoli hänen syliinsä. 
Kahden päivän kuluttua Charles Boyer teki itsemur- 
han. Hän sanoi, että hän ei halunnut elää ilman vai- 
moaan. ’’Hänen rakkautensa oli minun elämäni”, 
hän sanoi.

En halua arvostella hänen tapaansa selviytyä su- 
rustaan, mutta olin oudolla tavalla liikuttunut ja 
lohdutettu. Minna liikutti se rakkauden syvyys, joka 
kätkeytyi Hollywoodin ilmiselvän teeskentelyn 
taakse. Minna lohdutti tieto, että nainen ja mies voi- 
vat rakastaa toisiaan niin paljon ja niin kauan.

En tiedä, miten selviytyisin surustani vastaavassa 
tilanteessa. Toi von, ettei minun tarvitsekaan kos- 
kaan toden teolla pohtia sitä. (Ja nyt seuraa ilman 
anteeksipyyntöjä henkilökohtainen osuus:) Mutta toisinaan 
katson huoneen toiselle puolelle, kesken kaiken ta- 
vallista jokapäiväistä elämää, ja näen ihmisen, jota 
kutsun vaimokseni ja ystäväkseni ja kumppanikseni. 
Silloin ymmärrän, miksi Charles Boyer teki niin 
kuin teki. Jotakuta toista on mahdollista rakastaa 
niin paljon. Tiedän sen, ölen varma siitä.



KATSELIN, KUINKA MUUAN MIES SOMISTI 
myymälän isänpäivän-ikkunaa, Oli lokakuu, mutta 
kauppiaiden täytynee saada omat piristysruiskeensa. 
Älkää nyt ymmärtäkö väärin — kauppiaat ovat 
hyvää porukkaa. He tarjoavat meide valintoja ja 
pitävät meidät ajan tasalla merkittävistä juhlapyhis- 
tä. Miten tietäisimme kyllin aikaisin, milloin joulu 
tai äitienpäivä tai isänpäivä on tulossa, elleivät 
kauppiaat hoitaisi asiaa?

Toinen ryhmä, johon luotan, ovat lastentarhan 
opettajat. He tietävät aina juhlapyhistä, ja mitä tulee 
isänpäivään ja muihin rakkauden ilmenemismuotoi- 
hin, kukaan kauppias ei pysty kilpailemaan heidän 
kanssaan. Yksikään liikemies ei kykenisi myymään 
rahassa arvioimatonta — mistään kaupasta ei sitä 
yksinkertaisesti saa.

Se mistä tässä aion puhua on tahmapaakku. Jos- 
kus se on ollut kenkälaatikko, jonka esikoiseni koris- 
teli ja antoi minulle lahjaksi. Sitten siitä tuli säilytys- 
paikka muille lapsuuden pyhiinjäännöksille, joita 
sain nuoremmilta lapsiltani. Kenkälaatikosta tuli 
aarrearkkuni. Sen koristeet ovat hyvin tavanomai-



set: kolmea väriliimapaperia — vaaleanpunaista ja 
punaista ja valkoista — jotka ovat nyttemmin haalis- 
tuneita, alumiinifoliota, oranssia silkkipaperia, usei- 
ta paperisia lautasliinoja, kolmenlaatuista makaro- 
nia, purukumityynyjä, karamellirakeita, muutama 
pieni valkoinen sydän jossa on kirjoitusta, ja koko 
juttua pitää koossa valtava määrä valkoista liimaa.

No, kenkälaatikko ei näytä enää mitenkään hie- 
nolta. Se on vähän resuinen ja tuhruinen niissä koh- 
din, missä karamellirakeet ja purukumityynyt ovat 
sulaneet yhteen. Se on yhä paikoin liimasta tahmea 
ja suurimmaksi osaksi pikemminkin harmaan-kel- 
tainen kuin punainen ja valkoinen. Mutta jos kohot- 
taa kantta, alkaa ymmärtää, miksi säilytän sitä. Tai- 
tetuilla, kauhtuneilla ja haurailla suuriruutuisilla 
vihkonlehdillä on sanoja ”Raks Isi” ja ’’Onnelsta 
isänpäivää” ja ’’Rakatan sinua”. Hyvin monta ”Ra- 
katan sinua”. Pohjaan on liimattu 23 makaroninpät- 
kistä tehtyä sydäntä. Oien laskenut ne useammin 
kuin kerran. Moneen paikkaan on myös riipustettu 
kolmen lapsen nimet.

Faarao Tutankhamonin aarteet eivät ole mitään 
tähän verrattuna.

Onko teillä kotona mitään tahmapaakun kaltais- 
ta? Todistetta rakkaudesta kaikkein yksinkertaisim- 
massa ja luotettavimmassa muodossaan? Saatatte 
elää hyvin, hyvin vanhoiksi. Voitte saada hyvin 
arvokkaita ja kauniita lahjoja. Saatte osaksenne ehkä 
paljon rakkautta. Mutta ette ikinä usko siihen aivan 
niin vahvasti kuin tahmapaakkuun. Se pyörittää 
maailmaanne ja tekee koko matkan vaivan arvoisek- 
si.



Kolme lasta ovat nyt isoja. Kyllä he rakastavat 
minua edelleen, vaikka siitä on vaikeampi saada sel- 
keää todistetta. Ikä ja tieto ja hämmentävät arvot 
tekevät sen rakkauden monimutkaisemmaksi. Rak- 
kautta se kyllä on, mutta ei yksinkertaista. Ei mi- 
tään, minkä voisi panna kenkälaatikkoon.

Tämä tahmea ikoni on komeroni ylähyllyllä. Ku- 
kaan muu ei tiedä, että se on siellä. Se on talismani, 
eräänlainen tienviitta muistoihin, ja ajattelen sitä 
joka aamu, kun puen päälleni. Silloin tällöin otan 
sen alas hyllyltä ja avaan sen. Se on jotakin, mitä 
voin koskettaa ja pidellä ja uskoa, erityisesti silloin 
kun rakkaus käy vaikeaksi eivätkä pienet kädet enää 
kietoudu kaulaani.

Onhan tämä tietysti ällöttävintä isi-lässytystä 
mitä voi kuvitella. Oien varmaan saanut teidät 
aivan noloiksi tällä tarinalla, mutta se hakkaa täysin 
kaikki muut lohdutuksen tuottajat.

En pyytele anteeksi. Tahmapaakku merkitsee mi- 
nulle rakkautta. Haudatkaa se kanssani. Haluan ot- 
taa sen mukaani, minne ikinä menenkin.



KERRONPA TALOSTA, JOSSA KERRAN 
ASUIN. Se oli vanhemmanpuoleinen järvenranta- 
mökki tien päässä, rakennettu viime vuosisadan lo- 
pulla, ja kesäpaikkana perheelle, joka matkusti sinne 
hevosvankkurilla Seattlesta tukkiteitä suurten met- 
sien halki ja korkeiden kukkuloiden yli. Se oli silloin 
villiä seutua, ja on vieläkin.

Talo oli rakennettu tiiliskivien varaan ja sitä ym- 
päröivät karhunvatukkatiheiköt ja päivänsiniköyn- 
nökset, jotka taistelivat olemassaolostaan. Vaikka 
sinne on nykyisin kaupungista matkaa vain muuta- 
ma minuutti, oravat, jänikset, villikissat ja ’’oliot” 
joita en koskaan nähnyt mutta vain kuulin, olivat 
kauan sitten asettuneet tontille omin luvin.

Ja pesukarhut. Meillä oli pesukarhuja, useita, ja 
isoja.

Syistä jotka ovat selvillä vain Jumalalle ja pesukar- 
hujen hormoneille, ne halusivat paritella minun 
taloni alla. Joka kevät. Ja syistä jotka ovat selvillä 
vain Jumalalle ja pesukarhujen hormoneille, ne ha
lusivat paritella taloni alla kolmelta aamulla.

Ennen kuin olette kokeneet pesukarhujen paritte-



levan makuuhuoneenne lattian alia kolmelta aamul- 
la, olette vailla yhtä elämän vaikuttavimmista het- 
kistä. Se on lievästi sanottuna epätavallinen tapahtu- 
ma. Jos edes olette kuulleet, miten kissat tappelevat 
yöllä, teillä on kalpea aavistus siitä. Kertokaa voi- 
makkuus ja teho kymmenellä. Ääntä ei voi pitää ais- 
tillisen eroottisena. Se on pikemminkin katastrofi- 
hälytys.

Muistan, kun se tapahtui ensimmäisen kerran. 
Koska olot eivät suosineet nukkumista, nousin ylös. 
Kun sanon että nousin ylös, tarkoitan, että NOUSIN 
YLÖS. Noin metrin verran ilmaan. Suoraan ylös- 
päin, peitto ja kaikki.

Kun olin päässyt jaloilleni ja totutellut uuteen 
verenpainelukemaan, otin taskulampun ja menin 
ulos ja kurkistin talon alle. Neiti pesukarhu ja hänen 
kosijansa olivat perääntyneet yhteen nurkkaan, 
hampaat irvessä, mudan ja veren peitossa, eivätkä ne 
näyttäneet ollenkaan seksikkäiltä.

Ei minun läsnäoloni eikä taskulampun valonsä- 
dekään hillinnyt niitä siinä puuhassa. Karjaisujen ja 
haukahdusten ja kiljaisujen säestämä intohimoinen 
kohtaus jatkui. Siinä katsellessani homma suoritet- 
tiin loppuun. Ne eivät hävenneet yhtään. Mikä piti 
tehdä, tehtiin. Sitten ne vaelsivat tiehensä jotenkin 
lasittunein katsein, siistiäkseen itsensä, mitä ikinä 
seuraavaksi pesukarhun elämässä sitten olikaan vuo- 
rossa.

Istuin siinä sateessa ja lamppuni valaisi lemmen- 
pesää edelleen ja mietiskelin. Miksi rakkauteen ja 
elämään liittyy niin usein kipua ja ponnistusta ja sot- 
kua? Kysyn vain, että miksi?

• %



Ajattelin omaa suloista vaimoani, joka nukkui 
vuoteessa aivan yläpuolellani, ja omia hellyydense- 
kaisia yhteenottojamme. Ihmettelin, mita pesukar- 
hut päättelevät aviovaimon ja -miehen aikaansaa- 
mista öisistä äänistä, jotka ovat jotakuinkin ”jos 
rakastaisit minua oikeasti et jättäisi kylpyhuonee- 
seen sellaista sotkua”, jonka jälkeen kuuluu ”VAI 
NUN? NO JOS MINÄ SANOISIN PARI ASIAA, 
NUN . .

Miksei rakkaus ole helppoa?
En tiedä. Eivätkä pesukarhut kerro.

.
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4 Lastentarha





CASSIDA RUBIGNOSA on erään kovakuoriaisla- 
jin latinankielinen nimi. Toukka-asteella se kuljettaa 
selässään pientä jätesäkkiä. Sen takaruumiista pistää 
ulos pieni kaksipiikkinen haarukka. Kun toukka 
kuoriutuu, kuori jää kiinni haarukkaan ja muodostaa 
eräänlaisen jätepussin. Peräaukko on myös sillä koh- 
taa, ja ulosteet jäävät pussiin. Eläintieteilijät pohtivat 
kauan tällaisen järjestelyn tarkoitusta.

Sitten he huomasivat muurahaisen. Metsästävä 
muurahainen söi mielellään kovakuoriaisen touk- 
kia. Muurahainen on myös turhantarkka luonteel- 
tan ja siistii usein itseään. (Arvaatte jo mitä on tulos- 
sa?)

Niinpä, kun muurahainen vilistää paikalle ja an- 
taa toukan ymmärtää, että se syödään kohtapuoliin 
päivälliseksi, toukka lyö sitä jätesäkillään. Muura
hainen perääntyy siivotakseen kauhean sotkun, ja 
toukka löntystää tiehensä. Eläintieteilijät kutsuvat 
tätä juonta ulostussuojaukseksi.

Vaikken olekaan koskaan nähnyt tapahtumaa 
luonnossa, (luin siitäyhdestä kirjasta,joten sen täytjj olla 
totta. . .) se muistuttaa minua jostakin.



Olin äskettäin eräissä juhlissa ja näin miehen ja 
naisen tekevän juuri saman tempun kuin toukka ja 
muurahainen.

Luonto toimii niin, että jokainen saa vuorollaan 
mitä ansaitsee, tavalla tai toisella. Ja ovatpa sitten 
maan hiljaiset siunatut tahi eivät, niin jotkut heistä 
ovat ainakin varustetut.



ERÄS YSTÄVÄNI, JOKA ON LAKIMIES, tuli 
vuotuiselle kyläilylleen viime viikolla. Hän matkusti 
kahden 18-vuotiaan tytön ja pienen boa-käärmeen 
kanssa heikkokuntoisella Volks wagen-pienoisbus- 
silla, jonka kylkeen oli kirjoitettu RAUHA, RAK- 
KAUS, VALO. Minibussi oli sisustettu aivan kuin 
siellä näyteltäisiin Lüsaa ihmemaassa. Mies on 47- 
vuotias, hänellä on vaimo, neljä lasta, omakotitalo, 
työpaikka isossa firmassa . . . koko kauheus.

Pidän häneen yhteyttä, koska hän on aina hieman 
edellä aikaansa. Hän on kokeillut kaikkea — kaik- 
kea kirjaimellisesti. Hän on kävelevä sosiologinen 
näyte 60- ja 70-luvun länsimaista kulttuuria. Ihmis- 
oikeudet, Vietnam, hipit, TM-mietiskely, kasvis- 
syönti, zen-buddhismi, hieronta. LSD, kädestäen- 
nustaminen, jooga, psykoanalyysi, reppumatkailu, 
kuumat kylvyt, nudismi, useampi uskonlahko kuin 
mitä pystytte keksimään, ja vitamiinit. Hänellä on 
kaikki varusteet —- sekoittimet ja piiput ja hienonta- 
jat ja polkupyörät ja hölkkävarusteet ja öljyt ja voiteet 
ja keinovalot.

Tänä vuonna hän harrastaa puhdasta tietämättö-



myyttä. ’’Kaikki on paskaa”, hän sanoo. ’’Silkkaa 
valhetta. Aistisi valehtelevat, presidentti valehtelee, 
mitä enemmän etsit, sitä vähemmän löydät, mitä 
enemmän yrität, sitä pahemmaksi kaikki muuttuu. 
Tietämättömyys on autuasta. Sinun tarvitsee vain 
OLLA. Älä ajattele äläkä tee mitään — vain ÖLET. 
MAAILMANLOPPU on tulossa.”

Päivää ennen poislähtöään hän hyppäsi rantalai- 
turilta vaatteet päällä auttaakseen lasta, joka oli huk- 
kumaisillaan syvään veteen. Hän tunnusti myös ole- 
vansa kaupungissa lakimiesliiton kokouksen takia, 
koska hän on yhteiskunnallisen oikeusjaoston jä- 
sen.

”No mutta jos kaikki on valhetta ja paskaa, ja tie
tämättömyys on perimmäinen ratkaisu, niin mi- 
ten . . minä sanoin.

”No, saatanhan olla väärässäkin”, hän sanoi.
Järjen hiveniä huuhtoutuu nykyisin kaikille ran- 

noille. Epäily ja todellisuudentaju eivät ole sama asia 
kuin kyynisyys ja pessimismi. Kerroin tämän, koska 
90-luvun autotarrana se voisi olla hyväkin: ’’Saatan 
olla väärässä.”



HYVÄT YSTÄVÄNI YHDISTIVÄT KYKYNSÄ 
ja tekivät lapsen. Minulle lankesi hommassa kummi- 
sedän osa. Otan sen vakavasti.

Tähän mennessä ölen esitellyt lapseile elämän 
hyviä asioita: suklaan, oluen, sikarit, Beethovenin ja 
tuhmat vitsit. En usko, että hän välittää paljonkaan 
Beethovenista. Mutta hän on vasta puolitoistavuo- 
tias ja ehtii kyllä väsyä suklaaseen, olueen, sikareihin 
ja tuhmiin vitseihin. En ole vielä kertonut hänelle 
seksistä, mutta hänellä on jo itsellään jonkinlainen 
käsitys asiasta. En mene tässä yksityiskohtiin, mutta 
jos teillä koskaan on ollut lapsia tai olette itse ollut 
lapsi, tiedätte mitä tarkoitan.

Oien esitellyt hänelle myös väriliidut. Ostin hä
nelle aloittelevan taiteilijan väriliitulaatikon — lii- 
dut ovat lyhyitä ja paksuja ja niissä on apupyörät. 
Aina parin viikon välein panin liidun hänen käteen- 
sä ja näytin, miten sillä saa jälkeä. Hän piti sitä taval- 
lisesti vain kädessään ja tuijotti minua. Toisessa 
kädessään hänellä oli sikari eikä hän osannut erottaa 
sitä ja väriliitua toisistaan. Sitten kävimme läpi suu- 
huntunkemisvaiheen, jolloin liitu meni hänen suu-



hunsa ja nenäänsä ja korvaansa. Lopulta viime vii- 
kolla pidin hänen kädestään kiinni ja piirsin ison 
pyöreän ympyrän liidulla paperille. JIHUU! Hän ym- 
märsi, mistä on kysymys. Valo syttyi uudessa osassa 
hänen aivojaan. Hän teki sen uudelleen ihan itse. 
Nyt hänen äitinsä raportoi mielihyvän ja tuskan 
sekaisin tuntein, ettei poikaa pysäytä enää mikään.

Väriliidut ynnä mielikuvitus (kyky luoda kuvia) 
ovat yhtä kuin onni, jos ölet lapsi. Väriliidut ovat 
hämmästyttävä asia. Vahaa, väriainetta, hieman si- 
dosaineita, ei paljon muuta, ennen kuin lisää jouk- 
koon mielikuvituksen. Väriliidut ovat yksi niistä 
harvoista asioista, jotka ovat ihmisrodulle yhteisiä.

Kun ostin kummipojalleni hänen pienen laatik- 
konsa, ostin samalla itselleni ikioman 64 liidun pak- 
kauksen. Se on iso neljän osaston laatikko, jossa on 
mukana teroitin. En ole koskaan ennen omistanut 
omaa väriliitulaatikkoa. Olin aina joko liian nuori 
tai liian vanha. Kun nyt olin kerran viimeinkin 
asialla, ostin saman tien useamman laatikon, yhden 
pojan isälle ja äidillekin ja selitin että se on heidän, ei 
lapsen.

Oien huomannut, että aina antaessani aikuiselle 
tai lapseile väriliitulaatikon, saaja menee hassun nä- 
köiseksi. Lapset hymyilevät, silmät lasittuneina, 
kaatavat liidut ulos ja vain tuijottavat niitä vähän 
aikaa. Sitten ne rupeavat töihin lähimmälle sileälle 
pinnalle ja piirtävät mitä tahansa, mitä keksit pyy- 
tää. Aikuiset puolestaan hymyilevät lammasmaises- 
ti, siinä on sekoitus iloa ja nostalgiaa ja typeryyttä. 
He rupeavat välittömästi kuvailemaan kaikkia väri- 
liitukokemuksiaan. Ensimmäisen laatikkonsa, jokai-



sen värin käytön, liitujen katkeamisen, järjestämisen 
takaisin laatikkoon, piirtämisen yhdessä nipussa, pa- 
nemisen kuumalle alustalle jotta ne sulaisivat, väri- 
tetyn pinnan raaputtamisen terävällä esineellä, jotta 
niistä tulee lasimaalaus, niiden syömisen, ja niin 
edelleen. Jos joskus haluaisi järjestää mielenkiintoi- 
set kutsut, vois! tarjota cocktaileja ja väriliitulaati- 
koita.

Kun asiaa oikein ajattelee, niin määrällisesti väri- 
liiduilla on tehty enemmän taidetta kuin millään 
muulla. Jokaisessa maailman maassa täytyy olla mil- 
jardeittain väriliiduilla piirrettyjä paperiarkkeja mil- 
jardeissa laatikoissa ja kaapeissa ja ullakoilla. Ihmis- 
kunnan luomisvoima on virrannut mahtavan joen 
lailla. Ronald Reagan ja Mihail Gorbatshov ovat 
takuulla piirtäneet väriliiduilla, kuten myös Fidel 
Castro ja Japanin keisari ja Rajiv Gandhi ja Margaret 
Thatcher ja Ruotsin kuningas ja kuka tahansa, jonka 
nimen saatte päähänne.

Ehkä meidän pitäisi kehittää väriliitupommi seu- 
raavaksi salaiseksi aseeksemme. Onnenase. Kau- 
neusase. Aina kun uusi kriisi olisi uhkaamassa, 
räjäyttäisimme sen. Se räjähtäisi korkealla ilmassa — 
pehmeästi — ja lähettäisi tuhansia, miljoonia pieniä 
laskuvarjoja, jotka lennättäisivät maahan väriliitu- 
laatikoita. Emmekä yrittäisi päästä mitenkään hal- 
valla; ei mitään kahdeksan liidun pakkauksia, vaan 
64:n, teroittimen kera. Mukana olisi kulta- ja hopea- 
väri, kupari, persikka, koboltinsininen ja burgun
dinpunainen ja kaikki muutkin. Ihmiset hymyilisi- 
vät ja se hassu ilme tulisi heidän kasvoilleen ja he 
täyttäisivät maailman mielikuvituksellaan.



Kuulostaa kai mielettömältä? Typerää, hullua, se- 
kopäistä. Mutta luin tänään lehdestä, kuinka paljon 
rahaa me ja Neuvostoliitto varaamme asevaruste- 
luun, ja ölen ajatellut, mitä ne aseet saavat aikaan. 
Tiedän ai van tarkkaan, mikä on mieletöntä, typerää, 
hullua, sekopäistä. Ja tiedän myös tarkkaan, mitä saa 
aikaan mielikuvituksen puute tai tarve alhaisissa tai 
korkeissa viroissa. Antakaa ne väriliidut, kiitos.



KESÄN LOPPUMINEN saa minut hyvin filosofi- 
selle tuulelle. Pohdiskelen ihmisten syviä, hyvin 
henkilökohtaisia tarpeita; niitä, jotka antavat meille 
toteutuessaan suuren hyvänolon tunteen. Emme 
puhu niistä mielellämme, koska pelkäämme että 
ihmiset eivät ymmärrä. Mutta lisätäkseni läheisyy- 
den tunnettamme kerron yhdestä: leivitetty pihvi.

Jos ymmärrätte mitään hyvän päälle, tiedätte, että 
on otettava pala jänteistä häränlihaa, moukaroitava 
sitä tuimasti lihanuijalla, pyöräytettävä rikotussa ka- 
nanmunassa ja jauhoissa, pantava se paistinpannuun 
pekonirasvaan ja paistettava. Sitten se otetaan pan- 
nusta, johon pannaan jauhoa ja maitoa ja suolaa ja 
pippuria, joista syntyy kunnon kastike. Paistilauta- 
selle pannaan herneitä ja perunamuusia ja kaadetaan 
kastike päälle. Sitten otetaan maissileipää ja voita ja 
lasi kylmää maitoa lautasen viereen. Sen jälkeen tar- 
tutaan veitseen ja haarukkaan, jotka isketään paistiin 
tanakasti kiinni, luodaan silmät taivaaseen ja yliste- 
tään Jumalan ihmeitä eikä lopeteta ennen kuin vii- 
meisinkin kastikkeenpilkahdus on pyyhitty viimei- 
sellä leivänpalasella olemattomiin.



Yököttävää, sanotte. Niin kai, mutta te kai nautit- 
te ruuaksenne jotakin suurenmoista, jota en lähestyi- 
si ilman geiger-mittaria ja pommiryhmän kera. Mi- 
käpä siinä. Te syötte mitä syötte ja minä mitä minä 
syön. Ei siinä mitään.

Jokaisellahan on omat salaiset määränpäänsä elä- 
mässä. Minä ölen etsiskellyt kaikkein mahtavinta 
leivitetty pihvi -kokemusta. Rekkakuskien ruoka- 
paikkoja ja syrjäisiä pikkukaupunkeja kannattaa vaa- 
nia. Pyhän aterian pieniä temppeleitä on niissä kät- 
kössä.

Ihmettelette kai, miksi höpisen tämmöisiä. Oien 
vain kyllästynyt kuulemaan pahasta maailmasta ja 
ilkeistä ihmisistä. Mitä puhetta se muka on? Tiedän 
esimerkiksi Idahossa paikan, missä kokki ja tarjoilija 
ja omistaja tekevät kaikkensa leivitetyn pihvin 
eteen.

Rolling Stones -yhtye on kuuluisa lauseestaan, 
että et voi aina saada mitä haluat, mutta joskus voit 
saada mitä tarvitset. Halusin vain tässä kertoa, että 
joskus saat mitä haluat ja mitä tarvitset yhdellä ker- 
taa.



NAAPURIN LAPSET LEIKKIVÄT PIILOSTA 
marraskuisen lauantain varhain pimenevässä illassa. 
Kuinka kauan siitä onkaan, kun itse leikin sitä? Kol- 
mekymmentä vuotta, ylikin. Muistan miten saatoin 
heittäytyä leikkiin mukaan hetkessä, jos pyydettiin. 
Aikuiset eivät leiki piilosta, eivät ainakaan huvin 
vuoksi.

Oliko teillä naapurissa lasta, joka keksi aina niin 
hyvän piilon, ettei kukaan löytänyt häntä? Meillä 
oli. Jonkin ajan kuluttua luovuimme etsimästä ja 
lähdimme pois ja jätimme hänet mätänemään sinne 
missä hän sitten olikin. Ennemmin tai myöhemmin 
hän tuli esiin hirveän vihaisena, koska emme olleet 
etsineet häntä. Ja me taas suutuimme, koska hän ei 
leikkinyt leikkiä niin kuin säännöt määräsivät. Nii- 
den mukaan siihen kuului piiloon meneminen ja löjtymi- 
nen, me sanoimme. Hän taas väitti, että kysymys oli 
piiloutumisesta ja etsimisestä, ei piiloutumisesta ja 
luovuttamisesta, ja lopulta kaikki riitelimme siitä, 
kuka oli tehnyt säännöt ja kuka viis veisasi kenestä- 
kin ja että me emme leikkisi enää hänen kanssaan 
ellei hän saisi sääntöjä kalloonsa ja kuka häntä itse



asiassa leikkiin halusikaan, ja niin edelleen. No, oli 
miten oli, seuraavalla kerralla hän löysi taas liian 
hyvän piilon. Todennäköisesti hän on yhä edelleen 
piilossa jossakin.

Kun kirjoitan tätä, leikki naapurissa jatkuu, ja 
aivan ikkunani alia on pihalla yksi laps! piilossa leh- 
tikasassa. Hän on ollut siellä nyt pitkään, ja kaikki 
muut on löydetty ja hänet ollaan juuri hylkäämässä. 
Ajattelin mennä ulos kertomaan muille, missä hän 
on piilossa. Sitten ajattelin sytyttää lehtikasan tuleen 
saadakseni hänet pois. Lopulta kiljaisin vain ikku- 
nasta ’’Löydetty!” ja pelästytin hänet niin pahasti, 
että hän varmaan pissasi housuunsa ja rupesi itke- 
mään ja ryntäsi kotiin kantelemaan äidilleen. Joskus 
on vaikea osata auttaa.

Eräs tuttu mies sairastui viime vuonna pahanlaa- 
tuiseen syöpään. Hän oli lääkäri. Hän tiesi kuole- 
vansa eikä halunnut perheensä ja ystäviensä kärsi- 
vän yhdessä hänen kanssaan. Niinpä hän piti salai- 
suutensa ja kuoli. Kaikki sanoivat, että hän oli hyvän 
urhea kätkiessään kärsimyksensä kertomatta kenel- 
lekään ja niin edelleen. Mutta kahdenkesken hänen 
perheensä ja ystävänsä sanoivat olevansa kovin vi- 
haisia siitä, ettei hän tarvinnut heitä eikä luottanut 
heidän voimiinsa. Ja se haavoitti, ettei hän hyvästel- 
lyt heitä.

Hän piiloutui liian hyvin. Löytyminen olisi pitä- 
nyt hänet leikissä mukana. Piilosilla oloa aikuisten 
tapaan: halu piiloutua, tarve tulla etsityksi, häm- 
mennys löydettäessä. ”En halua kenenkään tietä- 
vän.” ”Mitä ihmisetkin ajattelevat?” ”En halua vai- 
vata ketään.”



Pidän Sardiinista enemmän kuin piilosilla olosta. 
Sardiinissa yksi menee piiloon ja muut etsivät. Se 
joka löytää hänet, menee piiloon yhdessä hänen 
kanssaan. Lopulta kaikki ovat yhdessä piilossa, ah- 
tautuneena pieneen koloon läjässä kuin koiranpen- 
nut. Aika pian joku hihittää ja joku nauraa ja kaikki 
löytyvät.

Keskiajan teologit kuvasivat jopa Jumalaa piilosil- 
laolon termein, ilmaisulla Deus Absconditus. Mutta 
minä ajattelen, että Isä Jumala leikkii Sardiinia. Hän 
löytyy samalla tavoin kuin kaikki löytyvät Sardiinis
sa — nauruun, kun kaikki ovat lopussa yhdessä 
rykelmässä.

”Ulos piilosta!” huutavat lapset kadulla kun tar- 
koittavat, että piilossa olevan on tultava pois kät- 
köpaikastaan, sillä uusi leikki alkaa. Niin minäkin 
sanon kaikille niille, jotka ovat piiloutuneet liian 
hyvin.



ΜΙΤΕΝ Ο LISI VAIHTEEKSI HIEMAN HYVIÄ 
UUTISIA? Jotakin mitä pohtia, kun olette ihmisis- 
tä-ei-ole-mihinkään -tuulella?

Kuulemme usein lauseen ’’Kehenkään ei voi enää 
luottaa.” Ei lääkäreihin eikä poliitikkoihin eikä 
kauppiaisiin eikä myyjiin. Kaikki he ovat vain ryös- 
tämässä meitä, eikö niin?

Ei välttämättä.
Steven Brill -niminen mies testasi teoriaa New 

Yorkissa taksikuskien parissa. Brill esiintyi varak- 
kaana ulkomaalaisena, joka ei osaa paljonkaan eng- 
lantia. Hän ajeli kymmenillä takseilla ympäri New 
Yorkin kaupunkia nähdäkseen, kuinka moni kuljet- 
taja petkuttaa häntä. Hänen ystävänsä ennustivat, 
että useimmat yrittäisivät hyötyä hänestä jollakin 
tapaa.

Yksi kuljettaja 37:stä petkutti. Muut veivät hänet 
suoraan määränpäähän ja velottivat oikean taksan. 
Monet kieltäytyivät ottamasta häntä kyytiin, jos hä
nen määränpäänsä oli vain korttelin parin päässä, ja 
nousivat jopa autosta osoittaakseen, miten lähellä 
hän jo oli. Ironisinta koko jutussa oli, että monet



kuljettajat varoittivat häntä New Y orkin rikollisuu- 
desta.

Saatte edelleen lukea juttuja vilpistä ja vääryyksis- 
tä, poliiseista jotka valehtelevat ja varastavat, lääkä- 
reistä, jotka korjaavat siellä missä eivät ole kylvä- 
neet, ja poliitikoista jotka ottavat lahjuksia. Älkää 
antako johtaa itseänne harhaan. Poikkeuksina he 
ovat uutisia. Todisteet kertovat, että useampaan 
kuin kuvittelettekaan voi luottaa. Uusimmat Gal- 
lup-tutkimukset kertovat, että 70 prosenttia ihmisis- 
tä uskoo, että useimpiin ihmisiin voi useimmiten 
luottaa.

Kuka sanoo, ettei ihmisistä ole mihinkään? Mitä 
puhetta se sellainen on?



KULKUVÄLINEET OYAT PÄIVÄN KOVA 
PUHEENAIHE. Omistautumisemme autolle lähe- 
nee palvontaa. Muuan tuttu kutsui sitä illanistujais- 
ten seurapeliksi.

Kysymyshän ei ole taloudellisista näkökohdista, 
vaan imagosta. Amerikassa ölet sitä, mitä ajat. Kun 
menee vilkaisemaan autotalliinsa, tietää, kuka on.

Minun vanha kärryni on siirtynyt raihnaiden lai- 
tumille, ja uusi auto (siis imago) on tilattuna.

Hopeanharmaa Mercedes, nahalla sisustettuna, 
tuntui aivan minulta itseltäni. Pankin mielestä asia 
ei ollut ollenkaan niin. Kiiltävän musta BMW- 
moottoripyörä sivuvaunuineen tuntui myös kovasti 
minulta itseltäni. Vaimostani taas se ei tuntunut 
häneltä itseltään — erityisesti ei sivuvaunu. Land 
Rover, jossa oli aseteline ja ampumaluukku katossa 
tuntui kovasti minulta. Mutta kun kaupungin lie- 
peillä on niin vähän riistaa vilisevää savannia nykyi- 
sin. VW Polo on taloudellisuudestaan kuuluisa, 
mutta minulla ei ole pooloponejakaan. Saabin Tur- 
bokaan ei kelpaa. Kuka haluaisi olla Turbo?

Eräs oppilaistani kehotti minua panemaan kaikki



rahani huumeisiin, pysyttelemään kotona ja elele- 
mään pilvessä niin kauan kuin jaksan. Mutta ei 
sekään sovi minulle — pilvestä jymähtää raskaasti 
maahan.

Tyylikkäintä olisi jokin insinööritaidon mestari- 
näyte, jokin ylellinen mutta samalla käytännöllinen, 
hyödyllinen ja taloudellinen. Kuten Forschen pieni 
avolavakuormuri joka kulkee jätepaperilla. Hopean- 
harmaa, tietysti.

Minä en halua kulkuneuvolta imagoa, vaan tun- 
netta.

Muistan, miten ajoin kerran kotiin kesäiltana 
vanhan Ford-pikkukuormurin lavalla kahden kah- 
deksanvuotiaan serkkuni kanssa. Setä oli ratissa. 
Olimme olleet uimassa ja istuimme uimarenkailla 
jotta olisi ollut mukavampaa, ja meitä lämmitti pari 
vanhaa huopaa ja iäkäs koira. Söimme suklaapikku- 
leipiä ja joimme maitoa ja lauloimme täyttä kurkkua 
’’Viisitoista miestä arkulla vainaan, huhhahhei ja 
rommia pullo.” Kuu ja tähdet loistivat taivaalla ja 
suloiset unet odottivat perillä kotona.

Se on kulkuneuvo, josta minä pidän. Ja se on 
minua itseäni. Jos kuulette myyjästä, kertokaa heti 
ihmeessä.









YHTEEN AIKAAN ASUIN JYRKÄLLÄ KUK- 
KULANRINTEELLÄ puolilahossa mökissä, joka 
oli kiinteistönvälittäjän mukaan ’’viehättävä”. Mikä 
tarkoitti, että surkean tönön edessä avautui upea 
näköala.

Säilyttääkseni talon hengen sallin pihan palautua 
’’luonnonmukaiseen” tilaan; annoin siis kaiken, mikä 
halusi kasvaa siellä, pysyä ja pitää itsestään huolta 
ilman että sekaannuin asiaan mitenkään. Muistan 
ilmoittaneeni portailta pihan kaikelle elolliselle: 
’’Olette ihan itsenne varassa. Onnea yritykselle.”

Ylempänä rinteellä asui herra Washington tyylik- 
käässä karjatilatyyppisessä tiili-lasi-asumuksessaan, 
jonka piha oli eräänlainen golfkentän ja arboretu
min yhdistelmä. Se oli hänen ylpeytensä, hänen 
ilonsa.

Herra Washington oli vanhemmanpuoleinen va- 
kuutusasiamies, loistava kokki, mitä tulee pariloi- 
tuun häränkylkeen ja -rintaan, ja hän oli musta. 
Minä en ole (ölen pikemminkin kitinvärinen).

Elettiin 60-luvun loppuvuosia ja olin henkeen ja 
vereen kansalaisoikeuksien puolesta ja ehdottoman



liberaali kaikessa mitä ikinä mieleenne tulee. Herra 
Washington oli — no, siteeraan häntä itseään: 
’’Fülghum, ölet alamäkeä luisuva valkonaama ja 
minä ölen ylöspäin kipuava nekru, älä unohda!” Sit
ten hän nauroi nauramistaan.

Minua vaivasi kun hän käytti sitä sanaa. Enhän 
minä valkonaamasta piittaa, mutta se toinen sana. 
Mutta siksi hän itse kutsui itseään, ja hän nauroi 
ama kun sanoi sen.

Herra Washington katseli alas kuistiltaan minun 
siivotonta asumustani huvittuneen halveksuvasti. 
Hän sanoi sietävänsä minua, koska tein parempaa 
chilimuhennosta kuin hän ja koska minulla oli naa- 
puruston paras työkaluvalikoima.

Joskus pelasimme pokkaa ja pidimme molemmat 
hyvistä sikareista ja molemmilla meillä oli vaimot, 
jotka eivät pitäneet. Marssimme samoissa mielen- 
osoituksissa — oikeuden puolesta ja sotaa vastaan. 
Pidimme samasta musiikistakin; kerran vietimme 
melkein koko illan vertaillen John Coltranen ja 
Johnny Hodgesin sooloja.

Hän nauroi aina — miten julmaksi tai vakavaksi 
maailmanmeno muuttuikin, hän näki aina elämän 
koomisuuden.

Me olimme jokapäiväisessä elämässä tarkistuspis- 
teinä toinen toisillemme aika oudolla tavalla, kuten 
kohta näette.

Hän on jo kuollut, ja kaipaan häntä ihan oikeasti. 
Muistan yhä hänen naurunsa ja kuulen sen vaikeina 
aikoina.

Ja, parasta kaikesta, minulla on hänen grillikasti- 
kereseptinsä.



HERRA WASHINGTON OLI KOVAN LUO- 
KAN nurmikko-hullu. Hänen pihansa ja minun 
pihani sekoittuivat toisiinsa epämääräisesti. Joka 
vuosi hän sai jonkinlaisen rikkaruohokohtauksen. 
Hän rupesi näpelöimään myrkkyruiskuaan ja sekoit- 
telemaan hurjia keitoksia astioihin autotallissaan. 
Siitä ei yleensä hyvää seurannut.

Aivan niin, eräänä aamuna sain hänet kiinni 
pihaltani ruiskuttelemasta voikukkia. ’’Ajattelin, 
että et pahastuisi”, hän sanoo, aivan oikein.

’’Pahastuisi, pahastuisi! Sinähän tapat minun kuk- 
kiani!” sanon hieman nokkaantuneena.

’’Kukkia?” hän äimistelee. ’’Nämähän ovat rikka- 
ruohoja!” Hän osoittaa voikukkiani äärimmäisen hal- 
veksuvasti.

’’Rikkaruohoja”, minä sanon, "ovat kasvit jotka 
kasvavat siellä missä ihmiset eivät halua niiden kas- 
vavan. Toisin sanoen”, huomautan, ’’rikkaruohot 
ovat katsojan silmässä. Mitä minuun tulee, voikukat 
eivät ole rikkaruohoja — ne ovat kukkia!”

"Hevonpaskat", hän sanoo ja tallustelee kotiin 
välttääkseen pahempaa älyttömyyttä.



Satun pitämään kovasti voikukista. Ne peittävät 
pihani joka kevät kauniilla keltaisilla kukinnoillaan 
ilman että autan yhtään. Ne huolehtivat omista 
asioistaan ja minä omistani. Nuorista lehdistä saa 
mehukasta salaattia. Kukista saa hienon makuvivah- 
teen ja upean värin klassiseen kevyeen viiniin. Paah- 
da juuret, jauha ja suodata ja saat varsin juotavaa 
kahvia. Herkimmistâ versoista saat vahvistavaa tee- 
tä. Kuivatut lehdet ovat täynnä rautaa, A- ja C-vita- 
rniineja, ja pitävät mahan toiminnassa. Mehiläiset 
rakastavat voikukkia ja yhteistyön tuloksena on kor- 
kealuokkaista hunajaa.

Voikukat ovat olleet olemassa noin 30 miljoonaa 
vuotta. Ne ovat fossiileja. Lähimmät sukulaiset ovat 
salaatti ja sikuri. Tieteellisesti luokiteltuna ne ovat 
Taraxacum-sukua ja asteraceae-hcimostz. Englannin- 
kielinen nimi ’’dandelion” tulee ranskan sanasta 
’’dent de lion”, leijonan hammas. Ne ovat levinneet 
kaikkialle Eurooppaan, Aasiaan ja Pohjois-Amerik- 
kaan than omin neuvoin. Ne ovat pystyneet vastus- 
tamaan tauteja, tuholaisia, kuumuutta, kylmyyttä, 
tuulta, sadetta ja ihmisiä.

Jos voikukat olisivat harvinaisia ja herkkiä, ihmi- 
set ryntäisivät ostamaan niitä kahdellakympillä tai- 
mi, kasvattaisivat niitä hellävaroen kasvihuoneissa, 
perustaisivat voikukkayhdistyksiä ja niin edelleen. 
Mutta kun niitä on kaikkialla ja ne eivät tarvitse 
meitä ja tekevät mitä haluavat. Niinpä kutsumme 
niitä ’’rikkaruohoksi” ja tuhoamme aina kun se on 
mahdollista.

Minä kutsun niitä kukiksi, herran tähden, ja ne 
ovat totta totisesti hienoja kukkia. Oien ylpeä, että



ne suvaitsevat kasvaa pihallani. Kaiken hyvän lisäk- 
si niissâ on taikaakin. Kun kukka muuttuu sieme- 
niksi, ne voi puhaltaa lentoon, ja jos osaa puhaltaa 
juuri oikein ja pienet helikopterit lentävät tiehensä, 
voi toivoa. Taikuutta. Tai jos on rakastunut, niistâ 
saa ihanan seppeleen rakastetun kutreille.

Vaadin naapuriani näyttämään minulle pihaltaan 
jotakin, jota voisi verrata voikukkiin.

Ellei tässä oie kylliksi, huomatkaa vielâ: Voikukat 
ovat ilmaisia. Kukaan ei ikinä valita niiden poimi- 
misesta. Voitte pitää kaiken minkä jaksatte kantaa 
pois. Rikkaruohoa muka!



NAAPURIN MIES PUHDISTI RÄYSTÄSKOU- 
RUA eilen, ja rännitkin. Hän on tehnyt sen ennen- 
kin, näin hänet samassa hommassa viime vuonna. 
Hämmästyttävää. Ehdin täyttää neljäkymmentä en- 
nen kuin minulle selvisi, että ihmiset puhdistavat 
räystäskouruja ja rännejä. Enkä ole saanut patistettua 
itseäni siihen hommaan vielä kertaakaan.

Tünnen pelonsekaista kauhua ihmisiä kohtaan, 
jotka saavat sellaiset työt tehtyä. Ihmisiä, jotka elävät 
kunnollista elämää; jotka tekevät aina sen, mikä 
kuuluukin tehdä, ja tekevät sen oikein. Tünnen 
ihmisiä, joiden sekkitili on plussan puolella koko 
kuukauden. Tiedän, että se on hädin tuskin uskotta- 
vaa, mutta vannon että sellaisia on.

Näillä ihmisillä on myös papereille riippukansiot 
(ei siis kenkälaatikoita), joissa on siistit, asialliset osas- 
tot, aina ajan tasalla. He löytävät kotoaan heti sen, 
mitä tarvitsevat. Heidän siivouskaappinsa on aina 
järjestyksessä, ja komerot, ja auton tavaratila. He 
vaihtavat liesituulettimen suodattimen kerran vuo- 
dessa. He öljyävät ja rasvaavat koneensa. Heidän 
takuunsa eivät mene umpeen. Paitsi, että heidän tas-



kulamppunsa toimivat, he myöskin tietävät, missä 
taskulamput ovat!

He tietävät myös, milloin heidän autonsa on vii- 
meksi huollettu. Työkalut heidän autotallissaan ovat 
aina siististi hyllyllä — siellä missä niiden kuuluu- 
kin olla. Heidän verotuksensa perustuu tosiasioihin, 
ei aavistuksiin tai rukouksiin. Kun he menevät illal- 
la nukkumaan, heidän Tehtävälistastaan on suori- 
tettuna pyyhitty yli jokikinen kohta. Ja kun he nou- 
sevat aamulla, heidän aamutakkinsa on aivan siinä 
vuoteen vieressä puhtaana ja uutena. Sukat ovat siis
tisti laatikossa, pareittain taiteltuina. Aivan! Ja kun 
he valmistautuvat astumaan ovesta uuteen päivään, 
he tietävät tarkalleen, missä heidän autonavaimensa 
ovat, eivätkä he huolehdi akun tilasta tai siitä, riit- 
tääkö bensiini työpaikalle saakka.

Sellaisia ihmisiä on olemassa, joilla on kaikki hal- 
lussaan. He ovat vapautettuja Kaaoksen ja Entro- 
pian laeista. Näen heitä joka päivä ympärilläni, noi- 
ta yhteiskunnan rauhallisia ja vakaita tukipylväitä.

No, minä en kuulu heihin. Sotkusta toiseen on 
enemmän minun tyyliäni. Jokapäiväinen elämäni 
on useimmiten loputonta karkailevien asioiden jah- 
taamista. Elämää väestönsuojelukouluttajana. Jäte- 
tään yksityiskohdat.

Mutta minulla on pysyvä unelma, joka kannatte- 
lee minua. Se on kepinkiillotus-unelma. Jonakin 
päivänä vanhempainneuvosto tulee ovelleni ja ker- 
too, että on aika suorittaa kepinkiillotusrituaali — 
siirtymäriitti hyväsydämiselle-mutta-kroonisesti- 
epäjärjestyksessä-elävälle.

Näin se toimii: ihminen valitaan siihen, koska



hän on pohjimmiltaan erittäin hyvä ihminen, ja 
hänen on aika päästä irti koukusta. Ensiksikin yksi 
viikko elämästä annetaan vapaaksi kaikista velvoit- 
teista. Kalenteri pyyhitään puhtaaksi. Ei kokouksia, 
ei mitään ylimääräistä — ei laskuja, kirjeitä, puhelui- 
ta. Ihminen viedään miellyttävään paikkaan, missä 
on hiljaista ja tyyntä ja zeniä. Hänestä huolehditaan, 
ruokitaan hyvin, vahvistetaan usein. Ainoa tehtävä 
on yksinkertainen: annetaan hiekkapaperia, sitruu- 
naöljyä ja riepuja. Ja tietysti keppi — ihan tavallinen 
puukapula. Tarkoituksena on kiillottaa se niin hy
vin kuin osaa. Milloin siltä tuntuu. Se on siis kepin- 
kiillotusta.

Viikon lopulla vanhemmat palaavat. He tutkivat 
tarkkaan työn ja ylistävät tekijän ammattitaitoa, 
herkkyyttä ja näkemystä. ’’Kukaan ei ole aikaisem- 
min kiillottanut keppiä näin hyvin!” he julistavat. 
Kiillottajan kuva ilmestyy televisioon ja sanomaleh- 
tiin. Jutussa kerrotaan: ’’Ihminen, joka on hyväsydä- 
minen ja hyväätarkoittava, on kiillottanut keppinsä 
ihailtavan täydellisesti!” Hiljainen riemusaatto vie 
ihmisen kotiin. Perhe ja naapurit katsovat häntä 
kunnioittaen. Kun hän kulkee kadulla, ihmiset hy- 
myilevät tietävästi ja vilkuttavat ja nostavat peuk- 
kunsa. Hän on siirtynyt toiselle olemassaolon tasol- 
le.

Mutta sen lisäksi: siitä lähtien hänen ei tarvitse 
välittää ränneistään ja vesikouruistaan. Hänen sek- 
kitilistään ja arkistoistaan ja lomakkeistaan ja kome- 
roistaan ja laatikoistaan ja veroistaan ja auton tava- 
rasäiliöstäänkin pidetään hänen puolestaan huolta. 
Hänen ei tarvitse piitata enää niistä harmeista. Hä-



net on ikiajoiksi vapautettu Tehtävälistan kahleista. 
Sillä hän on kiillottanut kepin! Siellä se riippuu 
hänen kotinsä seinällä. Ole ylpeä, kepinkiillottaja! 
Se on todella jotakin. Ja se on kylliksi.

Voi miten toivoisinkaan.



NAAPURIN MIES JA MINÄ katselemme toisiam- 
me epäluuloisina. Hän on haravoija ja lumenluoja, 
kuten ölen nähnyt. Luonnonjärjestyksen häiritsijä, 
villin luonnon kukistajien jälkeläinen. Minna hän 
kuvailee mielessään yksinkertaisemmalla termillä: 
laiskuri.

Joka viikko koko syksyn hän näet haravoi pieniä 
lehtiä pieniksi kasoiksi. Aina kun sataa lunta, hän 
ryntää ulos sotkemaan valkoisuutta lapiollaan. Ker- 
ran hän onnistui, joko innosta tai raivosta, lapioi- 
maan paksua kuuraakin. ”Äiti Luontoa ei saa pääs- 
tää niskan päälle”, hän sanoo.

Minä taas sanon hänelle, että hänellä ei ole järjen 
hiventäkään, aika hienotunteisesti tietenkin. Lehdet 
ovat putoilleet tuhansia vuosia, kerron hänelle. Maa 
pärjäsi oikein hyvin ennen haravoita ja ihmisiä. Äiti 
Luonto pani lehdet sinne minne halusi ja niistä tuli 
uutta maata. Tarvitsemme sitä lisää, kerron hänelle. 
Se on loppumassa meiltä. Ja lumi taas ei ole viholli- 
seni. Lumi on Jumalan tapa käskeä ihmisiä jarrutta- 
maan ja lepäämään ja pysyttelemään päivä vuotees- 
sa. Lumi ratkaisee sitäpaitsi aina itse itsensä. Se



sekoittuu lehtiin ja muodostaa lisää maata.
Hänen pihansa näyttää kyllä siistiltä, se on myön- 

nettävä — jos siisteys on tärkeää. Hän ei kaatunut 
kävellessään autolleen viimeksi lumisateella, niin 
kuin minä. Onhan hän hyvä naapuri, vaikka onkin 
haravoija ja lapioija. Oien tässä asiassa laajakatseinen 
ihminen.

Mutta minun pihallani on itämainen matto, pu- 
naista ja keltaista ja vihreää ja ruskeaa, hänellä ei. 
Lumen lapioimiseen menevän ajan minä käytin ke- 
räämällä sitä pulloihin, jota sekoitetaan seuraavana 
kesänä appelsiinimehuun, ja äänitin sen putoamisen 
ääntä ja käytin nauhan joululahjojen paketoimiseen 
(lunta voi käyttää moneen).

Annoin hänelle joululahjaksi pullon vuosikerta- 
talvilunta, joka oli sidottu sillä nauhalla. Hän antoi 
minulle haravan. Opetamme toinen toisiamme 
käyttämään näitä välineitä oikein. Luulen, että hän 
ei ole uskovainen, ja yritän käännyttää häntä. Hän 
luulee, että ölen liian uskovainen, ja yrittää saada 
minua hellittämään vähän.

Mutta loppujen lopuksi minä voitan. Sillä hän ja 
minä ja tekin muutumme samaksi kuin lehdet ja 
lumi, ja menemme sinne, minne lehdet ja lumi 
menevät, haravoimmepa ja lapioimmepa sitten tai 
emme.



JOS KYSYTTE NAAPURILTANI, mitä hän tekee 
elääkseen, hän kertoo olevansa ammattipeluri ja 
mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa. Tosiasiassa 
hän on vakuutusasiamies. Hän suhtautuu terveelli- 
sen epäkunnioittavasti työhönsä ja ulottaa skeptisen 
ajattelunsa koko elämänfilosofiaansa. ’’Olemme 
kaikki pelureita”, hän sanoo, ’’jokikinen. Elämä on 
jatkuvaa lottoa ja pokeria ja totoa.” Sitten hän lisää: 
”Ja minä rakastan peliä!”

Hän uskoo kuitenkin suuresti panostensa suojaa- 
miseen ja lyö vetoa molempien voittajaehdokkaiden 
puolesta, jos mahdollisuudet ovat tasan. Hänen toi- 
mistonsa seinällä tämä filosofia on ilmaistu näin:

Luota aina toiseen ihmiseen. Ja merkitse aina kor- 
tit.

Luota aina Jumalaan. Ja rakenna talosi kalliolle.
Rakasta naapuriasi. Ja valitse aina tarkoin asuin- 

ympäristösi.
Kilpaa ei aina voita nopein eikä taistelua vahvin, 

mutta kannattaa lyödä sen puolesta vetoa.
Aseta panoksesi jonnekin toisen-posken-kääntä-



misen ja liika-on-aina-liikaa välille.
Aseta panoksesi jonnekin älä-nuolaise-ennen- 

kuin-tipahtaa ja hidas-häviää välille.
Voittaminen ei ole tärkeää. Tärkeintä on se, mi- 

ten pelaat pelin.
Häviäminen ei oie tärkeää. Tärkeää on se, miten 

pelaat pelin.
Peliâ pelataan voiton takia.

Uskooko hän tosiaan näin? Elääkö hän sen mukaan? 
En tiedä. Mutta pelaan hänen kanssaan pokeria. Ja 
tilasin häneltä vakuutukseni. Pidän hänen todennä- 
köisyyksistään.



HIUKSET KASVAVAT NOIN SENTIN KUU- 
KAUDESSA. En tiedä mistä herra Washington sai 
sen tiedon, mutta hän ilmoitti sen kerran, kun ver- 
tailimme partureita. Se tarkoittaa, että parturini on 
leikannut hiuksiani ja partaani noin 2 metriä vii- 
meisten 16 vuoden aikana.

En ollut ajatellut asiaa paljonkaan, ennen kuin 
soitin handle tavalliseen tapaan tilatakseni ajan, ja 
kävi ilmi, että hän on siirtynyt rakennusalalle. Mitä? 
Miten hän saattoi tehdä niin? Minun parturini. 
Aivan kuin kuolema olisi käynyt perheessä. Suh- 
teemme oii paljon enemmän kuin tilastoja.

Aloitimme luokituksina ’’parturi” ja ’’asiakas”. 
Sitten meistä tuli ’’paksuniskainen parturintyperys” 
ja ’Vaaleanpunainen munapääpastori”. Kerran 
kuussa loimme katsauksen maailmaan ja elämään ja 
tarkistimme asemamme. Kävimme läpi ihmisoikeu- 
det ja Vietnamin ja monet vaalit. Meistä tuli tois- 
temme peilit, uskotut, rippi-isät, terapeutit ja kump- 
panukset hieman erikoisella tavalla. Kävimme läpi 
kolmenkympin kriisit ja sitten neljänkympin. Kes- 
kustelimme ja riitelimme ja vitsailimme, mutta aina



säilyttäen harkitun välimatkan. Minähän olin lop- 
pujen lopuksi hänen asiakkaansa. Ja hän seisoi siinä 
partaveitsi kädessään.

Selvisi, että hänen isänsä oli maalaispoliisi, että 
hän kasvoi köyhissä oloissa pikkukaupungissa ja 
suhtautui ennakkoluuloisesti intiaaneihin. Kävi 
ilmi, että minulla on samanlainen pikkukaupunki- 
tausta ja kasvoin samanlaisissa ennakkoluuloissa 
mustia kohtaan. Lapsemme olivat saman ikäiset, ja 
kärsimme samat vanhemmuuden vaiheet yhdessä. 
Meillä oli yhteiset vaimojutut ja lapsijutut ja auto- 
ongelmat ja ruohikkopulmat. Ilmeni, että hän leik- 
kasi vapaapäivinään vanhainkodin vanhusten hiuk- 
sia ilmaiseksi. Ehkä hänellekin selvisi minusta pari 
hyvää asiaa.

En nähnyt häntä koskaan parturiliikkeen ulko- 
puolella, en tavannut koskaan hänen vaimoaan tai 
lapsiaan, en käynyt koskaan hänen kotonaan tai syö- 
nyt hänen kanssaan. Silti hänestä tuli hyvin tärkeä 
osanen elämääni, ehkä paljon tärkeämpi kuin jos oli- 
simme olleet naapurukset. Suhteemme laadun mää- 
ritteli osittain omalaatuinen etäisyys. Menetyksen 
tunteet leimaavat hänen poislähtöään. Tuntuu siltä, 
etten halua leikata enää tukkaani, vaikka 2 metriä 
tuntuukin omituiselta.

Aivan huomaamatta meillä on tärkeä sija toistem- 
me elämässä. Samanlainen kuin papilla ja seurakun- 
nalla, tai kulmakaupan myyjällä, tai mekaanikolla 
autokorjaamossa, perhelääkärillä, opettajilla, naapu- 
reilla, työtovereilla. Hyviä ihmisiä, jotka ovat aina 
’’tässä”, joihin voi luottaa pienissä, tärkeissä asioissa. 
He opettavat meitä, siunaavat meitä, rohkaisevat,



tukevat, kannattelevat jokapäiväisessä elämässä. 
Emme kerro sitä koskaan heille, en tiedä miksem- 
me, mutta niin se vain on.

Täytämme tietysti itsekin sitä tehtävää. On ihmi- 
siä, jotka luottavat meihin, vartioivat, oppivat, otta- 
vat meiltä. Emme tiedä sitä koskaan. Älä myy itseäsi 
halvalla. Et saa ehkä koskaan todisteita siitä, mutta 
ölet tärkeämpi kuin luuletkaan.

Siitä tulee mieleeni vanha sufien tarina hyvästä 
miehestä, jolie Jumala salli yhden toivomuksen. 
Mies sanoi, että hän haluaisi tehdä yhden hyvän 
teon tietämättä itse siitä. Jumala antoi toiveen toteu- 
tua. Ja sitten Jumala huomasi, että idea oli hyvä, 
joten hän antoi saman toiveen toteutua koko ihmis- 
kunnalle. Ja samoin on yhä tänäkin päivänä.



I





JÄTTILÄISET, VELHOT JA KÄÄPIÖT oli leikin 
nimi.

Kun minut oli jätetty vastaamaan noin 80 lapses- 
ta, iältään seitsemän ja kymmenen väliltä, sillä aikaa 
kun heidän vanhempansa menivät tekemään van- 
hempien asioita, sain koottua joukon seurakuntasa- 
lille ja selitin leikin säännöt. Sen tarkoitus on saada 
aikaan paljon melua ja siinä kuuluu juosta ajamassa 
toisia takaa, kunnes kukaan ei tiedä, kenen puolella 
on tai kuka voitti.

Järjestää lapsiparvi kahteen joukkueeseen, selit- 
tää pelin säännöt, sopia siitä mihin ryhmään ku- 
kin kuuluu — kaikkea ei saa ihan täydelliseksi, 
mutta yritimme kovasti ja olimme valmiit aloitta- 
maan.

Takaa-ajon jännitys oli noussut huippuunsa. Kar- 
juin: ”Nyt on jokaisen päätettävä, mitä haluaa olla, 
JÄTTILÄINEN, VELHO VAI KÄÄPIÖ!”

Kun ryhmät sipisivät kiihkeässä neuvonpidossa, 
joku nykäisi housunlahjettani. Pieni lapsi seisoo sii
nä katsoen ylös ja kysyy pienellä, tiukalla äänellä: 
’’Missä Merenneitojen paikka on?”



Tauko. Hy vin pitkä tauko. ’’Missä Merenneitojen 
paikka on?” sanon.

”Niin, katsos minä ölen Merenneito.”
”Ei tässä ole Merenneitoja.”
’’Onhan, minä!”
Hän ei halunnut olla Jättiläinen, Velho tai Kää- 

piö. Hän tiesi lajinsa. Merenneito. Eikä hänellä ollut 
aikomustakaan lähteä leikistä ja mennä seisoskele- 
maan häviäjänä seinänvierustalle. Hän aikoi olla 
mukana, missä kohdin ikinä Merenneidot sopivat 
kuvioonkin mukaan, luopumatta arvokkuudestaan 
tai yksilöllisyydestään. Hänestä oli itsestään selvää, 
että Merenneidoillekin oli paikka ja että minä tietäi- 
sin, missä.

No, MISSÄ Merenneidot seisovat? Kaikki ’’Me
renneidot”, jotka ovat erilaisia, jotka eivät sovi nor- 
meihin ja jotka eivät hyväksy tarjolla olevia koloja 
tai lokeroita?

Jos osaat vastata kysymykseen, voit rakentaa sen 
varaan koulun, kansakunnan, tai kokonaisen maail- 
man.

Mitä minä vastasin sillä hetkellä? Joskus osun 
oikeaan. ’’Merenneidot seisovat tässä Meren Kunin- 
kaan vieressä!” (Niin, juuri tässä Narrten Kuninkaan 
luona, ajattelin itsekseni.)

Niin me seisoimme siinä käsi kädessä, katselen Vel- 
hojen ja Jättiläisten ja Kääpiöiden villiä temmellystä.

Ei muuten ole totta, että merenneitoja ei ole ole- 
massa. Tünnen yhden aivan henkilökohtaisesti. 
Oien pitänyt häntä kädestä.







ERÄÄNÄ VUONNA EN SAANUT MONTA- 
KAAN JOULUKORTTIA. Yhtenä tylsänä helmi- 
kuun iltapäivänä taju siitä jysähti ikävästi esiin josta- 
kin sellaisesta aivolohkon sopukasta, missä hyödy- 
tön tieto majailee. Luultavasti tarvitsin jotakin voi- 
dakseni tuntea itseni oikein kurjaksi, ja siinähän se 
oli. Mutta en sanonut siitä mitään. Osaan ottaa sel- 
laisen asian. Oien karaistunut. En valita, kun sur- 
keat ystäväni eivät välitä minusta edes lähettääkseen 
joulukorttia. Pärjään ilman rakkautta. Selvä se.

Sitten elokuussa olin ullakolla ja yritin siivoskella 
siellä sotkuja ja löysin joulukoristelaatikon sisältä 
kokonaisen laatikollisen avaamattomia edellisjoului- 
sia kortteja. Olin lykännyt ne laatikkoon avatakseni 
ne ajan kanssa, ja sitten aikani hävisikin jonnekin 
tavanomaisissa joulutouhuissa ja ne hukkuivat pa- 
nen-sen-vähäksi-aikaa-ullakolle-syrjään-ja-selvitän- 
myöhemmin -ilmiöön.

Vein laatikon alakertaan, ja kuumana kesäpäivänä 
keskellä elokuuta istuin pihalla puutarhatuolissa au- 
rinkolasit päässä jääteetä juoden, aika hämmenty- 
neenä, ja avasin joulukorttejani. Auttaakseni asiaa



olin pannut kasettisoittimeen joululauluja ja vääntä- 
nyt äänen kovalle.

Siinä se kaikki oli, enkelit, lumi, tietäjät, kynttilät, 
kuusenoksat, hevoset ja reet, Pyhä Perhe, Joulupuk- 
ki. Painavia viestejä rakkaudesta ja ilosta ja rauhasta 
ja hyvästä tahdosta. ja  ettei siinä vielä kylliksi, mu- 
kana olivat kaikki käsinkirjoitetut hellyydenosoituk- 
set surkeilta ystäviltä, jotka olivat tulleet juuri pyhik- 
si.

Itkin. Harvoin ölen tuntenut oloani yhtäaikaa 
niin hyväksi ja huonoksi. Niin mädäksi, surumieli- 
seksi, melankoliseksi ja nostalgiseksi ja kaikkea. Silk- 
kaa paatosta.

Ja niin kuin aina on pakko tapahtua, eräs naapuri 
tuli pihalleni, kun olin siinä tilassa. Joululaulujen 
soinnut olivat houkutelleet hänet paikalle. Hän nau- 
roi. Näytin hänelle kortit. Hän itki. Meillä oli oikea 
jouluhetki pihallani keskellä elokuuta, kun lauloim- 
me yhdessä Mortnonien Tabernaakkelikuoron kans- 
sa Jouluyön viimeisiä säkeitä . . seeeiiimikäääät- 
kyesääääään”.

Mitä osaan sanoa? Luulen, että ihme ja hämmäs- 
tys ja ilo ovat aina jossakin ihmisen mielen ullakolla, 
eikä sen esiinkaivamiseksi tarvita paljoa. Ja joulussa- 
han on kosolti raivostuttavaa, osuu se sitten kohdal- 
le joulukuussa tai elokuussa.



OLI SUNNUNTAI-ILTAPÄIVÄ, VÄHÄN EN- 
NEN JOULUA. Sadetta, tuulta, kylmää, talven syn- 
keyttä. Tehtävälista oli pitkä ja paisui kuin homesie- 
ni. Mielialani oli huono, biorytmini negatiivinen, 
horoskooppi neuvoi varovaisuuteen ja sunnuntain 
sanomalehdet puhuivat rahasta, kuolemasta ja tu- 
hosta. Oi sä riemuisa, oi sä autuisa, juhla kaikkien 
juhlien!

Herkän Heiken katkaisee kolkutus ovella. Mitä 
nyt? Syvä huokaus. Avaan oven alistuneena otta- 
maan vastaan mitä huonoja uutisia tahansa ja häkel- 
lyn täysin. Melko pieni henkilö halvassa joulupukin- 
naamarissa, sylissään iso ruskea paperipussi, huutaa: 
’’Rabat tai henki!” Mitä? ’’Rabat tai henki!” joulu- 
pukki huutaa uudelleen. Tuijotan ilmestystä täysin 
mykistyneenä. Hän ojentaa pussia minua kohti ja 
tyrmistyneenä kaivan lompakkoni esiin ja pudotan 
kolikon pussiin. Naamion takaa paljastuu aasialai- 
nen pikkupoika, kasvoillaan kymmenen dollarin 
hymy. ’’Haluatko kuulla joululauluja”, hän kysyy 
laulavalla korostuksella.

Nyt tunnen hänet. Hän kuuluu perheeseen, joka



muutti viime vuonna asumaan naapurustoon. Viet- 
namilaisia venepakolaisia. Halloween-juhlan aikaan 
hän kävi meillä sisariensa ja veljiensä kanssa ja täytin 
heidän pussinsa. Hänen nimensä on Hone Duc ja 
hän lienee kahdeksanvuotias. Halloween-juhlaan 
hän oli pukeutunut itämaan tietäjäksi, kylpytakkim 
ja pyyhkeeseen pään ympärillä.

’’Haluatko kuulla joululauluja?”
Nyökkään ja odotan, että pensaikosta estuu esiin 

oktetti pakolaisnappuloita valmiina liittymään lau- 
luun. ’’Ilman muuta, missä kuoro on?”

”Minä ölen kuoro”, hän sanoo ja virittää täyttä 
kurkkua, vauhdikkaasti, Kulkuset. Sitä seurasi yhtä 
innostunut esitys Kuului laulu enkelten, ja lopulta, 
pehmeästi, hartaasti, Jouluyö. Pää takakenossa, sil- 
mät suljettuina, sydämensä pohjasta hän kiskaisi 
ilmoille viimeiset säkeet pimenevään iltaan.

Silmät kosteina, aivan poissa tolaltani esityksestä, 
otin lompakostani vielä setelin ja pudotin sen pape- 
ripussiin. Vastalahjaksi hän kaivoi taskustaan puo- 
liksisyödyn suklaapatukan ja ojensi sen juhlallisesti 
minulle. Sitten hän väläytti taas ison hymynsä, 
kääntyi ja juoksi ovelta huutaen ’’Joulurauhaa” ja 
’’Rabat tai henki” ja hävisi.

Kuka naamioitunut lapsi oli? Hong Duc, yhden 
miehen kuoro, joka toi joulun ovelta ovelle. Tun- 
nustan, että joulu hämmentää yleensä minua. Siinä 
ei ole koskaan ollut mielestäni paljon järkeä. Se on 
epätodellinen. Siitä lähtien kun kuulin joulupukista, 
ölen ollut sisimmässäni hieman kyyninen. Rekiaje- 
lusta laulaminen on älytöntä. En ole ikinä nähnyt 
rekeä, vielä vähemmän ajanut sellaisessa. En ole



koskaan paahtanut kastanjoita takassa. Enkä osaisi- 
kaan, jos pitäisi, ja sitä paitsi ölen kuullut, etteivät ne 
oie paljon mistään kotoisin. Vaeltavat tietäjät herät- 
tävät epäluuloni, ja paimenet jotka viettävät elä- 
määnsä yhdessä lampaiden kanssa ovat minusta hie- 
man omituisia. En ole koskaan nähnyt enkeliäkään, 
ja kokemukseni neitsyistä ovat varsin rajalliset. Vas- 
tasyntyneen kuninkaan ilmestyminen ei kiinnosta 
minua, ottaisin paljon mieluummin jonkun toisen 
presidentin. Vauvat ja porot haisevat. Oien ollut 
molempien kanssa tekemisissä ja tiedän mistä pu- 
hun. Bethlehemin pieni kaupunki on kurja kuoppa, 
sanovat ne jotka ovat olleet siellä.

Laulaa asioista, joita ei ole koskaan nähnyt tai 
tehnyt tai halunnut, unelmoida valkeasta joulusta, 
jota ei ole koskaan kokenut. Joulu ei ole kovinkaan 
todellinen. Ja kuitenkin, kuitenkin . . . ölen liian 
vanha uskomaan sähen, että liian nuori luopumaan 
siitä. Liian kyyninen päästäkseni sen sisälle, ja liian 
heikko pysymään siitä erossa.

Rabat tai henki! Suljettuani oven tulin lähes hys- 
teeriseksi. Nauroin ja itkin ja tunsin, että joulu oli 
tullut jälleen kerran. Majani savupiipusta tulee jou- 
lupukki nimeltä Hong Duc. Hän on hieman epävar- 
ma yksityiskohdista, kuten minäkin, mutta hyvin 
selvillä juhlan hengestä. Se on tekosyy rentoutua ja 
juhlia, heittäytyä mukaan kaikin voimin, missä Sit
ten onkin. ”Minä ölen kuoro”, hän sanoo. Missä 
joulu on, kysyn itseltäni. Minä ölen joulu, vastaa 
kaiku. Minä ölen. Pää takakenossa, silmät kiinni, 
laulan sitä laulua mitä uskallan.

Jumala lähetti kerran lapsen tähtiseen yöhön, ker-



rotaan, jotta maailma oppisi tuntemaan toivon ja 
ilon. En ole aivan varma uskonko siihen, tai uskon- 
ko kaikkeen siihen roinaan jolla tarinaa on kuormi- 
tettu kahdentuhannen vuoden ajan. Mutta olen var
ma, että uskon Hong Duciin, yhden miehen joulu- 
kuoroon, joka huutaa ’’rahat tai henki” ovelta ovel- 
le. En tiedä, kuka tai mikä lähetti hänet. Mutta tie- 
dän, että päädyin kohtalon oikullisen kepposen 
kautta liittymään kuoroon, joka laulaa ilosta ja toi- 
vosta. Lapsen kautta päädyin jouluun.



MITA LAHJOIHIN TULEE, KERRON TEILLE 
ERÄÄSTÄ SÄÄNNÖSTÄ. Se ei oie välttämättä 
minun sääntöni. Sen tarjosi hyvin närkästyneen nä- 
köinen mies erään toimiston joulujuhlilla. Mies jou
tai pahimmanlaatuisen joulusaituruuden kohteeksi. 
Hän oli juuri avannut surkean pienen lahjanrääpä- 
leensä, ja huvittuneen surumielisellä äänellä hän 
sanoi, ei kenellekään erityisesti:

”Ei muuten ole totta, että ajatus on muka tärkein, 
eikä se, mitä antaa lahjaksi. Se ei ole ollenkaan totta. 
Äitini huijasi minua sillä. Oien saanut niin paljon 
lahjapaperiin käärittyä roskaa vuosien mittaan ihmi- 
siltä, jotka olivat rynnänneet kauppaan ostamaan 
jonkin pienen muovisen romun lahjoittaakseen sen 
hyvän ajatuksen suojalipun alla. Minun mielestäni 
lahja on tärkein. Tai pikemminkin, ihmiset, jotka 
ajattelevat hyviä ajatuksia, antavat hyviä lahjoja. Sen 
pitäisi olla sääntönä — Lahjojen Antamisen Prons- 
sisena Sääntönä.”

Ja hän meni roskakorille heittämään lahjansa sin
ne aivan kuin se olisi kuollut rotta.

Ehkä asia on niin. Tuomio on aika kova, ja osuu



liian lähelle ollakseen mitenkään mukava. Mutta 
juhlan luonne on ollut selvillä pitkään. Jumala, joka, 
kuten sanottu, aloitti koko jutun, välitti kylliksi 
lähettääkseen kaikkein parasta. Useammin kuin ker- 
ran. Itämaan tietäjätkään eivät saapuneet mukanaan 
halpaa rojua. Joulupukkikin tarkistaa tuomisensa 
huolellisesti. Ja enkelit tulivat tuomaan Suuren 
Uutisen, mikä ei sekään ollut alennusmyynnistä.

Minäpä tiedän, mitä haluan saada joululahjaksi. 
Oien tiennyt 40-vuotiaasta saakka. Haluan käyntiin 
väännettäviä mekaanisia leluja, jotka päästelevät 
ääniä ja menevät ympäri, ympäri, ja tekevät hassuja 
juttuja. Ilman pattereita. Leluja, jotka tarvitsevat 
apuani aina välillä, sellaisia vanhanaikaisia, maalat- 
tuja tinaleluja, joita minulla oli lapsena. Sitä minä 
haluan. Kukaan ei usko, mutta sitä minä tosiaankin 
haluan.

No, jotakin siihen suuntaan, mutta ei kuitenkaan 
ihan. Haluan iloa ja yksinkertaisuutta. Hassuttelua ja 
kuvittelua ja melua. Enkeleitä ja ihmeitä ja viatto- 
muutta ja taikuutta. Enemmän sinne päin.

On vaikea selittää, mutta ihan, ihan todella ha
luan jouluksi juuri tätä:

Haluan olla taas viisivuotias yhden tunnin ajan.
Haluan nauraa paljon ja itkeä kovasti.
Haluan, että minut otetaan syliin ja että joku kei- 

nuttaa minut uneen ja kantaa vielä kerran sänkyyn 
nukkumaan.

Tiedän, mitä todella haluan jouluksi: haluan lap- 
suuteni takaisin.

Kukaan ei voi antaa minulle sitä. Saattaisin pystyä



antamaan edes muiston siitä itselleni, jos yritän. Tie- 
dän, ettei siinä ole järkeä, mutta milloin joulussa on 
ylipäänsä ollut järkeä? Kysymys on lapsesta, kauan 
sitten, kaukana täältä, ja lapsesta tässä ja nyt. Teissä 
ja minussa. Lapsesta, joka odottaa sydäntemme oven 
takana jotakin ihmeellistä tapahtuvaksi. Lapsesta, 
joka on epäkäytännöllinen, epärealistinen, yksinker- 
tainen ja kovin haavoittuvainen ilossaan. Lapsesta, 
joka ei tarvitse tai halua tai ymmärrä sukka- tai pan- 
nulappulahjoja.

Pronssinen sääntö on totta.



OLEN AINA TOIVONUT KÄKIKELLOA. Siis 
sellaista kiemuraista saksalaista, jossa on kaikenlaisia 
kaiverruksia ja josta pieni lintu sukeltaa ulos kerran 
tunnissa ja kiljuu eksistentiaalisen käsityksensä elä- 
mästä. Niinpä sain sen parhaalta ystävältäni, joka sat- 
tuu olemaan myös vaimoni ja asuu samassa talossa 
kanssani. Asia hoituu yleensä niin, että hän ei oikein 
pidä siitä mitä annan hänelle joululahjaksi, joten pää- 
dyn lopulta antamaan hänelle jotakin mitä Hainan 
itse kovasti, ja kun saan sen takaisin, ölen hyvin kii- 
tollinen. Hän saa ajatuksen, minä lahjan. Tiedän, että 
se kuulostaa inhottavalta, mutta se on realistista ja 
käytännöllistä. (Alkääkä ruvetko koppaviksi, aivan kuin 
ette itse koskaan harkitsisi samaa. Tiedän kyllä.)

No, halusin aidon, vanhanaikaisen käkikellon. 
Mutta ne maksavat omaisuuden. Myymälässä oli 
uusia, erityistarjouksessa, erittäin edulliseen hintaan. 
Niinpä ostin kellon. Pahvilaatikossa oli pientä 
pränttiä, jota en huomannut lukea: ’’Tehty Etelä- 
Koreassa” ja ’’Vaatii kokoonpanon”.

Laatikosta paljastui viisi muovipussillista hajanai- 
sia osia. Ja kopio baijerilaisesta vuohipaimenen alp-



pimajasta, jossa luki ”aito puujäljitelmä”. Sen hui- 
pulla oli muovinen metsäkauriin pää, joka näytti 
Bambin äidiltä. Kokosin jutun ilman, että yhtään 
osaa jäi yli, kiitos kysymästä, ja ripustin seinälleni. 
Vedin painot alas, heilautin heiluria ja astuin taakse- 
päin. Se tikitti rauhoittavasti. Mikään vastaava yri- 
tys ei ollut sujunut minulta koskaan niin hyvin. Saa- 
marin vehje toimi!

Tuli täyden tunnin aika, ja pieni ovi aukeni. Pieni 
lintu ei tullut ulos. Mutta syvältä sen pienestä pesäs- 
tä kuului kärisevä, vaimea ’’kukkuu, kukkuu, kuk- 
kuu”. Kolme kukkuuta? Mitä? Siinäkö kaikki? Mut
ta kellon osoittimet näyttivät puolta päivää.

Kurkistin syvälle baijerilaisen vuohipaimenen 
puujäljitelmästä tehdyn alppimajan sisälle. Lintu oli 
siellä. Yritin kiskoa elukkaa esiin jääpiikillä ja kiina- 
laisella ruokapuikolla. Se ei ollut juuttunut. Panin 
kellon kolmeen. Kello tikitti ja sitten kuului kolah- 
dus. Ovi läjähti auki. Ei lintua. Majan pimeydestä 
kuului ”kuk” mutta ei ’’kuuta”.

Otin käyttöön periaatteen ’’ellei se liiku, käytä 
väkivaltaa’ ja tartuin kumivasaraan ja vaateripusti- 
meen ja ravistelin kelloa. Elukka tuntui antavan 
periksi. Laitoin kellon taas näyttämään kolmea. Ovi 
aukeni. Hiljaisuus. Lähempi tarkastelu paljasti pie- 
nen ruumiin, joka makasi kyljellään jousi kaulassaan. 
Monet eivät ole tappaneet kellokäkeä, mutta minä 
ölen. Kuvittelin jouluaamua: ’’Kulta, tässä sinulle 
käkikello. Lintu on kuollut.”

Annoin hänelle kellon. Ja kerroin tarinan, ja hän 
nauroi. Hän piti kellonkin kuolleine käkineen vä- 
hän aikaa.



Kello ja sen käki ovat olleet poissa talosta jo 
kauan. Joulukin on tullut ja mennyt monta kertaa. 
Mutta juttua kerrotaan joka vuosi, kun tapaamme 
ystävien kanssa joulukuussa. He nauravat. Vaimoni 
katsoo minua ja virnistää ja minä virnistän takaisin. 
Hän muistuttaa minua siitä, että oikea käki jutussa ei 
ollut elukka kellon sisällä. Muistan kyllä.

Minulla ei oie vieläkään omaa käkikelloa. Mutta 
ölen säiiyttänyt jotakin, nimittäin viestin kellopak- 
kauksessa. Siinä sanottiin: ’’Vaatii kokoonpanon.” 
Nimittäin sen, että kokoat parhaat asiat mitä sinussa 
on ja annat lahjaksi. Ja että kokoonnut niiden kanssa 
joita rakastat, jotta iloa olisi olemassa. Kukkuu 
sinulle, lintupaha, ja hauskaa joulua, missä oletkin.







VASTAPÄÄTÄ ASUVAT IHMISET ovat varsin 
perillä trendeistä. He hölkkäävät ja kasvattavat ituja 
ja kierrättävät kaiken paitsi ilmaa jota hengittävät. 
Vapautus on heillä kova sana, sekä naisten että 
miesten. He eivät ole naimisissa — heillä on ”sopi- 
mus” — ja he viettävät itsenäistä elämää. Heidän 
tietoisuutensa on niin korkealla, että he leijailevat. 
Mukavia ihmisiä, antavat ympäristölle edistykselli- 
sen leiman. No niin.

He ostivat 18-vaihteisen vuoristopyörän, tande
min, säästö- ja tehokkuusperusteilla. He ovat ajaneet 
sillä jopa päivä samanlaisissa pyöräilyasuissa ja kypä- 
rissä, urheilujuomat ja kaikki mukanaan. Oien huo- 
mannut, että mies ajaa aina edessä. Hän ohjaa aina. 
Ei kovin vapaamielistä. Keskustelut kummankin 
kanssa erikseen paljastavat ikivanhan totuuden. Sa- 
laa mies ajattelee, että hän on vahvempi ja että 
hänellä on parempi suuntataju. Nainen suostuu, 
koska hän haluaa katsella ympärilleen ja nauttia 
maisemasta. Silloin hän voi olla polkematta, eikä 
mies huomaa. Ja jos tulee kolari, mies on hyvä peh- 
muste.



Ikuinen tandem. Miehet edessä, naiset takana. On 
varmaan totta, että miehet ovat vahvempia. Mutta 
naiset ovat ovelampia — ainakin tämä on. Luulen, 
että vapautus on sitä, että jokainen saa mitä luulee 
haluavansa, tietämättä koko totuutta. Tai toisin sa- 
noin, vapautus on loppujen lopuksi sitä että on 
vapaa asioista joista ei pidä, jotta joutuisi sellaisten 
asioiden orjuuttamaksi, jotka hyväksyy. Siinä on 
ikuinen tandem.



KOPUTUS OVELLA OLI TERÄVÄ, kiireinen, 
vaativa; kriisiä ennustava kopkopkopkopkop . . . 
Ryntäsin ovelle, haparoin kömpelösti lukkoa täynnä 
adrenaliinia, valmistautuneena hätätilanteeseen. 
Siellä on pikkupoika onto ilme kasvoillaan. Hän 
ojentaa minulle käsinkirjoitetun, nuhruisen lappu- 
sen: ’’Nimeni on Donnie. Haravoin lehtenne viisi 
markkaa piha. Olen kuuro. Voitte kirjoittaa minul
le, osaan lukea. Haravoin hyvin.”

(Talomme takana on rivi komeita keski-ikäisiä vaahtera- 
rouvia, suurenmoisesti vaatetettuina miljooniin lehtipaljetteihin. 
Sitten lehdet irtoavat. Suojaisella pihallamme ei ole paljon tuul- 
ta, joten lehdet makaavat rouvien jaloissa kuin aamutakit, 
joista ne ovat astuneet valmistautuakseen talven kylpyyn.

Pidän näystä paljon. Vaimoni ei pidä ollenkaan. Eikä 
puutarhajulkaisukaan. Eehdet pitää haravoida, kuuluu 
sääntö. Eehdet eivät ole hyväksi ruoholle. Eehdet ovat epäsiis- 
tejä. Eehdet ovat homeen-niljakkaita. Mutta pidän lehdistä 
niin paljon, että peittelin kerran niillä koulussa luokkahuo- 
neen lattian. Vehdille on olemassa syy. Eeikatulle ruoholle ei 
ole syytä. Sanon minä.

Vaimoni ei näe asiaa samoin. Ilmassa on äänetön syytös



laiskuudesta. Olemme käyneet asian läpi aikaisemmin. Mut- 
ta tänä vuonna olemme tehneet sopimuksen Tieteellisen Mene- 
telmän nimissä. Puolet pihasta haravoidaan kunnolla, puolet 
jätetään luonnon huomaan. Kesän tultua katsotaan. Ja niinpä 
hänen puolensa haravoidaan ja  minun ei. Näin olkoon.)

Poika katsoo kasvojani saadakseen vastauksen, 
kuin lentäjä joka luottaa sumussa muutamaan mitta- 
riin. Hän tietää, että minulla on lehtiä. Hän on näh- 
nyt ne. Minun pihani on itse asiassa naapuruston 
ainoa, jossa on lehtiä. Hän tietää, että hänen taksan- 
sa on oikea. Hän ojentaa minulle juhlallisesti kynää 
ja paperia vastaustani varten. Miten voin selittää 
hänelle tieteellisen kokeen tärkeydestä, joka on me- 
nossa takapihallani?

(Tavallaanpuut ovat siellä lehtien takia. Miljardit sieme- 
net ovat sietämättömän itsevarmasti laskeutuneet helikopterei- 
den lailla taivaalta hjökätäkseen vihreän maan kimppuun. 
Pehdet seuraavat niitä peittääkseen, suojellakseen, lämmit- 
tääkseen ja  ravitakseen uutta puusukupolvea. Kivinen maa, 
lahoaminen, home, bakteerit, linnut, oravat, hjönteiset, ihmi- 
set, kaikki ne sekaantuvat asiaan. Mutta jotenkin jotkut 
selviävät. Jotkut sitkeät siemenet pysyttelevät elossa, elämän 
vuoksi. Talven pimeässä hiljaisuudessa ne säilyvät ja  kasvat- 
tavat juuret ja  jäävät henkiin tullakseen seuraavaksi puu- 
sukupolveksi. Näin on ollut aina, ja  me sekaannumme pro
sessiin omaksi vahingoksemme, sanon minä. Tämä on tär- 
keää.)

’’Nimeni on Donnie. Haravoin lehtenne viisi 
markkaa piha. Oien kuuro. Voitte kirjoittaa minul
le, osaan lukea. Haravoin hyvin.” Hän ojentaa ky
nää ja paperia kärsivällisesti, täynnä toivoa ja hyvää 
tahtoa.



On hetkiä, jolloin mitä yksinkertaisimmat tapah- 
tumat saattavat kaikki ihmisen motiivit kyseenalai- 
siksi. Mitä tekisin, ellei hän olisi kuuro? Mitä hänel- 
le tapahtuu, jos sanon ”ei”? Jos sanon ’’kyllä”? Mikä 
ero siinä on? Katselemme toisiamme pitkään hiljaa, 
mykkinä eri syistä. Samalla hetkellä kun hän kään- 
tyy lähteäkseen, minä otan kynän ja paperin ja kir- 
joitan juhlallisesti: ’’Kyllä. Saat haravoida lehteni.” 
Liikemieslapsi nyökkää vakavasti. ’’Haravoitko, 
vaikka ne ovat märkiä?”

’’Kyllä”, hän kirjoittaa.
”Onko sinulla oma harava?”
”Ei.”
”Tämä piha on iso, lehtiä on paljon.”
”Niin.”
’’Minusta sinun pitäisi saada kymppi.”
Hymy. ’’Kaksi?” hän kirjoittaa.
Virnistys.
Olemme tehneet sopimuksen. Harava tuodaan 

paikalle, ja Donnie, kuuro haravoija, lähtee hom- 
miin nopeasti hämärtyvässä marraskuun illassa. 
Hän haravoi hiljaa. Katselen hiljaa ikkunasta pi- 
meässä talossa. Onko hänen päässään mitään ääniä, 
ihmettelen. Vai onko siellä vain ontto, tyhjä kohina, 
jonka minä saan aikaan, kun työnnän sormet korvii- 
ni niin tiukasti kuin saan?

Hän haravoi lehdet huolellisesti isoksi kasaksi, 
kuten neuvoin. (Taidan levittää ne takaisin ympäri 
pihaa, kun hän on mennyt. Pidän tiukasti periaatteestani 
kiinni.) Sitten hän menee takaisin pihalle ja poimii 
yksitellen jäljellejääneet lehdet ja kantaa ne kasaan. 
Hänkin on tarkka arvoistaan. Lehtien haravoimi-



nen tarkoittaa kaikkien lehtien haravoimista.
Hän antaa ymmärtää, että koska tulee pimeä, 

hänen täytyy lähteä kotiin syömään, ja hän jättää 
työt kesken. Oien maksanut etukäteen ja mietin, 
tuleeko hän takaisin. 45-vuotiaana ölen jo kyyninen. 
Liian kyyninen. Aamun tullen hän on palannut töi- 
hinsä ja tarkistaa ensin, onko jo haravoidulle alueel- 
le pudonnut lisää lehtiä. Hän ottaa työnsä vakavasti. 
Piha on lehdetön. Huomaan, että hän poimii muu- 
taman kaikkein keltaisimman lehden ja työntää ne 
pusakkansa taskuun. Ja kourallisen helikopterisie- 
meniä.

Kop-kop-kop-kop! Hän tulee ovelle ja näyttää, 
että työ on tehty. Kun hän kävelee katua, näen, 
miten hän heittää yhden helikopterisiemenen ker- 
rallaan ilmaan. Lisäetuja. Seison ovellani omassa 
hiljaisuudessani ja hymyilen hänelle. Lisäetuja.

Huomenna menen ulos ja työnnän lehtipinon 
vallin ylitse kompostiin, joka on rotkon pohjalla 
talomme takana. Teen sen vaivihkaa. Lehdet ja sie- 
menet saavat toteuttaa siellä kohtaloaan tänä vuon- 
na. Olisi väärin tuhota pojan työ. Tieteellinen ko- 
keiluni saa jäädä syrjään, inhimillisempien tekijöi- 
den varjoon. Lehdet luovuttavat, siemenet luovutta- 
vat, ja minunkin täytyy joskus luovuttaa ja hyväksyä 
osani luonnon epätäydellisten, mutta sitkeiden 
eloonjääjien joukossa.

Pysy tiukkana, Donnie, pysy tiukkana.



PUHUN MUKAVAN ROUVAN KANSSA PUHE- 
LIMESSA. Hän kärsii keskitalven masennuksesta, ja 
syyskuun alusta lähtien kiusanneesta flunssasta.

”No”, hän raakkuu, ”etkö sinä ole ikinä masentu- 
nut?”

’’Kuule”, sanon, ’’vajoan joskus niin alas, että siel- 
tä pääsemiseksi tarvitaan moniosaiset tikkaat.”

”No mitä sinä sitten teet?” hän kysyy. ’’Tarkoi- 
tan, että MITÄ SINÄ TEET?”

Kukaan ei ollut ahdistellut minua aikaisemmin 
yhtä tiukasti. Yleensä he kysyvät, mitä minun mie- 
lestäni heidän pitäisi tehdä.

Lohtuni ei ole uskonto eikä jooga eikä rommi 
eikä edes nukkuminen. Se on Beethoven. Siis Lud
wig van. Hän on minun hihaässäni. Panen 9. sinfo- 
nian stereosoittimeeni, painan kuulokkeet tiukasti 
päähän ja menen lattialle makaamaan. Musiikki tul- 
vii kuin Luomisen ensimmäisenä päivänä.

Ajattelen vanhaa hra B:tä. Hän tiesi aika paljon 
masennuksesta ja onnettomuudesta. Hän kierteli 
seudulta toiselle yrittäen löytää oikeaa paikkaa. Hä- 
nen rakkauselämänsä oli surkeaa, ja hän riiteli koko



ajan ystäviensä kanssa. Mätämuna-veljenpoika huo- 
lestutti häntä kovasti — veljenpoika, jota hän rakasti 
syvästi. Hra B. halusi olla virtuoosipianisti. Hän 
halusi myös laulaa hyvin. Mutta jo melko nuorena 
hänen kuulonsa rupesi heikkenemään. Pianisteille ja 
laulajille se on yleensä huono uutinen. Vuonna 
1818, kun hän oli 48-vuotias, hän oh umpikuuro. 
Sitäkin ihmeellisempää on, että hän sai 9. sinfonian- 
sa päätökseen viisi vuotta myöhemmin. Hän ei 
kuullut sitä koskaan! Hän vain ajatteli sen!

Niinpä makaan siinä kuulokkeet korvillani ihme- 
tellen, tuntuiko se Beethovenista koskaan samalta 
kuin miltä se minusta kuuluu. Crescendo nousee ja 
rintalastani alkaa väristä. Ja siinä vaiheessa kun 
lopun patarumpu lyö kaikki isot äffät, olen jaloillani 
ja laulan täysin keuhkoin ontuvalla saksallani mah- 
tavan kuoron kanssa ja hypin ylös ja alas, kun legen- 
daarinen Fulghumowski johtaa viimeiset ällistyttä- 
vät hetket MAAILMAN LOPPUESSA JA JUMALAN JA 
KAIKKIEN HÄNEN ENKELIENSÄ SAAPUESSA. HAL- 
LELUJAA!HALLELUJAA!VUUUUUUUUM-KABUUUU- 
UUM-BAM-BAAAAÜ! Oi Herra! Olen hurmioitunut, 
ylevöitetty, kohotettu kirkkauteen! Hyvä ystävä! 
Kaikesta surusta ja vaivasta, kaikesta turhaantumi- 
sesta ja pettymyksistä, koko syvästä ja pysyvästä hil- 
jaisuudesta syntyi kaikki tämä ylitsevuotava ilo ja 
hurmio! Hän kielsi kohtalonsa riemuiten!

En voi koskaan vastustaa sen totuutta ja kauneut- 
ta. Sen musiikin edessä en vain pysty istumaan enää 
tuhkaläjässäni väännellen käsiäni ja säälien itseäni. 
Se ei vain pyyhkäise pois masennusta, vaan parantaa 
myös flunssat.



Miksi meluta talvesta ja sateesta ja laskuista ja 
veroista, sanon itselleni. Kuka tarvitsee kaikkea tätä 
jaaritusta epäonnistumisista ja sekasorrosta ja tur- 
haantumisesta? Mitä tämä höpinä ihmisen ja elämän 
kurjuudesta on?

Huonoina päivinä löydän Beethovenin musiikista 
vastustamatonta vahvistusta. Syvällä henkisessä tal- 
vessa löydän sisältäni kesän auringon. Jonakin päi- 
vänä, jonakin uskomattomana joulukuun iltana, kun 
ölen hyvin rikas, vuokraan itselleni suuren hallin ja 
mahtavan kuoron ja hienon sinfoniaorkesterin ja 
seison korokkeella ja johdan Yhdeksännen. Soitan 
itse patarumpuosan alusta loppuun ja laulan samalla 
täysin keuhkoin. Ja siinä ihmeellisessä hiljaisuudes- 
sa, joka esitystä seuraa, siunaan kaikkia jumalia Lud
wig van Beethovenista, hänen Yhdeksännestään, ja 
hänen valostaan.









BRITISH MUSEUMISSA ON BABYLONIALAI- 
NEN SAVITAULU noin ajalta 3 800 e.Kr. Se on 
väestönlaskenta verotulojen määrittelemiseksi. 
Egyptiläiset ja roomalaiset harrastivat väestönlas- 
kentaa. Ja sittenhän on olemassa Wilhelm Valloitta- 
jan kuuluisa Doomesday Book, joka koottiin Eng- 
lannissa vuonna 1 085.

Yhdysvalloissa väestönlaskenta on peräisin vuo- 
delta 1790. Pian se on taas edessä. Ihmisten laskemi- 
nen paljastaa mielenkiintoisia asioita, erityisesti kos- 
ka tietokoneiden avulla on mahdollista määritellä 
tulevaisuuden suuntauksia. Otetaan yksi esimerkki: 
jos maapallon väestö lisääntyisi nykyistä vauhtia 
loputtomiin, vuoteen 3 530 mennessä ihmislihan ja 
-veren kokonaismäärä olisi sama kuin maapallon 
massa; vuoteen 6 826 mennessä se oli sama kuin 
tunnetun maailmankaikkeuden massa.

Kuulostaa hurjalta, vai mitä?
Tai ajatelkaa tätä: Julius Caesarin aikaisen maail- 

man koko väkiluku oli 150 miljoonaa. Nykyisin 
maapallon koko väestö lisääntyy kahdessa vuodessa 
150 miljoonalla.



Jos siirrymme pienempään mittakaavaan, niin 
siinä ajassa, mikä teiltä menee tämän lukemiseen, 
noin 200 ihmistä kuolee ja noin 450 ihmistä syn- 
tyy. Siinä on elämää ja kuolemaa parin minuutin 
ajaksi.

Tilastotieteilijät ovat laskeneet, että noin 60 mil- 
jardia ihmistä on syntynyt tähän mennessä. Ja, kuten 
sanottu, on vaikea arvata, kuinka monta vielä on 
tulossa, mutta todennäköisesti paljon. Ja kuitenkin 
— tässä tuiee tiiastojen tilasto — kaikkien jokaisen 
ihmisen vanhempien tuottamien sukusolujen va- 
riaatiomahdollisuuksien avulla näyttää melko var- 
malta, että jokainen miljardeista olemassa olleista 
ihmisistä on ollut täysin ainutlaatuinen, ja näin on 
oleva loputtomiin.

Toisin sanoen, jos voisit panna riviin kaikki ihmi- 
set, jotka koskaan ovat eläneet tai tulevat elämään, et 
löytäisi ainuttakaan aivan itsesi kaltaista.

Hetkinen, tässä tuiee lisää: Jos panisit riviin kaik
ki muut joskus eläneet tai elävät muut olennot, huo- 
maisit, että ihmisten joukossa kaikki olisivat enem- 
män sinun kaltaisiasi kuin mikä tahansa olio siinä 
toisessa joukossa.

Ja lopuksi tämä: 50 vuotta sitten kuuluisa ranska- 
lainen kriminologi Emile Locard keksi jotakin, jota 
nimitetään Locardin vaihtolaiksi. Se menee jotenkin 
siihen suuntaan, että jokainen ihminen, joka menee 
huoneen läpi, jättää tietämättään sinne jotakin ja vie 
jotakin sieltä mennessään. Nykyaikainen teknologia 
todistaa sen. Fulghumin vaihtolaki laajentaa edellis- 
tä: jokainen ihminen, joka kulkee tämän elämän 
kautta, jättää huomaamattaan sinne jotakin ja vie



jotakin pois. Useimmiten tätä ’’jotakin” ei voi nähdä 
tai kuulla tai luetella. Se ei näy väestölaskennassa. 
Mutta ilman sitä mitään ei voi laskea.



ELIAS SCHWARTZ KORJAA KENKIÄ. Hän on 
lyhyt ja pyöreä ja naimaton ja keski-ikäinen ja juuta- 
lainen. ’’Vanhanajan suutari” , hän sanoo, ei sen 
enempää eikä vähempää. Minä ölen sattumoisin 
vakuuttunut, että hän on oikeasti Haiho Laman 
154. reinkarnaatio.

Haiho Lama kuoli vuonna 1937, ja Sa-skyan luos- 
tarin munkit ovat etsineet 40 vuotta turhaan hänen 
reinkarnaatiotaan. New York Times kertoi tarinan 
viime kesänä. Jutussa kuvattiin, miten laman tuntee 
siitä, että hän kulkee ympäriinsä ja tekee viisaita 
asioita pienin, salaperäisin keinoin, ja että hän to- 
teuttaa Jumalan tahtoa ymmärtämättä miksi.

Jonkin käsittämättömän kosmisten kenttien ereh- 
dyksen vuoksi Haiho Lama on syntynyt uudelleen 
Elias Schwartzina. Oien siitä aivan varma.

Sain ensimmäisen vihjeen asiasta, kun vein van- 
hat kenkäni täydelliseen korjaukseen. Elias Schwartz 
tutkiskeli niitä äärimmäisen tarkkaan. Pahoitellen 
hän sitten ilmoitti, ettei niitä kannata korjata. Hy- 
väksyin masentavan tuomion. Sitten hän otti kenkä
ni, hävisi liikkeen takahuoneeseen ja minä odotin ja



ihmettelin. Hän tuli takaisin pakattuaan kengät pa- 
peripussiin. Jotta ne olisi helpompi kantaa kotiin, 
ajattelin.

Kun avasin pussin illalla kotona, löysin kaksi lah- 
jaa ja kirjelappusen. Kummassakin kengässä oli suk- 
laapikkuleipä paperiin kiedottuna. Lapussa oli: ”Mi- 
tään, mitä ei kannata tehdä, ei kannata tehdä hyvin. 
Ajattele sitä. Elias Schwartz.”

Haiho Lama iskee jälleen.
Ja munkkien on jatkettava etsimistä, koska minä 

en aio kieliä — tarvitsemme täällä kaikki lamat, jot- 
ka voimme saada.



MUUTTAMINEN ON ISKU ITSETUNNOLLENI. 
Ajattelen mielelläni, että ölen melko siisti ja huolelli- 
nen. Mutta kun tulee se hetki, että kaikki huonekalut ja 
tavarat on siirretty huoneista ja palaan vielä katso- 
maan, onko mitään jäänyt, ja katson lattialle, ja siinä 
on kaikki se ROINA. Siinä takana, missä oli ennen pöy- 
tä tai kirjahylly tai sänky tai nurkkakaappi.

Roinaa, Harmaata, likaista, sotkuista roinaa.
Kaikki tämä lika, ajattelen. En olekaan loppujen 

lopuksi niin kovin siisti ja huolellinen. Mitähän 
naapurit ajattelisivat? Entä äitini? Mitä jos he tulevat 
tarkastamaan? Minun on siivottava nopeasti. Roina 
jää aina jäljelle, kun muutan. Mitä se oikein on?

Luin eräästä lääketieteellisestä julkaisusta, että 
muuan laboratorio analysoi tämän roinan. He setvi- 
vät allergisten ihmisten ongelmia, mutta heidän tu- 
loksensa sopivat tähän. Löydöt olivat villan, puuvil- 
lan, paperin, hyönteisten hitusia, ruokaa, kasveja, 
puiden lehtiä, tuhkaa, sienten ja yksisoluisten eläin- 
ten mikroskooppisia itiöitä, ja kaikenlaista määritte- 
lemätöntä pikkusälää, pääasiassa luonnollista ja or- 
gaanista.



Mutta tämä oli vain sekalaisten lista. Suurin osa 
roinasta tulee kahdesta lähteestä: ihmisestä — kuo- 
riutuvaa ja poisputoavaa ihoa ja hiuksia — ja meteo- 
reista, jotka hajoavat kun ne iskeytyvät maan ilma- 
kehään. (En laske leikkiä, se on ihan totta. Tonneit- 
tain meteoreja putoaa joka päivä.) Toisin sanoen, se 
mikä on vuoteeni ja kirjahyllyni ja kaappini takana 
on pääasiassa minua ja tähtisumua.

Muuan kasvitieteilijä kertoi, että jos kasaa läjän 
roinaa purkkiin ja panee siihen vähän vettä ja asettaa 
purkin aurinkoon ja istuttaa siihen siemenen, se 
rupeaa kasvamaan hullun lailla. Tai jos panee saman 
purkin pimeään, siihen rupeaa kasvamaan sieniä. Ja 
sitten jos syö ne sienet, näkee tähtiä.

Ja jos niitä haluaa nähdä paljon, kannattaa ottaa 
lakana vuoteestaan ja ravistella sitä kovasti pimeässä 
huoneessa ja valaista tulos sitten taskulampulla. Se 
on aivan kuin luminen maisema lasikuvussa, sellai- 
sessa jota ravistettiin lapsena kädessä niin että kir- 
kontorni peittyi lumisateeseen ja minä peityn lumi- 
sateeseen ja tähdet putoavat. Ja kaikki muukin pu
toaa alkaakseen taas alusta, jotkut sanovat.

Tiedemiehet ovat melko vakuuttuneet, että tu- 
lemme tähtien synnytyshuoneesta. Olemme tähti- 
roinaa.

Ja tuossa pöytäni takana näytän olevan palaamas- 
sa hiljaa alkumuotooni. Muuttumassa maailman- 
kaikkeuden roinan kera ties miksi. Kunnioitan 
suunnattomasti sitä, mikä on menossa ikioman huo- 
neeni nurkissa ja koloissa. Se ei ole likaa. Se on kos- 
minen komposti.



OSA PAPIN TYÖSTÄ ON KUOLEMISTA JA 
KUOLLEITA. Sairaalahuonetta, ruumishuonetta, 
hautajaisia, hautausmaata. Se, mitä tiedän niistä 
asioista, muokkaa elämääni muutenkin erityisellä 
tavalla. Se, mitä tiedän niistä asioista, selittää, miksi 
en hukkaa paljonkaan elämää ruohonleikkuuseen tai 
autonpesuun tai lehtien haravoimiseen tai vuotei- 
den sijaamiseen tai kenkien kiilottamiseen tai astioi- 
den pesuun. Se selittää, miksi en tyyttää ihmisille, 
jotka lähtevät vihreillä valoilla hitaasti liikkeelle. Ja 
miksi en tapa hämähäkkejä. Kaikkeen tähän ei ole 
aikaa eikä tarvetta. Se, mitä tiedän hautausmaista ja 
sellaisesta selittää myös, miksi käyn välillä Buffalo- 
tavernassa.

Buffalo-taverna on oleellisimmillaan sekarotuista 
Amerikkaa. Perustavanlaatuiset elementit saavutta- 
vat lauantai-iltaisin Buffalossa kriittisen pisteensä 
yhdentoista tienoilla. Laukaisijana toimii talon suo- 
sikkibändi, Dynamic Volcanic Logs. Kahdeksan 
friikkiä juuttuneina 60-luvun ambranvärisiin väris- 
tyksiin. He soittavat jytisevää rockabillyä kiihkolla, 
joka herättäisi kuolleetkin. Sekarotuinen Amerikka



tulee Buffaloon juomaan olutta, pelaamaan biljardia 
ja tanssimaan. Ennen kaikkea tanssimaan. Ravistele- 
maan takamuksiaan ja tallaamaan sammakoita ja 
rähjäämään ja huutamaan ja hikoilemaan ja tanssi
maan. Kun on lauantai-ilta, ja Logs rokkaa ja yleisö 
rollaa, ei ole olemassa mitään kuolemaa.

Eräänä sellaisena iltana Buffalon valtasi motska- 
rikerho, joka yritti näyttää kovasti Helvetin Enke- 
leiltä ja onnistuivatkin siinä aika hyvin. En usko, 
että ne ihmiset olivat pukeutuneet filmausta varten. 
Se haju, joka heistä lähti, oli sitä luokkaa, että saip- 
pua ja vesi eivät voineet mitenkään kuulua päivit- 
täin heidän elämänsä perustekijöihin. Heidän hän- 
nillään roikkui intiaani — vanhemmanpuoleinen 
kaveri, jolla oli palmikot, helmillä kirjottu liivi, 
armeijan ylijäämähousut ja tennistossut. Hän oli oi- 
kein ruma. Osaan aika hyvin löytää oikeita sanoja, ja 
kuvailisin teille salamannopeasti miehen kasvot, jos 
se auttaisi, mutta asiasta ei pääse yli eikä ympäri — 
hän oli, yhdellä sanalla sanottuna, ruma. Hän istus- 
keli oluensa parissa aika pitkään. Kun Logs aloitti 
kiljuvan versionsa Jailhouse Rockista, hän lähti liik- 
keelle ja siirtyi yhden motskarineidon luokse ja pyysi 
häntä tanssimaan. Useimmat naiset olisivat kieltäy- 
tyneet, mutta tyttöä huvitti ja hän kohautti olkapäi- 
tään ja nousi ylös.

No, en tuhlaa sanoja. Tämä ruma, laahustava ink- 
kari osasi tanssia. Tarkoitan, että hän osasi liikkua. 
Ei mitään villiä, vain helponnäköistä liikettä, hie- 
nostunutta rytmitajua, mestarin hillittyä tyyliä. Hän 
pyöritteli partneriaan joka suuntaan ja sai tämän 
näyttämään hyvältä. Lattia tyhjeni vähitellen heidän



ympäriltään. Bändi halusi lopettaa, mutta rumpali 
soitti edelleen. Motskarikerho nousi ylös ja käski 
bändiä jatkamaan. Bändi jatkoi. Intiaani tanssi. Ha
nen partnerinsa väsähti lopulta ja rojahti jonkun 
syliin. Intiaani tanssi yksin. Yleisö löi tahtia. Intiaa
ni tanssi tuolin kera. Yleisö tuli hulluksi. Bändi 
lopetti, ja yleisö hurrasi. Intiaani nosti kätensä ylös 
kuin pyytäen hiljaisuutta puhetta varten. Intiaani 
katsoi bändiä ja yleisöä ja sanoi: ”No mitä te odotat- 
te? Nyt TANSSITAAN.”

Bändi ja yleisö räjähtivät kuin pommi. Ihmiset 
tanssivat pöytien läpi huoneen perälle ja baaritiskin 
taakse. Ihmiset tanssivat vessoissa ja biljardipöytien 
ympärillä. He tanssivat itselleen, intiaanille, Juma- 
lalle ja Mammonalle. He tanssivat sairaalahuonei- 
den, ruumishuoneiden, hautajaisten ja hautausmai- 
den edessä. Ja vähään aikaan kukaan ei kuollut.

”No”, intiaani sanoi, "mitä te odotatte? Nyt tans- 
sitaan.”



”HEI KUULE, ONKO SINULLA KÄYNNIS- 
TYSKAAPELEITA?”

’’Kyllä vain, on minulla käynnistyskaapelit.” 
Englanninopettaja ja hänen sievä, herttainen vai- 

monsa Nampasta, Idahosta (kuten kävi ilmi). Has- 
sussa pienessä eurooppalaisessa autossaan. He ajeli- 
vat ympäri kaupunkia valot päällä aamusumussa ja 
jättivät valot päälle parkkeeratessaan, ja niin edel- 
leen ja niin edelleen. Ja nyt auto ei käynnisty. He 
tarvitsevat käynnistyskaapeleita, akusta virtaa, lau- 
piasta samarialaista. He tarvitsevat jotakuta joka 
näyttää siltä, että hän osaa käyttää käynnistyskaape
leita. Ja Hyvä Haltiatar heitti heidät minun käsii- 
ni.

Miesten oletetaan tietävän käynnistyskaapeleista. 
Tiedon oletetaan kulkeutuvan solumuistissa, vai 
mitä? Mutta jotkut meistä miehistä ovat mutantteja, 
ja se mikä on auton konepellin alia, on taikuutta, 
loppu.

Tämä kaveri kysyi sitä paitsi, onko minulla käyn
nistyskaapeleita. Hän ei kysynyt, osaanko käyttää 
niitä. Ajattelin siitä tavasta, millä hän kysyi, että hän



tiesi mitä oli tekemässä. Hänellähän oli Idahon 
rekisterikilvet ja baseball-lakki ja cowboy-saappaat. 
Sen näköiset ihmiset tuntevat käynnistyskaapelit jo 
syntyessään, vai mitä? Luultavasti hän ajatteli, että 
valkopartainen vanhus, jolla oli eräkengät ja joka 
ajoi 20 vuotta vanhaa pakettifolkkaria joutuu käyttä- 
mään paljonkin käynnistyskaapeleita. Niinpä otin 
kaapelini ulos ja pyöriskelimme siinä kovasti 
machoina ja itsevarmoina ja puhuimme autoista. 
Katsoimme hänen kärrynsä konepellin alle, mutta 
siellä ei ollut akkua.

”Hei”, sanoin, "tässä on sinun ongelmasi. Joku 
on varastanut akkusi.”

’’Hitto”, hän sanoi.
’’Akku on takaistuimen alla”, hänen sievä herttai- 

nen vaimonsa sanoi.
"Ai.”
Niinpä otimme kaikki tavarat takaistuimelta ja 

raahasimme istuimen parkkipaikalle ja totta tosiaan, 
siinä se oli. Akku, ihan niin. Vain odottamassa, että 
siihen kiinnitettäisiin käynnistyskaapelit. Rupesin 
ihmettelemään, kun kaveri irvisti vaimolleen ja sa
noi suupielestään, että hänellä oli samaan aikaan 
koulussa autonkorjaus- ja sukupuolivalistuskurssi ja 
asiat ovat olleet siitä lähtien sekoittuneina hänen 
päässään; hän ei muistanut missä ja miten niihin sai 
eloa. Nauroimme. Hänen vaimonsa ei nauranut yh- 
tään. Hän vain otti käsikirjan esiin ja mpesi selaa- 
maan sitä.

No, yhteisen tietomme summa paljasti, että ky- 
seessä olivat positiiviset ja negatiiviset navat, ja että 
joko toisen tai kummankin auton piti olla käynnissä,



ja että kuuden voltin ja kahdentoista voltin akut toi- 
mivat tai eivät toimineet. Ajattelin, että hän tiesi 
mitä teki, ja ajauduin jotenkin hommaan mukaan. 
Luultavasti hän ajatteli minusta samoin. Niinpä kyt- 
kimme akut kaapeleilla toisiinsa oikein tiukkaan ja 
käänsimme virta-avainta yhtä aikaa molemmissa au- 
toissa. Autojen välille kohosi sähköinen kaari, joka 
poltti hänen starttimoottorinsa, hitsasi käynnistys- 
kaapelit akkuuni ja lennätti baseball-lakin hänen 
päästään. Ääni kuulosti aivan siltä, kuin maailman 
suurin kärpänen olisi iskeytynyt sähköaitaan. ZISH. 
Sitä seurasi kammottava sininen salama ja savua. 
Sähkövoima on ihmeellinen asia.

Istuimme sitten siinä hänen autonsa takapenkillä, 
joka nökötti parkkipaikalla. Meitä hämmästytti ai- 
kaansaannoksemme. Hänen vaimonsa lähti käsikir- 
jan kanssa etsimään älyllisempää apua. Me miehet 
keskustelimme niin viileästi ja viisaasti kuin pys- 
tyimme, niissä oloissa. Hän sanoi: ’ ’Tietämättömyys 
ja ylpeys ja sähkövirta ovat tappava yhdistelmä.”

’’Totta”, sanoin. ’’Kuin tulitikut kolmevuotiaan 
kädessä. Tai autot 16-vuotiaan alla. Tai usko Juma- 
laan pyhimyksen tai hullun mielessä. Tai ydinvoima 
elokuvahahmon hallussa. Tai käynnistyskaapelit ja 
akut hölmöjen käsissä.” (Yritimme saada jotakin kos- 
mista ja  vakavaa järjestämästämme voimaesityksestä. Nöy- 
ryytettyjä kun olimme.)

Jonkin ajan kuluttua sain postitse lahjan Nampas- 
ta, Idahosta. Kaverin sievä, herttainen vaimo lähetti 
sen, eräänlaisena armon ilmauksena; anteeksiantoa 
yhdistettynä opetukseen ja kehoitukseen mennä ja 
olla tekemättä enempää syntiä. Hän lähetti sähköi-



set, idioottivarmat, taatusti sotkeutumattomat käyn- 
nistyskaapelit. Mukana oli object kaikesta ja enem- 
mästäkin, mitä ikinä haluaa tietää käynnistyskaape- 
leista, englanniksi ja espanjaksi. Laite on suunniteltu 
niin, että kun kaapelit on kytketty, pieni ruutu ker- 
too, ovatko kytkennät oikein vai eivät, ennen kuin 
mitään virtaa iähtee liikkeelle. Siinä saa lisäaikaa 
miettiä, haluaako todella kytkeä virran. Sellaista 
apuvälinettä voisinante kaikki käyttää, kun on kyse 
meistä ja voimasta. On mukava tietää, että kehitys 
on mahdollista sellaisissa asioissa — tietämättömyy- 
den ja ylpeyden sijasta. Edistys on mahdollista.

Käynmstyskaapelit? Haluatte käynnistyskaapelit? 
Kyllä minulla on käynnistyskaapelit. Voin yhdistää 
teidät vaikka Kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Tai mitä 
voimia siellä nyt sitten onkin. Aamen!





:



KESÄKUUN NELJÄS VUONNA 1783 -  yli kak- 
sisataa vuotta sitten. Tapahtumapaikka on lähellä 
Pariisia, Annonayn pikkukaupungin tori. Korok- 
keella ruokitaan savuista kokkoa märillä oljilla ja 
villalumpuilla. Kokon yläpuolella kohoaa valtava, 
piukka taftipallo, balon, läpimitaltaan kymmenen 
metriä.

’’Kunnioitettavan kutsuvierasjoukon ja muun 
yleisön” läsnäollessa, kovaäänisen hurrauksen saat- 
telemana, la machine de l’aerostat leikattiin irti pidik- 
keistään ja lähetettiin kohoamaan majesteettisena 
keskipäivän taivaalle. Se nousi kaksi tuhatta metriä 
ilmaan ja tuli alas maahan muutaman kilometrin 
päässä eräälle pellolle, missä heinähankoja heilutta- 
vat talonpojat hyökkäsivät sen kimppuun ja repivät 
’’paholaisen keksinnön” kappaleiksi. Ilmapallon en- 
simmäinen julkinen matka, ja ensi askel ihmisen 
lentämisen historiassa.

Vanha Ben Franklin oli siellä Ranskassa uusien 
Amerikan valtioiden agenttina. Sähkötyksen, leijan, 
salaman, kaksiteholasien ja sanomalehtipainon isä. 
Kun muuan paikalla ollut kysyi, mitä mahdollista



hyötyä balon toisi ihmiskunnalle, Franklin sanoi 
usein toistetun lauseensa: ”Eh, à quoi bon l’enfant qui 
vient de naîtrel” (Mitä hyötyä on vastasyntyneestâ vauvasta?) 
Ihminen, joka oli varustettu hänen uteliaisuudellaan 
ja mielikuvituksellaan, pystyi vastaamaan omaan ky- 
symykseensä, ja hän kirjoitti päiväkirjaansa: ”Tämä 
balon avaa ihmiskunnalle tien taivaisiin.” Eivätkä 
talonpojatkaan olleet pahasti erehtyneet. Se oli myös 
paholaisen keksintö, sillä Annonay tuhottaisiin ker- 
ran rnaan tasalle taivaalta putoavin pommein. Mut- 
ta nyt kiirehdin asioiden edelle.

Muutama kuukausi ennen tätä kesäkuun päivää 
Joseph-Michel Montgolfier istui eräänä iltana takka- 
tultaan tuijotellen ja katseli, miten kipinät ja sa vu 
kohosivat ylös savupiippuun. Hänen mielikuvituk- 
sensa kohosi savun mukana. Jos savu leijui taivaalle, 
niin miksi ei siepata sitä vangiksi ja panna sitä säk- 
kiin ja katsota, nousisiko säkki ja kuljettaisi ehkä 
jotakin tai jotakuta mukanaan?

Monsieur Montgolfier oli puolivälissä neljääkym- 
mentä, menestyneen paperitehtailijan poika, älykäs 
ja kärsimätön mies, joka uskoi mahtavaan kirkkoon, 
1700-luvulla nimeltään Tiede. Ja niinpä hän ryhtyi 
toimiin nuoremman, järjestelmällisemmän Etienne- 
veljensä kanssa käyttäen hyväkseen isänsä tehtaiden 
tuotteita. Ensin paperisäkkejä, sitten silkkisiä, ja Sit
ten taftia, joka oli päällystetty hartsilla. Ja voilà! Koit- 
ti päivä, jona Versaillesin puutarhasta nousi ilma- 
pallo, joka kuljetti mukanaan lammasta, kukkoa ja 
ankkaa. Kaikki jäivät henkiin, mikä todisti, että tai- 
vaalla ei ollut myrkyllisiä kaasuja, kuten jotkut olivat 
pelänneet.



Montgolfierin veljesten innokkain kannattaja oli 
nuori kemisti, Jean-François Pilâtre de Rozier. Hän 
ei halunnut valmistaa ilmapalloja; hän halusi nousta 
sellaisella ylös. Montgolfierin veljeksiä kiinnosti tie- 
teellinen kokeilu. Pilâtre halusi lentää. Hän oli täyn- 
nä nuoruuden seikkailumieltä. Niinpä samana syk- 
synä, 21. marraskuuta vuonna 1783, Jean-François 
Pilâtre de Rozier toteutti toiveensa La Muetten ku- 
ninkaallisen palatsin puutarhassa, Boulognen met- 
sässä, klo 13.54, suurenmoisella ilmapallolla, joka 
oli seitsemän kerroksen korkuinen ja koristeltu 
eläinradan merkein ja kuninkaan monogrammilla. 
Hän nousi ylös, ylös, ylös, korkeammalle kuin 
puunlatvat ja kirkontornit, ja tuli alas Seinen varrel- 
la kahdeksan kilometrin päässä.

Joseph-Michel ja Etienne Montgolfier elivät pit- 
kän, tieteentäyteisen elämän ja kuolivat vuoteissaan, 
turvallisesti maan pinnalla. Nuori Jean-François Pi
lâtre de Rozier yritti kaksi vuotta historiallisen len- 
tonsa jälkeen ylittää Englannin kanaalin lännestä 
itään ilmapallolla ja syöksyi liekeissä taivaalta kuole- 
maansa. Mutta hänen pojanpoikansa pojanpojasta 
oli tuleva yksi Ranskan ensimmäisistä lentäjistä.

No, mitä ihmeellistä tässä kaikessa muka on? 
Kyse on mielikuvituksen voimasta (ja hinnasta). 
’’Mielikuvitus on tietoa tärkeämpää”, on Einstein 
sanonut, ja hänen se pitäisi tietää.

Tämä on myös tarina siitä, miten mielikuvitus- 
taan käyttävät ihmiset seisovat toinen toisensa har- 
teilla. Maan pinnalta ilmapalloon, siitä ihmiseen 
ilmapallossa, hänestä ihmiseen kuussa. Jotkut meistä 
ovat maanpinnan miehistöä, jotka pitävät köysistä



kiinni, rakentavat tulia, uneksivat unelmia, päästä- 
vät irti, katsovat lentoa ylöspäin. Toiset meistä nou- 
sevat taivaalle ja asioiden äärirajoille. Siitäkin tarina 
kertoo.

Nämä asiat tulevat mieleen siihen vuodenaikaan, 
kun lapset siirtyvät asteelta toiselle. Lukioon, yli- 
opistoon, pois kotoa. Mitä me annamme heille sil- 
loin? Mielikuvitusta, tönäisyn ulos ja ylöspäin, siu- 
nauksen.

Tulkaa tänne, me sanomme, tänne reunalle. Ha
inan näyttää teille jotakin. Pelottaa, he sanovat, jän- 
nittää, he sanovat. Tulkaa reunalle, me sanomme, 
käyttäkää mielikuvitustanne. Ja he tulevat, he katso
vat, ja me tönäisemme, ja he lentävät. Me jäämme 
alas, kuolemaan vuoteisiimme. He menevät ja kuo- 
levat hekin, innoittaen niitä, jotka tulevat heidän 
jälkeensä, katsomaan reunalle. Ja lentämään.

Nämä asiat tulevat myös mieleen keski-iässä. Mi- 
näkin aion elää pitkän ja hyödyllisen elämän ja kuol- 
la turvallisesti omassa vuoteessani maan pinnalla. 
Mutta Annonayn kylän pikku tapahtuman vuosipäi- 
vä sattuu olemaan syntymäpäiväni. Ja sen kaksisa- 
taavuotispäivänä nousin ylös ilmapallolla pieneltä 
Skagitin laakson pellolta La Connerissa.

Ei ole koskaan liian myöhäistä lentää!



HALUAISIN KERTOA LARRY WALTERSIS- 
TA, SANKARISTANI. Walters on 33-vuotias 
kuorma-autonkuljettaja. Hän istuu puutarhatuolis- 
saan takapihallaan ja toivoo, että osaisi lentää. Niin 
kauan kuin hän voi muistaa, hän on halunnut nous- 
ta ilmaan. Vain nousta ylös ilmaan ja nähdä pitkälle. 
Aika, varallisuus, koulutus ja mahdollisuudet tulla 
lentäjäksi olivat häntä vastaan. Riippuliito oli liian 
vaarallista, ja hyvät paikat harrastaa sitä olivat liian 
kaukana. Niinpä hän vietti monia kesäisiä iltapäiviä 
istuskellen takapihallaan vanhassa alumiini-puutar- 
hatuolissaan, juuri sellaisessa kuin kenellä tahansa 
on pihallaan.

Tarinan seuraavan luvun kertovat sanomalehdet 
ja televisio. Larry Walters lentää korkealla Los An- 
gelesin yläpuolella, lentää vihdoinkin. Hän on oi- 
keasti ilmassa. Hän istuu edelleen puutarhatuolis- 
saan, mutta se on kiinnitetty 45:een heliumilla täy- 
tettyyn säähavaintopalloon. Larrylla on laskuvarjo, 
radio, kuuden tölkin olutpakkaus, maapähkinä-hil- 
loleipävoileipiä ja ilmakivääri, jolla ampua muutama 
pallo rikki, kun hän haluaa tulla alas. Hän on kor-



keammalla kuin parin sadan metrin päässä kodis- 
taan; hän oli kiitänyt kolmen tuhannen metrin kor- 
keuteen, suoraan Los Angelesin kansainvälisen len- 
tokentän lähestymisalueen läpi.

Walters oli itsepäinen mies. Kun toimittajat ky- 
syivät häneltä, miksi hän teki sen, hän vastasi: "Ei- 
hän sitä voi vain istuskella.” Kun häneltä kysyttiin, 
pelkäsikö hän, hän vastasi: ”Ihan hirveästi.” Ja kun 
kysyttiin, oliko hän iloinen teostaan, hän hymyili 
korvasta korvaan ja sanoi: ’’Totta totisesti.”

Ihmisrotu istuskelee tuolissaan. Toisessa kädessä 
on viesti, joka sanoo, että mitään ei voi enää tehdä. 
Ja sitten ovat Larry Waltersit, jotka sitovat puuhak- 
kaina palloja tuoleihinsa; heitä ohjaavat unelmat ja 
mielikuvitus.

Ihmisrotu istuskelee tuolissaan. Toisessa kädessä 
on viesti, että ihmiskunnan tila on toivoton. Mutta 
Larry Waltersit kiitävät ylöspäin tietäen, että kaikki 
on mahdollista ja lähettävät kolmen kilometrin kor- 
keudesta viestin: ”Minä tein sen, ihan oikeasti. Minä 
lennän!”

Henki ratkaisee. Aika voi olla pitkä, kulkuneuvo 
outo tai odottamaton. Mutta jos unelmaa vaalii sy- 
dämessään ja käyttää mielikuvitustaan siihen, mikä 
on saatavilla, kaikki on silti mahdollista.

Mutta odottakaa! Joku kyynikko joukon reuna- 
milta väittää, että ihmiset eivät silti osaa oikeasti 
lentää. Eivät ainakaan kuten linnut. Totta. Mutta 
jossakin pienessä autotallissa joku hullu on kiilto sil- 
missään ahtamassa vitamiineja ja mineraaleja sisään- 
sä ja harjoituttamassa käsivarsiaan räpyttämään no- 
peammin ja nopeammin.





’



ENSIMMÄINEN KERTA OLI VIOLET-TÄDIN 
ASUNNOSSA Embassy Row’lla Washington 
D.C:ssä sinä kesänä, kun täytin 13. Olin tullut junalla 
koko matkan Wacosta, Teksasista, käymään Suuressa 
Kaupungissa Potomac-joen varrella. Violet-täti oli 
kovanluokan kiipijä, rakastettava snobi, innokas 
herkkusuu — ja hän piti äitiäni ääliönä. Kaikki tämä 
lähensi minua Violet-tätiin. Tulimme oikein hyvin 
toimeen. Kunnes Suuri Päivällinen koitti.

Kutsuvieraslistalla oli yksi senaattori, pari ken- 
raalia ja valikoitu joukko ulkomaalaisia valikoituine 
vaimoineen. Iso juttu tosiaankin pojalle joka tuli 
Wacosta ja jonka ylle Violet-täti oli tunkenut tilai- 
suuden kunniaksi liituraitahousut ja sitonut kaulaan 
rusetin. Très chic! Oi minua onnekasta!

No niin. Kun kysyin, voinko auttaa päivällisen 
valmistelussa, minulle ojennettiin paperipussi ja käs- 
kettiin pestä sen sisältö ja leikata se paperinohueksi. 
Pussissa oli sieniä. Röyhelöreunaisia, ruskeita, tauti- 
sen näköisiä kammottavia olioita.

Olin kyllä nähnyt sieniä ja tiesin, missä niitä kas- 
vaa. Pimeissä niljakkaisissa nurkissa navetoissa ja



kanaloissa kotipuolessa. Kerran yksi kasvoi tennis- 
tossuissani, jotka olin jättänyt voimistelusalin kaap- 
piin kesän yli. Sellaisia oli kasvanut varpaitteni 
välissä, kun olin käyttänyt samoja tossuja joka päivä 
vuoden ajan. Mutta minulle ei ollut koskaan tullut 
mieleenkään käsitellä sieniä, vielä vähemmän pesta 
ja viipaloida ja syödä niitä. (Isäni oli kertonut, että Was
hington on omituinen ja  sairaspaikka, ja  njtymmärsin, mitä 
hän iarkoitti.) Niinpä panin vaivihkaa koko pussin 
viemärikuilusta alas ja ajattelin, että se oli tarkoitettu 
pilaksi maalaispojalle-joka-tuli-suurkaupunkiin.

Ilmeisesti ne olivat huomattavia sieniä, päätellen 
siitä miten Violet-täti käyttäytyi, kun juttu tuli ilmi. 
Tänä päivänäkin ölen vakuuttunut siitä, että hän jät- 
ti minut sen takia mainitsematta testamentissaan, 
kun hän kuoli. Minussa ei ollut tyyliä. Tunnustan, 
että pidän edelleenkin sieniä ja niiden syöjiä hieman 
epäilyttävinä. Oien toki hankkinut tarvittavan si- 
lauksen teeskenneltyä maailmanmiestä — kylliksi 
jotta voin syödä niitä kun kutsutaan kylään ja jotta 
osaan pitää mielipiteeni itselläni; osaan kyllä olla 
varsin tyyni siinä tilanteessa. Mutta en vieläkään 
ymmärrä sieniä enkä niiden syöjiä — en ainakaan 
ihan täysin.

Itse asiassa sellaisia asioita on aika paljon, joita en 
ymmärrä ihan kokonaan. Jotkut ovat suuria, jotkut 
pieniä. Pidän niistä listaa, ja se pitenee sitä mukaa 
kun vanhenen. Tässä tämän vuoden arvoituksia:

Miksi valintamyymälän kärryissä on yksi itsepäinen 
pyörä, joka ei suostu rullaamaan yhdessä muiden 
kolmen pyörän kanssa?



Miksi niin monet ihmiset sulkevat silmänsä pes- 
tessään hampaitaan?

Miksi ihmiset luulevat, että kun hissin nappia 
painaa monta kertaa, se kulkee nopeammin?

Miksi emme voisi sopia, että etninen on sama asia 
kuin entinen ja päästä painovirhesekaannuksista?

Miksi ihmiset pudottavat kirjeen postilaatikkoon 
ja avaavat sitten luukun kurkistaakseen, menikö se 
varmasti alas?

Miksi seeproja on olemassa?
Miksi ihmiset panevat lähes tyhjän maitotölkin 

takaisin jääkaappiin?
Miksi joka puussa on aina yksi itsepäinen lehti, 

joka ei suostu irtoamaan?
Onko koirille myytävä hajuvesi merkki mistään?

Tiedän. Eihän näitä voi pitää kovan luokan arvoi- 
tuksina. Kaikki isot jutut, joita en ymmärrä, ovat 
listan alussa ja ovat olleet siellä kauan. Asiat kuten 
sähkö ja mikä saa kirjekyyhkyt toimimaan ja miksei 
pääse sateenkaaren juurelle. Ja vielä ylempänä Instal
la on todella suuret arvoitukset. Kuten miksi ihmi
set nauravat ja miksi taide on olemassa ja miksei 
Jumala korjaa joitakin asioita tai lopeta koko hom- 
maa. Ja listan huipulla on elämän tarkoitus ja miksi 
minun on kuoltava.

Siitä pääsenkin taas sieniin. Niitä oli siinä salaa- 
tissa, jota tarjottiin uudenvuodenpäivällisellä, ja ru- 
pesin ihmettelemään niitä taas. Niinpä etsin tietosa- 
nakirjan ja luin niistä hieman. Sienet kykenevät ns. 
eksoentsyymien avulla hajottamaan rihmaston ulko- 
puolisia orgaanisia yhdisteitä. Tästä syystä niillä on



orgaanisten aineiden kiertokulussa erittäin suuri 
merkitys. Ne ovat elollisten asioiden pimeä ala- 
maailma — osa kuolemaa, tautia, mätänemistä. Ne 
selviävät elossa maailmassa ruokkimalla itseään la- 
hoavasta aineesta. Hiiva, home, noki, multa — ehkä 
sata tuhatta eri lajia, ehkä enemmän, kukaan ei tiedä 
varmasti. Niitä on kaikkialla. Maassa, ilmassa, jär- 
vissä, merissä, joissa, sateessa, ruuassa ja vaatteissa, 
sinun sisälläsi ja minun sisälläni ja kaikkialla, teke- 
mässä omaa työtään. Ilman sieniä ei olisi leipää tai 
viiniä tai edes sinua. Leipä, viini, juusto, olut, hyvä 
seura, kunnon pihvi, hienot sikarit — kaikki home- 
sientä. Sienet, kirja sanoo, ’’toimivat orgaanisen ai- 
neen hajauttajina ja päästävät maaperään tai ilmaan 
hiiltä, happea, typpeä ja fosforia, jotka muuten jäisi- 
vät ikuisiksi ajoiksi kuolleisiin kasveihin ja eläimiin 
ja ihmisiin.” Sienet ovat elämän ja kuoleman välillä 
kätilöinä yhä uudelleen.

Tässä on kauhea ja ihmeellinen totuus. Kaikki 
asiat elävät vain, jos jotakin on korjattu pois polulta 
antamaan niille tilaa. Ei kuolemaa, ei elämää, poik- 
keuksetta. Asioiden täytyy tulla ja mennä. Ihmisten. 
Vuosien. Ajatusten. Kaiken. Pyörä pyörii, ja vanha 
korjataan pois uuden ruuaksi.

Poimin sienet uudenvuodensalaatista ja söin ne 
kunnioittaen, vaikkakaan en innostuneena. Ihmet- 
telin kaikkea, mikä tulee ja menee, sen hiljentämänä, 
minkä näen, mutta mitä en osaa kertoa. Joka kul- 
keutuu virtaa alas, minne näen, mutta mitä en osaa 
sanoa.



\





V.P. ΜΕΝΟΝ OLI MERKITTÄVÄ POLIITTI- 
ΝΕΝ ΗΑΗΜΟ Intiassa maan taistellessa itsenäisek- 
si Englannista toisen maailmansodan jälkeen. Hän 
oli korkea-arvoisin intialainen varakuninkaan hal- 
lintojärjestelmässä, ja juuri härten puoleensa lordi 
Mountbatten kääntyi, kun piti luoda lopullinen pe- 
rustamissuunnitelma itsenäisyydelle. Toisin kuin 
monet itsenäisyysliikkeen johtajat, Menon oli harvi- 
naisuus, self-made man. Hänen toimistonsa seinää 
ei koristanut tutkinto Oxfordista tai Cambridgestä, 
eikä hänellä ollut kastia tai perhetaustaa tukemaan 
pyrkimyksiään.

Hän oli vanhin 12 lapsesta ja lähti koulusta 13- 
vuotiaana työskennelläkseen hiilikaivoksessa, teh- 
taassa, kauppa-apulaisena ja opettajana. Hän onnis- 
tui puhumaan itselleen hallintovirkailijan paikan, ja 
sitten hänen kohoamisensa olikin huimaa; suurim- 
maksi osaksi se johtui hänen loistavasta kyvystään 
työskennellä menestyksekkäästi sekä intialaisten että 
englantilaisten virkamiesten kanssa. Sekä Nehru 
että Mountbatten mainitsivat ylistäen hänen nimen- 
sä sanoen, että hän oli yksi niistä, jotka tekivät



vapauden maalleen mahdolliseksi.
Hänessä oli kaksi erityisen muistettavaa luonteen- 

piirrettä: eräänlainen etäinen, persoonaton tehok- 
kuus ja suuri armeliaisuus. Menonin tytär selitti syyn 
jälkimmäiseen hänen kuoltuaan. Kun Menon saapui 
Delhiin etsimään työtä hallituksessa, koko hänen 
omaisuutensa, mukaanlukien rahat ja henkilöllisyys- 
todistus, varastettiin rautatieasemalla. Hänen olisi 
tävtynyt palata jalan kotiin, lyötvnä. Epätoivoissaan 
hän kääntyi erään vanhahkon sikhin puoleen, selitti 
ongelmansa ja pyysi 15 rupian väliaikaista lainaa, 
jotta hän selviäisi siihen saakka, kun saisi työtä. Sik- 
hi antoi hänelle rahat. Kun Menon kysyi hänen 
osoitettaan, jotta hän voisi maksaa lainan takaisin, 
sikhi sanoi että Menon oli velkaa kenelle tahansa 
muukalaiselle, joka tuli pyytämään häneltä apua, 
niin kauan kuin hän eli. Apu oli tullut muukalaisel- 
ta ja se pitäisi maksaa takaisin muukalaiselle.

Menon ei koskaan unohtanut velkaa. Ei lahjaa 
eikä luottamusta eikä 15 rupiaa. Hänen tyttärensä 
sanoi, että päivää ennen kuin Menon kuoli, muuan 
kerjäläinen tuli perheen kotiin Bangaloreen pyytä
mään apua uusien sandaalien ostoon, koska hänen 
jalkansa olivat täynnä haavoja. Menon pyysi tytär- 
tään ottamaan hänen lompakostaan 15 rupiaa ja 
antamaan ne kerjäläiselle. Se oli Menonin viimeinen 
tietoinen teko.

Tarinan kertoi minulle mies, jonka nimeä en tie- 
dä. Hän seisoi vieressäni Bombayn lentoasemalla 
matkatavarasäilytyksen tiskillä. Oli tullut nouta- 
maan tavaroitani eikä minulla ollut jäljellä yhtään 
Intian valuuttaa. Virkailija ei huolinut matkasekkiä,



enkä ollut enää varma että saisin tavarani ja ehtisin 
koneeseen. Mies maksoi noin dollarin suuruisen säi- 
lytysmaksun ja kertoi tarinan minulle kieltäytyes- 
sään mistään korvauksesta. Hänen isänsä oli ollut 
Menonin apulainen ja oli oppinut Menonin hyvän- 
tekeväisyystavat ja opettanut ne pojalleenkin. Poika 
oli jatkanut muukalaisten auttamisen perinnettä, 
missä ja miten tahansa.

Nimettömältä sikhiltä intialaiselle virkamiehelle, 
sitten tämän apulaiselle ja apulaisen pojalle ja pojalta 
minulle, valkoiselle ulkomaalaiselle, joka oli joutu- 
nut epämukavaan tilanteeseen. Lahja ei ollut rahassa 
mitattuna suuri, eikä tarpeenikaan, mutta lahjan 
henki oli rahassa mittaamaton ja jättää minut vuo- 
rostani velkaiseksi.

Useissa tilanteissa, kun ölen ajatellut tarinaa lau- 
piaasta samarialaisesta, ölen ihmetellyt tarinan lop- 
pua. Mikä vaikutus armeliaisuudella oli mieheen, 
joka oli hakattu ja ryöstetty ja josta laupias samaria- 
lainen piti huolta? Muistiko hän ryöstäjien raakuu- 
den ja eli sen muiston mukaan? Vai muistiko hän 
laupiaan samarialaisen nimettömän anteliaisuuden 
ja eli sen velassa? Mitä hän jakoi niille tarpeessa ole- 
ville muukalaisille, joita hän itse kohtasi?



KESÄNI SUURI TAPAHTUMA oli Weiserissa, 
Idahossa.

Ehkä sitä on vaikea uskoa. Jos olette ikinä katso- 
neet karttaa, tiedätte, että Weiser on ei-missään. 
Mutta jos soitatte viulua, Weiser, Idaho, on maail- 
mankaikkeuden keskus. Kansanpelimannien viulu- 
kilpailu pidetään siellä kesäkuun viimeisellä viikol- 
la. Ja koska ölen vingutellut minäkin jonkin verran, 
lähdin mukaan.

Tavallisena aikana siellä asuu 4 000 ihmistä. 
4 000 lisää tulee pensaista ja puista ja kukkuloilta 
kilpailua seuraamaan. Kaupunki on auki kellon ym- 
päri; viulut soivat kaduilla, kaupungintalolla tanssi- 
taan, ja kanaa grillataan Elks Lodgessa; rodeokentäl- 
lä on ilmainen leirintäalue.

Ihmisiä tulee kaikkialta: viulunsoittajia Pottsbo- 
rosta, Teksasista, Sepulpasta, Oklahomasta, Thief 
River Fallsista, Minnesotasta, Caldwellista, Kansa- 
sista, Three Forksista, Montanasta ja mistä tahansa 
muusta pikkukaupungista, mikä vain mieleen juo- 
lahtaa. Ja Japanistakin!

Aikaisemmin festivaalia kansoittivat tavalliset



maalaiset, siis lyhyttukkaiset, jotka menevät sunnun- 
taisin kirkkoon ja joiden naiset tietävät paikkansa, ja 
niin poispäin. Sitten pitkätukkaisia hippifriikkejä 
rupesi ilmestymään mukaan. Hankalaa vain, että 
friikit osasivat soittaa viulua kuin pirut. Ja siinä sitä 
sitten oltiin.

Niinpä kaupunki luovutti yläasteen koulun ja sen 
ympäristön friikeille. Kilpailun tuomaristo suljettiin 
huoneeseen, mihin he kuulivat vain musiikin. He 
eivät voineet nähdä, miltä ihmiset näyttivät tai min- 
känimisiä he olivat — he kuulivat vain viulut. 
Kuten yksi vanhahko herrastnies sanoi: ”Minä en 
piittaa vaikka olisit ilkosen alasti tai nenäsi läpi olisi 
pistetty luu. Jos osaat soittaa viulua, ölet OK. Tär- 
keintä on se musiikki, mitä soittaa.”

Niin minä sitten seisoin siellä keskellä yötä kuunva- 
lossa Weiserissa, Idahossa, noin tuhannen muun ihmi- 
sen kanssa, jotka lauloivat ja soittivat yhdessä. Siellä oli 
kaljupäitä, ja tyyppejä joiden hiukset ulottuivat polviin, 
joillakin oli marijuanasätkä, joillakin olutpullo, toisilla 
helmet, toisilla Archie Bunker -T-paita, jotkut olivat 
18-vuotiaita ja jotkut 80, joillakin oli korsetti ja jotkut 
taas olivat ilman rintaliivejä, ja musiikki kohosi kuin 
suitsutus yötaivaalle, mitä rauhan ja hyväntahdon ju- 
malia siellä sitten onkin. Seisoin siellä, ja tämä poliisi 
— oikein kunnollinen punaniskainen weiserilainen 
poliisi, joka seisoi vieressäni ja näppäili banjoa (than 
totta, vannon sen) — sanoo minulle: ’’Joskus maailma on 
hieno paikka, vai mitä?”

Kyllä, kyilä, kyllä. Totta totisesti.
Vingauta viuluasi, veli, pane musiikki soi- 

maan . . .



SAN DIEGOSSA ON ELÄINTARHA JA VIL- 
LIELÄINPUISTO — maailman hienoin, sanovat 
jotkut. Koska ölen eläinhullu, vietin siellä äskettäin 
päivän. Eläintarhat ovat ihana asia aikuiselle — aja- 
tukset siirtyvât hetkeksi pois todellisuudesta.

Oletteko koskaan esimerkiksi katsoneet läheltä 
kirahvia? Kirahvi on epâtodellinen. Jos taivas on 
olemassa ja minä pääsen sinne (älkääpainottako liikaa 
kumpaakaan lausetta), siis jos, niin yksi asia mitä aion 
kysyä ovat kirahvit.

Pikkutyttö seisoi vieressäni eläintarhassa ja kysyi 
äidiltään sen, mitä minäkin haluaisin kysyä: ’’Minkä 
takia se on olemassa?” Äiti ei tiennyt. Tietääkö 
kirahvi, miksi se on olemassa? Tai välittääkö tietää? 
Tai pohtiiko se edes paikkaansa muiden joukossa? 
Kirahvilla on musta, 50 senttiä pitkä kieli eikä sillä 
ole äänijänteitä. Kirahvilla ei ole mitään sanottavaa. 
Se vain kirahveilee ympäriinsä.

Kirahvin lisäksi näin vompatin, ankan-sukuisen 
nokkaeläimen ja orangutangin. Epätodellista. Oran- 
gutangi näytti aivan Woody-sedältäni. Woody-setä 
on myös aika epâtodellinen. Hän kuuluu eläintar-



haan. Niin hänen vaimonsa ainakin sanoo. Siitäpä 
rupesinkin ihmettelemään, millaista olisi, jos joukko 
ihmisiä olisi myös eläintarhassa.

Ajattelin asiaa, kun katselin leijonia. Herraleijona 
ja kuusi rouvaleijonaa. Eläintarhassa eläminen näyt- 
tää varsin mukavalta. Leijonat lisääntyvät niin ko- 
vasti, että eläintarhan on pitänyt asentaa kierukat 
kaikkiin naarasleijoniin. Niinpä leijonat vain syövät 
ja nukkuvat ja rakastelevat ilman seurauksia. Eläin- 
tarha antaa ruuan, asunnon, terveydenhuollon, van- 
huuseläkkeen ja hautajaiset. Mainio juttu.

Me ihmiset pidämme kovaa ääntä siitä, että olem- 
me ainoat ajattelevat olennot ja selitämme, että ”elä- 
mä ilman tutkimusta ei ole elämisen arvoista”. Mut- 
ta kun katselen kirahvien ja leijonien ja vompattien 
ja ties-minkä elämää, arvelen että voisin kyllä kestää 
sen. Jos eläintarha ikinä tarvitsee minua, ölen halu- 
kas yrittämään. Sovin varmasti uhanalaiseksi lajiksi. 
Ja oman elämäni tutkiminen on kyllä toisinaan var- 
sinainen taakka.

Kuvitelkaa, miten kuljette lastenne kanssa ison, 
mukavan häkln ohitse, joka on täynnä tupakan- 
tumppeja, konjakkipulloja ja T-luupihvin jätteitä; ja 
siinä, auringossa köllöttelemässä, on vanha kunnon 
Fulghum kuuden kauniin naisen ympäröimänä. 
Kun lapsi osoittaa minua sormellaan ja kysyy: ”Mitä 
varten tuo on olemassa?”, haukottelen, avaan toisen 
silmäni ja sanon: ’’Hällä väliä”. Kuten jo huomau- 
tin, eläintarhat vievät ajatukset pois todellisuudes- 
ta.

Leijona ja kirahvi ja vompatti ja kaikki muutkin 
tekevät mitä tekevät ja ovat mitä ovat. Ja jotenkin ne



onnistuvat tekemään sen häkissä, eläen tutkimaton- 
ta elämäänsä. Mutta ihmisen osa on tietää ja välittää 
ja kysyä. Ravistella olemassaolon häkin kaltereita ja 
huudella: ”Mitä varten se on olemassa?” kiville ja 
tähdille, ja tehdä vankiloita ja palatseja kaiun kanta- 
mista vastauksista. Sitä me teemme ja sitä me olem- 
me. Ja siksi eläintarha on mukava paikka käydä, 
mutta en tahtoisi asua siellä.



TÄMÄ JUTTU ON NIMELTÄÄN ”25. AVE
NUEN ARVOITUS”. Sillä on puolikosmisia viit- 
teitä. Se kertoo siitä, miten asuimme kerran umpi- 
kujaan päättyvän kadun päässä, joka oli kaksi kortte- 
lia pitkä ja kukkulan juurella.

Kadussa ei näyttänyt olevan paljon katsottavaa. 
Tarkoitan, että se ei mitenkään houkutellut kuljeske- 
lemaan. Se oli kapea ja kiemurainen ja ahdas. Ed 
Weathersin kuorma-auto ja hänen veljensä kahden 
tonnin kuljetusalusta ja Dillsien vanha perävaunu 
olivat osa liikenne-esteistä. Mutta 95. kadulta pystyi 
kuitenkin näkemään aivan sen perälle saakka.

95. kadulla oli myös kaksi liikennemerkkiä, yksi 
kadun kummallakin puolella. Isoja, keltaisia merk- 
kejä. Molemmissa oli UMPIKUJA. Ja meidän pääs- 
sämme katua oli toinen iso merkki, musta ja valkoi- 
nen, raidat ja heijastimet ja kaikki. Siinä oli KATU 
PÄÄTTYY. Se oli keskellä kadun päätä, ja sen näki 
kaukaa.

No, kaikesta tästä huolimatta ihmiset ajoivat kui
tenkin kadun. Siis ei vain osaa kadusta. Ei vain sä
hen, missä tilanne selvisi. Ei missään nimessä. He



ajoivat koko matkan, päähän saakka, mustalle raita- 
kyltille, jossa luku KATU PÄÄTTYY.

He lukivat kyltin kaksi-kolme kertaa, aivan kuin 
he olisivat ulkomaalaisia, joiden pitää kääntää asia 
omalle äidinkielelleen. He katsoivat kyltin kummal- 
lekin puolelle nähdäkseen, oliko sen takana mitään 
kiertotietä. Toisinaan he istuskelivat sen luona muu- 
taman minuutin sopeutuakseen tilanteeseen. Sitten 
he peruuttivat ja yrittivät kääntyä ympäri niin lähel- 
iä kylttiä kuin mahdolhsta. He pyörivät meidän 
pihamme ja rouva Paulskin kehäkukkapenkin ja vas- 
tapäisten karhunvatukkapensaiden välissä ja ajoivat 
hieman sen kaiken ylitse. Hassua kyllä, kun he sitten 
olivat lopulta saaneet autonsa ympäri, he eivät aja- 
neet pois hitaasti ja mietiskellen, aivan kuin olisivat 
oppineet jotakin. Ei, he kaasuttivat tiehensä täyttä 
vauhtia, piru hännillään. Mitään toistuvaa kuviota 
ei ollut — he olivat hyvin erilaisia ihmisiä kaiken- 
laisissa autoissa, keskellä päivää ja pimeässä yössä. 
Pari kertaa tuli poliisiautokin, ja kerran paloauto.

Synnynnäistä skeptisyyttä vai synnynnäistä tyh- 
myyttä? Tunnustan, etten tiedä. Psykiatri-ystäväni 
kertoi, että kyseessä on malliesimerkki kieltämisen 
tarpeesta; että jokainen haluaa, että katu tai Tie jat- 
kuisi sen sijaan, että se päättyy. Niinpä sitä ajaa niin 
pitkälle kuin voi, vaikka on selvästi lukenut kyltin. 
Sitä haluaa ajatella, että on poikkeus, että kyltti ei 
päde juuri itseen. Mutta se pätee.

Ihmettelin, että jos olisin painanut tuon ja pannut 
kopioita pieneen laatikkoon ja kiinnittänyt sen um- 
pikuja-kylttiin, ja liittänyt siihen pienen kyltin jossa 
olisi ollut ’’Ilmainen selitys sille miksi ölet tässä.



Ota, ole hyvä”, niin olisivatko ihmiset lukeneet sen? 
Olisiko siinä ollut mitään eroa? Olisivatko he varo- 
neet enemmän nurmikkoa ja kehäkukkia ja karhun- 
vatukkapensaita? Olisivatko he ajaneet pois hitaam- 
min?

Tai ehkä minun olisi pitänyt panna kyltti kukku- 
lan laelle ja siihen teksti ’’Tienvarsipyhäkkö kadun 
päässä — tule kohtaamaan elämän todellinen tar- 
koitus”. Mitä vaikutusta sillä olisi ollut liikentee- 
seen?

Jos olisin tehnyt sen, olisiko minusta tullut kuu- 
luisa guru? Swami Tienpää?

Muutimme pois, joten en saa koskaan tietää.



ONNETON MIES MENI TAPAAMAAN RAB- 
BIAAN. Hän oli viisas ja hyvä vanha rabbi, kuten 
kaikki rabbit yrittävät olla. ’’Rabbi”, mies sanoi 
väännellen käsiään, ’’ölen epäonnistunut. Yli puolet 
ajasta epäonnistun kaikessa mitä yritän tehdä.”

”Ai”, ranoi rabbi.
’’Rabbi, sanokaa jotakin viisasta”, mies pyysi.
Mietittyään ankarasti rabbi sanoi: ’’Poikani, an

nan sinulle tämän viisauden: mene katsomaan New 
York Times Almanacin sivua 930 vuodelta 1970, niin 
saatat löytää sielullesi rauhan.”

”Ai”, mies sanoi ja meni pois ja teki niin kuin 
käskettiin.

Tämän hän löysi: kaikkien suurimpien baseball- 
pelaajien osumat lyödyistä lyönneistä koko heidän 
peliajaltaan. Ty Cobb, heistä kaikkein suurin, sai 
keskimääräkseen vain .367. Edes Babe Ruth ei pär- 
jännyt niinkään hyvin.

Mies meni takaisin rabbin luo ja sanoi kysyvään 
sävyyn: ”Ty Cobb ja .367 — niinkö?”

’’Aivan”, rabbi sanoi, ”hän osui palloon kerran 
kolmesta lyönnistä. Hän ei päässyt siis edes 50 pro-



senttiin — mitä sinä oikein odotat?”
”Ai”, mies sanoi, joka oli ajatellut, että hän on 

epäonnistunut hylkiö, koska onnistui vain puolessa 
kaikesta mihin ryhtyi.

Teologia on ihmeellistä, ja pyhiä kirjoja on run- 
saasti.



ÖLEN IHMETELLYT YHTÄ ASIAA. Oletteko 
koskaan menneet jonkun luokse päivälliselle tai kut- 
suille ja käyneet isäntäväen kylpyhuoneessa? Ja siellä 
ollessanne katsoneet lääkekaappiin? Ihan vertailun 
vuoksi? Ettekö ole koskaan vakoilleet?

Minulla on ystävä, joka vakoilee koko ajan. Hän 
valmistelee sosiologian väitöskirjaa. Hän väittää, 
että monet muutkin vakoilevat. He eivät ole teke- 
mässä sosiologian väitöskirjaa. Ihmiset eivät puhu 
siitä paljon — sitähän ajattelee olevansa ehkä ainoa, 
joka tekee sitä, eikä kukaan halua tulla leimatuksi 
omituiseksi.

Ystäväni sanoo, että kun haluaa tietää totuuden 
ihmisistä, se on paikka minne mennä. Tarvitsee 
vain katsoa laatikoihin ja hyllyille ja kaappeihin kyl
pyhuoneessa. Vilkaista kylpytakkeja ja pyjamia ja 
yöpaitoja, jotka riippuvat koukussa oven takana. Sii
tä saa oikein kuvan. Y stäväni sanoo, että kaikki 
ihmisten tavat ja toivot, unelmat ja murheet, sairau- 
det ja päähänpinttymät, ja jopa sukupuolielämä — 
kaikki paljastuu yhdessä pienessä huoneessa.

Hän sanoo, että kaikki ihmiset ovat piilosurki-



muksia. Hän sanoo, että ihmisrodun syvimmät mys- 
teerit cm tungettu nurkkiin ja koloihin kylpyhuo- 
neessa, minne menemme yksin katsomaan itseämme 
peilistä, kampaamaan ja kuuraamaan ja silittelemään 
ja peittelemään nahkaamme, vikittelemään ikäänty- 
vät ja raihnaiset ruumiimme vielä yhteen päivään, 
puhdistautumaan ja käymään tarpeillamme, maalaa- 
maan ja koristelemaan pintojamme, mietiskelemään 
ja kyselemään neuvoa oraakkelilta ja yrittämään pa- 
rantaa osaamme.

Hän sanoo, että se kaikki on siellä, tölkeissä ja 
pulloissa ja putkissa ja laatikoissa. Lääkeannoksissa 
ja öljyissä ja voiteissa ja suihkeissa ja vesissä ja parfyy- 
meissä ja saippuoissa ja tahnoissa ja pillereissä ja 
pumpuleissa ja puutereissa ja lääkkeissä ja laitteissa, 
joita kaikkia ei voi edes kuvata — jotkut sähköisiä, 
jotkut eivät. Kaikkien aikakausien ihmeet.

Hän sanoo, että useimmat kylpyhuoneet ovat sa- 
mankaltaisia, ja se antaa hänelle ihmeellisen tunteen 
ihmisrodun yhtenäisyydestä.

En aio aloittaa massarynnäkköä ihmisten kylpy- 
huoneisiin. Menin vain katsomaan omaani. Ym- 
märsin, mistä on kysymys. En tiedä, pitäisikö itkeä 
vai nauraa.

Mene kurkistamaan omaasi. Ja käy tästälähin 
omassa vessassasi ennen kuin tulet meille. Minun 
kylpyhuoneeni on suljettu yleisöltä.



VAIKKA OLIN VANNONUT, etten ikinä menisi, 
menin kumminkin ylioppilasluokkani 30-vuotisko- 
koukseen syvälle Teksasin sydämeen. En ollut näh- 
nyt ’’lapsia” sitten koulun päättäjäispäivän.

Yksi pikasilmäys vahvisti pahimmat odotukseni. 
Kaljupäitä, harmaita hiuksia, ryppyjä, läskiä, maksa- 
läiskiä.

Vanhoja, me olemme nyt vanhoja, ajattelin. Näin 
äkkiä. Tästälähin se on pelkkää alamäkeä. Rappeu- 
tumista, mätänemistä, tauteja, aikainen hauta. Mi- 
nua väsytti. Rupesin kävelemään hitaammin ontuen 
selvästi. Rupesin ajattelemaan testamenttiani ja 
suunnittelemaan mielessäni hautajaisiani.

Sitä kesti kaiken kaikkiaan 30 sekuntia. Sitten se 
pyyhkiytyi pois, kun muistin kaksi miestä, jotka olin 
tavannut aikaisemmin kesällä rekkakuskien leväh- 
dyspaikalla Burnsissa, Oregonissa.

Herra Fred Easter, 68, ja hänen hyvä ystävänsä 
herra Leroy Hill, 62, olivat pyöräilemässä Pismo 
Beachista, Kaliforniasta, katsomaan rodeota Calga- 
ryyn, Kanadaan. He olivat istuskelleet penkillä ran- 
nassa ja lukeneet lehdestä rodeosta ja toinen oli



sanonut: ’’Sinne mennään!”, ja sitten he nousivat ja 
lähtivät. Ja täällä he olivat Burnsissa loisteliaissa 
pyöräilyasuissa hienoilla pyörillä. Kun kysyin herra 
Easterilta, miten ihmeessä, hän nauroi: ’’Koska se 
on hauskaa, poika, ihan vain koska se on haus- 
kaa!”

8 000 kilometriä poljettuaan heidän pitäisi palata 
kotiin lokakuussa, ellei tietysti jotakin muuta jännit- 
tävää osu matkan varrelle. He eivät aja kilpaa.

Kävelin tieheni pitkänä ja suorana ja komeana ja 
nuorena — ja tein päässäni uutta listaa kaikista niis- 
tä asioista, jotka tekisin ja kaikista paikoista joissa 
kävisin ja kaikesta siitä mitä olisin kaikkina edessä- 
olevina vuosinani.

Pitäkää minua silmällä Calgaryn rodeossa vuonna 
2004. Tunnistatte minut pyörästä, jossa on kyltti 
’’Pismo Beach tai tappio!”



1







KESÄILTA. ISOISÄNI MAALAISTALON ETU- 
KUISTI. Pelaan korttia vanhan, sihisevän lyhdyn 
valossa viiden korttihain kanssa, kaikki alle kymme- 
nen ikäisiä. Veljenpoikia ja heidän ystäviään. Oien 
’’lapsenvahti” omasta näkökulmastani, ja uusin ne- 
nästävedettävä, heidän käsityksensä mukaan.

Syömme rypälehillolla terästettyä popcornia ja 
kulauttelemme maitoa suoraan tölkistä, joka kiertää 
juhlallisesti kädestä käteen. Meillä kaikilla on cow- 
boy-hatut ja pureskelemme hammastikkuja. Se on 
sääntö: hatut ja hammastikut — korttia pelatessa on 
näytettävä vakavalta.

Nämä kaverit ovat kovan luokan kortinlätkijöitä. 
Oien jäänyt aasiksi kolme kertaa peräkkäin. Käy- 
tämme jokikistä tilaisuutta huijaamiseen. Yhdellä 
heistä on ylimääräinen korttipakka ja hän jakaa 
kortteja pöydän alla. En pysty todistamaan sitä, 
mutta luulen että asia on niin. Joka tapauksessa, koi- 
perhoset säästivät minut lopulliselta tuholta näiden 
rikollisten käsissä.

Parvi koiperhosia kierteli lyhdyn ympärillä. Vä- 
hän väliä yksi niistä osui kuumaan liekkiin ja kärähti



sihahtaen ja pyöri ympäri ja läjähti maahan kuin 
hävittäjä huonossa sotaelokuvassa. Lopulta yksi len- 
tää rojautti lähimpään hämähäkinverkkoon, ja hä- 
mähäkki sieppasi, kietoi lankaan ja imaisi elämän- 
mehut perhosparasta niin nopeasti ja tehokkaasti, 
että aasin-peluu katkesi kuin veitsellä leikaten. Me- 
rijalkaväen sotilas voisi oppia jotakin kahdeksanjal- 
kaisen myrkkysuisen akrobaatin kuristusotteesta.

Lapsista sc oli ihanaa. Murhan innostamana yksi 
pojista nousi pöydästä, kietoi sanomaiehden rullaksi 
ja aloitti suurisuuntaisen verilöylyn muun koiper- 
hosparven keskellä. Hän huitoi niitä kuin tennis- 
mestari syöttöharjoituksissaan ja läiskäytteii ne Sit
ten litteiksi pöydän pinnalle, niin että jäljelle jäi vain 
pieniä karvaisia tahroja ja repaleisia osasia.

Riensin koiperhosten avuksi. On kyllin kurjaa, 
että lyhty houkuttelee niitä kamikaze-syöksyihin ja 
että hämähäkit ahmivat niitä lounaspihvikseen, 
mutta pienet pojat sanomalehti kädessä ovat aivan 
ylimääräisiä koettelemuksia.

’’Miksi sinä tapat elukkaparkoja?”
’’Koiperhoset ovat pahojcT, hän sanoi. 
’’Jokainenhan sen tietää”, huusi toinen.
’’Niin, koit syövät vaatteita.”
En voinut sanoa vastaan heille. Kaikki koiperho

set ovat pahoja. Kaikki perhoset ovat hyviä. Loppu. 
Koiperhoset ja perhoset eivät ole sama asia. Koit 
hiiviskelevät pimeässä mutustellen villapaitoja ja 
ovat rumia. Perhoset liitelevät kukissa päiväsaikaan 
ja ovat sieviä. Ei kannata välittää tosiasioista tai mis- 
tä silkkiperhoset ovat vastuussa tai mitä myrkkyper- 
hoset tekevät. Koiperhoset tuomittiin niin ankaras-



ti, että itse Calvin olisi ollut siitä ylpeä, nyt ja ikui- 
sesti, aamen. Lasten ja imeväisten suusta voi kuulla 
totuuden, mutta myös roskaa.

Aasin-peluu loppui. Tömistelin tieheni sanoen, 
etten pelaa korttia tappajien kanssa, ja he huusivat, 
että he eivät pelaa sellaisen kanssa joka syö kalken 
rypälehillon kun kukaan ei katso. Menin vuoteeseen 
ajateilen, että jos tulevaisuus on tuollaisten hullujen 
käsissä, olemme vielä vaikeuksissa.

Seuraavana aamuna nuorin tuli luokseni iso kuol- 
lut koiperhonen kädessään ja suurennuslasi toisessa. 
’’Katso”, hän sanoi, ”tämä koiperhonen näyttää 
ihan pieneltä nallelta jolla on siivet ja höyheniä 
päässään.”

’’Pidätkö nalleista”, kysyin.
’’Pidän.”
’’Pidätkö pienistä lentävistä nalleista, joilla on 

höyheniä päässään?
’’Kyllä”, hän sanoi, ’’luulen että pidän.”
Olin aasi taas kerran.
Ihmisen täytyy ainakin toisinaan tehdä niin kuin 

saarnaa, ja jos osaisi katsoa koiperhosia ilman en- 
nakkoluuloja, myönteisesti, joutuisi tarkastelemaan 
myös pieniä poikia hieman suotuisammassa valossa. 
Jotkut koiperhoset valmistavat silkkiä. Jotkut pikku- 
pojat puhuvat järkeä.



ISOISÄNI SAM SOITTI MINULLE VIIME TIIS- 
TAINA kysyäkseen, veisinkö hänet jalkapallo-otte- 
luun. Isoisä pitää pikkukaupunkilukion jalkapallosta 
— ja vielä parempaa, jos se on korttelijoukkueiden 
vajaalla porukalla pelaama. Isoisä on harrastelijoi- 
den ja pienen mittakaavan ihailija. Joitakin ihmisiä 
askarruttaa, miksi hyviä asioita sattuu pahoille ihmi- 
sille, ja toisia se, miksi pahoja asioita sattuu hyville 
ihmisille. Mutta isoisää kiinnostaa, miten ihmeitä 
tapahtuu tavallisille ihmisille. Siinäkin hän pitää 
pienuudesta. Kun nollakaupungin nollapoikien nol- 
lajoukkue pelaa ilman mitään hävittävää jotakin 
ison kaupungin lähiön joukkuetta vastaan, jolla on 
tuliterät, hienot peliasut, ja rupeaa pommittamaan 
omalta maalilinjaltaan, ja heidän hintelä laitahyök- 
kääjänsä ottaa kiinni kolme peräkkäin ja voitto on 
sillä taattu — niin, se tekee sydämelle hyvää.

Murphyn Laki ei päde aina, isoisä Sam sanoo. Sil- 
loin tällöin maailmankaikkeuden peruslait tuntuvat 
olevan väliaikaisesti poiskytkettyinä, eikä silloin 
kaikki vain suju oikein, vaan mikään ei tunnu voi- 
van estää sitä, että kaikki sujuu oikein. Kaikki ei ole



aina yhtä dramaattista kuin pitkä heitto maalilinjalta 
tai jokin ihmetemppu, joka voittaa pelin.

Oletko pudottanut koskaan lasia pesualtaaseen 
tiskatessasi ja nähnyt sen pomppaavan yhdeksän 
kertaa menemättä edes särölle? Oletko koskaan tul- 
lut ulos työpäivän päätyttyä ja huomannut, että 
auton valot ovat olleet päällä koko päivän ja akku 
on tyhjentynyt, mutta koska ölet pysäköinyt mäkeen 
ja kun päästät kärrysi rullaamaan, se lähtee käyntiin 
heti kun käännät virta-avaimesta ja ajat tiehesi sydän 
kevyenä? Oletko koskaan vetänyt esiin lipastonlaati- 
kon, jonne on kerääntynyt kymmenen vuoden roi- 
nat, siis vetänyt liian ulos ja liian nopeasti, ja juuri, 
kun se on sylkäisemäisillään koko sisältönsä lattial- 
le, saat polvesi sen alle ja hypähtelet yhdellä jalalla 
kuin Suuri Zucchini tasapainotempussaan, niin ettei 
mitään putoa? Sekunnin murto-osan lähes-onnetto- 
muus; kaatunut maitolasi, joka kierii pitkin pöytää, 
mutta maito ei ehdi valua ulos; pano miinuksella 
olevalle pankkitilillesi, koska olit unohtanut lomal- 
tapaluurahan; kyhmy rinnassa, joka olikin hyvälaa- 
tuinen; sydänkohtaus, joka olikin selkäkipua; ker- 
rankin oikea kaista liikenneruuhkassa; auton oven 
avaaminen ensi yrityksellä tuuletusikkunasta tunge- 
tulla vaateripustimella. Ja niin edelleen ja niin edel- 
leen.

Kun tavallisille ihmisille tapahtuu pieniä ihmeitä, 
joka päivä. Kun ei tapahtunut, ei vain pahin, vaan 
ehkä ei mitään erityistä, tai jokin pieni osanen osui 
sievästi paikoilleen. Mitä-olisi-voinut-tapahtua-mut- 
tei-tapahtunut-ihme, ja oli ihana tunne päästä ker- 
rankin pälkähästä. Mitä-ei-ikinä-olisi-voinut-tapah-



tua-mutta-tapahtui-ekstaasi, ja oli upeaa voittaa ker- 
rankin kaikki todennäköisyydet. Tai vain-yksi-niis- 
tä-päivistä-autuus, kun mitään erityistä ei tapahtu- 
nut — elämä vain sujui.

Isoisä sanoo, että hän siunaa Jumalaa ioka päivä, 
kun hän pääsee vuoteeseen syötyään eikä tultuaan syö- 
dyksi jälleen kerran. ”Nyt asetun nukkumaan. Har- 
rastelijoiden rauhaan, joille kertyy niin monia siu- 
nauksia. Kiitän Sinua, Hcrra, kaikesta, mikä meni 
oikein! Aamen.”



SULOINEN VAIMONI JA MINÄ hukumme pos- 
timyyntiluetteloihin. Kun joutuu yhden postituslis- 
talle, saa ne kaikki. Varsinkin syksyllä ne tukkivat 
postilaatikon, ja me lehteilemme ne tunnollisesti 
läpi takkatulen ääressä illallisen jälkeen ihmeteilen 
kaikkea sitä tavaraa, mitä meillä ei ole ja jonka ole- 
massaolosta emme tienneet mitään. Vähän kuin en- 
nen vanhaan, kun uusin Searsin katalogi puhalsi 
täyteen roihuun tavaranhaluamisen tulen.

Vaimo kysyi minulta, mitä sellaista minulla ei 
ole, mitä todella haluaisin. En kertonut kaikkea, mitä 
tuli mieleen, mutta sitten kun olin hylännyt himon 
ja järjettömän ahneuden, keskustelu sai merkityksel- 
lisemmän suunnan:

Haluaisin nähdä maailman jonkun toisen aivojen 
ja silmien kautta vaikka vain yhden päivän ajan.

Erään aamun kesällä 1984 haluaisin elää uudel- 
leen juuri sellaisena kuin se oli.

Haluaisin puhua kymmentä vierasta kieltä kyllin 
hyvin, jotta tavoittaisin toisen kulttuurin huumo- 
rin.

Haluaisin puhua Sokrateen kanssa ja katsella, kun



Michelangelo veistää ’’Daavidia”.
Ja niin edelleen ja niin edelleen. Saatte tajun, mis- 

tä puhuimme, ja se jatkui pitkälle yöhön. Eikä 
yhtään mitään siitä voinut saada mistään katalogis- 
ta. Ne olivat kaihosta ja mielikuvituksesta syntyneitä 
ja pakattu laatikoihin, joista unelmat tulevat.

Aivan kaikkein eniten haluaisin elossa olevan 
isoisän. Molemmat omani ovat minulle arvoimksia. 
Isäni isä ammuttiin kuoliaaksi eräässä saluunassa 
Teksasissa vuonna 1919. Samana vuonna äitini isä 
häipyi kotoaan eräänä aamuna lähtiessään työhön 
eikä tullut ikinä takaisin. Aivojeni satuosastossa ku- 
vittelen, että jos minulla olisi isoisä, hän olisi vanha 
ja viisas ja suurenmoinen. Ja hänessä olisi hiukan 
filosofia, hiukan taikuria ja vähän shamaania.

Hän olisi soittanut minulle tällä viikolla ja kysy- 
nyt, olenko kuullut uuden aurinkokunnan kuvasta. 
Se on erään tähden ympärillä joka on kaksi kertaa 
niin suuri ja kymmenen kertaa niin kirkas kuin oma 
aurinkomme — tähden nimi on Beta Pictoris. Täh
den ympärillä on suuri parvi kiinteitä kappaleita 
levynä, joka on 60 miljardia kilometriä läpimital- 
taan. Jotkut kappaleista ovat todennäköisesti pla- 
neettoja. Koko juttu on noin 50 valovuoden päässä 
maasta. Kaukana, kaukana avaruudessa. Isoisäni 
pyytäisi minua tulemaan ja menisimme ulos ja kat- 
soisimme tähtiä ja olisimme koko yön ulkona ja jut- 
telisimme.

Näkisimme Venuksen ja Jupiterin melkein kon- 
junktiossa kirkkaan Lambda Sagittarii -tähden kans- 
sa. Pegasus, suuri siivekäs hevonen, kiitäisi korkeal- 
la lounaisella taivaalla. Andromedan sumuinen täp-



lä olisi melkein päämme yllä. Ja Linnunrata levit- 
täytyneenä koko kesän pitkin itää ja länttä. Tähden- 
lento saisi isoisän muistelemaan, miten hän näki 
Halleyn Komeetan vuonna 1910, ja miten touko- 
kuun 18. —19. välisenä yönä hän oli todistamassa 
tapahtumaa, joka oli luultavasti suurin ihmiskunnan 
yhteinen kokemus sen koko historiassa. Miten 
maailma oli jakaantunut niihin, jotka juhlivat, ja nii- 
hin, jotka pelkäsivät ja vapisivat. Isoisäni panisi 
minut lupaamaan, että katsoisin hänen puolestaan 
seuraavan kerran, kun Halleyn Komeetta tulisi nä- 
kösälle.

Puhuisimme aamunkoittoon saakka Orionista, 
Suuresta Metsästäjästä, joka hallitsee taivasta yläpuo- 
lellamme. Betelgeuse ja Bellatrix, tähtisumu vyöllä, 
ja Rigel ja Saiph jaloissa, osoittavat kohti Siriusta, 
taivaitten kirkkainta tähteä. Puhuisimme siitä, mi
ten ihmiskunta on katsellut samoja tähtiä ja ajatellut 
samoja asioita niin kauan. Ja miten ylhäällä täytyy 
olla elämää, samoin kuin täällä, ja millaista se sitten 
onkin, se katsoo meitä. Loistammeko me? Olemme- 
ko osa jonkun toisen tähtitaivaskuviosta — heidän 
mielikuviensa ja ihmettelynsä heijastuma? Isoisäni 
sanoisi, että hän on varma siitä. Hän sanoisi, että 
olemme osa jostakin uskomattoman ihmeellisestä — 
paljon ihmeellisemmästä kuin saatamme kuvitella. 
Isoisä sanoisi, että meidän pitäisi mennä ulos ja kat- 
soa sitä silloin tällöin, ettemme menettäisi paik- 
kaamme siinä. Ja sitten isoisäni menisi nukku- 
maan.

Pitäisitte varmasti isoisästäni. Ja hänkin varmaan 
pitäisi teistä. Onnellista Isoisän päivää hänelle, mis-



sä hän sitten onkin. Jos näette hänet, antakaa hänen 
viedä teidät ulos katsomaan tähtiä jonakin iltana.

Ja kertokaa hänelle minun toivovan oikein kovas- 
ti, että hän tulisi kotiin jouluksi.



MINUN ON VÄHÄN HANKALA KERTOA 
ISOISÄSTÄNI. Hän on ja ei ole olemassa — siitä 
riippuen, mitä ’’todellisuus” tarkoittaa. Olette ehkä 
vähän hämmentyneitä siitä, mitä ölen kertonut. 
Minä ainakin ölen. Ei kai siinä mitään pahaa ole, 
kun kaipaus tulee niin voimakkaaksi, että se, mitä 
tarvitsee, tulee hyvin todelliseksi jossakin sydämen 
sopukassa. Picasso on sanonut: ’’Kaikki, mitä pystyt 
kuvittelemaan, on totta.” Ymmärrän kyllä sen.

Tavallaan me kuitenkin keksimme kaikki sukulai- 
semme. Isät, äidit, veljet, siskot ja muut. Erityisesti, 
jos he ovat kuolleet tai kaukana. Otamme mitä tie- 
dämme, joka ei ole koskaan koko tarina, ja lisääm- 
me, mitä toivomme ja tarvitsemme, ja ompelemme 
sen kasaan jonkinlaiseksi perhetilkkupeitoksi, jonka 
alle kömpiä sielumme sohvalle.

Keksimme jopa itsemmekin, yhdistäen sen mitä 
olemme siihen mitä toivomme, että olisimme. En 
ole varma, miksi niin pitää olla, mutta niin se on. 
Helpottaa, kun tietää sen. Kun ajattelen isoisää, jon
ka olisin toivonut minulla olevan, se valmistaa mi- 
nua itseäni sellaiseksi isoisäksi kuin haluaisin olla;



käytän sitä mitä ölen muodostaakseni siitä parasta. 
Se on valmentautumista.

Joskus, ei niin pitkänkään ajan päässä, joku lapsi 
huutaa ’’isoisä”, ja silloin tiedän, mitä tehdä.





!



MUUAN IHMINEN on pitkään häirinnyt mielen- 
rauhaani. Hän ei edes tunne minua, mutta hän huo- 
lehtii jatkuvasti asioistani. Media on hyvin vähän 
yhteistä. Hän on vanha nainen, albanialainen, joka 
kasvoi Jugoslaviassa; hän on roomalaiskatolinen 
nunna, joka elää nykyisin köyhyydessä Intiassa. 
Oien perusteellisesti eri mieltä hänen kanssaan syn- 
tyvyyden säännöstelystä, naisen paikasta maailmassa 
ja kirkossa, ja minua hymyilyttävät hänen naiivit 
lausuntonsa siitä ”mitä Jumala haluaa”. Hän on voi- 
makkaiden ristiriitaisuuksien ja ihmiskuntaa muok- 
kaavien voimien keskuksessa. Hän tekee minut hul- 
luksi. Järkytyn joka kerta, kun kuulen hänen nimen- 
sä tai luen hänen sanojaan tai näen hänen kasvonsa. 
En halua edes puhua hänestä.

Työhuoneella, missä työskentelen, on pesuallas. 
Pesualtaan yläpuolella on peili. Pysähdyn siinä 
monta kertaa päivässä siistiytymään ja katsomaan 
kuvaani peilistä. Peilin vieressä on kuva, tästä häm- 
mentävästä naisesta. Joka kerran kun katson itseäni 
peilistä, katson myös hänen kasvojaan. Oien nähnyt 
siinä enemmän kuin voin kertoa; ja siitä mitä näen,



ymmärrän enemmän kuin osaan sanoa.
Kuva on otettu Oslossa 10. joulukuuta vuonna 

1980. Näin siellä kävi: Pieni, kumara nainen kauh- 
tuneessa sinisessä sarissa ja kuluneissa sandaaleissa 
otti vastaan palkinnon kuninkaan kädestä. Palkinto 
oli perustettu dynamiitin keksijän rahoilla. Suuri 
halli kimalsi samettia ja kultaa ja kristallia. Ympäril- 
lä oli aatelisia ja rikkaita muodollisissa mustissa ja 
eleganteissa iltapuvuissa. Maailman rikkaat, mahta- 
vat, loistavat, lahjakkaat olivat paikalla. ja  siellä, sen 
kalken keskellä, pieni vanha nainen sarissa ja san
daaleissa. Äiti Teresa Intiasta. Köyhien, sairaiden ja 
kuolevien palvelija. Hän sai Nobelin rauhanpalkin- 
non.

Ei mikään shaahi tai presidentti tai kuningas tai 
kenraali tai tiedemies tai paavi, ei pankkiiri tai kaup- 
pias tai kartell! tai öljy-yhtiö tai ajatollah pidä kädes- 
sään sellaisia vallan avaimia kuin hän. Hänellä on 
voittamaton ase tämän maailman pahuutta vastaan: 
huolehtiva sydän. Ja hänellä on tämän elämän lop- 
pumaton rikkaus: myötätuntoinen mieli.

Päästä avuttoman kyynisyyden savuverhon läpi, 
ottaa avukseen vain ehdoton rakkaus; tehdä tunne- 
tuksi kykyä parantaa ihmiskunnan haavoja; tehdä 
Laupiaan Samarialaisen tarinasta elävää todellisuut- 
ta; ja jos elää niin todellista elämää, että se loistaa 
Kalkutan kurjilta kujilta, se vaatii rohkeutta ja uskoa 
jota emme myönnä olevan itsessämme, mutta jota 
ilmankaan emme voi elää.

En puhu hänen kieltään. Mutta hänen elämänsä 
kaunopuheisuus puhuu minulle. Minua rangaistaan 
ja siunataan samaan aikaan. En usko, että yksi ihmi-



nen voi tehdä paljonkaan tässä maailmassa. Siellä 
hän kuitenkin seisoi, siellä Oslossa, ja vaikutti 
maailmaan ympärillään. En usko hänen Jumala-ver- 
sioonsa. Mutta hänen uskonsa voima saattaa minut 
häpeään. Uskon Äiti Teresaan.

Joulukuu Oslossa. Jouluviesti maailmalle kertoo 
rauhasta. Ei sen lapsen rauhasta, joka nukkui sei- 
messä kauan sitten. Eikä yltäkylläisen jouluaattoate- 
rian rauhasta. Vaan sitkeästä, värisevästä, elinvoi- 
maisesta rauhasta, joka tulee yhden yksinkertaisen 
naisen erikoisesta eleestä. Mielenrauhasta, joka tulee 
työstä.

Muutamaa vuotta myöhemmin näin samat kasvot 
uudelleen kvanttifyysikkojen ja uskonnollisten mys- 
tikkojen konferenssissa Oberoi Towers -hotellissa 
Bombayssa. Seisoin salin perällä oven vieressä ja 
tunsin jonkun läsnäolon lähelläni. Siinä hän oli, 
yksin. Hän oli tullut puhumaan konferenssin vieraa- 
na. Hän katsoi minuun ja hymyili. Näen yhä hänen 
kasvonsa.

Hän käveli puhujakorokkeelle ja muutti konfe
renssin luonteen älyllisestä tutkiskelusta moraalisek- 
si toimeliaisuudeksi. Hän sanoi lujalla äänellä häm- 
mentyneelle kokousväelle: ’’Emme voi tehdä suuria 
asioita; vain pieniä asioita suurella rakkaudella.”

Hänen elämänsä ja uskonsa ristiriidat eivät ole 
mitään omiini verrattuina. Samalla kun tuskittelen 
turhautuneena yksilön kyvyttömyyttä, hän muuttaa 
koko ajan maailmaa. Kun minä toivon saavani 
enemmän voimaa ja mahdollisuuksia, hän käyttää 
voimaansa ja mahdollisuuksiaan tehdäkseen sen 
minkä voi juuri nyt.



Hän järkyttää, häiritsee minua, saattaa minut hä- 
peään. Mita hänellä on sellaista, mitä minulla ei 
ole?

Jos maailmassa ikinä on todellista rauhaa ja hyvää 
tahtoa ihmisten kesken, se johtuu Äiti Teresan kal- 
taisista naisista. Rauha ei ole mitään sellaista, mitä 
toivoo; se on sellaista, mitä tehdään, mitä ölet itse, ja 
mitä annat pois!







LEMPIKIRJANLOPPUNI EI OLE LOPPU OL- 
LENKAAN. Se on se, missä James Joyce jättää Fin
negan’s Waken kesken, ilman pistettä tai selitystä. 
Jotkut oppineet uskovat, että viimeinen lause on 
yhteydessä siihen epätäydelliseen lauseeseen, joka 
alkaa kirjan, ja viittaa siis päättymättömään sykliin. 

v Toi von että asia on niin. Pidän ajatuksesta. Mutta
Joyce ei koskaan sanonut. Olette vapaat vetämään 
omat johtopäätöksenne.

Pienemmässä mittakaavassa kaikki se muistuttaa 
minua tunneista, joita vietin kertomassa iltasatuja 
vanhimmalle pojalleni. Ennen kuin sain hädin tus- 
kin alkua suustani, hän halusi tietää, mitä tapahtui 
ennen kuin tarina alkoi, ja kuten saatatte arvata, huo- 
limatta siitä, miten lopullinen ja järisyttävä tarinan 
loppu oli, uninen nariseva ääni vaati pimeästä: ”Ja 
mitä sitten tapahtui, isi?”

Kaukana tämän kirjan alussa puhuin kustannus- 
virkailijan kysymyksestä, joka sai kaiken tämän ai- 
kaan: Oliko minulla mitään muuta, mitä olin kir- 
joittanut? Kyllä. Kysymys paljon myöhemmin kuu- 
lui: Onko vielä lisää? Vastaus on jälleen kyllä. Paljon



enemmän. Ja kirjoittaminen jatkuu niin kuin minä- 
kin jatkun.

Mutta tässä on sopiva kohta pysähtyä. Vaikka ole- 
massaolon kangas on tosiaan saumaton, kutojien 
täytyy silti nukkua.

Ensi kerralla kerron teille sammakoista; Neiti 
Emily Phippsistä; sekatavarakaupan kyltistä Poca- 
tellossa, Idahossa; kaikkien aikojen kauheimmista 
häistä; kreikkalaisesta lauseesta asbestos gelos, loputon 
nauru; Pelastuslaivastosta; miehestà, joka tiesi silloin, 
mitä hän tietää nyt; maailman pienimmästä sirkuk- 
sesta; totuuden oppikoulusta; ja siitä, kun sänky oli 
kerran tulessa, kun menin siihen makaamaan; ja



KIRJAILIJASTA

Kun Robert Fulghumilta kysytään, mitä hän tekee, 
hän yleensä vastaa olevansa fllosofl, ja selittää sitten, 
että hän ajattelee mielellään paljon tavallisia asioita 
ja ilmaisee sitten ajattelemansa kirjoittamalla tai pu- 
humalla tai maalaamalla, mikä kulloinkin tuntuu 
sopivalta. Hän on ansainnut elantonsa cowboyna, 
folklaulajana, IBM:n myyntimiehenä, ammattitai- 
teilijana, pappina, baarimikkona, piirustuksen ja 
maalauksen opettajana ja isänä. Hän asuu vaimonsa 
kanssa asuntolaivassa Seattlessa.






