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Me kirjoittajat



Esipuhe

Antologia Me kirjoittajat syntyi työpajassa, joka oli kuin leirinuo-
tio. Liekkien lämpöön kerääntyi joukko erilaisia ihmisiä, jotka ei-
vät tunteneet toisiaan entuudestaan. Meillä kaikilla oli kuitenkin 
yksi yhdistävä tekijä: kiinnostus kirjoittamiseen

Kokoonnuimme kahdeksan viikon ajan ruokkimaan ajatus-
temme tulta. Luimme tekstejämme ääneen, tutkimme tarinan 
rakennusaineita ja keinoja, joiden avulla sytyttäisimme kerto-
mamme loistamaan. Vaihdoimme ajatuksia, paljastimme nuo-
tion kajossa tarinat sisällämme. Niitä löytyi meistä jokaisesta.

Osa nuotiopiirin teksteistä on nyt käsissäsi, arvoisa lukija. 
Niiden seurassa sinäkin voit nauttia innostuksen liekistä, jon-
ka valossa me kirjoittajat saimme hetken yhdessä paistatella. 
Pääset tutustumaan teksteihin, joista osa on pidempien tekstien 
alkuja, osa teknisten harjoitusten tuloksia - ja muutamat myös 
jo ihan itsenäisiä ja valmiita kertomuksiakin. Toivottavasti nautit 
lukemisesta yhtä paljon kuin me nautimme kirjoittamisesta - ja 
kenties saatat innostua kirjoittamaan itsekin!

Kiinnostavia lukuhetkiä!

Henna
Kirjoittajaohjaaja



ME KIRJOITTAJAT
...KÄYTÄMME AHKERASTI AISTEJAMME

AIKAMATKUSTAJA RAVINTOLASSA

Haistan vastapaistettujen kasvisten tuoksun. Sormeni tuok-
suvat tupakalle. En ole koskaan maistanut tällaista ruokaa. 
Kuulen eksoottista musiikkia ja paistinpannun tirinää. Tuntuu 
kuin olisin matkustanut tuhat vuotta ajassa taaksepäin.

Myrskytuulen humina tuo mieleeni entisen kotini kattoteras-
sin 200. kerroksessa. En tiedä, onko takaisin enää paluuta.

Ihmisten puhe viereisessä pöydässä saa minut palaamaan 
tähän hetkeen. He puhuvat oudolla murteella, jota en tunnista, 
vaikka minulle on opetettu kaikki maailman kielet.

Veden pinta värisee kannussa pyörillä rullaavien ajoneuvo-
jen huristaessa ohi ikkunan takana. Olen tottunut vain kontak-
tittomiin ajoneuvoihin, jotka leijuvat ilmassa.

Syötyäni lähden ihmettelemään, mitä muuta mielenkiintoista 
tältä aikakaudelta löytyy.

Sauli
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KAUHU

Minne jouduin? Silmäni ja minä olemme sidottuja. Kuulen 
huutoa, kuin miehen uloketta sahattaisiin irti leipäveitsellä. Ohi 
taisi mennä juna. Ainakin kuulosti siltä, ja rakennus tärisi. Voin 
olla missä vain.

Huone on kylmä ja kaikuva, tämä on varmaan tyhjä varasto-
rakennus. Inhottava ruostuneen raudan ja homeen haju valtaa 
hengitykseni. Suussani maistuu hirveä rätti, sinne tungettu. 
Tuntuu kuin tukehtuisin.

Huuto hiljeni. Kuoliko huutaja? Susi ulvoo, taitaa olla yö.

Apua, kuulen askelia, ne lähentyvät. Kylmä hiki valuu otsaani 
pitkin. Ihoni on kananlihalla. Lähenevä henkilö nauraa oudosti. 
Nauru kaikuu käytävää pitkin. Valot syttyvät, sen verran näen 
sidottujen silmien läpi. Tärisen pelosta.

Henkilö ottaa rätin suustani pois. Alan itkeä, silmieni side 
kostuu. Kysyn missä olen, ei vastausta, vain naurua. Kuulen 
jonkinlaisen sähkösahan äänen.

Vihdoin side silmiltäni otetaan pois. Huone on neliön muo-
toinen. Nurkassa viime vuosituhannen vanha, ruostunut ge-
neraattori pitää ääntä. Takanani on joku. Epäilen, että hän on 
nainen, niin hennot askeleet. Hän kääntää tuolini itseensä 
päin. Hän on pukeutunut veriseen teurastajan asuun.

Sähkösaha lähenee kurkkuani, tiedän, että nyt tuli noutaja. 
Haluaisin kovasti, että ennen kuolemaani voisin nauttia vielä 
viskin ja tupakan.

Johanna
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...TAIDAMME TARINAN KAAREN

VIIMEINEN KOHTAAMINEN

Vielä tänäkin päivänä pelkään vettä, kaunis siskoni.
Kävelemme rantatietä uima-asut puettuina vaatteiden alle, 

jotta pääsemme nopeasti uimaan. Kylämme ranta ei ole kovin 
houkutteleva mutaliejupohjineen, mutta parempaakaan ei ole. 
Kiipeämme loivaa ylämäkeä, kuulostelemme metsän risahduk-
sia hihitellen. Näemmekö metsikössä taas alastoman miehen 
juoksemassa? Miehen, jonka olemme nähneet aiemminkin? 
Miehen, josta emme ole koskaan puhuneet muille? Hän on 
meidän yhteinen salaisuutemme.

Viimein ranta hahmottuu eteemme. Veneen siluetteja pui-
den runkojen välissä. Kerran tekemämme lautta, jolla seilasim-
me saareen uhkapäisinä ja yllytyshulluina, koira mukanamme. 
Onneksi selvisimme ja olemme tässä ja nyt.

Hypimme alas keikkuvan laiturin päästä, välistä kahlaten 
rantahiekassa, nostellen polviamme, iilimatoja kiljuen. Mutaa 
tarttuu vedestä ihoomme uima-asujemmekin alle, silti polskim-
me vedessä.

Vene kulkee kauempaa ohi. Yhtäkkiä olemme uineet liian 
syvälle rannasta, aallot alkavat hankaloittaa uintiamme. Sisko-
ni osaa sukeltaa, tai ainakin pysytellä kotvan aaltojen alla. Itse 
tuskin uskallan kyykkyyn veden alle, nopeasti pikapyrähtäen, 
matalassa päässä. Veden syvyys saa minut paniikin valtaan 
ja huidon käsilläni päästäkseni takaisin rantaan. Riittävätkö 
voimani? Suuni huutaa pikkusiskoni nimeä. Näen hänen tais-
televan aaltojen armoilla, veden vetäessä häntä kauemmas 
minusta. Vai olenko itse menossa väärään suuntaan?
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Kauhon entistä hurjemmin ja nielen likaista vettä. Pääni up-
poaa pikaisesti aallon alle. Saan sen takaisin pintaan ja jatkan 
kroolaamista. ”Muista koirauinti”, hoen mielessäni, huutaen 
taas siskoani. En näe häntä enää, en osaa ajatella kuin vasta 
laiturille noustuani. Värisen levitettyjen pyyhkeittemme pääl-
lä. Kello tikittää eteenpäin veden raivotessa kylmäkiskoisena 
edessäni. Pian ranta on täynnä hälytysajoneuvoja, poliiseja 
haavien kanssa. He kulkevat paikalla vielä seuraavanakin 
aamuna, naaraten pelkkää tyhjää. Siskoni on ja pysyy poissa. 
Kirottu vesi!

Herään kirkuen, vartalo hikisenä, yöpaita liimautuneena ihooni. 
Palautan itseni hitaasti takaisin kunnes vapinani lakkaa. Nou-
sen ylös liidunvalkoisena ja kuljen huoneen poikki kohti siskoni 
sänkyä.

Lämmin keho sängyssä.
Helpottunut hymy huulillani nukahdan uudelleen pikkusisareni 
viereen. Painajainen ei vienytkään häntä. Olemme taas yhdes-
sä. 
Susanna

TEHTAAN VARJOSSA

Ovi narahti ja valo välähti. Lyhdyt valaisivat pimeää polkua kun 
tuntematon hiippailija lähestyi tehdasrakennusta.
Utelias mieliteko valtasi.
Hänet.
Sai vaeltamaan pitkin käytäviä.
Todettuaan tien selväksi hän palasi takaisin yön pimeyteen.

Sari
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...LOIHDIMME HENKILÖHAHMOJA

CASSY JA NIK

Havahduin hereille, mutta en ollenkaan itselleni sopivassa 
poikamiesboksissa, joka haisi hikisille treeneille bändin kanssa 
ja - myönnettäköön - myös öljyisille mustille satiinilakanoille, 
joissa vielä hetki aiemmin kiehnäsin miesystäväni Cassidyn 
kanssa saattaen samalla lakanat ja meidät molemmat sotkui-
siksi öljyleikki-iloista. Cassy oli jäänyt suihkuun, ja vielä äsken 
korviini oli kantautunut veden tasainen kohina. Nyt sitä ei enää 
kuulunut. Eikä mitään muutakaan tutusta ympäristöstä. Hem-
metti!

Raapaisin itseäni pitkällä laitetulla rakennekynnellä ja hieraisin 
hillitysti silmiäni, joissa oli värilliset piilarit. Käytin niitä etupääs-
sä vain näön vuoksi, sillä ne sopivat täydellisesti ulkoiseen 
lookkiini: uuteen neonväriin pitkässä tukassa, jonka olin kas-
vattanut vaivalla takaisin. Lyhyt tukka teki minusta helposti 
lesbon näköisen.

Olin värikäs kameleontti, kuin parturi-kampaamon uutuutta 
hohtavan lehden sivuilta. Olin myös vitun hyvä performan-
ce-laulaja oikeanlaiselle yleisölle, joka kesti musatyylini.

Makuuhuone hahmottui vihreiden kissansilmieni näkökenttään 
ja sävähdin varuillani. Tajusin makaavani vieraissa lakanois-
sa valmiiksi myllätyssä vuoteessa, jossa petivaatteet olivat 
hajallaan kuin niistä olisi äkkiä hypätty ylös. Miten vitussa olin 
yhtäkkiä täällä ja tässä makuuhuoneessa?

Huumeisiin en ainakaan tällä kertaa ollut sortunut. Vieras 
makuuhuone ja sänky olivat ja pysyivät, vaikka aistini huusivat, 
että olin selvä enkä pilvihuuruissa.
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No okei, vitut! Olin siis tässä. Halusin hahmottaa tilannettani 
enemmän ja yritin keskittyä kaikilla aisteillani outoon ympä-
ristööni. Minun oli hyvä selvittää, missä helvetissä tarkalleen 
ottaen olin, ja lähteä sitten siitä.

Olin makuuhuoneessa ja makasin sotkuisessa sängyssä, jos-
sa iso vaalea peite oli myttynä ja tyynyt runtattuna ja hajallaan 
sängyn yläosassa. Lakanat haisivat halvalta pesuaineelta, ja 
ne oli ilmeisesti pesty ilman huuhteluainetta, koska ne tuntui-
vat kovilta. Ei yhtä pehmeiltä kuin omani, mutta ostinkin kalliita 
pyykkipulvereita (perustuen hienoon makuuni) ja miellyttääkse-
ni Cassya kai myös. Muuten luukkuni olikin iso, kaamea sotku.

Samaan vihjasi huoneen ovelta kantautuva löyhkä.
Nousin ylös ja kuljin haparoiden, peläten, mitä löytäisin. Huo-
kaisin pian helpotuksesta. Haju olikin vain iso kissanhiekkaloo-
ta. Talossa oli siis lisäkseni kissoja, ja etova haju kertoi, että 
laatikko oli puhdistamatta.

Palasin takaisin makuuhuoneeseen. Kolme kissaa seurasi 
askeliani varjon tavoin. Yksi niistä oli todella kookas, kirjava. 
Sen turkin kuvitus toi mieleeni käärmeen. Toinen kissa oli 
musta, pullea sekin. Sitten oli yksi pentu, keltavalkoinen, söpö! 
Silitin sitä lyhyesti, se alkoi kehrätä tyytyväisenä rukin lailla. En 
aikonut enää kajota siihen. Halusin vain asettua takaisin pitkäl-
leni, ummistaa silmäni ja toivoa pääseväni tästä huushollista 
omaani: ei ehkä kovin idylliseen mutta lokoisaan poikamies-
luukkuuni.

Pidin silmiäni kiinni, toivoen tämän pahan painajaisen vihdoin 
loppuvan. Heräisin, ja Cassy olisi taas siinä, tuttu, turvallinen 
Cassy.

Tämä hetki oli outo, en pääsisi siitä pois kuin kokemalla sen 
loppuun.
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Isoin kissa asettui jalkoihini tehden siihen pesän. Vai oliko kis-
sa se pieni, jota silitin hetken? Se ja sama, en jaksanut enää 
vilkaista! Halusin vittuun tästä kämpästä omaan elämääni!

Mieto hajuveden tuoksu, jota en aistinut äsken, lähti vaatteista-
ni. Ei todellakaan minun omani, mutta parempi tuoksu kuiten-
kin kuin kissanlaatikon etova haju, johon sekoittui tarkemmin 
ajateltuna vielä jotakin muutakin. En ollut käynyt katsastamas-
sa läpi muita huoneita, mutta olin sataprosenttisen varma, että 
tuoksu oli lähtöisin rasvaisesta pyttipannusta. Mieleeni tuli 
kiinalainen ruoka, joka minun piti Cassyn kanssa syödä. Ehkä 
juuri nyt, vaikka olin jumissa tässä tilanteessa, aivan kuin joku 
toinen.

Siniset verhot liikkumattomana, ikkunaruudut lähes koko-
naan peitettyinä, antaen vain vähän valoa huoneen vaaleille 
tapeteille, joissa repeilyjä. 

Katsoin niitä puistellen päätäni, kissa pieraisi jaloissani 
tuoden lisää sulotuoksua herkkään nenääni. Suljin uudelleen 
silmäni, syvää inhoa tuntien.
- Herää, Nik! Herää! 

Kuulin hätäisen äänen. Niin tutun, että räpsäytin vihreät sil-
mäni auki. Cassy oli taas siinä, pelastajani. Unen kertominen 
hänelle tuntui jokseenkin välttämättömältä, koska en tiennyt, 
kauanko olin virunut poissa. Vai olinko edes poissa?

Cassy rauhoitteli minua painamalla päänsä otsaani vasten, 
puhaltaen kevyesti punaisia hiuksiani, jotka huomenna olisivat 
siniset tai blondit.

Olin hänen Nikinsä.

- Ei tuo kuulosta yhtään kamalalta, Cassy sanoi, kun pääsin 
tarinassani kissan rupsaukseen asti.

- Ei edes se, että koin olevani naisen kehossa kohdatessani 
tuon kaiken?
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Cassyn silmät pyöristyivät lautasmaisiksi.

- Helvetti vieköön, et ole nainen, Nik! Silloin en voisi elää kans-
sasi.

- Pilailin vain Cassy-beibi. Olin oma itseni, sanoin antaen pie-
nen, sovittelevan suukon Cassyn otsalle.

- Niin minäkin, Cassy vastasi ja puristi tatuoitua vartaloani 
lujasti.

Susanna
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PEKKO-ENON LEPOHETKI

Työpäivän jälkeen on hyvä olla vähän aikaa paikallaan. Olipa 
minulla hirveän rankka päivä. Kaisa on eläkkeellä. Kyllä sillä 
on helppoa. Saa levätä kaiken aikaa. Voisi yrittää jotain työtä, 
saisi rahaakin. Taitaa olla vähän laiska tuo Kaisa.

Kesä meni nopeasti ja syksyhän se jo on. Lintujen laulua 
kuuluu vielä. Hieman viileä ilma. Purkka on ollut suussa jo 
pitkään. Laitanpa sen tuohon pöydälle, kun ei ole paperia. 
Siinähän on linnunkakkaa! Siihen ei passaa koskea. Voi tulla 
joku tauti.

Paviljonki heiluu ja natisee, kun tuulee kovempaa. Eipä ole 
varmaan paljoa maksanut. Pallogrilli... Ei ole minua koskaan 
kutsuttu grillaamaan, niin kuin ei muihinkaan juhliin. Tapani 
korjaa autoa. Mikähän siinä vanhassa autossa on taas vikana? 
Olisi pari hyvää neuvoa, mutten nyt jaksa tästä nousta.

Joku yskii naapurissa. Varmaan tupakkayskä. Onneksi pää-
sin itse aikoinaan eroon tupakasta. Ei siinä tarvita muuta kuin 
tahdonvoimaa.

Missähän se Kaisa viipyy, kun kahvihammastakin kolottaa? 
Aamulla join yhden kupin. Nyt se tulee sieltä tarjottimen kans-
sa. Kestipä kauan.

”Siin on kahvii ja pullaa”, sanoo Kaisa. Minäpä sanon: 
”Kahden vuoden päästä pidetään sitten minun 70-vuotispäivät 
täällä teidän pihalla.”

Kaisa saa yskänkohtauksen. Mikäs sille nyt tuli?

Katja
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...RAAPUSTAMME RYTMIKKÄITÄ RIVEJÄ

Musiikki on mielitiettyni,
ajatukseni soittavat sinfoniaa.
Äänet ja rytmi tietysti
harmonisoivat entropiaa.

Sauli

Ai että,
mielessä jälleen
nikotiinitasojen haltuunottoaika.
Ajatus automaattisesti nikotiinii vaiha.
Ah, se maaginen tupakansytytyshetki, niksatasausretki,
sytkärii käsi kuumeisesti ettii.
Kessun pää taas liekkii.
Ennen sytytyst sit miettii
kauan polttamisen kans keuhkoil leikki.
Liekin taustavalot poies
tupakin tai kahen äänet taustal soides.

Tommi
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 ...POHDIMME RAKKAUTTA

  Rakkaudellisesti avartuu autuus.
  Tuttu vai uus,
  syvällinen tunteellisuus.
  Olemus.
  Rakkaudellisuus.

  Tommi

  Katseet kohtaavat
  ja sanat sulavat.
  Kuvat puhuvat
  toista kieltä kun
  etsin sinua.

  Sari
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  Sydämen kaipaus
  on yhteyteen
  syvimmästä syvimpään kohtaamiseen

  Rakkaus on tie
  tie sydämeen
  sydämen syvimpään syvyyteen

  Katja
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...REPLIKOIMME VAUHDIKKAASTI

DRAKE JA ADAM

Drake ryntäsi backstagelle raivostuneena. Adam oli puhdista-
massa meikkejä ja hätkähti, kun ovi repäistiin auki. Hän kään-
tyi ovelle päin ja näki poikakaverinsa kasvot vihasta vääristy-
neinä.
- Mikä hätänä, honey, Adam kysyi.

- Ai mikä hätänä, mitä helvettiä oikein ajattelit lavalla äsken, 
Drake kysyi kiivaana.

Adam pysyi viileänä.

- Tarkoitatko suudelmaa?

- Kyllä helvetissä tarkoitan! Miksi vitussa sinun piti suudella 
sitä mieshuoraa?

Adam raivostui Draken käyttämistä sanoista.

- Tommy ei ole mikään huora.

Drake katsoi Adamia inhoten.

- Olen eri mieltä. Arvaa, miltä minusta tuntui katsoa eturivistä, 
kun tungit kielesi hänen kurkkuunsa?

Adam puolustautui.

- Se oli vaan pelkkä suudelma ja kuului täysin esitykseen.

- Miten selität sitten, että silitit hänen hiuksiaan ja hinkkasit 
lantiotasi häntä vasten, Drake kysyi hampaitaan kiristellen.
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- Eläydyin vain biisiin. Mitä oikein kuvittelet minusta Drake? 
Luulin, että tunnet minut.

- Niin tosiaan luulin, mutta taidatkin olla rakastunut basistiisi.

Drake asteli puhuessaan lähemmäs Adamia.

- En ole rakastunut häneen, helvetti! Kuuntele, Drake. Rakas-
tan vain sinua ja uskoin, että ymmärtäisit. Se oli vain lavashow.

- Ja paskat, Drake sihahti.

- Varmasti nussit häntä perseeseen selkäni takana.

Adamin silmästä putosi kyynel.

- Ota sanasi takaisin, Drake.

- En ota, vihaan sinua, Drake huusi ja sivalsi avokämmennellä 
Adamia lujaa kasvoihin.

Adam horjahti taaksepäin iskun voimasta. Drake sylkäisi 
vielä Adamin päälle ja juoksi ulos ovesta.

Susanna
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...TARJOAMME OIVALLUKSIA

HERÄÄMINEN

Ääretön hiljaisuus,
kuin ääni olisi kadonnut.
Liikkuminen on mahdotonta,
sillä ei ole suuntaa saati paikkaa jonne mennä.
Avaan silmäni ja tuijotan tyhjyyteen,
näkemättä mitään,
se repii mieleni kappaleiksi.
Sieluni huutaa armon iskua tuntemattomalta kärsimykseltä.
Sitä ei tule.
Sana ikuisuus on saanut uuden merkityksen.

Tommi

22



VUODEN KIERTOKULKU

Pesäpuussa
orava kuussa
ja kissan tassut maitoon kastuu.
Karhu mesikämmen hunajata maistaa
ja talteen laittaa
ruokavarastoa talven varalle.
Talvihorroksessa maakuopassa lepää.
Minä luon lunta tuiskun lomassa.
Käsivarteni voimia kerää kun keväällä
luonto taasen herää.

Sari
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...Ja NAPPAAMME LUKIJAN NÄPPEIHIMME

PORTTI

Viimeinen ajatukseni oli, että tämä oli tässä. Taas. Viimeinen 
asia, jonka näin, olivat kovaa vauhtia lähestyvät valot. Ne saa-
vuttivat meidät. Tunsin, kuinka ruumiini jokainen luu murskaan-
tui ja hajosi miljoonaan pieneen osaan. Tunsin mieleni irtau-
tuvan ruumiistani ja nousevan hitaasti ylöspäin kohti pimeää 
taivasta.

Katselin alapuolellani avautuvaa näkymää. Rekka oli jar-
ruttanut ja jättänyt jälkeensä pitkät jäljet. Se oli pysähtynyt 
törmäyksen jälkeen vinosti tielle, tukkien liikenteen molempiin 
suuntiin. Malttamattomat autoilijat hakkasivat hermostunei-
na tööttejään, turhaan. Rekka ei siirtyisi sivuun vielä vähään 
aikaan.

Suoraan alapuolellani oli tapaturmapaikka: poliisi, palokunta 
ja ambulanssi. Ensihoitaja puhalsi ilmaa tyhjiin keuhkoihini ja 
paineli rintaani. Näin jo täältä korkeuksistakin, että se oli tur-
haa. Minut tunnisti enää vain vaatteistani, jotka olivat punaiset 
verestäni. Olin yllättynyt siitä, että minusta oli vielä sen verran 
palasia jäljellä, että elvyttäminen oli edes mahdollista.

Yllätyin myös siitä, että vaimoni näytti selvinneen hengissä. 
Hän oli istunut pelkääjänpaikalla, kun automme keulan vasen 
reuna oli osunut rekan kulmaan. Ajoneuvomme oli suistunut 
törmäyksen jälkeen tien vasemmalle puolelle ja lentänyt katon 
kautta ojan pohjalle. Oikea puoli ei ollut tuhoutunut yhtä pahas-
ti kuin vasen. Vaimoni oli onnekas.

Näin, kuinka hänet talutettiin istumaan ambulanssin viereen. 
Ensihoitajat jättivät vaimoni poliisien kuulusteltavaksi tehtyään 
hänelle nopea tarkastuksen, jossa ilmeisesti todettiin, että hän 
ei ollut hengenvaarassa. Hän näytti fyysisesti ehjältä mutta is-
tui ja vapisi, vaikka oli kääriytynyt paksun liinan sisään. Hän oli
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selvästi shokissa. Olin varma, että se johtui siitä, että hän kävi 
lähellä kuolemaa, ei minun takiani.

Viimeiset sanamme eivät olleet olleet kauniita, enkä voisi 
ikinä pyytää niitä häneltä anteeksi. Toisaalta ainoa syy, miksi 
edes haluaisin tehdä niin, oli itsekäs. 

Vielä tunti sitten vietin rentoa koti-iltaa. Lämmitin makkaraa 
ja join kylmää olutta. Kävin saunassa ja katselin televisiosta 
urheilua. Kun vaimoni lähti kavereidensa kanssa yöhön, hän 
palasi kotiin yleensä vasta aamulla, änkyräkännissä taksikyy-
dillä. Noin tunti sitten hän oli kuitenkin soittanut minulle pyy-
täen minua hakemaan hänet kotiin. Yritin sanoa hänelle, että 
olin humalassa enkä voisi ajaa. Käskin häntä tilaamaan taksin 
tai pyytämään kaverilta kyydin.

Hän syytti minua valehtelijaksi ja huonoksi aviomieheksi. 
Sanoi, etten välittänyt hänestä. Sen yhden kerran, kun hän 
pyysi apua, minä kieltäydyin.

Pitkän väittelyn jälkeen menetin hermoni ja suostuin. Kävel-
lessäni pihan poikki autolle olin varma, että puhaltaisin alkoluk-
koon reilusti yli yhden promillen. Onneksi sellaista ei autossani 
ollut. Ennen puhelun loppua sanoin vaimolleni, että hän saisi 
maksaa sakot, jos poliisit pysäyttäisivät meidät.

En halunnut tuhlata vähäisiä säästöjämme sakkomaksuihin.

Pysäytin auton bussipysäkin viereen ja nappasin vaimoni 
kyytiin. Näin heti hänen ilmeestään, että automatkasta tulisi 
painajainen. Hän käveli autolle korkokengät kainalossaan. Is-
tuutuessaan autoon hän kysyi, mikä minulla kesti. Hän ei edes 
tervehtinyt vaan alkoi sättiä minua sillä samalla sekunnilla, kun 
auton ovi naksahti kiinni. Hän valitti, kuinka joutui kävelemään 
ja seisomaan vesisateessa, koska missään lähellä ei ollut ka-
tosta. Hän vaati minua hoitamaan häntä, tulisihan hän satees-
ta kipeäksi minun takiani. En ollut lähtenyt siltä istumalta, kun 
hän pyysi.
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Kysyin, miksi hän ei ollut tilannut taksia. Hän vastasi hävittä-
neensä lompakkonsa. Hän oli yrittänyt etsiä sitä pysäkin lähet-
tyviltä mutta ei ollut löytänyt. Ulkona oli liian pimeää ja märkää.

- Miksi et halunnut tulla hakemaan minua, hän kysyi syyttä-
vään sävyyn, kun käännyimme isolle tielle.

- Sinä olit valmis jättämään minut yksin tuonne ulos kylmään ja 
pimeään. Joku olisi saattanut tulla ja ryöstää minut. Tai olisin 
voinut paleltua hengiltä, hän jatkoi.

- Eihän sinulla edes ole mitään, mitä ryöstää. Sanoit juuri itse, 
että hävitit lompakkosi, vastasin äreästi.

- Sitä suuremmalla syyllä. Jos joku sekopäärosvo olisi tullut, 
hän olisi varmasti puukottanut minut, koska en olisi voinut 
antaa hänelle rahojani. Se olisi ollut kokonaan sinun syytäsi, 
vaimo sanoi.

Pyöräytin silmiäni toivoen, että hän hiljenisi, mutta ei.
- Olet muka humalassa. Keksit vain tekosyitä.

- Minä olen humalassa, sanoin ja yritin olla menettämättä her-
mojani.

Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen oli vaarallista ilman 
kunnon riitaakin, enkä muutenkaan olisi halunnut tapella. Tie-
sin, mihin se johtaisi, ja olin vältellyt sitä kohtaloa kolme vuotta.

Olin suunnitellut lähtöä, vaikka tiesin, että tehtäväni olisi 
elää vaimoni kanssa, kunnes loppu tulisi. Ikävä kyllä vaimoni 
teki tehtävästäni helvetin vaikeaa. Vielä jonakin päivänä lähti-
sin ja keksisin toisen tavan hyvittää aiemmat tekoni.

Sättiminen jatkui.
- Et kuulosta humalaiselta. Puheesi ei sammalla.
Huokaisin syvään.
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- Se johtuu siitä, että olet itsekin umpitunnelissa. Et huomaa 
sitä, mutta oma puheesikin kuulostaa sössöttämiseltä.

Yritin keskittyä katsomaan eteenpäin. Olimme kohdassa, jossa 
ei ollut katulamppuja. Pimeys ympärillämme näytti melkein 
kiinteältä. Kuului vain sateen ropina peltikattoon ja tuulilasin 
pyyhkijöiden hankaus oikealle ja vasemmalle. Oikealle ja va-
semmalle.

Sade oli niin rankkaa, että oli vaikea nähdä kahta metriä 
pidemmälle.
- Haista vittu, vaimoni sihahti.

Näin sivusilmällä hänen kaivavan puhelinta laukustaan. Hän 
avasi sen ja auto täyttyi himmeästä valosta. Kuulin näppäinää-
nistä, että hän alkoi kirjoittaa viestiä.
- No, mitä nyt taas, kysyin.

En ollut täysin varma, mitä olin tällä kertaa sanonut. En tien-
nyt, oliko vaimoni tyhmä ja ymmärsi asiat väärin vai oliko hän 
todella niin kieroutunut, että haastoi jatkuvasti riitaa tahallaan. 
Olin kuunnellut hänen kiukutteluaan jo kolme pitkää vuotta. Jo-
kaisen pienenkin riidan jälkeen olin entistä varmempi siitä, että 
halusin lähteä. Tehtävä, joka minulle oli annettu, oli liikaa.

En tulisi millään kestämään tätä piinaa seuraavaa kolme-
kymmentä vuotta.

- Minäkö muka sössötän? Väitätkö, että minun puheissani ei 
ole järkeä? 

- En minä sitä tarkoittanut, sanoin kiristellen hampaitani.
Aloin tuntea, että tämä ei päättyisi hyvin.

- No, mitä sinä sitten tarkoitit, vaimo tivasi vieressäni.
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Tein kaikkeni, jotta en katsoisi häntä. Tällaisina hetkinä hänel-
lä oli naamallaan raivostuttava ilme. Hän nosti aina nokkansa 
ilmaan ja heilautti hiuksiaan kuin jonkin sortin kuningatar. Vei 
kaiken tahdonvoimani, että en pyyhkinyt virnettä hänen kas-
voiltaan. Raivostuttava, ylimielinen lehmä!

Kirosin mielessäni päätöksen, jonka olin tehnyt kolme vuotta 
sitten. Olin halunnut uuden mahdollisuuden. Ajattelin todella, 
että tällä kertaa onnistuisin, mutta olin väärässä, kuten aina 
ennenkin. Vaimoni oli sietämätön. Yhtä hyvin olisin voinut men-
nä suoraan Helvettiin.

- Tarkoitin vain, että puheestasi on vaikea saada selvää, muti-
sin takaisin.

- Kusipää! Miksi sinun täytyy aina ärsyttää minua, vaimoni 
kysyi.

Minun oli pakko huokaista, vaikka tiesin sen suututtavan 
vaimoani entisestään. Pieninkin hermostuneisuuden merkki 
vain pahensi hänen käytöstään, mikä taas raivostutti minua, ja 
se puolestaan ei ollut hyvä kenellekään. Minulla oli paha tapa 
padota viha ja raivo sisälleni, kunnes ne lopulta purkautuivat. 
Tunsin tälläkin hetkellä, kuinka pato alkoi murtua.

Saavuimme taas katuvalojen katveeseen. Vilkaisin vaimoani, 
joka näpytteli yhä viestiä.

- Voisitko hiljentää nuo helvetin näppäinäänet, kysyin.
Sain vastaukseksi tuhahduksen. Heti perään näppäinäänet 

voimistuivat. Huomasin toivovani, että tien yli kävelisi hirvi. 
Voisin väittää, että kolari oli vahinko. En halunnut viettää aikaa 
vaimoni kanssa enää sekuntiakaan. Kolme vuotta tukahdutet-
tuja tunteita saisi riittää.

- En ihmettele yhtään, että aviomiehesi yritti itsemurhaa.
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Autoon lankesi pimeys, kun vaimoni sulki puhelimensa.

- Mitä sinä sanoit?

- Sanoin, että ymmärrän miestäsi. Sen, että hän halusi pois. 
Jos tulevaisuus tarkoitti hänelle sitä, että hän joutuisi katsele-
maan ja kuuntelemaan sinua ikuisesti, en voi syyttää häntä.
Tuijotin silmiä räpäyttämättä eteenpäin ja jatkoin.

- Itse asiassa harkitsen sitä itsekin. Harkitsen tälläkin hetkellä 
kaiken lopettamista kertaheitolla.
Vaimo alkoi selvästi hätääntyä, vaikka piilottikin sen irvailuun.

- Mitä tarkoitat? Mikä itsemurha? Mitä sinulle on tapahtunut? 
Ennen et olisi sanonut mitään noin sekopäistä. Ennen et 
väittänyt vastaan tai ärsyttänyt minua. Kooma varmasti tuhosi 
aivosi ja tässä on tulos.

- Ehkä. Tai ehkä aivoni ovat tuhoutuneet, koska olen elänyt 
sinun kanssasi viime vuodet, sanoin ja hymyilin mielessäni.

- Sinä olet sekaisin. Sen jälkeen kun heräsit koomastasi, olet 
ollut erilainen. Olet ollut ilkeä.

- Se johtuu siitä, että sinä olet raivostuttava lutka, sanoin ja 
purskahdin nauruun.

Tapani nauraa sai ihmiset yleensä pelkäämään. Vilkaisin 
vaimoani ja tunsin tyydytystä nähdessäni hänen kasvoillaan 
loukkaantuneen ilmeen. Hän näytti siltä kuin olisi juuri saanut 
avokämmenestä poskeen.
- Kuinka sinä kehtaat? Pysäytä auto, hän vaati.
- En pysäytä.

- Pysäytät tämän auton heti paikalla tai kävelet kotiin. Huo-
menna viet tavarasi muualle tai heitän ne kaatopaikalle!
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- Hah! Niinkö luulet, kysyin ja katsoin rasittavaa vaimoani sil-
miin.

Hänen katseessaan oli ripaus pelkoa, mikä sai sydämeni 
takomaan.

- Kyllä. Niin sinä teet, hän sanoi ääni jo vähän väristen, mutta 
minä vain nauroin uudestaan.

Silloin vaimoni alahuuli alkoi väpättää. Yleensä ihmiset taju-
sivat tässä vaiheessa, mitä oli tapahtumassa.

- Minun ei tarvitse kuunnella sinun piikittelyäsi ja ilkeitä kom-
menttejasi, hän sanoi, mutta hänen äänensä ei ollut enää 
vakaa.

Tunsin hiljalleen palaavani entiselleni. Olin yrittänyt olla kiltti 
ja hyvä jo niin kauan, että olin unohtanut miltä tuntui, kun en 
teeskennellyt. Olin esittänyt inhimillistä liian kauan. Katselles-
sani vaimoni pelkoa tunsin tyydytystä. Minun oli aika hyväk-
syä se, etten ollut hyvä. En ollut ikinä ollut, enkä tulisi ikinä 
olemaan. Minä olin paha. Voisin tehdä tästä kaikesta lopun ja 
viedä vaimoni mennessäni.

- Pidä kiinni, sanoin ja painoin kaasun pohjaan kohdassa, jos-
sa katulamput loppuivat.

Moottori alkoi huutaa, ja valot jäivät nopeasti kauas taakse. 
Pimeys nielaisi meidät. Edessämme näkyi vain rankkasade 
auton etuvaloissa.

- Mitä sinä teet, vaimo kysyi ja tarttui repsikan kauhukahvaan 
silmät ammollaan.

- Teen tästä lopun, sanoin ja nauroin kunnolla ensimmäistä 
kertaa hyvin pitkään aikaan.

Olin unohtanut, miten hyvältä tuntui nähdä jonkun toisen 
kasvoilla niin kauhistunut ilme. Etenkin, kun olin itse aiheutta-
nut sen.
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Vaimo itki ja aneli minua pysähtymään, enkä vieläkään voinut 
olla nauramatta. En ollut muistanutkaan, miltä kunnon adrena-
liinipiikki tuntui. Ajoin suoraan eteenpäin, kunnes kaukaisuu-
desta ilmestyi näkyviin kaksi kirkasta valoa. Ne lähestyivät 
meitä kovaa vauhtia.

- Pysähdy, vaimo kirkui kurkku suorana, kun tajusi, mitä pian 
tapahtuisi.

- Nähdään Helvetissä, sanoin ja käänsin rattia vasemmalle, 
survaisten kaasun pohjaan.

Vaimoni syöksyi minua kohti ja tarttui auton rattiin. Hänen 
onnistui kääntää sitä oikealle. Taistelin vastaan, joten ajoimme 
kahden kaistan keskellä. Kuulin renkaiden ulvontaa, kun rek-
kakuski painoi jarrut pohjaan.

Kipu oli kuin kirkas valonvälähdys. Se hävisi yhtä nopeasti kuin 
tulikin. Irtaannuin ruumiistani ja kohosin ilmaan. Huomasin var-
taloni hajoavan, minulla ei ollut enää kiinteää ruumista. Nousin 
ojan pohjalla olevan auton katon läpi ja jatkoin kohoamista 
ylöspäin hitaasti mutta varmasti. Katselin tuhoutunutta autoa 
ja kuskia, joka hyppäsi ulos rekasta. Hän kaivoi puhelimen 
taskustaan ja näppäili siihen nopean numeron. Kuulin hänen 
kertovan, että oli käynyt kolari.

Mies hyppäsi ojan pohjalle ja katseli automme sisään. Hän 
vilkaisi nopeasti minun ruumistani ja siirtyi sitten auton toiselle 
puolelle, vaimoni luo. Mies sanoi hänelle jotain.

Näin vielä, kuinka ruumiini laitettiin ruumissäkkiin ja vietiin 
pois. 

Vaimoni nousi ambulanssin kyytiin. Hänet vietiin luultavasti 
sairaalaan. Muuta en nähnyt, kun nousin pilvien läpi.

Tumma pilvipeite alapuolellani jatkui silmänkantamattomiin. 
Yläpuolellani oli tähtikirkas taivas, ja kuu loisti hopeisena ja
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valtavana. Käännyin ympäri ja näin takanani pitkät valkoiset 
portaat, joiden kaiteet olivat normaalia kiinteämpää pilveä. 
Niiden yläpäässä oli massiivinen kultainen portti.

En jäänyt odottamaan vaan astuin ensimmäiselle portaalle. 
Tämä oli yhdeksäs kerta, kun kävelin niitä pitkin ylös Taivaan 
porteille. Kahdeksan edellistä kertaa olin kokenut pettymyksen, 
kun minulta evättiin pääsy Paratiisiin. Joka kerta minulle oli 
annettu vaihtoehto: joko menisin suoraan Helvettiin tai palaisin 
maanpinnalle, jossa yrittäisin hyvittää aiemmat tekoni. Olin 
selvästikin epäonnistunut jokaisella kerralla.

Portaita noustessani yritin tehdä päätöksen. Olin kahden 
vaiheilla. Yrittäisinkö vielä kerran vai luovuttaisinko ja menisin 
suorinta tietä Helvettiin? Päätös oli vaikea, sillä molemmat 
vaihtoehdot olivat tuskallisia. Toivoin, että minulla olisi ollut 
kolikko, jota heittää.

Pysähdyin kultaisten porttien eteen ja vedin syvään henkeä. 
Sitten tartuin kauniisti kudottuun kultaiseen naruun ja soitin 
kelloa.

Jarno
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VALEHTELIJA

Luku 1: Jeremy Fisher
Meistä jokainen on kuullut elämänsä aikana monta eri neuvoa 
niin vanhemmiltaan kuin muiltakin: ”Älä puhu vieraille. Älä luo-
ta tuntemattomiin ihmisiin, jotka alkavat puhua sinulle.” Erittäin 
hyviä neuvoja, joita sopii noudattaa.

Kuitenkin joka lapsen elämässä koittaa hetki, jolloin hänestä 
tulee aikuinen ja hän voi itse päättää, noudattaako vanhem-
pien neuvoja vai ottaako kiinni oman elämänsä ohjista. Eihän 
nyt aikuisen pidä olla huolissaan siitä, että joku vieras henkilö 
tekisi hänelle jotain pahaa, eihän? Ainakin niin voisi luulla, mut-
ta ei sitä koskaan tiedä, kenet matkan varrella tapaa ja mihin 
asiat voivat johtaa...

Annahan, kun kerron sinulle tarinan nuoresta miehestä, joka 
sattui eräänä arkiaamuna työmatkallaan kohtaamaan vanhan 
miehen kerjäämässä rahaa ruokaan kadunkulmassa, ja kuin-
ka tuo yllättävä kohtaaminen oli muuttava molempien miesten 
elämän pysyvästi.

Jeremy Fisher oli noussut anivarhain linnunlauluun hyvin 
levätyn yön jälkeen. Hän peseytyi, söi aamiaisen ja laittautui 
valmiiksi kävelläkseen töihin. Sää oli mitä ihanin. Aamun en-
sisäteet valaisivat ilmaa, joka oli vielä yön jäljiltä hieman viileä 
muttei kuitenkaan kylmä. Raikas keväinen tuulahdus kulki 
ilmassa, kun Jeremy astui ulos kadulle. Hän pysähtyi nautti-
maan aamutuiman hiljaisesta hetkestä, katsoi ympärilleen ja 
huomasi, ettei ollut ainoa, joka oli hereillä näin varhain. Ku-
kaan muu ikkunoiden takana häärivistä naapureista ei kuiten-
kaan tohtinut pysähtyä aamurutiineiltaan nauttiakseen kauniis-
ta, uudesta päivästä.

Jeremyn katse siirtyi naapureista pihapuun lintuihin, jotka is-
tuivat oksilla keskenään laulellen ja lirkutellen, kunnes lähtivät
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hetkeksi lentoon ja laskeutuivat pihapensaan alle piiloon.
Jeremy seurasi lintujen liitoa taivaalla hymyillen, kunnes 

muisti olleensa aikeissa mennä töihin jalan. Yleensä hän olisi 
mennyt toimistolle linjurilla, mutta istumatyö aiheutti hänel-
le ongelmia selän kanssa. Puhuttuaan asiasta lääkärilleen, 
Jeremy oli saanut neuvoja liikunnan lisäämisestä, ettei liika 
istuminen tuottaisi pysyvää vahinkoa. Niin hän oli saanut idean 
kokeilla töihin kävelyä. Mikäpä olisi parempi tapa virkistää 
aivoja kuin reipas lenkki heti aamusta! Töissä hän istui kir-
joituskoneen ääressä päivät pitkät, ja päivän päätteeksi hän 
saattoi tulla kotiin linjurin kyydillä - tai jälleen jalan, jos jaksoi 
olla oikein reipas.

Jeremy lähti kävelemään kohti työpaikkaansa. Hänellä oli 
varattuna reilusti aikaa, joten hänen ei tarvinnut kiirehtiä lain-
kaan. Hän tiesi ehtivänsä töihin hyvissä ajoin ennen työajan 
alkua vaikka vitkastelisikin.

Ei sillä, että vitkuttelu olisi ollut Jeremylle tyypillistä, hän oli 
aina ollut reipas tekemään töitä ja muutenkin pyrkinyt olemaan 
aina avulias ja mukava toisia kohtaan, huolimatta lainkaan 
omasta tilanteestaan tai avuntarpeestaan. Jos auttaa toisia, 
tulee itse autetuksi. Niin hän oli aina kokenut, vaikka kaikki 
muut eivät olleet aina olleet yhtä ystävällisiä tai kilttejä hänelle 
takaisin. Jeremy oli jo kaupungin laitamilla, ja työpaikka hää-
mötti hänen silmissään, kun hän yhtäkkiä kuuli kujalta vanhan 
miehen äänen.

Yllättävä käänne sai hänet pysähtymään. Hän halusi ottaa 
selvää, mistä ääni oikein tuli. Se oli heikko ja käheä, eikä siitä 
ollut saada selvää. Kun Jeremy näki miehen märissä ja räsyi-
sissä vaatteissa, sanoja ei edes tarvinnut ymmärtää. Mies oli 
kylmissään ja kaipasi ruokaa ja lämpöä.

Jeremyn teki pahaa nähdä poloinen vanha herra kurjissa olois-
sa. Hän ei voinut olla tekemättä mitään vaan katsoi hetken ym-
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pärilleen kadulla, toivoen että näkisi jonkun, joka voisi auttaa 
miestä hänen kanssaan. Ketään sopivaa ei näkynyt. Ne muu-
tamat, jotka hän kadulla huomasi, olivat niin syvällä omissa 
kiireissään, ettei heiltä saisi mitään apua tähän hätään. Juuri 
silloin Jeremy kuuli miehen äänen uudestaan.
- A-anna... vettä... k-kurkkua... kuivaa...

Mies yritti jatkaa puhumista, mutta yskänpuuska vei hänen sa-
nansa mennessään. Jeremy ei voinut enää vain seistä paikoil-
laan ja miettiä, mitä tehdä miehen kanssa. Ainakin hän voisi 
jakaa laukussansa olevasta vesipullosta vettä miehelle.

Jeremy harppoi yli kujalla olevien roskien ja kyykistyi mie-
hen eteen. Hän kaivoi laukustaan pullon.
- Hei, antakaa minun auttaa.

Mies nosti katseensa Jeremyn hänelle ojentamasta vedestä. 
Rääsyläisen silmät kohtasivat nuoren miehen vaaleansiniset 
silmät, ja hän tunsi katseessa aidon auttamisen halun. Mies 
oli hetken äimistynyt nuorukaisen hyväsydämisyydestä ja otti 
hänelle tarjotun juoman vastaan hymyillen heikosti.

- Kiitos kovasti, nuorimies. Kiltteytesi lämmittää vanhaa sy-
däntäni suuresti. Ei moni ikäisesi ole niin reilu ja ystävällinen 
heikompia kohtaan.

Mies nautti vettä hitaasti isoin kulauksin. Hänen käheä ja kuiva 
kurkkunsa alkoi vähitellen toipua viileän veden avulla, ja mie-
hen kyltymätön janokin alkoi tyyntyä. Hän ojensi lähes puolil-
laan olevan vesipullon takaisin nuorelle miehelle, mutta tämä 
vain pudisti päätään ja hymyili.
- Pitäkää vain loput, tarvitsette sitä enemmän kuin minä.
- Mutta... Enhän minä nyt voi...

- Teidän täytyy, minä vaadin. Se on vähintä, mitä voin tehdä.
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Jeremy kaivoi takkinsa taskun pohjalta pienen kukkaron, otti 
sieltä muutaman kolikon ja ojensi rahat miehen käteen. Kädet 
olivat kylmät, luisevat ja karhentuneet otaksuttavasti vuosien 
elämästä kadulla. Jeremyn oli pakko ottaa miehen käsi omien-
sa väliin lämmittääkseen ukon sormia edes hetken ajan.

- Minulla ei ole antaa teille paljoa rahaa, mutta toivon, että 
se vähä, mitä minulta saatte, on riittävä antamaan teille edes 
jotakin. 

Jeremy hymyili miehelle vielä kerran ja oli aikeissa irrottaa 
otteensa matkaa jatkaakseen, kun hän tunsi miehen tarttuvan 
kiinni molemmin käsin.

Ote oli yllättävän luja.
- Odota!

Jeremy jähmettyi. Miehen äänessä oli jotain. Pelkoa? Epätoi-
voa? Hän katsoi miehen tummanvihreisiin silmiin. Ne olivat 
täynnä kaipuuta. Miehen huuli väpätti hetken, se tuskin johtui 
kylmästä. Miehen silmät olivat alkaneet kostua.

- J-jos sinulla on antaa minulle hetki aikaa... Tahtoisin jakaa 
kanssasi tarinani.
Miehen katse kääntyi alaspäin, ja hän jatkoi.

- Olen asunut tällä kujalla yksin niin kauan kuin jaksan muis-
taa. Kukaan ei ole ollut minulle niin lämmin ja avoin kuin sinä 
olet minulle ollut. Pyydän, kuule tarinaani edes hetki. Se toisi 
minulle suurempaa iloa kuin mikään muu.

Jeremyn sydäntä särki, kun hän ajatteli jättävänsä miehen 
pyynnön huomiotta. Hän kääntyi huokaisten takaisin rääsyläi-
sen puoleen ja hymyili.
- Hyvä on, onhan minulla tässä vielä jonkin verran aikaa. 
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Jeremy katsoi hetken ympärilleen ja huomasi kaatuneen ros-
katynnyrin. Hän kaivoi laukustaan aamun lehden, jonka hän 
oli ottanut mukaansa, aikeenaan lukea päivän uutiset loppuun 
kahvitauolla. Hän laski lehden likaisen roskatynnyrin kyljen 
päälle ja istuutui.
- No niin, kertokaahan. Olen kuulolla.

Vanha mies siirtyi lähemmäs ja kääntyi selkä kadulle päin, 
jotta olisi kasvotusten nuoremman miehen kanssa. Hän vilkaisi 
ylempänä istuvan nuorukaisen silmiin hymyillen.

- Kerron sinulle tarinan ajasta, jona olin nuori ja kuinka kaikki 
kokemani johti tähän hetkeen...

Luku 2: Rääsyläinen
Toivoin kiihkeästi jonkun tulevan pian. Olin maannut Lontoon 
pimeillä kujilla jo vuosikymmeniä yksin, nälkäisenä ja sairaa-
na, kuoleman partaalla, kun yöt olivat kylmiä ja märkiä. Tiesin, 
ettei minulle sallittaisi iloa, että saisin vihdoinkin nukkua pois 
tästä kurjasta kirotusta paikasta, johon olin tuomittu kärsimään 
iäksi. Vaikka kehoni jäätyisi yön pakkasessa tai olisin syömättä 
yli kolme viikkoa, se ei minulta henkeä veisi. En löytäisi tietä-
ni pois tästä elämän kierteestä kuolemalla, niin ei ollut minun 
kaltaisilleni tarkoitettu.

Oli minulla keinoni saada edes jonkinlaista helpotusta ole-
massaololleni, jota elämäksi kutsutaan. Silloin tällöin saatoin 
kadun kulmalla kerjätessäni saada jonkun ihmisen huomion. 
Joku ystävällinen, kiltti, naiivi, hölmö sielu luuli voivansa auttaa 
minua, jos hän vain antoi minulle muutaman kolikon ruokaan ja 
toivotti Luojan siunausta. Oi, miten kaunista ajattelua! Pyh pah, 
mitä minä rahalla, kun en edes tarvinnut ruokaa syödäkseni. 
Olipahan se kuitenkin pois hölmöjen taskuista sekä muilta kär-
siviltä kerjäläisiltä! 
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Hah! Vai että “Luoja” ja hänen siunauksensa muka olisivat joku 
vastaus minun ongelmiini! Eihän mokomaa edes ole! Hölmöläi-
set olivat vain unohtaneet, että Luoja oli heidän itse keksimän-
sä valhe, jotain mihin uskoa, kun elämä on kovaa ja vaikeaa. 
Olisinpa ollut itse se, joka keksi antaa ihmisille tuon idean! Mitä 
kaikkea moisella voimalla olisin voinutkaan tehdä! Sillä olisin 
saanut ikuistettua itseni kaikkien mieleen pysyvästi tekemättä 
yhtään työtä sen eteen. Voi, sellainen elämä olisi ollut helppoa!

Mutta ei, täällä minä istuin yksin märkänä ja kylmänä 
syysaamuna ja odotin, että edes joku höveli henkilö sattuisi 
kohdalleni! Kaikki olivat niin kiireissään, etteivät he edes huo-
manneet tätä kujaa ohi kulkiessaan, mokomat.

Ei, mutta hetkinen... Kuulin kepeitä askeleita ja iloista hy-
räilyä, oliko joku lähtenyt kerrankin hyvissä ajoin liikkeelle? 
Voisiko sieltä saapua minulle mahdollisuus parempaan? Voisin 
ehkä yskiskellä ja kuulostaa oikein surkealta ja sairaalta, niin 
varmasti saisin tulijan huomion.
- Köh köh! V-vettä... tarvitsen... juoda...

Köhisin hiljaa; koskaan ei pidä olla liian hälyttävässä hädässä, 
sen olin oppinut vuosien varrella. Jos olisin liian dramaattinen, 
kukaan ei tahtoisi auttaa. Luulivat kenties, että saisivat jonkun-
tartunnan.

Kuulin askelten hidastuvan lähestyessä.
- A-antakaa... vettä... k-kurkkua... kuivaa, kähisin.

Yskäisin tällä kertaa selkeästi kuuluvammin, karhealla 
äänellä. Ehkä saisin vakuutettua hölmöläisen luokseni autta-
maan kärsivää hädässä. Yskin vielä lopuksi toivoen, etten ollut 
yliampunut esitystäni.

Näin varjon edessäni ja pian huomasin eteeni ilmestyneen 
nuoren miehen, joka kaivoi olkalaukustaan jotain. Kun miehen 
huomio oli kiinnittynyt laukun kaivelemiseen, käytin hetken hy-
väkseni tutkiskellakseni häntä katseellani. Hän oli pukeutunut 
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siististi muttei niin kuin rikkaat ja ylväät, ja nahkakenkien tiuk-
kaan solmituista nauhoista sekä huolitelluista housunlahkeista 
päättelin, että kyseinen mies oli aina siisti ja tarkka, ainakin 
vaatteidensa suhteen. Moinen herra ei yleensä astuisi kujalle 
yksin auttamaan vierasta, joten rohkenin luulla, että miehen oli 
oltava poikkeuksellisen edustuskuntoinen, kenties työnhakuun 
menossa.

Tai ehkä hän oli jopa jo saanut paikan ja oli menossa töihin 
ensimmäistä kertaa. Hänenlaisensa saisi vaikka minkä työn, 
sen näki jo kasvoista.
- Hei, annas kun autan. Tässä sinulle vettä juodaksesi.

Muukalaisen ääni oli lämmin ja ystävällinen. Hänen täytyi olla 
kiltti, jos hän puhui vieraalle kerjäläismiehelle noin hellästi ja 
pehmeään sävyyn. Peloton hän ei vaikuttanut olevan, mutta 
hänen höveli hyväsydämisyytensä meni hänen arkuutensa 
edelle. Varovaisuuden huomasi siitä, miten hän ojensi vesipul-
lonsa käsi ojossa ja piti välimatkaa minuun kapealla kujalla. 
Hänen oli kuitenkin myöhäistä koittaa varoa.

Katsoin syvälle miehen viattomiin, taivaansinisiin silmiin. 
Näin niissä jotain, jonka voisin hänen kauttaan saavuttaa - va-
pauden. Yritin kovasti peitellä voitonriemuisaa hymyäni ottaes-
sani vesipullon vastaan. Tämä onneton, typerä nuorimies tulisi 
olemaan minun pääsylippuni uuteen, ihanaan elämään. Olin 
nähnyt ja kuullut samat laulut, soitot ja tanssit jo useita kertoja 
eläessäni, mutta harvoin kohdalleni oli sattunut moinen onni 
onnettomuudessa kuin nyt. Tänään vain toinen meistä astuisi 
takaisin kadulle jatkamaan elämäänsä kuin normaalisti, ja toi-
nen tulisi jäämään kärsimykseen, kunnes hänelle sattuisi oma 
onnenpekka kohdallensa.

Ja se, joka kadulle jäisi, en tulisi olemaan minä.

Cirrus
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Me kirjoittajat
Kädessäsi on Me kirjoittajat -antologia, joka on toteutettu osana

Parik-säätiön Kulttuurilla osallisuutta -hankkeen toimintaa. Hanke 
tarjoaa avoimia ja maksuttomia taide- ja kulttuurityöpajoja aikuisille 

mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Tavoitteena on kohdata ja
tulla kohdatuksi sekä tukea osallistujien sosiaalisten taitojen
vahvistumista taiteen ja kulttuurin keinoin. Olennaisinta ei ole
valmis tuotos, vaan elämykset ja kokemukset osallisuudesta.  

 Haluamme tuoda kulttuurin hyvinvointivaikutukset osaksi työpa-
joihin osallistuvien arkea sekä poistaa stigmaa ja ennakkoluuloja, 

jotka kohdistuvat mielenterveys- ja päihdekuntoutujiin.
Hankkeen toiminta-aika on 2019–2021.  

Ei ole oikeaa, ei väärää, eikä pakkoa!
Onnistumisen kokemukset syntyvät kuitenkin usein 

rohkeasti kokeilemalla.   

Kiitos kaikille osallistujile!
Hyviä lukuhetkiä toivottavat

 projektityöntekijät
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