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TAMMI 

Aamu. Hidas, kankea ja rauhallinen. Hän antoi tuulen huuhtoa jäseniään. Rungon lännen 

puoleisella kolmanneksi ylimmällä oksalla roikkui viimeinen sinnikäs lehti. Hän ei vain ollut 

syksyllä halunnut päästää sitä menemään ja nyt oli jo aivan liian myöhäistä. 

    Joulun tienoilla alkaneet pakkaset olivat kohmettaneet hänen jäsenensä siihen asentoon missä 

ne nyt olivat. Vaikka eivät ne kyllä muutenkaan isommin heilahdelleet. Luultavasti hän saisi 

pitää lehdestään kiinni maaliskuun puoliväliin asti. Niillä main hänen tulisi pikkuhiljaa ryhtyä 

tekemään uusille tilaa. 

  Hän tunsi, miten aurinko alkoi lämmittää niskaa ja mietti jälleen, mikä kohtalon oikku oli 

saanut siemenen itämään juuri siinä kulmassa, että hän oli kasvanut kasvot pohjoiseen päin. 

Vastapäätä, pellon toisella puolen seisovien pajujen ja mäntyjen vittuilua sai kuunnella aina 

aurinkoisina päivinä. Sateisina ne tietenkin murjottivat. Pikkusieluja. 

  Vuosirenkaan ensimmäinen neljännes paukahti kohdilleen kohmeisen tuulen töniessä selkää 

kierteelle. Aina sama juttu. Idän ja koillisen välinen tuuli yhdistettynä yli viidentoista asteen 

pakkaseen runksautti rankaa aina vähän eri suuntaan. Ei se silti saanut hänen kasvojaan 

käännetyä. Aina sai katsoa pohjoiseen. 

  Viimeiset kolmesataa vuotta, eli heti kun hän oli ymmärtänyt tilanteen, hän oli yrittänyt 

muuttaa sitä. Ei siitä mitään apua ollut. Olipa vain koko ajan sellainen itseensä tyytymätön 

fiilis. Joka heijastui tietenkin myös ulospäin. Männynhupakot ja pajunpoikaset haukkuivat häntä 

vanhaksi ryhmypääksi. Oikeassahan ne olivat. Eikä sen tajuaminen helpottanut tilannetta 

ollenkaan. 

 

Hän ei tiennyt, että oli vuosikausia vastaan haratessaan aiheuttanut itselleen pahemman laatuisia 

jännitteitä ja kiertymiä. Hän tiesi vain, että vastaan haraaminen oli alkanut viime aikoina 

tuntumaan entistä turhemmalta.  

Niinpä hän päätti antaa asian olla. 

 

Saattoi olla, että hän oli alitajuisesti kypsytellyt ajatusta jo puoli vuosisataa, vaikka ei hän sitä 

nytkään sen tietoisemmin ajatellut. Intuitiivinen reaktio se oli. Alkukantainen ja nopea, 

peruuttamaton. 

Pakkasen paukutellessa kylkiä se oli kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Koko runko oli 
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vuosikausien vastaanharaamisen jäljiltä niin jäykkä, ettei rentoutuminen käynyt käden 

käänteessä. 

Hän aloitti juurista. Hän keskitti ajatuksensa niihin ja antoi niille luvan rentoutua. Maa oli 

routinut sen verran, että se pitäisi häntä pystyssä, vaikka juuret eivät täysimittaisesti tukisikaan. 

 Hän ei ollut varma, oliko jotain tapahtumassa, mutta hiljakseen hän siirtyi rungossaan 

ylöspäin ja koetti levittää rentoutumisen tunnetta ympäriinsä. Hän hengitti hiljakseen viiman 

viskoman lumen sekaista kylmää, raikasta ilmaa, joka sai hänet pakahtumaan onnesta. Hetken 

aikaa hän huomasi, miten saattoi unohtaa rentoutumisharjoituksen kokonaan ja antaa tuulen 

pyöritellä. Hän ymmärsi muutaman heilahduksen jälkeen onnistuneensa. 

  Hän nautti. Pelkkä oleminen vapaana tuntui riittävän kaikkeen. Tuuli huojutti, heilutti ja 

pyöritti häntä miten tahtoi. Hän katseli välillä juuriaan, välillä taivasta. Tunne oli loistava. 

Tuntui, kuin hän olisi ollut nuori vesa jälleen. Olo oli taivaallinen. Hän humahteli tuulen 

pyöritellessä hänen vuosisataista varttaan sinne tänne. Onnen kyyneleet valahtivat silmien 

vieressä olevista kuoren huokosista ja hän huomasi, miten se syksyn viimeinen lehtikin pääsi 

pikkuhiljaa leijailemaan tuulen mukana. Hän seurasi sen tanssia peltoaukean yli kohti 

pakkasessa nyhjöttäviä mäntyjä aina kun heilumiseltaan ennätti. Se oli niin kaunis. 

 

Ruskea, toiselta puolelta täplittynyt lehti, hänen oma lehtensä, viimeisensä, liiteli tuulen 

viskottavana pellon päällä kääntyillen välistä tekemään piruetteja oikealle tai vasemmalle, 

joskus yläkautta taaksepäin, ennen kuin tuulenvire heitti sen jälleen muutaman metrin 

eteenpäin. Tammi pakahtui onnesta lehden tavoittaessa pajupensaikon ja liitäessä niiden 

kateellisten kasvojen ylitse kohti männikön hämärää. Se hymyili niin kuin vain tammet voivat 

hymyillä. 

 

Kun hän seuraavalla heilahduksella sai kohotettua katseensa, se ei nähnyt lehteä enää. Samassa 

sen runko antoi muutenkin periksi. Pieni lahosieni, jota se oli ruokkinut tietämättään, oli saanut 

sydämen haperommaksi kuin se olisi ikinä voinut uskoa ja pikkuhiljaa, yhden osan pettäessä, 

myös muut antoivat periksi. Tammi heilahti rusahtaen oikealle, itään päin ja sen heilunta 

hidastui. Se pyörähti vielä kerran taakse ja vasemmalle, ennen kuin tuuli työnsi sen jälleen 

toiseen suuntaan. Kun se vihdoin ymmärsi, että sen oli parempi antaa periksi, sillä ei ollut enää 

väliä. Se olisi joka tapauksessa murtunut. 
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Metrin verran maanpinnan yläpuolelta sen kuori murtui puun antaessa periksi. Se heilahti 

enemmän ja enemmän itään päin ja kaatui pikkuhiljaa kyljelleen. Se kuuli vain tuulen huminan 

oksissaan ja ymmärsi, että sen olisi aika ryhtyä jatkamaan elämäänsä muissa muodoissa. 

Tilanne ei jatkuisi enää ikinä samana, vaikka se kuinka rentoutuisi tai koittaisi taistella vastaan. 

Niinpä se antoi periksi.  

 

Se makasi oikealla kyljellään kasvot kohti pohjoista ja nauroi. Sen nauru yltyi tuulen 

pyöritellessä sitä vielä maassa. Nauraessaan se huomasi, miten tuuli hiljalleen töni sitä 

taaksepäin. Se antoi mennä  ja viimeiset säikeet rungon ja maassa kiinni olevan tyngän välillä 

katkesivat ja se kaatui hiljakseen selälleen. Koska se oli pienen mäennyppylän päälle kasvanut, 

sen vasemmanpuoleiset oksat kääntyivät alaspäin ja se kääntyi hiljalleen ympäri. Kun kaikki oli 

ohi, tuuli jatkui edelleen, mutta tammi makasi tuulensuojassa mäen etelärinteessä. Se oli 

viimein saanut käännettyä kasvonsa etelään. Se hymyili illan mukanaan tuoman pakkasen 

jähmettämää hymyä ja antoi onnenkyynelten jäätyä poskilleen ennen kuin ryhtyi nukkumaan ja 

odottamaan kevättä. 
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HELMI 

Ei minulla mitään ongelmaa ole. Minä voin lopettaa ihan milloin vain. Ihan millä hetkellä hyvänsä. Nyt 

en vain halua. 

Tuvan lasit ovat alareunastaan huurussa. Ulommaisten pokien tiivisteet falskaavat vieläkin. Pitäisi 

jaksaa mennä hakemaan se tiivisterulla pajasta, vaikka ei sitä ikkunaakaan tällaisella kelillä oikein viitsi 

ottaa irti. Jos olisi enemmän suoja, niin kuin eilen, niin sen voisi ottaa. Eilen ei vain ollut ehtinyt. Piti 

istua soskun aulassa odottamassa omaa vuoroaan. Rahat sentään saa tilille jo huomenna, pääsee 

maksamaan velat pois. 

Nyt, kun iltapäivä ei vielä ole kovin pitkällä, on pellon keskellä oleva saareke entistä alastomamman 

näköinen. Se tammi oli kuitenkin ollut siinä vaikka miten kauan. Muistan, kun isomummo näytti niitä 

valokuviaan ja tammen juurella oli seissyt koko silloinen suku juhlavaatteissaan. Heitä ei ollut paljon 

silloin ja kaikki kuvassa olleet ovat nyt kuolleet. Jälkipolviakaan ei mitenkään liiemmälti ole. 

Olen usein miettinyt, johtuuko se jostain sisäsyntyisestä. Onko sukumme vain huono sikiämään. Vai 

olemmeko me luonnostamme ulkomuodoltamme ja tavoiltamme niin vastenmielisiä, että kukaan 

järkevä ihminen ei meidän kanssamme halua ryhtyä jatkamaan sukua. Tai edes harjoittelemaan sitä. 

Minäkin olin niitä seuralaispalveluja käyteltyäni tullut huomanneeksi, että ensimmäisten treffien lisäksi 

ei seuralaisia ollut näkynyt. Koulukavereita sentään oli ja ne kävivät välillä moikkaamassakin.  

Se nyt ei aina niin kauhean mieltä ylentävältä tuntunut. Ehkä minä siksi ajoin jätkät eilen ulos kesken 

illan. Kun tullaan uusilla autoilla pihaan ja näytetään valokuvia perheestä, retostellaan omilla 

saavutuksilla ja uudella elämällä kaupungissa, omassa uudessa asunnossa. Kyllä se välillä vitutti. 

Vaikka ei se asunto niillä oma ollut, pankin se oli. Olisi vielä pitkään.  

Minun taloni oli sentään ollut suvulla jo toistasataa vuotta. Alkuperäisestä nyt ei ollut jäljellä muuta 

kuin idän päässä olevat kivijalat, jotka nekin olivat vain koristeita. Isä jätti ne paikalleen silloin, kun 

hän uusi talon edellisen ja ainoan nousukautensa huumassa. Talo oli oma, maat olivat omia, navetta oli 

oma. Tyhjä se oli, mutta täynnä omaa tyhjyyttä. Maista suurin osa oli vuokralla muilla. Mitä sitä itse 

töitä tekemään, yksinäinen mies. Otan pöydältä virastotalosta eilen ottamani edellissunnuntain 

sanomalehden ja lähden pitämään täysistuntoa. 

 

Pakkanen näyttäisi iltaa kohden kiristyvän. Vedän pipoa syvemmälle ja huljautan rukkasia käsissä 

ennen kuin nappaan moottorisahan pajan seinältä. Sama kai se on tämäkin tänään tehdä, ei sitä sen 

mukavampi myöhemminkään ole hoitaa. Helpottaapa sitten myöhemmin keväällä. Harpon puolireiteen 
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ulottuvassa hangessa kohti pellon keskellä olevaa saareketta ja mietin, josko sitten kuitenkin ensi 

kesänä tekisin sen, että ei jättäisikään tätä peltoa kesannolle tai antaisi vuokralle.  

Jos lainaisi naapurista hevosen ja äestäisi pellon ihan vanhan ajan malliin. Kylvämisenkin voisi tehdä 

ihan vaikka ilman uusimpia koneita. Olisi saatana välillä jotain oikeaakin tekemistä. Tuvassa pullon 

kanssa nuhjaaminen alkoi tosissaan maistua paskalta. 

Kivahan se oli kännissä turveltaa, aikakin kului nopeammin, mutta ei sitä oikein saanut sitten 

kuitenkaan mitään aikaiseksi. Istui ja tuijotti ikkunasta ulos aina ryyppyjen välillä ja mietti, että ei ole 

vieläkään polttanut sitä tupakkaa, jota on lopettamisesta asti tehnyt mieli. Viimeiset kaksi vuotta nähnyt 

unta siitä, miten käärii sätkiä ja polttaa ne. Yleensä ne eivät tietenkään maistuneet miltään, mutta kun 

heräsin viime yön unesta, haroin jo yöpöydän laatikkoon kuivuneita sätkävehkeitä käsiini. Kyllä tämä 

alkaa pikkuhiljaa riittää. No, jos sitten huomenna. Tämä päivä oli jo ryypingin puolesta menetetty. 

Saha on sen verran hyvässä oljyssä että se käynnistyy jo toisella nykäisyllä. Katselen runkoa ja 

koitan arvioida, olisiko se lonkollaan jotenkin, että pääsisi räpsähtämään päälle, mutta ei se näytä 

olevan. Ihan on siististi katkennut. Runko makaa etelärinteessä pitkin pituuttaan ja roikkuu vielä 

tyvessä kiinni muutamalla säikeellä.  

Jurrautan ensin rungon irti kannosta. Astun askeleen taaksepäin tyven pudotessa maahan ja katselen, 

miten se pöllyttää pakkaslunta ympärilleen tömähtäessään kevyen näköisesti maahan. Käännyn kannon 

kimppuun. Hetken mietittyäni pyyhkäisen kämmenselällä otsaa ja ravistan jälleen vasenta kättäni. 

Tartun kahvaan ja sahaan tyngän poikki niin matalalta kuin pystyn. 

Vittu että pitää ihmisen olla tyhmä, ajattelen, kun raahaan kantoa talolle päin. Onneksi tuli sentään 

lähdettyä samoja jälkiä pitkin takaisin. Ote kannosta lipsuu vähän väliä ja saan kääntyä kaappaamaan 

sen kainalossani parempaan asentoon aina muutaman askeleen välein. Vasemmassa kädessä oleva saha 

höyryää edelleen ja sihahtelee aina silloin tällöin osuessaan hangen pintaan. Polttoöljyn haju leijuu 

ympärillä. Kai se on viime vuosien aikana kyllästänyt jo haalaritkin ja hikoillessa sitten haisee 

enemmän. Mutta en saatana pysähdy. Tai en ainakaan laske mitään maahan. 

Ojan luokse päästyäni yritän hypätä siitä yli, mutta kompastun. Kaadun oikea kylki edellä kannon 

päälle. Saha on sentään jäähtynyt jo, siihen ei pääse polttamaan itseään. Kannon rispaantunut yläreuna 

josta olen yrittänyt pitää kiinni, vääntyy ja painaa tikkuja ranteestani sisään ennen kuin saan käden pois 

sen alta. 

Nousen ylös ja kiroilen ääneen. Helmikuun hiljaisessa iltapäivässä mekkalointi kuuluu varmasti 

puoleen väliin pitäjää. Eipä siitä nyt sen isompaa väliä ole, kuulevatpahan, että on Saarisen sekopää 
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tekemässä jotain. Hengitän muutaman kerran ja ravistan hanskat tyhjiksi enemmistä lumista. Kun 

nostan kannon kainalooni, ranteessa vihlaisee ikävästi. Sahan kanssa nyt ei ole mitään ongelmaa. 

Astuessani ensimmäisen askeleen ylös ojasta päätän, että en pysähdy ennen kuin olen pajassa. 

Päätös pitää. Melkein. En pysähdy kuin kerran. Ei vain oikein jaksa. Ajattelen tuvan pöydällä seisovaa 

vodkapulloa ja saan ponnistettua viimeiset mehut itsestäni. Viimeiset kymmenen metriä tuntuvat 

kestävän ikuisuuden. Jalat ovat lyijyä ja niitä pitää erikseen käskeä. En ymmärrä, miksi helvetissä 

minun piti juuri tänään käydä mokoma homma hoitamassa. Ikään kun se tammi ei siellä olisi ollut vielä 

ensi kuussa, kun pellolla ei olisi enää ollut niin paljon lunta. 

Nostan kannon pajan pöydälle ja moottorisahan sen viereen. Kyllä sen joutaa sinne seinälle nostamaan 

sitten myöhemmin. Huomenna on aina hyvä päivä kaikelle. Ihan joka päivä. Oikea käsi hapuilee 

haalareiden vasemmasta rintataskusta tupakoita. Joita siellä ei ole. Ei vieläkään. Kumarrun katsomaan 

vuosirenkaita. Hämärä tuntuu tulleen niin nopeasti, että joudun sytyttämään valot. Valo on kuitenkin 

niin heikko, etten näe renkaita oikein kunnolla. Pitää ottaa se huomenna uudestaan. Tupaan kantoa ei 

kannata viedä, siellä valoa on vielä vähemmän. Sitä paitsi, nyt alkaa oikeasti olemaan sen ryypyn 

paikka. 

Nostan kannon pystyyn ja jään katselemaan. On se saatanallisen iso. Parikymmentä senttiä paksu ja 

toista metriä halkaisijaltaan. Sai sen kanssa tehdä töitäkin. Katson, miten valo leikkii katkenneen 

rungon kantoon jättämiin rippeisiin jäätyneiden vesihelmien pinnalla ennen kuin pajan ilma sulattaa ne 

ja ne valuvat alas. 
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MAALIS 

Kuun loppupuolella maa alkoi hiljakseen paljastua. Lumipeite suli pois pelloilta ja jäi vain muodon 

vuoksi ojanpenkoille odottelemaan seuraavia lämpimiä päiviä. Pekka katseli ikkunasta, miten mikään 

ei liikkunut pellolla. Muuttolinnut eivät vielä olleet saapuneet. Joutsenet ja hanhet olivat lentäneet yli ja 

ohi jo aikapäivää sitten, mutta töyhtöhyyppiä ei vielä kuulunut. Hän vilkaisi navetan katonharjalle ja 

ajatteli untaan. 

Unessa katolla oli kävellyt sepelkyyhky. Se oli kujertanut kavutessaan vaivalloisen näköisesti katon 

harjaa kohti. Hän muisti, miten sen kellertävät silmät olivat välillä vilkuilleet hänen suuntaansa ikään 

kun sanoen että voisit nyt edes auttaa. Mutta Pekka oli vain seissyt paikallaan ikkunassa, juuri kuten 

nytkin. 

Päästyään harjalle asti lintu oli osoittautunut eri mallin sepelkyyhkyksi. Luultavasti se oli joku Pekan 

maailman alalaji. Se oli levittänyt siipensä ja ne olivat peittäneet pihalle paistaneen auringonvalon 

jättäen myös talon varjoonsa. Samalla se oli avannut suunsa ja puhunut jotain omituista kieltä, jota 

Pekka ei ymmärtänyt, mutta huomasi kuitenkin osaavansa tulkita sitä.  

Linnun nokka oli käynyt pitkään, loksuttanut sen puhuessa. Nokka kasvoi sen puhuessa liki siipien 

kokoiseksi ja siihen puhkesi sahalaitaisia hampaita. Pekka oli nähnyt auringon linnun takana muuttuvan 

mustaksi palloksi ja ymmärtänyt sen sanovan, että päivä on lähellä, liian lähellä. 

Hän muisti, miten oli herännyt siitä säpsähtäen ja noussut sängystä katsoakseen ulos. Navetan katolla ei 

tietenkään ollut näkynyt mitään. Melkein täysinäinen kuu loisti ja piha kylpi sen kylmässä valossa. Hän 

huomasi, että vielä näin päiväsaikaankin uni tuntui pelottavalta. 

Hän ei ollut nukkunut enää herättyään vaan valvonut aamuun asti odottaen ja katsellut, miten nouseva 

aurinko pikkuhiljaa valaisi huonetta. Kuullessaan tuvan kellon kilahtavan puoli kuuden merkiksi hän 

oli noussut ylös ja keittänyt kahvit. 

Nyt, kun päivä oli puolessa hän mietti, lähtisikö metsälle vai ajaisiko pyörällä kirkolle lukemaan päivän 

lehdet kirjastossa. Molempia ei kuitenkaan ehtisi. Häntä oli väsyttänyt aamusta asti, mutta ei hän enää 

osannut rauhoittua takaisin nukkumaan. Sitä paitsi linnun tarkkasilmäinen katse tuntui edelleen osuvan 

häneen, vaikka sitä ei näkynytkään. 

Ajaessaan kohti kirkonkylää hän kuulosteli talitinttien titityytä ja peippojen liverryksiä metsässä. Hän 

säpsähti joka kerta, kun jostain kuului sepelkyyhkyn huu-u, huu-u. Linnun katse oli nähnyt kaiken. Hän 

huomasi ajattelevansa edelleen, että päivä oli liian lähellä. Hän ei vain tiennyt mikä päivä se oli. 
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HUHTI 

Nyt ne tulee, nyt ne tulee, nyt ne tulee! Tammen taimi tärisi innosta ja olisi varmasti pomppinut 

tasajalkaa, jos sillä olisi ollut jalat. Itse asiassa sen tärinäkin taisi olla vain sen mielikuvituksen tuotetta. 

Ainut liike taisi olla tuulen aiheuttamaa. Ja koska se oli vielä sen kokoinen kuin oli, ei tuuli sitä 

pahemmin viskellyt. 

Niin kuin kaikki muutkin 30-senttiset taimet, se oli aivan täynnä itseään. Toisin kuin edellisvuonna, 

jolloin se oli puhkaissut maan pinnan ja arkaillut, tänä keväänä se luuli tietävänsä aivan kaiken. Ja mitä 

se ei tiennyt lulevansa, siitä se oli aivan varma.  

Niin kuin nyt siitä, että se oli ilmiselvä metsäsaarekkeen puiden valtiaan manttelinperijä kaadettuaan 

sen suuren varjon tieltään. Se oli täysin varma siitä, että sen juonet ja edellissyksynä alkanut avoin 

kiukuttelu olivat saaneet aikaan sen, että suuri tammi oli vihdoin tullut hulluksi ja päästänyt irti omasta 

itsestään. 

Onnensa kukkuloilla itseään täyttäessään se ei juurikaan kiinnittänyt huomiota siihen, miten Tapio 

katseli metsänrajasta, pajupensaiden takaa huhdan keruuta. Eikä se olisi huomannut miestäkään, ellei 

tämä olisi tallannut sitä kumoon vetäessään vaijeria tammivanhuksen rungon ympärille. Ei sentään 

kuitenkaan katkaissut. Vaikka taimen mielestä hän olikin niin kovaa tekoa, että ei sitä tuommoiset 

omituiset kuljeskelevat ja säntäilevät rumilukset saisi kuitenkaan poikki. 

Eikä niin käynytkään. Tämä jos mikä sai taimen luulemaan olevansa supertaimi. Vaikka itse asiassa oli 

kyse vain siitä, että sen runko ei ollut vielä oikein edes runko. Olipahan vain sellainen kapea ruikale, 

joka taipui joustavasti päälleen tulevan painon alla.  

Mielessään se tietenkin tappeli vastaan, mutta ei sen mieli kuitenkaan vielä kyennyt kontrolloimaan sen 

vartta. Siihen menisi joka tapauksessa useita vuosia. 

 

Tapio oli seurannut metsän kasvua ja elämää jo pitkään. Vuosituhansien aikana se oli nähnyt useamman 

kun yhden kuningaspuun katkeavan ja kaatuvan kankaalle. Aina se jaksoi hymyillä pienten taimien 

yltäkylläiselle itsetyytyväisyydelle ja itseää täynnä olemiselle. Nytkin sen naama oli virneessä. 

Ihmisistä se ei yleensä välittänyt, sen haltiamaata oli metsä ja sen elävät, ihmiset eivät sinne olleet 

oikein osanneet ikinä sopeutua. Muutama poikkeus oli toki ollut aina silloin tällöin, mutta ne olivat sen 

verran sinkeäpäistä porukkaa, että ei se niidenkään aika metsässä kauaa kestänyt. Muutama harvasti 

askeltava vaeltaja sentään vielä jaksoi kulkea ja tehdä niin kuin oikein piti. Istuttaa ja kasvattaa sen, 

minkä vei eikä ottaa sen enempää kuin tarvitsi. 
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Niin kuin nyt tämä Pekka. Ihan oli tolkun mies ihmiseksi. Viinaan menevä, niin kuin useimmat 

täälläpäin. Vaan mitä sitä muutakaan talven pitkinä pimeinä. Nälkää näki ja viinaa keitti. Vuosisatojen 

mittainen huvi. Kesä, joka oli tulossa, loistava kesä, Tapio ajatteli. Kesä oli sitä aikaa, jolloin kaikki 

täällä eli ja kukoisti. Silloin se itsekin kuuli ja näki koko elämän ympärillään. Kaikki olisi kaunista 

marraskuulle asti.  

Vaikka ilman marraskuun kylmää ja loskaa tuskin tulisi uutta kesääkään, se mietti. Ainakaan se ei 

tuntuisi samalta. 

Tapio antoi pajun oksien sulautua hahmoonsa ja sukelsi syvemmälle vesakkoon. Pekka oli saanut 

vaijerin kierrettyä tammen ympäri ja lähti nyt kävelemään hevosta kohti. Hevonen katseli Tapiota ja 

heilutti päätään. Tapio hymyili takaisin. 

Pekka, joka kuvitteli hevosen heiluttelevan päätään hänelle, jutteli tälle rauhallisella äänellä ja tarkasti 

vierelle tullessaan liinojen ja länkien olevan kunnolla kiinnitetty. Hän ei halunnut, että sille kävisi 

huonosti. Tammivanhus oli, vielä oksien karsimisen jälkeenkin sen verran suuri, että sen vetämiseen 

tarvittaisiin hevosen kaikki voimat.  

Pekka taputti Urhoa lavan päälle, otti ohjakset käteensä ja maiskautti suutaan.  

Urho ponnisti voimansa. Se nautti siitä, miten vaijerin sinkeys säteili sen lapoihin puun alkaessa 

liikkumaan. Vanhan tammen nouto oli sille kunniatehtävä.  

Tammen runko valui metsäsaarekkeen töyräältä hitaasti alaspäin likistäen kaiken alleen jäävän 

tullessaan. Se ohitti taimen muutaman sentin päästä jättäen sen pullistelemaan kevätauringon 

paisteeseen. Metsäsaarekkeen ja pellon välisestä ojasta se roiskautti kuraista velliä pitkin piennarta alas 

roiskahtaessaan. Pekka antoi Urhon huilata vähän ja antoi sille edellisvuotisia kauroja ja sokeripaloja 

kourastaan ennen kuin he jatkoivat. 
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TOUKO 

Urho oli kertakaikkisen kyllästynyt. Sen lisäksi, että sitä tympi. Se tiesi, että laitumella olevan tamman 

olisi pitänyt kiinnostaa sitä, mutta ei. Sen yhden eläinlääkärissä vietetyn huumaantuneen iltapäivän 

jälkeen edes naimapuuhat eivät tuntuneet kiinnostavalta. Eniten siinä harmitti tietenkin se, ettei sekään 

tuntunut juuri miltään. Ei siis kiinnostanut edes se, että ei kiinnostanut. Se päräytti jymäkän pierun ja 

puhalteli suustaan vähän ilma heiluttaen samalla päätään, ennen kuin kumartui ottamaan lisää ruohoa 

suuhun. 

Onneksi nyt ei vielä ollut niin paljon hyönteisiä, se ajatteli siinä ruohonkorsia rouskutellessaan. 

Ruohokin oli aivan tuoretta. Aurinko paistoi, mutta vielä ei ollut ihan niin polttavan kuuma kuin mitä 

olisi voinut olla. Kaikki oli siis näennäisesti parhain päin. Paarmat ja muut hevoskärpäset tulisivat vasta 

loppukesästä. Ja se oli kaukana se. Ainakin nyt se tuntui siltä. 

Se katseli, miten naapurin isäntä istui talonsa portaiden juurella pidellen päätään. Sillä oli jäänyt 

vappumarssit päälle. Urho oli kuunnellut loppumatonta taistolaislaulujen kimaraa nyt jo kaksi viikkoa. 

Oli se välillä soittanut muutakin, mutta päällimmäisenä myös sen omassa päässä soi se ’juna hiljaista 

miestä kuljettaa’ –ralli. Eikä siinä mitään, hyvä kappalehan se oli. Mutta kun sen kuulee kahden viikon 

sisään joka päivä vähintään viisitoista kertaa, niin kyllä se alkaa isompipäistäkin pollea vistomaan. 

Nyt soittopeli oli kyllä ollut hiljaa jo aamusta. Kukon kiekuessa naapurista oli kuulunut jonkun 

verran kolinaa ja Urho näki, miten jokin neliskulmainen esine oli lentänyt ikkunasta. Siellä se näytti 

edelleen olevan melkein niillä sijoillaan. Ainut, mitä hän oli nähnyt sille ilmalennon lisäksi tapahtuvan 

oli se, kun naapurin isäntä oli tullut ulos kumisaappaat ja kalsarit jalassa ja potkinut laatikkoa 

muutaman kerran. Siitä oli nyt puolisen tuntia. 

Tämän jälkeen mies oli hakenut haulikon sisältä ja istui nyt se sylissään portaidensa juurella. Maassa. 

Sillä oli aivan varmasti nyt jo perse maan kosteudesta märkä. Vaikka ei nyt kyllä viime aikoina kovin 

paljoa ollut satanutkaan. Se näytti puhuvan jonkun kanssa. Pää kääntyili ja suu kävi ja se puristeli aina 

silloin tällöin asettaan aggressiivisen oloisesti. Urho koetti sulautua maisemaan ja katsella muualle, että 

mies ei kiinnittäisi häneen mitään huomiota. Se vilkuili sinnepäin vain mukamas vaivihkaa aina päätä 

kääntäessään. Selkäänsä se ei miehelle uskaltanut kääntää. Ties vaikka se tulkitsisi sen heikkoudeksi ja 

ampuisi. 

Se kuopaisi varovasti maata siirtääkseen kuivuneempia ruohoja syrjään tuoreiden versojen tieltä ja otti 

varovasti suunsa niin täyteen kuin sai. Mies portailla laittoi haulikon suuhunsa. Urho mietti että miksi. 

Kyllä se tiesi, mikä haulikko oli ja tiesi myös, miten kova se metallinen pää oli. Se toinen pää oli puuta, 
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joten sitä nyt olisi saanut syötyäkin. Toisaalta, ihmiset söivät ja joivat mitä ihmeellisimpiä asioita 

muutenkin. 

Mies näytti kurottavan ensin vasenta kättään kohti liipasinkaarta pitäen samalla oikealla kädellään 

piippua suussaan. Ase lepäsi muuten miehen polvien välissä. Ei näyttänyt kuitenkaan ylettävän. Urho 

arveli, että voisi olla parempi mennä kertomaan miehelle, että tämä ylettyisi liipasimeen paremmin, jos 

piippu ei olisi sen suussa. Eikä se silloin olisi muutenkaan niin vaarallisen oloista kuin nyt. Aseiden 

kanssa leikkimisessä oli aina riskinsä. 

Mies vaihtoi käsien paikkaa. Miten typerää. Ikään kuin sen oikea käsi olisi ratkaisevasti pitempi kuin 

vasen. Ei ollut. Mies huokaisi niin syvään, että ääni kuului Urhon korviin asti ja päästi molemmat kädet 

irti haulikosta. Ase jäi kuitenkin hänen suuhunsa ja lepäsi edelleen polvien varassa hänen sylissään. 

Kunnes mies otti piipusta kiinni molemmilla käsillään, nousi ylös ja käveli nurmikolla makaavan 

mustan laatikon viereen. Urho vähän säpsähti, kun mies hakkasi haulikkonsa tukin palasiksi mustaan 

laatikkoonsa. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. 

Urho siirtyi lähemmäs aidan vieressä olevaa puuta ja hamuili sen juuri puhjenneita lehtiä. Mies jäi 

portaille istumaan vielä noin puolen tunnin ajaksi, ennen kuin käveli sisään laittaen oven hiljaa 

perässään kiinni. Koko miehen talo tuntui tärisevän hiljaa tämän kanssa. 

  



12 

 

KESÄ 

Räystään alla oleva pesä oli vieläkin tyhjä. Kissa makasi auringon lämmittämän penkin alla ja tarkkaili 

tilannetta. Se oli käynyt tarkistamassa jo huhtikuun lopulta asti, mutta siitä huolimatta pääskyt eivät 

olleet palanneet. Sen teki mieli kiivetä nurkkalautoja myöten katsomaan tarkemmin, mutta se alkoi olla 

jo liian vanha sellaiseen. Sitä paitsi ruokaa se saisi kuitenkin.  

Tämänkin talon isännällä oli tapana jättää kalanpäitä ja muita perkuutähteitä portaiden juurella olevaan 

kuppiin. Ja maitoa se saisi navetasta. Ei tosin täältä, sillä tämän talon navetta oli ollut jo pitkään 

tyhjillään sekin. Nyt sieltä tosin kuului ihmisen ääniä. Talon isäntä tuntui kilkuttavan, viilaavan ja 

suhistelevan siellä jotain. Kissa haukotteli ja kääntyi kyljelleen. Penkin laudoituksen raoista paistava 

aurinko lämmitti mukavasti sen kylkiä. Koska sen vatsa oli täynnä talon portaiden juurelta syötyjä 

kalantähteitä, se nuolaisi viiksiään ja nukahti. Sellaiseen kissamaiseen uneen, jota ihmiset eivät 

ymmärtäisi uneksi ollenkaan. 

Pekka sammutti hitsipillin liekin ja käveli sammuttamaan kaasupullon hanan.  Hän nosti lasit otsalleen 

ja pyyhkäisi kämmenselällään hikeä nenänvarrestaan. Hikikarpalot valuivat lasien otsapannan alta 

kulmakarvojen päälle ja silmäkulmien kautta alaspäin. Jos muisti olla siristelemättä silmiään, niin hiki 

valui ohi. Ei hän tietenkään muistanut. Hän siristeli silmiään ja yritti nähdä miten sauma oli onnistunut. 

Pyyhittyään silmiään vielä muutamaan kertaan hän astui lähemmäs ja kumartui sauman päälle. 

Sai luvan kelvata. Kai se nyt yhden kynnön kestää. Se pellonpaskakaan ei nyt niin helvetillisen iso 

ollut. Nyt kun tämä ei vain olisi liian painava Urholle.  

Urho oli naapurin suomenhevonen. Vanha, pieni ja säyseä. Se oli saanut nimensä Kekkosen mukaan. 

Kissa Koiviston mukaan. Siihen presidentillisyys olikin sitten loppunut. Koirat olivat olleet 70-luvulta 

asti Ahteja. Ja aina suomen pystykorvia. Niemisten tapa pitää asiat aina samanlaisina tuntui 

ärsyttävyydessäänkin jotenkin turvalliselta ja rauhoittavalta. Sitä paitsi, jos sinulla on jo ollut kolme 

suomen pystykorvaa, joiden nimi on Ahti, ei sitä neljättä yksinkertaisesti voi ristiä miksikään muuksi. 

Oli nimi sitten tullut Karjalaiselta tai siltä merenjumala Poseidonin suomalaiselta vastineelta.  

Kissat nyt olivat sentään vaihdelleet nimiä, mutta niitä olikin ollut paljon. Ne Pentti oli nimennyt eri 

vallassa olevien hallitusten ministerien mukaan. Pekka ei ikinä muistanut niiden nimiä oikein, paitsi 

sen yhden ison, Manun. Se ei tietenkään ollut enää hengissä. Pekka olikin ottanut asiakseen kutsua 

kaikkia Niemisten kissoja Manuiksi, ihan vain vittuillakseen. Siitä oli viimeisen kymmenen vuoden 

aikana päässyt kehkeytymään jo ihan vitsikin. Vaikka oli se ottanut pari vuotta mennäkseen Niemisen 

jakeluun asti. Pekka hymähti ja riisui rukkasensa ja hitsiessunsa ja laittoi ne paikalleen.  
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Ulos päästyään hän jäi pajan ovenpieleen katselemaan ja kaivoi tupakkansa esiin. Koko talven hän oli 

jaksanut sinnitellä hinkuaan vastaan, kunnes oli helluntain tanssien aikana jätkien kanssa ryypätessään 

käärinyt koko porukalle sätkiä yömyöhällä ja huomannut laittavansa yhden omaankin suuhunsa.  

Nyt, kun hän oli aamukahvin ja tupakan jälkeen lähtenyt saman tien pajalle, päivän toinen sätkä maistui 

aivan taivaallisen hyvältä. Hän nojaili seinään, poltteli tupakkaansa ja mietti, että se kalakeitto ei 

onneksi kauaa lämpenisi. Vaikka ei sitä enää paljoa ollut jäljellä. Mutta toisaalta, kun oli jo koko viikon 

sitä syönyt, alkoi olemaan korkea aika vaihtaa ruokalajia. Toissapäivänä riippumaan laitettu jänis 

saattaisi jo huomenna olla siinä kunnossa että siitä saisi paistin ja keittoa. Ajatus sai veden kihoamaan 

suuhun. Sätkä maistui hyvältä, mutta tyhjän vatsan päälle se kieltämättä vähän juilahteli. Pekka puhalsi 

viimeiset savut suustaan ja pudotti sätkän tuhkakuppina toimivaan vanhaan traktorin moottorin 

kanteen. Sekin pitäisi joku päivä tyhjentää. Eilisen sateen jälkeen se oli ainakin tarpeeksi märkä. Hän 

muisti, miten oli moottorin purettuaan porannut kanteen muutaman reiän. Sadevesi pääsi paremmin 

valumaan pois jättäen kuitenkin tarpeeksi kosteutta jälkeensä, että tumpit eivät syttyneet. Jos eilen ei 

olisi satanut, Pekka olisi saanut kastella stumpit siinä missä kukatkin. Nyt hän oli välttänyt molemmat. 

Ruoan päälle Pekka istui portailla ja raapi vasenta nilkkaansa. Hän oli polttanut sen nokkosissa 

aamukusella. Juhannus oli jo ensi viikolla, hän mietti. Ja silloin ne taas tulevat. Matti nyt vielä meni, se 

oli kasvanutkin täällä, mutta se sen akka, Pia. Ja ne pennut. Vaikka ne vielä olivat ihan ok. Niille riitti, 

kun käski niiden mennä etsimään metsästä jotain. Ihan mitä vaan. Ja ne menivät. Mutta sen akan 

naukumista ja venkoilua hän ei yksinkertaisesti kestänyt. Oli aivan sama, mitä tapahtui tai vaikka ei 

tapahtunut mitään, aina se mankui. Pekka ei käsittänyt, mitä helvettiä Matti näki siinä. Olihan se 

nuorempana ollesaan ollut ihan simpsakan oloinen tapaus, mutta Pekka oli jo silloin saanut tarpeekseen 

sen käkätyksestä ja huutamisesta jo ensimmäisen viiden minuutin jälkeen.  

Sateellahan ketään ei saanut ulos. Silloin ne kyllä yleensä lähtivät kauppaan sillä autollaan. Mikä 

tahansa se olikin. Viime vuonna se oli vielä ollut Toyota, mutta Matti taisi vaihtaa autoaan kahden 

vuoden välein. 

Se, että Matti tuli, oli kuitenkin aina koko kesän kohokohta. He viettivät usein aikaa kalassa tai 

metsällä kahdestaan. Kyllä he puhuivatkin, tai lähinnä Matti, Pekalla ei ollut niin paljon tarvetta siihen. 

Hän oli jo koko vuoden oppinut olemaan hiljaa. Mitä nyt naapurin Manulle piti välillä jutustella, kun 

oikein pahimmat viinanpirut iskivät krapula-aamuna päälle. 

Hän itse piti eniten siitä, että kaikki tuntui joskus ihan kuin ennen vanhaan. Molemmat seisovat 

metsässä hiljaa ja odottavat. Tai istuvat veneessä koukut vedessä eikä kumpikaan sano mitään. Sitten 
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jostain rannalta kuuluu joku molempien lapsuudesta tuttu ääni ja he katsovat toisiaan ja hymyilevät, 

nyökkäävät ja katsovat jälleen muualle päin. Tai kun saunan jälkeen hän korkkaa kaljapullot saunan 

pukuhuoneen vastanhajussa ja ojentaa Matille ja he ryystävät pullon suusta puoli pulloa kerrallaan ja 

röyhtäisevät päälle. Ja taas se sama toisiinsa vilkaisu ja pieni hymy. 

Pekka huomasi liikuttuneensa. Hän työnsi nyrkkiä viereensä tulleen Manun otsaa kohti ja antoi sen 

puskea takaisin. Hän kuuli sen kehräävän kahden kyyneleen valuessa vasenta nenänvartta pitkin kohti 

suupieltä. Ne maistuivat vähän suolalta. Hän pyyhkäisi niiden rippeet ja ryysti vähän nenäänsä 

kaivaessaan sätkävehkeet reisitaskuhousujensa taskusta. Aurinko paistoi etuoikealta ja hän antoi sen 

lämmittää kasvojaan sulkien silmänsä ja pitäessään sätkävehkeitä sylissään. Manu kehräsi ja kiehnäsi 

hänen jalkaansa vasten ja rastaat sirkuttivat jossain aitan takana olevassa pajukossa. 
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HEINÄ 

Viimeinen lapiollinen tuntui yllättävän kevyeltä. Kai sitä oli siinä vaiheessa jo niin tottunut siihen 

mullan viskelyyn, että sen aiheuttamaan kolotukseen ei sen isommin kiinnittänyt huomiota. 

Vasemmassa kyljessä jomotti edelleen ja sen puolen olkapääkin tuntui olevan vähän jäykkä. Olin 

ilmeisesti kuitenkin lapioinut suurimman osan aikaa oikea käsi alhaalla ja oikealta vasemmalle. 

Traktorin käyttäminen olisi ollut paljon helpompaa. Sen hakeminen Niemisiltä olisi vain aiheuttanut 

aivan liikaa kysymyksiä. 

Varsinkin kun olin muutenkin tehnyt tänä vuonna kaiken mahdollisimman pitkälti käsipelillä. Pena olisi 

vielä varmasti vittuillut päälle ja se olisi taas vaihteeksi ollut sellaista molemminpuolista solvaamista ja 

punastelua, joka sitten kuitattaisiin naurahtelemisella ja selkään hakkaamisella. Jos sen päälle 

saunottaisiin, niin koitettaisiin löylyttää ja vastoa toisesta se pahankurinen henki pois.  

Ihan molemmat ja kilpaa, kuin yhteisestä sopimuksesta, vaikka siitä ei mitään tarvinnut etukäteen 

sopiakaan. Jälkeenpäin molemmat muistaisivat tahoillaan vain saunomisen ja siitä jääneen hyvän 

mielen, eikä asiaa enää otettaisi puheeksi. Ja miksi pitäisikään. 

En lyönyt lapiota maahan. Laskin sen kärjen siihen kuopan viereen ja nojasin siihen vähän. Mietin 

hetken sukua ja koko tilaa, sen olemassaoloa ja jatkuvuutta, kunnes nostin lapion olalleni, sylkäisin 

ojaa kohti ja lähdin kävelemään piennarta pitkin talolle päin. 

 

Istuttuani hetken tuvassa kävelin takaisin ovelle ja laitoin kumiterät jalkaani. Auto oli vaivannut minua 

jo eilisestä asti. En minä sitä sinne talliin voinut jättää. Mutta en minä sitä mielelläni lähtisi 

ajamaankaan.  

Tämänpäiväinen Manu oli erivärinen kuin se viimekertainen. Sellainen kokovalkoinen, pitkäkarvainen 

kollinrotjale lähti portaiden juuresta kuin pyssyn suusta ja pysähtyi vasta puutarhan penkin luokse 

päästyään. Katsoimme toisiamme hetken, kissankin silmät olivat vihreät. Se luikahti penkin ali pöydän 

toiselle puolelle ja katosi Niemisen rehupellon timoteiden keskelle.  

Jäin keskelle pihaa seisomaan ja miettimään. Ei tämä kyllä tällä tavoin onnistu, ajattelin. Heilautin 

traktorinsa takana rassaavalle Penalle kättä ja se vastasi heilautukseen. Sen rukkanen olevinaan lensi 

ilmaan sen kädestä sen morjestaessa. Naurahdin, vaikka se teki aina sen saman tempun. Se oli vain 

jotenkin niin tuttu asia. Ihan pennusta asti olin nähnyt sen tekevän juuri sillä lailla. En minä autoa nyt 

voisi minnekään ajaa, kun Pena oli pihalla. Pitää odottaa, että se lähtee jonnekin. 
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Muutin suunnitelmia vähintään kahdesti. Kun Pena vihdoin lähti traktorillaan pellolle ja huiskutteli 

mennessään metsäkukkien raikuessa traktorin hytistä meille asti, otin matkalaukkuni lattialta ja juoksin 

autotalliin. 

Laukku mahtui takakonttiin helposti, vaikka siellä oli vielä Matin ja muiden tavarat. Ne olivat saaneet 

ne sentään vielä pakatuiksi. Koitin olla miettimättä, miten Matti oli kantanut ne autolle. Yritin olla 

ajattelematta, miten lapset olivat pakanneet tavaransa käskettäessä. Yritin, mutta en onnistunut. Teki 

mieli sulkea autotallin ovet ja käynnistää auto. En vain uskaltanut. 

Ajoin auton tallista ja nousin sulkemaan ovet. Vilkaisin vielä ympärilleni. Ei ketään pihalla. Minua 

kylmäsi, tietenkin. Kuvittelin Matin, Pian ja pojat autoon kyytiini, mutta en minä niitä nähnyt, kun 

astuin takaisin kuskin paikalle.  

- Lähdetään, sanoin ja ääneni kuulosti oudolta korvissani.  

Auto nytkähti liikkeelle ja vaihdoin kakkoselle ennen kuin olin risteyksessä. Taustapeilistä näkyi 

valkoinen vilahdus, kun Manu juoksi nopeasti pihan poikki kohti navettaa. Kai sillä oli hyvät apajat 

siellä. 
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ELO 

Sinä iltana se levitti siipensä. Pekkaa ei ollut näkynyt muutamaan viikkoon ja hänen aiemmin 

kylvämänsä ruis lainehti entisellä kesantopellolla ilta-auringon punatessa tuulessa huojuvia tähkäpäitä.  

Se istui nyt talon katolla ja katseli, miten sen siivet aukenivat. Pellolla tähkiä syönyt hirvi säpsähti, kun 

ne tulivat esiin. Se otti viimeiset vihneet suuhunsa ja jolkutteli takaisin männikön suojaan. Ruista tai ei, 

mutta tuntui paljon turvallisemmalta seistä pajukon keskellä märehtimässä, kuin siellä pellolla sen 

tarkkojen silmien alla. 

Siivet aukesivat niin kauniisti. Se sulki ne ja ne menivät suppuun aivan yhtä nopeasti. Sepelkyyhkyn 

kokoinen ja näköinen lintu seisoi yksin talon harjalla aukoen ja sulkien siipiään. Siipiään, jotka olivat 

suhteettoman suuret sen vartalon kokoon nähden. Aivan niin kuin Pekan unessa. 

Mutta toisin kuin siinä, sen nokka oli ihan tavanomainen sepelkyyhkyn nokka, ei siinä mitään hampaita 

kasvanut, eikä se ollut mitenkään tavanomaista suurempi. Ainut poikkeavuus oli siivet.  

Siivet olivat ensinnäkin suuret, suhteettoman kokoiset. Toisekseen ne taittuivat kasaan eri tavalla kuin 

muilla linnuilla. Sen luut olivat alusta asti kasvaneet siten, että ne olivat siivissä ristikkäin toistensa 

kanssa ja muodostivat näin eräänlaisen haitarimuotoisen teleskooppirakenteen. Ne aukenivat nopeasti 

ja sulkeutuivat vielä nopeammin. Ollessaan täydessä mitassa, ne olivat aivan tavallisten linnun siipien 

näköiset, mutta suuremmat. 

Se avasi ne jälleen ja ne lävähtivät sen sivuille parin sadan millisekunnin kuluessa. Ne huojuivat 

nousevassa tuulessa. Sen höyhenet värisivät tuulen tarttuessa sieltä täältä sen siipiin, mutta se ei vielä 

noussut. Se tarvitsi lisää tuulta. 

Sillä vaikka sen siivet rakentuivat linnunluista ja höyhenistä, olivat ne kuitenkin niin raskaat, että 

niiden kannattelemiseksi tarvittiin hieman tavanomaista enemmän ilmaa. Se oli odottanut tätä iltaa 

rauhallisesti koko kesän. 

Koska sen siivet olivat niin suuret, ne olivat kovin epäkäytännölliset näissä olosuhteissa. Niinpä se oli 

kerännyt voimia tulevaa talvea varten ja pomppinut pitkin pihaa jo keväästä asti. Levittäen siipensä 

aina silloin tällöin ihan vain tuulettaakseen höyheniään.  

Se pystyi kyllä lentämään levittämällä vain siipiensä kärjet, jolloin se näytti ihan tavalliselta 

sepelkyyhkyltä. Mutta silloin räpytteleminen oli todella vaikealta ja sen asennon pitäminen vaati 

koordinaation lisäksi lihaskestävyyttä juuri sellaisissa lihaksissa, mitä se ei ollut tottunut käyttämään, 

joten kovin usein se ei sitä tehnyt 

Nyt se tunsi, miten sen energiavarastot alkoivat olemaan valmiita matkaan. Se pääsisi liitelemään 
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kaikessa rauhassa talvehtimisalueilleen Saharan eteläpuolelle. Niinpä se istui talon katolla ja odotti 

sopivaa tuulenvirettä. 

Tuulen tullessa se avasi silmänsä. Se näki, miten ruisvainio talon takana lainehti ja heilui tuulen 

kerätessä voimiaan. Oli kuin tuuli olisi tullut paikalle vain sitä varten, että se saisi ilmaa siipiensä alle.  

Se levitti siipensä ja nojautui eteenpäin odottaen tuulen nostavan sitä ilmaan. Se olisi voinut 

lentää ylös tynkätyyliin, mutta ei halunnut tuhlata yhtään enempää voimiaan kuin olisi tarvis. Siipiensä 

avulla se pystyisi näin lentämään koko muuttomatkan ilman välilaskuja.  

Välilaskut olivat aina riski, varsinkin itäisessä ja eteläisessä Euroopassa. Siellä kyyhkysiä metsästettiin 

syksyisin ihan urakalla. Niinpä se liiti muiden yläpuolella päätä huimaavien ilmavirtojen pitäessä 

huolen vauhdista ja korkeudesta. 

Tuuli huojutti sitä ja kohahteli peltikatolla. Se nojautui eteenpäin. Tämän puuskan aikana sen olisi 

päästävä ilmaan tai se jäisi talon päälle pikkuhiljaa valuvan ukkosrintaman alle. Siellä lentäminen olisi 

sille täysin mahdotonta. 

Tuuli tuntui tyyntyvän ja vetävän henkeä. Se ei kuitenkaan lannistunut, vaan jännitti jalkansa ja odotti. 

Juuri ennen kuin tuuli yltyi jälleen, se sulki siipensä ja hyppäsi täysin voimin ilmaan. Se näytti siltä, 

kun joku olisi singonnut muovisen, siivettömän kyyhkys-atrapin ilmaan keskeltä talon kattoa. 

Kyyhkysen muotoinen möhkäle joka singahti puolitoista metriä ylöspäin. Samalla kun se levitti 

siipensä, tuuli puhalsi jälleen. Ajoitus oli täydellinen. 

Se liiti tuulen mukana ukkosrintaman alta pois. Se kääntyi vielä kerran ja kaarsi pihan,  talon katon ja 

navetan yltä pellon päälle. Se oli jo saavuttanut kolmenkymmenen metrin korkeuden ja odotti lisää 

ilmaa siipiensä alle. Seuraavan navakamman puhurin aikana se kohosi ja katseli, miten pellon 

takanurkassa heiluvien tähkäpäiden väri vaihteli pihlajanmarjanvärisestä puolukanpunaiseksi ilta-

auringon punertaessa tähkäpäissä ja niiden varsilla. Ukkonen teki tuloaan. 
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SYYS 

- Kuules Pekka, Urho sanoi kontatessani ojassa laitumen ohi. 

- Niin? Kysyin ja nostin päätäni, mutta jatkoin silti matkaani hevosen seuratessa minua aitauksen 

toiselta puolelta. 

- Sinun on oikeastaan aivan turhaa kontata siellä. Poliisit kävivät viimeksi kaksi viikkoa sitten, eikä 

niitä nyt näy. Luulen, että eivät ne enää tulekaan, Urho sanoi ja pysähtyi. 

- Miten niin?  

Pysähdyin itsekin. Urhon puheessa oli järkeä. Sitä paitsi, se luultavasti kuulisi ennen minua jos ne 

olisivat tulossa. 

- No ne tuntuivat puhelevan vähän siihen malliin auton ovia sulkiessaan. 

- Aha. Mitenkäs talo? 

- No eipä siinä, poliisin sinetti on edelleen ovella, niin kuin navetassa ja aitassakin. Kellarin ne taisivat 

jättää huomioimatta. 

Urho hamusi lisää heinää suuhunsa ja ryhtyi rouskuttamaan. Ääni kuulosti kyllä kertakaikkisen 

ärsyttävältä. Olisi se ainakin voinut olla maiskuttamatta. 

- No viljat jäivät sitten puimatta, sanoin ja nousin polvilleni. 

- Niin no, ei siinä iso menetys tullut. Ne mitä hirvien ja peurojen jäljiltä säästyi tuli tallatuksi poliisin 

toimesta, Urho sanoi ja maiskautti ruohokönttiä suussaan vielä kerran ennen kuin nielaisi sen. Aloin 

olemaan varma siitä, että se teki sen tahallaan. 

- Ai, miten niin? Aloin pelätä pahinta. Vaikka toisaalta, kyllähän se oli odotettavissa. En minä jälkiäni 

ollut peitellyt ja tähkien muuttuessa punaisiksi sen nyt olisi huomannut kuka tahansa. 

- Niin, Urho sanoi ja kuopaisi vähän maata. Se värisytti lapojensa lihaksia ja heilautti päätään 

kaulaansa ojennelle. – Ne ajoivat Horttanaisen kanssa sen kauhakuormaajan sinne ja kaivoivat ne ylös. 

Kaikki neljä, Urho sanoi ja kääntyi katsomaan minua silmiin. Laskin katseeni ja huokaisin. 

- Saivatko ne kaiken ehjänä ylös? 

- Pienin arkku taisi vähän kolhiintua toisesta päästään, mutta muuten ne tulivat ehjinä. Hyvät arkut sait 

tehtyä. 

- No se tammi oli ihan hyvässä kunnossa. Huonokuntoisin sydänpuu oli kuitenkin vain siellä juuren 

puolella. 

Nousin ylös ojasta ja puistelin vaatteitani. Vaikka ei sillä väliä ollut. Märistä vaatteista märkä muta ei 

ihan samalla tavoin lähtenyt kuin kuivuneena. Tuuli toi mukanaan Urhon laitumen ja naapurin navetan 
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hajua. Se tuntui kiertyvän pääni ympärille ja sai minut kaikesta huolimatta hymyilemään. Olin tullut 

kotiin. 

- No mitäs Pentti, minä kysyin. 

- No mitäs se, sillä on töitä, mutta on ne Hilkan kanssa aika paljon iltaisin puhuneet. Kaikki 

ihmettelevät, miksi sinä teit sen. 

- Kaikki? Ketkä kaikki? 

- No minä luulisin, että tällä hetkellä ihan koko kylä puhuu siitä. Sinä olet peitonnut jopa 

kaupunginjohtaja Ryynäsen syrjähypyt. 

- No perkele. 

- Niinpä. 

Urho tuhahti vähän ja kumartui ottamaan lisää ruohoa. Se heilautti häntäänsä ja tömäytti oikean 

takajalkansa maahan. Oli vielä niin lämmintä, että joitain hyönteisiä tuntui kuitenkin olevan vielä 

hereillä. 

Nousin ojasta ja otin aidasta tukea ja sain tietenkin sähköiskun. Urho hirnahti kun säpsähdin takaisin 

ojaan. Katsoin sitä ja me virnistelimme toisillemme siinä aidan molemmin puolin. Suomenhevosruuna 

ja minä. Astuin takaisin aidan viereen ja silitin sen poskea ja kiitin sitä tiedoista. Se jäi pellolle 

seisomaan hypätessäni ojan yli talojen välissä kulkevalle kärrypolulle, jonka keskellä oleva ruoho oli jo 

kuivunutta ja ruskeaa, valmista syksyyn. 
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LOKA 

Pekka asetti kirveen terän oikeaan kulmaan ennen kuin polkaisi tahkoon vauhtia. Hän oli, toisin kuin 

Niemisen Pentti, asentanut äidin rukin vanhan vauhtimekanismin tahkon kammen tilalle. Penalla oli 

edelleen vanha remmivetoinen iso tahkonsa. Vaikka sitä pyörittikin vesimyllyn akselin sijasta traktorin 

kardaani. Niemisen mylly oli ollut suljettuna siitä asti, kun järven vedet oli ohjattu uutta kanavaa 

myöten alavirtaan. Nykyisin joen paikalla oli pelkkä puro, jossa ei vettä riittänyt kuin kevättulvien 

aikaan. Mylly pysyi kuitenkin kiinni myös silloin. 

Pekka muisti, miten Pentti oli viisitoista vuotta sitten näyttänyt hänelle ja Matille, miten mylly toimi. 

Niemisen ukko oli silloin ollut jo muutaman vuoden toipilaana aivohalvauksen jäljiltä, eikä päässyt 

liikkumaan peräkammaristaan tupaa pitemmälle. Pekka ei enää muistanut puoliakaan, hyvä kuin 

kymmenesosan. Matti taas oli tiennyt myllystä kaiken tietämisen arvoisen. Kai se insinööri ja kaiken 

rakentaja oli jo silloin ollut kukassaan, vaikka he eivät olleet edes rippikouluiässä vielä. 

Pekka muisti, miten silloin oli ollut kevät. Hän tunsi sieraimissaan edelleen talven alta paljastuneen 

maan kostean tuoksun ja kuuli myllyn ohi jokena virtaavan tulvivan puron kohinan. Hän oli sen päivän 

jälkeen tullut myllylle.  

Ei katsomaan myllyä, vaan kuuntelemaan jokea. Hän halusi antautua sen vietäväksi, mutta ei tietenkään 

uskaltanut. Sitä paitsi Matti veti hänet perässään tutkimaan myllyn rakenteita. Pimeässä sen natinat ja 

tuoksut olivat tuntuneet Pekasta entistä turvallisemmilta. Tuntui, kuin illan pimeys olisi myllyn sisällä 

ottanut peitteen muodon ja kietoutunut heidän ympärilleen. Matti oli silloin sanonut pelänneensä. 

Pekka muisti, miten hän oli väittänyt Matille, että pelkäsi myös, sillä hän ei ollut halunnut tuottaa isolle 

veljelleen pettymystä. Vaikka ei hän pelännyt. Pimeyden vaippa oli tuntunut jo silloin niin kauniilta ja 

turvalliselta. 

Matin ja kevään miettiminen sai hänen silmänsä vettymään ja hän otti kirveen pois ja laski sen 

telineeseen. Nyt hänen ei tarvinnut kuin vähän liipata sitä ja se olisi taas kuin uusi. Varsikin oli 

edellistalven tammesta tehty ja oli ehtinyt kesän ja syksyn aikana hioutumaan jo paremmin käteen 

sopivaksi. 

Saatuaan kirveen liipattua teräväksi hän nosti sen seinälle aiemmin teroittamansa sahan viereen ja otti 

puukon tupestaan. Se oli kuitenkin vielä sen verran hyvässä terässä, että hän laittoi sen takaisin. 

Iltapuhteeksi venynyt iltapäivähomma oli nyt tehty. Hän istui ovensuussa ja katseli ulos pimenevään 

iltaan. Pimeä talo näytti jotenkin pieneltä siinä tummuvaa iltataivasta vasten. Hän vilkaisi Niemiselle ja 

näki, miten tuvan ikkunasta kajastavaa ja vilkkuvaa sinertävää valoa vasten näkyi Urhon siluetti. Hän 
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oli edelleen velassa hevoselle. Ilman tämän väliintuloa hän olisi varmasti tappanut itsensä. Onneksi 

Urho oli ehtinyt hätiin. 

Pekka huokaisi, nousi ylös ja heitti sätkänloppunsa tuhkakuppiin ja sulki pajan ovet. 

Vasemmanpuoleinen ovi lenkotti vähän, hän ei vieläkään ollut saanut aikaiseksi korjata alempaa 

saranaa ja nyt ovi roikkui hieman alaspäin. Niinpä sen telkeäminen ei onnistunut ilman isompaa 

ponnistusta. Huominen olisi todella hyvä päivä sen tekemiseen. Tänään sitä ei enää näkisi tehdä. 

Vaikka hakisi öljylampun, niin sen valo ei riittäisi kunnolla. Sitä paitsi, ei ovi siitä mihinkään karkaisi, 

hän ajatteli ja rontosteli kumiteräsaappaissaan tupaa kohti. Huomenna hän soittaisi. 

 

Aamu koitti sateisena ja kylmänä. Valju lokakuinen valo jaksoi valaista tuvan vasta kahdeksan jälkeen, 

joten siihen asti Pekka istui ja katseli päivän tuloa ja joi kahvia ikkunan ääressä olevassa 

keinutuolissaan. Hän oli itse veistänyt sen isälleen tämän kuusikymmentävuotislahjaksi. Lattialaudat 

narahtelivat hiljalleen tuolin jalasten alla ja hellanlevyt naksahtelivat lämmetessään. Muutama hellaan 

viskattu kuusi paukahteli napakasti silloin tällöin ja Pekka huomasi, miten hän säpsähti ääntä. 

  Aina puun paukahtaessa hän muisti, miten oli herännyt nokkauniltaan Matin loman viimeisenä 

päivänä. Hän muisti, miten siististi Matti oli kasannut kaiken autoon. Hän muisti miten hiljaa koko 

perhe oli istunut laukausten jälkeen. Hän muisti, miltä oli tuntunut siivota jälkiä. Hän muisti, miten oli 

jutellut Matille vielä viikkokausia hautaamisen jälkeen.  

Hän otti viimeiset hörppäykset kahvistaan ja sai suun täyteen murenia. Hän käveli tiskialtaalle ja otti 

kauhalla korvosta vettä huuhtoakseen suunsa. Vesi maistui taas syksyn sateilta. Kaivo ei kuitenkaan 

ollut mennyt pilalle, toisin kuin Niemisillä, jotka olivat sadevesiin kyllästyttyään porauttaneet uuden 

syvän kaivon talon viereen ja asentaneet siihen sähköpumpun. Pekka heräsi vieläkin joskus öisin sen 

hurahtaessa käyntiin. Joihinkin asioihin ei ikinä tottunut. Saatuaan suunsa huuhdottua hän käveli 

eteiseen ja veivasi poliisin numeron. 

 

Pekka oli saanut oven saranan kohdalleen ja naulasi sitä juuri ovenpienaan kiinnittämäänsä uuteen 

puuhun, kun poliisit saapuivat. Hän löi viimeiset naulat ja heilautti vasaraa merkiksi siitä, että oli 

nähnyt tulijat. Nämä eivät olleet virkapuvussa.  

Miehet kävelivät pihan poikki katsellen vaivihkaisen oloisesti ympärilleen, kuin ihmetellen Pekkaa ja 

tämän taloa. Pekka laski vasaransa työkalulaatikkoonsa ja pyyhki kädet haalariinsa ja astui käsi ojossa 

miehiä päin. He kättelivät ja menivät sitten sisälle.  
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Poliisit eivät olleet ottaneet kahvia. Olivat vain pyytäneet Pekkaa vaihtamaan jotain mukavampaa 

päälleen ja nauraneet sitten hänen sanoessaan, että tämän mukavampaa sai hakea. Hän ymmärsi kyllä, 

että he eivät ymmärtäneet, joten hän vaihtoi vaatteensa. Juotuaan vielä lasillisen vettä hän käveli 

miesten kanssa ulos. Hän ei kertaakaan osannut kiinnittää huomiota siihen, että toinen poliiseista kulki 

koko ajan hänen perässään, kuin varmistamassa. Miksi olisikaan, ei hän ollut pakenemassa mihinkään. 

Hän katseli, miten navetta jäi oikealle puolelle auton lähtiessä pihasta ja mietti, miten pitkä reissu tästä 

tulisi. Edellisellä kerralla hän oli palannut takaisin melkein kuukauden päästä ja silloinkin kontaten. 

Ajatus sai hänet naurahtamaan. Kuljettajana toimiva poliisi vilkaisi taustapeiliin hämmästyneen 

näköisenä takapenkillä hänen kanssaan istuvan miehen hymähtäessä.  

Kun ne illalla sammuttivat valot sellistä, Pekka saattoi huokaista. Ne olivat pitäneet häntä valveilla ja 

valojen keskellä koko päivän. Nyt, kun oli ilta ja pimeä, hän saattoi päästää maailman päälleen. Hän 

muisti jälleen, miten turvalliselta mylly oli tuntunut kevään kohistessa purona sen kivijalassa ja yön 

tihentyessä. Hän hymyili ja tuuditti itsensä uneen heilumalla hiljaa ynisten kapealla sängyllä. Niin 

kauan kun olisi pimeä, kaikki olisi hyvin. 
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MARRAS 

- Kyllä se sen teki, Janatuinen sanoi ja laski kahvikuppinsa Reijon pöydälle. 

- Minä en kyllä usko. 

- Miten niin? Sillähän oli motiivi, ase ja kaikki mahdollinen siellä. Sitä paitsi se piilotti sen autonkin. 

- No auton piilotus nyt voidaan katsoa johtuvaksi vaikka häpeästä tapahtuneen edessä. Ei se vielä 

tarkoita sitä, että se olisi tehnyt sen. 

- No ase nyt ainakin oli sen. 

- Niin olikin. Mutta Saarisen kertomuksen mukaan hän oli saanut sen isältään, eikä ollut koskenut 

siihen viime vuoden kesän jälkeen. 

- No se nyt oli ainakin ihan paskapuhetta, Janatuinen sanoi ja nojautui ottamaan tupakoita Reijon 

pöydältä. – Siinähän oli sen sormenjälkiä joka puolella. 

- No niin olikin, mutta sehän oli haudannut ne kaikki. Ja laittanut sen aseen sinne veljensä arkkuun. 

- Niin? Ei se siitä viatonta tee. 

- No ei. Mutta se, että se ensinnäkin teki niin ja toisekseen vielä kertoi siitä itse, sotii kyllä sen 

syyllisyyttä vastaan. 

- Niin. Siinä tapauksessa, että se ei laskelmoinut sitä. On sitä tehty ennenkin. Näytellään viatonta ja 

tehdään vuosisadan rikos. 

- No no, Reijo tyynnytteli. Janatuinen näytti vaahtoutuvan taas aivan liiaksi. – Ei tässä nyt ole mistään 

muusta kyse kuin masentuneesta insinööristä, jolla ei ollut enää töitä. Ja jonka elämässä ei työn lisäksi 

ollut muuta. Siltä tämä minusta ainakin vaikuttaa. Se että Saarinen hautasi heidät ja piilotti auton johtui 

luultavasti siitä, että hän järkyttyi tapahtunutta niin kovin ja häpesi veljensä tekoa. 

- Voihan se olla niinkin. Kumpaankaan suuntaan meillä ei ole kuin aihetodisteita. 

- No onhan meillä sentään todistajanlausunnot. 

- No et kai sinä nyt sentään niitä usko?  

Jaatinen kohottautui ja sytytti tupakkansa. Heillä oli oikeus polttaa omassa työhuoneessaan, kun he 

olivat ensin tehneet siitä aseman virallisen tupakkatilan. Ja kun kukaan muu asemalla ei polttanut, he 

saivat sen itselleen. Järjestely kelpasi kaikille, eikä heidän tarvinnut muuttaa omia tapojaan, saati 

tavaroitaan minnekään muualle. 

- Miksi en uskoisi, Reijo kysyi. – Aivan luotettavia lausuntojahan ne ovat. 

- No voi hyvänen aika sentään. Nehän ovat olleet niin kauan tämän Saarisen kanssa tekemisissä, että 

ihan vain ystävyyden vuoksi auttaisivat tätä, vaikka tämä olisi tehnyt, niin, vaikka murhan, heh. 
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- No jaa, Reijo aprikoi ja stumppasi tupakkansa. Tuhkakuppi pitäisi tyhjentää ja se olisi nyt hänen 

vuoronsa. – Minusta se hevonen kyllä vaikutti luotettavalta. Sitä paitsi Tapio takasi sen todistuksen. 

- Niin ja ruuna taas takasi Tapion. Tuollaisia ristiintakaamisia, jotka haisevat jo kaukaa etukäteen 

sovituille. 

- Aivan. Mutta he molemmat sanoivat täsmälleen saman asian. Käsittääkseni toisistaan tietämättä. Sillä 

eivät he ainakaan toisistaan mitään osanneet sanoa. Paitsi hyvää tietysti. 

- No mitä sinä nyt luulet hevosen olevan metsän haltiasta mieltä? Ei tästä kuule hyvä seuraa. 

- Minä rohkenen kyllä olla eri mieltä. Sitä paitsi se saunatontun lausunto on vielä tarkastettavana ja se 

oli melko lailla langettava tämän veljen osalta. 

- No sitähän me emme oikeastaan saa tuomittua. Tai ainakaan tämän pahemmin. 

- Niinpä, Reijo sanoi. – Siellähän hän varmaan seisoo jo joella odottamassa kyytiä. 

- No tuskin sillä siihen kinahmiin niin kauhean kova hinku on. Ainakin se on siihen malliin vielä 

roikkunut siellä kotitalon liepeillä. Niemisen Matti, se norjalainen metsäkissauros, sanoi nähneensä sen 

hiippailevan siellä täällä. 

- Niin olikin. No sekin kyllä puhuu Pekan puolesta. 

- Niinpä. Saatat sinä kyllä olla oikeassakin, Janatuinen sanoi ja stumppasi hänkin omansa vilkaisten 

Reijoon merkityksellisesti kulmiaan kohottaen. 

Reijo nousi ylös ja tyhjensi tuhkakupin oven pielessä olevaan ämpäriin. Hänen kumisaaappaansa 

louskuivat jaloissa mennen tullen. Pussihousut roikkuivat persauksista. Ja kiristivät navan alta. 

Laihduttamaan kai tässä pitäisi ruveta. Reijo huokaisi. Asetettuaan tuhkakupin takaisin pöydälle hän 

nosti katseensa pöydän reunalla jalkaansa heiluttavaan Janatuiseen. 

- Kuule, on se kuitenkin aivan sama meidän jättää se Saarinen nyt tuomitsematta ja katsoa mitä ensi 

kevät tuo mukanaan. 

- No minä myös luulen, että sinä saatat olla oikeassa, Janatuinen sanoi ja hyppäsi pöydältä lattialle. 

Tämän pieksut tussahtivat pehmeästi laminaattilattialle harmaan hiippalakin heilahtaessa vasemmalta 

oikealle. – Tietenkin tämä tarkoittaa, että minun pitää taas kasvattaa parta. 

- No niinhän se taitaa olla, minä olen Unto pahoillani, Reijo sanoi. Hän oli oikeasti pahoillaan. Hän 

tiesi, miten parta kutisi. 

- No minkäs sille mahtaa, Janatuinen sanoi hiljakseen. – Mitä sitä ei tonttu oikeuden puolesta tekisi. 

Sitä paitsi, se taitaa olla ainoa tapa saada totuus selville. 

- Niin. En minä usko, että ne lapset osaavat sille kissalle alkaa puhumaan. Sen kotitontun kanssa ne taas 
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ovat aina tulleet toimeen. Eikä teitä kyllä millään erota toisistanne. 

- Sukunäköä se on, Janatuinen sanoi. – Veikko on kuitenkin pikkuserkku. No, minä tulen sitten 

tammikuussa käymään seuraavan kerran. Jos hyvin käy. 

- Selvä, Reijo sanoi. – Ja hyvät keskitalven juhlat siinä tapauksessa, jos emme ennen sitä näe. 

- Samoin! Muista ostaa vähemmän kinkkua tänä vuonna. Sirkka ei kuitenkaan sitä tarvitse ja tuo sinun 

mahasi alkaa kohta roikkumaan jo polvien päällä. 

Reijo nyökkäsi ja katseli, kun Janatuinen käveli ovesta ulos. Häntä vitutti hiljakseen tämän kommentti 

hänen mahastaan, vaikka oikeassahan Unski oli. Sitä paitsi, hän oli juuri itsekin ajatellut samaa. Reijo 

hymähti itselleen. Janatuinen oli taas, tapansa mukaan, lukenut hänen ajatuksensa. Sellaista se on 

rikosten torjunta tonttujen parissa, hän ajatteli ja istahti takaisin työpöytänsä ääreen tarkastelemaan 

seuraavaa tapausta. Joku metsätonttu oli kuuleman mukaan eksyttänyt kokeneen vaeltajan kairaan ja 

vienyt sillä aikaa tämän avopuolison vihille. Kaikkea sitä. 
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JOULU 

Tammen taimi katseli, miten lumi huuhtoutui maan yläpuolella liki vaakasuoraan. Oli kerrankin saatu 

sellainen talvipäivänseisaus, että se muistettaisiin.  

Sää oli ollut jo viikkokausia ankea ja harmaa, mutta nyt, kun päivä vihdoin alkoi pitenemään, oli 

harmaus vaihtumassa. Tosin aamulla oli ollut pimeää, vielä pimeämpää kuin normaalisti, kun lounaasta 

päin tuleva pilvimassa oli toden teolla saanut peitettyä auringon alleen.  

Taimi muisti katselleensa sen hidasta ja hiljaista vyörymistä taivaan peitteeksi. Sitten, juuri silloin, kun 

sisältä talosta oli kuulunut laukaus, oli ollut hetken aivan tyyntä. Koko tienoo oli tuntunut pysähtyneen 

valmiiksi kuuntelemaan mitä tuleman piti. 

Kun laukauksen kaiku sinkoutui takaisin kivikosta, vyöryi lumimyräkkä kaiken kimppuun. Oli kuin 

koko edellistalven satamattomat lumet olisi yritetty levittää pitkin maisemaa puolen tunnin sisään. 

Vielä onnistuen siinä. Taimi nautti. Se oli saanut nyt juurilleen suojaavan lumipeitteen. Enää sen tarvitsi 

vain odottaa kevääseen ja toivoa, että jänikset jättäisivät sen rauhaan vielä tänäkin talvena. Vuoden 

päästä siinä itsessään olisi jo niin paljon voimaa, että se jaksaisi kyllä kasvattaa kaiken uudestaan. 

Vaikka purisivat poikki, se ajatteli ja uhosi edelleen. Kesän aikana sen asenteet sitä itseään kohtaan 

eivät olleet muuttuneet yhtään sen vaatimattomimmiksi. Ja miksi olisivat. Olisihan se kieltämättä koko 

metsän komein puu jo kahdensadan vuoden päästä. 

Nytkin se oli tyynenä seissyt lumituiskua vasten ja katsellut, miten kotitonttu juoksi sen ohitse 

veritippojen tippuessa parrasta. Päälaella oleva palkeenkieli vain lepatti sen kipittäessä pienillä 

jaloillaan keskelle tuiskua. Sen perässä astellut mies, isäntä itse, ei pitänyt mitään kiirettä, vaan asteli 

hitain, vakain askelin seuraten tontun jälkiä metsän uumeniin. Isännän kasvoilta paistavan tyyneyden 

lisäksi tämän silmät olivat tavanomaista kylmemmän oloiset. Jos tammen taimi olisi ollut 

tunteikkaampi, se olisi jopa säälinyt tonttua. Nyt sen ei tarvinnut. 

 

Pekkakaan ei tuntenut sääliä. Ei hän tuntenut kyllä oikein mitään muutakaan. Hän vain tiesi, että hänen 

olisi saatava tonttu tapettua ja hukattua se jonnekin niin, että se ei pääsisi lavertelemaan poliisille. 

Jos totta puhutaan, niin tietenkin Pekkaa vähän vitutti. Hänen laatimansa suunnitelma oli kaatunut 

siihen yksinkertaiseen, lapselliseen typeryyteen, että hän oli uskonut kaiken menevän suunnitelmiensa 

mukaan.  

Mutta ei. Tietenkään Matti tai lapset eivät olleet vielä päässeet tuonelaan. Ne odottivat 

talvipäivänseisausta siellä, missä olivat kuolleet. Eikä sitä prosessia voinut kuitenkaan jouduttaa 
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enempää kuin mitä Pekka oli tehnyt. 

Sen päälle, että hän oli joutunut yöt päivät pääksytysten kuuntelemaan kuolleiden huokauksia ja 

kokemaan kylmiä henkäyksiä niskansa takaa aina silloin tällöin, hän oli vielä joutunut kotitontuksi 

naamioituneen poliisin kusettamaksi. Tonttu oli vielä päässyt juttuväleihin lasten kanssa ja saanut niiltä 

tiedon asioiden oikeasta kulusta.  

Ihan fiksu veto poliiseilta, mutta silti Pekka ei pitänyt siitä, että hänen suunnitelmansa menisi tällä 

tavoin munilleen. Niinpä hän puristi haulikkoa tiukemmin ja asteli vakaasti tontun pienten jalanjälkien 

perässä syvemmälle tuiskuun ja tuuleen. 

Metsässä lunta oli hieman vähemmän kuin pellolla. Myös näkyvyys oli hetkittäin parempi puiden 

estäessä tuulen kulkua. Se merkitsi myös sitä, että jäljet näkyivät paremmin. Pekka kiristi tahtia, sillä 

hän näki, miten tonttu oli saanut otettua jo kovempaa vauhtia. Ilmeisesti seesteisempi ilma auttoi myös 

sitä. 

 

Janatuinen seisoi oksalla ja odotti. Verenvuoto päälaen haavasta oli lakannut jokin aika sitten hänen 

ehtiessään lausua sulkuloitsun. Hänelle oli tullut sen tuhannen tulenpalava kiire siellä tuvassa. Pahaksi 

onneksi myös Saarinen oli kuullut hänen keskustelunsa lasten kanssa. 

Keskustelu oli kuitenkin ollut hedelmällinen ja hän oli saanut kuin saanutkin nauhoitettua lasten 

huokaukset, henkäykset sekä niiden tulkinnat mukanaan kantamalleen kenttänauhurille. Kun ne 

syötettäisiin aseman tulkkiin, saataisiin raskauttava todistusaineisto kirjattua järjestelmään ja hän voisi 

laskea myös lapset matkalle kohti tuonelaa. Heidän vanhempansahan olivat siellä jo.  

Matti tosin ei ollut lähtenyt ennen viime yötä ja sittenkin vasta Janatuisen pitkällisen taivuttelun 

jälkeen.  

Hän alkoi olemaan väsynyt. Väsynyt työhönsä ja ennen kaikkea väsynyt siihen, että hänen uskonsa 

ihmismielen raadollisuuteen oli tässäkin tapauksessa osoittautunut paikkansa pitäväksi. 

Talon isäntä, Pekka Saarinen, oli loihtinut juhannusyönä veljensä ja tämän vaimon. Hän oli saanut 

heidät sellaisen depression valtaan, että nämä olivat tappaneet ensin yhdessä lapset ja sen jälkeen Matti 

oli tappanut vaimonsa, jonka jälkeen hän oli ampunut itsensä. Janatuisella oli nyt myös käytännön 

näyttöä tapahtuneesta. 

Hän oli seurannut Saarisen puuhasteluja pitkin viikkoa ja nähnyt tämän jatkavan loitsunsa tehoa vielä 

uhriensa kuolemien jälkeen. Ihan vain saadakseen nämä toimimaan vielä kuoltuaankin hänen 

suunnitelmiensa mukaisesti. Suunnitelma olisikin voinut toimia, mutta hän oli unohtanut lapset aivan 



29 

 

täysin. 

Alun pitäenkään hän ei ollut loihtinut lapsia, eikä hän ollut tullut ajatelleeksi, että nämä olisivat voineet 

nähdä hänen astraalikehonsa leijumassa vanhempiensa luona juhannusyön hiljaisina ja valoisina 

tunteina, kun kaikkien piti olla nukkumassa. 

Niin oli kuitenkin päässyt käymään, eikä Saarisella enää ollut mahdollisuutta vaikuttaa lapsiin. Hänen 

olisi pitänyt loihtia heidät ennen heidän kuolemaansa saadakseen loitsun pitämään myös 

tuonpuoleisessa. Niin kuin hän oli onnistunut veljensä ja tämän vaimon kohdalla tekemään. 

Motiivista Janatuisella ei vielä ollut mitään tietoa. Ei sitä ollut tiennyt kukaan muukaan, jonka kanssa 

hän oli haastellut. Hän arveli, että se liittyi enemmän itsetuntoon kuin omaisuuteen, mutta ei kuitenkaan 

voinut olla täysin varma asiasta. 

Tuuli puhalsi muutaman hiutaleen hänen hieman kuivuneen nuttunsa alle. Tunne oli sekä inhottava, että 

mukavasti viilentävä. Hän otti tiukemman otteen sauvastaan ja nojautui männyn runkoa vasten 

odottamaan Saarista. Raikas pihkainen tuoksu leijaili puun rikkoutuneesta kaarnasta hänen nenäänsä ja 

hän hymyili.  


