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1.

”Että mua vitutti aamulla.” Anni lepäsi ison tyynyn päällä ja näytti todella voipuneelta. Sen 

silmät olivat painuneet entisestään ja nahan alta paljastuivat selvästi pään luut. Annin ääni 

oli pieni ja hengästynyt. Jos en olisi tuntenut sitä niin hyvin, mää en olisi ollut varma, että se 

tosiaan sanoi niin. Oltiinhan me puhuttu tästä monesti jo himassa ja syöpäosastolla. Mää 

tiesin, että sitä oli aamulla nimenomaan vituttanut ajatus siitä, että sen piti nyt lähteä tänne 

delaamaan. 

Silittelin Annin ohuita pianistin sormia. Maha-nenäsysteemi oli täynnä vihreää 

limaa. Se ei ällöttänyt mua, olin jo niin tottunut siihen. Mää olin monesti joutunut 

tyhjentämään  ja oppinut painamaan isolla truutalla vettä muoviseen rööriin ja imemään 

jumit pois, jotta nesteet virtaisivat vauhdilla vatsasta ylös. Sumpille mennessä piti aina 

muistaa ottaa myös yrjöpussit messiin. Vierailut Cafe housessa vaati aina valppautta, sillä 

siinä pöydässä Anni ei voinut antaa ylen, vaan meidän piti pujotella pyörätuolilla nopsasti 

ulos, jotta ihmiset eivät olisi pelästyneet. Meitä se vaan nauratti. Mutta mehän oltiin outoja. 

Oltiin aina oltu. 

Diagnoosista oli vasta puoli vuotta. Vittu että se oli niin väärin! Leo oli vielä 

ihan vauva, Juulia ja Verneri eivät edes teinejä vielä. Miten helvetissä ne pääsisivät tästä yli? 

Anni sanoi, että Jussilla oli hyvä suhde Jumalaan, mutta missä vitussa se Jumala nyt oli? 

Sairainta oli se, että Anni oli itse aavistanut, että jotain voisi sattua. Sen äiti oli jopa 

varoittanut sitä. Anni oli äitinsä mielestä liian lihava saamaan lisää lapsia ja Annia pelotti 

äitinsä puheet, sillä se piti mutsiaan noissa asioissa suorastaan noitana. Siitä huolimatta se ja 

Jussi halusivat vielä yrittää. Leo syntyi ja toi ihan valtavasti iloa ja onnea, mutta hintansa se 

vaan vaati. 

 Sivelin geeliä Annin rohtuneille huulille, sumutin nestettä suuhun ja 

hampaisiin. Anni ei enää puhunut, se piti silmänsä suljettuina. Se ei ollut enää täysin läsnä 

täällä. Nousin ylös ja raotin varovasti verhoja. Syyspäivän taivas oli punainen ja aivan 

täynnä valkoista höttöä. ”Anni, siellä sataa lunta!” 

Ovi avautui ja Jussi tuli huoneeseen hätääntyneen oloisena. Tervehdimme. 

Hän astui nopeasti sängyn viereen ja halasi Annia. Niistin nenäni, otin rotsini ja halasin 

Jussia. Halusin jättää heidät toistensa seuraan. Hymyilin sumein silmin ystävälleni. 

”Nähdään, Anni. Hei hei!”

Anni nosti sormensa vaivalloisesti ja heilutti niitä aavistuksen verran. Pihalla punaiselta 

taivaalta ryöppyävä lumi vaimensi äänettömän huutoni. 



2.

Porauslautan ukkoporukassa kaljalla ollessa sen huomas eka kerran, kun pönttöön alko 

lorottaa punasta kusta. Saatana, kyllä sen arvas että nyt on joku propleema alapäässä. 

Tää tapahtu vuonna kaheksankytkaks ja vuodesta kaheksankytkolme mää olen 

ollu rakoton, mulla on tossa mahalla sellaset vehkeet ollu nyt kolkytä vuotta. Työnteko 

loppu lautalla, mutta sen jälkeen hommat alko maalla. Työtä oon nääs tehny säästämättä 

roppaa. Kolkyt vuotta on elämässä levyseppähommaa tehty. Mun roppa ja pää tarttee työtä, 

sellasta se on kun on maaseudun kasvattama. Ukon kanssa mettässä kulu kesät ja talvet. 

Pakko vaan jaksaa, saatana. Kukaan kyselly jaksanko mää, vähäläntä jätkä, tehä sellasta 

työtä. 

Pää on mulla pelannu koko ajan ja oon hakeutunu sellaseen porukkaan, jossa 

keskustellaan paljon. Eukkoa se on hatuttanu, se on erakkoluonne syntyjään. Sen suku 

luulee olevansa parempaa porukkaa, hahhaa, sanonko mää. Vastamäessä se on ollu avuton, 

rääkymässä mua apuun. Se on säästyny paljolta, kun taas mua on urakalla rempattu ja 

useaan otteeseen. Yheksänkytluvun alussa sydänjuttuja. Vuonna yheksänkaheksan löyty uus 

syöpä, mutta naps vaan ja matka jatku taas letkujen kanssa. Kussu en oo kolmeenkytneljään 

vuoteen, mutta kusen kanssa joutunu pelaamaan sen eestä. Eukko hermostu hajuun jo alkuun 

ja alko nukkuun omassa huoneessaan, sellanen pesäero me on tehty, mutta eukkona se on 

pysyny. Se on hyvä se. 

Elämä on kohdellu eukkoa hellällä kädellä. Just kun mun kunto alko kunnolla 

huonontua, sen oma kunto alko suorastaan romahtaa. Sehän nääs sekos kokonaan. Se alko 

valvoa yöt ja hukata kamojaan joka puolelle kämppää. Lokakuun lopussa se meno alko 

oleen sellasta että se on nyt lukkojen takana. 

Sen jälkeen tyttö hommas mulle kämpän palvelutalosta, mutta tää on melko 

paska mesta. Saunaan ja pesulle menoa joutuu oottamaan, ruoka on kamalaa sotkua, enkä 

mää muuta syökään enää ku puuroa. Tyttö mulle käy kaupassa ja juoksee lääkkeet ja maksaa 

laskut. Joskus me mennään hakkaamaan ärrälle rahakonetta, samaan tapaan ku vanhaan 

hyvään aikaan Hervannassa Duossa. 

Mutta nyt tää elämä alkaa olla tässä. Onhan tässä jo eletty. En mää tästä 

sängystäkää enää paljon nouse. Tää on mun pääteasema. Eukko elää omassa kuplassaan 

surutta ja murheetta, ja se on hyvä se. Mun vuoro on nyt lähteä. Johan tässä jo on eletty ja 

koettu. Hyvä elämähän tässä on mulla ollu. 



3.

Näky oli lohduton. Iso mies makasi letkuissa kasvot turvonneina. Eniten hirvitti hiukset, ne 

olivat hikiset ja takkuiset. Kaisa yritti selvitellä niitä ja kertoi hoitajille, kuinka tärkeät nuo 

hiukset olivat Jounille. Sen jälkeen teho-osaston mieshoitaja oli tuonut kotoaan tyttärensä 

hiussuihkeen ja toisen hoitajan kanssa he olivat selvitelleet ja letittäneet miehen hartaudella 

kasvattamat hiukset. Kun Jouni heräsi nukutuksesta ja näki hiuksensa, hän itki. Maailmassa 

oli helvetisti inhimillisyyttä. 

Kun Jouni siirrettiin teho-osastolta, alkoi taistelu elimistössä kasvavaa sieni- ja 

bakteeriarmeijaa vastaan. Kaisa huomasi, että kukaan ei ole niin sinnikäs kuin suomalainen 

kirurgi, joka turhautumatta jaksaa suunnitella uusia kikkoja ja keinoja, joilla vajavaiset ja 

silvotut elimet saadaan taas toimimaan.  Tottakai he molemmat halusivat uskoa kirurgeihin, 

vaikka Kaisa kutsuikin heitä vähättelevästi action maneiksi. Mutta työtäänhän ne vaan 

tekivät, kyllä sen Kaisakin myönsi. 

(Tehohoidon aikana oli sattunut yksi kiusallinen juttu. Se kai huomattiin vähän 

niin kuin sattumalta hygieniatouhujen yhteydessä. Kun kirurgi sitten oli seuraavan kerran 

huuhdellut vatsanpeitteiden tulehduspesäkkeitä, hän oli samalla poistanut tulehtuneen 

esinahan. Jouni oli aikoinaan kertonut itsekin vitsiä miehestä, joka oli mennyt lääkäriin 

näyttämään vehjettään. Lääkäri oli tutkaillut sitä aikansa ja kirjannut sitten 

dokumentteihinsa: KJVK. Mies oli tiedustellut, mitä se oikein mahtoi tarkoittaa, johon 

lääkäri oli todennut lakonisesti: ”Käytetään jatkossa vain kusemiseen”.)

Kun Jouni tuli vihdoin kotiin, hän oli ohutihoinen ja hauras vanhus, kuin auton 

alle jäänyt rähjääntynyt varis. CT-kuvien mukaan uusi kasvain muhi jo keuhkojen alaosissa. 

Sairaalassa sängyn vieressä oli seissyt viimeisenä aamuna nöyrää valkotakkista sakkia. 

Kaisa oli kiittänyt kaikkia, sanoi, että se kaikki oli tehty mitä oli voitu tehdä. Jouni oli 

huojentunut, häntä ei enää kukaan ronkkisi. 

Jouni istui sängyllä hämärässä huoneessa. Oli lokakuu, mutta Kaisa oli 

kiinnittänyt ikkunoihin jo jouluvalot. Hän veti kertakäyttöhanskan käteensä ja siveli 

kylmägeeliä Jounin luiseen yläselkään. Sitten hän riisui hanskan, ruiskautti muutama kerran 

hoitoainetta sormiinsa ja hieroi sen Jounin hiuksiin. Hän otti harjan ja oikoi hellästi harvat 

niskaan ulottuvat haivenet. Jouni huokaisi tyytyväisenä. Maailmassa oli niin valtavasti 

rakkautta ja hellyyttä.



4.

- No niin, oliks tässä ny kaikki?

- Joo, tässä on kaikki. 

- Tarviiksää rahaa tai jotain, onkssulla ruokaa siällä?

- On, on

- Käydään sit viikonloppuna kaupassa, mää ostan pari kassillista ruokatavaroita, käydään 

vaikka Cittarissa

- Tosi kiva, kiitti mutsi

- Ja muistat sit pyytää apua, jos sulla on tiukkaa. Ja vuokran muistat maksaa aina ajallaan

- Joo, joo

- Ja muista, aina voi soittaa ja pyytää lisää maksuaikaa

- Joo. No niin, mää alan nyt valua tästä.

- Voi voi, mun poika, mun vaavini. 

- Niinpä niin, vauvas muuttaa ny omaan kotiin, miltä tuntuu? Kai sää oot tätä jo vähän 

oottanut, myönnä pois.

- Nii… mää luovuin susta jo osittain silloin kun sää köllötit täällä nahan alla. Lainassahan sää 

mulla oot vaan ollu

- Älä nyt ala poraa…  voi äiti

- Joo, joo on taas niin noloo, tuus tähän, anna mää halaan sua. Mun iso poika. Kyllä sää 

pärjäät, sää oot aina ollu niin pärjäävä ja fiksu

- Ai fiksu, mää vai

Ooot sää, oothan sää vähän hölmökin joskus, mutta mokista oppii

- Niinpä niin

- Moikka ny, soita sit kun oot kotiutunut

- Joo, tuu sit käymääm 

- Joo mää tuun

- Moikka sit!

- Moikka! 



5.

Valaan huutoja ja syvyyksiin uppoavia rukouksia, joita eri taajuuksille viritetyt 

vastaanottimet koettavat tavoittaa. Kuuroon huutoon aukeavia suita ja ilmaa harovia raajoja. 

Kodittomat askeleet keltaisiksi maalattujen käytävien lattioilla. Satunnainen inhimillinen 

kosketus ja alati vaihtuvat kasvot, jotka laukaisevat koodiston. Pinnan alla systeemi 

tunnistaa etunimet, joilla rakkaita on joskus kutsuttu. 

Milloin kaikki alkoi muuttua? Milloin mieleen muutti vieraus ja sysi pois tutun 

ja turvallisen todellisuuden? Pakotti piilottamaan huiveihin ja pyyheliinoihin kaikki rakkaat 

esineet. Kuka kutsui kaikki ne oudot ihmiset huoneisiin? Ne tulivat ja poistuivat, ne 

saattoivat nukahtaa viereen ja kuiskutella korvaan inhottavia asioita. 

Ensin tuli aalto ja pakotti irrottamaan jalat pohjasta. Se heijasi ja heijasi 

loputtomiin, ei laskenut pois. Ulapalle nousi sumu ja kietoi kaiken harmaaseen syliin. Öisin 

joku koputteli hauraaseen ruutuun, se oli varmasti se varis. 

Silmikon takaa on vaikea katsoa, saati kuulla tai haistaa tai tuntea. Joskus 

kapea sormi työntyy ristikosta ja sitten katoaa taas. Kaikki tapahtuu panssarin alla, virtaavat 

joet ja vasaroiden pauke. Se on tasainen rytmi. Joskus joku lintu pääsee ulos. Se on ihan 

pieni lintu, sen laulu hukkuu lokkien ja naakkojen narinaan. Hus hus, antakaa sen olla. Se 

haluaa vain istua ihan rauhassa lapaluiden suojassa, rakentaa sinne kotinsa, laskea munansa 

ja hautoa. 

Ja kun taivas taas aukaisee sinisen katseensa, pienet sokeat poikaset aloittavat 

oman laulunsa. Kun kuuntelee niiden laulua, voi myös haistaa tuulen, maistaa purojen 

solinan ja tuntea vastasyntyneen lapsen ihon tuoksun. Lopulta hopeiset suomut alkavat 

hapertua ja tipahdella. Kaikki linnut karkaavat ulos ja valtaavat horisontin. Usva katoaa ja 

aallot vaimenevat. Mutta rytmi, rytmi ei katoa. 


