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1 JOHDANTO 

Tämän novellikokoelman pohjana toimii vuosien varrella näkemäni unet lapsuudes-

tani aina tähän päivään. Unet ovat irrationaalisia ja vaikkakin sisällöltään riippuvaisia 

näkijästään, myös täysin näkijänsä hallitsemattomissa. 

Ihmisten näkemät unityypit ovat hyvin erilaisia. Lucid- tai kirkasuneksi kutsutussa 

tilassa uneksija hallitsee unta täysin ja on tietoinen olevansa unitilassa. Unihalvauk-

sessa ja valveunessa ihminen on osin hereillä, jolloin unihahmot ja –maailma sekoit-

tuvat todellisuuden kanssa. Tavallisin unityyppi on se jota emme hallitse lainkaan ja 

jota voimme vain muistella aamulla herätessämme. 

Päätin kirjoittaa unistani koska muistan ne erittäin yksityiskohtaisesti ja koska näke-

mäni unet ovat monesti mietityttäneet minua. Unissaan ihminen käsittelee omaa tun-

nemaailmaansa ja sen solmukohtia sekä järjestelee tietämiään asioita. C.G Jungin 

sisäisen maailman kehityksestä kertova kirja Unia, ajatuksia, muistikuvia on varsin-

kin herättänyt haluni tutkia uniani ja niiden kautta alitajunnan kertomia piiloviestejä. 

Usein nuo viestit ovat kryptisiä ja ristiriitaisia todellisuuden kanssa, mikä omissa 

unissani ilmenee tuttujen, turvallisten ja ystävällisten henkilöiden ristiriitaisella ja 

toisinaan vihamielisellä käytöksellä. Nämä käytöstyypit eivät ole henkilöille todelli-

suudessa ominaisuuksia, vaan muiden unien elementtien tapaan symboloivat näkijän 

omia sisäisiä, käsittelemättömiä asioita. 
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2 UNINOVELLIT 

 

2.1 Nuku, nuku rakkaani. 
 

Olin sairaalahuoneessa ja istuin metallisella sängyn reunalla. Muovinen väliverho oli 

vedetty sivuun ja huoneessa käyskenteli kaksi sairaanhoitajaa, toinen valmisteli apu-

pöydällä olevia metallisia instrumentteja ja ruiskuja. 

Pitelin sylissäni vauvaa.  

Tiesin, että se on minun. Nimenomaan se, en kokenut minkäänlaista tunnesidettä pi-

telemääni olentoon. Sen iho oli ryppyinen ja tummempi kuin omani, silmät niin vaa-

leansiniset ettei pupillejakaan kyennyt erottamaan kunnolla. En tiedä oliko se sokea. 

Se ei osannut kävellä vielä, mutta oli aika iso ja oppisi pian kai ensimmäiset sanansa.  

’’Sattuuko se?’’ Kysyin hoitajalta joka piteli kädessään vanhanmallista ruiskua. Hoi-

tajan tarkkaan punatuille huulille nousi hymy ja tuo pudisteli lähes herttaisesti pää-

tään. 

’’Ei se satu, kaikki tapahtuu anestesian aikana.’’ Hoitaja vakuutteli ja napautti kyn-

nellään ruiskua pari kertaa. 

Hoitaja otti vauvan kädestä kiinni. Minusta käsi oli liian laiha terveen lapsen kädeksi, 

ystäväni on vasta saanut lapsen ja hänen lapsensa käsi on paljon pulleampi. Hoitaja 

tyhjensi ruiskun sisällön vauvan suoneen, mikä sai sen kiemurtelemaan kivusta ja 

änisemään. 

Tajusin jonkin menneen pieleen pian. Vauvan oli pitänyt kuolla kivutta, siksi olin 

tullut tänne. Jotta se saisi myrkkyä ja kuolisi. 

Sen ei ollut pitänyt sattua. 

Nyt vauva kuitenkin oli sylissäni ja kiemurteli kivusta myrkyn levitessä sen avutto-

maan kehoon. Hätäännyin ja aloin hyssytellä vauvaa, hytkyttelin sitä sylissäni tuudi-

tellen ja kävelin ympäri huonetta. Vauva alkoi itkeä, kurkkuani puristi. Äkkiä se ei 

ollutkaan enää se, vaan hän. Aivan kuin olisin viimein sisäistänyt tai hyväksynyt sen, 

että vauva oli minun. Hän oli minun lapseni, minä olin antanut hänelle elämän. Elä-

män, jonka myrkky turmelisi kuolemaksi. 

Tunsin kuinka poskilleni vierähti kyyneliä. 
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’’Ei mitään hätää, kulta,’’ kuiskailin lapsen korvaan. ’’Kaikki on pian ohi’’. 

Lohduttaakseni vauvan kipuja nostin hänet povelleni ja annoin imeä rintaani.  

Vauvan kivulias yninä lakkasi, silittelin hänen lähes kaljua päätään samalla kun hän 

kuunteli sydämenlyöntejäni. 

En tiedä mitä hän sanoi, mutta tiedän sen tarkoittaneen ’’Rakastan sinua’’. Sanat sai-

vat minut parahtamaan siitä tietoisuuden tuskasta, mitä olin mennyt tekemään. En 

tehnyt enää muuta kuin itkin. Itkin ja vaikersin ja huusin tekoni hulluutta niin, etten 

osaa sanoa milloin lapseni rintakehä lakkasi liikkumasta. 
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+ - 0 
 

Olen kartanossa, joka on rakennettu puusta. Kattopaanut ovat vanhoja ja pölyisiä ja 

käytävällä oleva matto lähes puhki kulunut. Käytävä, jossa seison, on toisessa ker-

roksessa. Maassa aivan seinän vieressä on kolme kiveä, ne ovat pyöreitä ja sileitä 

kuin pikkulinnun munat. Poimin ne ja suljen tiukasti nyrkkiini lähtiessäni kävele-

mään käytävää eteenpäin. Tiedän mitä tehdä. Ja vaikka myös tiedän, että se mitä tu-

len tekemään on hyvin väärin, tulen tekemään sen silti. Se on ollut väärin aina en-

nenkin nähdessäni tämän unen. 

Käytävä aukeaa vasemmalle eteisaulaksi, jonka keskellä on suuri matto. Maton pääl-

lä seisovat ala-asteen luokkalaiseni sellaisia kuin heidät tunnen sen ikäisenä. 

Katson heitä ylhäältä käytävältä kuin suurin tuomari, viimeinen päättäjä. Toisella 

seinällä korkealla on tumma käkikello, jonka viisarit näyttävät sen soivan aivan het-

kellä millä hyvänsä. Katson alas luokkalaisiini. En tahdo heidän kuolevan. Käsissäni 

olevilla kivillä voin heittää seinällä olevan käkikellon rikki. Jos teen sen, he eivät 

kuole eikä lattia nielaise heitä. 

Mutta tiedän, että jos en anna heidän kuolla, jotain kamalaa tapahtuu. 

Jotain hyvin, hyvin kamalaa.  

Jotain, minkä rinnalla heidän kuolemansa olisi pientä. 

 

 

Viisari raksahtaa kahteentoista ja käkikellon ovet aukeavat. Juuri ennen kuin puinen 

lintu ehtii huutaa ensimmäisen kerran, viskaan sitä kivellä. Pieni lintu menee rikki ja 

koko kello putoaa. Samalla hetkellä kaikki lapset juoksevat äkkiä ulos ja rintani täyt-

tää ahdistus teostani. 

Kävelen hitaasti ulos ja katselen ympärilleni. Kaikki tuntuu tapahtuvan hidastetun 

epätodellisesti. Epätodelliselta se tuntuukin, nähdä jokainen maailman aikuinen jah-

taamassa lapsia. Heillä on käsissään vaahtosammuttimen kokoiset lääkeruiskut suu-

rine neuloineen. Ruiskuissa lukee vain yksi asia: + - 0. 

Heidän ainoa tarkoituksensa on enää saada kiinni jokainen elävä lapsi jota maa pääl-

lään kantaa ja pistää heitä kuolettavalla ruiskulla. 

Alan juosta kuten muutkin lapset. 

Ja tiedän, että kun en enää jaksa juosta, tämä viimeinen leikki ohi. 
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Monipäinen peto 
 

Valkeus. 

Se ympäröi kaiken ja on kaikkialla. Se jatkuu äärettömiin sekoittaen ajan ja paikan ja 

kadottaa horisontin täysin. Istun maassa, ylläni on valkea vaate. Se on kuin kaapu tai 

löysä mekko, yltää nilkkoihini asti. Olen lapsi, ja kanssani on kaksi muuta lasta. Ra-

kennamme käpylehmiä ja äitini seuraa vähän matkan päästä hymyillen rauhallista 

leikkiämme. 

Äkkiä taivas välähtää ja kohottaessani katseeni näen valkean nuolen joka halkaisee 

taivaan lentäessään ylitseni. Seuraavaksi tajuan itkeväni. Puristan äitini valkoista 

vaatetta ja peitän itkuisia kasvojani piiloon kankaaseen. 

’’Äiti miksi? Miksi?’’ Kysyn ja vaikerran. Äiti katsoo alas minuun surullisena sil-

missään piiloteltua kauhua jota ei tahdo minun huomaavan. 

 

Seison äkkiä tiellä. Olen paljain jaloin, maa on kivistä soraa, kalliota ja hiekkaa. Se 

vie ylöspäin pitkin vuorenrinnettä. Ilma on kuivaa ja pölyistä ja kaikki näyttää pala-

neelta ja kuolleelta. Katson mäenrinnettä alemmas kallion reunustamaan laaksoon, ja 

näen pedon. 

Sillä on monia päitä, ainakin viisi, pitkien kaulojen varassa. Ne kaikki yhdistyvät yh-

teen ruumiiseen jolla on häntä ja neljä raajaa. Pedon päät huutavat ja ulvovat ja ihmi-

set alhaalla kiljuvat paetessaan. Peto kauhoo heitä suurilla jykeväkyntisillä kourillaan 

suihinsa ja syö heidät kesken paon. 

 

Lähden juoksemaan mäenrinnettä ylös kauhuissani. Olen yksin, kukaan muu ei ole 

mäellä. Juoksen nopeasti tietäen että jos en ole tarpeeksi nopea, on liian myöhäistä. 

Tämä ’liian myöhäistä’ on tunne jota en osaa selittää mutta jonka tiedän todelliseksi 

ja paikkaansa pitäväksi. 

Sitten näen pallon. Se on punainen, nyrkkini kokoinen. Se on se, jonka kiinni saami-

nen on käymässä myöhäiseksi, sillä peto ehtii nielaista kaikki kitoihinsa. 

Juoksen palloa kohti, mutta mitä lähemmäs luulen sitä pääseväni, sen kauemmas se 

tuntuu menevän.  
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Lopulta päädyn mäen päälle. Siellä on yksinäinen, vanha liukumäki rakennelma jon-

ka ennen kirkkaat värit ovat jo haalenneet. Kiipeän sen tikapuut maja-tasolle, ja näen 

tuon punaisen pallon olevan aivan liukumäen alun reunalla. Se kierähtää alas ja kato-

aa liukumäkitunneliin. 

Menen äkkiä pallon perään liukumäkeen ja lasken nopeasti alas. Tunneli tuntuu jat-

kuvan ikuisuuden aina uusine käännöksine oikeaan ja vasempaan ja ihmettelen, 

kuinka pitkä se voi edes olla. Lopulta liukumäki loppuu ja putoan alas metrin verran 

ja uppoan johonkin. Kauhon tieni ylös, ja kauhu valtaa koko olemukseni. Olen pal-

lomeressä, joka on täynnä samanlaisia punaisia palloja kuin se pallo jota jahtasin. 

Mutta vain yksi pallo on oikea. Ja äkkiä tajuan, etten tule millään ikinä löytämään 

tätä tärkeää jahtaamaani esinettä ennen kuin on jo liian myöhäistä.  

Kuulen kuinka arvokkaat sekunnit valuvat tyhjiin.  

Sitten tulee hiljaista, ja pimeää.  

Ei ole enää valkeutta, ei tule koskaan tulemaankaan.  

On vain pimeys ja tyhjyys. 
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Haaha 
 

Olipa kerran kaupunki. Se ei ollut suuri kaupunki, muttei aivan pienikään. Juuri tar-

peeksi iso, jotta sinne saattoi vieras eksyä mutta myös niin pieni, että sen kaikki sa-

laiset kujat ja nurkat saattoi tuntea. 

Kaupunkiin käveli hiekkatietä pitkin tyttö. Hänen maantien väriset hiuksensa oli lei-

kattu juuri tasan leuan alle, sinapinvärinen poolopaita peitti kaulan. Tyttö oli uusi 

kaupungissa. Hän ei tiennyt miksi oli tullut sinne tai mistä oli tullut. Matkansa kulus-

ta tietämättömänä hän käveli katuja. Erään vanhan kaupparakennuksen vierellä hän 

kuuli ääniä perunakellarin luukun takaa. Luukku oli osin rikki, ja utelias tyttö mahtui 

juuri ja juuri livuttautumaan siitä sisälle. Kellari oli suuri ja pölyinen. Pölyn peitteen 

alta näkyi risoja huonekaluja, vanhoja sähkötarvikkeita, suuria hehkulamppuja, hal-

jenneita porsliininukkeja ja vaikka mitä. Perällä oli vanha, 1920-luvulta oleva auto. 

Auto oli yhtä pölyinen kuin kaikki muukin mutta sitä oli korjailtu. Tytön jo käännyt-

tyä lähteäkseen hän tajusi vanhan miehen joka katsoi häntä leveälierisen vihreän 

hiippalakkinsa alta. Miehen parta oli pitkä ja näytti naavalta joka kasvoi aina hiusra-

jansa leukaan asti. Mies ärähti ja huitaisi käyrällä kävelykepillä ilmaa säikäyttäen 

tytön juoksemaan nopeasti pois. 

 

Seuraavana päivänä tyttö kuitenkin palasi taas perunakellarin luo. Mies ei ollut enää 

niin vihainen huomattuaan, ettei tyttö ollut käynyt varastamassa mitään. Sen sijaan 

vanha mies näytti siltä kuin olisi muistanut tytön, ja tytöstäkin vanha mies tuntui 

etäisellä tavalla tutulta, kuin isoisältä. Tyttö alkoi käydä päivittäin, pyyhki pölyjä ja 

auttoi vanhaa miestä korjaamaan vanhaa autoa. Miehen silmät hymyilivät surumieli-

sesti tuon katsoessa tyttöä. Ei siksi että mies olisi surkutellut itseään, vaan pahoillaan 

tytön puolesta. Mies myös mutisi monesti autoa korjatessaan, että kun rakkine olisi 

valmis, hän veisi vielä tytön pois niin. Ettei tuon tarvitsisi enää paeta. Tyttö vain hy-

myili, ymmärtämättä miksi muka olisi pakenemassa. Tähän kaupunkiin tulo oli ollut 

vain hassua yhteensattumaa. 

 

Eräänä päivänä tyttö oli taas aamusta kävelemässä perunakellarille. Kaupan kivisillä 

portailla istui haalaripukuinen ukko vuolemassa puun palaa. 

’’Kellariinko sitä ollaan menossa?’’ ukko kysyi ja tyttö nyökkäsi. 
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’’Hassu juttu. Haaha inhoaa ihmisiä eikä anna kenenkään mennä sinne,’’ ukko virk-

koi asiaa sen enempää selittelemättä ja jatkoi vuolemista ja heinänkorren pureskelua. 

Harmaita pilviä kerääntyi taivaalle sateen merkiksi, ja tyttö laskeutui perunakellariin. 

’’Kohta se on valmis,’’ vanha mies mutisi partaansa kiristäessään pyörän lokasuojan 

mutteria. 

’’Ja kun se on valmis, vien sinut pois.’’ Mies sanoi, ja hymyili toiveikkaana. Tyttökin 

hymyili ja sanoi käyvänsä ylhäällä hakemassa ruokaa kaupasta.  Taivaalta satoi jo 

vettä ja tyttö sulki perunakellarin luukun perässään. Ulkona käveli humalainen mies. 

Miehen askel horjui ja oli epävakaa. Tyttö oli menossa kauppaan kun mies tarttui 

tuon poolopaidan hihasta. Päihtymystään mies ei ymmärtänyt satuttavansa tyttöä jo-

ka riuhtoi itseään irti sateessa ja alkoi huutaa. Haaha kuuli huudon alhaalta ja hyppäsi 

auton ratin taa käynnistämään moottoria. 

Mies ei tahtonut päästää irti tytön kädestä vaikka tyttö jo hätääntyi. Äkkiä tyttö py-

sähtyi kuin langoistaan roikkumaan jäänyt marionetti. Tytön silmät kääntyivät ympä-

ri ja näyttivät uppoavan kuoppiinsa ja kehon venyvän kun lämmöstä sulava vaha, 

leuan laskeutuessa kuin sijoiltaan alemmas. Mies päästi irti kauhuissaan tytön käsien 

suipentuessa ja kasvaessa päistään, kunnes kämmenien sijaan tilalla oli kahdet suuret 

sakset kuin ravulla. Mies kääntyi ympäri juostakseen pakoon, mutta seisahtui korah-

taen niille sijoilleen toisen saksista iskeytyessä rintakehänsä läpi. Tilanteen nähneet 

ihmiset kiljuivat kauhusta miehen veren valuessa ja sekoittuessa sadeveteen ja tyhji-

en silmien kääntyessä katsomaan vuorostaan heitä. 

 

Perunakellarin luukku räsähti auki auton tullessa sieltä ulos. Haaha astui ulos ja jäi 

järkyttyneenä katsomaan näkyä joka oli toistunut monissa kylissä jo aiemmin. Maa 

oli veden ja verensekaista mutaista liejua jossa lojui kyläläisten päättömiä ruumiita. 

Hirviö seisoi niiden keskellä saksineen leuoissaan ihmisten päitä jauhaen. Ainoat ää-

net olivat auton moottorin yskintä, sateen kohina ja leuoissa rikki rasahtelevat kallo-

jen palaset. 
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Linnoitus 
 

Näen sinistä. Pelkkää sinistä, aaltoilevaa pintaa joka välkehtii allani. Hetken päästä 

kuva tarkentuu kuin nousisin korkeammalle ja tunnistan meren aavan, joka kantautuu 

loputtomiin joka ilmansuuntaan. Katsoessani edemmäs näen matalan viivan vedenra-

jassa. Näkymä lähenee ja selkeytyy horisontista maanrajaksi, matalaksi ja mäettö-

mäksi jolla on vain yksittäinen suuri rakennelma. Se näyttää kaukaa valkeana hohta-

valta linnoitukselta jota suojaa pitkä muuri ja muutama torni. Ylväs rakennelma, joka 

kuvastaa pysyvyyttä ja voimaa. 

Linnoitus lähestyy, ja auringon luoma valon aura hälvenee sen ympäriltä vähitellen. 

Ihailun sijaan henkeni salpautuu. Näen raatoja. Tuhansia ja taas tuhansia teurastettuja 

lampaiden raatoja. Vatsasta kaulaan asti auki vedettyjä niin, että niiden veri ja sisäl-

mykset tahrivat toistensa villat. Pinottuina päällekkäin suuriksi muureiksi ja torneik-

si, jotka eivät läheltä näytä enää kauniin valkeilta kuin kalkilla päällystettyinä vaan 

kuolemaa henkivinä hulluuden manifesteina. Näen linnoitusta eri puolilta, kuin elo-

kuvakamera kiertäisi ja esittelisi näkymiä. Sitten kuvasuunta vaihtuu takaisin merelle 

päin. Kaukana siellä parveilee lokkeja lähellä vedenpintaa ja näen suuren veneen. 

 

Olen meressä. Olen ensi kertaa todella läsnä unessa enkä vain katsomassa. Potkin 

vettä allani ja nappaan kiinni vedessä räpistelevästä lokista. Se kirkuu kun revin sen 

siivet irti ja heitän kuolemaan kituvan eläimen pois. Ja otan kiinni seuraavan repiäk-

seni senkin siivet, vesi ympärilläni on veristä ja pinnalla kelluu valkoisia sulkia ja 

höyheniä. En osaa selittää miksi teen näin.  

Tiedän vain, että minun täytyy. 
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Ällötys 
 

Olen kaupassa äitini kanssa, tarkemmin sanottuna Seppälässä. Sieltä löytyy usein 

halpaa pikkukrääsää, ja nyt äiti on mielikseni näköjään lähtenyt katsomaan huvittavia 

uusia muovisia trendilaseja. Sovittelemme niitä päähämme huviksemme mitään os-

tamatta. Ylläni on valkoinen paita ja farkut. En pidä valkoisia vaatteita koskaan. Mi-

nulla on ollut niitä muutamia, mutta ne jäävät aina kaapin perälle. 

 

Kävelemme kaupasta ulos, olemme aivan tienvarressa. Jäämme seisomaan siihen 

katsomaan tietä, odotamme kyytiä. Isä taitaa olla tulossa hakemaan meitä. Katselen 

ympärilleni äidin taas katsoessa minua. 

’’Sulla sitten on tota painoa alkanut kertyä.’’ Hän sanoo yllättäen. Menen hämilleni 

ja katson itseäni. Näen vatsan vähän pilkistävän paidan reunan alta ja nolona vedän 

paitaa alemmas. 

’’Juu, tiedän kyllä..’’ Puhun hiljaa häpeissäni huomiosta. Äiti puistelee päätään. 

’’Ihan totta, tollanen on ihan kamalan näköistä. Eikö sua yhtään hävetä?’’ Hän pu-

hahtaa ja kyyneleet nousevat epäuskosta silmiini. Minua oksettaa ja tunnen ihoani 

kihelmöivän inhosta joka kehittyy mielessäni itseäni kohtaan. 

’’En mä tiedä mitä tehdä! Mä ole yrittänyt!’’ Alan lopulta itkeä ja täristä. 

’’Mitä mun muka pitäs tehdä? Lakata kokonaan syömästä?!’’ 

’’No jos se sen vaatii niin ihmeessä, tollanen on vaan ällöttävää..’’ Äitini mutisee 

päätään pudistellen ja kääntyy katsomaan muualle kuin ei kuuluisi samaan seuraan 

minun itkiessä vierellä. 
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Beata ja Kaunosielu 
 

Kaikkialla näkyy vain avaruutta. Mustaa, pimeää ja helmien tavoin kimaltavia tähtiä. 

Tuolla, avaruudessa, siellä minne kukaan ei näe eikä pääse kuin unissaan on kaikki 

mikä on meille tärkeintä. Asiat, joihin uskomme, mitä toivomme olevan ja mitä pel-

käämme. Tuolta paikasta, usvan päältä näkyi maapallo. Maapallon pintaa katseli me-

ripihkanvärisin silmin Beata, jonka nenä muistutti erehdyttävästi leijonan kuonoa, 

punaiset kiharat hiukset harjaa ja niiden alta pilkotti kaksi, pyöreää korvaa. Beatan 

kädet lepäsivät toistensa päällä kuin suurella kissaeläimellä sen levätessä, ja sormen-

pään levenivät hiukan kuin anturoiksi joiden päistä näkyi kaartuvat kynnet. Sfinksi 

katseli maailmaa jossa hän oli kauan sitten ollut ja missä sitä oli palvottu, mutta mis-

tä hän oli salaisuuksineen lähtenyt ihmisten löydettyä uusia kohteita mitä palvoa ja 

kertoa taruja. Maan päällä ollessaan Beata oli varjellut salaisuuksia, niistä suurimpia 

ja tärkeimpiä. Mutta nyt demoni etsi niitä, ja demonin ei ollut aikoihin ollut maan 

päällä eikä muistanut enää itsekään minne muinoin oli salaisuudet piilottanut, mutta 

käsissä ne olisivat saaneet aikaan kaaosta, tuhoa ja suurta kärsimystä ihmisille. Beata 

tiesi, ettei voinut jättää niitä demonin löydettäviksi. Beata levitti valkoiset siipensä ja 

lensi halki avaruuden maan päälle, suureen kaupunkiin jonka taivaita hipovat har-

maat pilvenpiirtäjät vetivät vertoja pyramideille joiden joukkoon ihmiset muinoin 

olivat sfinksistäkin patsaan tehneet. Mutta maanpäällisessä kaaoksessa Beata kadotti 

siipensä riisuttuaan ne. Sfinksi oli hämillään ihmisten kiireisestä elämästä, ja katosi 

pian itsekin pitkään vihreään takkiin kietoutuneena keskelle kaoottista kaupunkia. 

 

Ihmiset, jotka yhä toisinaan katselevat taivaalle etsien vastauksia ja tuntien kadotta-

neensa jotain, olivat nähneet lentävän olennon. Lehtiin painettiin suurin tekstein jut-

tuja milloin enkelistä, milloin ufosta tai muista olennoista joita ihmiset nykyään kat-

soivat ylöspäin. Mutta itse siivet oli löytänyt kolme miestä, kaikki pukuihin somis-

tautuneita vaikka eivät pakosti olleet itse niiden arvoisia. Miehet katselivat viekkaasti 

toisiaan, koettaen keksiä miten lyödä siivillä rahoiksi. Mutta kuka ostaisi siivet tai 

kuinka myydä niitä ilman auktoriteettien puuttumista asiaan, sitä eivät miehet vielä 

tienneet. Voimiensa tunnossa ja uskossa rahan ja vallantäyteiseen tulevaisuuteen nuo 

alkoivat juoda väkijuomia, juhlivat ja kehuskelivat joskus viinan voimalla siivistä 

jotka olivat löytäneet, lähes unohtaen salaisuutensa arvon.  
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Beatalta, jolla oli tarkat korvat, ei kauaa miesten kerskailut pysyneet salassa. Ihmisil-

lä on tapana juoruta, sfinksi tiesi. Ihmiset olivat kauan sitten unohtaneet salaisuuksi-

en arvon, minkä vuoksi ne olivat alun alkaenkin jääneet sfinksin vartioimiksi. Sfink-

siltä ei kestänyt kauaa löytää miehet. Ja koska miehet monesti ovat heikkoja keimai-

lulle, ei Beatalla ollut vaikeuksia päästä noiden läheisyyteen. Miehet joivat paljon ja 

Beata nauroi noiden tyhjänpäiväisille jutuille yhtä tyhjällä naurulla. Lopulta miehet 

alkoivat taas puhua siivistä. Nuo kertoivat kuinka olivat vuorotellen yrittäneet sovit-

taa niitä toistensa selkään, mutta siivet eivät tarttuneet. Sfinksi hymyili viekkaasti ja 

siristi kellertäviä silmiään. 

''Ehkä olette vain liian raskaita, koettakaa niitä minun selkääni?'' Miehet tekivät juo-

vuspäissään kuten sfinksi pyysi. Sillä hetkellä kun nuo painoivat siivet Beatan selkää 

vasten, ne tarttuivat kiinni ja sfinksi lensi nopeasti pois, kauas miesten taudin lailla 

tarttuvasta tyhmyydestä. 

 

Beata huomasi pian, etteivät ihmiset olleet enää yhtä avoimia kuin ennen. Lehtien 

lööpit puhuivat yhä enkelistä, eikä sfinksi uskaltanut enää lentää vaan veti siipensä 

tiukasti selkäänsä vasten takin alle, jottei herättäisi huomiota. Matka olisi pitkä jalan, 

mutta mitä enemmän huomiota lentämällä sfinksi herättäisi, sitä helpommin demoni-

kin löytäisi hänet. Beata kulki kaupungista toiseen, peltojen laitamilla ja kylillä. Hän 

jutteli ihmisille ja sai nuo nauramaan ja kertomaan salaisuuksiaan vain hymyilemällä 

lämpimästi. Siellä missä Beata kulki, ihmiset olivat mielellään hänen seurassaan, 

vaikka kummeksuivat kuinka Beata piti aina yllään takkia ja kuinka tuon selkä oli 

kumara. Eräässä kaupungissa sfinksi vietti aikaansa historiaa opettavassa koulussa. 

Siellä ihmiset tuntuivat olevan yhä uteliaita ja lähes naiiveja, lukivat ja tutkivat ky-

seenalaistamatta kaikkea kyynisyydellä. Beata nautti olostaan unohtamatta tehtä-

väänsä ja käyttikin aikaansa lukien ihmisten historiaa ja koettaen muistaa minne oli 

salaisuudet piilottanut. Sfinksi kuitenkin huomasi pian mustahiuksisen nuoren mie-

hen seurailevan häntä. Miehen katse oli tumma ja tuntui häilyvän uteliaisuuden ja 

vainoharhaisuuden rajamailla. Sfinksi tunsi olonsa epämukavaksi ja koetti vältellä 

miestä olematta epäkohtelias. Ihminen kuitenkin jatkoi vain seurausta, ja pian alkoi 

kuiskailla. Tuo sanoi tietävänsä, kuka Beata on. Beata nauroi lempeästi tuntien pientä 

ahdistusta. Mutta koettaessaan lähteä mies tarttui tuon takista ja penäsi tietävänsä 

Beatan olevan kirjoitusten enkeli. Miehen silmistä kiilui lähes raivo kun kukaan ei 

uskonut häntä, ja lopulta tuo tarttui Beatan takkiin ja koetti riistää sitä itselleen. 
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Sfinksi hätääntyi ja levitti siipensä, jättäen miehelle vihreän takkinsa ja nousi taivaal-

le häntänsä samalla sivaltaessa maan tomua pettymyksestä. 

 

Avaruudesta, sieltä minne ihminen ei näe eikä pääse, paljastui huulten takaa voitokas 

virnistys. Kaunosielun siniset silmät katsoivat maan päälle tyytyväisinä tuon viimein 

löydettyä piilotelleen sfinksin. Demoni loikkasi avaruuteen, kohti maata. Maan pääl-

lä Beata ahdisti. Lentäen hän saattoi liikkua nopeammin, mutta hän tunsi myös pal-

jastuneensa. Sfinksi laskeutui syrjäiselle parkkipaikalle lepäämään ja nojasi selkään-

sä suuren rekan keulaa vasten. Samassa ilma tuon edessä repesi taivas kuin kangas. 

Sfinksin sydän jätti lyönnin välistä tuon katsoessa suurella tuolilla mahtipontisesti 

istuvaa demonia. Se oli kauniimpi kuin kukaan muu mustassa puvussaan, mutta sen 

sydän oli musta, turmeltunut ja tunteeton. Kukaan ei päässyt julmuudellaan ja kierou-

tuneisuudellaan samalle tasolle kuin. 

''Tiedän, että salaisuudet ovat sinun. Anna ne, niin pääsemme helpolla.'' Kaunosielu 

sanoi pehmeällä, lähes hellällä äänellä. Mutta Beata tiesi demonin puhuvan käärmeen 

suulla ja irvisti, ponkaisten ilmaan niin kovaa kuin leijonan takajalat antoivat periksi. 

Kaunosielun pehmeä hymy muuttui julmaksi irvistykseksi tuon karjunnan kuuluessa 

perässä.  

''Anna ne minulle!'' Sfinksi kuuli ja tuon pupillit laajenivat nähdessään demonin läh-

teneen perään. Demoni raakkui repivänsä vaikka väkisin salaisuudet sfinksistä irti. 

Beata parahti peloissaan ja koetti paeta demonia, joka yhä useammin pääsi vain li-

kemmäs ja oli aina vaan lähempänä saada armottomilla käsillään otteen pakenevasta 

sfinksistä-- 
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Vuosien hinta. 
 

Olin vanhassa kartanomaisessa talossa, jonka tapetit, verhot ja burgundin värinen 

lattiamatto tuoksuivat vanhoilta ja pölyisiltä. Ilmassa oli muutenkin kostuneen puun 

ja seisseen ilman haju. Kävelin eteiskäytävän oikealla seinällä olevasta ovensuusta 

suurempaan huoneeseen, jossa oli tuttujani. En osaa sanoa monistakaan mistä heidät 

tunsin, osa oli ystäviäni koulusta, osa henkilöiltä jotka vain tunsin tavanneeni joskus. 

Kaikki keskustelivat keskenään hiljaa, ketkä seisten ja ketkä istuen tummaa jalopuuta 

olevilla pehmustetuilla penkeillä. 

 

Kävelin huoneen toiselle puolelle, ja siellä suuren senkin päällä makasi enkeli. 

Enkeli ei ollut mies eikä nainen, mutta kaunein olento jonka olen nähnyt. Sen iho ja 

hiukset olivat lumenvalkeat ja koko ihopinta-ala oli täynnä hieroglyfejä ja symboleja; 

merkkejä joita ei kukaan osannut tai voinut lukea. 

Enkelin silmät aukesivat, ne loistivat valoa. Leijuen enkeli nousi ilmaan senkin pääl-

tä ja kääntyi pystyasentoon. Kehon kuviot hehkuivat, ne näyttivät ihmisen historian 

alusta tähän päivään saakka. Kaiken, niin yleiset tapahtumat joista luetaan historian-

kirjoista kuin myös salaiset, yhden ihmisen arjen hetket. Enkeli levitti kätensä ja ko-

hosi ylemmäs, kunnes katosi kuin valoon ja usvaan. 

 

Kääntyessäni ympäri huomasin huoneen liki tyhjenneen. Kolme ihmistä poistui vielä 

huoneesta eteiskäytävään ja lähdin heidän peräänsä. Minulla oli kiire. En osannut 

selittää miksi, mutta tiesin, etten saa vitkastella. Kiiruhdin käytävää pitkin. Tummilla 

puupaneeliseinillä olevien taulujen ihmisen ja hirviöiden sekoitetut kasvot seurasivat 

kulkuani. Näin ystäväni käytävän päässä, ja he avasivat seinän salamekanismilla. He 

eivät selvästikään olleet avanneet sitä tahallaan, kenties ovi itse aukeni heille. 

Lähdin juoksemaan estääkseni heitä menemästä, mutta he ehtivät kadota näkyvistäni. 

Taakse takaisin käytävään katsoessani tajusin sen täyttyvän pimeydestä, ja seurasin 

samasta salaovesta toisia vielä oven perässäni sulkien. 

Seisoin neliömetrin kokoisella tasanteella, josta kapea käytävä vei portaat alaspäin. 

Tasanteita ja portaita oli kolmet. Jokaisessa portaikossa oli yhtä monta askelmaa, ja 

jokaisella tasanteella oli juhlavissa kehyksissä taulu.  
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Itse taulujen hahmot olivat maalattu perinteisen henkilöpotretin asentoon, mutta hen-

kilöt eivät olleet niin ihmisiä, eläimiä kuin hirviöitäkään. Ne olivat sekoitus, vääris-

tyneitä, lihaisia ja kalpeita. 

 

Viimeisten portaiden jälkeen oli raskas puuovi kivisessä holvikaaressa. Työnsin sen 

auki ja astuin ovenraosta saliin. Siellä tuoksui märkä kivi ja vesi. Jaloissani ryömi 

jotain, ja säikähdin huomatessani sen olevan selkärankansa avulla käärmeen tavoin 

kiemurteleva pääkallo, jonka valkeaa luupintaa pitkin risteili purppuraisia suonia. 

Salista kaikui metallinen kalske. Kävellessäni peremmälle näin paholaisen alasimen 

äärellä, toisessa kädessään suuri vasara ja toisessa pihdit joilla se piti kiinni hopeaa 

jota työsti. Paholaisen takana hohti pyöreä pätsi jossa paholainen sulatti metallin 

muokattavaksi. En ole varma johtuiko se tulen punaisuudesta vai oliko paholaisen 

oma iho niin punertava. Sen ohimoilta kasvoi kaksi suurta, taaksepäin kaartuvaa 

tummaa sarvea. Kävellessäni lähemmäs paholainen nosti katseensa ja suoristi selkän-

sä, sen kasvoilla häivähti jotain hymynomaista. 

''Tervetuloa,'' se sanoi kuin isäntä jonka kotiin olen tullut vieraaksi. Katselin ympäril-

leni, salin seinillä oli suuria vasaroita, pihtejä, kettinkiä ja metallia muokattavaksi. 

Näin myös kolme ystävääni joita olin seurannut, kaikki päät painuksissa seisomassa 

toisistaan erillään kuin eivät edes huomaisi muita. 

''Mitä nyt tapahtuu? Olenko täällä kauan?'' Kysyin hiljaa. En tuntenut pelkoa. Sisim-

päni oli täyttänyt ymmärrys ja hyväksyntä tulevasta. Paholainen kallisti päätään ja 

kohautti olkiaan. Se vilkaisi minuun vinosti hymyillen kuin aikuinen naiiville lapsel-

le. 

''Jokainen maksaa vuosiensa mukaan.'' Paholainen vastasi ja jatkoi takomista. Näin 

nyt alasimella olevan hopeisen hevosenkengän. Nostin katseeni takaisin paholaiseen 

ja kysyin, paljonko 23vuotta tekee. Paholaisen hymy muuttui virneeksi, joka samaan 

aikaan oli huvittunut, vahingoniloinen, myötätuntoinen. 

''Kyllähän siinä tekemistä on.. Mutta etköhän siitä selviä.'' Se vastasi ja käytti he-

vosenkengän kylmässä vesisammiossa. 

''Ota tuo vasara tuosta, naulat sinun on itse lyötävä tähän.'' Paholainen ohjeisti ja piti 

hopeista hevosenkenkää paikallaan. Nauloja ei lyöty sen pohjaan kuten normaalisti, 

vaan sivuille. Lyötyäni naulat paholainen vaatturin tavoin sovitti kengän jalkaani, 

johon se jäi. 

''Saisinko vielä toisen kengän?'' Pyysin kohteliaasti. Paholainen kohotti kulmiaan, 
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totesi sen olevan mahdollista ja takoi vielä toisen hevosenkengän kullasta ja kiinnitti 

sen toiseen jalkaani. Maassa selkärankojensa varassa kiemurtelevat pääkallot koetti-

vat purra lihaa sääristä, mutta hevosenkenkä jalassani pystyin murskaamaan kallon 

säpäleiksi. 

''Miksi meillä on vain yksi kenkä?'' kysyi yksi kolmesta tuttavastani apeana. He jou-

tuivat jatkuvasti varomaan, etteivät kallot purisi heidän lihaansa. Jouduin hetkelliseen 

paniikkiin heidän puolestaan ja peräännyin huoneesta salin reunalla olevalle ovelle. 

Avasin oven ja astuin sisään. Oven suljettuani huomasin huoneen olevan iso. Sen 

keskellä oli suuri kivistä rakennettu allas täynnä verensekaista vettä. Siinä seisoi ih-

misiä harteitaan myöten tuossa liejussa, jonka pinnalla uiskenteli käärmeitä. 

''Anna meille pyyhe! Anna meidän pestä itsemme puhtaiksi!'' Altaassa olevat ihmiset 

huusivat yhtälailla vihaisina kuin surusta ja paniikista. He hankasivat ihoaan säämis-

köillä ja pyyhkeillä, ja minä tunsin surua ymmärtäessäni ettei tuollaisessa altaassa 

kukaan tulisi koskaan saamaan itseään puhtaaksi.-- 
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Mörkö 
 

Osa 1 

Istun mummini talon pääkammarissa. Ulkona on pimeää ja talo on hiljainen. Pala 

nousee kurkkuuni, käännyn katsomaan kammarin vasemmanpuoleisiin ikkunoihin. 

Tutut, sisintä kalvavat valkeat silmät tuijottavat räpäyttämättä pimeästä hammasrivis-

tön seuraamina.  

Pelkään Mörköä. Olen aina pelännyt sitä, aina siitä lähtien kun sen ensi kerran muu-

meissa näin.  Saan tuskin henkeä ja tuijotan hahmoa kauhuissani tietoisena, että se on 

aivan ulkopuolella. Jostain sisimmästäni ensi kertaa nousi pieni uhma. Ääni, jota en 

ollut ennen kuullut. 

’’Ei se tee mitään, jos en itse tee sille mitään’’. Ajatus nostattaa sisälläni rohkeutta ja 

kävelen kammarin poikki eteiskäytävään, menen ulko-ovelle ja avaan sen. Ulkoilma 

tulvahtaa viileänä. Jokainen soluni käskee pakenemaan kuten ennenkin, mutta toistan 

mielessäni lausetta. 

Ei se tee mitään jos minäkään en tee sille. 

Astun ovesta ulos, pois suoja-alueeltani.iholleni ja katson lähes lamaantuneena pihal-

la seisovaa Mörköä.  

  

Siinä me seisomme, Mörkö ja minä. Kumpikin hiljaa toisiamme tuijottaen ja mitään 

sanomatta. Ja kuin yhteisestä sopimuksesta, kumpikaan ei tee mitään. 

 

Osa 2 

Istun jälleen mummini kotona pääkammarissa. Katson jälleen ikkunaan, ja näen siel-

lä Mörön. Pelkään, mutta en aivan niin paljon kuin viimeksi. Nousen ylös ja kävelen 

jälleen ulko-ovelle. Avaan oven ja säpsähdän hiukan huomatessani Mörön seisovan 

siinä aivan kuistilla. 

Peräännyn muutaman askeleen eteiskäytävään. Mörkö kävelee perästä sisälle. 

Mutta samalla kun Mörkö astuu sisälle, se muuttuu. Muodoton, suuri tumma hahmo 

muuttuu. Nyt näen sen lähempää, ja näen ihmisen. Näen hänet miehen hahmossa, 

nuorena ja tummaan pukuun pukeutuneena. En kykene erottamaan hänen kasvojaan, 

hän pitää päätään kuin häpeissään ja peloissaan niin painuksissa. Pelon sijaan sisim-

päni täyttää minulle yllättävä tunne. Tunnen sääliä tuota miestä kohtaan. 
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Hän on niin yksinäinen, kaikki pelkäävät häntä. Olen niin pahoillani, että astun hänen 

eteensä ja kiedon käteni hänen ympärilleen. Hän kietoo kätensä ympärilleni, ja ha-

laamme hetken hiljaisuudessa toisiamme. 

 

Kun viimein päästän hänestä irti, en tiedä kävikö hänen huulillaan hymynkare vai 

kuvittelinko vain. Astuessaan kauemmas hän muuttui jälleen Möröksi: Hirviöksi jona 

kaikki hänet näkevät. Ja sellaisena hän käveli pois takaisin pimeyteen. 

 

Osa 3 

Mummini talo sijaitsee mäessä, jonka juurella on salmi. Salmen rannalla on ran-

tasauna, marjapensaikkoa nurmikolla siisteihin riveihin kasvatettuna ja rantamökki. 

Rantamökin edessä on vanha, ruostunut ja jäkälää kasvava raudasta tehty pihakeinu 

jolla istun. Katson rantamaisemaa, kunnes tunnen olevani itse katseen alaisena. Vil-

kaisen metsän reunaan, ja näen Mörön. 

Hätkähdän hiukan, mutta nielaisen pelkoni alas ja nyökkään Mörölle varovasti. Se 

kävelee lähemmäs. Ja kuin hiukan rohkaistuneena se muuttuu taas tuoksi mustiin pu-

keutuneeksi mieheksi lähelläni. Katson taakse mökille, perheeni on siellä. He ovat 

kauhuissaan, he näkevät vain Mörön. Minä taas näen miehen. Ja mies istuutuu varo-

en viereeni pihakeinuun katsomaan heinittyvää rantaa. Eikä kumpikaan meistä sano 

sanaakaan. 

Kummankaan ei tarvitse. 
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3 VALVEUNET 

 

Vierailijat 
 

Minulla oli kamala päivä koulussa. Sain ahdistuskohtauksen jo ruokatunnin aikana, 

joten palasin ennen yhtä kotiin mitään syöneenä. Tunsin oloni kamalan väsyneeksi ja 

painelin suoraan nukkumaan. 

 

Herään sängyssä siihen, kun ovi käy. Luulen hetken kuulleeni omiani, mutta nousen 

lopulta ylös tarkistamaan asiaa. Kolme ystävääni laskee laukkujaan alas ja riisuu tak-

kejaan, yksi kävelee keittiööni. 

’’Mitä te ootte täällä?’’ Kysyn tokkuraisena. Tytöt katsovat minuun. 

’’Me oltiin huolissaan susta, joten päätettiin tulla käymään. Naapuri anto avaimen.’’ 

Tosiaan. Naapurissani asuu luokkalaisiani, ja heillä on vara-avain kämppääni. Kave-

rini kehottavat minua istumaan alas ja tottelen väsyneenä. Katson ruokahuoneeni ik-

kunasta ulos. Näen harjakattoja. En muistanutkaan näkymän olevan tällainen. Sitten 

näen naisen lastenrattaiden kanssa, kuin suoraan Maija Poppanen –elokuvasta. Kur-

tistan kulmiani ja kävelen ikkunalle ja katson nyt pidempään noista mustia laatoitet-

tuja harjakattoja ja pieniä savupiippuja. Ei minun ikkunastani näy tuollainen maise-

ma, ajattelen. 

 

Herään vuoteestani. Räpyttelen silmiäni hämilläni ymmärtämättä miten päädyin ta-

kaisin sänkyyn. Kuulen ääniä ja menen ruokahuoneeseen, kaverini ovat yhä siellä. 

’’Mitä te teette täällä?’’ Kysyn uudestaan hämilläni ja vilkaisen ikkunasta ulos. Nä-

kymä on tavallinen, juuri sellainen kuin pitää. 

’’Mehän sanottiin jo että tultiin naapurin avaimella. Sä menit takasin nukkumaan, älä 

nyt torku taas kun me tehään sulle ruokaa.’’ Kaverini sanovat. Tosiaan, en syönyt 

koulussa. Käyn vilkaisemassa ja näen heidän laittaneen ranskalaisia pakastimestani 

uuniin valmistumaan. Istun ruokapöydän ääreen ja tuijotan ikkunasta ulos. 
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Herään uudestaan vuoteestani. Päässäni pyörii ja kuulen hälinää. Nousen ylös ja olo-

huoneeni on täynnä luokkalaisiani, ikkunasta näen illan olevan jo pitkällä. Televisi-

osta tulee Dr. Phil jolle porukka nauraa. Tärisen ja katson ympärilleni ja sohvallani 

istuvia ihmisiä. 

 

’’Kiltit, hei kiltit sanokaa oonko mä hereillä?’’ Pyydän hiljaa arasti. Luokkalaiseni 

katsovat minua oudosti, kuin vitsailisin tai olisi päästäni sekaisin. 

’’No olet olet,’’ sanoo luokallani oleva jätkä ja naurahtaakin huvittuneena koko ky-

symyksestä. 

’’Tuu nyt istumaan tähän alas,’’ hän jatkaa ja tekee sohvalle tilaa. Kävelen varovasti 

sohvalle ja istun alas jalat eteeni koukistaen. Katson silmät lasittuneina televisiota. 

Dr. Philin ei pitäisi tulla näin myöhään. 

 

Herään jälleen kerran vuoteestani. Makaan paikallani ja rintakehääni puristaa, päätä 

huimaa. Minulla on huono olo. Käännän kylkeä ja katson tuolillani olevaa pyyhettä. 

Se kohoilee tasaiseen tahtiin ylös ja alas, kuin se hengittäisi. Nielaisin ja pakotan it-

seni nousemaan. Lattia tuntuu keinuvan tai sitten minulta on kadonnut loputkin tasa-

painoaistista. 

Istun sohvalle, en pääse sen pidemmälle. Seinät liikkuvat ympärilläni, ne näyttävät 

hengittävän. Pistän television päälle ja sen kuvajainen alkaa valua kuten koko itse 

televisio ja sen pöytä. Suljen silmäni enkä uskalla liikkua, en tiedä enää ollenkaan 

olenko hereillä vai en. Luulin jo kolmesti heränneeni ja se kaikki paljastui harhaksi. 

Minua heikottaa. 

Katson kelloa, se näyttää viittä. En ole syönyt kuin aamulla vähän jogurttia. Istun 

sohvalla kaksi tuntia, kunnes olen varmistunut, etten näe unta ja uskallan taas liikkua. 
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Tyytymätön Asiakas 
 

Aloin illalla piirtämään ystävälleni kuvaa miehestä, kuka on erään kirjan hahmo. 

Mies on yksi kirjan tärkeistä hahmoista: julma, taipumaton, johtaja: auktoriteetiltaan 

lähes diktaattori omassa maailmassaan. 

Jaksoin piirtää yön myöhäisinä tunteina vain hänen ääriviivansa ja laitoin piirustus-

lehtiön syrjään jatkaakseni kuvaa myöhemmin nukuttuani yön yli. 

 

Herään yöllä, avaan silmäni ja katson vuoteeni vierelle. Hän seisoo siinä. Yhtä ar-

mottoman arvosteleva katse kuin piirtämässäni kuvassa tuijottaa minua halveksien, 

laiskuuttani ja joutenoloani. Mies on täysin valkoinen kuten luonnos, kaksiulotteinen 

kuvajainen ääriviivoineen. 

’’Ole kiltti, mene pois,’’ sanon hiljaa väsyneenä ja vedän peittoa ylleni. Mies katsoo 

minua vihaisesti ja näen hänen leukapieliensä kiristyvän. 

’’Kiltti, mene pois. Jatkan aamulla, piirrän sinut loppuun silloin,’’ anelen väsyneenä. 

Vajoan syvemmälle sängyn pohjalle miehen kumartuessa ylleni. Hän näyttää siltä 

kuin repisi kohta selkärankani irti ja pieksisi laiskaan varteeni sillä vauhtia. 

Pyydän häntä vielä kerran menemään pois. Lopulta ymmärrän, ettei hän tule jättä-

mään minua rauhaan ennen kuin olen lopettanut työni. Tai jätä ainakaan rauhaan 

vuoteeseeni. Nousen ylös ja kerään peittoni ja tyynyni ja siirryn olohuoneeni sohval-

le. Näen sieltä yhä vuoteeni ja miehen, joka tuijottaa minua armotta. 

Nukahdan viimein uudestaan, mies ei seurannut minua. Aamulla herätessäni hän on 

poissa ja minä makaan sohvallani peiton alla. Tunnen itseni typeräksi ja samalla nöy-

ryytetyksi kun avaan piirustuslehtiön ja kohtaan sen kuvasta saman katseen kuin yöl-

lä. 
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Varoittaja 
 

Makasin selälläni sängyssä. Kehoni tuntui raskaalta ja mahdollisesti vaivalloiselta 

liikuttaa.  

Raotin silmiäni, ja näin ne; viisi mustaa hahmoa seisomassa sänkyni ympärillä. Kaksi 

oikealla, kaksi vasemmalla ja yksi jalkapäädyssä. Huone tuntui rätisevältä ja sameal-

ta, mutta olin tyytyväinen sillä tiedostin saavuttaneeni lucid-tilan. Suljin silmäni ja 

vajosin hitaasti unimaailman jota saatoin hallita. 

Uni alkoi kauppakeskuksessa, oudossa ja valtavassa missä oli jättimäisiä leluraken-

teita ja kaikkea mistä pieni lapsi voisi innostua. Nauroin ja lähdin lentoon, tiesinhän 

voivani hallita unta. Lentelin ympäriinsä, juoksin vaakasuorassa hyllyjä pitkin. Lo-

pulta näin ikkunan ja päätin sujahtaa sen läpi kuin aave. 

Lasi meni unessa kuitenkin säpäleiksi, vaikka olin päättänyt toisin. En kiinnittänyt 

siihen suurempaa huomiota vaan kiinnitin huomioni taivaalla näkyviin pilviin. Viime 

lucid-unessa saavuttamani pilvi oli pehmeä, kuin sekoitus vaahtomuovia ja hattaraa. 

Halusin uudestaan tuntea sellaisen pilven. Kuitenkin, vaikka kuinka korkealle lensin-

kään, en saavuttanut pilviä vaikka kuinka halusin. 

Aloin tuntea unen hallinnan pettävän kevyesti ja ajattelin siis herääväni. 

Olin jälleen omassa raskaassa kehossani omassa sängyssäni. Avasin silmäni herätäk-

seni normaalisti kuten ennenkin. 

Se ei onnistunut. 

Huone oli pimeä ja rätisevä, kuin vanhoissa kuvaputkitelevisioissa näkyvä lumisade 

olisi hajonnut pitkin huonetta. Ja ne viisi hahmoa, ne seisoivat siinä yhä. 

Koetin liikahtaa mutta kehoni tuntui lyijyltä. Hahmot alkoivat kumartua ylleni samal-

la sulautuen yhteen oikeanpuolimaisena olevaan hahmoon. Se hahmo tummeni enti-

sestään, muuttui syväksi kuin meri ja katsoi suoraan sisälleni.  

Sydämeni hakkasi pelosta. Unihalvaus kuuluu lucid-tilaan pääsemiseen jos tällaista 

hallittua unta hakee tieten tahtoen. Mutta samalla en voinut olla muistamatta ystäväni 

kertoneen joidenkin uskovan noiden mustien hahmojen olevan pahoja henkiä: de-

moneja, jotka odottavat tilaisuutta kiskoa ihminen irti kehostaan. 

 

Hahmo kumartui ja erotin sen nostavan kätensä kämmen avoinna kasvoilleni. Käsi 

vain katosi pääni sisään kuin varjo, se tuntui kevyeltä henkäykseltä kasvoillani. 
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En voinut kuin tuijottaa sen ottaessa kiinni jostain. Jokin osa minua jota en tuntenut, 

joku vieras minussa? En tiedä mikä se oli, mutta tunsin syvää ahdistusta ja kauhua 

kun tuo musta hahmo veti kehoni sisältä jonkin harmahtavan läpikuultavan asian. Se 

veti sen niin nopeasti, että kädessä oleva asia näytti heikolta, kuin riuhdottavalta hui-

vilta. 

Musta hahmo kasvoi entisestään, jostain sen syvästä pimeydestä tunsin katseen joka 

tuijotti minua. Katse joka oli nähnyt enemmän kuin mitä tulen itse koskaan näke-

mään ja joka näki syvemmälle keneenkään kuin tavalliset silmät. 

Ja se puhui.  

’’Tein tämän sinulle, koska voit varoittaa muita’’. Tunsin sydämeni pysähtyvän, ai-

van kuin se olisi vienyt jotain olennaista minusta. Sen käsi nousi kattoon hahmon 

kohotessa niin suureksi että se joutui olemaan kumarassa huoneessa. Kädellään se 

painoi pöydälläni olevan kulhon kattoa vasten. Ja kulho paloi, ja katto paloi, ja kulho 

jäi halkeilleena puoliksi katon sisään. Musta hahmo muuttui pimeydeksi joka täytti 

koko huoneen. 

 

Seuraavan kerran kun avasin silmäni, vain parin sekunnin päästä, makasin yhä vuo-

teessani samassa asennossa. Sydämeni hakkasi ja tunsin ahdistusta. Verhojen takaa 

kuitenkin häilyi jo noussut kevättalven aurinko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


