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Voi kun olisin kiltti lapsi

Toiset lapset ovat syntymästään saakka kilttejä ja mallikelpoisia. 
Kiltin ja mallikelpoisen lapsen polvisukat eivät ole koskaan mak-
karalla eikä lettinauha auki, varpaiden väliin ei kerry nöyhtää 
eivätkä sandaalit mene vääriin jalkoihin. Mallikelpoinen lapsi 
ei pelkää pimeää, ei ukkosta, ei kanahaukkaa eikä kolhoosin 
sonnia eikä vormupukuisia miehiä. Kiltti lapsi ei ala nauraa 
kun suu on keittoa täynnä, ei kaivele puurolautastaan eikä jätä 
potalle menoa viimeiseen hetkeen. Hänelle ei kerta kaikkiaan 
satu koskaan mitään sellaista, mikä hävettäisi tai aiheuttaisi 
pahaa mieltä. 

Voi kun olisin sellainen mallikelpoinen lapsi.
Jos minä olisin kiltti ja kunnollinen lapsi, äiti ei olisi koskaan 

hylännyt minua, se on selvä. Onhan hän antanut minulle tosi 
paljon anteeksi, mutta nyt tuli sitten mitta täyteen. Minulle sat-
tuu koko ajan sellaista, mistä kiltillä ja mallikelpoisella lapsella 
ei ole aavistustakaan.
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Jos minä autan äitiä kuivaamaan astioita, niin eikös minulta 
putoa näpeistäni se kaikkein kaunein ja hienoin kuppi tai lau-
tanen – ja juuri silloin, kun se on jo hyvin pesty, huuhdeltu ja 
kuivattu. Ja olkoon tiellä vaikka vain yksi ainoa pieni lätäkkö 
niin johan minä osutan jalkani siihen, ja kun ovella seisoo kaksi 
miestä pitkissä palttoissa pyssyineen, silloin minä kompastun 
toisen saappaisiin, ja kun keskellä huonetta on paperi- ja kirja-
kasa, lennän siihen nenälleni. Ja äidillä pyrkii minua katsoessa 
kyyneleet silmiin.

”Pankaa tuo kakara jonnekin lukkojen taa!” karjui musta 
nahkatakkinen mies ja osoitti minua paksulla sormellaan.

Äiti otti minut syliin ja puristi kovasti itseään vasten. Hänen 
silmänsä kiiltelivät kosteina ja minä aloin pillittää. Tosiasiassa  
satutinkin kaatuessani vatsani pahasti johonkin terävään kirjan-
kulmaan, mutta se pieni kipu ei ollut mitään verrattuna ilkeän 
miehen ilkeään ääneen. Kakara on ilkeä sana – ja sitä käytettiin 
selvästi minusta! Isoille ihmisille on kaikki sallittua: vento- 
vieraat miehet kiskovat meidän kirjoituspöytämme laatikot 
auki ja paiskovat paperit lattialle, vetävät kirjat hyllystä ja heit-
tävät yhteen kasaan – mutta äiti ei sano pahaa sanaa, huokaa 
vain! Jos minä jätän illalla leikkikaluni lattialle, käyn äidin ja 
isin laatikoilla tai piirrän johonkin tylsään kirjaan pari kuvaa, 
torumisesta ei tule loppua!

Mustatakkinen setä seisoi mahtipontisesti, toinen käsi taskus-
sa ja toinen minua osoittamassa: ”Viekää tuo äpärä pois jaloista!”

”Mene nyt toiseen huoneeseen ja ole kiltisti”, äiti sanoi mul-
kaisten vieraaseen setään päin. ”Kyllä kaikki vielä kääntyy 
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hyväksi! Joskus sattuu aina väärinkäsityksiä…”
Hän vei minut makuukamariin ja sytytti kattovalon. Äiti 

tiesi, miten minä pelkäsin pimeää. Nyt oli kyllä päivä, mutta 
silti huone tuntui hämärältä. Pitsiverhojen välistä sisään katsoi 
vanha lehdetön hopeapaju, joka joskus teki huonoa pilaa ja 
painoi kurttuiset kasvonsa ihan ikkunaan kiinni.

”Katso niin kauan kirjoja tai leiki palikoilla”, sanoi äiti ja sulki 
oven takanaan.

”Nimi alle!” kuulin oven takaa römeän äänen. ”Ja merkitkää 
myös päivämäärä: kahdestoista huhtikuuta tuhatyhdeksän-
sataaviisikymmentäyksi!”

Kumma kyllä äiti kuunteli sen vastenmielisen sedän puheita 
ja jätti minut yksin suremaan makuukamariin. Taisi olla tosi 
paikka: piti ruveta kiltiksi lapseksi, maksoi mitä maksoi.

Kuka olisi halunnutkaan olla tuhma lapsi. En minä ainakaan: 
yritän koko ajan olla kiltti ja mieleen tulee vain hyviä aikomuksia, 
mutta kuin kiusallakin puolet niistä menee mynkään.

Yksi minun aamullisista pahanteoistani oli kaikkien nähtä-
vissä: se oli olohuoneen ja keittiön välinen ovi, jonka piirsin 
kosmoskynällä prinsessan kuvia täyteen. Tein sen kauneuden 
tähden, mutta oven pinta oli epätasaisempi kuin päältä näytti ja 
prinsessoistani tuli kuin peikkoja, ja kun aloin pestä niitä pois 
tiskirätillä ne menivät vielä pahemmiksi. Ovi näytti siltä kuin 
olisin tähdännyt sitä mustepullolla ja vispipuurolla. Tietysti äiti 
suuttui ja torui minua oikein pitkään. Mutta se ei ollut kivaa, 
että hän sanoi piirustustani sikolätin oveksi – osaavatko muka 
siat piirtää kosmoskynällä. Vielä enemmän äiti suuttui, kun 



10

näki että Sirkka ja Tuijami olivat makuukamarissa riehuessaan 
kaataneet tuolit ja rypistäneet rumasti äidin ja isin sängyn päivä-
peitteen. Olin kokonaan unohtanut, että juoksuaikaan niitä ei 
saa päästää samaan huoneeseen, ja kuka olisi voinut arvata, että 
pieni Tuijami jaksaa hypätä länkisäärillään vuoteen päälle asti.

”No, toivotaan, että mäyräkoiran ja ajokoiran kokoerosta on 
apua”, äiti huokasi itsekseen, mutta naamasta näki, että niin 
ovesta kuin koirien häistä tulee meidän perheessä puhetta vielä 
myöhemminkin.

Mutta ihme ja kumma! Pyssymiesten saapuminen sai äidin 
unohtamaan niin lilankirjavan oven kuin koirien häät.

Yöpöydän päällä olivat pinossa minun iltasatukirjani ja 
palikkarasiat. Palikoilla oli mukava leikkiä niin kauan kun-
nes keksi miten jokin kuva kootaan. Alussa sattui aina niin, 
että koiran pää joutui kanan kaulaan ja lehmän takapuoleen 
hevosen tuuhea häntä. Kun ensimmäistä kertaa osasin koota 
ihan itse suuripäisen koiran, olin kyllä ylpeä – tunsin olevani 
hyvin kiltti ja mallikelpoinen lapsi. Pian opin, että kun kääntää 
rivin kerrallaan paloja esiin, saa uuden kuvan valmiiksi puolta 
nopeammin – taas mukava uusi keksintö. Mutta kuinka kauan 
niitä samoja kuvia jaksaa koota… Vieraat tädit kyllä kiittelivät 
palikoiden nopeaa kokoamista, mutta minulla oli tunne, että 
mustaan natisevaan takkiin pukeutunut setä ei piitannut tuon 
taivaallista lehmän tai kukon kuvista. Hänelle oli huomautet-
tava jotenkin muuten, että minusta ei sanota ”kakara” vaan 

”meidän laululintusemme”, ”pikku filosofi”, ”kultamurunen” 
tai ”harvinaisen etevä lapsi”. No, aika usein kyllä myös ”tuhma 
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lapsi”, mutta aivan toisella äänensävyllä kuin ”kakara”. Istuin 
isin ja äidin sängyn päällä, heiluttelin jalkojani ja mietin, mitä 
pitäisi tehdä.

Toisesta huoneesta kuului puheensorinaa: vieras mies puhui 
kovalla ja vihaisella äänellä ja äiti vastasi hänelle rauhallisesti, 
ainoastaan vielä korkeammalla äänellä kuin tavallisesti. Äitihän 
on sopraano ja osaa laulaa niin heleällä äänellä, että iho menee 
kananlihalle! Minun ei onnistu saada kurkustani läheskään 
yhtä korkeaa ääntä.

Mutta laulamalla voisi karjuvalle kakara-sedälle tehdä sel-
väksi, että tässä talossa elää pieni laululintu, eikä mikään äpärä! 
Laulamisella voi aina nostaa isojen ihmisten mielialaa, ja lau-
luja minä osasin paljon – en nyt aivan alusta loppuun, mutta 
kaikkien äidin laulujen alut oli minulla kyllä päässä. 

”Missä kukkii keväinen tuomi?
Missä armaani, kuin kukka omenapuun?
Ystäväin, syömmessäin sen tunnen: 
mua kaipaat, kun on kevätkuu”
lauloin aivan ensimmäiseksi. Se oli niin kaunis ja surullinen 

laulu, että se teki mielen haikeaksi. Isin laulut olivat paljon 
hauskempia. Niin kuin tämä:

”Samppakaljaa join kuin vettä vain ja polvelleni Marietten sain!”
tai 

”Niin hii-iljaa hyräili samovaari meille, 
sen muistatko, kaunottarein?
Nata-aa-asha, Nata-aa-asha, sinut kohtalo kauaksi vei!”
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Se Nata-aa-asha oli minusta paras kohta ja sitä oli hauska 
päästellä täyttä kurkkua.

Äkkiä ovi paiskattiin auki niin että kahva kolahti seinää 
vasten, ja mustatakkinen mies syöksyi minun luokseni. Hän 
tarttui minua olkapäistä ja ravisteli niin kovasti, että silmistä 
ja nenästä juoksi vesi.

”Saatanan kansanvihollisen äpärä! Pidätkö turpasi kiinni, vai 
viedäänkö sinutkin! Saatanan kulakinpentu!” mies karjui, ja 
näin että kaikki hänen hampaansa olivat madonsyömät. Musta 
takki natisi ja haisi vastenmieliseltä. Mies oli yhtä kauhea kuin 
Kuolema ”Satakieli”-kirjan kuvassa, ja kaikkein pelottavinta 
oli se, että päästäessään minut irti hän huusi toiseen huonee-
seen jotain venäjäksi! Se oli hirveää! Se merkitsi vain pahaa, 
kaikkein pahinta! En kylläkään ymmärtänyt, mitä mies sanoi, 
mutta venäjän kielen soinnin minä tunsin: sitä kieltä puhuivat 
ne mustat miehet, jotka veivät isoäiti Marin. Se tapahtui kyllä 
aikoja sitten, en muistanut enää miltä isoäiti ja ne miehet 
näyttivät, mutta kielen sointi oli pysynyt mielessäni. Unessa ne 
mustat miehet kävivät usein minulle kummittelemassa – siitä 
tuli joka kerta suunnaton ahdistus, josta ei päässyt muuten kuin 
pujahtamalla äidin ja isin väliin heidän sänkyynsä. Isot ihmiset 
sanoivat ”kyydittäjät”, mutta minulle ne olivat mustat miehet, ja 
nyt ne olivat ilmestyneet taas paikalle. Kauempaa ne näyttivät 
tavallisilta pyssymiehiltä – ihan isin metsästyskavereilta, mutta 
ennen pitkää oli selvää, että ne olivat mustia miehiä.

 En karjunut tahallani, kunniasanalla! Halusin paeta jonnekin 
– pois siitä vuoteesta, pois siitä huoneesta, pois siitä maailmasta, 
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jossa mustat miehet voivat ilmestyä minä hetkenä hyvänsä niin 
unessa kuin todellisuudessa, pois siitä pienestä ruumiista jota 
oli ravisteltu… Miksi ihminen ei voi muuttua pelkäksi ääneksi 
ja lentää äänenä menemään?

Heräsin omassa vuoteessani, outo lääkkeen maku suussa. 
Vuoteen edessä mäyrännahalla oli suuri matkalaukku, jonka 
pakkaamista äiti lopetteli. Paha uni oli ohi… eikä kuitenkaan 
ollut, sillä toisesta huoneesta kuului yhä vierasta puheensorinaa. 
Mutta äiti oli nyt lähelläni, ja isikin oli tällä välin ehtinyt kotiin 
niin että enää ei ollut syytä pelätä.

Sitten minulle pantiin kuivat sukat ja housut jalkaan, sillä 
jossain vaiheessa pissi oli tullut housuun – nolo juttu, mutta 
sille ei voinut mitään: tehty mikä tehty. Isi toi eteisestä takkini 
ja myssyn, mutta äiti halusi pukea minut itse. ”Ehkä tämä on 
viimeinen kerta”, hän sanoi ja otti kaapista minun muhvinikin 

– meillä oli äidin kanssa täsmälleen samanlaiset, harmaalla 
kähärällä turkiksella päällystetyt. Minun muhvini oli vain paljon 
pienempi eikä sen taskussa ollut rahakukkaroa.

”Järjetöntä!” pauhasi isä. ”Tuon tutkijan kanssa ei voi puhua 
niin kuin ihmisen kanssa! Mutta tulet näkemään, että jotain on 
nyt typerästi sotkettu! Huomenna olet takaisin kotona!”

Äiti vastasi hänelle vasta sitten, kun olimme jo päässeet 
suurelle tielle, jossa odotti kummallinen auto – päältäpäin kuin 
kuorma-auto, mutta lavan sijalla oli ikään kuin tummanvihreä 
mökki.

”Joo – tietysti tämä on absurdia!” äiti sanoi katsellessaan autoa 
ja ravisti päätään. ”Auto jossa on selli, kalterit ikkunan edessä! 
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Ties keneen minut on sekoitettu? Jos en huomenna pääse takai-
sin, soita maanantaina kouluvirastoon ja kerro, mitä tapahtui.”

Mustat miehet astelivat pyssyt selässä meidän kannoillamme 
eivätkä sanoneet sanaakaan. Edes nahkatakkinen mies 
ei pitänyt mitään muuta ääntä kuin kiroili hiljaa itsekseen  

”Pr-keleen pr-kele”. Äitiä saattamaan oli tullut niin paljon ihmisiä, 
että halaaminen ja kättely vei paljon aikaa. Naapurin tädille 
Armiidalle, jonka pisamaisia poskia pitkin valuivat kyyneleet 
kuin pienet purot, äiti sanoi iloisesti kouluäänellään: ”Ei kannata 
itkeä, eiväthän nämä minun hautajaiseni ole. Ehkä jo huomenna 
ollaan hinkin kanssa navetassa Klaaran maitoa hakemassa!” 
Silloin Armiida alkoi nyyhkyttää kovalla äänellä eikä lopettanut 
ennen kuin Artur-setä pani kätensä hänen olalleen ja komensi 
ankarasti: ”Nainen, älä ulvo!”

Minua ja isiä äiti halasi kaikkein pisimpään.
”Ole kiltti lapsi!” hän huusi minulle, kun oli kiivennyt rauta-

tikkaita pitkin sellin ovelle. ”Ole kiltti lapsi, niin äiti tulee pian 
takaisin! Ehkä huomenna, ehkä ylihuomenna… Tärkeintä on, 
että olet kiltti lapsi ja tottelet isiä, eikö niin!”

Seisoimme vielä pitkään katsomassa auton perään. Aurinko 
laski koulun vieressä suurten puiden taakse ja ilmassa oli hyvä 
bensiinin ja vaahteranmahlan tuoksu.

”Äidiltä jäi siirappi kiehumaan hellalle”, tuli äkkiä mieleeni. 
Isi ei vastannut, käänsi vain päätään pois.

Selvähän se oli – kuka nyt haluaisi puhua maailman tuh-
mimman lapsen kanssa! Sellaisen, joka sottaa ovia, päästää 
koirat sisälle, rääkyy ja pissii vielä sen perään housuihinsakin! 
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Hyvä, että isi ei lähtenyt mustien miesten mukaan ja jättänyt 
minua aivan yksin!

Mutta mistä ne mustat miehet saivat tietää, että maailman 
tuhmin lapsi on juuri äidin? Ja kuinka heille voisi ilmoittaa, että 
minusta on loppujen lopuksi – ehkä jo huomiseksi – tulossa 
kuitenkin kiltti ja mallikelpoinen lapsi? Kilttien ja mallikel-
poisten lasten äidit eivät lähde lapsiensa luota minnekään, eivät 
ainakaan mustien miesten kanssa…
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Leikitään perheenemäntää

Isot ihmiset ovat tietysti viisaita ja taitavia. He osaavat lukea 
kirjoja, soittaa soittimia, niittää heinää, kaivaa maata ja sytyttää 
tulen hellan alle. Kengännauhojen ja lettinauhojen sitominen 
käy heiltä nopeasti, samoin nappien, hakasten ja vetoketjujen 
kiinni paneminen ja avaaminen. He osaavat puhua joskus niin 
monimutkaisesti, ettei heidän puheestaan saa mitään selvää, 
vaikka puhuttaisiin pelkkää viron kieltä. Voi painaa mieleensä 
heidän sanojaan – sellaiset sanat kuin ”pidättää”, ”enkooveedee” 
ja ”amnestia” kuulostavat juhlallisilta, mutta niiden merkitys 
jää hämäräksi. Minusta on mukavaa lausua kummallisia sanoja, 
joskus itsekseni kuiskaamalla, joskus laulamalla kovaan ääneen.

 ”Kas enkooveedee-enkooveedee, tonttu ulos kurkistaa, en-
kooveedee-enkoovedee oveen kolkuttaa” – sitä on helppo laulaa 

”Metsämökin tontun” sävelellä. 
Kun kerran esitin tämän keksintöni äidille ja isille, nauroivat 

molemmat vedet silmissä. Se oli sellaista iloista naurua – ei 
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loukkaavaa niin kuin silloin kun takaperin kävellessäni putosin 
pesupaljuun. Joopa joo: isot ihmiset voivat joskus nauraa ihan 
väärin, vaikka olisivat isäsi ja äitisi ja sanoisivat sinua kultamu-
rusekseen. Koettakoot itse, miltä tuntuu olla kultamurusena 
selällään saippuavedessä suurten märkien lakanamyttyjen 
keskellä! Ensi alkuun nauroin itse mukana – en tiedä miksi, 
varmaan kohteliaisuudesta, mutta sitten saippua alkoi kirvellä 
silmiä ja tuli itku…

Pah, se paljuun loiskahtaminen oli ikävä muisto! Se tuli minun 
mieleeni siksi, että kun tulimme äitiä saattamasta, huomasimme 
että keittiön lattia oli yhtä märkä kuin silloin talvella, kun isi 
pelasti minut vesipaljusta – mutta paljon sotkuisempi. Suurten 
kuraisten saappaanjälkien välissä oli paljon koirien tassun-
jälkiä… Sirkka ja Tuijami olivat tulleet pihalta hääretkeltään 
ja peuhasivat nyt olohuoneessa.

”Pentele, tämä vielä puuttui!” huudahti isi ja tyrkkäsi Tuijamin 
Sirkan luota kauemmaksi ja vei kylmään kamariin.

”No niin, typy”, hän sanoi minulle vakavasti ja pani kätensä 
olalleni. ”Nyt meidän on leikittävä täällä sinun kanssasi per-
heenemäntää niin kauan kunnes äiti tulee takaisin. Yritetään 
saada huomiseksi kaikki ordninkiin, eikö niin.”

Ensimmäiseksi pesimme kahdestaan keittiön lattian, sitten 
panimme olohuoneessa kirjat hyllyyn ja paperit kirjoituspöydän 
laatikoihin. Kylmän kamarin liinavaatekaappi olisi kaivannut 
myös järjestämistä – sieltä se mustatakkinen setä tempasi ulos 
kaikki lakanat ja pöytäliinat – mutta isi arveli, ettei sillä ollut 
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kiire, ja nosti liinavaatekasan vain pöydälle, ettei Tuijami ylet-
tyisi kiskomaan vaatteita.

Kylmä kamari on sellainen huone, jossa äiti säilyttää astioita 
ja vaatteita joita ei kovin usein tarvita. Siellä ei ole uunia ja siksi 
siellä ei voi asua talvella.

Itse asiassa kaikissa huoneissa on kylmänpuoleista ja ilman 
villasukkia voi olla vain kesällä. Keittiössä meillä suhisee hellassa 
tuli koko päivän – siellä voisi kyllä ottaa sukat jalasta, mutta kuka 
viitsii koko ajan pelata niiden kanssa! Pitkät raidalliset matot 
ulottuvat seinästä seinään keittiössä ja olohuoneessa, mutta 
makuukamarissa sängyn vieressä on mäyrännahat – isin ja 
Tuijamin metsästyssaalis. Ikkunoiden luona on erityisen kylmää 

– leikisti siellä on Pohjola. Syksyllä pannaan kyllä tuplaikkunat, 
äiti tilkitsee vanulla kaikki ikkunanraot ja liimaa niiden päälle 
vielä paperisuikaleet, mutta kun panee käden paperille, niin 
tuntee kuinka tuulenpuhurit puhaltavat kylmää ilmaa sisään.

Huussissa on vieläkin kylmempi, mutta siellä minä en käy  
– minulla on vuoteen alla oma pieni potta. Äiti panee huussiin 
mennessään myssyn päähän ja huivin kaulaan, mutta isi huutaa 
sieltä tullessaan: ”Tässä tulee suuren venäläisen kasvinjalos-
tajan Mitšurinin kylmänkestävä poika!” Tai: ”Urhea intiaani 
Kylmäpeffa Kotka saapui tiedustelumatkalta!”

Äiti sanoo siihen tavallisesti, että hän ei jaksa odottaa, mil-
loin kaikki palaa entiselleen ja päästään muuttamaan takaisin 
omaan asuntoon.

Meidän asuntomme on koulutalossa – siellä on lämmintä 
ja valoisaa! Uunit ovat suuret ja kiiltävät, seinät ovat vaaleat ja 
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ikkunat ovat suuret ja huussi siisti, sellainen jossa lapsetkin voivat 
käydä. Mutta tällä hetkellä asunnossamme asuu Ljudmila-täti. 
Ljudmila-täti tuli äidin tilalle koulun johtajaksi, koska hän osaa 
paremmin johdattaa koulun valoisaan stalinistiseen tulevai-
suuteen. Siksi, että Ljudmila-täti tuli Siperiasta – sieltä, jonne 
isoäiti Mari vietiin. Kuunnellessani isojen ihmisten puheita 
arvelin, että kun isoäiti Mari tulee joskus takaisin Siperiasta, 
hän rupeaa ehkä itse koulun johtajaksi. Äiti naurahti surul-
lisesti ja sanoi, että isoäiti Mari tulee kyllä varmasti takaisin, 
selvä se, mutta ei tämän iässä enää ruveta koulun johtajaksi. 
Hän oli kyydittämisen aikaan jo kahdeksankymmenenneljän 
eikä silloinkaan kuullut enää hyvin, ja kuka tietää, näkeekö 
ja kuuleeko hän enää ollenkaan. ”Isoäiti on kyllä sitkeä, kun 
hän ylipäätään kesti sen pitkän junamatkan härkävaunussa ja 
jaksaa yhä tehdä peltotöitä siellä Šadrinon kolhoosissa, niin 
kuin hän kirjoitti!”

Kuljin kyllä siivotessa koko ajan isin perässä, mutta ajatukset 
menivät aina äitiin.

”Isi, olivatko ne mustat miehet, joiden kanssa äiti lähti, samat 
kuin isoäiti Marilla?”

”Ei, mistä sinä sen keksit?” isi suuttui. ”Ne olivat aivan muita! 
Ja muuten – äiti tulee pian takaisin, niin että älä sure, ethän! 
Ymmärrätkö: isoäiti Mari vietiin Siperiaan, sillä hän oli suuren 
talon emäntä. Eikä häntä kyyditetty yksin – kylmälle maalle 
vietiin hyvin paljon virolaisia, joilla oli suuret tilat tai tehtaat 
tai komeat talot. Sitä ei katsota nykyään hyvällä. Mutta meidän 
äiti on vain opettanut lapsia koko ikänsä, ei hänellä ole maita 
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eikä taloja eikä mitään rikkauksia. Kun tärkeät viranomaiset 
näkevät hänet, sanovat heti: ”Anteeksi, anteeksi – tämä oli 
suuri erehdys! Viemme teidät heti paikalla takaisin!” Äiti tulee 
kotiin ja hänelle tulee paha mieli, kun meillä on täällä kaikki 
sikin sokin!” 

”Sikin sokin”, toistin isin sanomaa. Se kuulosti hyvältä! Mutta 
sitten jatkoin: ”Minä haluaisin ruokaa. Maha on tyhjä!”

Isillekin tuli mieleen, että hänkään ei ollut aamun jälkeen 
pannut suuhunsa mitään. Hän toi kylmästä huoneesta maito-
kannun ja leikkasi leivästä monta suurta viipaletta ja voiteli 
niiden päälle hellalta kattilasta siirappia.

”Minulla ei ole aavistustakaan, mitä äidillä oli tarkoitus tästä 
vaahterasiirapista tehdä, kylläpähän huomenna itse katsoo”, 
hän sanoi kuin anteeksi pyytäen. ”Mutta vähän voimme ottaa 
ennakkoa siitä tämän raskaan päivän päälle. Muutakaan meillä 
ei ole…”

Me ollaan isin kanssa makean perään, mutta sokerin suhteen 
ovat asiat huonosti, sen takia äiti vaahterasiirappia keittääkin. 
Vaahteranmahlan saamisessa oli kyllä työtä: ensin me porasimme 
isin kanssa suuren vaahterapuun kylkeen reiät ja isi veisti 
puupalikoista tapit, jotka löimme vasaralla aukkoihin. Isi vuoli 
tappeihin veitsellä syvät uurnat ja niitä pitkin vaahteranmahla 
valui hinkkeihin, jotka ripustimme tappeihin. Joka ilta, kun 
isi oli tullut koulusta kotiin, kiersimme kaikki puunaluset ja 
tyhjensimme hinkit suureen ämpäriin. Vaahteranmahla maistuu 
mukavalta, vähän niin kuin lumelta, mutta makeammalta. Ja 
kun äiti keittää sitä monta tuntia hellalla, koko keittiö tuoksuu 
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oikein hyvältä – niin kuin hanki olisi juuri sulanut ja sinivuokot 
alkaneet nousta. Se johtuu siitä, että vesi höyrystyy pois ja 
sokerisiirappi jää kattilaan. Sitä jää kattilanpohjalle niin vähän 
ettei voisi millään uskoa, että aluksi suuri astia oli ääriään 
myöten mahlaa täynnä. Mutta se vähäinen siirappi on makeaa 
ja venyvää niin kuin hunaja, vain hieman vaaleampaa.

”Haluatko yhdenkäden leivän vai kahdenkäden?” isi kysyi 
ovelan näköisenä. ”Tiedätkö sinä sitä vanhaa juttua, kun isäntä 
kysyi rengiltä, kummanko tämä haluaa – yhden- vai kahden-
käden viipaleen? Renki vastasi heti ahneesti, että tietysti kahden- 
käden – se on varmasti kaksi kertaa suurempi! Mutta miten 
kävi: isäntä leikkasi tälle niin ohuenohuen leipäviipaleen, että 
se paistoi melkein läpi. ”Siinä – se on sellainen leipäviipale, 
jota pitää kannatella kaksin käsin, muuten se katkeaa!” sanoi 
isäntä ja leikkasi itselleen oikein paaaksun viipaleen. ”Tämä on 
yhdenkäden viipale, pysyy yhdelläkin kädellä koossa.”

Minua säälitti vähän renki, mutta naurahdin pari kertaa isin 
kanssa – tämän leikkaamat leipäviipaleet olivat kaikki tukevat, 
yhdenkädenviipaleet, ja siirapista jäi suuhun makea maku.

Isin kanssa oli paljon helpompi olla kiltti lapsi kuin äidin 
kanssa: äiti olisi jo varmasti torunut keittiön vakstuukille tip-
puneista siirappitipoista, mutta isi ei huomannut siirappitippoja 
eikä maitopisaroita, jotka putosivat juodessa villatakilleni, vaan 
sanoi: ”Sen jutun kertoi minulle minun isoäitini. Hänellä oli 
paljon kaikenlaisia tarinoita.”

”Kerro vielä jokin isoäidin juttu!” kinusin, mutta isi katsoi 
sen sijaan seinäkelloa ja säikähti: ”Oijoi, sinun olisi pitänyt olla 
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sängyssä jo aikoja sitten. Mitä äiti sanoo, kun kuulee, että me 
puhumme sinun kanssasi puoleenyöhön vanhanajan juttuja.”

Sellaisia isot ihmiset ovat: juuri silloin kun tulee jotain kiin-
nostavaa, nämä päättävät panna sinut nukkumaan. Siinä suh-
teessa isi oli yhtä taipumaton kuin äitikin, mutisi vain minun 
mankumiseni perään: ”Ei auta naisten itku eikä lasten parku 

– rahat juodaan kurkusta alas.”
Ja kun minä säikähdin: ”Rupeatko sinä nyt juomaan rahoja 

kurkusta alas, kun minä menen nukkumaan”, isi vain nauroi. 
”Se oli myös minun isoäitini sana. Hän oli Rannamõisan kapa-
kanpitäjän tytär ja oli kuullut lapsesta saakka, mitä kyläläiset 
puhuivat.”

Yritin ovelasti johdattaa isin ajatuksia isoäidin suuntaan ja 
lykätä sillä tavoin nukkumaanmenoa, mutta tämä pysyi lujana: 

”Kädet ja naama puhtaaksi ja yöpaita päälle! Etkö muista, että 
äiti käski sinun olla kiltti lapsi?”

Aivan niin, niinhän se oli…
Auttaessaan yöpaitaa päälleni isi sanoi: ”Jos sinä olet kiltti 

lapsi, niin lähdemme huomenna Jõgisoolle isoisän syntymä-
päiville.”

”Mutta…”
”Ei mitään muttia!” isi nosti minut sänkyyn. ”Täkki heti päälle, 

pää tyynyyn ja nukkumaan!”
”Mutta meneekö kiltti lapsi nukkumaan huopatöppöset 

jalassa?” kysyin oikein nopeasti, ettei isi ehtisi keskeyttää minua.
”Voi hyvä tavaton!” isi kauhistui katsoessaan jalkojani. 

”Huopikkaat jalassa – ja kalossit vielä päällä! Hyvä tavaton!”
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Hän otti minun huopikkaani ja vei ne uunin luo. ”Aamulla 
ovat mukavan lämpimät.”

Ja hyvänyön suukkoa antaessaan isi sanoi vähän nolona: 
”Kuule, ole kiltti lapsi äläkä kerro äidille mitään tästä huopa-
töppösten tapauksesta.”

Nyökkäsin jalomielisesti. Isin kanssa oli todella paljon hel-
pompi olla kiltti lapsi kuin äidin kanssa. 
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Heinäniitty katossa

Aamulla on tosi mukavaa katsella kattoon – siellä on aina jokin 
muuttunut. Meidän viileissä huoneissa on ihmeen kauniit katot: 
beesin-, ruskean- ja keltaisenkirjavat. Mutta ei sillä tavoin kir-
javat, että niissä olisi juovia, pisteitä tai jokin muu kuvio, vaan 
jokaisessa kattolevyssä on erilainen kuva. Suoraan minun sänkyni 
yläpuolella on sellainen suuri neliö, joka on koottu monesta kol-
mikulmaisesta palasta, ja kaikkein lähimmästä kolmiosta minua 
katsovat hahtuvaisten keltaisten pilvien välistä leveälierisen van-
hanaikaisen hatun alta tytön kasvot – välillä hymyilevät, välillä 
totiset. Ja välillä häntä ei näy lainkaan, on vain kaaria ja juovia. 
Vaatekaapin kohdalla on sumuinen heinäniitty ja muutamia 
pitkiä ihmisiä joilla on pienet päät. Sumu on siellä niin korkealla, 
että se ulottuu joidenkin ihmisten rintaan asti, joillakin vyötä-
rölle. Äidin ja isin sängyn kohdalla on jokseenkin samanlainen 
kuva, ainoa että siinä ne ihmiset eivät seiso sumussa vaan peräti 
joessa – heidän ympärillään on vesirenkaita ja heidän kasvonsa 
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erottuvat paljon selvemmin. Jos vedessä seisovien kasvoja tutkii 
kauemmin, huomaa, että kyseessä ovat tummaihoiset ihmiset. 
Yksi heistä voisi olla isin sotakaveri John.

Kun puhuin kerran siitä isille, hän alkoi aluksi nauraa, mutta 
sanoi sitten: ”No mikä ettei! Nuo kattolevyt on tehty pähkinä-
puuvanerista – ja ehkä ne on tuotu Amerikasta ja ehkä John 
käveli useinkin niiden pähkinäpuiden alla, joista vaneri on tehty.”

Isiä kiinnosti kovasti, mitä kattoihmiset puuhaavat. Äidillä ei 
ollut koskaan aamulla aikaa kuunnella minua, mutta illalla en 
halunnut puhua katoista: silloin minulla oli hiukan pelottava olo, 
kun ei voinut tietää, aikovatko mustat miehet ilmestyä uneen 
vai ei. Ja kaiken lisäksi iltahämärässä ilmestyi kaapin takaiseen 
nurkkaan sarvipäisen pirun kuva. Kun aurinko paistoi sisään, 
silloin siinä vanerilevyssä oli vain oksankohtia – ”se on sellainen 
puunsyiden kuvio”, niin kuin isi sanoi, mutta heti, kun illalla 
kattovalo loksahti palamaan, sarvipää oli taas paikalla. Se vielä 
puuttui, että olisin puhunut hänestä ennen nukahtamista – sil-
loin piru olisi varmasti lyöttäytynyt mustien miesten sakkiin ja 
hyökännyt meidän kaikkien kimppuun. Juokset kuinka kovaa 
hyvänsä tai lennät minkä lennät – unimöröt ehtivät aina sinun 
perääsi. Ja sen jälkeen sinulla on herätessä taas märät housut, 
hyi, mikä häpeä!

Sinä aamuna leveälierisen tytön ilme oli aivan tavallinen – ei 
surullinen eikä iloinen, vaan itsekseen haaveileva. Sarvipää 
oli kadonnut kaapin päältä ja aurinko paistoi suoraan minun 
sänkyyni. Uunista kuului halkojen räsähtelyä ja tulen huminaa 
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– yö pelottavine unineen oli häipynyt ties minne. Äidin ja isin 
vuode oli tyhjä mutta sijaamatta.

”Äiti, olen hereillä! Huomenta!”
Ei hiiskahdustakaan. Ikkunan takana tippui räystäältä vettä 

ja uuni humisi. Aivan tavallinen aamu, äiti vain ei huutanut 
olohuoneesta: ”Odota hetki, kullannuppu!” tai ”Ihan kohta!”

”Äitiii! Isiii!”
Kiipesin pinnojen yli sängystä pois ja kävin ensimmäiseksi 

potalla.
”Äiti, saisinko pyllypaperia!”
Nyt oli jotain vialla.

”Isi, toisitko pottapiletin!”
Ei auttanut muu kuin mennä itse hakemaan yöpöydältä 

paperia. Lattia oli jääkylmä, mutta yhdeltä mäyrännahalta 
toiselle hyppäämällä pääsi yöpöydän luokse niin, että varpaat 
eivät koskettaneet lainkaan lattialautoja. Potalla istuessa olivat 
käsivarret menneet kananlihalle – hyppäsin takaisin sänkyyn ja 
ajattelin: pääasia, että uni mustista miehistä ei enää tulisi takaisin.

Lopulta ulkoa kuului lumessa narskuvia askeleita, ovi kolahti 
ja keittiöstä kuului isin komento: ”Tuijami, tule tänne! Sirkka, 
paikka!” 

”Isi, äiti!” huusin. ”Isi, äiti ei tuonut minulle pyllypaperia!”
Tiesin kyllä, että kanteleminen oli rumaa, mutta minkäs 

teit. Ensinnäkin oli selvitettävä, mikä oli ollut unta, mikä 
totta. Enhän minä voinut karjua, että äiti jäi pahaan uneen 
mustien miesten joukkoon… Sehän oli minun paha uneni ja 
minun syytäni, että se kesti, vaikka aurinko paistoi kirkkaasti 
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ja sarvipää oli kadonnut katosta. Vähän odotin, että isi kertoisi 
äidin menneen kaupunkiin kokoukseen tai Armiida-tädin luo 
hakemaan Klaara-ammun maitoa.

”Huomenta, typy!” Isi tuli makuuhuoneeseen ja toi minulle 
tossut, jotka olivat illalla jääneet olohuoneeseen. ”Äiti ei ole tullut 
vielä takaisin, varmaan hän tulee iltabussilla. Kävin koululta 
soittamassa ja tutkimassa sitä asiaa, mutta en saanut ketään 
kiinni – nythän on sunnuntai.”

Minun vatsaani alkoi nipistellä: aivan kuin uni ei olisikaan 
loppunut. Ei mitään kokousta eikä Klaara-ammun maitoa, äiti 
lähti oikeasti mustien miesten matkaan, sillä minä olin tuhma, 
oikein tuhma lapsi…

Isi puki vaatteet minun päälleni ja se paransi hiukan mielialaa: 
selvisi, että hän ei tiennyt, että liivin napit ovat selän takana,  
ja siitä seurasi sekaannus myös sukkanauhojen kanssa.

”Naisväellä on jo pienestä pitäen kaikenmaailman metkut!” 
isi jupisi. ”Mihin tätä tällaista värkkiä kuin liivit tarvitaan?”

”Muuten ei sukat pysy jalassa!” tiesin minä. Liivit ovat minun-
kin mielestäni typerä juttu: haluaisin nähdä lapsen, jolla on niin 
pitkät kädet, että ne ulottuvat selän taakse panemaan napit kiinni. 
Kuminauhansolkien kanssa täytyy olla erityisen varovainen, että 
saa ne kiinni kunnolla sukanreunaan mutta niin, että iho ei jää 
väliin. Yksinkertaisesti liivit ovat vaatekappale, jota ilman ei pär-
jää talvella mutta joka estää tuntemasta itsensä isoksi ihmiseksi.

”Sinulle pitäisi panna jotain juhlavampaa päälle”, isi arveli. 
”Tänään mennään isoisän syntymäpäiville. Nyt tarvittaisiin äidin 
apua!”
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Jotain juhlavampaa? Tietysti! Äiti olisi varmaan pukenut 
minulle sen tummansinisen vekkihameen ja samanvärisen 
puseron, johon hän oli kirjaillut valkeita kukkia. Ja villahousut 

– eihän nyt ilman niitä!
Mutta enhän minä mikään vauva ole, että alkaisin puhua 

sellaisesta isille. Ei – olkoon nyt tästä ilman äitiä olemisesta 
ainakin se hyöty, että puen ne vaatteet, jotka itse haluan.

Ensiksi vedimme sukkien päälle valkoiset pitsiset polvisukat, 
joissa oli sivuilla kirkkaansiniset tupsut. Sitten etsimme kaapista 
kirkkaankeltaisen kesämekon, jossa oli puhvihihat – siihenkin äiti 
oli kirjonut eteen kukkia, jotka olivat iloisen punaisia ja valkeita. 
Itse asiassa olisin mieluiten pannut päälleni valkoisen ohuen 
mekon, jossa on joka puolella kuivattuja myrtinoksia – siinä minut 
on kauan kauan sitten kastettu ja silloin se ulottui minulla maahan 
asti, nyt sopivasti puolisääreen. Mutta isi oli sitä mieltä, että niin 
ohuessa puvussa ei huhtikuussa lähdetä pitkään matkaan. Myös 
keltaisen mekon päälle hän olisi halunnut panna villatakin, mutta 
siinä hän ei saanut tahtoaan läpi: villatakin tilalle vaadin vihreä-
valkoraidallisen liivin. Sen valkoisiin raitoihin isoäiti oli kutonut 
pyynnöstäni punaiset oravat, vihreään raitaan valkoiset hirvet. 
Äidin hohtavat pisaranmuotoiset kristallihelmet ja kultaketjussa 
riippuvan medaljongin onnistuin helposti saamaan kaulaani ja 
hopeasoljen ja meripihkaisen hämähäkkirintaneulan kiinnitin 
liiviin myös ihan itse, mutta rusettien – sinivalkoruudullisen ja 
vaaleanpunaisen – sitomisessa näki isi kovasti vaivaa. Minulla 
on vielä kolmaskin, punainen rusettinauha, mutta harmi kyllä 
sen sitomiseksi ei riittänyt enää hiuksia.  
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Itse asiassa olisin halunnut käyttää myös äidin huulipuikkoa, 
puuterirasiaa ja kulmaväriä, mutta juuri silloin, kun ryhdyin 
ottamaan niitä yöpöydän laatikosta, isi huusi: ”Kuule, jos me 
ei kohta aleta mennä, myöhästytään bussista! Pane sukkelasti 
töppöset itse jalkaan – minä kirjoitan sillä aikaa äidille pari 
riviä ja jätän kirjeen pöydälle, niin ettei hän huolestu jos tulee 
ennen meitä kotiin.”

Ei se ollut ensimmäinen kerta kun ryntäsimme bussin perään! 
Kummallekin suurelle tielle – niin Pärnun kuin Lihulan tielle – 
oli niin pitkä matka, että meneminen tuntui minusta kestävän 
koko päivän. Enkä minä aivan omin jaloin ollut sitä väliä vielä 
koskaan kulkenutkaan – aina kun voimat loppuivat, isi otti 
minut tavallisesti olkapäilleen.

”Härkänen on nopeampi kuin kärpänen!” nauroi isi joka 
kerran, kun äiti hoputti häntä menemään. ”Tuhatviisisataa 
metriä onkin minun leipälajini.”

Äidin leipälaji oli ilmeisesti aivan toinen, sillä me lähdimme 
äidin kanssa liikkeelle aina ennen isiä – joskus isi ajoi vasta 
partaansa, kun me riensimme kahdestaan ulos ovesta, ja isi 
sai meidät kiinni juoksemalla yleensä puolessavälissä, mutta 
joskus vasta silloin, kun olimme istahtaneet huokaamaan bussi-
pysäkin penkille. 

Tällä kertaa ei ollut äitiä kiirehtimässä – panimme oven 
lukkoon, jätimme avaimen seinäkaapin kolmannelle hyllylle 
ja lähdimme kävelemään maantielle päin käsi kädessä.



30

Pieni Zatopek ja suuri Nurmi

Isoilla ihmisillä ei ole kyllä aavistustakaan monista elämän 
huveista. Esimerkiksi siitä, kuinka hauska on liukua kylätien 
jäätiköillä, ja miten mahtava tunne on, kun astuu plots! pyörän- 
jälkiin syntyneeseen vaaleanruskeaan lätäkköön. Sellaiset lätäköt 
eivät ole syviä – vesi ei ulotu päällyskengästä sisään, korkeintaan 
muutama pärske. Isi on kertonut minulle usein siitä, kuinka hän 
juoksi veljiensä ja ystäviensä kanssa keväällä pitkin lätäköitä 
ja kuinka he yrittivät roiskuttaa toisensa niin märiksi kuin 
suinkin – mutta kun minä ehdin tehdä vain pari pärskäytystä, 
sain jo häneltä moitteita.

Kaikki temput, joita lapset ennen vanhaan tekivät, näyttävät 
olleen hupaisia, mutta kun minä teen täsmälleen samoja juttuja, 
olen taas tuhma lapsi… 

Otin siis taas isiä kuuliaisesti kädestä ja yritin kävellä niin 
kuin vanhat ihmiset – niin että yksikään lätäkkö ei osuisi 
jalan alle.
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”Lurautetaanko jokin laulu?” isi kysyi. ”Se keventää kulkemista.”
”Pelko pois! En ole paha,
mua älkää luulko huijariksi”
isi aloitti. Se oli hauska laulu ja lauloin kovalla äänellä mukana:

”Olen miekkonen vailla pientä rahaa,
olen köyhä jazztrumpetisti!”

”Eikö menekin matka puolta nopeammin?” isi kyseli, kun 
laulu oli lopussa. Miksi olisin valehdellut: minusta matka ei 
ollut lyhentynyt yhtään, pikemminkin venynyt pitemmäksi, 
sillä jalkani olivat jo aivan väsyneet, vaikka emme olleet vielä 
ehtineet puoleenväliinkään. Maailman loppua eli Kunglan talon 
peltoakaan ei vielä näkynyt.

Isi huomasi, että suupieleni alkoivat kääntyä alaspäin, ja kysyi 
reippaalla äänellä: ”Miten on, Emil Zatopek?” 

Minä vain huokasin. Se oli meidän vanha leikkimme: kun 
me juoksemme kilpaa, minun nimeni on Emil Zatopek, mutta 
isi on Paavo Nurmi. Tiedän, että Emil Zatopek on tšekkiläinen 
juoksija mutta Paavo Nurmi kuuluisin suomalainen urheilija. 
Isi on jopa tavannutkin Paavo Nurmen Suomessa ja jutellut 
tämän kanssa, mutta ei kilpaillut. Isi oli pääsemäisillään niihin 
olympiakisoihin, joissa molemmat miehet juoksivat, mutta 
Viron esikarsinnat menivät häneltä huonosti. Sattui olemaan 
heinäaika ja isoisä tarvitsi apua, ja niin isi ei voinut ennen 
kilpailuja harjoitella tarpeeksi eikä levätä. Matkalla Tallinnaan 
kilpailemaan hän melkein jäi junasta. Liili-täti kuitenkin kyyditsi 
hänet hevosella Sauen asemalle ja hän ehti junaan, mutta kilpailut 
menivät häneltä huonosti eikä häntä otettu Berliiniin mukaan.
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”Jos sitä pirun heinäntekoa ei olisi ollut, silloin kaikki olisi 
ehkä mennyt aivan toisin”, isi aina sanoi sen jutun lopuksi, olipa 
kuulijana äiti, naapurin Artur-setä tai joku muu.

”Kukapa tietää, että paremmin?” sanoi siihen Artur-setä. 
”Palusalusta tuli olympiavoittaja, mutta nyt istuu vankilassa…”

”Niinpä hyvinkin, mutta minä en muuta tahtoisi kuin juosta 
Zatopekin ja Nurmen kanssa kilpaa”, isi huokasi. ”Vaan sitä ei 
tapahdu kuuna päivänä…”

Ja niinpä hän keksikin sellaisen jutun, että kun me juok-
semme kahdestaan, hän on leikisti Paavo Nurmi ja minä Emil 
Zatopek.

”Jos alat harjoitella ajoissa, sinustakin voi tulla urheilija”, yllytti 
isi. Tosiasiassa halusin tulla pyykkäriksi, laulajaksi tai opettajaksi, 
mutta isin mieliksi lupasin: ”Voinhan minä ruveta urheilijaksi, 
mutta en minä viitsi juosta enkä hypätä.”

”Emil Zatopek! Paikoillanne, valmiinanne, hep!”
Isi painoi harmaan hattunsa lujemmin päähän ja pääsi vauh-

tiin. Juoksimme aika pitkän matkan, mutta sitten lapanen putosi 
minulta kädestä – ja suoraan kuralätäkköön.

”Minä en halua enää zatopekkiä!” aloin valittaa. Kaunis 
punaisenvalkoisenkirjava lapanen oli nyt punaisenruskean-
kirjava ja siitä tippui vettä.

Isi ravisteli ja väänsi lapasen kuivaksi ja katsoi taskukelloaan, 
niin että auringonläikkä osui kellon lasista silmääni.

”Nyt meidän on ponnisteltava, Zatopek!” hän huusi. ”Selkä 
suoraksi ja jalkaa toisen eteen! Kuulitko, Emil Zatopek: selkä 
suoraksi ja iloinen ilme naamaan!”
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”Minä en ole mikään Zatopek, minä olen pieni lapsi.”
Isä katsoi minua yllättyneenä ja kyykistyi sitten alas. ”No, 

hyvä on, Zatopek! Istu olkapäille, Paavo Nurmi tarjoaa sinulle 
ratsukyydin.”

Niin hänen olisi pitänyt tehdä heti, sillä tavalla maantielle 
kiirehtimisessä ei olisi ollut mitään vikaa. Istuin mukavasti 
isän hartioilla, viittoilin uljaasti kädelläni ja komensin: ”Anna 
mennä! Juokse, Paavo Nurmi, juokse!”

”Älä kurista minun kurkkuani!” isi läähätti. ”Se kirottu muhvi, 
joka killuu kaulassasi, kaivaa kohta minulle aukon niskaan! No 
eikö vaan – bussi näkyy jo mutkan takaa. Pidä kovasti kahdella 
kädellä kiinni minun takinkauluksestani – nyt tehdään taatusti 
maailmanennätys!”

Ehdimme maantien reunaan täsmälleen samaan aikaan, kun 
bussi pysähtyi sihisten. Ovi avautui ja bussista paistoi vastaan 
tuhottoman paljon mustia ja ruskeita takinselkiä ja yksi vaa-
leanpunainen naama. ”Toveri, valitettavasti emme voi ottaa teitä 
kyytiin”, vaalean-punainen naama sanoi happamasti. ”Onnibussi 
on jo nyt liian täynnä ja te olette vielä lapsen kanssa… ” 

Hän itse oli nyppinyt kulmakarvansakin pois, että mahtuisi 
paremmin bussiin.

”Voi surkeutta”, isi sanoi, mutta hänen äänensä ei ollut lain-
kaan surkea vaan minun mielestäni jopa tavallista iloisempi ja 
reippaampi. ”Nuoret kauniit daamit eivät osaa kuvitella, kuinka 
onneton eräs yksinäinen isoäiti on, kun lapsenlapsi ei pääse 
hänen syntymäpäivilleen.”

”Hm”, vaaleanpunainen naama nosti kirkkaanpunaisia 
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suupieliään, katsahti minuun tutkivasti ja huusi sitten mustille 
ja ruskeille selille: ”Toverit matkustajat, yritetään tiivistää vielä 
vähän! Takaosassa on vielä himpun verran tilaa!” 

”Mutta mehän mennään isoisän syntymäpäiville”, kuiskasin 
isin takinhihaa nykien. ”Miksi sinä sanoit, että isoäiti on 
onneton? Enhän minä mikään Punahilkka ole!”

”Ole hiljaa”, kuiskasi isi vastaan. ”Kuka nyt isistä välittäisi – äidit 
ovat tärkeämpiä, heitä arvostetaan enemmän. Ja konduktööri 
on bussissa niin kuin kapteeni laivassa.”

”Konduktööri”, painoin uuden sanan mieleeni. Äiti nimitti 
näitä naisia rahastajiksi, mutta se ei kuulostanut läheskään niin 
hienolta kuin konduktööri.

”Toverit matkustajat!” huusi vaaleanpunanaamainen konduk-
tööri uudelleen. ”Olkaa hyvä, tehkää hiukan tilaa, päästäkää 
lapsenlapsi matkustamaan isoäidin luo!”

Mustat ja ruskeat selät perääntyivätkin nyt vähän kauem-
maksi bussin ovesta – juuri sopivasti sen verran, että me kaksi 
mahduimme sisään. Bussissa oli todella ahdasta ja se pieni 
määrä ilmaa, joka mustien ja ruskeiden takkien väliin mahtui, 
haisi bensiinille ja kosteille vaatteille. Vaaleanpunanaamainen 
konduktööri istui kiiltävän rautaputken takana, päässä musta 
baretti, jossa oli hopeinen merkki, ja rinnalla ihmeellinen 
mustasta kiiltonahasta tehty käsilaukku, jonka päällä roikkui 
valkeita ja kirkkaansinisiä lippurullia.

”Tuhannet kiitokset, neiti konduktööri!” isi sanoi ja ojensi 
neidolle rahan. ”Saisinko yhden lipun Jõgisoolle.”

Konduktöörineiti repi taitavasti suikaleen lippurullasta.
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”Olkaa hyvä, toveri matkustaja! Toveri lapsi on kaiketi alle 
viisivuotias?”

Toveri lapsi?
Se oli jotain: Toveri lapsi! En kuullut, mitä isi vastasi enkä enää 

ylipäätään seurannut, mitä he konduktöörin kanssa keskenään 
puhuivat. Toistin hiljaa itsekseni: ”Toveri lapsi! Toveri lapsi!”

Se tarkoitti, että minut otettiin vakavasti. Ei kiltti lapsi eikä 
tuhma lapsi, vaan toveri lapsi! Toveri lapsi oli jotain paljon 
enemmän kuin Leelo tai tyttönen tai lapsi tai jopa Emil Zatopek.

Ymmärsin heti: ei urheilijaksi, pyykkäriksi tai opettajaksi 
– ainoa oikeasti kiinnostava ammatti oli konduktöörin am-
matti. Mikä voisi olla parempaa ja jännittävämpää kuin istua 
täpötäydessä bussissa läikehtivän putken takana, rinnalla kiil-
tävälukkoinen rahalaukku ja monta riviä lippurullia ja kutsua 
muita ihmisiä tovereiksi!

Kaksi kysymystä jäi silti vaivaamaan mieltäni: ensinnäkin – 
oliko se muka oikein, että isi valehteli konduktöörille? Ja toiseksi: 
olisimmeko päässeet bussiin, jos isi olisi sanonut rehellisesti, 
että olemme menossa isoisän syntymäpäiville? Ilmeisesti äidit 
ja isoäidit ovat siis tärkeämpiä kuin isät ja isoisät? Hm-hm…



36

Isin heimo

Joillakin lapsilla ei ole ollut onnea isoäidin suhteen – ei esi-
merkiksi Punahilkalla, jota satua minulle on varmaan eniten 
kerrottu. Punahilkalla oli aika hassu isoäiti: hänestä ei ollut 
kakunpaistajaksi eikä mehunkeittäjäksi, ja kun hän sairastui, 
hän ei antanut kutsua lääkäriä vaan oman pienen lapsenlapsensa. 
Ihan ensimmäiseksi olisi pitänyt kutsua ambulanssi, niin pie-
nen tytön ei olisi tarvinnut marssia isoäidin luo susia vilisevän 
metsän läpi ja kaikki olisi mennyt hyvin. Paitsi että oli typerä 
se isoäiti oli aivan varmasti kauhean ruma – ei kai Punahilkka 
muuten olisi uskonut, että isoäidin myssyn päähänsä pannut 
susi oli isoäiti itse, paitsi että isoäidillä oli hänen mielestään 
vielä pienemmät silmät kuin sudella. Isoäiti, miksi sinulla on 
niin suuret silmät? Huh huh, isoäiti jolla on suden silmät!

Minun isoäitejäni ei olisi kyllä voinut vaihtaa suteen. Totta 
on, että isoäiti Mari alkoi jo haihtua mielestäni, ja rehellisesti 
sanottua minua vähän pelotti, kun häntä muisteltiin, sillä tästä 
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isoäidistä puhuttaessa kaikki muuttuivat joko surullisiksi tai 
vihaisiksi. Äidin silmät alkoivat kiillellä kosteina, kun isoäiti 
Mari tuli hänen mieleensä, ja isin kädet menivät nyrkkiin: ”Se 
neuvostovalta on yksi surkea valta, kun pelkää yli kahdeksan-
kymppisiä mummoja, jotka eivät enää kuule eivätkä näe ja joilla 
on suussa yksi ainoa hammas.”

Äiti vakuutti perään: ”Minä olen varma, että sellainen 
valtio, joka ei kunnioita äitejä, ei pysy kauan pystyssä. Äidillä 
ei ollut elämässään muuta kuin työtä ja vaivaa – eikä ollut 
helppoa saattaa neljäätoista lasta maailmaan. Ja mitä hän 
mahtoi sydämessään tuntea, kun viisi lasta kuoli jo vauvana, 
ei silloin ollut mitään lääkärinapua… Ei päässyt koko ikänään 
kotoa kauemmaksi kuin Tallinnaan torille tai lapsia katsomaan 

– ja sitten viedään vanha ihminen niin kuin rikollinen karja-
vaunussa Venäjälle!”

Isoäiti Marista puhuttaessa muistutettiin aina, että hänen 
viimeiset sanansa ennen pois viemistä oli osoitettu minulle: 

”Sinä naurat ja minä itken! Tokko minun silmäni enää sinua 
näkevätkään…” Minä olin ollut silloin alta kaksivuotias ja 
kutsunut pyssymiehiä leikkimään kanssani. Sitä minä en kyllä 
usko – niin tyhmä minä en ole voinut kaksivuotiaanakaan olla, 
että leikkisin pyssymiesten kanssa, mutta kun minä en muista 
muuta kuin että mustat miehet veivät isoäidin pois ja puhuivat 
venäjää, en voi väittää vastaankaan. Kun isoäiti Marista on tullut 
puhetta, ei tuntikausiin naureta eikä puhuta mukavista asioista 
ja se ei ole kivaa. Silloin tuntuu, että mustat miehet ovat jossain 
lähellä ja voivat tulla taas minä hetkenä hyvänsä.
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Onneksi minulla on vielä toinenkin isoäiti, jota venäläiset 
eivät ole huomanneet. Jõgisoon isoäidin nimi on Minna Kata-
riina ja hän kuulee aivan hyvin ja hänellä on monta hammasta 
suussa – häntä niiden kannattaisi pelätä paljon enemmän kuin 
isoäiti Maria. Isoäiti Minna Katariina paistaa hyviä kakkuja ja 
piirakoita, ompelee kauniita vaatteita ja osaa tanssia krakovjakia. 
Yleensä isoäiti on iloinen ja lempeä, vain isoisän kanssa hän 
kiistelee mielellään. Isoisä ei ota hänen kiistelemistään vaka-
vasti – huitaisee vain kädellään ja sanoo: ”Kotkalla on kotkan 
näköalat, kanalla kanan!”

Tosiasiassa isoäiti Minna Katariina muistuttaa kotkaa enem-
män kuin isoisä, sillä hän pitää mielellään villatakkien tilalla 
hartiahuiveja – niitä on hänellä paljon ja useimmissa on hapsut 
reunassa, niin että kun hän liikuttaa käsiään, näyttää siltä kuin 
hän haluaisi nousta lentoon. Nuorena isoäiti oli hyvin kaunis ja 
hänellä oli kuohkea kampaus ja leningeissä nauhoja ja volankeja. 
Valokuva-albumien perusteella häntä ei edes tuntisi! Isoisän 
ja isoäidin välille oli nuoruudessa syttynyt suuri rakkaus. He 
olivat tavanneet Venäjällä kartanossa, johon isoisä oli mennyt 
tienaamaan rahaa, eikä isoäiti osannut Viroon tullessaan yhtään 
viron sanaa, vain puolaa, latviaa ja venäjää, sillä hänen isänsä 
oli ollut Venäjän kartanoissa puutarhurina. Isoäidillä oli ollut 
kaksi veljeä, jotka opiskelivat insinööreiksi – yksi jäikin Jeka-
terinburgiin, josta isoisäni toi Minna Katariinan mukanaan, ja 
toinen pääsi tärkeälle paikalle Moskovassa. Mutta molemmat 
tapettiin jo ennen sotaa, sillä venäläiset eivät hyväksyneet 
muita kansallisuuksia, eivät etenkään sellaisia ihmisiä, joilla 
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oli korkea asema. Isoäiti arveli, että ehkä joku hänen Puolan-
sukulaisistaan oli yhä elossa, mutta sitä ei saisi varmaan koskaan 
tietää. Viimeiset kirjeet olivat tulleet Danzigista ennen sotaa, ja 
kuka nykyään olisi uskaltanut penkoa sellaisia asioita!

Kaikki nämä tarinat jouduin kuuntelemaan aina uudelleen 
ja uudelleen, sillä isovanhempien luona puhuttiin aina vain 
vanhojen ihmisten asioista. Sellaista elämä on, kun on koko 
perheen ainoa lapsi!

Isoäidillä ja isoisällä oli kyllä viisi lasta, mutta he kaikki kas-
voivat suureksi jo ennen minun syntymääni ja niinpä Jõgisoolla 
ei ollut ketään kenen kanssa olisin leikkinyt. Mitä lapsia ne 
sellaiset ovat, joita pitää kutsua sediksi ja tädeiksi! Sediksi ja 
tädeiksihän kutsuttiin muutenkin kaikkia isoja ihmisiä, mutta 
jotkut heistä olivat erityisesti setiä ja tätejä – he sanoivat isiä 
veljeksi ja isoäitiä ja isoisää mammaksi ja papaksi.

Isi sanoi Anne-tädistä, Liilia-tädistä, Mart-sedästä ja Eino-
sedästä ”minun heimoni”, sillä joskus hyvin kauan sitten he 
kaikki olivat olleet intiaaneja, pitäneet päässään kukonsulkia ja 
tehneet jousia pajunoksista. Anne-täti ei ollut pitänyt intiaanina 
olemisesta, hän oli ollut kalpeanaama, ja hän karjui kovasti, kun 
häntä sidottiin puuhun ja skalpeerattiin. 

Anne-tädillä oli myös aikuisena yhtä kova ääni, vaikka kukaan 
ei enää sitonut häntä puun kylkeen eikä yrittänyt skalpeerata. 
Minusta olisi kyllä ollut mukavaa, kun isoisän ja isoäidin 
syntymäpäivillä olisi leikitty intiaania, mutta harmi kyllä niin 
ei tapahtunut koskaan: aina istuttiin vain pöydässä, syötiin ja 
juotiin, laulettiin ja puhuttiin tylsiä vanhojen ihmisten juttuja. 
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Aina kun isi kesken syöminkien kilisti hiljaa veitsellään juoma- 
lasia, nousi pystyyn ja sanoi: ”Rakkaat ystävät, me emme ole 
kokoontuneet tänne vain syömään ja juomaan…”, odotin, että 
hän sanoo: ”…vaan myös leikkimään intiaania.” Mutta eipä 
tietenkään – aina hän jatkoi samalla tavalla: ”… vaan myös 
juhlistaaksemme rakkaan pappamme syntymäpäivää!” Sen 
jälkeen laulettiin ”Eläköön, eläköön, hän ee-lää-kööön” ja taas 
alettiin syödä ja juoda.

Kun me tällä kertaa ehdimme isovanhempien luo, oli suurin 
osa suvusta jo koolla. Eino-setä tietenkin pois luettuna – hänet 
oli aikaa sitten viety Mordvaan vankileiriin ja hän oli ollut jo 
niin monilta syntymäpäiviltä poissa, että hänen kasvonsakin 
alkoivat häipyä mielestäni. Tosiasiassa minun ei ollut vaikea 
palauttaa Einon kasvoja mieleeni, sillä isoisän pojat olivat kaikki 
aivan hänen näköisiään: suuret nenät, kirkkaansiniset silmät ja 
sellainen tukka kuin heille olisi tehty hiuksista harva seppele. 
Tai niin kuin he olisivat varttuneet niin nopeasti, että kiiltävä 
päälaki oli kasvanut hiusten keskeltä esiin. Isillä oli sama juttu, 
mutta häntä se ei näyttänyt haittaavan: kun Anne-täti välillä 
muistutti, että ennen sotaa isillä oli ollut päässä paksu rukiin-
värinen hiuspehko, niin isi nauroi hänelle vastaan: ”Ei sammal 
kasva kullan päälle.”

Suvun parhaat päivät näyttivät olleen aikana, jota minä en 
muistanut enkä voinutkaan muistaa, sillä minua ei ollut silloin 
vielä olemassa. Se oli ihmeellistä, omasta mielestänihän minä 
olin ollut koko ajan olemassa. Niistä päivistä puhuttiin monella 
nimellä: ennen sotaa, Viron aikaan, Pätsin aikaan, ennen kuin 
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venäläiset tulivat. Silloin oli ollut kaikki toisin: palokuntalais-
ten juhlat ja seuratalon näytelmät ja Husqvarna-polkupyörät 
ja aidosta käärmeennahasta tehdyt kengät ja makeaa simaa ja 
monenlaisia makkaroita joka kaupassa.

Ja ihmiset saattoivat silloin puhua vapaasti mistä tahtoivat. 
Ehkä sen takia, että minua ei ollut vielä olemassa. Joka kerran 
kun suvun puheet kiihtyivät tai kun puhuttiin jotain sellaista, 
joka sai kaikki isot ihmiset kauhistelemaan tai purskahtamaan 
kovaan nauruun – joka kerran joku heistä muistutti: ”Varokaa 
mitä sanotte – meillä on lapsi joukossa.”

Vaikka siellä isovanhempien juhlissa oli niin tylsää niin kuin 
oli niin ainakin siellä naurettiin paljon eikä kukaan toistanut 
kumealla äänellä, että voi lapsi, sinä naurat, minä itken, tokko 
minun silmäni näkevät sinua enää koskaan…

Isoisä Robert julisti mielellään: ”Niin kauan kuin minulla 
on vielä kaksi hammasta suussa, nauran joka päivä vähintään 
kaksi kertaa. Ja kun nekin ovat menneet, nauran vielä yöllä 
salaa senkin jälkeen. Jos minua ei mikään muu naurata niin 
ryssän meininki ja meidän Minnan alushousut huvittavat aina.”

Isoäidillä oli tosiaan hauskat alushousut – pitkälahkeiset ja 
pulleat, alareunassa pitsit. Kun ne riippuivat pyykkinarulla 
ne liehuttivat tuulessa leveitä lahkeitaan niin kuin pulskat 
tanssijattaret. 
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Isoäiti Minnan puolalainen veri

Isovanhempien talo ei ollut metsässä niin kuin Punahilkan 
isoäidin koti, vaan aivan maantien vieressä, riukuaidan ympä-
röimän karjapihan keskellä olevassa omenatarhassa. Päällisin 
puolin se oli aika kookas harmaa puutalo, mutta tosiasiassa 
enemmän kuin puolet siitä oli tyhjänä ja autiona. Etuovesta ei 
päässyt sisään, se oli naulattu kiinni kahdella ristiin lyödyllä 
laudalla, ja tielle päin oleva ikkuna oli peitetty luukulla. Sisään 
taloon päästäkseen oli nostettava paikaltaan kaksi veräjän riu-
kua ja kuljettava omenatarhan läpi ja kierrettävä talon nurkan 
ympäri. Talo itse oli ikävän harmaa, mutta rappujen vieressä 
oleva koirankoppi oli komea – siinä oli korkeaharjainen kat-
to ja se oli maalattu keltaiseksi. Koppi oli suuri, sillä joskus 

– varmaan silloin muinaiseen satuaikaan kun minua ei vielä 
ollut olemassa – siellä eli lämpimään aikaan yhdessä kaksi 
ajokoiraa – Krapp ja Kai. Krappia ei ollut enää ollut olemassa 
pitkään aikaan ja keltaisen-valkean täplikäs Kai käytti koppia 
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enemmän huvilana – kylmään aikaan se eli keittiössä ja nukkui 
korituolissa tyynyn päällä.

Isoisä ei halunnut, että vieraat tietäisivät, että tässä oli joskus 
ollut kauppa, se oli nimittäin kuulunut hänelle, ja jos joku olisi 
tiedottanut siitä univormumiehille, hänetkin olisi voitu viedä 
Siperiaan. Kaupan kyltti oli piilotettu, ja kun isoisä joskus har-
voin vei minut kaupan huoneisiin, hän löysi laatikonpohjilta 
aina jotain – postikortin jossa tipuset nauroivat munankuo-
ressa tai hienoa vaaleansinistä kirjepaperia – lahjaksi minulle, 

”muinaisten loistoaikojen muistoksi”, niin kuin hän sanoi. Lois-
toaikoina kirjoitettiin ilmeisesti kirjeitä läpinäkyvällä sulkaky-
nällä vaaleansiniselle hentokuvioiselle paperille ja lähetettiin 
kirjeet silkkipaperilla vuoratuissa kuorissa… Rasioissa oli 
helmipäisiä nuppineuloja, nastoja ja tekstausteriä. Harmi kyllä 
isoisän kaupassa ei ollut enää yhtään loistoaikojen karamelliä 
eikä simapulloa, jonka makua isi ei kyennyt kyllin kiittämään. 
Pölyisen tiskin takana lattialla lojui vain tyhjiä vanhanaikaisia 
olutpulloja, joissa oli ihmeelliset patenttikorkit – niihin isoäiti 
aina syksyisin kaatoi omenamehua. Niissä ”allekokeissa” mehu 
ei koskaan alkanut käydä!

Kauppa oli kylmä ja lämmittämättä ja siellä täytyi olla varovai-
nen, sillä joka nurkassa vaanivat hiirenloukut, jotka loksahtivat 
kiinni jos niitä hipaisi varomattomasti jalallaan. Isin mielestä 
tiski ja hyllyt pitäisi purkaa ja tehdä kunnon remontti, jotta 
isovanhemmilla olisi enemmän tilaa, mutta isoisä ei suostunut 
siihen: hän oli varma, että vuoden parin päästä Amerikan setä 
ajaa venäläiset Virosta pois ja sitten kauppa voidaan jälleen avata.
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Isoisän mielestä hän ja isoäiti eivät tarvinneetkaan enemmän 
tilaa kuin keittiön ja kamarin ja oikein pienen työhuoneen, 
josta vei suurimman osan valtavan suuri kirjoituspöytä. Sen 
laatikoissa oli kaikenlaista tavaraa: siellä olivat piilossa van-
hanaikaiset valokuva-albumit, joiden paksuihin lehtiin oli 
tehty kuvia varten kultareunaiset aukot, siellä oli kaikenlaisia 
papereita ja vihkoja ja suuri puukantinen ja metallikulmainen 
postimerkkialbumi. Postimerkkialbumia sain luvan katsella 
isoisän kanssa vain silloin, kun olin pessyt kunnolla kädet 
saippualla ja näyttänyt kämmenet hänelle. Mutta itse merkit 
näyttivät siltä kuin joku olisi silitellyt niitä pesemättömillä 
käsillä: ne olivat enimmäkseen vanhoja ja kuluneita. Oman 
ensimmäisen postimerkkinsä isoisä oli liottanut kirjeestä, 
joka tuli Kuuban saarelta silloin kun hän oli vielä hyvin nuori 
poika. Kirjeessä oli tieto, että hänen merimieheksi lähtenyt 
vanhempi veljensä oli kuollut saarella johonkin vaikeaan sai-
rauteen. Katselin sitä ruskeanharmaata vanhan miehen kuvalla 
varustettua merkkiä aina vähän peloissani, ihan kuin isoisän 
veljen sairaudesta voisi vielä olla postimerkissä jotain jäljellä, 
niin että itse asiassa kädet olisi pitänyt pestä postimerkkial-
bumin katsomisen jälkeen, ei ennen… Mutta kuka sellaista 
viitsii, jos kukaan ei käske!

Meidän tämänkertainen saapumisemme isovanhempien 
luo poikkesi tavallisesta. Yleensä me olimme aina ensimmäi-
set sisääntulijat äidin kanssa – isin piti ensiksi aina katsella 
puutarhaa ja omenapuita, tai jos koira oli pihassa, seurustella 
sen kanssa. Itse asiassa isi halusi tulla sisään ”näyttävästi ja pää 
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pystyssä”, niin kuin hän itse sanoi: hän otti eteisessä kitaran 
laukusta ja aloitti sitten laulun: 

Sua tervehdän, sä päivänsankari!
Sua tervehdän mä kerran tuhannen!
Isin tulo sai kaikkien naamat loistamaan ja talo tuli täyteen 

musiikkia ja iloista mieltä.
Tällä kertaa kitara oli unohtunut meiltä kotiin, mutta isi 

jäi silti viivyttelemään portaille. Hän sytytti tupakan ja sanoi 
minulle: ”Odota vähän, vedetään ensin sauhut.”

Vedettyään pari henkosta hän heitti tupakan rappujen vie-
reen vesiränniin ja sanoi: ”No mitäs tässä! Rohkea rokan syö 

– mennään sisään!”
Tädit olivat keittiössä nostamassa paistinpannulta lihaa vadille 

ja heidän naamansa alkoivat loistaa ilman kitaraa ja lauluakin.
”Veli! Tulit juuri oikealla hetkellä!” Liilia-täti riemuitsi.
”Onpas ihme, että teidän perhe ehtii perille paistin ajaksi!” 

nälvi Anne-täti. ”Riisukaa vaatteet ja istutaan heti pöytään.” 
Mutta missä teidän äiti on? Sairastui vai mitä?”

Katsoimme isin kanssa toisiamme.
Oli miten oli – oli tunnustettava syyllisyytensä.

”Minä olin tuhma lapsi ja äiti lähti meidän luota pois”, yritin 
selvitä tunnustuksestani oikein nopeasti.

Liilia-täti alkoi nauraa – hänellä on sellainen erikoinen nauru, 
niin kuin joku ravistelisi herneitä peltipurkissa.

”Voi teidän kanssanne!” hän sanoi ja tempaisi eteisenoven 
auki: ”Helmes, tule sisään! Aprillipäivä on jo mennyt!”

Hetkeksi minulle tuli tunne, että äiti voisi todella olla piilossa 
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eteisessä. Mutta ei ollut. Ei ollut portaillakaan, vaikka Liilia-täti 
katsoi varmuuden vuoksi sinnekin.

”Niin tuota… meidän äiti lähti tosiaan vähäksi aikaa pois”, isi 
sanoi. ”Nuorten reippaiden venäläisten poikien kanssa – kuka 
niitä voi vastustaa.”

”Mitä sinä löpiset!” Anne-täti huusi vihaisena. ”Pelleilette 
tuolla lailla, kouluja käyneet ihmiset.”

Isi ei sanonut sanaakaan.
”Se ei pidä paikkaansa!” Liilia-täti totesi. ”Helmes jaksoi 

odottaa sinua koko pitkän sota-ajan, ja nyt sitten äkkiä. Mistä 
se nuori poika ilmestyi?”

”Lasten suusta kuullaan totuus”, isi sanoi hymyillen murheel-
lisesti. ”Pois lähti, venäläisten pyssymiesten välissä – niin kuin 
äitinsäkin kaksi vuotta sitten…”

Keittiössä tuli vähäksi aikaa niin hiljaista, että saattoi kuulla 
isoisän työhuoneessa tikittävän vanhan seinäkellon äänen: tii-
iik, taa-aak, tii-iik, taa-aak…

”Herra jumala”, Liilia-täti huokasi, pani paistivadin keittiön 
pöydälle ja vajosi itse istumaan jakkaralle. ”Herra jumala, taas 
uusi kyyditys!”

”Ei ollut kyyditys”, isi sanoi nielaisten. ”Pidätettiin… Alustava 
syytös oli maanpetos… Oman neuvostokotimaan pettäminen.”

”Miten opettaja voi pettää kotimaansa?” pudisteli Liilia-täti 
päätään. ”Eihän Helmes ollut Viron aikaan missään puolueessa, 
hän ei ylipäätään ollut tekemisissä politiikan kanssa…”

Isi lausui hiljaa: ”No meni opettamaan lapsille Viron hymnin 
ja kävi niiden kanssa laulamassa vapaussotilaiden haudalla… 
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Sinimustavalkea oli meillä liinavaatekaapissa lakanoiden välissä 
– ne löysivät senkin. Sen lisäksi tutkija puhui vielä, että onhan 
Helmes kulakin tytär ja virolaisen upseerin sisko. Uhkasi, että 
kuulusteluissa voi ilmetä vielä muitakin syytöksiä…”

”Saatanan kommunistit!” Anne-täti heristi nyrkkiään ikkunaan 
päin. ”Saatanan ryssät, painukoon tiehensä, menköön omaan 
isänmaahansa Stalinin takapuolta nuolemaan!”

Ja silloin kaikki ympärillä muuttui äkkiä mustaksi, oli kuin 
suuri varis olisi levittänyt siipensä keittiön ylle. Isoäiti Minna 
Katariina seisoi oviaukossa, mustat siivet levällään. Yleensä 
isoäiti tuntui sukulaistensa joukossa hyvin pieneltä, mutta nyt 
hän oli minun mielestäni valtavan suuri ja pelottava. Musta 
kiiltäväkukkainen hartiahuivi, jota hän juhlissa piti olkapäil-
lään, peitti pienen ikkunan ja kattolampun valon. Ja siitä mitä 
hän sanoi, en ymmärtänyt yhtään sanaa. Sanoja ei ikään kuin 
ollutkaan, oli vain uhkaava, suhiseva ja sihisevä ääni, se oli kuin 
laulua ilman nuottia. Se ei ollutkaan isoäiti Minna Katariina 
vaan pelottava paha noita, joka siinä sadatteli…

”Isoäiti, puhutko sinä venäjää?” kysyin kooten rohkeuteni. Se 
suhiseminen oli vähän venäjän kielen tapaista…

Isoäiti hiljeni äkkiä. Hän vilkaisi minuun hämmästyneenä, 
katsoi sitten kaikkia muita keittiössä olijoita, laski siivet velttoina 
sivuilleen ja vaipui oven vieressä olevaan korituoliin – ajokoira 
Kai onnistui sentään uikahtaen hyppäämään lattialle. Nyt isoäiti 
näytti taas pieneltä – pienemmältä kuin koskaan aikaisemmin, 
kun hän retkotti siinä koiran tuolissa, kädet silmillä, ja itki 
suureen ääneen. Se ei ollut oikeastaan itkua vaan ulvomista! 



48

Liilia-täti ryntäsi isoäidin luo ja yritti halata häntä.
Anne-täti otti astiakaapista pienen pullon ja tiputti siitä 

löyhkäävää nestettä sokeripalalle: ”Mamma, ota valeriaanaa. 
Avaa nyt suusi!”

Isi oli kääntänyt toisille selkänsä ja katseli ikkunasta ulos.
”Kuulkaas, saako täällä tänään ruokaakin!”
Isoisä oli tullut keittiöön ja katseli tuimalla katseella ympäril-

leen, uusi vaaleansininen kauluspaita päällä ja sormet tiukasti 
raidallisissa henkseleissä.

”Pappa, etkö sinä kuullut: venäläiset veivät Helmesin muka-
naan!” Liilia-täti huusi syyttävästi.

”Miksen olisi kuullut”, isoisä kohautti olkapäitään. ”Enhän 
minä kuuro ole! Kuulin myös, kuinka täällä taas eräällä tietyllä 
henkilöllä Puolan veri kuohahti, mutta ei kai sen takia tarvitse 
näännyttää ihmisiä nälkään. Ja ottakaa lapselta vaatteet pois, 
toisella on jo otsa märkänä.”

Nyt tädit alkoivat pyöriä ympärilläni.
”Mitä kieltä isoäiti puhui?” kysyin.
”Puolan kieltä”, ilmoitti Liilia-täti. ”Se on hänen äidinkielensä, 

mutta tähän mennessä en ole kyllä kuullut puolan kielen sanaa 
hänen suustaan – en tiennytkään, että hän vielä osaa sitä. Ei 
ole nähnyt omia sukulaisiaan kohta puoleensataan vuoteen…”

”Mitä sinä höpiset, mamma kiroilee kyllä puolaksi”, väitti 
Anne-täti vastaan. ”Kun jokin asia menee pieleen, hän sanoo 
aina: ’Psa krew!’ Etkö ole huomannut? Se tarkoittaa kuulemma 
’Koiran veri!’ Aika kummallinen kirosana.” 

Anne-täti ripusti takkini, myssyni ja muhvin naulaan ja 
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katsottuaan minua tarkemmin löi käsiään yhteen: ”Herran-
pieksut! Lapsi on kuin juutalaisen joulukuusi. Niin kuin mus-
talaisen tulipalo!”

Liilia-täti ihmetteli minua pää kallellaan ja puhkesi röhönau-
ruun, ja isoäitikin nosti päätään uteliaana ja katseli minua 
punaisilla silmillään.

”Kuules nyt, veli, oletko sinä mennyt päästäsi sekaisin!” Anne-
täti sanoi. ”Sinussahan piti olla taiteilijan verta! Tyttö näyttää 
kuin olisi mustalaisen tulipalo! Eihän nyt opettajan lapsi voi 
näyttää tuollaiselta. On niin kuin venäläisen upseerin rouva – 
nehän kulkivat kesällä kadulla Maratin silkkiset yöpaidat päällä 
ja froteiset saunapyyhkeet hartioilla.”

Toivoin tietysti, että herättäisin ulkomuodollani isoisän 
syntymäpäivillä huomiota, mutta se, että minua verrattiin 
mustalaisen tulipaloon, ei kuulostanut kyllä kehuilta. Vaikka 
aamulla tunsin ensimmäistä kertaa, että äidin poissaolosta voisi 
olla vähän hyötyäkin… Helmet, medaljonki, rintarossi – ne 
kaikki olivat äidin kalleimpia aarteita, ja rusettien sitominen 
tukkaan kesti isiltä ainakin puoli tuntia. Ja nyt kaiken tämän 
suuren vaivan tulos oli tätien pilkka ja irvailu.

”Hieno nainen käyttää vaatetuksessaan kahta, korkeintaan 
kolmea väriä”, Liilia-täti neuvoi opettavaisesti. ”Ja silloinkin 
tulee katsoa, että värisävyt ovat tasapainossa, että ne sopivat 
yhteen.”

”Minä en olekaan hieno nainen”, sanoin uhmakkaasti. ”Mi-
näpä olen toveri!”

”Herranpieksut!” huudahti Anne-täti pilkallisesti. ”Minun 
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veljentyttärestäni on tullut kommunisti! Pieni kommari! Toveri!”
”Antakaa lapsen olla!” isoäiti sanoi. ”Lapsella on muutenkin 

vaikeaa, mitä te kiusaatte!”
Kiitollisena kiipesin isoäidin syliin. Huomasin kyllä, että 

ajokoira Kai, jonka tuolin me kahdestaan valtasimme, katsoi 
minua kateellisena, mutta en välittänyt koirasta vaan työnsin 
kädet isoäidin kaulan ympäri.

”Mitä sinä äsken sanoit, kun puhuit puolan kieltä?” kuiskasin 
isoäidin korvaan.

”En muista enää itsekään”, isoäiti tunnusti. ”Mutta minä kirosin 
sen verisen vallan ja Stalinin ja kaikki ne kommunistit, jotka 
tappoivat minun veljeni ja veivät nuoremman pojan vangiksi… 
Nyt ottivat vielä sinun äitisikin kiinni, mitä se sellainen on? Sinun 
äitisi on minulle hyvin rakas, melkein niin kuin lihava tytär.”

”Kuulkaahan, lihavat pojat ja tyttäret, otetaan oikein pienet 
naukut!” isoisä sanoi. ”Ruokaa tässä talossa ei näköjään anneta, 
saa edes jotain kurkun kostuketta!”

”Mamma sanoi ’lihava’ kun piti sanoa ’lihallinen’”, Anne-täti 
huudahti ja alkoi nauraa kihertää. ”Helmes on hänen lihava 
tyttärensä!”

Kaikki puhkesivat nauruun, vain isoäiti kyräili muita alta 
kulmien.

Minun tuli sääli isoäitiä. Puin nyrkkiä Anne-tätiin päin: ”Sinä 
itse olet lihava! Sinä olet yksi oikein lihava naistoveri!”

Isoäiti oli samaa mieltä: ”Ei ole oikein, että nauretaan, kun 
joku tekee virheen! Virolaiset ovat ilkeitä ihmisiä, nauravat aina, 
kun toiset tekevät virheitä. Puolalaiset ja latvialaiset eivät ole 
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sellaisia, edes venäläiset eivät naura, kun joku puhuu heidän 
kieltään vähän väärin.”

”Itsehän sinä kasvatit meidät virolaisiksi!” Anne-täti kiihtyi.
Isoisä pyöritti vihaisena silmiään: ”No eikö ala taas! Taas 

se Puolan veri pakkaa päälle, aina on Annella tai mammalla 
oltava viimeinen sana. Kylillä puhuivat, että täällä olisi tänään 
jollain syntymäpäivät…”

Anne-täti ei halunnut antaa periksi ja hyökkäsi uudelleen 
isoäitiä vastaan: ”Miksi sitten tulit tänne Viroon ja synnytit 
meidät virolaisiksi? Olisit mennyt jollekin puolalaiselle panille, 
olisi meilläkin helpompaa!”

Isoäiti oli niin kuin ei olisi kuullutkaan.
”Voi, anteeksi!” isi löi kädellä otsaansa ja otti povitaskus-

taan pienen paketin – tiesin että siellä oli kaupungista ostettu 
nahkakantinen muistikirja – ja ojensi isoisälle: ”Paljon onnea, 
pappa! Pysy virkeänä vastakin!”

Hän viittasi kädellään minuun päin: ”Leelo, mitä sinun 
pitikään sanoa isoisälle?”

Liuin isoäidin sylistä alas ja niiasin isoisälle: ”Paljon onnea 
syntymäpäivänä!”

Mutta isoäidille toivotin: ”Kuule isoäiti, synnytä Anne-täti 
nyt venäläiseksi. Se olisi sille oikein, vai mitä!”

Tiesin, että kiltti lapsi ei sano sellaista aikuiselle, mutta jonkun 
piti nousta puolustamaan isoäitiä. Olisi oikein Anne-tädille, 
että kun hän herää jonain aamuna niin ei osaakaan viron 
kieltä ja peilistä katsoo vastaan mustassa myyrännahkaturkissa 
venäläinen muori, jonka tukka on kierretty nutturalle.
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Nyt Anne-täti oli se, joka teeskenteli kuuroa. Hän nosti liedellä 
porisevan kattilan kantta ja ilmoitti: ”Perunat ovat kiehuneet 
rikki! Siinäs saitte mitä halusitte noilla politiikkapuheillanne!”
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Jälkeen hetken viimeisen…

Tällä kertaa isoisän syntymäpäivät olivat tylsemmät kuin koskaan 
aikaisemmin. Veitset ja haarukat kalahtelivat vaimeasti lautasia 
vasten, isoisää lukuun ottamatta kellään ei näyttänyt olevan 
oikein nälkä ja kukaan ei aloittanut mitään juttua. Mart-setä, 
joka tuli Ida-tädin kanssa myöhemmällä bussilla kaupungista, 
astui kyllä kasvot nauravina sisään ja lauloi: ”Eläköön, eläköön, 
hän ee-lää-kööön!”, mutta kun tädit kertoivat hänelle meidän 
uutisemme, hänkin hiljeni, pudisteli vain pöydässä istuessaan 
välillä päätään ja mutisi itsekseen: ”Jo pitää olla! Voi saatana!”

”Nostamme siis lasin syntymäpäivälapsen terveydeksi!” isi 
sanoi, kumosi viinapikarin pohjaan ja kaatoi enempää mietti-
mättä sen jälleen täyteen.

”Kuule, kuule”, korotti Anne-täti ääntään. ”Ennen vanhaan 
olit veliseni täysraitis! Muistatko, miten minun kaksikymmen-
viisivuotispäivänäni et ottanut edes tervehdysmaljaa – vaikka oli 
hyvää vironaikaista kirsikkalikööriä! Ja nyt pistät kaksi lasillista 
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Moskovalaista kurkusta alas noin vain!”
”Aikakin on sellainen… moskovalainen”, isi hymähti kitkerästi.
”Haukkaa lihaa päälle, niin et tule humalaan”, opetti Ott-

setä, joka oli siihen asti istunut Liilia-tädin vieressä sanomatta 
sanaakaan.

”Viina on vahvojen miesten juoma”, kiitteli Mart-setä.
”Sinä älä juo Marjt enää”, torui Ida-täti r-kirjainta sorauttaen 

ja käänsi Mart-sedän tyhjän viinapikarin nurinpäin. ”Eivät ota 
meitä kohta bussiin enää.”

Mart-setä käänsi lasin jälleen oikeinpäin ja ojensi sitä isille 
täytettäväksi: ”Mies tietää, mitä mies tekee.”

Isoisä pani veitsen ja haarukan ristiin lautasen päälle ja julisti 
autuaan näköisenä: ”Kiitos sille joka mahan antoi – aina siihen 
jostain saa syötävää!”

”Pappa, olet sinäkin”, Liilia-täti sanoi syyttävästi. ”Toisilla on 
suuri murhe, ja sinä vain vitsailet!”

”Eipä tiedä, mistä sinä sianpaistia saisit, jos me Liilian kanssa 
ei tuotaisi sitä kaupungista”, näpäytti Anne-täti. ”Yritäpä tulla 
eläkkeellä toimeen! Nykyään monet vanhukset näkevät melkein 
nälkää, mummot käyvät meidän liikkeessä hopealusikoita ja 
kristallia kauppaamassa, että saisivat leipäpalan, sinulla ei ole 
harmainta aavistustakaan mitä liha maksaa nykyään torilla.”

”Jos ei ole lihaa, syödään kalaa”, isoisä sanoi. ”Jos ei ole kalaa, 
syödään perunaa! Mutta jos ei olisi mahaa, ei olisi väliä sian-
lihasta eikä kananmunista. Niin että joka tapauksessa kiitos 
taivaanisälle, joka antoi mahan.”

Isoisä nousi pystyyn ja karautti äänensä kirkkaaksi.
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”Katsokaas, nuoret, minä olen nähnyt elämää ja voin sanoa 
teille, ettei suremisesta ole mitään hyötyä. Olisiko koko Viron 
tasavaltaa syntynyt, jos meidän pojat olisivat ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen nälkiinnyttäneet itsensä ja itkeneet 
silmät päästään, että nyt se landesveer hyökkää kimppuun ja 
puna-armeija haluaa vallata meidät. Ei silloinkaan ollut ihmisillä 
helppoa, mutta ei Vapaussotaa olisi itkemällä voitettu! Ettekö 
te muista, miten surkeaa aikaa tasavallan alku oli – mammalla 
ei ollut teille antaa muuta syötävää kuin perunaa ja kastiketta, 
kun tulitte koulusta, ja kastikejauhot hän jauhoi kahvimyllyllä 
makaroneista.”

”Niin hyvää kastiketta en ole eläissäni syönyt kuin se mitä 
mamma teki”, kehui Mart-setä.

”Minä muistan kyllä, pappa, kuinka sinä myit mamman 
oravannahkaisen keepin”, Anne-täti hymyili. ”Se oli niin kaunis 
maahan asti ulottuva viitta…”

”On eletty köyhiä aikoja, on eletty rikkaita aikoja. Mutta var-
kaita, murhamiehiä ja kommunisteja ei ole suvussa ollut, eikä 
varsinaisesti nälkää ole koskaan nähty. Luuletteko, että Stalin 
piittaisi siitä, jos Viron kansa kuolee suruun. Hevonpaskat – se 
olisi vain vettä kommunistien myllyyn. On syötävä, on juotava 
ja oltava iloinen, kun henki vielä pihisee. Vielä ei ole oikea aika 
nousta venäläisiä vastaan, mutta kun se aika tulee, on oltava 
vahva. Ei Amerikan setä meitä tähän jamaan jätä!”

Isoisän silmäkulmaan oli ilmestynyt pieni kyynel. Hän pyyh-
käisi silmän kädenselällään kuivaksi ja nosti lasin: ”Vanhat 
virolaiset sanoivat: mies syököön itsensä vahvaksi ja juokoon 
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itsensä rohkeaksi. Nostamme lasin niiden terveydeksi, jotka 
eivät nyt ole joukossamme. Heillä on myös helpompaa, kun 
me olemme rohkeat ja vahvat!”

”Bravo, pappa!” Liilia-täti huusi ja taputti käsiään. ”En ole 
tiennytkään, että sinä olet noin hyvä puhuja.”

”Pienenpieni napsu tekee aina terää,
tekee aina terää, tekee terää”
isoisä aloitti laulun korkealla äänellä. Toisetkin muuttuivat 

hetkessä iloisemmiksi ja lauloivat mukana:
”Toisenkin ottaa voi toisen perään,
toisen perään, toisen perään…”
Minä en ollut kuullut sitä laulua ennen ja yritin painaa sanat 

mieleeni. Mietin, oliko se äidin mielestä kiltille lapselle sopiva 
laulu vai oliko se sällien laulu. Jotkut laulut, joita isi minulle 
opetti, sopivat äidin mielestä vain sälleille eikä pienille lapsille.

”Laulaessa unohdamme surut”, sanoin väliin, kun aikuiset 
alkoivat taas kolistella veitsiään ja haarukoitaan. Äiti sanoi 
minulle joskus niin, kun alkoi opettaa minulle uutta laulua.

Kaikki puhkesivat nauruun, vain Ida-täti, joka ei perustanut 
laulamisesta, mulkaisi minua alta kulmiensa.

”Siinä on sinulle pappa manttelinperijä kasvamassa”, Ott-setä 
sanoi nauraen. Pieni oraattori!”

”Mitä tarkoittaa perijä”, kysyin kuiskaten isiltä. 
”Perijä on se, joka saa jonkun tavarat itselleen”, isi selitti.
”Minä en halua isoisän manttelia, se on niin suuri ja ruma.”
Isi purskahti nauruun ja lohdutti sitten minua: ”Ei kyse ole 

manttelista, isoisä tarvitsee sitä itse. Manttelinperijöiksi sanotaan 
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niitä, jotka perivät esivanhemmiltaan joitakin ominaisuuksia.”
”Ahaa”, en halunnut enää kovistella isiä, mutta tämä hänen 

viimeinen selityksensä teki minulle vielä enemmän kipeää kuin 
isoisän vanhan kalanruotokuvioisen palttoon periminen: eikö 
ole kauheaa, jos jonain aamuna minua vastaan katsoo peilistä 
isoisän isonenäinen naama! Ja mihin rusetit sitten solmitaan 
jos minulla on tukkaa vain niskassa ja korvien takana niin 
kuin isoisällä.

”Kuule”, kuiskasin isille. ”Minä olisin mieluummin Emil 
Zatopek. Minä voin juostakin jos se on välttämätöntä – mutta 
ilman sitä rumaa palttoota ja suurta nenää.”

Isi hymyili hajamielisesti ja nousi seisomaan. ”Rakkaat ystä-
vät”, hän aloitti juhlallisesti. ”Me emme ole kokoontuneet tänne 
vain syömään ja juomaan…”

”Vaan myös leikkimään intiaania”, huusin kovempaa kuin isi.
Isi alkoi nauraa, mutta Mart-setä sanoi vakavasti: ”Nyt ei 

ole pienten lasten puheitten aika! Kai te tiedätte, milloin lapsi 
puhuu? Silloin kun kana pissii!” 

”Mm-mm”, jäin miettimään. ”Mutta äiti sanoi, että pissistä ja 
kakasta ei sovi puhua ruokapöydässä.”

”Siitäs sait!”, alkoi Liilia-täti kikattaa. ”Tämä lapsi on syntynyt 
sanat suussa.”

Anne-tätikin oli unohtanut pahanmielensä ja yhtyi kiitok-
siin: ”Tälle tuli ensin ylähampaat ja sitten vasta alahampaat ja 
sellaisista kasvaakin sanavalmiita lapsia.”

”Pääasia, ettei rupea sanavalmiiksi turvallisuuspalvelun 
miesten edessä”, Ida-täti sanoi totisena. ”Silloin ollaan kaikki 
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huomispäivänä telkien takana.”
”Lauletaan mieluummin”, isoisä sanoi. ”Harmi, kun et poika 

ottanut soittopeliä mukaasi, kitaran kanssa laulaminen olisi 
toista.”

Mutta isille oli tullut jo uusi laulu mieleen.
”Lennä, lennä leppälintu,
vielä kerran laulelen. 
Lennä yli maan ja veen,
terveiset vie armaalle.”

Sen laulun minäkin tunsin ja veisasin täysin rinnoin yhdessä 
aikuisten kanssa kertosäettä:

”Ritirai-rai-rai
riti-rai-rai-rai…”
Eihän se ”ritirai” tarkoita mitään, on vain pelkkä laulun 

sana, mutta isin heimo lauloi sitä niin uhmakkaasti, niin kuin 
he kaikki haluaisivat kuitenkin lähteä intiaaneina sotaretkelle.

Välillä laulettiin tavallisella äänellä:
”Jos hän kysyy, mitä teen,
kerro: häntä vartoilen
vaikka hetkeen viimeiseen,
jälkeen hetken viimeisen.”
Ja sitten alkoi taas hyvin uhmakas ritiraitittaminen. Kummal-

lista – tavallisesti minä en kestä liian kovaa ääntä, kun ihmiset 
esimerkiksi riitelevät keskenään, minulla alkaa sattua vatsaan 
ja itku nousee kurkkuun. Mutta isin heimon taisteluhuuto 
synnytti sellaisen tunteen, että kaikki on hyvin ja aina vaan 
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paremmaksi muuttuu: ritirai – me syömme ja juomme! Ritirai, 
meidän heimo on mahtava! Ritirai-rai… Ainut että minua alkoi 
jostain syystä nukuttaa. Ryömin tuolien välistä isoäidin vuo-
teeseen. Sopi siellä loikoilla hopeanuppisten sängynpylväiden 
keskellä kun aikuiset ritiraidattivat ja lennättivät leppälintua 
maiden ja vesien taa… 
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Inkeriläisen paistinpannu

Kun avasin silmäni, pöydällä oli jo kahvikupit ja kaunis täyte-
kakku, jossa oli keskellä kolme ruusua ja kreemiköynnös kie-
murteli reunalla. Ilmassa oli kermakahvin, kakun ja piirakan 
tuoksua. Viimeinen oli kaikkein voimakkain ja lämpimin – sitä 
levitti kuuma porkkanapiirakka, jota isoäiti juuri toi keittiöstä. 
Isoäidin piirakoita ei kukaan voinut vastustaa: hänen piirak-
kansa olivat pehmeitä ja meheviä, mutta ne eivät kuitenkaan 
olleet puoleksikaan niin rasvaisia kuin lehtitaikinapiirakat, 
joita Anne-täti toi kaupungista – hän nimitti niitä Pärlin 
kahvilan aarteiksi.

”Tulkaa kahvia juomaan, lapset”, isoäiti kutsui. ”Kutsukaa 
myös pojat sisälle – kuinka kauan ne siellä oikein pössyttävät.”

”Miten ihmeessä sinä mamma oikein jaksat!” ihmetteli Liilia-
täti. ”Silloin kun me olimme pieniä paistoit joka jumalan päivä 
piirakoita tai kakkuja – joka päivä tasan kello viisi joimme 
kaikki teetä.” 
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”Niin juomme nytkin”, ylpeili isoisä henkseleitään venytellen. 
”Järjestys se talossa olla pitää.”

”Minä kyllä pidän järjestyksestä huolen”, isoäiti sanoi vihaisesti. 
”Mutta entäs sinä! Käyt jakamassa minun tavaroitani pitkin kylää.”

”Mitä se pappa on taas tehnyt?” kyseli Anne-täti.
”Mitä muka… Antoi pois minun lettupannuni!” kanteli iso-

äiti. ”Ei hiiskahtanut yhtä sanaa – otti ilman aikojaan keittiöstä 
pannun ja anti mennä.”

”Antaisit jo olla – onhan sinulla toinen pannu jäljellä!” isoisä 
torjui syytöksiä kahdella kädellä kauemmaksi niin kuin ne 
olisivat olleet kärpäsiä.

”Se on peruna- ja kastikepannu”, isoäiti ei antanut periksi. 
”Mutta se toinen, pienempi, oli lettupannu – juuri sopivan kokoi-
nen lettujen paistamiseen. Itsehän sinä haluat aina rahkalettuja, 
mutta kuinkas niitä paistan, kun ei ole pannua.”

Rahkaletuiksi tai kommensiewiedereiksi sanottiin isoäidin 
isoja pannun kokoisia lettuja, jotka hän taitteli neliönmuotoi-
siksi kuoriksi – jokaisessa kuoressa oli iso ruokalusikallinen 
kuminalla maustettua rahkaa. Kuminat eivät minulle oikein 
maistuneet, mutta silloin kun isoäiti sekoitti niiden tilalle 
rahkaan sokeria ja pienen murusen vaniljatangosta – johan oli 
letuilla toinen menekki!

”Pappa, kuinka sinä saatoit!” Liilia-täti huudahti.
”Se oli hyvä vironaikainen pannu, mistä sellaisia nykyään 

saa!” äityi Anne-täti. 
”Minä en kyllä antaisi Marjtin tehdä tuollaisia temppuja”, 

yllytti Ida-täti.



62

”No antakaa jo olla!” isoisä huitaisi kädellään. ”Mitä te oikein 
nalkutatte! Mies tietää, mitä mies tekee! Olette te kanssa – niin 
kuin kanalauma! Menen ja ennemmin poltan miesten kanssa 
ulkona piipullisen.”

Isoisä otti kirjoituspöydän laatikosta hopeisen savukerasian, 
pani pitkän perintöpalttoonsa päälleen ja lippalakin päähänsä 
ja lähti ovea paukauttaen puutarhaan, jossa isi ja Mart-setä ja 
Ott-setä olivat olleet jo pitkään puhumassa miesten juttuja.

”Onpa ihmeellistä – muuten pappa ei tiedä taloustavaroista 
höykäsen pöläystä, mutta eikös löytänyt pannun!” Anne-täti 
pauhasi. ”Mihin hän sen vei?”

”Koppelmaan tien varressa asuu nykyään yksi outo nainen – 
kaksi pientä poikaa juoksee talon ympäri paikatuissa housuissa 
ja kalossit paljaissa jaloissa, mutta miestä hänellä ei näytä ole-
van. Minä en ole hänen kanssaan puhunut, mutta sanovat, että 
varmaan venäläinen – toisenlaiset vaatteet hänellä ainakin on”, 
kertoili isoäiti. ”Tiedättehän te papan – hän on kova tekemään 
tuttavuutta vieraiden kanssa, varsinkin naisten.”

”Höpö höpö”, Liilia-täti nauroi. ”Luuletko, että pappa pitää 
jotain peliä sen venakon kanssa? Tuossa iässä!”

Isoäiti ei vastannut mitään vaan alkoi leikata piirakkaa, suu 
vihaisesti mutrussa.

”Ei vanhankaan suu tuohesta ole”, Anne-täti sanoi. ”Ja Feliks 
ottaa varmaan myös pian uuden vaimon – kuinka hän yksin 
pientä lasta kasvattaa, tyttölasta varsinkaan! Feliks on kyllä 
kova tarttumaan toimeen mutta käytännön asioissa aivan 
avuton.”
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Feliks on isin etunimi ja ’tyttölapsi’ olin kai minä. Että käy 
niin kuin Tuhkimossa? 

”Minä en halua pahaa äitipuolta!” nousin vastarintaan. ”Minä 
olen nyt oikein kiltti lapsi ja äiti tulee pian takaisin kotiin!”

”Tietysti tulee!” lohdutti Liilia-täti. ”Sinä Anne et osaa pitää 
suutasi yhtään – lavertelet kaiken mitä sylki suuhun tuo!”

”Minä en olekaan mikään juhlapuhuja niin kuin sinä!” nälväisi 
Anne-täti. ”Minä en siedä valehtelemista.”

”Mistä se Martti Luther nyt ilmestyi!” huusi Liilia-täti. ”Siinä 
seisot etkä muuta voi, niinkö?”

”Taas se alkaa!” isoäiti huokasi. ”Niin kuin pienet lapset, ihan 
totta! Suotta rupesin siitä pannusta puhumaan.”

Tätien mielipaha osoitti taas isoisän suuntaan.
”Pappa on liian hyväsydäminen”, Liilia-täti sanoi. ”Muistatko, 

Anne, kuinka hän jakoi kylän lapsille karamelleja, silloin kun 
vielä piti kauppaa?”

”Ja me emme saaneet mitään”, paheksui Anne-täti. ”Kun 
nuorena tulimme käymään kotona, meidän piti maksaa itse 
joka simapullo.”

”Kerran hän antoi meille kyllä yhteisesti laatikollisen savu-
silakoita, kun Feliksin vieraaksi tuli urheilijakavereita, muis-
tatko?”

”Miksi en muistaisi, se nyt oli ihmeiden ihme, että pappa ei 
pyytänyt kaloista senttiäkään. Mutta ne eivät olleet kylläkään 
silakoita, vaan muikkuja.”

”Ei, silakoita!”
”Herra jumala, minä muistan selvästi, että Peipsin muikkuja! 
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Hyvä rasvainen kala – vieläkin muistan sen maun… Muikku 
– ja asia on loppuunkäsitelty!”

Riita pääsi taas vauhtiin. Sitä oli ikävä kuunnella, vaikka 
toisaalta minulla oli hyvä mieli, että isin naimisiinmenosta ei 
enää puhuttu.

Kun miehet tulivat sisään, tädit olivat jo melkein toistensa 
tukassa kiinni. Isoäiti yritti lepytellä heitä, mutta hänestä ei 
välitetty vähääkään.

Liilia-täti meni Ott-sedän luo ja kiersi kädet tämän kaulaan, 
itkuisen näköisenä. Anne-täti kaatoi kahvia kuppeihin ja valitti: 

”Aivan jäähtynyttä. Voisi kaataa vaikka likaämpäriin – hyvän 
papukahvin.”

”Mistä te tällä kertaa riitelitte?” isi kysyi.
Tädit olivat hetken hiljaa, ja sitten Liilia-täti alkoi nauraa 

– taas omalla huvittavalla tavallaan, niin kuin olisi heiluteltu 
herneitä peltipurkissa.

”Ihan tyhjästä! Savukaloista, jotka on kauan sitten syöty ja 
sulatettu.”

”Mitä sinä nyt selität: kaikki alkoi siitä että pappa lahjoitti 
isoäidin paistinpannun jollekin venäläiselle hutsulle”, tiuskaisi 
Anne-täti.

”Voi taivaan tähden”, isoisä huusi. ”Ensinnäkään se ei ollut 
ainoa paistinpannu tässä talossa, toiseksi se nuori leskinainen 
ei ole venäläinen vaan inkeriläinen – hänen nimensä on Hilma. 
Ei kannata ajatella ihmisestä heti pahaa, kun ei tiedä hänestä 
mitään.” 

”Mutta pannun tuot heti takaisin”, päätti Anne-täti ja isoäiti ja 
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Liilia-täti nyökyttelivät mukana. ”Jos sinä itse et tuo, minä lähden 
ja sanon sille ahneelle eukolle, mitä mieltä minä hänestä olen!”

Isoisä meni punaiseksi kasvoiltaan ja sanoi, että sellaista 
häpeää hän ei ota, mieluummin kuolema tai Siperia!

Lopulta päätettiin, että pannua hakemaan lähetetään Liilia-
täti ja isi – vieras nainen nimittäin kuului puhuvan suomea, ja 
sitähän isi osasi, kun oli aikanaan keskustellut itsensä Paavo 
Nurmen kanssa.

”Älä ole huolissasi, pappa – veli tulee kyllä ihmisten kanssa 
toimeen”, Liilia-täti lohdutti isoisää. ”Mutta pannun me tuomme 
takaisin, maksoi mitä maksoi!”

”Pannun kanssa tai pannulla”, isi nauroi ja vilkutti minulle 
silmää.

Toiset joivat kahvia, minä hillovettä – sitä meni niin paljon, 
että meidän piti välillä käydä kaksi kertaa isoäidin kanssa pihalla 
huussissa. Ilman isiä pöydässä oli niin tylsää, että minulla oli 
suorastaan hyvä mieli, kun pissahätä taas tuli – oli ainakin syy 
mennä ulos. Kääntyessäni nurkalta huussin suuntaan kurkistin 
tielle päin: ehkä isi ja Liilia-täti näkyvät jo pusikon takaa.

Lopulta he tulivat takaisin, mutta pannua heillä ei ollut. 
Tädin silmänympärykset olivat punaiset niin kuin hän olisi 
välillä itkenyt eikä isikään ollut halukas heti avaamaan suutaan. 

”No ei antanut pannua takaisin! Sen minä arvasin”, ilkkui Anne-
täti kovaan ääneen. ”Sen sortin naiset ovat kaikki samanlaisia 

– mihin kiinni pääsevät, se on jo oma! Tulevat tänne Viroon 
leventelemään: vsjo majoo, vsjo majoo! Kaupan jonossa jotkut 
tunkevat väliin ja ovat vielä olevinaan: ja tut stojaala!”
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”Älä sinä ala taas niitä joutavia juttujasi”, Liilia-täti sanoi ärty-
neesti. ”Se on kunnollinen nainen, Karjalasta suurella vaivalla 
tänne päässyt. Kaikki hänellä kiilsi puhtauttaan: ajattele, hän 
kuurasi parhaillaan sitä mamman lettupannua – hiekalla, kun 
ei raatsinut tuhlata saippuaa. Lapset olivat myös äärimmäisen 
puhtaita, vaatteet oli paikattuja, mutta puhtaita – toinen oli tyttö, 
mutta täiden pelossa häneltä niin kuin pojaltakin oli tukka ajeltu 
millin sängelle. Heidän isänsä oli ammuttu kotipihalla lasten 
silmien edessä – oli pannut vastaan venäläisille, kun ajettiin 
pois omasta talosta.”

”Sortavalan läheltä – olen käynyt siellä, kaunis paikka, Laa-
tokan järven rannalla”, isi sanoi. ”Eiköhän ne inkeriläiset ja 
suomalaiset viety sieltä enimmäkseen Siperiaan, kun venäläiset 
tulivat, mutta jotkut joutuivat Viroonkin. Koulussakin meillä 
on monta suomalaista.”

”Tämä Hilma oli päässyt Punatähden kolhoosin lypsäjäksi, 
mutta palkkaa ei ole vielä maksettu… No eihän niillä muuta-
malla kopeekalla, jotka siellä normipäivästä annetaan, kukaan 
pysy hengissä”, arveli Liilia-täti.

”Herra jumala, mitä sillä Stalinilla on päässä? Ehkä se ei 
olekaan mikään ihminen, vaan saatana”, isoäiti sanoi.

”Lupasiko maksaa pannun?” Ida-täti kysyi.
Kukaan ei vastannut. Isoäidin porkkanapiirakka oli sulkenut 

kaikkien suut. 
Silloin Liilia-täti sanoi: ”Kuule, mamma, sinullahan on siellä 

kaupan puolella monta ihan kunnollista kattilaa – mitä jos 
lainaisit yhden inkeriläiselle?”
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”Ettekö halua lisää piirakkaa – minulla on vielä keittiössä?” 
isoäiti kysyi vilkaisemattakaan Liilia-tätiin.

”Mamma?” Liilia-täti sanoi kysyvästi.
”Mamma ja mamma – sinähän olet aikuinen ihminen ja teet 

niin kuin teet! Mutta sitä paksupohjaista älä vie – sitä minä 
tarvitsen hillon keittämiseen”, isoäiti sanoi. ”Ja pese kattila 
ensin puhtaaksi, muuten se raapii hiekalla kaikki kyljet rikki.”

Hauskinta oli, että minä sain nyt luvan mennä Liilia-tädin 
kanssa – mukaan annettiin vielä suuri pala piirakkaakin paperiin 
käärittynä, ettei tarvitsisi mennä kylään tyhjin käsin.
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Lohduttaja Kati

Olisin halunnut kovasti nähdä, kuinka inkeriläinen Hilma 
kuuraa hiekalla lettupannua: minun elämänkokemukseni 
perusteella hiekka ei puhdista mitään vaan päinvastoin – kun 
kesällä tulin hiekkalaatikolta, äiti huokaisi ja pani pesuvatiin niin 
minun housuni kuin sukkani enkä saanut laittaa tossujakaan 
jalkaan ennen kuin saippuoidulla sienellä oli pesty hiekka pois 
varpaiden väleistä. 

Mutta harmi kyllä inkeriläisen pannu oli jo pesty ja hiekka pii-
lotettu jonnekin. Nainen itse oli lähtenyt kotoa – Liilia-täti arveli, 
että varmaan kolhoosin navettaan iltalypsylle. Tuvassa oli hella 
ja hyvin vähän tavaroita – vihreäruutuisella vahaliinalla peitetty 
pöytä, kaksi rautapäätyistä sänkyä, pari tuolia ja pitkä penkki – ja 
kaikki tämä kalustus oli asetettu seinän viereen. Keskilattia oli 
jätetty tyhjäksi niin kuin siellä olisi aikomus alkaa tanssia.

Lapset olivat yksin kotona – avasivat kyllä oven haasta niin 
kuin kilit sadussa sudesta ja seitsemästä pienestä kilistä, mutta 
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eivät sanoneet sanaakaan, eivät vastanneet edes meidän ter-
vehdykseemme. Molemmat olivat harmaasilmäisiä ja kaljuja 

– päälaella oli kasvamassa oikein lyhyttä vaaleaa hiuksenalkua. 
Kummallakin oli pitkät ruskeajuovaiset housut jalassa – kum-
piko näistä mahtoi nyt se tyttö olla. Joka tapauksessa he olivat 
piirun verran minua pienempiä.

Täti pani kattilan hellalle. ”Tämä on teidän äidille. Äi-dil-
le!” Ja minä ojensin isommalle lapselle piirakkapakettia. Tämä 
piilotti kädet selän taakse ja katsoi minua säikähtäneenä.

”Ota, ota – se on oikein hyvää. Isoäiti itse teki.”
”Hän ei taida ymmärtää sinua”, Liilia-täti sanoi. ”Pane piirakka 

pöydälle, kyllä he syövät, kun lähdemme.”
Minua harmitti kovasti, että en ollut opetellut isiltä suomen 

kieltä; hän oli opettanut minulle vain yhden, kaikkein hullun-
kurisimman sanan: polkupyörä. Eikö ole hassua, että jalgratas 
on suomeksi polkupyörä.

”Lähdetään nyt takaisin – toiset odottavat jo”, täti sanoi minulle 
ja tarttui kädestä. ”Näkemiin, lapset!”

Minä sanoin myös näkemiin – oikein hitaasti, että inkeriläiset 
lapset ymmärtäisivät. Ovelta huusin vielä ystävällisesti selvällä 
suomen kielellä: ”Polkupyörä! Paavo Nurmi!”

Inkeriläiset, tunnottomat olennot, eivät näyttäneet ymmär-
tävän suomen kieltä eikä ilmekään värähtänyt.

Sillä välin kun olimme poissa suku oli päättänyt keskenään, 
että minä jään yöksi isovanhempien luo. Yleensä jäin oikein 
mielelläni vieraaseen paikkaan nukkumaan; esimerkiksi kau-
pungissa Liilia-tädin huoneen lattialle Ülasekadulle, ja hämärästi 
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muistin vielä isoäiti Marin navetanvintillä heinissä peuhaamisen 
– mutta niinä kertoina nukuin aina äidin ja isin välissä, nyt isin 
piti mennä kotiin ja jättää minut Jõgisoolle.

”Vain päiväksi tai kahdeksi”, hän sanoi. ”Siihen asti, kunnes 
äiti tulee takaisin ja kotona on kaikki taas kunnossa.”

”Minä haluan kooo-tiiin”, aloin itkeä.
”Kotona meillä ei ole oikein mitään syötävää, mutta isoäidillä 

on täällä niin paljon herkkuja”, isi houkutteli. ”Ja sitä paitsi – 
viimeinen Lihulan bussi on jo mennyt. Minä menen jollain 
pelillä, mutta lapset eivät matkusta kuorma-auton lavalla. Mi-
nulla on huomenna pitkä työpäivä – miten sinä pärjäisit yksin 
kylmissä huoneissa.”

”Ole kiltti! Ole kiltti, ota minut mukaan”, itkeä tuhersin. ”Minä 
olen ihan kohta kauhean kiltti lapsi, vannon.”

Tarrasin isin housunpolveen enkä päästänyt irti, mutta 
toisetkaan eivät lohduttaneet eivätkä komentaneet.

”Jo pitää olla kiusankappale!”, ihmetteli Ida-täti. ”Minä olen 
aina sanonut, että koirjaa on helpompi kasvattaa kuin lasta.”

”Kuulehan, sinähän lupasit ruveta kiltiksi lapseksi”, isi kysyi 
oikein vihaisella äänellä. ”Tuolla tavallako kiltti lapsi hangoit-
telee vastaan?”

Kiltti lapsi ei hangoittele lainkaan, sen minä kyllä tiesin. Mutta 
nyyhkytin hiljaa yhä enkä rauhoittunut ennen kuin isoäiti näytti 
minulle ihmeellisen esineen. Se oli vaaleanpunainen nukenpää! 
Nukenpää, jolla oli kaunis pieni suu ja suuret vaaleansiniset 
silmät – ja joka oli kevyt kuin henkäys. Kasvot olivat sileät ja 
se tuoksui erilaiselta kuin mikään muu täällä isovanhempien 
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luona. Kaulan alapuolella oli olkapäiden alkua ja siinä neljä 
sievää aukkoa, jokaisessa kulmassa yksi.

”Kun muut lähtevät, ompelen nukelle vartalon”, isoäiti lupasi.
Se vasta oli jotain! Aivan oma nukke – kuka ei sellaista 

haluaisi. Halasin isiä nopeasti enkä itkenyt lainkaan, kun hän 
vilkutti minulle ikkunan ohi mennessään. Kunpa tädit saisivat 
nopeammin astianpesun loppuun ja jättäisivät meidät rauhaan 
isoäidin kanssa!

Ja kun isoisä otti nurkasta kuuluisan kirjavan kävelykeppinsä, 
jota hän itse nimitti ”herrasmiehen spatseeraussauvaksi”, ja 
lähti saattamaan Tallinnan sukuhaaraa bussipysäkille, iso-
äiti todellakin otti tilkkupussista valkoisen kangaskappaleen 
ja raivasi ruokapöydän. Terävällä saippuanpalalla hän piirsi 
kangaspalalle merkkejä ja kaaria, käsitteli vähän aikaa saksia 
ja pani ompelukoneen töihin. Isoäidillä kaikki kävi nopeasti: 
ompeleminen, paistaminen ja siivoaminen. Ja mikä tärkeintä: 
hänestä oli mukava puhella samalla kun teki työtä. Kun isi ja 
äiti istuivat kirjoituspöydän takana papereittensa ja vihkojensa 
ääressä, en uskaltanut häiritä jokaisella pikkuasialla. Mutta kuka 
sanoo mikä on pikkuasia: onko se, että haluan tietää mikä ero 
on brigadiirilla ja frikadellilla? Tai miten poikkeavat toisistaan 
kolonna ja oodekolong? Tai ovatko jenkit ja jengit sama asia? 
Kaikenlaisia kummallisia sanoja saattoi kuulla niin äidin ja isin 
kuin muidenkin ihmisten suusta, mutta tavallisesti minulla 
ei ollut päivällä aikaa ajatella niitä – illan hiljaisuudessa, kun 
vieraat sanat alkoivat kaikua korvissa, olisi ollut hauska pohtia 
niitä äidin ja isin kanssa. Mutta eikö mitä! Heidän mielestään 
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kouluasiat ja kaikki muut tylsät paperit olivat tärkeämpiä kuin 
korvissa kaikuvien sanojen merkitys.

Isoäiti kertoi ommellessaan mielellään kaikenlaisia tarinoita. 
Niin kuin esimerkiksi, että ennen vanhaan nuket olivat yleensä 
rievuista tehtyjä, mutta hienommilla nukeilla oli posliinipäät. 
Kun isoäiti oli pieni tyttö ja asui vanhempiensa ja isojen vel-
jiensä kanssa Jekaterinburgin kuvernementissa, oli venäläinen 
kreivitär lahjoittanut hänelle nimipäiväksi valtavan kauniin 
punertavaposkisen nukenpään ja hänen äitinsä oli ommellut 
sille kukallisen mekon. Nuken nimi oli ollut Katja, se on venäjän 
kielessä sama kuin Katariina tai meidän Kati.

”Isoäiti, etkö sinä pienenä pelännytkään venäläisiä?”
”En pelännyt – miksi minun olisi pitänyt pelätä heitä? 

Ihmisiä siinä missä muutkin – se kreivi, jonka palveluksessa 
minun isäni oli, oli oikein mukava ja hyväntahtoinen ihminen. 
Aatelinen mikä aatelinen! Isä vei hänelle syntymäpäiväksi aina 
ensimmäisiä tuoreita kurkkuja, ne kypsyivät juuri maaliskuun 
alussa kasvihuoneessa – ja vaivanpalkaksi hän sai joka kerran 
kreiviltä hopearuplan. Se oli suuri raha siihen aikaan! Täällä 
Virossa olivat saksalaiset kartanonherrat – ne olivat kyllä 
koppavia ihmisiä! Varangin kartanossa, jossa sinun isisi syntyi, 
oli eräs vanhapiika Berta-neiti – tämä käski kaikkien, jotka 
sattuivat tulemaan häntä vastaan, suutelemaan hänen kättään. 
Se oli kyllä kauheaa! Laiha ja ryppyinen käsi – ja sille luukasalle 
piti antaa suuta…” isoäiti puisteli olkapäitään.

”Annoitko sinä?”
Isoäiti lopetti ompelemisen ja katsoi minua pitkään: ”Kyllä, 



73

yhden ainoan kerran… Myöhemmin pinkaisin aina pakoon, kun 
jo kaukaa näin sen Berta-neidin jossain tulemassa – minähän olin 
silloin nuori, hiukan yli kahdenkymmenen. Mutta Annechen – 
Anne-täti – oli itsepäinen, hän sai papalta monta kertaa vitsaa 
sen takia, että ei suudellut Berta-neidin kättä.”

”Luulen, että nyt Anne-täti on vahvempi kuin isoisä…”
”Minä en usko, että hän sen takia kantaa papalle kaunaa”, 

isoäiti hymyili.
”Mutta saiko isikin isoisältä vitsaa?” kysyin vähän peloissani 

– sillä en kyllä uskonut, että isi olisi pussannut mitään luukasaa.
”Oijoi, sinun isi oli jo pienenä niin nopea juoksemaan, että 

häntä Berta-neiti ei olisi huomannutkaan”, arveli isoäiti.
”Oliko isi kiltti lapsi?”
”Kiltti lapsi? Oli, muuten hän oli oikein kiltti lapsi, mutta 

sen juoksemisen takia oli harmia koko ajan!” isoäiti puheli ja 
polki Singeriään. ”Kerran etsimme häntä koko päivän – minä 
pelkäsin jo, että mustalaiset ovat vieneet pojan mukanaan, mutta 
sitten eräs paimenpoika löysi Feliksin ruispellon kupeesta. Sitä 
poikaa sanottiin Siko-Jüriksi – muuten hän oli vähän kummal-
linen, mutta sinun isästäsi hän piti hirmuisesti: nämä leikkivät 
puupalikoista tehdyillä lehmillä ja hevosilla! Ties mitä olisi 
tapahtunut ellei se Siko-Jüri olisi ymmärtänyt lähteä peltojen 
halki etsimään – Virumaalla oli siihen aikaan valtavan suuria 
viljapeltoja ja siellä kasvoi ruis niin kuin muuri…”

Isoäiti otti kaapista vanua ja toppasi sitä nuken ruumiin tiu-
kasti täyteen. Käsien ja jalkojen täyttämisessä hän käytti isoisän 
kynää, ja kun ne olivat oikein piukeat, hän ompeli Katin pään 
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paikoilleen – ne neljä reikää nuken kaulan ja olkapäiden rajalla 
olikin tehty siksi, että nukelle voi kiinnittää pään. Aivan oikea 
nukke siitä syntyi! Varpaita ja sormia sillä ei kyllä ollut, mutta 
kämmenselkä oli niin hienosti ommeltu läpi, että näytti kuin 
nukke pitäisi sormiaan toisissaan kiinni.

”Kiitos! Teetkö sinä Katille vaatteetkin?” kysyin nukkea 
halatessani.

”Oho, sinulla on jo nimikin valmiiksi valittuna!” nauroi isoäiti. 
”Puvun minä ompelen huomenna, nyt rupeamme menemään 
maate. Katso, isoisällä jo silmät lupsuvat – sinä tulet minun 
viereeni, eikö niin! Nyt käydään vielä huussissa ja pestään sinut 
puhtaaksi, niin tulee hyvä uni.”

Mutta juuri uni oli se, joka ei tahtonut millään tulla. 



75

Yö ja krakovjak

Monet esineet, jotka ovat päivänvalossa oikein kauniita, muut-
tuvat yöllä hyvin pelottaviksi. Niin kuin esimerkiksi isoäidin 
sängynpäädyn hopeanupit: en ollut aivan varma, olivatko ne 
kaksi silloin tällöin pimeydessä välkähtävää valopalloa lainkaan 
sängynnupit vai oliko valtavan suuri paha susi hiipinyt isoäi-
din vuoteen viereen – välkytteli siinä suuria silmiään ja odotti 
sopivaa hetkeä, että voisi hyökätä kimppuumme ja nielaista 
isoäidin ja minut elävinä ja kokonaisina. Niinhän sille yhdelle 
tytölle ja hänen isoäidilleen oli käynyt… Punahilkan nimeä 
en halunnut päästää huulilleni, sillä siihen liittyi erottamatto-
masti se vastenmielinen paha susi, joka nieli ihmisiä elävinä 
ja kokonaisina.

Toisaalta: ehkä ei todellisuudessa olekaan kaikkein kamalinta 
se, että nielaistaan elävänä ja kokonaisena – vielä pahempi olisi 
kuolleena ja paloiteltuna, sillä silloin metsästäjä ei voisi pelastaa 
minua ja isoäitiä leikkaamalla suden mahan auki.
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Isillä oli keittiön laatikossa oikein terävä Suomen puukko, 
jolla voi leikata vaikka hiuskarvan täsmälleen kahtia – niin isi 
ainakin sanoi. Isi kyllä pärjäisi sudelle!

Mutta isin muistaminen teki mieleni oikein synkäksi. Suru 
pyrki sisään jo silloin, kun isoäiti opetti minulle iltarukousta: 
hän oli hyvin hämmästynyt siitä, että isi ja äiti, ”sentään sivis-
tyneet ihmiset”, antoivat minulle nukkumaan mennessä vain 
suukon ja halasivat eivätkä puhuneet iltarukouksesta mitään.

”Mua siipeis suojaan kätke, oi Jeesus, Herrani”, luin yhdessä 
isoäidin kanssa, ”suojassas hetken hengähtää voin nukkuessani.”

Mielestäni minä hengitin koko ajan myös nukahtamatta, 
mutta toisaalta säkeet jäivät juuri ihmeellisen hengähtämisen 
takia oikein hyvin mieleen. Mutta toinen säepari oli se, joka 
teki minut surulliseksi:

”Ja kaikki suuret, pienet, sun sulje suojahas.
Yö rauhainen suo meille, oi Jeesus laupias.”
Silmieni eteen nousi meidän makuuhuoneemme katon kuva 

– se jossa pitkät ihmiset seisoivat vyötäisiä myöten sumussa. 
Kaikkein pisin niistä voisi hyvin olla Taivaanisä – ja juuri nyt 
hän otti isin ja äidin huomaansa, mutta minua hän ei nähnyt, 
olihan Jõgisoo niin kaukana meidän kodista…

Ajattelin meidän lilankirjavaa keittiönoveamme – se ei tun-
tunutkaan enää niin rumalta… Äiti ei tehnyt kauniisti, kun 
sillä tavalla lähti niiden venäläisten miesten matkaan ja jätti 
meidät isin kanssa. Eikä sekään ollut kiva, että isi matkusti 
takaisin Ruilaan yksin. Mitä jos ne molemmat – niin äiti kuin 
isikin – unohtavat minut tänne Jõgisoolle? 
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”Äiti, isi, lämpimään!” huusin oikein hiljaa. Se oli huuto, 
joka tavallisesti tehosi – mutta täällä, Jõgisoolla, sillä ei ollut 
merkitystä.

Isoisä kuorsasi, isoäiti tuhisi ja ikkunaverhojen väliin oli jäänyt 
rako, josta paistoi epäilyttävää kalpeankeltaista valoa. Äiti ja isi 
eivät koskaan jättäneet ikkunaverhojen väliin rakoa – he tiesivät 
minun ansiostani jo aika päiviä että verhonraot ovat kamalan 
vaarallisia: sieltä voivat sisään kurkkia mustat miehet, pahat sudet 
tai ties ketkä. Vaikka kummitukset. Tai paholainen – se joka 
tulee yöllä niiden luo, jotka päivällä sanoivat ”piru”. Isoäiti oli 
muuten hyvin kunnollinen ihminen, mutta sivuverhojen kiinni 
vetämisessä hän oli hiukan huolimaton. Jättäisi mieluummin 
ikkunan aivan auki – silloin voisi nähdä heti, jos mustat miehet 
tulevat meitä vaanimaan! Mutta rako – voi ei, rako on kauhea 
juttu: siitä voi kurkistaa sisään yhdellä ainoalla pahalla silmällä 
niin että sisällä olevat eivät tunnista kurkkijaa.

Sellaisesta raosta voivat pahat olennot tulla sisäänkin, vaikka 
talveksi on pantu tuplaikkunat – estävätkö ne muka niitä. 
Tulevat sisään, komentavat kakaran hiljaiseksi ja vievät isoäidin 
ja isoisän Venäjälle…

Äkkiä näin, että yksi paha olento olikin tullut sisään: kyykki 
nyt pimeydessä, hampaat paljaina! Pienet, mutta hohtavat ja 
terävät hampaat… Tunsin, kuinka jalkani – niin Vossu kuin 
myös Tirsu – muuttuivat pelosta hikisiksi.

”Apua! Apua!”
Isoäiti nousi istualleen eikä isoisä kuorsannut enää.

”Apua!”
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Tarrasin isoäidin kaulaan: ”Ole kiltti, älä mene mustien 
miesten mukaan!”

”Rauhoitu nyt, en minä minnekään mene!” isoäiti lupasi.
”Mitä te oikein metelöitte keskellä yötä?” isoisä hermostui. 

”Olkaa hiljaa!”
”Mustat miehet ovat tässä huoneessa!”
”Mitä mitä? Minna, onko lapsi ihan seonnut?”
Isoäiti, joka nukkui sängyn reunapuolella niin että en pääsisi 

putoamaan, laski jalkansa lattialle ja venytteli itseään. Sitten hän 
nousi pystyyn: ”Rauhoitu nyt, teen sinulle sokerivettä.”

”Älä mene!” panin kädet hänen ympärilleen. ”Mustat miehet 
vievät sinut!”

Kun en enää jaksanut nyyhkyttää, aloin nikotella.
”Minna, tee nyt jotain sille lapselle! Minä haluan nukkua!” 

torui isoisä.
Isoäiti työnsi käteni lempeästi kauemmaksi ja lähti… suoraan 

niitä hohtavia torahampaita kohti. Sitten hän painoi katkaisinta 
ja huone tuli täyteen oranssia valoa.

”No missä ne mustat miehet nyt ovat, lapsi kulta?” isoäiti kysyi.
”Siellä… ikkunan takana!” huusin iloisena, sillä kimaltavien 

torahampaiden salaisuus oli lampun valossa heti paljastunut: 
ne olivat äidin kristallihelmet, jotka olin nukkumaan mennessä 
pannut pöydälle. Ei sellaisia tohtisi enää pimeän aikaan pitää 
kaulassa!

Isoäiti meni ikkunan luo ja kurkisti verhojen välistä ulos. ”Ei 
siellä ole ketään! Kuu on niin suuri ja pyöreä – se se varmaan 
sinut pelästyttikin.”
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”Vedä nyt verhot tiukasti kiinni, ettei väliin jää rakoa”, pyysin. 
”Mitä minä sitten teen jos sinut ja isoisä viedään?” 

Isoisä murahti: ”Hullu lapsi! Aivan epänormaali!” Mutta 
isoäiti hillitsi häntä: ”Ajattele nyt, lapsi on nähnyt, kuinka 
Helmesin äiti vietiin, ja nyt sitten vielä Helmes itse! Kyllähän 
sinä itsekin vahdit pitkin yötä, saappaat jalassa ja takki päällä, 
kun se pahin kyydittämisen aika oli.”

Hän otti tuolinsarjalta kotkansiipihuivinsa, veti sen hartioil-
leen ja meni keittiöön.

”Älä mene, äl…”
Isoisäkin nousi pystyyn ja pysähtyi minun eteeni: ”Jos sinä 

olisit minun lapseni, antaisin sinulle nyt kovan selkäsaunan! 
Piiska on tuhmille lapsille paras lääke! Jossain täällä pitäisi 
minun vyöremminikin olla…”

”Minulle ei saa antaa piiskaa!”
”Ennen vanhaan sanottiin, että piiskaaminen tuo järjen per-

suuksista päähän!” isoisä pauhasi.
”Robert!” isoäiti huusi keittiöstä.
”Yritäpäs piiskata minua. Arvet jäävät näkymään ja silloin 

sinä kyllä saat isän kädestä!”
Isoisä jäi katsomaan minua suu auki. ”Ai että arvet jäävät 

näkymään! Arvet! Kuulitko, Minna? Hah-hah-haa! Arvet! Mistä 
sinä sellaisen sanan olet kuullut? Hah-hah-haa”, hän nauroi niin 
kovasti, että kyyneleet tulivat silmistä.

Ihmeellistä, mutta sana ”arvet” vei isoisän ajatukset heti pois 
selkäsaunasta ja sai hänet yllättäen niin hyvälle tuulelle, että kun 
olin juonut isoäidin tuoman sokeriveden ja käynyt likasangon 
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päällä pissillä (ulkona oli pimeää ja kauhean kylmää), hän 
kysyi minulta jo ihan lauhkeasti: ”Sano, mitä sinun isäsi ja äitisi 
tekevät, kun sinuun iskee kotona tuollainen paniikkikohtaus? 
Mitä teillä kotona silloin tehdään?” 

Minulla ei ollut aavistustakaan, mikä sellainen paniikki-
kohtaus on, mutta jotain hauskaa minun oli isoisälle keksittävä, 
jotta hän ei taas alkaisi puhua selkäsaunasta.

”Meillä… lauletaan ja tanssitaan!”
Ei se ollut valetta: äidin kanssa tanssimme usein sellaisia tans-

seja kuin ”Kyykisty” ja ”Oi hyppää mesikämmen”, mutta isi opetti 
minulle Kaera-Jaanin tanssimista. Tanssimme hänen kanssaan 
myös tangoa, mutta niin että isi tanssi ja minä olin hänen sylissään. 

”Oon luonas aatoksin, kun tää Tango Notturno yhteen sydämet 
liittää soinnuin kirkkain nyt voi...” Äitiä huvitti meidän tangon 
tanssimisemme, sillä isi otti vauhdikkaasti kaikenlaisia erikoisia 
askeleita, ja jyrkkiä pään käännöksiä osasin minäkin tehdä.

Isoisä ei tuntenut ”Kyykisty” eikä ”Mesikämmen” -tansseja, 
tangoa hän oli joskus osannut, mutta unohtanut kokonaan, vaan 

”Kaera-Jaanin” hän kyllä muisti. Hän tarttui isoäitiä kädestä 
ja pakotti tämänkin hyppelemään laulaen: ”Hei, Kaera-Jaan, 
Kaera-Jaan, karkaamme tanssimaan!”

Isoäiti huitaisi kädellään ja yritti pyristellä irti isoisän 
otteesta.

”Mitä sinä temppuilet, Kaera-Jaanista oltiin Viron aikaan 
tekemässä tanssiaismusiikkia!” isoisä nauroi. ”No antaa olla – 
vedetään yksi pieni krakovjak!”



81

Ja isoisä löi käsiään yhteen, otti isoäitiä kädestä ja aloitti 
uuden tanssin laulaen:

”Vai krakovjakki tanssiksi?
Ei sitä sydän kestäisi!”

Se vasta oli huvittavaa, kun nämä kaksi tanssivat keskellä yötä 
– isoäiti väljässä yöpaidasssa, hartiahuivi olkapäillä, ja isoisällä 
pitkät valkoiset alushousut jalassa. Lopulta isoäitikin lauloi:

”Russki, nemets i poljak
tantsevajut krakovjak!
A estonets – tõ durak
ne umejeŠ krakovjak!

Ivan, Fritz ja polakki
helposti käy krakovjakki!
Virolainen vinolakki,
ei sille sovi krakovjakki!”

Pelko kipristeli vielä vähän minun mahassani, mutta en kui-
tenkaan kysynyt, että eivät kai he laulaneet venäjän kielellä. Jos 
vaikka lauloivatkin? Mutta isoäidin sokerivesi oli jo sammuttanut 
minussa kaiken valppauden, niin että silmä alkoi lopulta painua 
kiinni… Hypelkööt omituiset vanhat ihmiset vaikka koko yön, 
ellei heillä muuta tekemistä ole.
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Vähäksi aikaa?

Jäin isoäidin ja isoisän luokse valtavan pitkäksi ajaksi. Minun 
oli nukuttava isoäidin vieressä oikein monta yötä ennen kuin 
viimein kansantalolta tuotiin sanaa, että isi soittaa meille tunnin 
päästä ja meidän on mentävä kansliaan odottamaan.

Kansantalo oli suuri ja hieno tummanpunainen rakennus, 
joka oli aivan meidän lähellämme, tien toisella puolella. Sen 
talon Jõgisoon kulman ihmiset olivat Viron aikaan itse raken-
taneet – silloin kun isi oli vielä pikkupoika. Hän oli oppinut 
siellä soittamaan trumpettia, näytellyt teatterikappaleissa ja 
käynyt kaikenlaisilla kursseilla. Siellä oli opetettu kaikkea 
alkaen kasvojen maalaamisesta eli maskeeraamisesta koru- 
ompeluun – siitä Liilia-täti oli ollut hyvin kiinnostunut. Isoisän 
ja isoäidin luona ollessamme kävimme isin kanssa usein yhdessä 
kansantalolla: aluksi läksin innoissani hänen mukaansa, sillä 
halusin nähdä omin silmin ”Kesän Mikumärdissä”, ”Kosioretken” 
ja muut jännittävät näytelmät, joista isi oli minulle kertonut. 
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Mutta suureksi pettymyksekseni ei lavalla eikä lavan takana 
ollut ainuttakaan takkutukkaista ja punaposkista talontyttöä 
eikä pitkähelmaiseen takkiin pukeutunutta miestä, joka olisi 
laulanut: ”Mulgin virsut, Mulgin viisut, Mulgin mies vie tanssiin 
Liisun…” Lavan takana oli suuria kellastuneita paperirullia: 
rullasimme isin kanssa yhden niistä auki – siihen oli maalattu 
kauniita valkorunkoisia koivuja. Tietysti tässäkin talossa olivat 
paremmat päivät menneet ohi jo ennen minun syntymääni.

Aivan tyhjä ei entinen seuratalo kuitenkaan ollut: yhdellä 
sivulla oli kirjasto ja parissa huoneessa pidettiin koulua. Mutta 
me isoisän kanssa riensimme kansliaan, jonka seinällä oli 
hieno kiiltävästä puusta tehty kapine – puhelinkone. Ruilan 
koulussa oli aivan samanlainen: soittamista varten piti ottaa 
luuri käteen, kiertää kammesta niin että kuului soittoääni, 
kaksi pitkää, kaksi lyhyttä painallusta – ja kohta jo vastasikin 
Riisiperen keskus. Puhelinneidille piti silloin sanoa kovalla ja 
selkeällä äänellä numero, eikä kestänyt puolta tuntiakaan kun 
jo pääsi puhumaan. Soittaminen oli tärkeä tehtävä eikä siihen 
kovin usein ryhdyttykään: useimmissa kodeissa ei puhelinta 
ollut, vain työpaikoilla oli, eikä työn äärellä voinut lörpötellä 
pitkiä aikoja.

Tunsin isin äänen puhelimessa tietenkin heti, vaikka luuri 
välillä rahisi ja ritisi – ehkä puhelinlangat takertuivat tuulen-
puuskissa puunoksiin, tai ehkä jokin varis tai harakka istui 
hetkeksi lepäämään langalle. Mutta isin ääni oli siksikin niin 
tuttu ja rakas ja nuorekkaampi kuin oikeasti puhuttaessa. Mi-
nulle tuli kova koti-ikävä ja itku nousi kurkkuun, kun hän huusi 
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reippaasti: ”Älä hätäile, tyttöseni, tulen pian hakemaan sinua. 
Asiat ovat nyt niin, että en ole vielä tavoittanut äitiä: kävi ilmi, 
että aluksi hän meni Keilaan, mutta on nyt jo Tallinnassa…”

”Liilian vai Annen luona?”
”Mhm… ei kummankaan luona, vaan aivan vieraiden ih-

misten luona. Niin että kuluu vielä vähän aikaa ennen kuin 
hän pääsee kotiin.”

”Ahaa.”
Isoilla ihmisillä on paljon sanoja joilla he mittaavat aikaa: 

minuutti, tunti, päivä, viikko, kuukausi… Sen lisäksi on keksitty 
vielä sellaisia sanoja kuin hetki, tuokio, silmänräpäys. Niiden 
sanojen merkitys vaihtelee: silmänräpäys voi tarkoittaa sitä, että 
sinun luoksesi tullaan valtavan pitkän ajan päästä – silloin kun 
pissi on jo housussa tai kengännauhat aivan solmussa. ”Vähän 
aikaa” voi todella joskus olla vain yksi silmänräpäys – kun 
sanotaan, että olekin vielä vähän aikaa hiekkalaatikolla, se 
ajanrahtunen loppuu varmasti ennen kuin olet saanut kunnollisen 
kuopan valmiiksi. Mutta kun olette juuri sopineet isin kanssa, 
että lähdette potkukelkalla ajelemaan, ja hetkeä myöhemmin 
sisään poikkeaa vähäksi aikaa joitakin hänen ystäviään, voi 
olla varma, että ”vähän aikaa” kestää iltamyöhäiseen ja täytyy 
odottaa – niin kuin ritirai-laulussa – viimeiseen hetkeen. Ja 
tarvittaessa kauemminkin…

”Oikein lyhyen ajan perästäkö?” kysyin isiltä. ”Kuinka monta 
yötä minun pitää nukkua sitä ennen?”

Isi nauroi: ” No ehkä vain yksi, tai kaksi… Jos en huomenna 
pääse tulemaan, tulen ylihuomenna hakemaan sinua. Kuule, 
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minun pitää kai mennä huomenna Ljudmila-tädin kanssa 
hakemaan kaupungista opettajien palkat, häntä pelottaa yksin.”

”Minuakin pelottaa!”
”Sinulla ei ole mitään pelkäämistä, isoäiti ja isoisä pitävät 

sinusta huolta.”
”Isoisä uhkasi antaa minulle selkään! Ja isoäidillä on jaloissa 

niiiin pahat suonikohjut.”
”No silloin sinun on autettava häntä”, neuvoi isi. ”Ole kiltti 

lapsi ja anna nyt puhelin isoisälle! Hali-hali!”
”Hali! Pusi-pusi! Tulethan oikein pian hakemaan minua!”
Kun annoin luurin isoisälle, en uskaltanut katsoa häntä kun-

nolla silmiin: eihän se ollut kiltisti tehty, että kantelin hänestä 
isille, sillä selkäsaunasta ei ollut krakovjak-yön jälkeen ollut 
mitään puhetta.

Mutta isoisä ei ollut kai huomannut sanojani, hän suoristi 
selkänsä ottaessaan luurin ja huusi tärkeällä ja kaikuvalla äänellä: 

”Robert Tungal puhelimessa!”
Isille ja äidille tuotti jatkuvasti huvia se, että kun isoisä lähetti 

uudenvuoden- tai syntymäpäiväkortteja, saattoivat toivotukset 
olla hyvinkin hauskoja, mutta allekirjoitus oli aina äärimmäisen 
virallinen. Minun viimeisessä syntymäpäiväkortissani oli kaksi 
hupaisaa täplikästä koiraa – toinen haukotteli ja toinen aivasti, 
ja isoisä oli kirjoittanut kortin taakse: ”Koiralla koiran onni on! 
Myös omanasi onni olkohon! Rakasta lapsenlasta onnittelevat 
isoäiti ja isoisä R. Tungal.”

Myös puhelimessa puhumisen isoisä otti hyvin vakavasti. 
Mutta ilmeisesti isi osasi sanoa hänelle jotakin rauhoittavaa, 
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sillä kuunneltuaan vähän aikaa isoisä painui jälleen kumaraan, 
katseli ympärilleen ja istui sitten kirjoituspöydän tuolille.

Näytti niin kuin isoisä ei raaskisi tuhlata sanoja puhelimessa 
puhumiseen – hän vastasi isille kovalla äänellä ja lyhyillä lau-
seilla: ”Ymmärrän. Selvä. Toivotaan parasta. Tavataan sitten. 
Näkemiin. Loppu.”

Palatessa isoisä tuskin huomasi minua, sanoi vain: ”Ole 
kunnolla”, kun pyysin häntä kilpailemaan lätäköiden yli hyppi-
misessä. ”Spatseeraussauva” ei näyttänyt hänen kädessään enää 
lainkaan yhtä komealta kuin ennen – nyt isoisä näytti suorastaan 
tarvitsevan sitä, vaikka jäätä ei enää ollut tien pinnassa.

”Kerron sitten myöhemmin”, hän sanoi isoäidille, joka tuli 
kyselemään, mitä uutisia isillä oli ollut. ”Oikaisen vähän itseäni, 
olo ei tunnu oikein hyvältä.”

Sillä aikaa kun isoisä oli pitkällään me söimme isoäidin ja 
Kain kanssa kanelipullia, joita isoäiti oli paistanut.

”Onpa ihmeellistä”, sanoi isoäiti. ”Kello on viisi ja pappa ei 
haluakaan vielä teetä!”

Kaille ei uskaltanut antaa pullasta sellaisia kohtia, joissa oli 
kanelia, ja minulla riitti ensin pullanpaloissa puhdistamista. 
Mutta vanha ajokoira nousi kyllä istumaan niitä varten oikein 
kauniisti. Eikä Kai ollutkaan niin tunnoton luontokappale kuin 
päältä näytti: aamulla oli selvinnyt, että se oli napannut minun 
vierestäni vuoteesta uuden nuken ja vienyt sen keittiöön omalle 
tuolilleen! En minä ollut kateellinen – olisin oikein mielelläni 
leikkinyt koiran ja nuken kanssa yhtä aikaa, mutta kun Kai 
ei osannut tehdä Katille muuta kuin kantaa sitä hampaissaan.



87

Otin Katin kainalooni ja lähdin kamariin katsomaan, ettei 
kai isoäitikin ollut mennyt pitkälleen. Ei ollut – tämä istui iso-
isän vuoteen reunalla ja kuunteli. Minäkin jäin kuuntelemaan.

”Minulle tuli oikein paha olla”, isoisä puhui hyvin hiljaisella 
äänellä. ”Feliks sanoi, että kun hän meni Keilaan, sanottiin, että 
Helmes on jo viety Tallinnaan esitutkimukseen. Mutta Pagari-
kadulla häntä ei päästetty sisään, sanottiin, että odottakoon 
kirjallista tiedonantoa. Lopulta joku oli sanonut, että tämä on 
jo Patarein vankilassa.” 

”Pääasia, että on elossa”, isoäiti sanoi.
”Elossa niin… Mutta kuule, minä olen päässäni ajatellut, että 

jospa hän salasi Feliksiltä jotain, jospa hän onkin tosiaan teh-
nyt jonkin hirveän rikoksen”, isoisä pohti. ”Pieni rauhallinen 
naisihminen – mutta kuka näkee ihmisen sisään! Tyynessä 
vedessä isot kalat…”

”Älä hullujas puhu”, torui isoäiti. ”Helmes on sivistynyt 
ihminen.”

”Sivistynyt tai ei – mutta miksi hänet pidätettiin? Minä olen 
aina sanonut, että meidän suvussamme ei ole ryöväreitä, murha-
miehiä eikä kommunisteja – ja kuinka ollakaan, miniä istuu 
parasta aikaa Patarein vankilassa!”

”Aika on sellainen… Onhan Einokin kaukana vankileirillä – ei 
hänkään ollut varas eikä murhamies, sinullahan oli niin hyvä 
mieli, kun pojasta tuli kunnankirjuri.”

”Se on aivan toinen asia”, kärähti isoisä. ”Eino kirjoitti metsä-
veljille passeja, se oli punaisten silmissä suuri rikos!”

”Ne olivat kaikki hänen vanhoja koulutovereitaan, pienestä 
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asti yhdessä kasvaneet, kuinka hän olisi voinut sanoa heille 
ei”, isoäidin ääni muuttui itkuiseksi. ”Ja Einolla on kipeä jalka 

– kuinka hän kestää siellä kylmällä maalla kymmenen vuotta!”
”Älä taas aloita!” suuttui isoisä. ”Kyllä Viro pääsee pian 

vapaaksi, sitten Einolle annetaan kunniamerkki siitä mitä hän 
teki. Sitten hän menee vielä Tarttoon yliopistoon ja opiskelee 
lääkäriksi, niin kuin aikanaan suunnitteli. Mutta nyt on juttu 
niin, että Feliksin mitalit on hävitettävä. Hän sanoi, että tutkija 
on alkanut jo kiinnostua hänenkin asioistaan, ja silloin hänelle 
tuli mieleen, että osa nuoruuden kunniakirjoista ja mitaleista 
jäi tänne. Hän pelkäsi, että meidät voidaan viedä niiden takia 
Siperiaan, sen takia hän soittikin.”

”Eikä – isi soitti sen takia, että hän tulee hakemaan minua 
vähän ajan päästä”, en voinut enää pitää tietojani vakan alla.

Isoisä ja isoäiti katsoivat toisiinsa.
”Eikä minun äitini ole ryöväri, murhamies eikä kommunisti!”
”Kyllä sinä olet näsäviisas! Kuuntelet salaa niin kuin enkoo-

veedeelainen”, torui isoisä ja nousi vuoteelta pystyyn.
Minulle annettiin taas suuri nippu vironaikaisia lehtiä – 

”Maret” ja ”Kõigile” ja ”Eesti Naine” – ja isovanhemmat alkoivat 
puuhata kirjoituspöydän luona.

”Haluatko tulla kävelylle?” isoäiti kysyi vähän ajan päästä.
”Haa – kävelylle! Se sai meillä Kain kanssa liikettä kinttuihin!
”Lähdetään katsomaan, joko joesta on sulanut jää”, ehdotti 

isoäiti.
Joelle ja sillalle ei ollut pitkä matka. Kai nuuski asiallisesti 

tienvieriä ikään kuin sillä olisi ollut suunnitelmissa löytää 
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jäniksenjäljet, mutta aina vähän ajan päästä se palasi meidän 
luokse aivan kuin tiedottamaan: ”Anteeksi, mutta tässäkään 
ojassa ei ollut yhtään pupua.” 

Jäätä ei näkynyt muualla kuin ruokojen ympärillä, mutta joki 
oli paljon leveämpi kuin kesällä. Vesikin oli aivan toisenlaista 

– ei rauhallisen vaaleanharmaata niin kuin tavallisesti, vaan 
keltaisenruskeaa ja nopeasti virtaavaa.

Isoäiti vilkaisi taakseen, otti sitten takintaskusta jonkin ruu-
dulliseen kankaaseen käärityn paketin ja heitti veteen. Kai jäi 
molskahduksen kuultuaan katsomaan vesirenkaita niin kuin 
olisi halunnut hypätä käärön perään, mutta sitten se kai muisti, 
ettei se ole mikään vesipelastuskoira vaan ajokoira ja asettui 
istumaan meidän väliimme.

”Mikä se oli, isoäiti?”
Isoäiti ei vastannut heti. Hän tarkkaili vedenpintaa ikään 

kuin odottaisi, että ruudullinen käärö nousee takaisin ylös. Se 
ei noussut.

”Ei mitään… Puhutaan siitä joskus toiste”, hän sanoi. ”Nyt 
kipaistaan äkkiä kotiin ja keitetään vadelmateetä – minulla on 
sellainen kohmeinen olo.”

Minullekin oli tullut vilu enkä halunnut kuulla enää syytteitä 
näsäviisaudesta ja niinpä panin suuni kiinni ja tallustelin hiljaa 
isoäidin käsipuolessa niin kuin kiltti lapsi ainakin.

Sisällä oli onneksi oikein lämmintä – isoisä oli pannut taas 
tulen uuniin. Jo toista kertaa sinä päivänä!


