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Für Elise

Für Elise

kerrosta ylempänä joku tuhlaa lapsuuttaan pianon 
ääressä. Katon läpi kantautuu jatkuvasti sama Ludwig 
van Beethovenin tuttu kappale ”Für Elise”. Tavallisesti 
konsertti alkaa arkipäivisin kello 18.30, viikonloppuisin 
usein aikaisemmin. Viime sunnuntaina Elise kaikui kor-
viimme jopa kello 9.00 aamulla. Raastan usein unessani 
lapsen pianon ääreltä, tartun joskus jopa Beethoveniinkin 
ja yritän puhua hänet ympäri, jotta hän hylkäisi Elisen. 
Hän puolustautuu ja haukkuu minua epämusikaaliseksi.

Pianoa takova lapsi ei ole oikeastaan enää lapsi ol-
lenkaan, hän on kahdeksatta luokkaa käyvä tyttö, joka 
näyttää melkein täysi-ikäiseltä ja jonka kengännumero on 
43. Hän jättää usein punaiset kumisaappaansa porraskäy-
tävän alimpaan kerrokseen. Hän asuu äitinsä kanssa, joka 
myös lampsii kumisaappaissa kaikkina vuodenaikoina. 
Muutenkin aika outo perhe. Äiti pukeutuu kuin olisi 
ammatiltaan sirkuspelle, eikä ehtisi töiden jälkeen vaih-
taa vaatteita: vihreät housut, punaiset kengät, keltainen 
paita, sininen kaulaliina. Vaeltavan sateenkaaren tavoin 
hän pyyhältää portaita ylös ja alas, aina ylen ystävällisenä 
ja iloisena aivan kuin olisi viettänyt koko lapsuutensa 
mustavalkofi lmissä ja löytänyt myöhemmin kuin ihmeen 
kautta fi lmistä pienen aukon, jonka kautta paeta väri-
maailmaan.

Vuosien myötä hänen väri-intonsa ei ole laantunut. 
Uskon, ettei se koskaan katoakaan. Äiti on taatusti kyllä 
huomannut Berliinissä eläessään, kuinka vähän berliini-
läiset ovat kiinnostuneita kirjavista vaatteista. Useimmat 
matkivat villieläimiä, eivätkä halua erottua maastosta ja 
naamioituvat ympäristönsä värien mukaan. Heidän lem-
pivärinsä muistuttaa märkää asfalttia. Jotta hänen ei tar-
vitsisi yksin taistella kaupungin värittömyyttä vastaan, on 
yläkerroksen äiti tehnyt tyttären – minun teoriani asiasta. 
He ovat nykyisin saman kokoisia, joten he voivat äidin 
vaatteiden avulla järkyttää kaupunkia yhdessä. Autot py-
sähtyvät, kun naiset menevät pullapuotiin. Ajajat kuvitte-
levat, että Kölnin karnevaali on siirtynyt Berliiniin.

Iltaisin tytär soittaa ”Für Elise” -kappaletta, kaksisataa 
vuotta vanhaa Beethovenin rakkauden tunnustusta, jonka 
hän oletettavasti omisti naiselle, joka ei häntä rakastanut 
ja joka kaiken lisäksi oli ollut jo varattu. En syytä Beetho-
venia. Mitä hänen olisi pitänyt tehdä? Todellinen rakkaus 
on sokea ja järjetön, se toivoo viimeiseen saakka, se uskoo 
kaiken ja antaa kaiken anteeksi. Ja siitä huolimatta raastan 
unissani Beethovenin pianon äärestä sunnuntaiaamuna 
kello 9.00 ja menemme yhdessä juomaan pienet – rak-
kauden kunniaksi.

Todellisuudessa olen jo kauan sitten solminut rauhan 
Beethovenin kanssa. Uskon kohtaloon, tiedän, että tämä 
melodia ei lopu koskaan, samantekevää mitä teen, se vai-
noaa minua. Se on ollut elämässäni aina. Jo Moskovassa 
meidän naapurillamme oli piano ja talomme seinät olivat 
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kuin pahvia. Naapurin tytär kidutti puolta vuokratalosta 
samalla kappaleella. Ja kaiken kukkuraksi tytön nimikin 
oli Lisa. Minulla ei ollut siihen aikaan vielä kitaraa, ei 
kasettisoitinta, ei edes levysoitinta. En voinut ylittää mil-
lään tavalla Lisan musiikkia. Neuvostoliiton valtiollisella 
televisiolla oli päiväsaikaan lepotauko, koska valtio oletti, 
ettei kukaan kansalainen istuisi päivisin kotona töllötti-
men äärellä vaan olisi rakentamassa kommunismia. Tai 
juomassa olutta puistossa, mutta niin, ettei valtio saisi 
vihiä asiasta. Lastenkaan ei ollut sopivaa katsella päivisin 
televisiota. Heidän piti oppia jotakin järkevää elämän tai-
paleelle tai olla koulun takaisessa metsässä pussailemassa. 
Useimmat toteuttivatkin valtion toiveita. Vain naapurin 
Lisa-tytär istui kotona ja takoi pianon koskettimia.

Minä sekä naapurini ja ystäväni Oleg olimme jonkin ai-
kaa jopa rakastuneita Lisaan. Hän oli hyvin sievä pyöreähkö 
tyttönen, jolla oli pitkä letti ja unelmoiva katse. Koska 
meillä oli koulun jälkeen yhteinen kotimatka, kävimme 
usein heillä. Lisan äiti tarjosi meille teetä ja itsetehtyä hil-
loa. Siitä hyvästä meidän piti kuunnella Lisan pianonsoit-
toa. Kohteliaina vieraina teeskentelimme olevamme hänen 
soittonsa suuria ihailijoita. Musiikkiharrastuksensa lisäksi 
Lisa luki paljon, ainakin asunnossa lojui aina avattu kirja. 
Siksi pidin Lisaa kauan älykkäänä ja sivistyneenä tyttönä, 
joka periaatteessa tiesi jo kaiken ja etsi vain painetusta 
sanasta viimeisiä vastauksia lopullisiin kysymyksiin.

Sitä suurempi oli hämmästykseni, kun eräänä päivänä 
otin pelkästä uteliaisuudesta Lisan kirjan käteeni. Se oli 

Agatha Christien salapoliisiromaani ”Viisi pientä possua” 
tai jotakin sinnepäin. Olin lukenut kirjan peruskoulussa. 
Siinä naimisissa oleva taiteilija haluaa jättää vaimonsa ja 
paeta rakastajattarensa kanssa. Siksi kaikki luulivat, että 
taiteilijan mustasukkainen vaimo oli murhannut mie-
hensä. Todellisuudessa rakastajatar oli kuristanut taitei-
lijan, koska tämä ihan viime tipassa alkoikin epäröidä, 
lähteäkö rakastajattaren matkaan vai jäädäkö vaimon luo. 
Lyhyesti sanottuna nynny mies.

Säännöllisin väliajoin tarkistin, mitä Lisa luki. Kyseessä 
oli aina sama kirja ”Viisi pientä possua”, oikeastaan ky-
seisen teoksen olisi lukaissut kahdessa tunnissa. Lisa 
juuttui tähän teokseen, vaikka toin hänelle kaksi kertaa 
muita salapoliisiromaaneja äitini laajasta kirjastosta. Hän 
otti kirjat vastaan kohteliaasti hymyillen, mutta hymystä 
paistoi ystävällinen välinpitämättömyys. Lisa ei tarvin-
nut mitään muuta kirjaa. Rehellisesti sanottuna hänen 
asenteensa kummastutti minua. Mielestäni saman sala-
poliisiromaanin lukeminen oli ihan kahelia. Kun nyt 
ajattelen silloista aikaa, ymmärrän täysin, että kyseinen 
kirja ei ollut Lisalle pelkkä dekkari. Hänen silmissään 
”Viisi pientä possua” merkitsi taloa, jossa hänelle hyvin 
tutut ihmiset asuivat, rakastivat ja kuolivat eritoten hä-
nelle merkityillä sivuilla. Joka päivä koulun jälkeen Lisa 
vaihtoi vaatteet, söi lounaan ja avasi ”Viisi pientä possua” 
-teoksen varmistaakseen, että kaikki henkilöt olivat tal-
lella – taiteilija, rakastajatar, vaimo. Lisa vieraili heidän 
luonaan aivan kuin vanhojen ystävien luona, luki pari 
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sivua, sulki kirjan ja meni pianon ääreen. Muutenkin hän 
käyttäytyi oudosti. Hän ei esimerkiksi mennyt koskaan 
vessaan meidän läsnä ollessamme kun istuimme keit-
tiössä teetä juomassa. Istuimme kerran kauan yhdessä ja 
joimme paljon. Oleg ja minä olimme käyneet jo kolme 
kertaa vessassa, Lisa istui paikallaan.

Tämän illan jälkeen Oleg kehitti teorian: Lisa oli ulko-
avaruuden olento, jonka hänen vanhempansa olivat löy-
täneet metsästä ja adoptoineet. Vanhemmat, etenkin 
äiti, pitivät avaruudesta tullutta tytärtään uskomattoman 
kauniina ja ajattelivat, että kaikki planeettamme miehet 
juoksisivat Lisan perässä niin pian kuin hän aikuistuisi. 
Suojellakseen Lisaa mieslauman tulevilta hyökkäyksiltä 
he ostivat hänelle pitbullin, kun hän täytti kuusitoista. 
Koiransa avulla Lisa onnistui karkottamaan niin ensim-
mäisen kuin myös toisenkin rakkautensa – niin aina-
kin oletan. Kun muut luokan tytöt ystävystyivät poikien 
kanssa ja menivät milloin elokuviin, milloin diskoon, 
Lisa ulkoilutti koiraansa. Hän saattoi kulkea pelotto-
masti alueemme pimeimmissäkin kolkissa, kuten koulun 
takaisen roskatunkion kaltaisessa metsässä ja elintarvi-
keliikkeen takapihalla, jonne kaikki seudun pultsarit ko-
koontuivat. Jos joku lähestyi Lisaa, pitbull alkoi hymyillä. 
Se oli karmea hymy. Kun koira tuli minua vastaan, muu-
tuin purukumiksi.

Vuodet vierivät, koulu päättyi, jouduin armeijaan ja pa-
lasin kahden vuoden kuluttua. Kun saavuin kotiin, kuulin 
ensimmäiseksi Lisan soiton seinän takaa. Hän soitti sa-

maa kappaletta. Kaikki maassamme oli sekaisin, kaikki 
muuttui, sosialismi katosi, kapitalismi tuli tilalle, Lisan 
isä jätti Lisan äidin, pitbull kuoli, Lisa jäi yksin. Talomme 
tyhjeni, minä ja vanhempani muutimme Saksaan.

Joka kerran kun kävin Moskovassa, vierailin entis-
ten naapuriemme luona. Aika näytti pysähtyneen Lisan 
asunnossa. Lisa luki samaa kirjaa ja hänen äitinsä oli sitä 
mieltä, että Lisan pitäisi välttämättä mennä naimisiin ja 
mieluiten rikkaan ja sivistyneen kaukaisesta maasta ko-
toisin olevan ulkomaalaisen kanssa, sillä jo kaukaa näki, 
että venäläisistä miehistä ei ollut mihinkään. Lisa oli jo 
26-vuotias, nuoremmat olivat vallanneet elokuvateatterit 
ja diskot. Hän opiskeli joutavanpäiväisiä asioita pedago-
gisessa instituutissa, mutta sielläkään ei näkynyt jälkeä-
kään miehistä, rikkaista ulkomaalaisista puhumattakaan.

Molemmat naiset, niin äiti kuin tytärkin, olivat täysin 
varmoja, että internet oli ainoa paikka, jossa voisi tutus-
tua tällaisiin ulkomaalaisiin. En halunnut tuottaa heille 
pettymystä, joten vaikenin.

”Vain internet mahdollistaa yhteyden kaukaisiin mai-
hin”, tuumi äiti, kun kävin kylässä teellä. ”Kunnollisia 
miehiä olisi kaiketi vain ulkoavaruudessa”, lisäsi äiti het-
kisen mietittyään ja samalla mieleeni muistui ystäväni 
teoria siitä, että Lisa olisi adoptoitu ulkoavaruudesta.

Lisa ilmoittautui netin partneripörssiin, joka välitti ul-
komaalaisia miehiä venäläisille naisille. Lisa teki soveltu-
vuustestejä, täytti sivutolkulla kyselylomakkeita, merkitsi 
harrastusten kohtaan ”kirjallisuus/musiikki/eläimet” ja 
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hyvin pian toimisto välitti hänelle australialaisen ham-
maslääkärin. Mies oli puolivälissä viittäkymmentä, älykäs, 
varakas, kaljupäinen, suuri musiikin ja kirjallisuuden tun-
tija. Hän piti myös eläimistä ja rakasti Venäjää, erityisesti 
venäläisiä naisia. Hammaslääkäri oli etsinyt unelmiensa 
naista koko elämänsä. Hän ei ollut ollut koskaan naimi-
sissa, eikä hänellä ollut mitään ylimääräisiä velvoitteita 
eikä lapsia. Lisan äiti näytti minulle valokuvan miehestä. 
Kuvassa hymyili hieman pyylevä silmälasipäinen mies 
valkoisissa shortseissa ja valkoisessa paidassa tausta-
naan sinivalkoinen taivas. Hänen säteilevistä silmistään 
näki, että hän oli valmis kohtaamaan onnensa kasvoista 
kasvoihin milloin tahansa. Lisa oli kirjoittanut hänelle 
englanniksi, hän oli vastannut australiaksi ja ilmoittanut, 
että hän olisi valmis tulemaan heti seuraavalla lennolla 
tutustumaan Lisaan henkilökohtaisesti. Lisa valmistautui 
vierailuun tekemällä itsestään ”uuden ihmisen” ystävättä-
rensä kampaamossa, kuten äiti asian kautta rantain kertoi. 
Minusta lääkäri vaikutti hieman liian niljakkaalta ja koko 
juttukaan ei vaikuttanut kovin uskottavalta.

”Ajatelkaa toki itsekin, Irina Matveevna”, yritin puhua 
äidille järkeä (Lisalle en uskaltanut asiasta puhua). ”Mik-
sei tämä australialainen, ei enää kovin nuori hammaslää-
käri, ole mennyt kertaakaan naimisiin, vaikka ei ole teh-
nyt muuta kuin etsinyt elämänsä naista? Miten hän ei ole 
onnistunut löytämään yhtäkään unelmien naista kaikkina 
näinä vuosina? Miksi hän ei ole rakastunut kertaakaan, 
miksi hänellä ei ole yhtään epäonnistunutta suhdetta ta-

kanaan eikä hän ole rikkonut kenenkään avioliittoa, ei 
siittänyt lapsia eikä adoptoinut niitä ulkoavaruudesta? 
Luulen, että lääkäri on huijari”, päättelin.

”Ei Wladimir, te näette asian väärin”, vastasi äiti. 
”Tiedättehän, Lisa ja minä emme ole tyhmiä. Tietenkin 
olemme pohtineet asiaa ja tulleet siihen johtopäätökseen, 
että mies ei yksinkertaisesti ole löytänyt sitä oikeaa – sel-
laista kuin Lisa.”

Katsoin äitiä silmiin ja vaikenin. Äiti kuvitteli, ettei 
varakas, yksinäinen ja Venäjää rakastava hammaslääkäri 
olisi näiden vuosien, jopa vuosikymmenien aikana löytä-
nyt online-partnerivälitystoimiston luetteloista yhtäkään 
soveliasta unelmakumppania niistä tuhansista, miljoo-
nista tytöistä, jotka syöttiin olivat tarttuneet. Ymmär-
sin äidin kuvitelman, ettei yksikään tytöistä olisi Lisan 
kaltainen. Ajattelin, että kuka tietää, ehkä äiti ja Lisa 
ovat oikeassa ja hammaslääkäri on prinssi tai muuttuu 
prinssiksi Lisan tavattuaan.

Onneksi en tavannut miestä. Matkustin takaisin Sak-
saan ennen lääkärin tuloa. Joka kerta, kun kuulen seinän 
takaa kirotun ”Für Elise” -kappaleen ja usein vielä pora-
koneen jyrinällä kyllästettynä, sillä naapuri kiinnittää ver-
hojaan mielellään viikonloppuisin, ajattelen Australiaa, 
jossa Lisa ehkä elelee onnellisena ja tyytyväisenä rantahu-
vilassaan. Sillä aikaa kun lääkäri sohii porallaan alakerrassa 
potilaidensa hampaita, soittaa Lisa pianollaan ”Für Eli-
seä”. Ja iltaisin he istuvat yhdessä takan ääressä ja lukevat 
toisilleen ääneen Agatha Christien ”Viittä pientä possua”.


