
Ikuisen pahan ongelma
Veli Holopainen

Ikuinen  paha  ei  ollut  ikuinen,  sanan  klassisessa  merkityksessä.  Se  oli
syntynyt  epäselvässä tulenhehkuisessa maailmassa, jossa oli  ollut pelkkää
hiekkaa. 

Nykyisessä  maailmassaan  se  oli  ikuinen,  omalla  tavallaan.  Se  oli  ollut
paikallaan  maailman  alusta  ja  pysyisi  loppuun  asti,  jos  viitsisi.  Tässä
maailmassa Ikuisesta pahasta oli tullut ongelma. 

* * *

Teologian ylioppilas Virtanen oli tuohtunut. Munkki Johanneksen täytyi olla
väärässä, hän oli siitä varma. Paha ei voinut olla olento ensinkään. Sen täytyi
olla kulttuurisidonnainen ilmiö, tapa pitää joitakin ajatuksia oikeina ja toisia
väärinä. 

Paha ei  voinut  lähteä  Saatanasta.  Sen täytyi  lähteä  ihmisten  yhteisöstä.
Ikuinen paha on ihmisten oma ja keskinäinen asia!

Teologian  ylioppilas  Virtanen  oli  tuohtunut,  koska  hän  vakaumuksestaan
huolimatta tunsi Pahan läsnäolon.

Riitta oli  taas jollakin luennolla. Virtasta opiskelu ei  huvittanut.  Hän kiersi
hermostuneesti  yksiössään  –oikeastaan  Riitan  yksiössä  –  näykäten  silloin
tällöin rivin milloin yhdestä milloin toisesta kirjasta ja paiskoen kirjat kasaan
hyllyn  eteen  lattialle.  Välillä  hän  tuijotti  laverilla  selällään  kattoon  paksun
tupakansavun läpi. 

* * *

Ikuinen  paha  tyrmistyi.  5e  koetti  muistella,  mitä  munkki  Johannes  oli
kirjoittanut. 

* * *

Heinäkuun aamuna pienessä luostarissa Thames-joen yläjuoksulla soitettiin
kelloja  puoli  viideltä.  Aamutuhruinen  joki  mateli  portin  edestä  erottaen
munkkiluostarin  omaksi  saarekseen vain kymmenkunnan askeleen päähän
länsirannasta. 

Veli Johannes oli seisonut kammionsa ikkuna-aukolla jo pitkään, kun muut
nousivat  aamurukouksilleen.  Hän  oli  riidellyt  illan  apotin  kanssa,  omaan



hiljaiseen  tapaansa.  Sanaakaan  hän  ei  ollut  sanonut  vastaan,  mutta  ei
myöskään ollut myöntynyt yhteenkään ajatukseen. 

Veli Johannes tiesi kyllä mitä se merkitsi. Paha oli asettunut häneen. Ajatus
oli  pannut  hänet  kääntelehtimään  huopansa  alla  iltayön  tunnit.  Kohta
keskiyön jälkeen hän oli noussut ikkunansa ääreen, ja odotti kärsimättömästi
aamun valoa päästäkseen kirjoittamaan. 

– Paha on ikuinen, veli Johannes kirjoitti, mutta epäröiden. Käsi-alasta tuli
suttuista. Hän nousi ja kaivoi esiin Anasipalin keskeneräisen Demonien kirjan,
parinkymmenen  vuoden  takaisena  käännöksenä.  Hän  selasi  ohi  Arabian
kuusikyntisten aaveiden, ohi  yksisarvisten ja Intian sinisen paimenen, löysi
sitten Ikuisen pahan. Hän luki, ja alkoi kirjoittaa varmemmin vedoin: 

– Anasipali kirjoittaa totta Demonien kirjansa seitsemännessätoista luvussa.
Ikuinen  paha  on  musta  olento  joka  kalvaa  ihmisten  sydämiä.  Monia  se
johdattaa  harhaan  ja  saa  hylkäämään  oikeamieliset  tiet.  Monia  se  vie
epäilykseen, pois oikeasta opista ... 

Veli  Johannes  kirjoitti  pergamenttisivun  täyteen,  puhdisti  kynän,  sulki
mustepullon  ja  kuivasi  kirjoittamansa.  Hän  otti  partaveitsen,  ainoan  oman
omaisuutensa.  Aikoi  rukoilla  mutta  ei  tohtinut.  Rauhallisesti,  tyylilleen
uskollisena, hän viilsi ranteensa auki. 

* * *

Ikuista pahaa puistatti. Tuohon tapaanhan se meni, vaikkei ihan ... 

* * *

Kirjuri ja tutkija Naspal teki työtään yhdessä Assurbanipalin hovin lukuisista
kirjoitushuoneista.  Rasvalamppu  paloi  pöydällä,  jonka  ääreen  Naspal  oli
kuinartunut  kirjoittamaan.  Palatsin  käytäviltä  kaikuivat  sotilaiden  metalliset
askeleet ja lyhyet terävät käskyt. 

Naspal oli äskettäin saanut valmiiksi uusimman version Kuningasluettelosta.
Assurbanipal  esiintyi  siinä  ainoana  sekä  isän  että  äidin  puolelta  jumalten
jälkeläisenä. Sen johdosta Naspal oli  hovin suuressa suosiossa. Seuraava
kuningas tietysti katkaisuttaisi hänen päänsä. 

Nyt  hän  oli  juuri  kirjoittanut  kuusikyntisistä  tuulenhengistä,  jotka  elivät
Arabian suuren autiomaan reuna-alueilla. Lumoavan kauniita pikkuolentoja.
Yksisarvisia  ja  niiden  taikoja  Naspalin  kävi  sääliksi.  Yksisarviset  olivat
vähentyneet  vuosi  vuodelta.  Vain  muutamat  kulkuvelhot  kertoivat  enää
harvoista  yksilöistä  Euroopan  metsäalueilla.  Naspal  saattoi  aloittaa  uuden



luvun. 

Ikuinen  paha  on  musta  olento,  Naspal  kirjoitti.  Se  on  kaikista  olevista
salaperäisimpiä,  sillä  sen väitetään olleen olemassa maailman alusta  asti.
Lukuisia ihmismieliä se on vaivannut tavallaan ilmestyä yhtäkkisesti ja kadota
sitäkin  nopeammin.  Monia  järkiä  se  on  sekoittanut  ja  eksyttänyt  kulkijat
erämaihin ... 

Naspal päätti työnsä siltä päivältä. Hän sulki Suuren Eläinkuvastonsa. 

Iltayöstä vanha kuningas kuoli. Naspalkaan ei ehtinyt nähdä aamua. 

* * *

Ikuinen  paha tympääntyi.  Se  kääri  kaarevat  kyntensä  kokoon  ja  kierähti
karvapallona teologian ylioppilas Virtasen eteisen kaapin alle nukkumaan. 


