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Takanreunuksella  istui  vanha apina joka laski  peukaloitaan vuoron perään
vasemmasta  kädestä  ja  oikeasta  kädestä.  Sen  melkein  karvattomat  jalat
roikkuivat lattiaan asti ja heiluivat vedossa.

"Kolme",  apina  ilmoitti  päättäväisesti  laskettuaan  kummankin  käden
peukalon  viisitoista  kertaa.  Yritin  näyttää  siltä  kuin  se  olisi  ollut  tärkeä
kansainvälispoliittinen lausunto. Apina virnuili koko viiksekkäällä naamallaan. 

"Kaksipas",  se  tokaisi  kohta.  "Teissä  ulkomaalaisissa  on  se  vika  että  te
uskotte kaiken mitä teille sanoo. "Yksi kummassakin."

Paitsi tylsämielistä apinaa, kaikki muukin oli mennyt pieleen tällä matkalla.
Kaupunki oli kyllä helppo löytää: se oli ainoa paikka tässä maailmassa missä
oli edes seassa jotain muutakin kuin vaaleanpunaista hiekkaa. Hiekkaerämaa
ulottuu kaupungin muurista kuhunkin ilmansuuntaan aina maailman laitaan
asti.  Laidalla  on  matala  lauta  aita,  joka  estää  hiekkaa valumasta  yli.  Niin
meille selitettiin vartiotuvassa kun odotimme pääsyä vanhan apinan puheille. 

Apina  kaivoi  nenästään  harmaanvihreän  räkämöykyn,  puolitoistametrisen
kyykäärmeen  ja  muovikassillisen  raakoja  omenoita.  Se  ripusti  käärmeen
naulaan ja levitti omenat riviin lattialle. 

Kaikki  meni  siis  pieleen.  Aluksemme  laskeutui  kärsä  edellä  hiekkaan  ja
upposi  kuusi  syltä  syvään  tuhannen  mailin  päässä  kaupungista.  Sen  irti
kaivamiseen  menee  viikkoja.  Kun  pääsimme  ulos  kaiken  rojun  seasta,
jouduimme kahlaamaan nuo tuhat mailia polveen asti upottavassa hiekassa.
Ja satoi. Vaaleanpunaista hiekkaa, tietenkin. 

"Piruako ne evoluution menivät keksimään", apina mutisi itsekseen. Se otti
peukalonkyntensä alta  jalkapallon ja  nosti  sen omenarivin päähän.  Apinan
keltaiset viikset valuivat meskeä kun se rouskutti yhtä omenoista. 

Kun olimme lopulta päässeet kaupungin muurille, kaikki portit olivat kiinni.
Vahti  vain  irvisti  tirkistysluukusta.  Se  käski  odottaa  aamua  ja  portin
avaamista. Siinä istuskellessamme selvisi, että yö kestää hiekkaerämaassa
kolme viikkoa. 

Kun  portti  lopulta  avattiin,  purimme  leirin  ja  pyysimme  päästä  johtajan
puheille.  Meidän  oli  määrä  etsiä  sopivaa  kauppatavaraaa  tästä
jumalanhylkäämästä  maailmasta,  samoin  kuin  niistä  seitsemästä  muusta



jotka  olivat  viikon  ohjelmassa.  Tai  siis  olivat  olleet  neljä  viikkoa  sitten
päättyneen viikon ohjelmassa. 

Takanreunuksella  istuva  möhömahainen  isäntäapina  otti  meidät  vastaan
parin tunnin päästä. Nyt omenat alkoivat kiertää jalkapalloa. N kasvoivat ja
niihin ilmestyi pieniä vuoria ja sinisiä alueita. Koko joukko marssi ulos ovesta
jatkuvasti kasvaen. Tuo apina ansaitsisi miljoonia jos se veisi taikatemppunsa
sirkukseen.

"Tervehdys", sanoin muodollisesti. "Tulemme erään läheisen aurinkokunnan
kolmannelta planeetalta, jota nimitämme Maaksi. Meillä on valtuudet tehdä
kauppasopimuksia maailmanne kanssa...

"Ai sieltä!" Apina vetäisi kainalokuopastaan uuden kassillisen omenoita, tällä
kertaa keltaisempia. "Taisin joskus luoda sen."

* * *

Harmaaseen pukeutunut herrasmies käveli hiekotettua puistokäytävää. Hän
nyppi  hansikasta  irti  oikeasta  kädestään  sormi  kerrallaan  -  pikkusormi,
nimetön, keskisormi, etusormi, peukalo, sama uudestaan - kunnes se heltisi
ja jäi roikkumaan vasemman käden peukalon ja keskisormen väliin. Hän nosti
hansikasta kuin harvinaista postimerkkiä ja ihasteli sitä vasten aurinkoa.

Hän  tavoitti  vaunujaan  työntävän  jäätelönmyyjän,  osti  kolmikerroksisen
tötterön.

"Kiitoksia,  signor!"  Jäätelönmyyjä  otti  rahan vastaan.  "Tänään on  kevät."
Hän kilisti sille pronssikelloaan. 

Herrasmies oli tulossa poliisipäällikön luota vanhasta virastorakennuksesta.
Keskustelu  poliisipäällikkö  Stantonin  kanssa  ei  ollut  sujunut  miellyttävästi.
Elisa oli kuollut yöllä. Herrasmies - hän käytti itsestään nimeä San - ei ollut
pystynyt hallitsemaan itseään. Hän oli käskenyt Stantonin painua helvettiin. 

Stanton teki siitä oman johtopäätöksensä. Sitä paitsi veitsi Elisan selässä oli
ollut Sanin. Mutta nyt San oli taas itsensä herra. Kaikki järjestyisi. 

Jäätelönmyyjä huusi jotakin Sanin perään. Jäätelövaunut olivat juuttuneet
hiekkaan. 

San kääntyi takaisin ja yritti työntää vaunuja irti myyjän kanssa. 

Pienet pyörät eivät suostuneet hievahtamaankaan. "Vaunuissanne on liian
pienet  pyörät",  San  huomautti  kohteliaasti.  Jäätelönrnyyjä  alkoi  paapattaa



jotain  eteläeurooppalaisella  kielellä  jota  San  ei  ymmärtänyt.  Vaunut  jäivät
siihen paikkaan kun mies lähti marssimaan kaupungin keskustan suuntaan.
San kohautti olkapäitään ja jatkoi matkaansa. 

Ehkä  kaksitoistavuotias  tyttö  tanssi  jalkapallon  kanssa  nurmikentällä
lehmusten alla. Hän haukkasi suurta omenaa, ja meski valui alas suupieltä.
San  vihelsi  tytölle  ja  osoitti  että  tytön  pitäisi  syöttää  pallo  hänelle.  Tyttö
ujosteli, mutta potkaisi sitten varovasti. San juoksi palloa vastaan ja sai sen
juuri ja juuri kiinni. Nauraen hän potkaisi pallon takaisin ja tähtäsi niin että se
pysähtyi täsmälleen tytön laihojen säärten väliin. Tyttö hymyili ujosti. 

Juuri  tuolta  Elisa  oli  näyttänyt.  Nyt  hän  makasi  jossakin  laatikossa
poliisilaboratorion  pakastimessa.  Poliisipäällikkö  oli  kieltänyt  Sania
poistumasta  kaupungista.  Siitä  oli  vain  kolme  viikkoa  kun  hän  oli  nähnyt
Elisan ensimmäisen kerran. Miksi hän täältä mihinkään poistuisi?

"Vaihdatko tuon omenasi?" San kysyi tytöltä.

"Mihin?"

"Jäätelöön.  Vain  vähän  aloitettuun,  hyvään  kirsikkajäätelöön.  San  ojensi
jäätelötötteröään kohti tyttöä. Ylin jäätelöpallo putosi nurmikolle. 

San sai omenan, tyttö jäätelön. He kävelivät rinnakkain puistokäytävää kohti
pientä  huvimajaa.  Hetken  päästä  San  juoksi  edelle  ja  nappasi  tytöstä
valokuvan.

"Haluaisin näyttää sinulle jotain", San sanoi palatessaan tytön rinnalle. Hän
kaivoi povitaskustaan pienen tikarin jossa oli norsunluusta kaiverrettu perä.
Se esitti tanssivaa jumalatarta. 

"Kuinka kaunis! Oletteko - te tehnyt sen itse?"

*  * *

Puhe kaupasta ei näyttänyt kiinnostavan vanhaa apinaa. Se vain leikitteli
omenoillaan  ja  puhui  tyhmyyksiä.  Yritin  olla  kiristelemättä  hampaitani  kun
aloitin uudestaan alusta:

"Olemme siis kauppalähettiläitä, hyvä kaupungin valtias. Me haluamme että
meidän  maailmallamme  ja  teidän  maailmallanne  olisi  mahdollisuus
yhteistyöhön  ja  siten  yhdessä  nauttia  kummankin  maailman  parhaista
antimista." 

Pidin pitkän ja kauniin puheen, mutta apina ei innostunut. Ehkä se tosiaan



oli täsmälleen yhtä typerä kuin miltä näytti.

"Mutta anteeksi ystävät,  minähän kohtelen teitä kovin epäkunnioittavasti",
apina tokaisi äkkiä. Se kokosi muutamia hammastikkuja läjään ja jotenkin sen
edessä oli hetken päästä kaksi pehmustettua tuolia. 

"Istukaa toki, kalliit ystävät!"

Apina  lähetti  vartijan  hakemaan  viiniä.  Se  ei  tainnut  sittenkään  olla  niin
tyhmä!  Kun  viini  kaadettiin  laseihin,  minä  ja  Max  yritimme  selittää
kauppajärjestelmäämme,  sitä  mikä  mieli  ostamisessa  ja  myymisessä  on.
Joko apina ei tajunnut tai sitten se oli kiinnostuneempi omenoistaan. Se oli
tehnyt yhteen kynnellään reiän ja kaivoi reiästä vaaleanpunaisia tulppaaneja.
Tulppaanit kasvoivat pähkinäpensaan kokoisiksi ja lensivät tiehensä.

"Kauppa ja kauppa", apina tuhisi. "Mitä minä sillä tekisin?"

* * *

San ja  tyttö  istuutuivat  vierekkäin  huvimajan  kapealle  penkille.  San ihaili
tytön  laihoja  heiluvia  sääriä.  Hän  yritti  kuvailla  aamullista  käyntiään
poliisipäällikön luona mutta ei saanut siitä aikaan iloista tarinaa. Hän lopetti ja
oli vähän aikaa hiljaa.

"Minä haluaisin että meillä olisi hauskaa yhdessä", tyttö tokaisi.

San hämmentyi, virnisti sitten ja alkoi kertoa vanhaa rosvojuttua Tuhannen
ja yhden yön saduista, jonka hän sattui muistamaan lapsuudestaan. Tyttö ei
näyttänyt erityisemmin kiinnostuvan.

"Oi  mutta anteeksi,  minähän kohtelen sinua kovin huonosti!  En ole vielä
tarjonnut  sinulle  mitään  juotavaa."  San antoi  tytölle  rahaa ja  lähetti  hänet
hakemaan  kylmää  mehua  katukahvilasta  puistotien  toisesta  päästä.  San
katsoi  nauraen  tytön  kömpelöä  juoksua  pitkin  hiekkatietä  ja  juuttuneiden
jäätelövaunujen ohi. 

Kun tyttö palasi mehumukien kanssa, San otti pienen tikarinsa esille. San
huomasi että tyttö katseli sitä kiinnostuneena.

"Haluaisitko tämän itsellesi?"

"Minä? Mitä minä sillä tekisin?"

*  *  *



Vanha apina raapi takapuoltaan ja laskeutui alas takanreunukselta. 

"Minäpä näytän eläintarhani", se sanoi ja laahusti keikkuen käytävää pitkin
suureen saliin. Seurasin kuuliaisesti Maxin kanssa perässä. Mitä muuta tuolle
puolihulluile karvaläjälle olisi voinut tehdä kuin mielistellä?

Sali oli valtava eläintarha, totisesti. Siellä olivat kaikki eläimet mitä tiedän ja
lukuisia muita. Meni vähän aikaa ennen kuin keksin mikä niissä oli vialla: ne
olivat paikalleen jähmettyneitä. - Tietysti, ne olivat kaikki kuolleita, täytettyjä!
Katosta roikkui rivistö suuria koukkuja, joilla eläimiä varmaan siirreltiin.

Apina  virnuili  edelleen  omena hampaidensa välissä.  Se  tuli  aivan  Maxin
eteen ja hiveli hänen takkiaan. Max säpsähti. Apina kiersi irvistellen Maxin
taakse.  Ennen  kuin  kumpikaan  ehti  tajuta  mitään,  apina  painoi  yhden
terävistä koukuista Maxin selkään siihen kohtaan missä sydän on. 

* * *

San  raapi  korvallistaan,  nousi  seisomaan  ja  oikaisi  harmaan  takkinsa
liepeet.

"Minäpä näytän sinulle ystäviäni." 

Hän otti  lompakostaan nipun nuhruisia valokuvia. Ensin hän ojensi tytölle
Susannen kuvan.  Tyttö  katseli  tarkkaan vaaleata  pörrökiharaista  tukkaa ja
suuria silmiä.  Seuraavaksi  San esitteli  Annan ja  Sylvian.  Viimeiseksi  hän
näytti Elisan kuvan. 

Meni vähän aikaa ennen kuin tyttö keksi mitä kuvissa oli vialla. Ne olivat
kaikki niin paikalleen jähmettyneitä, kuin kuolleita.

San  hymyili  ja  tuli  aivan  lähelle  tyttöä.  Hän  pani  omenan  hampaidensa
väliin. Hän silitti tytön poskea ja mekon olkapäätä. Kosketus säpsäytti tyttöä.
Ennen kuin tyttö ehti tajuta mitään, San kiersi hänen taakseen. San painoi
norsunluukahvaisen tikarinsa tytön selkään siihen kohtaan missä sydän on. 

* * *

Vanha apina juoksi ulos ovesta ja nauroi. Omenankanta kieri sen jälkeen. 

* * *

Harmaaseen  pukeutunut  herrasmies  juoksi  ulos  ovesta  ja  nauroi.
Omenankanta kieri hänen jälkeensä. 



* * *

Törmäys. Annihilaatio = täydellinen tuhoutuminen. 


