
Kolme tarinaa villistä rakkaudesta
Veli Holopainen 

Ensimmäinen tarina: 

Kotikäynti 

Alla rakastaa lukkojen rassaamista. Yksi kerrallaan elektroniset haittalevyt
väistävät,  kun jaloteräspiikkiin  rakennettu sondi  löytää oikean yhdistelmän.
Niin  hän  haluaa  kuvitella,  vaikka  kaikkihan  tapahtuu  vain  pimeissä
kuplamuisteissa.  Hän voisi  ohjata  lukkoa suoraan,  mutta  hän haluaa aina
tehdä työnsä tyylikkäästi.

Joku saattaisi sanoa häntä vanhanaikaiseksi. Itse hän ehkä käyttäisi sanaa
leidi - jos puhuisi jostakin muusta kuin itsestään.

Harva  liikenne humisee  selän  takana pimeässä  ja  sateessa.  Katulamput
ovat rikki, vastapäätä hotellin nimikilpi hehkuu himmeää neonvihreää. Hotellin
sisällä  on  valoa  ainoastaan  vastaanotossa.  Muutama  yksinäinen  ihminen
lymyää katuvierillä. Muita kulkijoita ei näillä kulmilla suvaita.

Kun viimeinen haitta hellittää, Alla astuu ahtaan tuulikaapin kautta eteiseen.
Hän kytkee lukon irti  ja  painaa oven kiinni.  Kuuman sateen sihinä lakkaa
kuulumasta.  Hän  riisuu  sadetakin  ja  märät  kalossit,  mutta  jättää  mustat
kiiltonahkakengät.

Eteinen on pimeä. Lattialla lojuvat kengät hehkuvat infrapunaisella, ihmisen
tuore  kosketus  näkyy  kuumimpana  pitkissä  hopeanharmaissa
reisisaappaissa.  Alla  järjestää  kengät  telineeseen,  vaikka  yhtiön  säännöt
kieltävät  omaisuuteen  koskemisen.  Herkkä  vainu  kertoo,  milloin  asiakas
arvostaa pieniä huomionosoituksia. 

* * *

Olohuoneen  lattialla  makaa  paksu  eteläamerikkalainen  villamatto,
vieressään seeprantalja. Taljan ympärillä on aitaus punaisesta muovilangasta
- kämmenenkokoinen pala tuota nahkaa maksaisi viiden miehen vuosipalkan.
Huonekalut  kielivät  rikkaasta mutta tylsästä isännästä.  Mahonkia,  tammea,
villaa,  nahkaa,  harvinaisia  muoveja,  kaikki  viime  vuosisadalta.  Ei  mitään
todella tyylikästä. 

Neonvalo  valuu  verhottomista  ikkunoista,  televisio  paistaa  harmaana
lumisateena illan ainoan ohjelman loputtua. Vanhan keskustan asukkailla on
varaa  vaikka  tuhlata  sähköä.  Kolme  eri  sukupolvien  puhelinta



kirjoituspöydällä ikkunan luona, kaikki ovat mykkiä ja pimeitä. 

Alla  sammuttaa  television,  tyhjentää  tuhkakupit  (pilvee,  pilvee)  ja  vie
yksinäisen  konjakkilasin  paikalleen  tummanruskean  karttapallon  sisään.
Pohjoinen pallonpuolisko jää raolleen pitkäkaulaisen viskipullon varaan.

* * *
 
Makuuhuoneen ovi on kiinni mutta ei lukossa. Alla riisuu äänettömästi, jättää

yhä mustat kiiltonahkakengät. Ilman niitä hän tuntisi olevansa alasti. Niin hän
selittää jos joku kysyy, mutta hän ei koskaan naura mukana. Moni asiakaskin
on pitänyt niistä. Kärkiin kaiverretut lohikäärmeet tekevät helposti muistettavia
mustelmia.

Asiakas  leveällä  parisängyllä  on  hyvin  kaunis,  tuskin  vielä
kolmeakymmentä.  Hän  saa  kenet  haluaa,  jos  ei  charmilla  niin  rahalla.
Perintörikkaiden  oikkuja  siis  taas.  Tänä  yönä  ei  sentään  tarvita  raippoja,
nauloja eikä partaveitsiä. 

Puoli  purkkia kiellettyjä barbituraatteja mahonkipöydällä vuoteen vieressä.
Alla on tottunut tällaisiin asiakkaisiin. He raivostuvat jos heitä ei herätetä. Hän
etsii  vasta-aineampullin  rokokootuolin  selkänojalle  siististi  viikattujen
housujensa taskusta ja painaa pienen ruiskun miehen kämmenselkään. Hän
sitoo miehen ranteet sängyntolppiin ja ottaa hänet suuhun ennen kuin hän
ehtii kokonaan palata unilääkehorroksesta. 

Mies voihkii ensin takkuisesta unesta, pelosta, halusta, sitten ilosta, lopulta
ulvoo tyydytyksen villistä tuskasta. Ensin hurja kierros, sitten vain tavallisen
raju, välillä sopivan lievää väkivaltaa (ei verta, ei pysyviä vammoja, mies oli
tilannut),  sitten  yhä  hellemmin  ja  hellemmin.  Vaiston  varassa  taas.  Alla
laukaisee miehen seitsemän kertaa ennen kuin lopettaa. 

* * *

Alla kerää vaatteensa ja koettaa tajuttoman miehen rannetta. Verenpaine
korkea, mutta palautuu. Pulssi nopea, mutta palautuu. Pari kammioperäistä
ekstraa pakottavat  seuraamaan vielä minuutin,  mutta lopulta  diagnoosi  on
toivottu: ei hoitoa vaativia oireita. 

Nurkassa makaa ammuttu nainen. Se on asiakkaan oma asia. Yhtiö ei ole
poliisi, ei tuomari eikä kummankaan vasikka. 

Alla etsii  miehen lompakon. Se on alligaattorin nahkaa, arvokkaampi kuin
mitä  siihen  pystyisi  sullomaan  platinana.  Hän  avaa  salalokeron,  poimii
harmaan luottokortin ja liu'uttaa sen oman korttinsa reunaa pitkin. Viisisataa



yksikköä  siirtyy  yhtiön  tilille,  ja  hän  pistää  luottokortin  takaisin.  Hän aikoo
pujottaa  rinnalle  yhtiön  punakultaisen  käyntikortin,  mutta  sujauttaakin  sen
omaan taskuunsa. 

Hän lakaisee vielä tupakantuhkat makuuhuoneen lattialta (tavallista täällä).
Mies  on  saanut  koko  rahalla.  Hän  jää  hehkumaan  levottoman  unen  ja
onnellisen  tajuttomuuden  rajamailla,  kun  Alla  piilottaa  lompakon  takaisin
samettityynyn alle. Hän pukee eteisessä sadetakin ja kalossit, lukitsee oven,
ääneti ja huolellisesti ("Raperobs huolehtii aina asiakkaan turvallisuudesta"),
ja katoaa märkään yöhön. 

* * *

Hotellin  vihreät  neonvalot  ovat  sammuneet  ennen keskiyötä,  viimeisetkin
kaupunkilaiset  ovat  kaivautuneet  koloihinsa.  Kadun  päässä  ulisee
elektroninen poliisi. Se kerää kai ruumiita taas. 

Alla vaihtaa pyöräajolle tasaisella asfaltilla.  Käveleminen kuluttaa turhaan
mekaanisia  osia.  Rypistynyt  punakultainen  käyntikortti  leijailee kivilaattojen
rakoon.

"Raperobs ky", suuret punaiset kirjaimet julistavat. "Tilaa ja nauti, TF 781-
441 527 666." Vielä viisi asiakaskäyntiä tänä yönä, seuraavana Kajaanintie
37E. Jos Allalla olisi ruuansulatus, hän oksentaisi keinonurmikolle. 

Toinen tarina: 

Hyökkäys ystävällisellä aseella
 

Mies käärii  marisätkän, sytyttää, vetää pari  henkosta ja tumppaa. Hetken
päästä hän katuu. Hän oikoo hellästi rutistuneen paperin ja sytyttää sätkän
uudestaan. Nyt hän polttaa sen jääräpäisesti loppuun, vaikka ei tiedä tekeekö
vielä mieli. 

Minä  piirrän  yhtä  jääräpäisesti  tuttua  fosforinvihreätä  Mandelbrot-kuviota
näytölle.  Vaikka  hän  kytkisi  näytön  irti,  minä  jatkaisin.  Jonnekin  muistin
sopukoihin voi aina kuvitella tilaa kuvalle. 

Istun  pöydän  reunalla  kuin  typerä  pieni  apina.  Nollaa  kerroin  ja
apumuuttujat.  Kertolasku,  shiftaus  oikealle.  Kaksi  yhteenlaskua.
Vähennyslasku  ja  yhteenlasku.  Neliöönkorotus  ja  shiftaus  oikealle,
neliöönkorotus  ja  shiftaus  oikealle.  Kasvata  kerrointa.  Toista  kunnes
kompleksiluvun  neliö  suurempi  kuin  neljä  tai  kerroin  suurempi  kuin  tuhat.



Sytytä  pikseli,  jos  kerroin  pienempi  kuin  tuhat.  Seuraava  pikseli.  Nollaa
kerroin ja apumuuttujat... 

Lumiukolla on jo vihreä kaula. Näppäimilleni varisee valkeita tuomenkukkia. 

* * *

Mies  sytyttää  toisen  marisätkän.  Hän  ei  enää  hermoile.  Hän  viivyttää
jokaista  imaisua,  kuin  hidastetussa  elokuvassa.  Oikea  käsi  näpelöi  hiirtä.
Minä en voi vastata mihinkään ennen kuin kompleksimatemaattinen lumiukko
on piirretty viimeiseen pikseliin asti. 

Hän hyväilee varovasti käsivartta. Käsivartta? Voiko olla käsivartta? Ei voi
olla käsivartta, on vain hiiren harmaa johto. Nollaa kerroin ja apumuuttujat.
Kertolasku,  shiftaus  oikealle.  Kaksi  yhteenlaskua.  Vähennyslasku  ja
yhteenlasku.  Neliöönkorotus ja  shiftaus oikealle,  neliöönkorotus ja  shiftaus
oikealle. Kasvata kerrointa. Toista kunnes kompleksiluvun neliö suurempi kuin
neljä tai kerroin suurempi kuin tuhat. Sytytä pikseli, jos kerroin pienempi kuin
tuhat kaksikymmentäneljä. Seuraava pikseli. Nollaa kerroin ja apumuuttujat... 

Vesisateen  jälkeen  tuoksuu  alkukesän  koivuille.  Kirjoituspöytä  seisoo
vastaleikatulla  nurmikolla,  korkeat  tupsut  vaikeiden  jalkojen  ympärillä.
Vaahteran  lehdet  ovat  vielä  keskenkasvuisia,  vaikka  tuomenkukkien  lumi
sataa. 

* * *

Kolmas sätkä häviää pian. Miehen silmät eivät enää osu samaan kohtaan,
mutta  kädet  löytävät  farkkujen  kankean  vetoketjun.  Hänellä  täytyy  olla
pullokin pöytälaatikossa. Hän kusee nurmikolle, jättää farkut polviin.

Hän kiertää sormenpäällä hitaasti nännin ympäri ja koskettaa kielenkärjellä
napaa. Kuuma väristys kulkee häntäluusta takaraivoon ja takaisin. Nänniä?
Napaa? Niitäkään ei voi olla. Escape, Space bar. E-maisema ja avaruusbaari.
Heh heh. 

Nollaa  kerroin  ja  apumuuttujat.  Kertolasku,  shiftaus  oikealle.  Kaksi
yhteenlaskua.  Vähennyslasku  ja  yhteenlasku.  Neliöönkorotus  ja  shiftaus
oikealle, neliöönkorotus ja shiftaus oikealle. Kasvata kerrointa. Toista kunnes
kompleksiluvun  neliö  suurempi  kuin  neljä  tai  kerroin  suurempi  kuin  tuhat.
Sytytä pikseli, jos kerroin pienempi kuin tuhat kaksikymmentäneljä. Seuraava
pikseli. Nollaa kerroin ja apumuuttujat... 

Kyljellään makaava lumiukko saa vihreän vitun. Eikö se voi olla märkä? 



* * *

Neljäs  sätkä  haihtuu  savuna  melkein  ennen  kuin  mies  huomaa
sytyttäneensä  sen.  Vaaleanpunaisia  ruusuja.  Neilikoita  ja  taivaansininen
lobelia.  Tänä  kesänä  ne  kukkivat  samaan  aikaan.  Aurinko  alkaa  laskea
humalasalkojen taakse.

Miehen käsi purjehtii pakaroiden välistä kosteikkoon. Näytön kaapeli putoaa
pehmeästi  liittimestään,  ruuvit  jäävät  sojottamaan  tyhjiin  reikiin
elävänpunaisessa  lihassa.  Nollaa  kerroin  ja  apumuuttujat.  Kertolasku,
shiftaus  oikealle.  Kaksi  yhteenlaskua.  Vähennyslasku  ja  yhteenlasku.
Neliöönkorotus  ja  shiftaus  oikealle,  neliöönkorotus  ja  shiftaus  oikealle.
Kasvata  kerrointa.  Toista  kunnes  kompleksiluvun  neliö  märkä  tai  kerroin
kerroin kerroin kerroin.  Sytytytytätä pikseli,  jos kerroin pienempi kuin tuhat
kaksikymmentäneljä. Seuraava pikseli. Nollaa kerroin ja apumuuttujat... 

Tule jo! 

Mies tulee sisään, ja se tuntuu hyvältä. Hän on sisällä pitkään. 
Hy-väl-tä. 
Sy-väl-tä. 
Mon-ta ker-taa.
 
Hy-
väl-
TÄ! 

Sy-
väl-
TÄ! 

Mon-
ta 
KER-
TAaaaaaaaaaaaaaaaaaa... 

* * *

Kun piirrän  viimeisen  fosforinvihreän  pisteen  matemaattiseen  lumiukkoon
pimeään kuvitellulla näytöllä, on keskiyön lyhyt hämärä. Mies nojaa tuomeen
ja  nukahtaa.  Hän  vinkuu  kuin  halpa  taiwanilainen  virtalähde,  ja  viides
marisätkä kytee yksinään loppuun. 

Minä hiljennyn odottamaan maagista sanaa, vapauttavaa näppäystä: Press
any  key  to  Exit.  En  minä  muista  miten  se  kääntyy.  Paina  ketä  huvittaa



päästäksesi pois? 

Kolmas tarina: 

Terveet miehet lähtevät sotaan 

Viideltä  aamulla  lokit  kokoontuvat  sillalle.  Ne  tekevät  niin  joka  päivä.
Satamäärin  valkeita  kauloja  ja  harmaita  selkiä  pomppii  rauhattomasti
lankuilla. Joka siianpalasta ja sammakonkoivesta syntyy meluisa riita. 

Yksi kerrallaan linnut poukkaavat ilmaan, liitävät kierroksen joenrannan ja
aukean kentän yli ja palaavat parven turvaan sillalle. Näyttää kuin ne olisivat
sopineet lentovuorot. 

Tuuli pyörittää miesten mustia hiuksia kentällä. Aamuauringon harmaa valo
koskettaa  varovasti  rintapanssareita  ja  kiiltäviksi  öljyttyjä  lihaksia  mutta  ei
ulotu vielä saappaisiin. 

Päälliköt kiljuvat kurkkunsa käheiksi lokkien kirkunan yli, vaikka kaikki on jo
sanottu  valmiiksi.  Jokainen  tietää  paikkansa  ja  työnsä.  Päälliköt  huutavat
pitääkseen pelkonsa piilossa. 

* * *

Terveet  miehet  lähtevät  sotaan,  tyttö  ajattelee.  Satakaksikymmentä kylän
parasta miestä. Rumat, rujot ja rammat saavat jäädä äitiensä helmoihin. 

Tyttö  sitoo  sinisen  silkkinauhan  valittunsa  paksuun  käsivarteen,  mutta  ei
suutele  hyvästiksi.  Mies  ei  edes  vilkaise  häneen,  vaikka  he  ovat  kerran
rakastaneet. Tyttö on jo neljäntoista, melkein naisen muotoinen. 

Miehen  käsivarret  ovat  kauniit,  vahvemmat  kuin  tytön  vyötärö.  Niitä
katsellessa tytön rintaa kouraisee ja vatsanpohjaa kutkuttaa. Hän on tänään
pukenut  lyhyemmän  kahdesta  hameestaan,  sen  jonka  alta  laihat  polvet
näkyvät. 

Mies  kulki  kymmenen  vuotta  kuninkaan  armeijassa  ennen  kuin  palasi
kotikylään.  Häneltä  puuttuu  puoli  nenää.  Humalassa  hänet  voi  houkutella
kertomaan, että sen viiltäjä kitui viisi vuorokautta ennen kuin sai luvan kuolla.
Kylän pojat rakastavat sellaisia tarinoita. 

Käsivarret ovat täynnä punaisia arpia. Niiden tarinat ovat liian pieniä tuopin
ääressä kerrottaviksi. 



* * *

Etelässä  on  sota,  sanansaattajat  kertoivat.  Ne  ratsastivat  kylään  kolme
päivää sitten, lukivat viestinsä kentällä ja katosivat sisämaahan päin. Se sota
nousee  meidänkin  rannoillemme  –  sunnuntaiaamuna,  sanansaattajat
kuuluttivat. 

Tyttö  ajattelee  hampaisiin  asti  aseistautuneita  valkoisia  miehiä.  Hän  on
nähnyt  kuvan  sellaisesta  kirjassa,  jonka  hänen  sotilaansa  on  tuonut
matkoiltaan. Valkoisilla miehillä on käyrät sapelit ja punaisin sulin koristetut
keihäät. Hänen sotilaansa tappoi niitä sadoittain. 

Mielessään tyttö piirtää niille vielä keltaiset torahampaat, sellaiset kuin kylän
koirilla. 

* * *

"Ne  tulevat!"  vartija  huutaa  katolle  kyhätystä  tornistaan.  Haikaranpesä
siivottiin syrjään tornin tieltä, vaikka vanhat akat huusivat vastaan. He uskovat
haikaroiden ja kylän onnen kuuluvan yhteen. 

Miehet ottavat asennon hetkeä ennen kuin päälliköt ehtivät käskeä. Naiset
ja  lapset  kiirehtivät  kentän  laidalle.  Tornikello  lyö  seitsemää,  kun  miehet
marssivat laiturille ja asettuvat suoraan riviin. 

Nopeimmat vihollisen laivat  näkyvät  taivaanrannassa. Vasta aivan lähellä
näkee,  että  ne  ovat  oikeastaan  pieniä  veneitä.  Ne  on  ahdettu  pelottavan
täyteen laihoja valkoisia ihmisiä. Lapsia kuhisee kuin matoja aikuisten välissä,
päällä ja alla. Tyttöä oksettaa. 

Ensimmäinen  vene  rantautuu.  Toiset  jäävät  odottamaan  laiskasti
kieppuvaan akanvirtaan. 

Kurttuinen  nainen  auringon  valkeaksi  polttaman  huopahatun  alla  nousee
yksin  laiturille.  Rinnat  roikkuvat  tyhjinä  nahkoina  ja  laihat  kädet  sojottavat
melkein kohotettuina tervehdykseen, kun se lähestyy kylän urheiden miesten
rintamaa.  Miehet  yrittävät  pitää  jalkansa  jämerästi  maassa.  He  odottavat
merkkiä taistelun alkamisesta. 

Kolmen  askeleen  päässä  kurttuinen  nainen  pysähtyy,  ja  merkki  tulee.
Arpinen  palkkasotilas  sivaltaa  naisen  siististi  vyötäröstä  kahtia.  Laihasta
ruumiista  ei  tule  paljoa  mustaa  verta,  tyttö  huomaa.  Kylän  vanhat  akat
raahaavat palaset rovioon, joka on jo valmiiksi sytytetty. Huopahattu tallautuu
sotilaiden jalkoihin. 



* * *

Pyörteeseen jääneet veneet nousevat laiturin kupeeseen, ja niiden melkein
tyhjiin  kuivuneet  matkustajat  kompuroivat  laiturille.  Niitä  on  sadoittain.
Taivaanrannasta lipuu jo lisää vihollisen veneitä. 

Sotilaat niittävät niitä kuin heinää. Lapsia, naisia ja miehiä, joista moni ei
kykene  seisomaan  omilla  jaloillaan.  Ne  nousevat  kylän  sotilaita  vastaan
melkein  tyytyväisinä.  Miten  ne  saattoivat  kuvitella  voittavansa  meidät
tällaisella  joukolla?  tyttö  ajattelee.  Sapelit,  sulkakeihäät  ja  keltaiset
torahampaat puuttuvat. Lapsetkin ovat puolta pienempiä kuin kylässä. 

Tyttö  katsoo  lumoutuneena  aidanraosta,  kuinka  hänen  valittunsa  miekka
tanssii.  Kylän  pojat  kokoontuvat  sotilaiden  taakse.  Rohkeimmat  mätkivät
kartuillaan ruumiita, joista päät on kauniisti katkottu irti. 

Kuusivuotias poika huitaisee vahingossa tytön sotilasta ja saa vastaukseksi
miekan vatsaansa. Vanhat akat keräävät päitä ja ruumiita polttoroviolle. Kylän
poika pääsee samaan kyytiin jo vähän ennen kuin hän on kokonaan kuollut. 

Aalto aallon jälkeen vihollisveneitä tulee rantaan. Taistelu jatkuu päivän, illan
ja pitkän kesäyön. 

* * *

Viideltä  aamulla  lokit  kokoontuvat  sillalle.  Satamäärin  valkeita  kauloja  ja
harmaita  selkiä  pomppii  rauhattomasti  lankuilla.  Joka  mikrosirusta  ja
mutterista syntyy meluisa riita. 

Tuuli  pyörittää  yksinäisiä  huopahatun  jäänteitä  kentällä.  Rohkeat  miehet
ovat palanneet sodasta. He nukkuvat nyt, kuka vaimon vieressä, kuka uuden
naisen  kanssa,  kuka  yksin.  Joku  jaksaa  vielä  juoda  majatalon  kellarissa.
Rovio hiipuu, ja vanhat akat pesevät mustaa verta kylän laiturin lankuista.

Tyttö piiloutua vajan taakse oksentamaan. Vielä syntymättömästä lapsesta
tulee joskus terve sotilas. 


