
Kolme tarinaa vilpittömästä
rakkaudesta

Veli Holopainen 

Ensimmäinen tarina: 

Puutarha 

Vanha  Ali  kasvattaa  mäntyjä.  Hän  rakastaa  niitä  enemmän  kuin  mitään
muuta. Poikia hänellä ei ole, vaimoja tai tyttäriä hän ei halua. 

Hänen  puunsa  ovat  oliivinvihreitä,  omenanvihreitä,  ruusunlehdenvihreitä,
männynvihreitä  (tietenkin),  joskus  myrkynkin  vihreitä.  Hän  pitää  puistaan
hyvän huolen, niin kuin hänen isänsäkin oli pitänyt. Se riittää hänen lempeälle
jumalalleen, kun tilinteon aika tulee. 

Kaupunkilaisten kanssa Ali on huonoissa väleissä, niin kuin isäkin oli ollut.
Isä oli  omin känsäisin käsin rakentanut  puutarhan ympärille  kolmimetrisen
kivimuurin. Silloin se oli ollut omituista. 

Villiviinit  ja  muratit  rehottavat  Alin  muurin  kivillä.  Rakosissa  kukkii
mustanpunainen  ruusuköynnös.  Ali  ei  halua  repiä  köynnöksiä,  vaikka  hän
pelkää niiden murentavan muurausta. 

Ali  rakastaa  käkkyräisiä  oksia.  Suorat,  selkeät  puut  tekevät  hänet
levottomaksi. Hänen puunsa olisivat bonsai, jos ne olisivat pieniä. Pienet puut
olisivat liian heikkoja Alin karuun puutarhaan. Hänen puunsa ovat vahvoja. Ne
eivät ole pitkiä, mutta ne ovat jämeriä satakuusikymmenvuotiaita. 

Kuiva maa tarvitsee vettä joka päivä. Muurin sisällä on vain santaa. Sen
päälle  on  kahden  sukupolven  työllä  rakentunut  tuuman  vahvuinen  tumma
multakerros.  Ali  kantaa  vettä  joesta  joka  virtaa  laaksossa  kaupungin  läpi.
Kaupunkilaiset  eivät  pidä  siitä,  mutta  he  ovat  tyytyneet  näyttämään  sen
synkällä tuijotuksella. Ali on saanut vetensä. 

Isä oli hellinyt näitä mäntyjä siemenistä asti. Ne olivat olleet hänen poikiaan
paljon enemmän kuin Ali. Isä oli luonut ja kasvattanut ne. Hän oli antanut niille
enemmän kuin työnsä ja terveytensä, hän oli antanut niille sydärnensä. Ali ei
voi  koskaan kuvitella tekevänsä muuta.  Hän jatkaa sitä työtä isän kuoltua
puutarhansa keskelle.  Se raastaa laihaa selkää mutta  tyydyttää lämpimän
sielun. 

Isä oli kylvänyt sata siementä ja kuin ihmeen kaupalla saanut sata tervettä



tainta.  Nyt  jäljellä on kymmenen tukevaa puuta.  Tämä ei  ole oikea paikka
puutarhalle. Isäkin oli tiennyt sen, mutta hänellä ei ollut valtaa valita. Luonto
kasvattaisi tässä pelkkiä käärmeitä ja skorpioneja. 

* * *

"Noita!" erottuu ääni muiden yli muurin taakse kerääntyneestä väkijoukosta.
Porttien  edessä  on  parikymmentä  ryysyistä  kaupunkilaista.  "Velho!  Anna
poika takaisin!"

"Tappakaa se!" nousee toinen, kimeämpi ääni. Ali muistaa äänen kuuluvan
kylmäkasvoiselle naiselle. "Polttakaa sen paholaisen noitumat puut!" 

Eivät ne ole noiduttuja, Ali väittää hiljaa vastaan. Hän on käynyt sen kiistan
ennenkin, mutta ei ääneen, sillä kaupunkilaiset eivät puhu hänelle. Männyt
ovat hyviä, ne ovat eläviä. Niillä on isän sielu ja sydän. 

Eilen sattui onnettomuus. Pilattu kaupunkilaiskakara oli kiivennyt muurin yli
mäntyjen sekaan. Häntä ei tietenkään nähty sen koommin. Puut eivät halua
vieraita, edes silloin kun Ali on mukana. Ali ei pitänyt tapausta minään, mutta
kaupunkilaiset ovat raivoissaan. Miksi ne eivät huolehdi itse pojistaan? 

Ali ei edes uskaltautunut vedenhakuun aamulla, vaikka männyillä on paha
olla. 

Hän painaa posken rakkaimman puunsa runkoa vasten.  Kaarnan karhea
kosketus  tuntuu  hyvältä,  vaikka  puu  on  levoton.  Yksi  puu  on  jälleen
näivettymässä,  viesti  kulkee  neulasesta  neulaseen.  Tummanvihreä
monipolvinen  oksa  koskettaa  hellästi  Alin  olkapäätä.  Joku  heittää
ensimmäisen kiven muurin yli. Pian perässä seuraa palavia soihtuja. 

* * *

Ali avaa portit. Hän katsoo levollisena mäntyjään, jotka ohimennen tallaavat
villiintyneen väkijoukon. Ne lähtevät kohti kaupunkia. Ne eivät pelkää, sillä ne
ovat hänenkin rakkaita poikiaan. 

Kun  männyt  tulevat  takaisin,  kaupunkia  ja  sen  ihmisiä  ei  ole.  Silloin
puutarhan voi siirtää joen varteen, siihen kauniiseen paikkaan jonka Ali on jo
katsonut valmiiksi. Siellä vedestä ei ole puutetta. 

Ali  kaivaa  varovasti  kaksin  käsin  isän  sydämen  ylös  muurin  kupeesta.
Karkea multa tunkeutuu tuskallisen syvälle kynsien alle. Sydän saa seurata
mukana uuteen puutarhaan. Sen veri on jo kauan ollut mustaa. 



Toinen tarina: 

Villi tuuli 

Jos elämä olisi villi tuuli.. (Se on jostakin irlantilaisesta laulusta.) Onhan se.
Muuta  se  ei  ole.  Tyhjä  hiekka,  tuuli,  väsyneenpunainen  aurinko,  rakkaus.
Haluan kirjoittaa sen isolla ärrällä, mutta kaikki eivät pidä sanasta.

 Olemme olleet dyynien keskellä jonkin aikaa, Taina ja minä. Aika pitkän
aikaa. Niin kauan että aika ennen häntä on hyvin himmeänä mielen pohjalla.
En tarvitse niitä rnuistikuvia, enkä halua. 

Taina  makaa  hiljaa,  ja  tuuli  pyörittää  keltaista  hiekkaa  kasoiksi  hänen
korvansa juureen. Hiekka ja tuuli osaavat hyväillä kauniimmin kuin minä.

Hätistän varovasti kärpäsiä. Ne etsivät paikkaa rnunia. Kärpästen siivissä on
metallinhohtoisia täpliä,  jotka eivät  aivan osaa päättää väriään punaisessa
valossa. Pörinä on kovaäänistä hiljaisuuden keskellä, mutta en jaksa välittää
siitäkään. 

Minun on vaikea uskoa, että Taina ei ole elävä. Siihen ei ehkä totu. Eläväksi
minä olen häntä ajatellut. Jos tästä kulkisi joku, voisin kysyä. Kysyisin vaikka,
onko  muita  paikkoja  vielä  olemassa.  Epäilen  sitä.  Autiomaassa  ei  kulje
ketään. Koska kukaan ei tule tänne, dyynien takana ei tarvitse olla mitään. 

Me olemme rakastaneet  toisiarnme.  Minä voisin  yhä  käyttää  sitä  sanaa,
Taina ei enää. En tiedä, välittikö hän koskaan. Hän ei puhunut itsestään, enkä
osannut udella. 

En voi tehdä rnitään. Hän ei halua vettä eikä lämpöä. Muuta minulla ei ole
enää  annettavana,  jos  on  koskaan  ollutkaan.  Joskus  hänen  sormensa
nytkähtelevät, mutta silmistä näen, että hän ei tajua. Haluan pitää kädestä
kiinni, vaikka sekin tuntuu turhalta. 

Yö oli ihana ja tuuloset nukkui, kukkaset tuoksui ja käköset kukkui...  (Sen
kirjoitti  joku suomalainen.  Leino.)  Mitä kukkaset  ja  käköset  mahtavat  olla?
Kauniita pieniä sanoja. Yöstäkin on ... kauan aikaa. Muistan sen kuitenkin,
hämärästi, niin kuin aavikon yö pitää muistaa. 

Vaan  tuuli  pöllyttää  kuumaa  hiekkaa.  Hiekka  lentää,  hyökkää  niin  kuin
armeija... (Samuel Marshak. Olen kääntänyt sen itse - väärin, jos saan luvan
arvata.)  Autiomaassa on vain  hiekkaa,  mutta  se ei  ole  sotajoukko.  Se  on
ystävällistä. 



Nykyisin on vaikea saada apua. Sodan jälkeen en ole nähnyt ketään. Viime
helikopteristakin on melkein kolmesataa päivää ... vai vuosiksiko niitä täällä
sanottiin?  En  rnuista  enää.  Sodan  aikaan  ne  lensivät  ylpeinä  aamulla
pohjoiseen, rampoina illalla etelään. 

Ei Taina olisi apua halunnutkaan. "Minusta ei ole enää tähän," hän sanoi
usein  ennen  kuin  lakkasi  sanomasta  mitään.  Minä  olisin  tahtonut  hänet
hoitoon,  mutta  hänen  päässään  on  minun  kohdallani  tyhjää.  Taina  jättää
minut yksin, enkä voi muuta kuin olla surullinen. 

Keskipäivän  aikaan  korjaaja  hoippuu  idänpuoleisen  dyynin  huipulle.  Se
valuu holtittomasti irtonaisen hiekan mukana pieneen turvapaikkaamme. 

Keskipäivä on huono sana. Ei ole öitä eikä päiviä, aurinko ei nouse eikä
laske. Se käy joskus ylempänä, joskus alempana. Sanon että keskipäivä on
silloin kun aurinko on keskellä taivasta. 

Ehkä  se  ei  edes  ole  aurinko.  Ehkä  se  on  suuri  lamppu  jonka  takana
näkymätön  tarkkailija  kirjoittaa  rnustakantiseen  vihkoon  koe-eläimensä
jokaisen liikkeen. Ajatuksiani en näytä. 

Korjaaja on kokonaan hiekan peitossa ja puhuu hankalasti, mutta se näyttää
kunnolliselta.  Kukaan  ei  ole  kutsunut  tai  odottanut  sitä.  Elämän  pieniä
sattumia. 

Tainakaan  ei  pysty  panemaan  vastaan.  Korjaaja  ryhtyy  hiljaa  työhönsä.
Minä rukoilen, vaikka en muista yhtään sopivaa jurnalaa. 

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough, A Flask of Wine, a Book of
Verse - and Thou... (Omar Khajjam, kai.) Lehtevää puuta tai viiniä täällä ei
ole,  mutta  se  sopii  silti.  Parhaina  päivinä  on  vettä,  ja  runot  ovat  päässä
tallella. 

* * *

"En minä taida sille mitään," korjaaja sanoo. On jo iltapäivä, en tiedä saman
vaiko  seuraavan  päivän.  Olen  huono  laskemaan.  Aurinko  on  matalalla
länneksi valitsemassani suunnassa. Jos jaksamme odottaa vielä hetken, se
kääntyy taas vaeltamaan ylöspäin. 

"Romu mikä romu." Epäilen että korjaaja on mustasukkainen, mutta se on
oikeassa. Tainan kromikorva on jo puoleksi hiekan peitossa. Minä yritän olla
itkemättä. 



Korjaaja  ei  pyydä  maksua  työstään,  eikä  se  lähde  kompuroimaan  ylös
hiekkadyyniä.  Se  tietää  mitä  sen  on  tehtävä.  Se  asettuu  pehmeimpään
paikkaan  Tainan  ruosteisten  jäännösten  viereen.  Se  ojentaa  kolmatta
teräsraajaansa varovaisen viettelevästi. 

Ehkä alan sanoa sitäkin Tainaksi. Sillä tavalla on vähän helpompaa. Tähän
loppuun minulla ei ole kaunista runoa, mutta kirjoitan uhallakin ison ärrän:
Rakkaus. 

Kolmas tarina: 

Soidinmenot 

Kaskaiden  siritystä,  niin  kuin  vanhoissa  elokuvissa.  Epäselviä  hahmoja
iltanuotiolla  ryystämässä  kahvia  ja  paloviinaa  kuhmuisista  peltimukeista.
Punertava Aldebaran - al-dabaran, se seuraa Seulasia - ja ohut kuunsirppi
painuvat iltaruskon kintereillä taivaanrantaan. Rakastan pehmeitä, värikkäitä
sanoja. 

Istun valkoisella katolla ja kertaan tuttujen tähtien nimiä. Niissä ei enää ole
sitä itämaiden salaperäistä hehkua joka lapsena poltti  ne aivojen pohjaan.
Kauniita ne ovat yhä, myös täällä. 

Nuotion lempeä valo tuntuu katollakin, lämpöä en tässä maailmassa kaipaa.
Tänä tukahduttavan pimeänä yönä tehdään tai  hylätään tulevaisuus.  Minä
tarkkailen yksin vielä tämän yön, sitten minua tullaan hakemaan. 

Itse tähdet ovat täällä kirkkaampia kuin kotona. Härän pohjoisessa sarvessa
Nath, tunnin verran Aldebarania korkeammalla. Argonauttikaksoset, hevosten
herra Kastor  ja  pontevanyrkkinen Polydeukes.  He saavat  vuoropäivin elää
ikuisesti.  Minusta  se  on  liian  paljon.  Praecepen  himmeä  mehiläisparvi
Kravussa. Leijonalla kuninkaallinen sydän Regulus, häntäpäässä Denebola.
Viljantähkä  Spica  Neitsyen  valkeassa  kädessä.  Idässä  kirkas  Arcturus,
edellään kuningatar Bereniken sodan alttarille uhratut hiukset. Kotiaurinko ei
näy nyt. 

Kun Nath - el-nath, sillä Härän on hyvä puskea - laskee, kolme epäselvää
hahmoa lähtee nuotiolta. Ne ovat valikoituneet ensimmäisiksi.  Ne kiertävät
kalkitun taloni niin kaukaa vaikka tietävät minun vain katsovan. Kun ne ovat
punaisen valon ulottumattomissa, ne kaivautuvat vielä lämpimään hiekkaan ja
lakkaavat hengittämästä. 

Ne eivät halua tänäkään yönä tinkiä tavoistaan. Perinteeseen kuuluu, että
isot karvaiset muurahaiset huolehtivat lopusta. Ensimmäinen paloviinakannu



on tyhjä. 

* * *

Rakkautta minä kaipaisin, niin kuin joka yö näinä kymmenenä vuotena. En
hellää isää tai aviomiestä, vaan ihan rehellistä,  lämmintä huoraa. Sellaista
kuin kotisataman Martti, joka ei piittaa mistä maailmasta tulin tänään tai mihin
katoan  seuraavaksi  vuosikymmeneksi.  Rakastaapa  vain,  tottumuksen
voimasta. 

En tarkoita että minulla olisi  jotain isiä vastaan. Tässä työssä vain tottuu
ajattelemaan toisella tavalla. Pelkkä rakkaus alkaa tuntua ylellisyydeltä. 

Nukuttaa. Kääriydyn harmaaseen huopaan, vaikka ei ole kylmä. Yritän olla
välittämättä kummastakaan ruumiin kaipuusta. 

Kaksi  epäselvää  hahmoa  riitaantuu  nuotiopiirin  laidalla.  Sekin  kuuluu
kuvioon. Niillä on pitkät puukot aina vyöllä. Myös se on niin kuin pitää. Toinen
hahmo  vuotaa  kuiviin  hiekalle,  toinen  palaa  nuotiolle  ja  tyhjentää
peltimukinsa. 

Kaksosten  tähtikuvio  häviää  taivaanrannassa  keskiyön  usvaan.  Piirissä
aloitetaan  kuudes  paloviinakannu.  Tyhjät  saviastiat  lyödään  rikki
sarvireunaisiin kilpikonnankuoriin, jotka palvelevat tuoleina. 

* * *

Kun  tulin  tänne,sota  oli  taas  ohi.  Minun  vuoroni  on  aina  kun  sodan
tarkkailijat ja rauhanturvaajat saavat lähteä. Kadehdin heitä: lyhyt pyrähdys
toimintaa  parhaan  tekniikan  parhain  työkaluin,  sitten  kotiin  oman  miehen
syliin.  Minä  muutan  heidän  hylkäämiinsä  kasarmeihin  ja  valvon  yksin  sitä
mikä raunioissa vielä elää. 

Kravun  himmeät  tähdet  ovat  lännessä,  kun  kaksi  hahmoa  poistuu  taas
piiristä. Toinen on tuttu pitkä ja komea. En ymmärrä, miksi se ei pärjää tässä
kilvassa. 

Jos  minä  voisin  valita,  ottaisin  sen.  Sen  notkeat  lihakset  pullistelevat
siniharmaan ihon alla. Hämäränkosteat silmät kiiltävät lempeinä punaisessa
valossa. En näe niitä nyt,  mutta kuva on tallentunut liian tarkasti  mieleen.
Täällä  oppii  sopimattoman  suvaitsevaiseksi.  Vakuutan,  että  en  ole  vielä
koskaan sekaantunut. En kuulosta uskottavalta, enhän? 

Kaunis  hahmo  ja  sen  kumppani  viiltävät  kaikki  vankat  ranteensa  auki.
Sympatia  vihlaisee  kipeästi  minunkin  käsivarsissani,  vaikka  niitä  on  vain



kaksi. Toiset eivät käänny katsomaan, kun sarvekkaat kilpikonnat käyvät liha-
aterialle. Yö etenee niin kuin sen pitää. 

Nuotiolla  tyhjennetään taas  peltimukit.  Seuraava savikannu kiertää piirin.
Miksi minä en saisi hakea edes yhtä mukillista? En saa. 

* * *

Kaikissa rnaailmoissa ei  jaksa edes toivoa. Täällä  odotus vei  kymmenen
vuotta.  Pöytäkirjaan  merkitään  sitten,  että  asiat  etenivät  "suhteellisen
nopeasti". Kun tulin, kansakunnastakin oli jäljellä kymmenen. 

Kuluu vielä muutama tunti  ja  rnonta savikannullista paloviinaa. Juominen
käy yhä äänekkäämmäksi, vaikka hahmot eivät puhu mitään. Leijonan pään
eteläinen ja  pohjoinen Rasalad -  ras-al-asad -  ovat  jo  kadonneet,  samoin
Regulus. Pedon häntä keikkuu vielä tähtitaivaalla. 

Sarastukseen ei ole kauan. 

Nuotiolle jää kaksi, kun vielä kaksi hahmoa lähtee pois valosta. Kukaan ei
kai  tiedä,  mihin  ne  katoavat.  Niiden  valitsemassa  suunnassa  on  vain
polttavaa erämaata, jonka asukkaita en halua tuntea. Takaisin nämä kaksi
eivät tule. 

Ei  saa  nukkua  vielä.  Lasken  hitaasti  Otavan  seitsemän  tähteä:  Dubhe.
Merak. Phecda. Megrez. Alioth. Mizar. Alkaid, toiselta nimeltään Benetnasch.
Silmiin sattuu. Silmänkoittajaa en ole erottanut enää vuosiin. Ei saa nukkua
vielä!

 
* * *

Viimeiset kaksi hahmoa kietovat höyryävät harmaat kärsänsä yhteen. Muita
ei  auringon  noustessa  ole  jäljellä.  Nuotio  sammuu.  Ne  nukahtavat
hedelmälliseen yhdyntään, niin kuin ikimuistoinen tapa määrää. 

Minun hakijoitani ei kuulu, vaikka työ on nyt tehty. Toimittajien tylyt kamerat
ja ahnaat nauhurit odottavat siellä jo satamassa. Kommentoi en, niin kuin en
koskaan.  Haluan  että  Marttikin  on  siellä,  tai  joku  hänen  nuoremmista
veljistään. 

Haaleansininen  maapallolippu  rimpuilee  aamutuulessa.  Se  ei  pääse
koskaan lentämään. Jos herään vielä jossakin, en halua muistaa miten paljon
rakastan itseäni. 


