
Kosto
Veli Holopainen 

Pahansisuinen  kääpiö  tasapainoilee  pitkospuita  pitkin  aukean suon poikki.
Aurinko nousee kohta, ja krapulakin painaa päälle. Vanhat nahkasaappaat
litisevät täynnä tummaa vettä. Kääpiön vaaleanpunaisissa silmissä hehkuu
pitkä, kärsivällinen viha. 

Heinäsirkat  metelöivät  soitimellaan  kuivimmissa  saramättäissä.  Kääpiö
astuu  tahallaan  sirkkojen  keskelle.  Ne  loikkivat  hädissään  syrjään  ja
vaikenevat,  mutta eivät  pitkäksi  aikaa. Kääpiö ei  ehdi  takaisin pitkospuille,
kun  melu  jatkuu  jo  selän  takana.  Hän  ei  tajua  sitä  itse,  mutta  hän  on
kateellinen sirittäjien estottomasta rakkaudesta. Taivaanvuohi päkättää lähellä
puron rantaa. 

Kääpiö  vetää  perässään  puista  leluankkaa,  joka  räpistelee  kulunein
kirkkaanpunaisin  siivin  rahkasammalten  seassa.  Kääpiö  tietää  sen
ihmistavaraksi, mutta hän pitää jääräpäisesti kiinni narusta. Ankka on sentään
jotakin pois peikolta. 

* * * 

Suon  keskellä  peruskallio  pistää  esiin  mättäiköstä.  Ruma  peikko  asuu
kallion  ja  kahden  jään  siirtämän  lohkareen  muodostamassa  onkalossa.
Kivipeikot rakastavat sellaisia paikkoja. 

Kääpiö  oli  viettänyt  yön  peikon  luona.  He olivat  pelanneet,  ja  peikko  oli
pettänyt häntä. Kääpiön tapoihin ei kuulu unohtaa sellaista. 

Kumpikaan  ei  ollut  nukkunut  yhtä  silmäntäyttä.  Kääpiö  oli  pitänyt  kättä
kirveen varrella, peikko oli valvonut kivisen ryhmysauvansa kanssa. Peikko ei
ollut yrittänyt estää kääpiön lähtöä ennen sarastusta, ei vaikka hän oli vienyt
puuankan  mennessään.  Se  oli  ollut  kivipeikon  ainoa  ihmistavara.  Raukka
pelkäsi, kääpiö naurahtaa itsekseen. 

Kääpiö  reuhtaisee  karhunsammalenvihreän  lakin  kouraansa,  koska
aamuilma alkaa lämmetä. Toinen käsi huitoo hikikarpalot ja verestä lihavat
hyttyset otsalta. Taivaanvuohi tuppautuu liian lähelle, ja kääpiö kiroaa. 

* * * 

Pohjoisessa  metsänreunassa  kääpiö  tapaa  menninkäisen.  Sen  huomaa
vasta kun se nostaa ilkeät  silmänsä tervehdykseen. Se näyttää harmaalta
kelokannolta,  jonka  juuressa  on  satamäärin  tyhjiin  kaluttuja  käpyjä  tikan



työpajan jäljiltä. Jostakin varisee roskia niin kuin näkymätön tikka olisi juuri
lennähtänyt tiehensä, vaikka on heinäkuu. 

Menninkäinen  on  tuttu,  mutta  ei  kenenkään  ystävä.  Se  jurottaa  samalla
mättäällä aina kun kääpiö kulkee suolla. Jos kääpiö ei tietäisi paremmin, hän
voisi luulla että se ei ole liikahtanut niiltä jalansijoiltaan vuosikymmeniin. Se
aavistaa aina mistä irtoaa lantti tai kaksi. 

Kääpiö  ojentaa  äkäisesti  kultarahan  menninkäisen  ahneeseen  kouraan.
Menninkäinen  kaivaa  vastineeksi  viinaleilin  naavojensa  seasta.  Sitten  se
sulkee tyytyväisenä silmänsä ja katoaa harmaaseen kelohahmoonsa. 

Kääpiö  irvistää  etukäteen  ja  ottaa  kulauksen  menninkäisen  polttamaa
tikkuviinaa. Se maistuu yhtä katkeralta kuin aina, mutta jyskytys takaraivossa
hellittää vähän. Kääpiö kääntyy länteen ja lähtee kiertämään vastapäivään
suon ympäri. 

* * * 

Sulkakäärme  Quetzalcoatl  makaa  synnytystuskissaan  pajupensaikossa.
Kääpiö potkaisee käärmeen häntää ja murahtaa yksitavuisen tervehdyksen. 

Käärme ei välitä. Se on kai viimein tottunut. Vaikka sillä ei pitäisi olla mitään
asiaa tähän maahan, se tulee muutaman kerran vuosisadassa – silloin kun se
ei halua syrjähyppyjensä olevan julkisia. 

Ensimmäinen  limainen  pää  pistää  esiin  sulkakäärmeen  surkastuneiden
takaraajojen välistä. Isä taitaa tällä kertaa olla Huitzilopochtli. Sulkakäärme on
heikko  uusien  jumalien  perään,  varsinkin  niiden  vahvojen  henkien  joita
valloittajat tuovat tullessaan. 

Kääpiö istuu kannolle odottamaan. Kun Huitzilopochtlin seitsemäs äpärä on
työntynyt esiin, kääpiö katkoo pikkukäärmeiden päät ja kerää ne vyöhönsä.
Kahdelta puuttuu silmät. Hännät jäävät sätkyttelemään kosteaan pajukkoon ja
muuttuvat pian kiveksi. 

Siitäkään  sulkakäärme  ei  välitä.  Jostain  suomujen  ja  sulkien  seasta
ilmestyvät kirkkaat siivet, joiden varassa se nousee raskaasti ilmaan. On aika
palata lämpimään sademetsään. 

Keskipäivän aurinko polttaa kääpiön kaljua ja likaista päälakea. Hän pyyhkii
vihreän  liman  sormistaan,  riisuu  takkinsa  ja  jatkaa  matkaa  suon  laitaa
etelään. Eipäs jaksa nyt taivaanvuohikaan, kääpiö ähkäisee. 

* * * 



Kaikki kiusat ovat tänään täällä, kääpiö ajattelee kun Pyhä Pillerinpyörittäjä
hoipperehtii polkua pitkin. Se kierittää tietenkin tummaa lantapalloa. 

Etelässä  suo  päättyy  kirkasvetiseen  lampeen,  jonka  ranta  on  pettävää
hetteikköä  jo  monen  sadan  askeleen  päässä.  Polku  kiertelee  laitimmaisia
mättäitä  harvojen  käkkyrämäntyjen  välissä.  Kihokkien  petollisilla  lehdillä
rimpuilee teräksensinisiä kärpäsiä. 

Nahkasaapas sihahtaa ilkeästi, kun kääpiö tallaa kuoriaisen ja sen haisevan
lantapallon.  Anturasta  nousee  ohut  haituva  vaikeata  savua.  Ei
Pillerinpyörittäjä siihen kuole,  mutta lähteepähän kotiinsa.  Kääpiö ei  oikein
sulata etelän asukkaita. 

Kääpiö  poikkeaa  lammelle  juomaan,  vaikka  tietää  siihen  voivan  kuolla.
Tuhannen kuudensadan vuoden jälkeen se tuntuu merkityksettömältä. 

Hetteikkö on tällä kertaa suosiollinen, tosin saappaat ryyppäävät muutaman
kerran. Kääpiö täyttää menninkäisen viinaleilin vedellä, koska parempaakaan
ei ole tarjolla. Lammen vesi on suon vesistä vähiten juomakelvotonta. Aurinko
on vielä korkealla lounaassa. 

* * * 

Vanha  shamaani  luulee  ymmärtävänsä  maailmaa.  Nurinkäännetyn
hylkeennahkatakin  sisällä  on  hirvittävän  kuuma.  Hän  hikoilee  mieluummin
kuin luopuu pienestäkään palasta itsetuntoaan. 

Kääpiö  ei  ole  koskaan  ajatellut  idän  shamaania  ihmisenä.  Ihminen  hän
kuitenkin lajiltaan on, vaikka matala ja kumara. Laihat kasvot nauravat ilman
hampaita  aina  sisäänpäin.  Punainen  leluankka  seuraa  yhä  uskollisesti
kääpiön kiskomaa narua. 

Shamaanilla  on turvekattoinen tupa suon itälaidalla.  Sieltä  hän kuvittelee
pääsevänsä maailmanpuuta ylös ja alas, taivaaseen ja manalaan. Kääpiö ei
usko  mokomiin  satuihin.  Hänellä  on omat  maanalaiset  jumalansa.  Syvistä
luolista  kivinen  keskuspilari  ulottuu  ihmisten  maailmaan,  mutta  taivasta  ei
tarvita. 

Shamaani  huitaisee  taikavoimaiselta  näyttävän  tervehdyksen.  Se  on
tarkoitettu  tyhmille,  sillä  voimaa  siinä  ei  ole.  Akka  osaa  vain  keittää
kärpässieniä ja kaatua suu vaandossa. Valtaa hänellä oli,  vielä kauan sen
jälkeen kun Kristuksen miekkamiehet väittivät voittaneensa hänet. 

Kääpiölle  kukaan  ei  ole  tarjonnut  koko  omaisuuttaan  parista  helposta



loitsusta. Siitä taiasta kääpiö on yhtä mieltä: jos joku uskoo juttuihisi, käytä
sitä hyväksesi. 

Hän  väistää  shamaania  ja  jatkaa  kierrostaan  pohjoiseen.  Shamaani  ei
tarjoaisi kulkijalle edes ohutta sahtia. 

* * * 

Vaalea Venus välähtää näkyviin iltahämärässä. Hän on juuri niin kaunis kuin
Sandro Botticelli maalasi vuonna 1484. Valtava simpukankuorikin on mukana.
Kääpiö muistaa nuoren Botticellin, vaikka ei aina tohdikaan myöntää ikäänsä.
Venusta hän ei ole ennen tavannut. 

Kääpiö  on  taas  suon  pohjoisreunassa.  Kierros  on  täysi  ja  tuhoisa  taika
valmis. Ei kipinöi eikä salamoi, mutta hetken päästä aukean suon paikalla on
pelkkää  tyhjää  mustaa.  Maassa  ammottava  aukko  alkaa  hitaasti  täyttyä
vedellä. 

Se on peikolle oikein, kääpiö narahtaa hampaidensa välistä. Laskekoonpa
nyt  vääryydellä  hankittuja  kuparilanttejaan!  Mutta  Venustakaan  ei  näy
missään. Kosto ei maistu likikään niin hyvältä kuin kääpiö oli kuvitellut. 

Hän painaa hattureuhkan päähänsä ja luikkii  metsään edes vilkaisematta
menninkäistä,  joka  mättäällä  kärkkyy jokakertaista  lanttiaan.  Menninkäinen
poimii punaisen puuankan talteen ja pyyhkii varovasti mustan suoveden sen
siivistä. 

Krapula jumputtaa taas kääpiön takaraivossa. Katoavan Venuksen kaunis
kuva on palanut aivoihin sen tuskan matkatoveriksi,  ja sirkat  jatkavat villiä
soidintaan metsänreunassa. 


