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Oikeastaan hän ei ollut edes kaunis. Hän ei sanonut nimeään, eikä mieleeni
koskaan juolahtanut kysyä sitä. 

Hänellä  oli  pitkä vaalea takki,  kuraiset  kumisaappaat,  ei  lainkaan hattua.
Liioin hän ei kantanut sateenvarjoa. En minäkään. 

Satoi.  Hän  vain  sattui  kävelemään  samaa kuraista  rantatietä  kuin  minä.
Syyskuusta  oli  jäljellä  muutama  päivä.  Taivas  oli  harmaa  niin  kuin  sen
syyskuun lopussa tulee olla.  Satoi,  ja minä kahlasin kuralammikoita koska
satuin pitämään siitä. 

Kun tulin hänen kohdalleen, hän kysyi:  

"Oletko koskaan tullut ajatelleeksi - kaiken takana on tarina?"

En ole tottunut siihen että tuntemattomat ihmiset alkavat noin vain jutella.
Hän hymyili märän tukkansa alta. Hän oli hyvin - no, sanotaan vaikka sievä.
Hiukan liian leveä suu, hiukan liian pysty nenä, hiukan liian suuret tummat
silmät.  Musta  tukka  oli  aivan  märkä,  valui  suorana  hänen  poskilleen  ja
silmilleen. 

Ne silmät! En ole runoilija, en edes lue paljoa runoja. Mutta mitä sellaisessa
tilanteessa voi  ajatella  muuta kuin  kaikkia  niitä  runoja  jumalattarista,  jotka
joskus  on  kirjoitettu?  Suuret,  tummat  silmät,  märkiä  hiuskiehkuroita  ristiin
ristiin  rastiin  kulmakarvojen  päällä.  Hirveän  ilkikuriset  silmät,  jotka  eivät
koskaan tarkoita kenellekään mitään pahaa. No, sillä hetkellä minäkin halusin
olla runoilija.  

"En, en tosiaankaan", vastasin. En keksinyt muuta.  

"Kaunis ilma tänään", hän sanoi aivan kuin ei olisi vaihtanut puheenaihetta. 

Ja tottavie hän oli oikeassa. Ilma oli kaunis. Sade valui harmaana verhona,
taivas  oli  tasaisen  harmaa,  kura  oli  ihanaa  jaloissa.  Surkea  syksysää  oli
kaunis,  kun  sitä  ajatteli  sillä  tavalla.  Ei  hälisevää  ihmisjoukkoa  kesän
uimarannalla.  Ei  mielipuolia  talvituristeja  hiihtorinteellä.  Ei  satoja  ihmisiä
jonossa haistamassa kevättuulta. Vain kaksi ihmistä rantatiellä, ja vesi joka
lauloi hiljaa valuessaan pitkin hänen tukkaansa. 

En ymmärtänyt, miten kaiken takana voisi olla tarina. Mitä kerrottavaa voisi
olla pyöreällä kivellä joka oli puoliksi hautautunut mutaan? Sillä ei ollut silmiä,



ei korvia, se ei tiennyt menneisyydestä eikä tulevaisuudesta. Mikä tarina voisi
syntyä kuraisista kengistäni, jotka eivät tunteneet lävitseen sukkiini tihkuvaa
vettä? Miten saisi kertomuksen vesipisaroista, jotka tulevat ylhäältä ja valuvat
maahan? Ei niillä ole muistoja, ei historiankirjoja, ei muistilehtiöitä.

"Ota parempi esimerkki", hän sanoi, eikä siinä ollut mitään outoa. "Jokaisella
arvella on oma tarinansa. Tuo viilto kämmenselässäsi - ?"

Kolme kuvaa välähti mieleeni. Poika istumassa lankkuaidalla. Suuri haava,
suuri veitsi ja paljon verta. Vanha mies lyörnässä poikaa, ja poika huutaa. En
halunnut  muistaa  enempää.  Se  oli  jotain  omasta  lapsuudestani
parinkymmenen vuoden takaa. 

"Kerro."

Sitten kuva tuli kokonaan. Olin kahdeksan vanha, oli minun syntymäpäiväni.
Isoisä oli  antanut lahjaksi  uuden linkkuveitsen. Siinä oli  norsunluukahva ja
terä timanttiterästä ja korkinavaaja ja sillä sai auki nekin pullot, jotka äiti ojensi
isoisälle avattaviksi. (Tai minä kerroin kavereille niin vielä samana päivänä.) 

Istuin puutarha-aidalla vuolemassa jotain. Siitä piti tulla puuhevonen, mutta
siihen se oli liian pieni. Kynttilät oli jo puhallettu ja kakku oli jo syöty. Kotona
sai harvoin kakkua. Oli vain äiti ja isoisä ja minä, ja rahaa oli aina vähän. En
tiennyt  millainen isä oli  ollut.  Äiti  sanoi kerran,  että isä oli  kuollut  kun olin
kuukauden  vanha.  Hän  ei  halunnut  puhua  siitä  enempää,  enkä  minä
uskaltanut  kysyä.  Kaupungilla  näin  joskus  röyhelöihin  sonnustautuneiden
rouvien katsovan pitkään minua ja kuiskaavan sanan äpärä. En tiennyt mitä
se sana tarkoitti, mutta se tuntui pahalta. 

Puuhevosen  epäonnistuminen  ei  huolettanut.  Oli  yksinkertaisesti  hienoa
vuolla; pelkästään siksi että oli uusi hieno Linkkuveitsi. (kahdeksanikäisenä
sellaiset sanat ajatellaan isolla alkukirjaimella - kaikki uudet hienot sanat jotka
merkitsevät paljon.) 

Sitten minä leikkasin kädenselkäni. Mietin monta kertaa jälkeenpäin, miten
sellaiseen paikkaan voi vuolla haavan. Sitä en ole keksinyt vieläkään. 

Minä huusin, ja koko käsi oli punainen. Isoisä juoksi lankkuaidan juureen, ja
sitten  hänkin  alkoi  huutaa.  Hän  nosti  minut  alas  aidalta,  väänsi  veitsen
kädestäni, löi minua ja huusi: 

"Huoranpenikka! Pois se ase, tapat itsesi!"

Hän huusi paljon sanoja joita minä en kuullut enkä ymmärtänyt. Minä vain
seisoin ja itkin ja isoisä seisoi ja löi ja huusi ja äiti seisoi takaovella ja hänkin



itki. 

En  puhunut  isoisälle  sanaakaan  kahteen  viikkoon.  En  puhunut  enää
koskaan  isoisän  kanssa,  sillä  kahta  viikkoa  myöhemmin  hän  kuoli.  Se
kahdeksanvuotias poika ajatteli tappaneensa isoisän raivoon. Sitten hän kätki
muiston,  eikä  tiennyt  mitä  huoranpenikka  ja  mitä  kaikki  ne  muut  sanat
tarkoittivat.  Nyt  minä  olin  tarpeeksi  vanha  tietämään.  Norsunluukahvaista
linkkuveistä en enää koskaan nähnyt.

"Olit oikeassa", sanoin.  "Siellä oli tarina."

Kun kerroin sen, hän ei katsonut minua. Tiesin silti että hän kuunteli. 

Hän  kuunteli  hyvin  ja  kauniisti,  ja  pyyhki  silloin  tällöin  märkiä  hiuksia
otsaltaan. Hän ei keskeyttänyt kertaakaan ennen kuin sain tarinan valmiiksi. 

Kävelin vähän matkaa ja hän käveli käsivarrenmitan päässä minusta. Astuin
varovasti jokaiseen lätäkköön, niin etten roiskuttaisi hänen päälleen. Hän teki
samoin. Hänen takkinsa oli  jo aivan märkä. Silloin huomasin ensimmäisen
kerran,  että takki  oli  ollut  kuiva kun olimme tavanneet.  Hän oli  merkillinen
tyttö. Sitten hän alkoi kertoa:

"Olin kerran yksin saarella. Se oli meressä, ja sen nimi oli Jalavasaari. Siellä
ei kasvanut yhtäkään jalavaa. Itseasiassa ei yhtään puuta. Keskellä saarta oli
laho kanto,  se saattoi  olla jalavan. Minä nimitin itsekseni saarta Viimeisen
jalavansa menettäneeksi saareksi. Ja vihasin sitä joka oli rohjennut koskea
jalavaan. En tiedä oli se ollut jalava - ehkä, koska saari kantoi sitä nimeä.
Vihaan häntä vieläkin. Vihaan kaikkia jotka murhaavat puita. Vaikka en tiedä
keitä he ovat. Olin neljäntoista, ja uin saarelle isän kesähuvilalta."

Keskeytin  mielessäni  hänen  kertomuksensa.  Hänelle  oli  vaikea  kuvitella
isää  tai  äitiä.  Hän  oli  sellainen  minkä  täytyy  aina  olla  olemassa,  aina
samanlaisena, tai se ei ole lainkaan. Hänellä täytyi aina olla märkä tukka ja
märkä vaalea takki. Hänellä täytyi aina olla tuhruiset kumisaappaat. Hänellä
täytyi  ikuisesti  olla  samat  suuret  kaksikymmenvuotiaan  ilkikuriset
lapsensilmät. 

Hänen  tarinansa  jatkui,  minä  kuuntelin  hämmentyneenä.  Hän  oli  itkenyt
kauan  sitten  tapettua  puuta.  Hän  oli  riisunut  uimapukunsa,  istunut
matalavetiseen kaislikkoon ja itkenyt. 

Minun  oli  vaikea  kuunnella.  Hän  kertoi  niin,  että  saatoin  nähdä  hänet
alastomana kaislikossa. Ei nelitoistavuotiaana, vaan kaksikymmenvuotiaana,
niin kuin hän näytti olevan siinä syyskuun sateessa. Näin jokaisen kaislan ja
jokaisen  ruohonkorren  hänen  kertomuksessaan.  Näin  vesipisarat  hänen



poskillaan ja ne muuttuivat kyyneliksi jalavan muistolle. 

Minäkin  itkin  sen  nelitoista-kaksikymmenvuotiaan  tytön  kanssa,  ja  kiitin
sadetta että kyyneleeni eivät näkyneet. Etsin mielestäni Viimeisen jalavansa
menettänyttä saarta, ja se oli siellä kokonaan. Niin kuin kaikki minun muistoni,
hänen muistonsa oli siellä. Niin kuin kaikki minun tarinani, hänen tarinansa oli
siellä,  ehyenä,  surullisena,  märkänä,  harmaana  kuin  syyskuun  taivas.  Me
kävelimme liejuista rantatietä, minä itkin, ja hän kertoi minun suruani.

"Sitten isä sousi rantaan ja äiti nousi saarelle ja haki minun uimapukuni ja
kääri  minut  huopaan  ja  he  veivät  minut  kotiin.  Olin  hiljaa  monta  päivää.
Ikkunassani roikkuu yksi  kuiva kaislankorsi  muistona siitä  saaresta ja  siitä
puusta. Se on tarina joka kätkeytyy yhden ainoan kaislankorren taakse."

Hänen tarinansa loppui. Minä muistan sen vieläkin sanasta sanaan, mutta
en uskalla hakea sitä muististani. 

Jalkani osui pyöreään kiveen joka oli puoleksi hautautunut mutaan. Ajattelin
kaikkia  niitä  autonrenkaita  ja  polkupyöränrenkaita  ja  hevosenjalkoja  ja
ihmisjalkoja jotka olivat kulkeneet kiven ohi sitä huomaamatta. Yksi ohikulkija
oli  ehkä  ollut  sureva  leskivaimo,  toinen  postia  jakava  poika  keltaisella
polkupyörällään.  Kolmas oli  ehkä  ollut  liikemies  jonka auto  kiilsi  mustana,
neljäs  ehkä  niin  kuin  minä,  yksinäinen,  hiljainen,  surullinen,  läpimärkä  ja
onnellinen. Ajattelin kaikkia niitä tarinoita jotka pyöreä kivi  voisi  kertoa, jos
minä osaisin sen kieltä tai se osaisi minun kieltäni. 

Ajattelin  kuraisia  kenkiä,  jotka ehkä  tunsivat  veden tihkuvan sukkiini.  Ne
olivat  mitanneet  monia  kilometrejä  kaupungin  katuja,  monia  kilometrejä
kuraisia  rantateitä.  Ne  olivat  tarkastelleet  lukuisia  talon  lattioita  ja  bussin
lattioita ja junan lattioita ja kirkon kivilattioita ja porraskäytäviä. Ne muistivat
kaikki ne ja kertoivat minulle niin paljon kuin minulla oli taitoa ymmärtää. 

Ajattelin  miljoonia  vesipisaroita  jotka  tulevat  ylhäältä  ja  valuvat  maahan.
Ajattelin kuinka ne syntyvät harmaissa syyskuun pilvissä ja kulkevat pitkän
matkan tähtien alapuolisessa maailmassa päästäkseen tutustumaan maahan,
multaan,  kallioon,  syksyn  liejuun.  Ajattelin  kuinka  ne  lauloivat  hänen
tummassa läpimärässä tukassaan ja vierivät ja valuivat poskille ja kaulalle ja
vaalean takin kaulukselle. Ajattelin kuinka onnellisia niiden täytyi olla kun ne
voivat tehdä jotain niin kaunista kuin sade, jotain niin kaunista kuin hänen
märkä tukkansa ja kosteat suuret tummat ilkikuriset lapsensilmänsä. Niiden
täytyi rakastaa märkiä muistoja ja kosteudessa turvonneita historiankirjoja ja
epäselviksi huuhtoutuneita muistilehtiöitä joiden kirjoituksella ei ollut mitään
merkitystä. 

Hän  oli  oikeassa.  Kaiken  takana  oli  tarina.  Ei  vain  kaiken  puhuvan  ja



ajattelevan ja tuntevan. Kaiken mikä on olemassa. Kivien, puiden, kuraisten
kenkien,  nuhruisten  märkien  takkien,  pienten  kuralätäköiden,  mutkaisten
rantateiden, hiljaisten kaupunkien, meluisten kaupunkien – kaiken takana oli
tarina jonka hän sai elämään. 

Me tulimme tienhaaraan. Hän jatkoi suoraan rantaa pitkin, minä käännyin
oikealle kohti kaupunkia. Emme sanoneet hyvästiä. 

Oli hyvin raskasta nostaa jalkaa ja siirtää sitä eteenpäin, helppoa painaa se
takaisin tiehen. Aivan kuin hän olisi pidellyt kiinni kuminauhasta jonka toinen
pää oli nilkoissani. 

Jaksoin kaksikymmentä askelta. Sitten pysähdyin, käännyin, juoksin takaisin
risteykseen ja hänen jälkeensä huutaen: 

"Odota!"

Hän pysähtyi ja kääntyi katsomaan minua. Hiukan huvittuneena, märkä pää
kallellaan ja  ilkikuriset  silmät  katsoivat  ensimmäisen kerran minun silmiini.
Hän ei sanonut mitään. 

Kun tulin hänen luokseen, me seisoimme vähän aikaa kasvotusten. Ojensin
käteni ja pitelin hetken hänen käsiään. Ne olivat märät ja lämpimät. Irrotin
käteni. 

Hän katsoi yhä huvittuneena kun otin sadehatun päästäni ja pudistin siitä
vesipisarat. Hänen silmänsä olivat syvällä minun silmissäni kun painoin hatun
hänen päähänsä, oikaisin varovasti hänen märät hiuksensa sen alla. Hän ei
sanonut mitään, enkä minä sanonut mitään. 

Sitten käännyin, juoksin takaisin sinne mistä olin kääntynyt hänen jälkeensä.
En enää katsonut taakse. Kävelin suoraan suoraan suoraan sydän hakaten
kaupunkiin omaan pieneen kolooni omaan pieneen asuntooni omaan pieneen
huoneeseeni  missä  ei  koskaan  olisi  mitään  niin  kaunista  kuin  tyttö
syyskuisessa sateessa. 

Pisarat lauloivat korvissani kaupungin rajalle asti mutta eivät pidemmälle. 

* * *

Aina kun sataa minä kuljen kuraista rantatietä ja etsin häntä. Tiedän, että
hän kuuluu juuri  sateeseen,  harmaaseen syyskuun hopeahuntuun.  En ole
koskaan ostanut uutta sadehattua, koska pelkään että se särkisi muiston. 

Hän ei silloin sanonut nimeään, eikä mieleeni juolahtanut kysyä sitä. Nyt



tiedän  kuka  hän  oli.  Hän  oli  Veden  ja  Musiikin  Jumalatar,  joka  on  aina
kahdenkymmenen  ja  jonka  tummassa  tukassa  ja  suurissa  ilkikurisissa
kauniissa  lapsensilmissä  sadepisarat  aina  laulavat.  Hän  ei  tarvitse  muuta
nimeä. 

Tänään minä täytän seitsemänkymmentä vuotta. Hän on kahdenkymmenen,
ja meren rannalla sataa. 


