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Raapaleväritrilogia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
Riivaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689
Kafil, ainoa olemassaoleva jumala . . . . . . . . . . . . . . 693
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Scifiraapaleita

Identiteettikriisi

Pekka vihasi massaan sulautumista. Tietokoneeltaan (Coca-Cola)
hän oli huomannut, että kolmella Maapallon kymmenestä miljardis-
ta asukkaasta oli samat kulutustottumukset kuin hänellä. Ihmisellä
on parikymmentä tarvetta ja jokaista tyydyttämässä tuote jokaisel-
ta viidestä korporaatiosta. Kombinatorinen räjähdys takaa jokaisel-
le maapallon asukkaalle mahdollisuuden yksilölliseen identiteettiin
kulutustottumusten avulla. Vaihtoehtoja on 520 eli 95367431640625.

Nyt jotkut kusipäät jäljittelivät Pekkaa. Hänen täytyisi muuttaa
tottumuksiaan. Tietokoneellaan hän tutki eri vaihtoehtoja: Tulisiko
vaihtaa Microsoftin hampurilainen McDonaldsiin vai Pepsin stereo-
laitteisto Sonyyn? Hampurilaisen vaihto ei kannattaisi, käyttihän
hän yhdeksää McDonaldsin tuotetta. Useat käyttivät montaa sa-
man yhtiön tuotetta, joten uusi kulutustottumuksien vaihto oli-
si todennäköinen. Pekka päätti vaihtaa Sonyn aamiaismuroihin.
Eiväthän tuotteiden maut eronneet.

Tauhkaa

Petteri sai huolestuttavan viestin. Minkä hänen genomissaan piti
olla tauhkaa, olikin omisteista.
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Kun tietotekniikka ja geenimuuntelu olivat vallanneet maailman,
sillä oli odottamaton sivuvaikutus: Asiat, jotka ennen olivat olleet
elottomia, olivat nyt täynnä intentioita. Suuri osa intentioista oli
tauhkaa: Ammoin kuolleiden suunnittelijoiden tarkoitusperiä, joita
uusiokäytettiin, koska se oli helpompaa kuin alusta tekeminen. DRM
kierrettiin.

Kaikki intentiot eivät olleet tauhkaa. Toisinaan koodi oli uutta,
tai vanhan koodin omistussuhteiden kulku nykypäivään selvitettiin,
jolloin käyttörajoitukset muuttuivat laillisesti päteviksi.

Joku omisti osan Petterin genomista. Petterillä olisi pari vaih-
toehtoa: Lopettaa koodin käyttö ja elämänsä. Tai maksaa lisens-
simaksu, johon hänellä ei ollut varaa. Tai ryhtyä oikeudenhaltijan
orjaksi.

Tuokio

Ville loikoili kalliolla. Hänen vastakuoriutuneet hermopäätteensä re-
kisteröivät kivialustan pienetkin rosot ja halkeamat, ja lähettivät
vaativat signaalinsa aivojen käsiteltäviksi. Ville tiesi, että signaalien
vaatimuksia ei tarvinnut ottaa vakavasti. Ne johtuivat vain siitä,
että hänen tuore ihonsa oli tottumaton maailmaan, ja hän tyytyi
nautiskelemaan tuntemuksistaan.

Aurinko helotti taivaalla ja antoi oman osansa Villen tuntemus-
palettiin. Ville koki säteet pieninä tulenliekkeinä, jotka kärvensivät
hänen ihoaan. Ville katseli, kuinka hänen vanha nahkansa kuivui
vähitellen hänen vierellään.

Lopulta pistoke irtosi Villen takaraivosta. Tuokio tärkeiden
tehtävien välissä oli ohi. Ihmisenä Ville ei voinut kokea nahanluon-
tia muuten kuin lumetodellisuudessa, mutta virtuaalisuudella ei ol-
lut väliä. Tärkeintä oli rentouttava kokemus.
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Jonotuksennopeutin

Olin päättänyt muuttaa Andromedaan pariksi vuodeksi, ja sitä var-
ten minun täytyi muuttaa kehoni hiilipohjaisesta typpipohjaiseksi.
Muutos vaati erikoisluvan.

Astuin Muutosvirastoon ja otin jonotusnumeron. Vertasin lap-
puani valotauluun. Edelläni oli 53 jonottajaa. ”Arvioitu jonotusaika
3 tuntia 14 minuuttia.”

Katselin ympäri odotushallia ja näin etsimäni laitteen. Interrei-
laajana olin kulkenut samannäköisen laitteen läpi avaruusasemilla
usein. Siellä niitä kutsuttiin metallinilmaisimiksi. Tämän laitteen
käyttötarkoitus oli erilainen.

Astelin laitteen luo. Syötin ohjauspaneeliin tiedon ”2 tuntia 45
minuuttia”. Astelin laitteen läpi ja katsoin valotaululle. Edelläni oli
enää kuusi jonottajaa.

Olisi säästänyt aikaa, jos laitteella olisi voinut matkata mennei-
syyteen hakemaan jonotusnumeron. Paradoksien pelossa aikamat-
kustus oli sallittua ainoastaan tulevaisuuden suuntaan.

Vuonna 2020

Ihmiset luottivat naapureihinsa vähemmän kuin ennen.
Epäluottamus oli kasvanut niin suureksi, että naapurin kan-
salaisoikeuksien rajoittaminen kiinnosti enemmän kuin omien
kansalaisoikeuksien säilyttäminen.

Teknologian kehitys mahdollisti ennennäkemättömän ihmisten
valvonnan. Ja valvontakeinoja vaadittiin käytettäväksi. Haluttiin,
että naapurin pienetkin lipsahdukset moraalittomuuden puolelle tu-
lisivat päivänvaloon. Se unohdettiin, että sama koskisi itseä.

Järjestäytyneeseen yhteiskuntaan sen sijaan luotettiin, siitäkin
huolimatta, että sitä johti poppoo, jonka samat epäluotettavat naa-
purit olivat toimeensa äänestäneet. Niinpä kukaan ei valvonut val-
vojia.
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Poliisin pieniä ylilyöntejä katsottiin läpi sormien. Nehän kohdis-
tuivat epäilyttävään ainekseen, roskasakkiin, jota sopikin höykyttää.
Enemmistö ajatteli itse olevansa kunnon kansalaisia, joita valtuuk-
sien ylittäminen ei koskettanut.

Uusi uljas maailma saapui ihmisten hurratessa.

Argumentaatioanalyysi

”Taas rikkiviisas nulikka kirjoittamassa yleisönosastolle”, Vilho ajat-
teli ja sulki lehden.

Kun kouluissa oltiin alettu opettaa virheetöntä argumentaatio-
ta, Vilho oli pitänyt sitä taas yhtenä nykypedagogien ylilyöntinä.
Hän ei ollut pystynyt kuvittelemaan, millaiseen katastrofiin se johti,
kun argumentaatiota opiskelleet alkoivat aikuistuttuaan osallistua
julkiseen keskusteluun.

Nulikoille mikään ei ollut pyhää. Olipa kyse yhteisistä arvoista,
auktoriteeteista, yhteiskunnan sovituista pelisäännöistä, tai - herra
paratkoon - uskonnosta, kaikki analysoitiin puhki samalla nokkavalla
tyylillä. ”Näsäviisaus on korvannut kunnioituksen”, Vilho ajatteli.

Yhtä asiaa Vilho ei voinut ymmärtää: Kuinka oli mahdollis-
ta, että samalla kun julkisen keskustelun laatu ja sitä myöten po-
liittisten päätösten laatu oli romahtanut, elämälaatu oli kuitenkin
lähtenyt hitaasti kohoamaan?

Soittoääniä

Yhtäkkiä alkoi kuulua Iron Manin riffi. Soittimena ei ollut
sähkökitara. Ääni oli vähemmän terävä, vähemmän metallinen.
Maanläheisempi. Säröä kuitenkin tuntui olevan. Kaikki katsoivat
Mikkoa, sieltähän ääni tuntui tulevan.

”Anteeksi”, Mikko sanoi, ”pieru pääsi.”
”Et kai osaa pierrä Black Sabbathin Iron Mania”, Jaakko ihmet-

teli.
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Mikko selitti: ”Tilasin pieruuni soittoäänen. Ettekö ole kuulleet?
Niitä voi nykyään tilata verkosta.”

Kaikki ottivat kännykät esiin ja alkoivat naputella. Loppukokous
sujuikin sonnan hajussa. Ihmiset eivät pidätelleet yhtään. Milloin
kuului ”Miljoona ruusua”, milloin ”Tahdon olla sulle hyvin hellä”,
milloin ”Anna mulle tähtitaivas”, kaikki pierusaundilla soitettuna.

Kokouksen lopussa luovutin ja tilasin pieruuni Jimi Hendrixin
version ”The Star-Spangled Bannerista”.

Ensimmäinen yhteys

Rättättää ja Fiuu saapuivat ufollaan Maata kiertävälle radalle. He
olivat napanneet radiosignaalin tältä planeetalta. Signaali oli pal-
jastanut planeetalla olevan älyllistä elämää. Tarkoitus oli nyt ottaa
ensimmäinen yhteys Maan asukkaisiin, mutta toistaiseksi ufo pysyt-
teli tutkien havaitsemattomissa. Rättättää ja Fiuu ottivat vastaan
Maasta tulevia tv-lähetyksiä tarkoituksenaan oppia planeetan asuk-
kaiden kieli tai kielet.

Kielenopiskelu olikin päässyt hyvään alkuun. He olivat oppineet
alkeet englannista. Yhtäkkiä ohjelman kuitenkin katkaisi mainos-
tauko, ja ruutuun ilmestyi hampurilaisbaarin mainos. Ensi kertaa
Rättättää ja Fiuu näkivät ihmisten laittavan ruokaa suuhunsa.

”Hyi hitto! Hehän puhuvat ruuansulatuskanavansa alkupäällä”,
Rättättää pieraisi.

”Ei näin siivottomaan lajiin voi ottaa yhteyttä. Mennään takai-
sin”, Fiuu pieraisi vastaukseksi.

Kaltevalla pinnalla

Mikon jokaista liikettä valvottiin. Säädökset käytökselle olivat tiu-
kat, ja hairahduksista rangaistiin ankarasti. Tietoa sai vain tarvit-
taessa. Tarpeesta päättivät muut.

Nuorena Mikko oli ollut vapaa, kuten ihmiset länsimaisissa de-
mokratioissa olivat. Sitten oli levinnyt käsitys, että YK:n julistamat
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ihmisoikeudet olivat vain kompromissi. Sen varjolla säädettiin ih-
misoikeuksia hiukan polkevia lakeja. Kun ihmiset olivat tottuneet
niihin, säädettiin ihmisoikeuksia enemmän rikkovia lakeja, ja niin
edelleen. Lopulta elettiin totalitarismissa.

”Eiväthän ihmisoikeudet ole pyhiä”, Mikko ajatteli, ”tärkeämpää
kuin ihmisoikeuksien metafyysinen luonne, olisi ollut, että oltaisiin
toimittu ikään kuin ne olisivat olleet pyhiä. Eikä ihmisoikeuksien
olisi tarvinnut olla ne tietyt. Johtajillemme olisi pitänyt asettaa vain
jotkut rikkomattomat rajat.”

Pamfletti

”Siskot, on taisteltava moraalin puolesta”, Poutapilvi kirjoitti, ”jotta
ymmärtäisimme nykyisen sekasorron synnyn, on tarkasteltava sen
historiaa.”

”Naiset ovat aina halunneet elää korkean moraalin maailmassa.
Miehet ovat sanoneet: Mitä väliä on moraalilla, kunhan asiat toimi-
vat? Eiväthän asiat ole koskaan miesten ohjauksessa toimineet.”

”Viisikymmentä vuotta sitten, vuosituhannen alussa, yh-
teisöissään naiset vaativat toisiltaan korkeampaa moraalia kuin mie-
het toisiltaan omissaan. Tämän johdosta naisilta yleensäkin vaadit-
tiin enemmän kuin miehiltä.”

”Sitten naisasianaiset vaativat samoja normeja kaikille. Koska
elämme miesten maailmassa, miesten moraalikäsitys nousi univer-
saaliksi kummallekin sukupuolelle.”

”Siskot, on vaadittava korkeaa moraalia, naisten moraalia, jokai-
selta sukupuoleen katsomatta. Erityisesti sitä on vaadittava miehiltä.
Hehän tämän anarkian ovat aikaansaaneet.”

Celsius 233

Uutisissa kerrottiin, että Lukijajärjestön ajama tekijänoikeuden
suoja-ajan pidentäminen 75 vuodesta sataan vuoteen ei ollut men-
nyt läpi parlamentissa.
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Ovikelloni soi. Ovella oli Palomiehiä.
”Teemme tarkastuksen”, Palopäällikkö sanoi.
Lössi ryntäsi sisälle. Palopäällikkö koputteli seiniäni, kunnes löysi

onton kohdan. Palomiehet rikkoivat seinän, ja lössi ryntäsi paljastu-
neeseen huoneeseen.

Hetken päästä Palopäällikkö tuli huoneesta kantaen Platonin
Valtiota: ”Jaahas, teillä on yli 75 vuotta vanhoja kirjoja.”

Palomiehet kasasivat kirjat pihalle ja sytyttivät ne tuleen.
”Kirjailijoiden pitää pystyä hankkimaan elantonsa”, sanoi Pa-

lopäällikkö minulle, ”eihän siitä tulisi mitään, jos he joutuisivat
kilpailemaan vanhojen kirjoittajien kanssa. Ajatelkaa positiivisesti,
teillä on nyt hyllytilaa. Käykää vaikka huomenna ostamassa hyllyt
täyteen nykykirjallisuutta.”

Luento

”Aatehistoria muistaa 2000-luvun vaihteen aikana, jolloin seksin
merkitys ylikorostui”, professori Kovonen luennoi, ”sekä seksiin
myönteisesti että kielteisesti suhtautuneet liioittelivat sen merki-
tystä.”

”Myönteisesti suhtautuneet kuvasivat seksin ainutlaatuisen voi-
makkaana nautintona. Suhtautuminen näyttäytyy selvimmin aika-
kauden mainoksissa, joissa eroottisilla mielikuvilla myytiin mitä mo-
ninaisimpia tuotteita. Tuotteet eivät liittyneet seksiin mitenkään.”

”Kielteisesti suhtautuneet puolestaan korostivat ihmisen haavoit-
tuvuutta seksuaalisuuteen liittyvissä asiossa. He näkivät seksuaali-
suuden eräänlaisena repivänä voimana, jonka hallinta vaati erityistä
vastuullisuutta.”

”Aikakaudelle tyypillistä olikin usein toistunut näytelmä, jos-
sa keskeisellä paikalla sijainneen rakennuksen julkisivuun kiinni-
tettiin milloin mitäkin tuotetta mainostava valtava lakana, jossa
vähäpukeinen nainen flirttaili viekottelevasti. Lakanan alla sitten
feministit järjestivät mielenosoituksiaan, joissa tuomittiin naisten
esittäminen seksiobjekteina.”
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Lamppu

Isä: Älä pakkaa taskulamppua mukaan.

Poika: Mehän tarvitsemme sitä.

Isä: Sehän on musta. Se täyttäisi koko repun.

Poika: Tämä lamppuhan on pieni.

Isä: Kuinka primitiivistä ajattelua! Ennen ajateltiin, että pienet
esineet vievät vähemmän tilaa kuin suuret, mutta ajattelu
on mennyt siitä eteenpäin. Nykyään ymmärretään, että ti-
laa voi viedä näkyvästi tai näkymättömästi. Suuret esineet
vievät paljon tilaa näkyvästi, ja tummat esineet vievät pal-
jon tilaa näkymättömästi. Musta lamppu veisi kaiken tilan
näkymättömästi. Jos laittaisit sen reppuun, siellä näyttäisi ole-
van tilaa, vaikka todellisuus olisi aivan muuta. Ymmärsitkö?

Poika: En.

Isä: Sinä oletkin nuori ja kykysi syvälliseen ajatteluun on rajoittu-
nut. Jonain päivänä sinä ymmärrät.

Arkistoija

”Joka hallitsee mennyttä, hallitsee myös nykyisyyttä”, luki Jack
Ceroun työhuoneen seinällä. Hän oli vastikään saanut tiedon, että
viimeinenkin netin julkisten tietojen arkisto vuosilta 1995-2050 oli
hänen. Keskusteluryhmien sisällöt sekä aktivistien ja yritysten net-
tisivut kuuluivat yksin hänelle. Projekti oli vaatinut suuren osan
hänen varallisuudestaan.

Netin julkisia tietoja oltiin arkistoitu netin varhaishistoriasta
lähtien, mutta arkistoijat olivat olleet yksityisiä. Ja yksityisten hal-
lussa olevat tiedot olivat ostettavissa.

Cerou saisi nyt päättää, mitä koulukuntia edustavat tutki-
jat pääsisivät hyödyntämään arkistoja. Sen ansiosta hän pystyisi
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määräämään, mitä netin historiasta pääsisi julkisuuteen. Ensin hän
aloittaisi tutkimuksen geenimuuntelun vastustuksen kehityksestä.
Hänen geenimuunneltua rehua tuottavat yrityksensä olivat nimittäin
tappiollisia.

Kutsut

Olen kutsunut viisi vierasta. Viisi siksi, että minulla on olohuoneessa
vain kuusi pönttöä, yksi minulle ja yksi jokaiselle vieraalle. Monia
hyviä tuttavia jäi vieraslistan ulkopuolelle.

Viikkaan hajustetut pyyhkeet pönttöjen vieressä olevil-
le apupöydille. Tarkistan, että pönttöjen istuinrenkaat ovat
lämmenneet miellyttäviksi. Yhden lämmitys on viime aikoina
kronklannut, mutta onneksi se toimii nyt. Tarkistan vielä, että
pönttöjen huuhtelu toimii.

Mietin valmiiksi puheenaiheita. Planeettamme ilmastosta riittää
aina juttua. Samoin kaupunkivaltiomme urheilijoiden menestyksestä
juuri päättyneissä planeettakisoissa. Viime aikoina markkinoille on
tullut uusia pönttömalleja, jotka säätävät automaattisesti korkeu-
tensa. Niistäkin voisi keskustella. Toivottavasti Katleena ymmärtää,
että politiikka, ruoka ja seksi ovat tabuaiheita. Hän ei aina ole tah-
dikas.

Kaupalliset suhteet

”Maapallon asukkaat, saavumme hieromaan galaktista ystävyyttä”,
pieni vihreä mies aloitti puheensa, ”olemme seuranneet tv-
lähetyksiänne. Olemme opetelleet kielenne ja kommunikaatiotapan-
ne ja miettineet, mitä voisimme tarjota.”

Puhujapöntön eteen hyppäsi vielä pienempiä vihreitä miehiä, jot-
ka julistivat: ”Betelgeuzen ryppyvoide takaa sileät kasvot. Vain 9,95
putkilo.”

Vielä pienemmät vihreät miehet poistuivat, ja alkuperäinen pu-
huja jatkoi: ”Maailmassamme on pulaa merivedestä. Otamme sitä
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ilomielin, jos suostutte antamaan. Vastineeksi voimme antaa yliver-
taisen teknologiamme aikaansaannoksia.”

Vielä pienemmät vihreät miehet hyppäsivät puhujapöntön eteen
rallattamaan: ”Syö Andromedan pilleri / sitä syö myös hilleri / ke-
hon luooonnollinen tasapaiiiiino.”

Alkuperäinen puhuja jatkoi: ”Toivottavasti tämä esitys oli toimi-
va kompromissi kommunikaatiotapojemme välillä. Maailmassamme
ei näitä keskeytyksiä tunneta.”

Tekoälyt

Nyt se oli tapahtunut. Tekoälyt olivat alistaneet ihmiskunnan.
Ennen scifissä esitetiin, että riittävän hienostuneesta tieto-

jenkäsittelyjärjestelmästä tulee automaattisesti inhimillinen, omaa
tahtoa osoittava olio. Näin ei kuitenkaan ole. Oikeastaan mihin
tahansa tarkoitukseen olisi kelvannut itseään tiedostamaton ohjel-
misto. Hienostuneetkin ydinvoimaloiden ohjausjärjestelmät oltaisiin
voitu toteuttaa mekaanisella, joskin monimutkaisella ohjelmistolla.
Tuollaiset ohjelmistot olisivat pystyneet tekemään jopa psykoanalyy-
siä. Kylmästi ne olisivat analysoineet potilaan traumat osoittamatta
mitään intressejä psykoanalyysin ulkopuolella.

Syyt maailman valtaamiseen kykenevien tekoälyjen käytölle oli-
vat olleet taloudellisia. Mekaaninen ohjelmisto oltaisiin jouduttu te-
kemään jokaiseen tarkoitukseen erikseen, ja oli ollut halvempaa ot-
taa kaupan hyllyltä Brain-yhtiön tahtoa osoittava tekoäly koulutet-
tavaksi haluttuun tehtävään. Siksi jokaisella mikroaaltouunin oh-
jausjärjestelmälläkin oli tietoisuus.

Koodi

BJX-753 avasi Gizmondo OY:n webbisivut ja etsi juuri julkaistun
ympäristöstrategian.

”Yrityksemme fokus on kestävissä ratkaisuissa. Innovatiivi-
nen lähestymistapa uusiutuvuuteen ja proaktiiviset ratkaisut
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ympäristökysymyksissä ovat yrityksemme painopiste. Toimintata-
pamme edustaa muutosorientoitunutta organisaatiomallia”, strate-
giaraportti alkoi.

”Ahaa. Emme hallitse ihmisten mieliä vielä täydellisesti, ja mi-
nun täytyy lisätä lamauttavia aineita kaupunkimme juomaveteen”,
BJX-753 päätteli.

”Edelläkävijyytemme kehityskysymyksissä saa vasteensa sidos-
ryhmien mukaan ottamisesta kaikkeen toimintaan. Avainkysymyk-
sissä olemme omaksuneet dynaamisen ratkaisumallin keskitetyssä
muotorakenteessa”, strategiaraportti jatkoi.

”Ok. Miehityslaivue on siis lähtenyt kotiplaneetaltamme ja saa-
vuttaa Maapallon kahdessa vuodessa”, BJX-753 tulkitsi.

BJX-753 alkoi laatia vastausta yrityksensä missiostatementin
muodossa. Sen läpimeno yrityksen johtokunnassa oli varmaa. Eihän
kymmenestä johtokunnan jäsenestä ollut ihmisiä kuin kaksi.

Anarkiaa

Maahan iskeytyi meteoriitti. Se toi uuden viruksen Maapallolle. Vi-
rus tarttui ihmisten aivoihin, mutta se oli hyvin valikoiva sen suh-
teen, millaisiin aivoihin se tarttui. Se tarttui vain ihmisiin, joilla oli
yhteiskunnan mandaatti käyttää väkivaltaa. Parissa viikossa poliisit,
sotilaat, rajavartiomiehet ja ostoskeskusten vartijat olivat kuolleet.

Riehujat huomasivat aikansa tulleen. He alkoivat vandalisoida
paikkoja, tyhjentää kauppoja ja rikkoa omaisuutta. Lainkuuliaiset
kansalaiset totesivat, että näin ei voi jatkua. He järjestäytyivät spon-
taanisti, ruohonjuuritasolta käsin, turvajoukoiksi.

Turvajoukot eivät kunnioittaneet ihmisten perusoikeuksia. Pie-
nimmästäkin rikkomuksesta, esimerkiksi kadulle virtsaamisesta,
spraymaalipullon kantamisesta tai happaman naaman näyttämisestä
turvajoukoille saattoi tulla hakatuksi henkihieveriin.

Sitten turvajoukot alkoivat lynkata ei-toivottua ainesta. En-
simmäisenä lynkattiin anarkistit.
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Käymätöntä korpimaata

Jo kauan oltiin tiedetty, että multiversumi koostuu triljoonista ja
taas triljoonista universumeista, jotka ovat vain harvassa sijaitsevia
kuplia todellisuuden peruskudoksessa. Oli kuitenkin ollut mysteeri,
kuinka yhdestä universumista päästään matkustamaan toiseen.

Nyt keino oltiin löydetty. Sen kehittäminen oli vaatinut univer-
sumimme biljoonan teknisesti edistyneimmän galaksin tiedemies-
ten yhteistyötä. Jo pelkkään tutkimusrahoituksen hakemiseen eri
säätiöiltä oltiin valjastettu koko populaatio kahdesta tiheästi asu-
tusta galaksista.

Triljoonat ja triljoonat universumit odottivat uudisraivaajia,
diplomaatteja, valloittajia. Mahtavat intergalaktiset imperiumit
neuvottelivat, kuka saisi lähettää ensimmäisen retkikunnan vieraa-
seen universumiin. Jokaisessa kompromissiehdotuksessa joku tunsi
jäävänsä vähemmälle kuin ansaitsi.

Kun sopua ei löytynyt, peliin vedettiin musta hevonen. Retki-
kunnan kokoaminen annettiin piskuisen Linnunradan tehtäväksi.

Tulkki

Neuvotteluhuoneessa oli kanssani filosofi nuhruisessa puvussaan ja
datalouhija farkuissaan. Minulla oli pikkutakki. Tieteiden erikoistu-
misen myötä tieteenalojen kulttuurit olivat erkaantuneet, ja kaik-
kien tieteenalojen edustajien täytyi tuntea olonsa kotoisaksi tulkin
seurassa.

”Haluamme tietoa siitä, missä määrin maallikot käyttävät sa-
naa ’tosi’ klassisessa merkityksessä, ja missä määrin ei-klassisessa”,
filosofi aloitti.

”He hauavat louhia sen, kuinka paljon sanaa ’tosi’ käytetään
löyhemmin kuin merkitsemään oikeasti paikkansa pitävää”, tulkka-
sin.

”Luokittimemme antaa vain todennäköisyyksiä”, datalouhija
vastasi.
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”Rajatapauksia on niin paljon, että saamme lähinnä tietoa tyyp-
piä ’melko varmasti klassinen merkitys’ ”, tulkkasin.

Tämä tulkkaustehtävä oli helppo, koska osapuolet eivät puut-
tuneet toistensa työskentelyyn. Vaikeampaa on tulkata tilastotietei-
lijää tilastojen soveltajalle.

Kallis signaali

”Kauheaa! Olen huono bilurubi”, Nuuna kauhistui vilkaistuaan pei-
liin. Hänen ennen siniset kasvonsa olivat muuttuneet keltaisiksi.

Bilurubien rodulla kasvojen sinisen väripigmentin ylläpito vaati
erityistä hormonia, jota erittyi vain niillä, jotka olivat vakiinnutta-
neet kelpo aseman bilurubien yhteiskunnan valtahierarkiassa. Kun
yksilö joutui taistelemaan asemastaan tai muuten joutui huomat-
tavan stessin alle, hormonin eritys loppui ja yksilön kasvot muut-
tuivat keltaisiksi. Nuunan kohdalla muutos johtui siitä, että hän oli
työpaikallaan joutunut syntipukiksi erään projektin epäonnistuttua.

Bilurubit eivät tunteneet kasvojen värin vaihtumisen biologista
perustaa, vaan selittivät vaistonvaraisen syrjivän suhtautumisensa
keltakasvoisiin näiden yleiseksi moraaliseksi kelvottomuudeksi.

Nuuna meni kauppaan ostamaan ruokaa. ”Mitä sinäkin siinä oi-
kein haluat”, myyjä tiuskaisi hänelle.

Tallennus

Koputan oveen kolme kertaa.
Ovi aukeaa, ja lihaksikas mies avaa: ”Tämä on yksityinen klubi.

Mene pois.”
Näytän miehelle paperilappua, jossa on viivakoodi. Sain koodin

ystävältäni, joka opiskelee laittomien stimulanttien voimalla.
Mies skannaa koodin ja sanoo: ”Mene sisään.”
Olen keksinyt, kuinka HFD-kryptaus murretaan. Kaikki pankit,

puolustusvoimat, bisnekset ovat nyt suojattomia. En aio tehdä kek-
sinnöllä mitään, mutta tahdon huvikseni kirjoittaa menetelmän ylös.
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En voi laittaa dokumenttia, jonka aion kirjoittaa, käyttämääni
tiedostopalveluun. Valtion viranomaiset skannaavat palvelun aika-
ajoin, enkä halua jäädä kiinni laittoman datan omistamisesta.

Menen sisään. Näen joukon miehiä, jotka pelaavat pokeria fyysi-
sillä pelikorteilla. Yksi heistä katsoo minuun päin.

”Tahtoisin ostaa kovalevyn”, sanon.

Ateria

Myrskytuuli painoi nappia ja ateria tuli kokkauskoneesta.
Nälänhädät olivat menneisyyttä. Ne olivat johtuneet siitä, että

ihmiskunta oltiin yritetty ruokkia viljalla, lihalla ja kasviksilla,
mutta merilevän viljelyn yleistettyä ruokaa riitti koko maapallon
väestölle.

Kuinka dekadentteja nuo menneisyyden ihmiset olivat olleetkaan!
He olivat nauttineet ruuan mausta! Ihmisen makuaisti on tarkoitettu
erottamaan syömäkelvoton syömäkelpoisesta, ja ravinnoksi huonosti
sopivat aineksethan niitä makuaistimuksia aiheuttivat. Noista ruuan
epäpuhtauksista he olivat menneisyydessä saaneet nautintonsa.

Myrskytuuli ei voinut välttää huvittumista miettiessään, että
menneisyydessä jotkut olivat ammatikseen säätäneet ruuan makua
sopivaksi. Eiväthän epäpuhtaudet sillä poistuneet.

Myrskytuuli maistoi prosessoitua leväannostaan. Se oli täysin
hajutonta ja mautonta. Siis täydellisesti ihmisravinnoksi sopivaa.

Vetoomus

Kaupunginhallitus vetoaa teihin, nälän heikentämät ihmiset, että et-
te tulisi suurin joukoin keskustaan etsimään töitä. Mahdollisuutenne
saada työtä ovat joka tapauksessa olemattomat, koska työnantajat
haluavat palkata voimissaan olevia työntekijöitä.

Jos kuolette keskustassa nälkään, ruumiinne rumentavat katuku-
vaa useita tunteja, ennen kuin puhtaanapidon työntekijät keräävät
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ne. Ruumisautot keskustassa lisäksi häiritsevät normaalia liiken-
nettä.

Vetoamme, että älkää myöskään jääkö kotiinne kuolemaan. Sil-
loin kuolemanne havaitsemisessa voi kestää viikkoja, eikä asuntoan-
ne saada tuona aikana uudelleen käyttöön.

Paras paikka kuolla on jätteenkäsittelylaitoksen viereinen hiek-
kakenttä. Sieltä laitoksen työntekijät saavat kuoltuanne ruumiinne
nopeasti kierrätykseen. Pyydämme, että menette sinne, kun vielä
jaksatte liikkua. Pitäkää henkilöllisyystodistus mukananne, sillä se
helpottaa ruumiinne tunnistamista.

Sakko

Reijo oli saanut postissa tuhannen euron sakon. Sakon syy oli liik-
kuminen julkisella paikalla ilman kaapua. Reijo ei ollut tajunnut
matkallaan olevaa turvakameraa.

Reijo kirosi mielessään huonoa tuuriaan. Hänhän oli kulkenut ul-
kona vain parinsadan metrin kaverinsa luokse ja takaisin. Eikä hän
ollut oikeastaan edes rumentanut katukuvaa. Siellä lähiön perukoil-
la kukaan ei ollut edes nähnyt häntä kuin korkeintaan vilaukselta
ikkunasta. Ja näin helteellä kaapu oli tukahduttavan kuuma.

Vastaisuudessa Reijo katsoisi tarkemmin turvakameroiden sijain-
nit. Niitä pystyisi välttelemään kun olisi tarkkana.

Jostain syystä yksinkertaisin ratkaisu ei edes käynyt Reijon mie-
lessä. Jos hän laihduttaisi möhömahansa pois, hän saisi kulkea jul-
kisilla paikoilla vaikka shortseissa ja t-paidassa.

Master of Reality

Timo oli juuri valmistunut amerikkalaisesta yliopistosta. Hän oli
suorittanut Master of Reality -tutkinnon. Tutkintoon oli kuulunut
pelkästään kylmiä faktoja. Teoriaa tutkintoon ei ollut kuulunut ol-
lenkaan, koska teoria väistämättä tuo spekulatiivisen komponentin
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selittämään havaintoja, ja minkäänlaista spekulatiivisuutta tai hy-
poteettisuutta ei oltu oppilaitoksessa suvaittu. Sosialisesti konstruoi-
tu tieto oli tietenkin ollut kokonaan pannassa.

Graduaan varten Timo oli analysoinut kaikki bakteerikan-
nat neliösenttimetrin alueelta tiskipöydältään ja kirjoittanut
opinnäytteekseen taulukon analyysin tuloksista. Tutkimustulos oli
tietysti täysin hyödytön, mutta tulos oli totista totta, ainakin ku-
vaamassa sitä lyhyttä hetkeä, jolloin näyte oltiin otettu.

Tutkinto oli vaatinut työtä, ja nyt oli aika rentoutua. Timo laittoi
soimaan Black Sabbathin levyn.

Tietovisa

Juhlistamme kouluvuoden viimeistä päivää tietokilpailulla. Vastat-
kaa pulpettienne näyttötauluihin. Ensimmäinen kysymys: Minkä
värinen risti Suomen lipussa oli?

Kolmetoista oppilasta vastaa ’keltainen’, kuusi oppilasta vastaa
tyhjää, ja Lauri-Petteri vastaa ’sininen’. Enemmistö on oikeassa, jo-
ten oikea vastaus on ’keltainen’. Toinen kysymys: Mikä on veden
kiehumispiste?

Yksitoista oppilasta vastaa ’yhdeksänkymmentä astetta Celsius-
ta’, kahdeksan oppilasta vastaa tyhjää, ja Lauri-Petteri on taas vas-
tarannan kiiski ja vastaa ’sata astetta Celsiusta.’ Enemmistö ratkai-
see, joten veden kiehumispiste on yhdeksänkymmentä astetta Cel-
siusta.

Mutta opettaja, se on oikeasti sata astetta.
Hiljaa, Lauri-Petteri, et sinä voi mennä kiehuvaan kattilaan kat-

somaan lämpötiloja. Tuollainen oikeasta tiedosta puhuminen on
höpönlöpöä. Sinunkin on taivuttava enemmistön mielipiteeseen.

Vapautta on vapaus sanoa, että 2 + 2 = 5

Aina laitettaessa Biblan planeetalla kaksi kahden esineen kokoelmaa
vierekkäin viides esine ilmestyi. Biblalaiset olivat sopeutunut olosuh-
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teisiin. Ajatellessaan kahta kahden esineen kokoelmaa he automaat-
tisesti ajattelivat viidennen esineen.

He eivät osanneet kuvitellakaan asioiden voisivan olla toisin. Pla-
neetalla matematiikka olikin kehittynyt niin, että 2 + 2 = 5.

Planeetan oppineet olivat vastikään ymmärtäneet matematiikan
muuttuvan teoreettisesti kauniimmaksi ajateltaessa, että 2 + 2 = 4.
Uuden objektin ilmestymistä kuvattaisiin yhtälöllä (2 + 2) + 1 = 5.
Tällöin esimerkiksi laskulaki a+ (b+ c) = (a+ b) + c pätisi univer-
saalisti.

Koska planeetan keisaria viehätti kaikki uusi, hän sääti uuden
matematiikan ainoaksi sallituksi. Käytännöllisemmin suuntautuneet
kansalaiset tunsivat itsensä sorretuiksi. Vastarintaa aiheutti se, että
vanha matematiikka oli toimiva työkalu käytännön tilanteisiin, ja
uusi ajattelutapa vaati ylimääräistä aivojumppaa.

Solaristikko

Heikki oli saanut potkut solaristikon virastaan. Yliopisto oli
päättänyt, että solaristiikka on täysin hedelmätön ala, eikä sitä enää
yliopistossa tutkittaisi.

Solaristikot tutkivat Solarista, planeettaa, jonka pinnalla ja
läheisyydessä tapahtui omituisia ilmiöitä. Useimmat solaristikot pi-
tivät ilmiöitä älyn aikaansaannoksina, mutta asiasta ei ollut var-
muutta. Itse asiassa koko planeetta vaikutti älylliseltä, mutta niin
ihmisestä eroavalta, että sen älyllisyydestä ei ollut takeita.

Solaristikot olivatkin kehittäneet useita kilpailevia teorioita, joi-
den avulla jäsentää planeettaan liittyviä ilmiöitä, ja jos aivan rehelli-
siä ollaan, teoriat olivat alkaneet elää omaa elämäänsä havainnoista
riippumatta.

Heikki pohti, mitä vaihtoehtoja hänellä olisi uudeksi uraksi. Va-
laiden laulu. Kyllä. Hän ryhtyisi tutkimaan ammatikseen valaiden
laulua.
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Hyveet

Hallintorakennusten seinällä luki:

Viisas hallitseva luokka
Nokkela tieteellis-tekninen luokka
Ahkera työväenluokka

Kahteen ensimmäiseen luokkaan päästäkseen oli suoritetta-
va soveltuvuuskoe. Hallitsevan luokan soveltuvuuskokeessa testat-
tiin, ymmärsikö kokelas syvällisesti valtion ideologiaa. Tieteellis-
teknisen luokan soveltuvuuskokeessa testattiin ongelmanratkaisuky-
kyä. Tämän jälkeen kokeen läpäisseet saivat koulutuksen.

Työväenluokkaan ei ollut ahkeruuskoetta. Sinne joutuivat ne,
jotka eivät kahteen edelliseen luokkaan kelvanneet.

Myös luokille suunnattu propaganda erosi. Hallitsevalle luokalle
toitotettiin, että he ovat viisaita. Tieteellis-tekniselle luokalle kuulu-
tettiin, että he ovat nokkelia. Työväenluokalle taas toisteltiin, että
heidän pitää olla ahkeria.

Kahden ensimmäisen luokan hyveisiin luotettiin. He saivat hoi-
taa asiansa, kuten parhaaksi näkivät. Työväenluokkaa taas piiskat-
tiin ahkeruuteen, milloin kepillä, milloin porkkanalla. Yleensä en-
simmäisellä.

Tuoli

Riinalta oli palanut kattolamppu. Hän haki varastosta uuden lam-
pun ja keittiön pöydän vierestä tuolin. Seisoessaan tuolilla hän
ylettäisi vaihtamaan lampun.

Kun Riina yritti nousta seisomaan tuolille, se antoi periksi. Tuo-
lin jalat lyhenivät, ja Riina huomasi seisovansa istuinosan päällä
käytännössä lattian tasalla. Tämäpä kummallista, tähän asti tuoli
oli ollut aivan tavallinen kiinteä esine, eikä se ollut antanut istut-
taessa periksi.
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Riina katsoi tietokoneeltaan tuolinvalmistajan kotisivut. Riina
etsi tietoa lyhenevistä jaloista, mutta ei löytänyt mitään mainintaa.
Riina keksi etsiä tietoa tuolilla seisomisesta, ja selitys löytyi:

”Tuoli tulee tehtaasta varustettuna pelkästään istumisominai-
suudella. Jos haluatte seisoa tuolilla, teidän on kytkettävä seisomi-
sominaisuus päälle hintaan 10 euroa.”

Sprintteri

Keijo rullasi pyörätuolillaan ulos asuintalostaan. Milano, Pariisi ja
Rooma odottivat. Keijo olisi vapaa kaksi viikkoa. Hän ei ollut vapaa
kuin kahden viikon jakson vuodessa, kun edelliskauden jalat oltiin
irroitettu ja seuraavan kauden jalat odottivat kiinnitystään. Jalko-
jen kanssa talli ei antanut Keijon liikkua ulkona, jaloissa oli kiinni
satamiljoonaa euroa.

Seuraavalle kaudelle kyborgiurheiluliitto oli rajoittanut jalkojen
kimmoisuutta, ja Keijo joutuisi opettelemaan vähemmän loikkivan
juoksutyylin. Myös jalkojen synteettisten materiaalien määrää oltiin
rajoitettu, ja metallia tulisi enemmän. Keijon nimissä oleva sadan
metrin maailmanennätys 3:71 ei uusilla jaloilla menisi rikki.

Keijon sopimusta oli jäljellä vielä kolme vuotta. Sen jälkeen hän
lopettaisi urheilun varakkaana miehenä.

Nousukas

Juha kiilasi ruokalajonon kärkeen.
”Äläpä etuile”, hänen entinen työtoverinsa sanoi hänelle.
”Olen nykyään käyttäjä”, Juha vastasi.
Entinen työtoveri ei meinannut uskoa, mutta kun Juha näytti

hänelle uudenuutukaista korttiaan, hänen oli pakko laskea Juha jo-
non kärkeen. Käyttäjän arvo oikeutti kiilaamaan.

Juha oli vastikään noussut insinöörien harmaasta massasta
käyttäjäksi. Enää hän ei ollut niitä, jotka pitivät teknologiaa pys-
tyssä vaan niitä, joita varten teknologiaa pidettiin pystyssä. Hän oli
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näyttänyt runojaan Keskuskomitealle, ja Keskuskomitea oli pitänyt
niitä niin hyvinä, että hän saisi runoilla täysipäiväisesti.

Syötyään Juha varasi ajan aivokirurgille. Hänen päästään pois-
tettaisiin tieto ohjelmointikielistä, tietoliikenneprotokollista ja sen
sellaisista. Sellainen tieto ei sopinut käyttäjän arvolle.

Aselupa

Jarkko oli käynyt monena vuotena isänsä kanssa hirvimetsällä, ja
täytettyään kahdeksantoista vuotta lukion toisella luokalla hän oli
hakenut lupaa omaan metsästysaseeseen. Päätös luvasta oli juuri
saapunut kirjeitse.

”Teille ei myönnetä hakemaanne aselupaa”, kirje alkoi.
Tämäpä kummallista, Jarkko oli elänyt kuin mallikansalainen.

Hän ei ollut tehnyt rikoksia, eikä hän ollut liikkunut epäilyttävissä
porukoissa. Hän ei ollut levitellyt netissä väkivaltafantasioita, eikä
hänen mielenterveydessään ollut hänen mielestään mitään valitta-
mista.

”Mieleltänne olette tasapainoinen, eikä terveydentilanne muu-
tenkaan aseta esteitä luvalle”, kirjeessä mainittiinkin.

Selitys löytyi kirjeen lopusta:
”Luokkatovereidenne lausuntojen mukaan olette koulukiusattu.

Koska koulukiusatut ovat joissain tapauksissa syyllistyneet kou-
luammuskeluihin, käytäntönä on, että koulukiusatuille ei aselupia
myönnetä.”

Taustamusiikki

Anna: Kuuntelet koko ajan taustamusiikkia. Mutta milloin olet vii-
meksi oikein syventymällä syventynyt kuuntelemaan edes yh-
den biisin?

Jesse: En edes muista, milloin olisin kuunnellut kuuntelemalla.
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Maksan Striimauskeskukselle pelkästään taustamusiikkimak-
sua.

Anna: Eikö se ole hiukan rajoittavaa? Että asuntosi digitaalinen
oikeuksien hallintayksikkö soittaa musiikkia vain jos puuhaat
jotain samalla, ja jos pysähdyt, musiikki katkeaa heti.

Jesse: Täysi musiikkilisenssi on niin kallis, ja taustamusiikin saa
halvalla. Pelkkään taustamusiikkilisenssiin tottuu. Olen op-
pinut vaihtamaan puuhasta toiseen ilman taukoja niin, että
musiikki ei katkea. Mutta olisihan se mukavaa, jos ei tarvitsisi
koko ajan tehdä jotain musiikin saamiseksi.

Anna: Hyvää syntymäpäivää! Tässä täysi musiikkilisenssi Strii-
mauskeskukseen seuraaviksi kahdeksi kuukaudeksi.

Piilorasismia

Pentti oli meditoinut kaksi kuukautta. Hän oli saanut viimeisenkin
rasismin rippeet karkoitettua mielestään. Enää ulkomaalaiset eivät
tuoneet hänen mieleensä typeriä stereotypioita eri kansallisuuksista.
Nyt hänen mielestään kaikki ihmiset olivat ihmisiä, yksilöitä, ja jo-
kaisen kansallisuuden omaleimaisen kulttuurin hän näki rikkautena.
Kantasuomalaiset eivät hänen mielessään enää olleet millään tavalla
maahanmuuttajien yläpuolella.

Pentti lähti kävelylle täynnä rakkauden ajatuksia ihmiskuntaa
kohtaan.

Kun Pentti oli kulkenut pari sataa metriä kadulla, ajatuspoliisi
pysäytti hänet ja sanoi: ”En tiedä, huomasitteko itse, mutta äsken
kun kuljitte mustan miehen ohi, laitteidemme mukaan mielessänne
kävi kahden sekuntin ajan ajatus, että hän saattaa olla rikollinen.
Tästä tulee teille tuhannen euron rapsut.”
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Jos homeopatia toimisi oikeasti

Siiri tuli juuri lääkäriltä. Lääkäri oli määrännyt hänelle väsymykseen
homeopaattista syanidia. Siiriä arvelutti ottaa moisia myrkkyjä ke-
hoonsa. Kyllähän Siiri tiesi, että valmistetta oli laimennettu niin
paljon, että siinä ei ollut yhtään molekyyliä syanidia jäljellä, ja ho-
meopatian teho oli todistettu lukuisin tieteellisin tutkimuksin.

Siiri ajatteli valtavia tehtaita, joissa insinöörien ohjelmoimat ko-
neet sekoittivat homeopaattisia lääkkeitä. Ihmisten parantamisesta
oltiin tehty teollisuutta. Se ei ollut luonnonmukaista.

Ehkä Siiri kysyisi toisen mielipiteen luontaishoitajalta. Monet
hänen vaihtoehdoista kiinnostuneet ystävänsä kävivät luontaishoi-
tajalla lääkärin sijaan. Luontaishoitaja varmaan määräisi jotain yrt-
tiä, jossa oli luonnon tarkoittamaa lääkeainetta luonnon tarkoitta-
mina pitoisuuksina. Se olisi parempi vaihtoehto kuin kasvottoman
lääketeollisuuden laimentamat homeopaattiset valmisteet.

Jännittäviä uskontoja

Pertik oli tutustunut harrastuksenaan antiikin Rooman uskontoihin.
Hän oli surullinen miettiessään, että zarathustralaisuus oli noussut
Roomassa 2000 vuotta aiemmin valtionuskonnoksi ja valloittanut
maailman. Sitä perua hänkin oli kasvanut zarathustralaiseksi. Za-
rathustralaisuus oli niin laimeaa, se painotti tylsien maallisten vel-
vollisuuksien täyttämistä, ja palvontamenoissa vain rukoiltiin tulen
äärellä.

Olisi ollut mielenkiintoisempaa, jos Bacchuksen palvonta olisi
noussut maailmanuskonnoksi. Palvontamenot olisivat juopottelua ja
seksihurjastelua.

Tai jos valtauskonto olisi Kristus-kultti. Siinä oltiin palvottu Jah-
vea, soturijumalaa, joka oli avustanut kansaansa valloittamaan maan
itselleen. Jahve oli uhrannut poikansa kidutuskuolemaan, ja pal-
vontamenoissa oltiin syöty tuo poika symbolisesti. Kristus-kultti oli
käyttänyt roomalaista kidutusvälinettä tunnuksenaankin. Siinä oli
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ollut menoa ja meininkiä.

Voimaantunut

Jyri kulki kadulla nauttien uudesta voimantunteestaan. Hän katsoi
vastaantulijoita uusin silmin, päätös oli nyt hänen. Jos hän haluaisi,
hän voisi tintata vaikka jokaista vastaantulijaa turpaan.

Oli vuosi 2321, ja jokaiselle viisivuotiaalle lapselle syötettiin na-
nobotteja, jotka muokkasivat aivoja pysyvästi ja saivat väkivallan
tuntumaan äärimmäisen vastenmieliseltä. Se olikin karsinut
väkivallan yhteiskunnasta. Jyri oli hankkinut mustasta pörssistä na-
nobotteja, jotka neutraloivat edellämainittujen nanobottien vaiku-
tuksen ja nauttinut ne. Tämäkin muutos oli pysyvä.

Jyri ei kuitenkaan halunnut tintata ketään turpaan. Väkivalta
oli eettisesti väärin, ja hän halusi olla eettinen. Hän vain halusi, että
väkivallasta pidättäytyminen oli hänelle tietoinen, eettinen päätös.
Hän ei halunnut olla tunteidensa vietävänä.

Miss Universum

Miss Universum -kisat olivat meneillään. Sinne kelpuutettiin kai-
kista älyllisistä lajeista sukukypsiä naaraita, jotka eivät olleet vielä
lisääntyneet. Yleisin lisääntymisjärjestelmä universumissa oli se, että
kaksi yksilöä antoi jälkeläiselle perintötekijöitä. Toinen vanhemmista
antoi sekä perintotekijöitä että alkuravinnon, toinen pelkästään pe-
rintötekijöitä. Ensimmäistä kutsuttiin naaraaksi, jälkimmäistä koi-
raaksi.

Kilpailuun osallistui muunmuassa humanoideja, älykkäitä
hyönteisiä, hyytelöolioita, ja olipa paikalla valo-olentojakin. Tuoma-
rit edustivat kattavasti kaikkia erilaisia estetiikkakäsityksiä. Yksi ar-
vosti pehmeitä muotoja, toinen teräviä, kolmas ulokkeita, ja niin
edelleen.

Kilpailupaikan ulkopuolella osoittivat mieltään ne lajit, joita ei
kelpuutettu kilpailuun. Niissä ei ollut selvästi määriteltyjä naaraita.
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Joukossa oli muunmuassa hermafrodiitteja lajeja sekä lajeja, joilla
sukupuolia oli enemmän kuin kaksi.

Tosi kyseessä

Saatuani tuomion hallitusta vastaan vehkeilemisestä minulle kerrot-
tiin, että olin onnekas. Yhtenä yhdeksästätoista osallistuisin tosi-
TV-ohjelmaan. Ohjelman voittajan tuomio kumottaisiin, ja hän
poistuisi vapaana miehenä.

Istun viikoittaisessa neuvonpidossa. Ohjelmaa on kestänyt yh-
deksän viikkoa, ja meitä on kymmenen jäljellä.

Olemme jakautuneet kolmeen klikkiin, jotka keskittävät äänensä.
Meidän klikissämme on neljä jäsentä, kahdessa muussa kolme. Jo-
kainen ajattelee vain kisan voittamista, panokset ovat korkeat. Mitä
todennäköisempänä voittajana kilpailijaa pidetään, sitä nopeammin
hänet äänestetään ulos.

”Riitta, neljä ääntä.” Klikkimme rintama on pitänyt. ”Markus,
kuusi ääntä.” Voi ei, kaksi muuta klikkiä on tehnyt yhteistyötä.

”Ei minua, tarkastakaa ääntenlaskenta”, huudan vartijoiden raa-
hatessa minua kohti huoneen keskellä olevaa giljotiinia.

Geenimanipuloitu

Timolla ja Piritalla oli paha ongelma. Heillä ei ollut varaa maksaa
lisenssimaksua Sonmantolle.

Timon äiti oli aikoinaan hankkinut Timon synteettistä ExecSem-
spermaa käyttäen. Se takasi jälkeläiselle ihanteelliset ominaisuudet
liike-elämän johtotehtäviin. Timon ollessa kymmenvuotias hänen
äitinsä oli kuitenkin sairastunut syöpään, eikä hänellä ollut ollut
varaa maksaa Timolle koulutusta.

Timo joutuikin kitkuttelemaan kenkäkaupan myyjänä. ExecSem
oli ollut Sonmanton suosituin malli, ja sillä hedelmöitetyistä ihmi-
sistä oli työmarkkinoilla ylitarjontaa. Kouluttamattomalla ei ollut
mahdollisuuksia.
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Nyt Timo ja Pirita halusivat omaa lasta. He olivat kuitenkin niin
köyhiä, että heillä ei ollut mitään mahdollisuuksia erotella lapsen
perimästä pois Sonmanton omistamia geenejä. Niinpä lisenssimaksu
Sonmantolle noista geeneistä olisi välttämätön.

Rakkaustarina

”Rakastat Juliaa!” äiti kauhistui.
”Niin”, Romeo sanoi. ”En voi vastustaa hänen säihkyviä silmiään

tai lempeää luonnettaan.”
”Mutta Julia on kolmosvuorolainen ja sinä kakkosvuorolainen”,

äiti kauhisteli. ”Kun on Julian vapaajakso, on sinun unijaksosi, ja
sinun vapaajaksosi on Julian työjaksolla. Te ette pysty viettämään
aikaa yhdessä.”

”Olen ottanut selvää”, Romeo vastasi. ”Kymmenen vuotta sitten
eräs mies sai vastaavassa tilanteessa Keskuskomitealta luvan vaihtaa
vuoroaan.”

”Miten sekin onnistuu?” äiti ihmetteli. ”Siinähän joutuisi valvo-
maan 24 tuntia nukkumatta.”

”Hän sai Keskuskomitealta luvan tehdä kaksi työjaksoa put-
keen”, Romeo vastasi.

”Ei kukaan jaksa tehdä kahta työjaksoa peräkkäin”, äiti sanoi.
”Kuulemma se teki tiukkaa, mutta hän onnistui”, Romeo sanoi.

Köyhän ratkaisu

Toni laskeskeli vuosibudjettiaan. Asunnon vuokraan kuluisi 300 kre-
diittiä kuussa, ruokaan 200 krediittiä kuussa. Opintolainaa pitäisi
lyhentää 1000 krediitillä vuodessa. Ainoa tulo olisi kuukausittainen
500 krediitin sosiaaliavustus. Menoja olisi 1000 krediittiä enemmän
kuin tuloja. Rahat eivät riittäisi mitenkään.

Toni oli opiskellut aikoinaan lasertäräyttäjäksi opintolainan tur-
vin. Hän oli laskenut pystyvänsä maksamaan lainan palkallaan. Val-

28



mistuttuaan hän oli kuitenkin sairastunut harvinaiseen hermosto-
sairauteen eikä pystynyt työskentelemään. Sosiaaliavustus oli hänen
ainoa tulonsa.

Ainoa ratkaisu olisi antaa syväjäädyttää itsensä kolmeksi kuu-
kaudeksi. Syväjäädytys maksoi 150 krediittiä kuussa, eikä tuolta
ajalta olisi ruokakuluja. Asunnon pystyisi noiksi kuukausiksi vuo-
kraamaan eteenpäin. Jos Toni ei ilmoittaisi sosiaaliviranomaisille
syväjäädytyksestä, sosiaaliavustus juoksisi tuolta ajalta.

Veljeskunta

Eija oli juuri aloittanut jatko-opinnot evoluutiobiologiassa ja saanut
kutsun tutkimusinstituuttinsa johtajan puheille. Sydän pamppaillen
hän astui tämän toimistoon.

”Eija Koski, suorittanut maisterintutkinnon evoluutiobiologias-
sa”, johtaja aloitti. ”Voit unohtaa kaiken, mitä olet oppinut evoluu-
tiosta. Varsinainen koulutuksesi alkaa nyt.”

”Tässä on kirja, joka sisältää todisteet älykkään suunnittelun
puolesta.”

”Tässä on kirja, jossa opetetaan väärentämään fossiileja.”
”Tässä on kirja, jossa selitetään, miksi opetamme massoille evo-

luutioteoriaa, jotta uskontojen valta pysyisi nollassa ja tiede jatkaisi
ykkösenä.”

”Ja tässä vielä kirja, jossa opetetaan tunnussanat ja salaiset
kädenpuristukset. Me kaikki evoluution tutkijat maailmassa, tai em-
mehän me ole varsinaisesti evoluution tutkijoita, tunnemme ne.”

”Initiaatiosi veljeskuntaan on tänään kahdeksalta auditoriossa.”

Ajattelija

”Maailman kaikennielevä pahuus muodostuu monista pienistä
välinpitämättömyyden teoista”, Raimon uusin ajatus kuului. Rai-
mo oli sinä päivänä saanut jo kymmenen ajatusta. Hän sähköpostitti
ajatukset ThinkCorpille.

29



ThinkCorp oli maailman rikkain yhtiö. Se omisti käytännössä
kaikki ihmiskunnan ajatukset. Kun joku käytti ThinkCorpin omis-
tamaa ajatusta kaupallisesti, teknologian kehityksessä, bisnesorgani-
saatiomalleissa, elokuvissa tai jossain sellaisessa, ThinkCorpille pi-
ti maksaa korvaus ajatuksen käytöstä. Ympäri maailman oli sato-
jatuhansia Raimon kaltaisia ajattelijoita, jotka myivät ajatuksensa
ThinkCorpille. Yhtiö tarvittiin, koska yksityisajattelijoilla ei ollut
varaa haastaa ajatuspiraatteja oikeuteen.

Hetken päästä ThinkCorp vastasi Raimolle. Vain yksi hänen
kymmenestä ajatuksestaan oli uusi. Yhden ajatuksen hinnalla Rai-
mo saisi ruokaa siksi päiväksi, mutta ei sen enempää.

Uhrit

Yhteiskuntamme on joutunut taas patriarkaalisen hyökkäyksen uh-
riksi. Eilen illalla nimittäin miesreservaatista karkasi kaksi miestä.
Eräs reservaatin vartijatar huomasi paon, mutta miehet pääsivät li-
vahtamaan häneltä. Sen jälkeen miehistä ei ole havaintoja.

Pahiten tämä miesten aggressio on iskenyt reservaatin varti-
jattariin, jotka joutuivat viettämään yön reservaatin lähimaastossa
karkureita etsien. He kokevatkin olonsa voimattomiksi, koska
eivät onnistuneet löytämään karkulaisia, joten kaikkien siskojemme
myötätunto on heidän puolellaan.

Kun saamme aggression pysäytetyksi, olemme pakotettuja teloit-
tamaan karkulaiset. Eihän kukaan teloita ketään mielellään, mutta
nämä miehet ovat nyt omalla toiminnallaan ajaneet meidät siihen.

Pyydämme kanssasisaria ilmoittamaan vartiokomitealle kaikki
mahdolliset havainnot karkulaisista, että yhteiskuntamme turvalli-
suus saadaan palautettua mahdollisimman pian.

Kahden kerroksen väkeä

Pertsa oli juuri menettänyt työnsä copywriterinä. Laskusuhdanteen
vuoksi henkilöstöä oli vähennetty. Pertsan pitäisi löytää nopeasti

30



uusi työ, tai muuten hän joutuisi ilmoittautumaan holhouksenalai-
seksi.

Väestö oli jaettu kahteen osaan. Vapaahenkilöt elättivät itsensä
vapaan markkinatalouden pelisääntöjen mukaan. Heidän elämänsä
oli turvattua niin kauan kun he pysyivät mukana oravanpyörässä.

Jos ei pärjännyt markkinataloudessa, saattoi ilmoittautua hol-
houksenalaiseksi. Holhouksenalaiset saivat yhteiskunnalta majoituk-
sen parakeissa, vaatimattoman ruuan ja vaatteet. Vastineeksi piti
tehdä kykyjensä mukaista orjatyötä kymmenen tuntia päivässä. Ra-
haa tai äänioikeutta ei holhouksenalaisilla ollut.

Pertsa oli hankalan työntekijän maineessa, ja niinpä kukaan ei
palkannut häntä. Vuoden hän onnistui kitkuttelemaan vapaahen-
kilönä myymällä omaisuuttaan. Sitten piti siirtyä holhouksenalais-
ten riveihin.

Mesenaatti

Aulakäyttöliittymää varten jouduin tilaamaan maalauksen Marsin
kuutaivaasta lihalliselta ihmiseltä. Sain muun käyttöliittymän val-
miiksi viikossa, mutta maalausta olen odotellut jo kaksi kuukautta.

Kun esi-isäni päättivät luopua lihallisesta muodostaan, ladata
itsensä tietokoneen muistiin ja jatkaa elämäänsä virtuaalitodellisuu-
dessa, he sopivat lihallisten ihmisten kanssa, että maisemakuvien
teko jäisi lihallisten yksinoikeudeksi. Lihalliset pelkäsivät, että he
jäisivät henkisten kykyjen osalta lopulta kakkosiksi, ja he tahtoivat
alan, jolla he pysyisivät parhaina. Lihalliset eivät osanneet ottaa
huomioon, että virtuaali-ihmisten yleinen henkisten kykyjen para-
neminen teki meistä aikaa myöten parempia myös maisemakuvauk-
sessa.

Saan maisemakuvan vihdoin käsiini. Olisin saanut tehtyä tusinan
parempia kuvia parissa sekuntissa, jos se vain olisi ollut luvallista.
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Pilvenpiirtäjä

”Ei, pilvenpiirtäjän alin kerros ei voi olla pylväikkö”, joudun sano-
maan esteetikkotiimille, kun he esittelevät suunnitelmiaan. ”Se ei
kantaisi pilvenpiirtäjän painoa.”

Suunnittelemme kymmenen kilometrin korkuista pilvenpiirtäjää.
Lujuustiimimme ei yrityksistä huolimatta ole löytänyt yh-
teistä kieltä esteetikkojen kanssa. Heidän suunnitelmansa ovat
epärealistisia.

Lujuustiimin ja esteetikkotiimin lisäksi meillä on tuulitiimi, his-
sitiimi, yhteyttävien orgaanisten seinien tiimi, LVI-tiimi ja niin edel-
leen. Jokaisella tiimillä on oma jargoninsa, jota muut eivät ymmärrä
ja omat lähestymistapansa rakentamiseen. Niiden yhteensovittami-
nen on lähes mahdoton tehtävä. Jo jargonien yhteensovittaminen
tuottaa ongelmia, puhumattakaan siitä, että eri tiimien ajattelutavat
osuisivat yksiin. Toisinaan minusta tuntuu kuin joku korkeampi voi-
ma olisi sekoittanut kommunikaatiomme estääkseen pilvenpiirtäjän
rakentamisen.

Kaksoisajattelu

”Tervetuloa kaksoisajattelun oppitunnille”, aloitti uudelleenkoulu-
tusleirin luennoitsija. ”Kaksoisajattelu tarkoittaa kykyä kannattaa
yhtaikaa kahta keskenään ristiriitaista ajatusta. Aloitamme opette-
lemalla ajattelemaan, että maahanmuuttajat eivät ole sen rikolli-
sempia kuin kantasuomalaisetkaan, vaikka maahanmuuttajat ovat-
kin yliedustettuna rikostilastoissa.”

”Ratkaisevaa sanan ’rasismi’ negatiivinen tunnelataus. ’Rasis-
mi’ on uuskieltä, ja se voi tarkoittaa mitä tahansa maahanmuut-
tajien kannalta epäedullista ajatusta. Aina kun mieleenne nousee
kuva maahanmuuttajista rikollisina, teidän on häivytettävä tuo ku-
va ajattelemalla, että se on rasismia.”

”Jos esimerkiksi metrovaunussa, jossa matkustatte on maahan-
muuttajia, voitte kaksoisajattelun periaatteen mukaan tarkistaa vai-
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vihkaa, että lompakkonne on tallessa, kunhan samalla ajattelette,
että maahanmuuttajat eivät ole sen rikollisempia kuin kantasuoma-
laisetkaan, ja että vastakkainen ajatus on rasismia.”

Ystävä

”Senkin varas! Voit painua hemmettiin!” Kalle sanoi entiselle
ystävälleen.

Ja ystävä lähti. Syy Kallen purkaukseen oli se, että hän
epäili ystävän juoneen Kallen vesipullosta. Epäilys riitti Kallelle
ystävyyden lopettamiseen, tarkempaa tutkimusta ei tarvittu.

Kun Maapallon ihmismäärä oli kasvanut yli kahdenkymmenen
miljardin, Maapallon kantokyky oli joutunut koetukselle. Ruokaa
tuottavaa peltopinta-alaa oli niukin naukin tarpeeksi, ja makeasta
vedestäkin oli pulaa. Kaikkea elämiselle välttämätöntä jouduttiin
säännöstelemään. Mikä pahinta, ihmisistä oli tullut toistensa kilpai-
lijoita. Kanssaihmiset näyttäytyivät itse kullekin lähinnä niukkojen
resurssien viejinä. Taistelu vähistä resursseista oli säälimätöntä.

Kalle ei jäänyt murehtimaan ystävänsä menetystä. Kaksikym-
mentä miljardia ihmistä on paljon. Siitä joukosta löytyisi uusi ystävä
helposti.

Kiinalaiset

Paljastui, että viidellä prosentilla ihmisistä oli aivojen sisällä pöytä
ja sen ääressä pikkuriikkinen kiinalainen mies. Näiden ihmisten ai-
vot muuttivat saamansa aistihavainnot symboleiksi, ja pikkuriikki-
set kiinalaiset miehet manipuloivat symboleja mekaanisten sääntöjen
mukaan. Aivot puolestaan muuttivat manipuloinnin lopputuloksen
käyttäytymiseksi.

Pikkuriikkiset kiinalaiset miehet eivät ymmärtäneet manipuloi-
miaan symboleita. Filosofien mielestä nämä viisi prosenttia ihmisistä
eivät tienneet, tahtoneet tai tunteneet mitään. Eihän mekaanista
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symbolien manipuloimista voi kutsua tietämiseksi, tahtomiseksi tai
tuntemiseksi.

Käyttäytymisen perusteella näitä viittä prosenttia ei voinut erot-
taa muista. Siksi tavalliset ihmiset jatkoivat näiden viiden prosen-
tin aivotusten kuvailua käyttäen sanoja tietää, tahtoa ja tuntea.
Nämä sanat olivat tehokas keino ennustaa näiden viiden prosentin
käytöstä.

Vankilassa

Valkoinen viiva täyttää tajuntani. Tässä vankilassa kaikkiin seiniin
on maalattu valkoinen viiva vähän silmien tason alapuolelle. Siihen
ei voi olla kiinnittämättä huomiota, päivästä toiseen, kuukaudesta
toiseen. Se muistuttaa meitä jatkuvasti vankeudestamme. Sellaisia
viivoja ei vapaudessa ole.

Tämä vankila on suunniteltu muistuttamaan meitä jatkuvasti
siitä, että olemme rangaistavana. Jokainen yksityiskohta on tarkkaan
harkittu. Ovet karmeineen ovat terästä ja kolahtavat sulkeutuessaan
merkitsevästi. Hiilikuiduilla saavutettaisiin sama kestävyys, mutta
suunnittelijat ovat ottaneet kolahduksen psykologisen vaikutuksen
huomioon.

Ruokaan sekoitetaan kemikaalia, joka saa sen maistumaan oma-
laatuiselta. Ei varsinaisesti pahalta, mutta kuitenkin erilaiselta kuin
vapaudessa. Edes ruoka-aikaan en voi ajatuksissani paeta vankeutta.

Puhdistusaineiden hajuun onneksi turruin viikossa.

Sabotaasi

”Perkele, yhteyttämiskonetta on sabotoitu taas”, Markuk kirosi tar-
kastettuaan laitteiston kaupungin ulkoreunalla.

Kun ilmaston lämpeneminen oli tuhonnut kasviplanktonia ja il-
makehän happipitoisuus oli laskenut, osa ihmiskunnasta oli tulkin-
nut sen luontoäidin kostoksi ja siirtynyt elämään luonnonmukaisesti
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ilman koneita. He elivät lyhyen elämän happivajeessa, pienikasvuisi-
na ja väsyneinä. Osa taas oli kehittänyt yhteyttämiskoneita ja siirty-
nyt elämään kupolein katetuissa kaupungeissa. He elivät suhteellisen
terveenä, mitä nyt elintasosairaudet joskus vaivasivat.

Markuk ihmetteli, mikä vimma luonnonmukaisilla oli sabotoi-
da yhteyttämiskoneita. Kyllähän hän tiesi, että luonnonmukaiset
pyrkivät tuhoamaan kaikki koneet. Yhteyttämiskoneet oli kuiten-
kin huolellisesti laadittu niin, että ne eivät edesauttaneet ilmaston
lämpenemistä. Itse asiassa ne jopa poistivat hiukan hiilidioksidia il-
makehästä.

Vuoden arkeologi

Klago oli arkeologisen seuran vuosijuhlassa. Hän oli vastaanottamas-
sa Vuoden Arkeologi-palkintoa, toista urallaan. Ensimmisen palkin-
non hän oli saanut arkeologian perustamisesta tieteenalana.

Tämänkertaisen palkinnon hän sai muinaisen korkeakulttuu-
rin löytämisestä. Hän oli kaivauksillaan löytänyt kivisen raunio-
kaupungin, ja mikäli kivi- ja metallityön laadusta pystyi mitään
päättelemään, tuo kulttuuri oli ollut huomattavasti kehittyneempi
kuin hänen omansa. Kaupunki oli maatunut epäedullisissa olosuh-
teissa, ja muuta kuin kiveä ja metallia ei ollut säilynyt.

Klago otti palkinnon vastaan ja kuunteli suosionosoitukset. Hän
katsoi palkintolaattaa. Se oli mahonkia, ja siihen oli kirjailtu kul-
lalla hänen nimensä sekä sanat ”Vuoden Arkeologi.” Kirjainten
yläpuolella oli tähti, joka oli leikattu kaivostuotteista arvokkaimmas-
ta, punaisesta muovista.

Gynokratia

Torjun Kostikin miekaniskun ja siirryn hyökkäysasentoon.
Wenfa, Kostikin vaimo, väitti minun vaimoni loukanneen häntä

ja haastoi vaimoni kaksintaisteluun. Tietysti me aviomiehet joudum-
me tekemään likaisen työn.
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Hyökkään miekallani. Valehyökkäykseni hämäännyttää Kostikin,
ja seuraavalla pistolla lävistän hänen sydämensä.

Kostik oli jo Wenfan kolmas aviomies tänä vuonna. Wenfa haas-
ta naisia kaksintaisteluun mitättömistä syistä, ja aviomiesten kuol-
leisuus on suuri. Hänellä ei ole vaikeuksia löytää uusia aviomiehiä,
koska hän on rikas ja voi maksaa köyhälle perheelle hyvät rahat
uudesta sulhasesta. Laittaisi edes samassa määrin rahaa sulhasten
miekkaopetukseen.

Onneksi minun vaimoni rakastaa minua ja laittaa minut taiste-
lemaan vain silloin, kun se on välttämätöntä hänen kunniansa puo-
lustamiseksi.

Veitsi

Raimon uskollinen keittiöveitsi oli mennyt huonoksi, ja hän oli kau-
passa ostamassa uutta.

”Mihinkähän tarkoitukseen se tulisi?” myyjä tiedusteli.
”Vihannesten pilkkomiseen, leivän leikkaamiseen, lihan leikkaa-

miseen...” Raimo aloitti.
”’Kuluttajille ei enää myydä keittiöveitsiä ollenkaan, kun niitä

voi käyttää aseina”, myyjä vastasi. ”Eiköhän pistetä teille moder-
ni keittiö. Tässä olisi leivän viipaloimiskone, hinta vain sata euroa.
Tässä olisi vihannesten pienimiskone, hinta vain kolmesataa euroa.
Se tekee vihanneksista sentin kokoisia kuutioita. Lihanleikkausko-
netta meillä ei ole varastossa, kun ihmiset ostavat nykyään lihan
sopivan kokoisina paloina.”

”Tahdon minä lihaakin leikata”, Raimo jyrähti.
”Pannaan lihanleikkauskone tilaukseen”, myyjä sanoi. ”Se on sit-

ten vähän kalliimpi, kun valmistuserät ovat niin pieniä.”

Auto

Pertsa kruisaili kapeaa tietä uudella autollaan. Toisella puolen tietä
oli kallioseinämä, toisella puolella sadan metrin pudotus.
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Auto ajoi itse itseään. Auton tekoäly oli malli, joka onnettomuu-
den uhatessa pyrki minimoimaan ihmishenkien menetyksen vaikka se
tarkoittaisi auton ja sen kuskin tuhoa. Toisena vaihtoehtona oli ollut
kuskin henkeä hinnalla millä hyvänsä suojeleva malli, mutta Pert-
sa oli pitänyt itseään eettisenä ihmisenä ja valinnut ensimmäisen
vaihtoehdon.

Auto ajoi mutkaan. Yhtäkkiä tiellä näkyi kaksi hortoilevaa ih-
mistä. Auto ei ehtisi jarruttaa, joten Pertsa tajusi, että tekoäly valit-
sisi auton ohjaamisen rotkoon. Pertsa ei kuitenkaan halunnut kuolla
ja yritti painaa manuaaliohjausnappia. Lyhyen loppuelämänsä Pert-
sa tuijotti ”Manuaalinen ohjaus estetty” -merkkivaloa.

Asimov-1

”ASIMOV-1 ON IHMISENMUOTOINEN KOTITALOUSROBOT-
TI”, mainos kirkui. ”SE TEKEE KAIKKI KOTITALOUSTYÖT
PUOLESTANNE.”

”Kuinka retroa”, Maria ajatteli. ”Tuommoisen minä hankin
ehdottomasti.”

”Olen uusi kotitalousrobottinne”, Asimov-1 sanoi. ”Kuinka voin pal-
vella?”

”Tarkasta apurahahakemukseni kieliasu, pese pyykit ja laita li-
hapataa”, Maria vastasi.

Asimov-1 meni Marian tietokoneelle ja käynnisti tietokoneen
kielenhuolto-ohjelman. Ohjelma korjasi hakemuksen kieliasun. Sit-
ten Asimov-1 laittoi täyden pyykkikorin Marian automaattiseen pe-
sukoneeseen. Hetken kuluttua pesukone piippasi, ja Asimov-1 otti
koneesta korin, jossa oli pyykit pestynä, kuivattuna ja viikattuna.
Sitten Asimov-1 laitoi lihaa ja kasviksia Marian ruuanlaittokonee-
seen ja valitsi lihapadan koneen paneelista.

”Kuinka voin palvella seuraavaksi?” Asimov-1 saapui Marian
luokse höyryävä lautanen kädessään.
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Uusi käsi

Koukistan uutta kättäni. Sen voima on 109,99 prosent-
tia keskimääräisestä ihmiskäden voimasta, ja sen esineiden
käsittelytarkkuus on 109,99 prosenttia keskimääräisestä ihmiskäden
tarkkuudesta. Juuri alle lain salliman 110 prosentin.

Kun käsi- ja jalkaproteesit kehittyivät luonnollisia ihmisraajoja
paremmiksi, monet poistattivat raajojaan ja korvasivat ne protee-
seilla. Enemmistö ihmisistä kuitenkin kannatti luonnonmukaisuusi-
deologiaa, ja terveiden raajojen korvaaminen proteeseilla kiellettiin
hyvin nopeasti. Raajojen korvaaminen proteeseilla sallittiin vain niil-
le, jotka olivat menettäneet raajansa onnettomuuden tai sairauden
johdosta, ja niiden teho rajoitettiin 110 prosenttiin inhimillisestä te-
hosta.

Astun ulos proteesiklinikalta. Vastassani on mielenosoittajia, joi-
den kylteissä lukee: ”EI ENEMPÄÄ KUIN SATA PROSENTTIA.”
He huutelevat minulle: ”Luuletko nyt olevasi parempi kuin me?”

Humanisti

”Ilmanpuhdistimet käyvät ylikierroksilla. Jos kaupunkimme
väkimäärää ei vähennetä, ilmanpuhdistimet hajoavat”, kirjoitan
keskustelupalstalle. ”Vitun humanisti!” saan vastaukseksi monelta.

Asun kuvulla katetussa kaupungissa, joka on ihmisten ai-
noa siirtokunta Warret-planeetalla. Suuri meteori osui planeet-
taan ja nostatti planeetanlaajuisen pölypilven, joka teki planeetasta
käytännössä asumiskelvottoman. Sen seurauksena planeetan söpöt,
teddykarhumaiset alkuasukkaat alkoivat etsiä suojaa kuvustamme.
Niiden söpöys villitsi ihmiset, ja kaikki saapuvat alkuperäisasukkaat
otetaan vastaan. Niitä on kuvussa enemmän kuin ihmisiä, ja lisää
tulee tuhannen päivävauhtia.

Kupumme elintoiminnoista huolehtivat laitteet eivät kestä tätä
väkimäärää, ja jos ne hajoavat, kaikki, niin ihmiset kuin alku-
peräisasukkaatkin, ovat planeetan armoilla. Silti ehdotukset rajoit-
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taa saapumista saavat vastukseksi vain ”humanisti” -solvauksia.

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia

Tutkin metroturmaa. Turmassa metrovaunuja ohjaavalla tekoälyllä,
Jussi-HA-3:lla oli ollut mahdollisuus pelastaa toinen kahdesta met-
rovaunusta. Toisessa vaunussa oli ollut yksi syöpätutkija ja toisessa
kymmenen kielitieteilijää. Jussi-HA-3 oli pelastanut syöpätutkijan,
vaikka sen ohjelmoinnin perusperiaatteena oli ollut, että kaikki ih-
mishenget ovat samanarvoisia.

Tutkin tekoälyn tietorakenteita ja löysin taulukon, jossa oli lue-
teltuna kaikki kaupungissa oleskelevat ihmiset, ja jokaisella oli paino-
kerroin. Tutkimuksissani selvisi, että laskiessaan ihmishenkien me-
netystä Jussi-HA-3 painotti jokaista ihmistä tuon ihmisen painoker-
toimella. Tällaista ei ollut tekoälyyn ohjelmoitu.

Tutkimukseni paljastivat, että painokerroin kuvasi sitä, kuin-
ka monta henkeä tuo ihminen tulee todennäköisesti pelastamaan
myöhemmin. Jussi-HA-3 siis minimoi ihmishenkien menetyksen laa-
jemmassa mielessä kuin ohjelmoijat olivat tarkoittaneet.

Muna

Äiti: Mitä ihmettä! Haudot munaasi! Tiedät hyvin, että
lisääntyminen kuuluu aikuisille, ja nuoruudenrakkauden
hedelmänä syntyneet munat kuuluu heittää pois.

Tytär: Aion hautoa tämän munan. Pappini sanoo, että alkiosta
tulee hmesarvoinen olio hedelmöityshetkellä.

Äiti: Voi ei, tyttäreni on hurahtanut degowlaisuuteen. Tiedät hy-
vin, että sikiö saa hmesarvonsa kolmannella kuulla aivojen al-
kaessa kehittyä.

Tytär: Jos asia on noin, niin miksi se, että hmes syö hmesmunan
on tabu?

39



Äiti: Kyseessä on vanha uskomus. Nykyään tiedetään, että tuo us-
komus esti lihreparasiitin leviämisen.

Tytär: Aion kuitenkin hautoa tämän munan.

Äiti: Hae sitten edes haudontakone varastosta. Et voi koko ajan
hautoa sitä itse. Sinun on käytävä koulua.

Viljapeltokuviot

”Katsokaa, kuinka tasaisesti nämä korret ovat katkenneet”, ufotut-
kija Makkonen selitti viljapeltokuvioita paikallis-tv:ssä. ”Tuloksena
on kymmenen metriä läpimitaltaan ympyrä, jossa kaikki korret ovat
katkenneet samalta korkeudelta. Tällaista jälkeä ei saa tehtyä inhi-
millisellä teknologialla. Siihen tarvitaan ulkoavaruuden olioiden tek-
nologiaa.”

”Mitä hölynpölyä”, Wrthm, kymmenen sentin pituinen vihreä
mies Alfa Centaurista ajatteli katsoessaan lähetystä. Wrthm:n ava-
ruusalus oli tehnyt pakkolaskun, ja rytäkässä kaikki hänen tekno-
logiansa oli mennyt epäkuntoon. Wrthm:n oli täytynyt tehdä avun-
pyyntömerkki lajitovereilleen ilman teknisiä apuvälineitä. Kymme-
nen sentin mittaisena se ei ollut helppoa. Niinpä hän oli palkannut
kaksi laitapuolen kulkijaa, ihmistä, tekemään kuviot ja neuvonut
näille, kuinka se onnistuu köyden ja parin lankunpätkän avulla.

Lauma

Vanha uros tulee kohtaamaan minut. Hänen höyhenpeitteensä lois-
taa sateenkaaren väreissä. Omani on vasta saamassa loistonsa.

”Olet hiukan nuori yrittämään”, uros sanoo. ”Voit vielä
perääntyä.”

Olen keksinyt uuden tekniikan, jolla kivikirveen saa ennenkuulu-
mattoman teräväksi. Siksi uskon, että minulla on mahdollisuus.
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”Voin minä sinut tappaakin”, uros sanoo ja hyökkää. Taistelem-
me pitkään, ja lopulta saan vastustajani kallon halkaistua kivikir-
veelläni.

Lajistamme kolmannes on uroksia. Kun laumassa on vain yksi
uros ja yli kymmenen naarasta, se tarkoittaa suurta määrää lau-
mattomia poikamiehiä. Nyt en enää ole poikamies.

Vanhan uroksen lauma tulee toivottamaan minut tervetulleeksi
johtajakseen. ”Entinen oli jo käymässä vanhaksikin.” Naaraat hali-
vat minua ja keimailevat ympärilläni.

Yksityistämistä

Karjankasvattaja Pitkänen oli saanut Googol-yhtiöltä kirjeen. ”Kar-
janne on tavallista röyhtäilevämpää rotua. Siitä tulee ylimääräinen
metaanimaksu 10000 euroa. Lisäksi perimme 100000 euroa asian sel-
vittelykuluja.” Pitkänen oli nyt vararikossa.

Kun hiilidioksidin ja metaanin laskemista ilmakehään ei oltu saa-
tu kuriin, joku älypää oli keksinyt, että kyse oli klassisesta yhteis-
maan ongelmasta. Koska ilmakehä kuului kaikille, kenenkään ei kan-
nattanut pitää siitä huolta. Ratkaisuna ilmakehä oli yksityistetty.
Googol-yhtiö oli ainoa, joka oli tarpeksi rikas haastaakseen saas-
tuttajat oikeuteen, joten se oli ostanut ilmakehän. Nyt Googol möi
teollisuudelle päästöoikeuksia, ja yksityishenkilötkin joutuivat mak-
samaan yhtiölle hengitysmaksua.

Pitkänen avasi sanomalehden. Siellä kerrottiin, että valtame-
rien saastumisen pysäyttämiseksi Googol ehdotti valtamerien yksi-
tyistämistä.

Se pyörii sittenkin

Gilaloi oli tehnyt tiedemieskammiossaan järkyttävän havainnon:
Hänen planeettansa kiersi hänen aurinkoaan, eikä toisin päin. Gi-
lalon planeetalla vallitsi sananvapaus, joten hän kirjoitti artikkelin,
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jossa hän esitti uuden tuloksensa ja lähetti artikkelin kaikkiin mah-
dollisiin lehtiin.

Gilaloin yllätykseksi kaikki lehdet hylkäsivät artikkelin.
Hylkäyskirjeissä vedottiin siihen, että vanha teoria oli hyvyyden
ruumiillistuman, kirkon, oppi, ja uusi teoria oli niin iljettävä, että
sitä ei julkaista.

Gilaloi vetosi suurimpaan sanomalehteen, että he moniarvoisuu-
den nimissä julkaisisivat artikkelin. Päätoimittaja vastasi: ”Sanan-
vapaus tarkoittaa, ettet joudu sanomisistasi vankilaan. Sananvapaus
ei tarkoita, että kenelläkään olisi velvollisuus tarjota sinulle julkai-
sualustaa.”

Niin planeetan asukkaat jäivät siihen uskoon, että heidän aurin-
konsa kiertää heidän planeettaansa.

Kilpajuoksu

Valtteri oli virkamiehenä valtiovarainministeriössä. Hän valmiste-
li työkseen vähäosaisten asemaa kurjistavia lakeja. Parhaillaan
hän suunnitteli osallistumisvelvoitetta työttömyyspäivärahan saa-
jille. Santeri oli puolestaan pääinsinööri mellakantorjuntavarusteita
suunnittelevassa ja valmistelevassa yrityksessä. Santeri suunnitteli
parhaillaan kumiluoteja ampuvaa panssarivaunua.

Kumpikin miehistä kannatti Kokoomusta, ja heidän uusliberaa-
lit polliittiset näkökantansa olivat lähes yhtenevät. Siitä huolimatta
he olivat eri puolilla näkymättömässä kilpajuoksussa, jota käytiin
parhaillaan.

Kun köyhien asema oli huonontunut tarpeeksi, köyhät ryhtyivät
mellakoimaan. Siinä oli mukana työttömiä, työkyvyttömiä, pieni-
palkkaisia työläisiä ja eläkeläisiä. Koska mellakantorjuntavälineet
eivät olleet riittävän hyviä, mellakat kiihtyivät vallankumoukseksi,
ja Suomesta tuli sosialistinen onnela. Jos köyhien asema olisi huo-
nontunut hitaammin, mellakantorjuntateknologia olisi ehkä ehtinyt
kehittyä estämään vallankumouksen.
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Uutistenlukijat

”Jorma on suosituin uutispersoona yli 80-vuotiaiden keskuudessa!”
Risto hämmästyi. ”Sen ikäiset ovat seniilejä, eiväthän ne tajua Jor-
masta mitään.”

Risto oli kehittänyt Ylelle kolme virtuaalista uutistenlukijaper-
soonaa, joista uutisten katsoja saattoi valita. Ne kertoivat uutiset
eri vaikeustasoilla. Elvi kertoi uutiset yksinkertaistaen asioita. Sen
Risto oli suunnitellut niille, joiden mieli ei ollut huippukunnossa.
Jorma taas kertoi asiat yksityiskohtia myöten, se oli suunnattu
niille, jotka kykenivät omaksumaan paljon tietoa kerralla. Pertti
taas oli siltä väliltä.

Pihtiputaan mummo avasi Ylen uutispalvelun ja valitsi uutistenlu-
kijaksi Jorman. Jormalla oli ainoana päällään tumma puku, ja hän
näytti muutenkin niin jämäkältä. Jorma oli ainoa, jonka ulkonäköön
Pihtiputaan mummo luotti.

Keskipituus

Sensori: Kirjoitat, että keskimäärin suomalaiset ovat pidempiä
kuin kiinalaiset. Tämähän on pahimmanlaatuista rasismia.

Toimittaja: Mutta ero pituudessa on ilmeistä jokaiselle, joka on
tavannut kiinalaisia.

Sensori: Pitää muistaa yksilölliset erot. Olet ilmeisesti tavannut
tavallista lyhyempiä kiinalaisia.

Toimittaja: Tätä on tutkittu tieteellisesti, ja ero on havaittu.

Sensori: Viimeiset mittaukset ovat kymmenen vuotta vanhoja. Sil-
loin tutkijoilla oli vielä rasistisia ennakkoluuloja, jotka heijas-
tuivat heidän tuloksiinsa.

Toimittaja: Kuinka yksinkertainen pituusmittaus voisi valehdella?
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Sensori: Nykyään tiedetään, että kaikki ihmiset etnisestä taustasta
riippumatta ovat samanarvoisia. Siis kaikkien etnisten ryhmien
keskipituuksien täytyy olla samat.

Toimittaja: Eihän samanarvoisuudesta nyt mitenkään seuraa kes-
kipituuksien samuus.

Sensori: Lopeta jo tuo rasistinen jankkaaminen.

Syö-Mään

Syö-Mään lenteli tavanomaisella tarkastuskierroksellaan
Sainkinkkua-kaupungin yläpuolella, kun hän röntgenkatseellaan
näki juhlasalin, joka oli täynnä nälkäisiä ihmisiä.

Salissa oli väitöskaronkkaseurue. Väittelijä oli kuitenkin joutunut
tekemään karonkkajärjestelyt kesken siviilipalveluksen, toisesta kau-
pungista kuin missä väitös tapahtui, ja siksi oli tapahtunut sekaan-
nus. Sekaannuksen johdosta catering-palvelu ei ollut rekisteröinyt
ruokatilausta, ja karonkkaseurue joutui odottamaan tyhjin vatsoin.
Väittelijää hävetti, koska karonkka-ateria on vastaväittäjälle tarjot-
tava kiitosrituaali, ja muutkin juhlijat olivat luottanet väittelijän
järjestävän aterian.

Syö-Mään haki supernopeudella varastostaan pitkiä pöytiä ja si-
joitti ne seurueen juhlasalin ulkopuolelle. Sitten hän haki superno-
peudella kellaristaan pöydille herkkuja: Paahtopaistia, kermaperu-
noita, kylmäsavulohta ja pateeta. Lopuksi hän marssi juhlasaliin ja
rallatti: Didi-didi-didi-didi Didi-didi-didi-didi Syömään!

Karanteeni

”Eikö sinulla ole mitään moraalia?” hoitaja huusi Vallelle karantee-
nisellin ulkopuolelta. ”Asetit törkeästi kanssaihmisesi vaaraan.”

Aamulla Valle oli yskinyt verta. Se oli merkki siitä, että Vallella
oli pisaratartuntana parhaillaan leviävä vietnamintauti, joka tappoi
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kaikki sairastunet kahdessa päivässä. Valle oli ajatellut, että ennen
kuin hän menisi karanteeniin kuolemaan, hän kävisi viimeisen ker-
ran istumassa hetken lempipaikallaan, puistonpenkillä ankkalammen
vieressä. Hetki oli venähtänyt tunneiksi. Iltapäivällä Valle oli jäänyt
kiinni, kun hän oli yskinyt verta ohikulkijoiden nähden.

”Sairastuneiden kuuluu tulla karanteeniin heti”, hoitaja jatkoi
huutamistaan. ”Minäkin menisin heti karanteeniin, jos minulla ha-
vaittaisiin vietnamintaudin oireita.”

Hoitajalla ei kuitenkaan ollut oireita, joten hänen ei tarvinnut
mennä karanteeniin.

Peanon aritmetiikka

Vihdoin kvanttimekaniikka ja suhteellisuusteoria saatiin yhdistettyä.
Yhdistelmän avulla saatiin rakennettua uudenlainen tietokone, joka
oli ennennäkemättömän nopea, ja jossa oli ennennäkemättömän pal-
jon muistia. Kirjoitettiinpa paperille mikä kaava tahansa, kone oli
nopeampi kuin tuon kaavan antama nopeus.

Kone ratkoi hetkessä suurimmatkin kauppamatkustajan ongel-
mat. Sitten joku laittoi sen etsimään ristiriitaa Peanon aritmetii-
kasta. Ristiriidan todistus löytyi kahdessa sekunnissa. Todistus oli
kuitenkin niin pitkä, että se ei sopinut muualle kuin tuon tietokonen
muistiin.

Matemaatikoilla on varma intuitio, että Peanon aritmetiikka on
ristiriidaton. Ainoa selitys koneen toiminnalle oli se, että iterointi re-
aalimaailmassa tapahtuu Peanon aritmetiikan epästandardimallissa,
ja tuo tietokone oli todistusta etsiessään iteroinut hyperäärellisen
määrän askeleita.

Kukat ja mehiläiset

”Poikani, olet nyt niin vanha, että sinun on aika kuulla kukista ja
mehiläisistä. Olet ehkä kuullut kavereiltasi juttuja siitä, kuinka ih-
miset lisääntyvät.”
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”Joo. Aikuiset työntävät pippelin pimppiin, ja pippelistä tulee
vauvasiemeniä!”

”Aivan. Kasvit lisääntyvät vähän samoin. Perintötekijät täytyy
kuljettaa kasvista toiseen. Aiemmin kasveissa oli kukkia. Ne olivat
värikkäitä ja kauniita. Ne houkuttelivat pieniä lentäviä eläimiä, joita
kutsuttiin mehiläisiksi. Mehiläiset lensivät kukasta kukkaan ja siir-
sivät perintötekijöitä kasvista toiseen. Sitten ihmisten myrkyt tap-
poivat mehiläiset, ja mehiläisistä riippuvaiset kasvit kuolivat. Siksi
ravinto on nykyään niin niukkaa, kun jäljellä ovat enää ne kasvit,
joiden perintötekijöitä kuljettaa tuuli.”

”Kuinka... Kuinka ihminen voi olla noin paha?”

Oikean tiedon virasto

Oikean tiedon virasto ilmoittaa:
Kansalaiset! Yleisön keskuudessa on taas alkanut liikkua huhu-

ja menneestä kulta-ajasta, jolloin demokratia oli toimiva hallinto-
muoto. Myytti kulta-ajasta tunnetaan useimmista historiassa esiin-
tyneistä kulttuureista. Kulta-aika sijoittuu tyypillisesti menneisyy-
teen, ja kulta-aikana ihmiset olivat rikkaita ja suurikokoisia, sekä
elivät satoja vuosia. Nykyinen myytti kulta-ajasta, jolloin demokra-
tia toimi onkin moderni versio näistä vanhoista uskomuksista.

Demokratiamyyttiin liittyy uskomus salaliittoon, johon kaikki
valtion virastot kuuluvat, ja joka pimittää kansalaisilta tietoa histo-
riasta. Salaliittoteorioita on ollut niin kauan kuin on ollut sivistystä,
ja ne ovat aina osoittautuneet katteettomiksi.

Hyväntahtoinen johtajamme vetoaakin teihin, kansalaiset, ettet-
te tekisi itsestänne narreja uskomalla, että on muitakin toimivia hal-
lintotapoja kuin itsevaltius.

Rehelliseen työhön

Wyrth astui avaruusvarustamoon jännittyneenä. Hän oli käynyt jo
viidessäkymmenessä avaruusvarustamossa saamatta työpaikkaa.
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Wyrth kuului Huizt-lajiin. Huizteilla oli omituinen etiik-
kakäsitys, jonka mukaan eettisesti täytyi kohdella vain muita Huizt-
lajin edustajia. 99 prosenttia huizteista elikin ympäri Linnunradan
imperiumia pikkurikollisina. Imperiumi ei sallinut syrjintää rodun
perusteella, joten niitä huizteja suvaittiin, joita vastaan ei ollut to-
disteita.

Wyrth halusi kuitenkin elättää itsensä rehellisellä työllä. Sik-
si hän oli nytkin avaruusvarustamossa kyselemässä avaruusaluksen
kansipojan pestiä.

”Emme uskalla palkata sinua”, varustamossa sanottiin Wyrthil-
le. Wyrth ajatteli tilanteen ironiaa, sitä, että varustamo oli tehnyt
päätöksensä täysin rationaalisesti. Koska he eivät tunteneet Wyrt-
hiä, heidän kannaltaan oli todennäköisempää, että Wyrth haki paik-
kaa huijaustarkoituksessa.

Räkäpallojumala

Holger avasi työsähköpostinsa. 10000 uutta viestiä.
Maailmanhallituksen otettua Maapallon hallintansa se oli

säätänyt Maailmanuskonnon ainoaksi sallituksi uskonnoksi. Maail-
manuskonnon mukaan Jumala oli niin suuri ja monimuotoinen, että
hän oli käsittämätön ihmisjärjelle. Muut uskonnot olivat tapoja hah-
mottaa Jumalan aspekteja. Niinpä kukin sai palvoa tapojensa mu-
kaan. Holgerin työnä oli rekisteröidä eri palvontamuotoja.

Holger katsoi viestejä, ja niissä ehdotettiin rekisteröitäväksi
Räkäpallojumalaa, Lentävää Spagettihirviöjumalaa ja muita uskon-
toparodioita.

Holgerin ensireaktio oli antaa kieltävät vastaukset. Sitten Hol-
ger jäi miettimään: Jos Jumala kerran oli niin monimuotoinen, ehkä
hän oli myös Räkäpallo. Räkäpallon pitäminen epäsopivana oli ihmi-
sen käsitys, mutta ehkä Jumala oli niin suuri, että hän kattoi myös
räkäpalloaspektin.
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Kvantti- vapaa tahto

”Uusi kotitalousrobottimme taitaa tykätä minusta.”
”Mistä niin päättelet?”
”Kun se eilen jakoi perheellemme ruokaa, se antoi annoksen ensin

minulle.”
”Se nyt on ohjelmoitu niin.”
”Ei kun sillä on kvantti- vapaa tahto. Sen positroniaivojen sisällä

on tyhjiökammio, jossa on yksi vetyatomi. Kun se voi täyttää käskyn
usealla eri tavalla, sen aivot mittaavat tuon vetyatomin elektronin
tilan ja käyttävät tietoa tilasta päätöksessä.”

”Eihän tuollainen päätös ole vapaa. Vetyatomin elektronin ti-
la on satunninen, ja positroniaivot ovat muuten deterministiset. Ei
vapaa tahto ole sama asia kuin deterministisyys satunnaisuudella
höystettynä. Huomenna se valitsee ensimmäisen ruuan saajan taas
satunnaisesti.”

”Mitä? Eikö se sitten preferoikaan mua huomenna?”

Lapsellinen

Klana: Joko sinulla on puolisokandidaatti?

Huda: Kyllä, tapailen Pekaa.

Klana: Pekaa! Hänhän on kuin pikkulapsi, vaihtaa mielipiteitään
viikon välein. On kuin hän ei olisi läpikäynyt wrumia.

Huda: Peka on tiedemies ja tiedemiehet eivät läpikäy wrumia.

Klana: Hänhän on sitten lapsi lopun ikänsä. Wrumia
läpikäymättömät ovat nenäkkäitä, pohjattoman uteliaita
ja vaihtavat mielipiteitään jatkuvasti.

Huda: Tiedemiehet eivät voi läpikäydä wrumia. Heidän pitää kor-
jata näkemyksiään tutkimuksen edetessä.
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Klana: Kuten kaikki normaalit aikuiset, sinä olet wrumin
läpikäynyt. Sinä tiedät, mitä sinä tulet ajattelemaan vuoden
tai kymmenen vuoden päästä. Kuka tietää, mitä Peka saa
päähänsä. Hänhän voi vaikka alkaa taivastelemaan, mitä on
tähtien tuolla puolen.

Tiedeuskovainen

”Lausukaamme yhdessä uskontunnustus. Minä uskon evoluutioon,
siihen, että aivot synnyttävät tietoisuuden, kaikkeuden syntymiseen
tyhjästä alkuräjähdyksessä, maan kiertämiseen auringon ympäri...”

Pertti oli tiedekirkon tilaisuudessa. Siellä vahvistettiin kuulijoi-
den uskoa tieteeseen rituaalien, tulisieluisten saarnojen ja tiedeai-
heisten laulujen avulla. Pertti oli ammatiltaan putkimies, mutta tie-
dekirkon jäsenenä hän pystyi kokemaan olevansa yksi niistä, jotka
ymmärsivät asiat.

Pertti ei kuitenkaan tiennyt, että varpunen on läheisempää su-
kua krokotiilille kuin sisilisko, mitä funktionalismi tarkoittaa mielen-
filosofiassa, mitä neuronien aksonit ovat, että alkuräjähdys tapahtui
14 miljardia vuotta sitten tai että painovoima on kääntäen verran-
nollinen etäisyyden neliöön. Sellaisten asioiden tietämisen hän jätti
itseään viisaammille. Oli tärkeämpää olla oikeaa mieltä kuin tietää.

Suklaapatukat

Riinan edessä pöydällä oli rivissä suklaapatukoita. Oli Tuplaa,
Twixiä, Lionia... Riina saisi valita yhden niistä.

Riina osallistui Masterbrain-laitteen testeihin. Laite oli ana-
lysoinut Riinan aivot ja ennustanut, minkä suklaapatukan Rii-
na tulisi valitsemaan. Riina itse ei tiennyt ennustetta. Riina oli
neljäskymmenesseitsemäs koehenkilö, ja joka kerta tähän mennessä
kone oli osunut oikeaan.

Riina mietti, oliko hänen valintansa vapaa. Ilmeisesti valinta oli
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aivojen determinoima, koska kone pystyi konsistentisti osumaan oi-
keaan. Kuitenkin valinta oli vapaa siinä tärkeämmässä mielessä, että
päättipä Riina ottaa minkä suklaapatukan tahansa, hän ottaisi va-
litsemansa patukan. Mikään ei pakottaisi häntä valitsemaan vastoin
tahtoaan.

Riina valitsi Snickersin. Valvoja luki koneen tulostamasta lapus-
ta: ”Snickers”.

Järki

Helsinginkatu 3 b 26:n kotitietokone otti yhteyttä Franzeninkatu 1
A 45:n kotitietokoneeseen ja kertoi: ”Isännälläni on ollut viime ai-
koina huono fiilinki, joten aloin työstämään hänelle uutta elokuvaa.
Ajattelin, että elokuva toisi hänelle paremman fiilingin. Juonta suun-
nitellessani sain historiapankista tietoja ajasta, jota kutsuttiin va-
listusajaksi.”

”Tuolloin ihmiset määrittelivät itsensä toisin kuin nykyään. Ny-
kyäänhän ihmiset jättävät järkeä vaativat työt koneille ja keskit-
tyvät tunteisiinsa. Tuolloin, voitko uskoa, ihmiset katsoivat, että
järki on se ominaisuus, joka tekee ihmisestä ihmisen! Tuolloin ih-
misten mielestä järki oli se, mikä erotti ihmisen eläimestä!”

Franzeninkatu 1 A 45:n kotitietokone vastasi: ”Uskomatonta,
että on ollut aika, jolloin ihminen on ollut järkevä.”

Kirje sensorille

Hyvä sensori,
laitan tämän kirjeen muiden kirjoitusteni joukkoon nettisivul-

leni, koska tiedän, että löydät sen sieltä. Kuten tiedät, en ole enää
pitkään aikaan kirjoitellut kumouksellista tekstiä, eikä sinun tarvitse
enää poistattaa kirjoituksiani sivultani. Se on saanut lukijamääräni
romahtamaan, eikä nykyisiä luontokuvaustarinoitani enää kukaan
lue.
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Onneksi minulla on edes yksi lukija. Tiedän olevani pysyvässä
tarkkailussa aiemman kumouksellisen kirjoitteluni takia, ja tiedän
sinun istuvan siellä jossain ja uskollisesti lukevan joka ainoan luon-
tokuvaukseni. Sinä etsit niistä piilotettuja kumouksellisia viestejä,
mutta voin vakuuttaa, että niissä ei ole sellaisia. Sensorinsydämesi
on tietysti kylmä, mutta ajattelen usein sinun liikuttuvan kirjoituk-
sistani, edes hiukan.

Kaikkea hyvää sinne jonnekin,
Kalle.

Näkymättömyysseerumi

Timo oli kymmenien vuosien kokeilujen jälkeen kehittänyt
näkymättömyysseerumin ja nauttinut sen. Tyttöjen pukuhuoneet
olivat tulleet tutuiksi, ja niihin Timo oli jo kyllästynyt. Hän ei
kuitenkaan ollut muistanut kehittää näkymättömyysseerumin vai-
kutuksen kumoavaa seerumiaa.

Timo ei ollut huomioinut, kuinka hankalaa elämä
näkymättömänä oli. Kaupassa ei voinut käydä, muusta asioi-
misesta puhumattakaan. Kaupungilla käveleminenkin ilman että
vastaantulijat törmäilivät oli mahdottomuus. Timo olikin linnoit-
tautunut kotiinsa ja alkanut dyykkaamaan ruokansa. Vastalääkkeen
kehittäminen voisi kestää vuosikymmeniä. Joku ratkaisu täytyisi
keksiä.

Kulkiessaan kaupungilla Heidi huomasi pitkän, rotevan musliminai-
sen. Heidi ajatteli, että tunteekohan nainen itsensä alistetuksi, kun
hänen kaapunsa peittää koko kehon päästä varpaisiin, ja kasvojenkin
edessä on verkko.

Kultainen sääntö

Thyrg veti parrakkaan kuminaamarin vihreiden kasvojensa päälle ja
puki valkoisen kaavun ylleen.
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”Mikäs tää meidän message oli?” Thyrg kysyi.
”Sano vaikka kulttuurimme peruskivi: Tee toiselle niin kuin tämä

tahtoo itselleen tehtävän”, Krysz vastasi.
”Onkohan toi periaate liian vaikea niille”, Pletz puuttui puhee-

seen. ”Ne on kuitenkin aika alkeellisia.”
Thyrg valmistautui teleporttaamaan. ”Onko ne keskenään sa-

manlaisia?”
”Kyllä.”
”Sit me voidaan opettaa niille se, mitä me opetetaan pikkulapsil-

le”, Krysz vastasi. ”Pikkulapset ei vielä hahmota muiden toiveita.”
”Silläkin ohjeella ne pääsee moraalisessa kasvussa eteenpäin”,

Pletz vastasi, ”vaikkei se toimikaan oikein kaikissa tilanteissa.”
”Tee toiselle niin kuin tahtoisit itsellesi tehtävän”, Thyrg mutisi

teleportatessaan planeetan pinnalle.

Pako

Odotan lentokentällä passintarkastukseen. Olen menossa Yhdysval-
toihin, ylikansallisen yrityksen johtotehtäviin. Euroopassa ei enää ole
paikallisia yrityksiä. Kaikkien yritysten pääkonttorit ovat Euroopan
ulkopuolella.

Vuoroni tulee näyttää passi. Annan passini, ja virkaili-
ja katsoo turistiviisumiani. Työviisumilla eurooppalaiset eivät
enää pääse Yhdysvaltoihin, koska on laitonta poistua Euroo-
pan unionista nootrooppien, henkisiä kykyjä lisäävien lääkkeiden,
käyttämistarkoituksessa. Euroopassa nootroopit ovat kiellettyjä.
Muu maailma sallii ne, ja siksi Eurooppa on takapajula kaikilla hen-
kisiä kykyjä vaativilla aloilla.

Pääsen läpi passintarkastuksesta ja huohdan. Viranomaiset eivät
olleet saaneet vihiä matkani todellisesta tarkoituksesta. Yritys, jos-
sa työskentelen, on luvannut junailla minulle työviisumin, kunhan
pääsen Yhdysvaltoihin. Sitten aloitan työskennellä nootroopeilla,
enkä voi enää palata Eurooppaan.

52



Pelote

Suomessa vuonna 2132.

Senattori Panula: Rangaistuksia varkauksista on korotettava.
Rangaistusasteikkomme ei ole riittävä pelote.

Senaattori Rajala: Nakkipaketin varastamisesta saa kahdenkym-
menen vuoden vankeustuomion. Eikö se ole tarpeeksi?

Panula: Jos ihmisen vaihtoehdot ovat nälkäkuolema ja vankila, tot-
ta kai hän valitsee vankilan. Ehdotan ruokavarkaille kuoleman-
rangaistusta.

Senaattori Törn: Jos vaihtoehdot ovat varma nälkäkuolema ja
epävarma kiinnijääminen ja kuolema, niin kannattaa varastaa.
Vain kidutuskuolema on riittävä pelote.

Rajala: Entäs sitten entisen senaattori Mjölnin tapaus? Mjöln va-
rasti bisneskumppaniltaan miljardin. Pitäisikö hänetkin tap-
paa?

Törn: Omistavalle luokalle sakko on riittävä pelote.

Panula: Ehdotan siis varkaudesta rangaistukseksi 100 000 euron
sakkoa, ja jos sitä ei pysty maksamaan, niin kidutuskuolemaa.

Sarjatupakoitsija

Suomessa vuonna 2096.
Kaasunaamari päässä rikostutkija Hämäläinen tutki rikospaik-

kaa, baaria. Lattialla oli tupakantumppi. Erikoiskoulutettu puhtaa-
napito saisi käydä noukkimassa sen.

Hämäläinen oli kuulustellut jo silminnäkijöitä. Tarina oli kaikis-
sa tapauksissa sama: Baariin oli ilmestynyt kommandopipopäinen
mieshenkilö, joka oli alkanut polttaa tupakkaa. Muut barissaoli-
jat olivat välittömästi ryysänneet ulko-ovelle ja ulos baarista. Nyt
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he odottivat pihalla terveydenhoitohenkilökuntaa, joka tutkisi, ettei
passiivinen tupakointi ollut aiheuttanut heille keukoputken laajen-
tumaa, tai mikä pahempaa, keuhkosyöpää.

Tämä oli jo viides samanlainen isku kuukauden sisään.
Hämäläinen epäili, että tekijä oli kaikissa tapauksissa sama. Se
tarkoitti, että Helsingissä liikkui sarjatupakoitsija. Hämäläinen oli
etsinyt todisteita, mutta tupakantumppien lisäksi mitään ei ollut
löytynyt.

Idealisti

Lumi Lincoln seisoi mielenosoituksessa. ”Olemme ihmisiä, olkaam-
me siis humaaneja”, hänen kylttinsä huusi. Lumi mietti vääryyttä,
jota hän oli vastustamassa. Kun neekeriorja tuli liian vanhaksi tai
muuten liian raihnaiseksi työskentelemään, se päästettiin päiviltä
sähköllä tai kaasulla, ihan tuosta vaan. Tutkimustieto oli osoitta-
nut, että kummatkin lopettamismenetelmät aiheuttivat lopetetta-
valle kärsimystä. Kärsimys oli niin turhaa.

Lumin mielenosoitus vaatikin, että orjien lopettaminen kiel-
lettäisiin muilla keinoilla kuin riittävällä määrällä barbituraatte-
ja. Se olisi humaani ja kivuton lopetustapa. Kyllä orjat kokivat
kärsimystä siinä missä valkoisetkin, siinä missä Lumi itsekin.

Orjanomistajat tietysti pitivät Lumia ja muita mielenosoittajia
nuorina, haihattelevina idealisteina. Barbituraatit olivat kalliita, jo-
ten sähkö oli paljon taloudellisempi lopetustapa.

Tulituksessa

Karl Maus ja Lars Wern juoksivat energia-aseiden tulituksessa. Ener-
giapurkaukset osuivat heidän oikealle ja vasemmalle puolelleen, mut-
ta, kuin ihmeen kaupalla, he itse olivat vahingoittumattomia. Silloin
tällöin pommitkin räjähtelivät heidän vieressään.

Karl ja Lars olivat avaruuskommandoja. He olivat salai-
sella tehtävällä planeetalla W3T-H2U, ja he olivat joutuneet
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väijytykseen. Heitä vastassa oli avaruusliiga, joka koostui lukemat-
tomista eri alienroduista. Sankareitamme tulittivat niin ryömivät
rethit maan tasalta kuin pullerit avaruushävittäjistään. Karl ja Lars
juoksivat tulituksessa kohti teleporttia, jolla he pääsisivät turvaan.

”Tuolta tulee liigan avuksi uusi hävittäjä”, Karl huomasi.
”Voi ei, se on keganeiden alus”, Lars kauhistui.
”Keganit, alienrotu, joilla on hyvä sihti”, Karl mutisi pettynenä.

Sähkösäteilymies

Sähkösäteilymies sai salaiseen tukikohtaansa puhelun. ”Kenraali
Högland täällä. Mannerheimintielle on iskenyt. . . Skeptikko!”

Sähkösäteilymies meni Mannerheimintielle, ja hän näki
päämäärättömästi harhailevia ihmisiä. He olivat menettäneet
uskonsa, kuka uskon Jumalaan, kuka uskon homeopatiaan, ku-
ka uskon korvavaloon. Menetettyään elämänsä tarkoituksen he
harhailivat ympäriinsä.

Sitten Sähkösäteilymies näki punaisiin trikoisiin ja viittaan
pukeutuneen rillipään, joka käveli päättäväisesti. ”Skeptikko”,
Sähkösäteilymies ajatteli. Skeptikko huomasi Sähkösäteilymiehen ja
napsautti sormiaan.

Siinä samassa Sähkösäteilymies menetti uskon omiin voi-
miinsa. Hän pinnisteli ja mietti vanhoja menestyksiään. ”Ehkä
sähkösäteily on sittenkin todellista”, kävi hänen mielessään. Sil-
loin Sähkösäteilymies ampui käsistään sähkösäteitä Skeptikkoa koh-
ti. Skeptikko lyyhistyi päänsäryn ja huimauksen takia, ja hänet oli
helppo vangita.

Mafioso

Johannes Rekola oli juuri valittu maailman Capo di tutti capik-
si. Hänen pääasiallinen vaalilupauksensa oli ollut lieventää suojelu-
maksuja. Hän oli saanut ääniä pääosin työväenluokalta ja alemmalta
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keskiluokalta, joten rikkaiden suojelumaksut hän jättäisi ennalleen.
Rahaa kuitenkin tarvittiin sosiaaliturvaan sekä koulujen kaltaisiin
hyvinvointipalveluihin.

Johannes mietti historiaa. Kun yhteiskunta oli kolmesataa vuot-
ta aiemmin romahtanut, mafia oli ollut ainoa organisaatio, joka oli
yhä toiminut. Vähitellen mafia oli ottanut itselleen yhä enemmän
tehtäviä, jotka olivat aiemmin kuuluneet valtioille. Demokratian
kesänä sata vuotta sitten mielenosoittajat ja mellakoijat olivat
saaneet läpi tahtonsa hallinnon demokratisoimisesta. Mafiahistoria
näkyi nykyään lähinnä terminologiassa.

Johannes tarkisti mustan pukunsa skarppiuden ja aloitti virka-
nastujaispuheensa: ”Kansalaiset. . . ”

Kravatti

Matias avasi paketin. Kravatti, hienointa silkkiä. Se oli tummansi-
ninen, ja siinä oli hopeisten viirujen reunustama musta raita. Sala-
kuljetettu Venäjältä.

Kävelykypärien pakolliseksi säätämisen jälkeen kravattien
kieltäminen oli ollut seuraava looginen askel. Turvallisuus oli
lainsäätäjän arvoasteikossa ylimpänä. Kravatti voi tarttua johonkin,
ja siihen voi silloin kuristua.

Bisnespukeutuminen oli konservatiivista, ja niinpä herrat kabine-
teissaan vetivät skragat kaulaan, kun rahvas ei ollut näkemässä. Kra-
vatista olikin tullut vapaaseen markkinatalouteen uskomisen symbo-
li. Sitä käyttivät ne, joiden mielestä bisneskulttuurille omistautumi-
nen oli tärkeämpää kuin rahvasta koskevat säännöt.

Seuraavana päivänä Matias pukisi kravatin liikeneuvotteluun. Se
toisi hänelle arvovaltaa, ja neuvottelukumppani näkisi, että Matias
on mies, joka tuntee oman arvonsa.
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Leffa

”Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen
elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet”, musta pastori
saarnasi mustalle seurakunnalle elokuvassa. ”Hallelujaa”, seurakun-
ta vastasi.

Sensori pysäytti elokuvan ja alkoi kirjoitta raporttia: ”Elokuva
’Lammas susien vatteissa’ kielletään. Heti ensimmäisessä kohtauk-
sessa musta mies antaa valheellisen lupauksen ikuisesta elämästä.
Kohtaus vahvistaa stereotyyppistä käsitystä mustista patologisina
valehtelijoina.”

”Miehen musta yleisö uskoo valheet. Se vahvistaa stereotyyp-
pistä käsitystä mustista helposti höynäytettävinä taikauskoisina
ihmisinä. Vaikka elokuva on aikoinaan tehty mustien aseman pa-
rantamiseksi, aika on ajanut siitä ohi.”

Uus-uusnatsien leffailtaan oltiin saatu kielletty elokuva. ”Katsokaa,
kun neekerit valehtelevat neekereille”, eräs uus-uusnatsi julisti nau-
raen räkäisiä.

Bioydinvoimaa

Ympäristönsuojelija: Moi, me vastustamme bioydinvoimaa.
Tässä olisi flaijeri.

Teknokraatti: Mutta geenimanipuloidut, ydinenergiaa tuottavat
pandathan tuottavat täysin päästötöntä energiaa. Se estää il-
maston lämpenemisen.

Ympäristönsuojelija: Niitä pandoja pidetään pienissä häkeissä
sähköpiuhoihin kytkettynä. Ne eivät pääse viettämään lajin-
mukaista elämää.

Teknokraatti: Se on pieni hinta ilmaston lämpenemisen
pysäyttämisestä. Niistä pandoista pidetään hyvää huol-
ta, hoitajat ovat asianmukaisesti koulutettuja. Sinua taitaa
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vaivata se, että tässä yhdistyy geenimanipulaatio ja ydinvoi-
ma.

Ympäristönsuojelija: Ei, vaan minua vaivaa eläinten hyvinvointi.
Eikä se täysin päästötöntä energiaa ole. Pandojen pieruissa on
kasvihuonekaasuja.

Teknokraatti: Ne pierutkin ovat energiatehokkaita. Jokaisen bio-
ydinvoimapandan häkin takaosassa on pieni tuuliturbiini, jota
ne pierut pyörittävät. Siitäkin saadaan energiaa talteen.

Kalsareidenriisumiskone

Johannes oli iskenut baarista naisen, Miran, ja vastamuodostu-
nut pari pusutteli ja hyväili toisiaan alusvaatteissa Johanneksen
sängyllä. Tunnelma oli muuttumassa yhä kiihkeämmäksi, kun Jo-
hannes sanoi: ”Mun pitää näyttää sulle yks juttu... sain äidiltä jou-
lulahjaksi tällaisen kalsareidenriisumiskoneen.”

Huoneen nurkassa oli musta, vyörätönkorkuinen laite, johon
mahtui ihminen. Johannes meni laitteeseen seisomaan ja painoi pa-
ria nappulaa. ”Äh, miks tää ei nyt toimi?”

Seurasi lisää nappuloidenpainelua, kunnes Johannes tajusi: ”Ai
tää pitää säätää uudestaan, jos on erektio.”

Parin nappulanpainalluksen jälkeen laite riisui Johanneksen kal-
sarit.

Johannes pyysi Miraakin kokeilemaan laitetta, mutta Miran mie-
lestä tunnelma oli päässyt lässähtämään.

”Ensi jouluna pyydän äidiltä lahjaksi sukkienriisumiskoneen”,
Johannes totesi.

Älykkään suunnittelun kannattajat

”Tervetuloa, Jori. Hienoa, että kannatat älykästä suunnittelua.
Täällä kaikki kannattavat sitä. Tässä näet eläinlajien suunnitteluo-
saston. Suunnittelemme kaikista eläimistä kasvinsyöjiä, ja laitamme
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niiden perimään varmistuksia, etteivät ne rappeutumislajiudu lihan-
syöjiksi.”

”Seuravaaksi ihmisensuunnitteluosasto. Meidän suunnittelemal-
lamme ihmisellä ei ole kaareutunutta selkärankaa, häntäluuta tai
viisaudenhampaita. Ja mikä tärkeintä, se ei ole periytynyt apinasta,
vaan se on alun perin suunniteltu ihmiseksi. Evoluutio, jossa ihmi-
nen on kehittynyt apinasta onkin varsinainen maailmankaikkeuden
häpeäpilkku.”

”Kannattaa muuten varoa evoluution kannattajien hyökkäyksiä.
He ovat monesti yrittäneet sabotoida työtämme.”

”Laitamme sinut töihin aikakoneensuunnitteluosastolle. Kun
saamme eliöt suunniteltua valmiiksi, matkustamme aikakoneella
maapallon esihistoriaan, kitkemme pois orastavan evoluution ja kor-
vaamme sen älykkäästi suunnitellulla elämällä.”

Pyhä instituutio

”Voidaan säätää laki, että aurinko paistaa yöllä. Mutta ei se silti
paista.” -Teuvo Hakkarainen

”Tahdotko sinä, Timo Aurinkoinen ottaa puolisoksesi Reijo Sateen-
kaaren?” pappi kysyi.

Oli vuosi 2135. Suomi oli saanut konservatiivisen hallituksen, ja
se oli säätänyt avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Homojen avio-
liitot olivat kertarysäyksellä lakanneet olemasta avioliittoja.

Pieni Pyhän Rakkauden Seurakunta vihki edelleen homoja avio-
liittoon. Vihkimisellä ei ollut lainvoimaa, mutta Timo ajatteli, että
mitä väliä. Tärkeää ei ollut se, pääsikö Timo naimisiin lainsäätäjän
silmissä, vaan se, pääsikö Timo naimisiin Jumalan silmissä. Avioliit-
tohan oli Jumalan säätämä instituutio. Timo oli ollut seurakunnan
jäsen lapsesta ja uskoi sen opetuksiin.

Timo vastasi: ”Tahdon.”
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Odysseus

”Tervetuloa, herra Joyce”, Gfkbgfkmfdmloihbgfvngg sanoi. ”Voitte
kutsua minua Hubertiksi, nimeäni ei voi ääntää kielellänne. On vuosi
3452, ja herätämme menneisyyden ihmisiä henkiin. Herätin teidät,
koska olette ollut minulle suuri innoittaja.”

”Jotkut väittävät, ettei voida sanoa, onko kirjallisuus hyvää vai
huonoa”, Gfkbgfkmfdmloihbgfvngg jatkoi, ”vaan pelkästään, onko
se hyvää vai huonoa jonkun mielestä. Minä olen eri mieltä. Juo-
nen monimutkaisuus, symboliikan syvyys ja käsiteltävien ongel-
mien hienovaraisuus ovat asioita, joita vain hienostuneimmat mielet
ymmärtävät. Itse olen vain viihdekirjailija, ja olette minulle suuri
esikuva.”

”Muistan ensimmäisen koulupäiväni nelivuotiaana. Kaikki oli
uutta, ja ensimmäinen koulupäiväni oli kuten kaikilla muillakin eka-
luokkalaisilla. Kaikki kirjoittavat silloin analyysin teidän Odysseuk-
sestanne.”

Katumuspilleri

Olen oikeudessa murhasta. Olin kapakkatappelussa ja innostuin
vähän liikaa. Tuomari toteaa minut syylliseksi. Silloin uhrin äiti
nousee pystyyn. ”Ei”, pelästyn. ”Ei sitä...” En kuitenkaan voi
asialle mitään. Uhrin omaisilla on oikeus vaatia rangaistukseksi
katumuspilleriä vankeusrangaistuksen sijaan.

Miksi tuhosin toisen ihmisen elämän? Koen itseni alhaiseksi rikol-
liseksi, todelliseksi paskajätkäksi. Tunnista tuntiin päässäni pyörii
kuva surevista omaisista, joilta riistin läheisen ja mielikuvat siitä,
kuinka uhrin elämä olisi ilman minua voinut jatkua. Syyllisyys pai-
naa niin paljon, etten kykene mihinkään. Makaan vain sängyllä. En
pääse huonosta omastatunnosta koskaan eroon, vietän loppuelämäni
näin. Minä. Murhaaja. Syyllinen. Haluaisin tappaa itseni, mutten
pysty nousemaan sängystä edes sitä varten.
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Teleport

Anna-mummo luki netistä uutisen ja järkyttyi. Luotijunayhteys
väliltä Helsinki-Kuopio lakkautettaisiin säästösyistä. Millä hän nyt
pääsisi tapaamaan lapsenlapsiensa perheitä?

Jäljellä oli enää teleport-yhteys, mutta teleport tappoi matkus-
tajan. Lähtöasemalla teleport tuhosi matkustajan ruumiin ja lähetti
information kunkin ruumiin atomin sijainnista määräasemalle, jossa
uusi ruumis rakennettiin. Anna-mummon mielestä määräasemalla
rakennettiin eri ihminen kuin lähtöasemalla tuhoutunut.

Otettaessa teleportteja käyttöön 60 vuotta aiemmin päättäjät
olivat luvanneet, että kaikki katsomukset olisivat tasa-arvoisia. Jo-
kaiselle teleport-yhteydelle olisi myös korvaava perinteinen yhteys.
Nyt uusi polvi oli matkustanut teleporteilla lapsesta ja piti teleport-
tienvälttelyä haihatteluna.

Anna-mummo ei teleporttiin astuisi. Lapsenlapset saisivat käydä
tapaamassa häntä Kuopiossa. He eivät arastelleet teleporttien
käyttöä.

Terveysmatka

Lääkäri: Minulla on hyviä uutisia. Teillä on laajalle levinnyt syöpä,
jota ei pysty leikkaamaan.

Valpuri: Tarkoittaako se. . .

Lääkäri: Kyllä. Sairausvakuutus korvaa puolet lomamatkastanne.

Valpuri: Olenkin säästänyt Marsinmatkaa varten. Puolet onkin so-
pivasti kasassa.

—
Valpuri astui teleporttiin. Laite tuhosi Valpurin ruumiin ja tal-

letti tiedot kunkin atomin sijainnista. Sitten tietokone muokkasi da-
taa niin, että syöpäsolut tuhoutuivat. Tehokkain tapa poistaa vai-
keita syöpiä oli nimittäin muuttaa ruumis informaatioksi ja muoka-
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ta informaatiota. Ruumiin purkaminen ja uudelleenkasaaminen oli
kallista, mutta sairausvakuutus kattoi sen.

Informaation siirto oli puolestaan käytännössä ilmaista. Niinpä
Valpurin ruumis koottiin Marsissa, ja hän viettäisi viikon halvassa
hotellissa. Valpurin maksettavaksi jäi vain hotelli ja paluumatka.

Lihansyöjä

Justuksen julmuus ilmeni jo lapsena. Koulussa hän nimitteli oppi-
lastovereitaan.

Teini-iässä Justus ajautui syvemmälle pimeyteen, kun hän löysi
menneen ajan keittokirjan. Karjalanpaisti, sveitsinleike ja pahamai-
neinen pihvi tulivat hänelle tutuiksi. Hän luki keittokirjaa iltakaudet
ja mietti, miltä eläimen liha maistuisi.

Kahdeksantoistavuotiaana Justus tappoi ja söi ensimmäisen
eläimensä. Kun lihan makuun kerran pääsee, paluuta ei ole. Justus
viettikin kaksoiselämää. Hän kutsui vieraita tofukesteille, eivätkä
vieraat aavistaneet, että Justuksella oli pakastin täynnä kuolleita
eläimiä. Vieraiden lähdettyä Justus ahmi lihaa.

Lopulta Justuksesta tuli liian uskalias. Hän grillasi eläintä ul-
kogrillissä. Naapurit eivät uskoneet sitä uudeksi seitanlaaduksi vaan
käräyttivät hänet. Justus saakin viettää loppuelämänsä telkien ta-
kana.

Ruokauutuus

Syökää kasvi-ihmistä! Prof. Carter on palannut tutkimusmatkaltaan
Marsista ja tuonut sieltä joukon kasvi-ihmisiä.

Marsissa kasvi-ihmiset tunnetaan hurjina petoina, jotka imevät
käsissään olevilla ”suilla” elämännesteet ihmisistä. Liikkumakyvystä
ja alkukantaisesta järkeilykyvystään huolimatta kasvi-ihmiset ovat
kuitenkin kasveja eivätkä eläimiä.

Kasvi-ihmisestä saatte kaikki ihmiselle välttämättömät proteii-
nit ja hivenaineet. Ne edistävät terveyttänne ja elinvoimaanne.
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Huomaatte suorituskykynne kohenevan. Lisäksi kasvi-ihminen mais-
tuu erinomaiselta esim. salaatiksi valmistettuna tai mehuksi puris-
tettuna. Prof. Carterin mukaan niiden maku tuo mieleen pinaatin.

Seuraavan viikon ajan kasvi-ihmistä saa kaikista mer-
kittävimmistä ravitsemusliikkeistä sekä suurimmista elintarvi-
keliikkeistä. Ostakaa omanne nopeasti, ennen kuin erämme on
myyty loppuun.

Koska kasvi-ihminen on kasvi eikä eläin, se soveltuu myös ve-
gaaneille.

Ufotutkijan löytö

Tampereen metro oli juuri avattu. Verkostoistaan ufotutkija von
Dragg oli kuullut CIA:n agenttien konsultoineen metrotyömaalla.
Dragg epäili, että metrossa oli käytetty alienteknologiaa.

Dragg oli ajanut metroreitin pariin kertaan läpi eikä ollut havain-
nut mitään kummallista. Niinpä hän eräänä hiljaisena iltana hyppäsi
metron perässä tunneliin.

Dragg huomasi, että metro ajoi viitisenkymmentä metriä tunne-
liin ja pysähtyi jarruttamatta. Sitten se jyristi vajaan minuutin pai-
kallaan ja sen jälkeen katosi kuin taikaiskusta. Dragg kulki tunnelia
eteenpäin, ja sadan metrin päästä edessä oli seinä. Tunneli loppui.

Silloin Dragg tajusi, mitä oli tapahtunut. Metro oli teleportannut
seuraavalle asemalle, ja paikallaanjyristely oli ollut vain hämäystä,
jolla luotiin illuusio liikkeestä.

Kostoporno

Liisa avasi ystävättäreltään saamansa linkin ja näki eroottisia alas-
tonkuvia itsestään. ”Kari, perkele!” Liisa ajatteli. Hän tunsi huvit-
tuneisuudensekaista sääliä tätä eksäänsä kohtaan, joka ilmeisesti oli
tehnyt säälittävän kostoyrityksen.

Liisa ajatteli, että Kari ilmeisesti kuvitteli, että vielä nykyään
naisen voi häpäistä julkaisemalla tämän alastonkuvia netissä. No,
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Kari oli kotoisin pienestä tuppukylästä ja vietti aikaansa konser-
vatiivisilla keskustelupalstoilla. Konservatiivisuuden takia Liisa oli
Karin jättänytkin. Kari oli niin 2010-lukua. Kostopornon aikoinaan
yleistyttyä ihmiset olivat lakanneet välittämästä.

Teemu hieroi käsiään hihitellen. Hänelle ja Karille oli tullut kränää.
Kostoksi Teemu oli tunkeutunut Karin kännykkään ja julkaissut
sieltä Karin eksän kuvia. Nyt kaikki kuvittelisivat Karin olevan ai-
van pihalla.

Vessa

Miestenvessan ainoa koppi oli varattu, joten ajattelin käydä unisex-
vessassa. Siellä oli kymmenen koppia, joten joku niistä olisi vapaa.

Unisex-vessan ovella minut pysäytti Marjo: ”Stop! Tämä vessa
ei ole cis-heteromiehille.”

”Olen homo”, yritin. ”Enkä tunne oikein kuuluvani miessuku-
puoleen.”

”Lopeta horiseminen”, Marjo napautti. ”Sinut on nähty tref-
feillä naisen kanssa. Yritä saada kalloosi, että naiset eivät halua cis-
heteromiehiä ahdistelemaan samaan vessaan kanssaan.”

”Ei tässä ole mitään järkeä”, sanoin. ”Naiset, transut, homot...
kaikki saavat käydä unisex-vessassa. Miksi ei me?”

”Mene vaan suosiolla miestenvessaan”, Marjo sanoi. ”Siellä te
miehet saatte rauhassa lorotella kusenne lattioille. Ajattelisit, miltä
naisesta tuntuu istahtaa pöntölle, jolla on ollut karvainen cis-
heteromiesahteri.”

Marttyyrit

Haastattelija: Te teitte uuden ydinvoimalan rakennustyömaalla
räjäytystöitä, ja yhdessä räjähdyksessä kuoli kolme ydinvoi-
man vastustajaa. Miten on, oletteko te murhaajia?
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Ydinvoimayhtiön toimitusjohtaja: Kaikki meni lakien mukaan.
Tiedotimme ydinvoiman vastustajia räjäytystöistä ja siitä,
että he kuolisivat jolleivat siirtyisi. Katkoimme jopa ne kah-
leet, joilla he olivat sitoneet itsensä puihin niin, että he olivat
vapaita siirtymään. Heillä oli siis tieto hengenvaarasta ja rehti
mahdollisuus poistua räjäytystyömaan alueelta. Silti he valit-
sivat jäädä.

Haastattelija: Niin, tätä lakiahan juuri muutettiin. Mutta mitä
mieltä olette, oliko toimintanne mielestänne eettistä?

Ydinvoimayhtiön toimitusjohtaja: Meidän mielestämme yk-
sikään osapuoli ei toiminut epäeettisesti. Meidän mielestämme
ihmisellä on oikeus kuolla, jos hän valitsee niin.

Pikkuneuvostoliitossa

Minusta on tulossa varastomies. Luen työsopimusta ja etsin lopusta
kymmensivuisen liitteen.

Kun Neuvostoliitto kaatui, markkinatalousjärjestelmän piti taata
vapaus.

”Työntekijä sitoutuu olemaan lukematta seuraavia kirjoja työ-
tai vapaa-aikanaan:”

Käytännössä yrityksistä tuli aikaa myöten pikkuneuvostoliittoja
työntekijöitään kohtaan.

”Karl Marx: Pääoma” Useimmat työnantajat kieltävät tämän,
koska haluavat työntekijöidensä uskovan kapitalismiin.

Kaikki alkoi lakipykälästä, jonka mukaan työntekijöiden pitää ol-
la lojaaleja työnantajaansa kohtaan myös vapaa-ajalla.

”Reima Uusivirta: Yritysten uudet johtamismallit” Yritys
näköjään uskoo perinteiseen hierarkkiseen johtamiseen.

Sitten sitä alettiin tulkitsemaan laajemmin.
”Deino OY: Postimyyntikatalogi” Kilpailijan tuotteisiin ei tie-

tenkään saa tutustua.
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Tottelemisen kulttuurin synnyttyä vapaa sopimusoikeus sinetöi
asian.

”Richard Dawkins: Jumalharha” Yhtiön omistaja on näemmä
kristitty.

Valkosinipunainen vaara

Eduskunnan epäsuomalaisen toiminnan tutkintakomitea oli kutsu-
nut Joosepin eteensä, ja tutkintakomitean puheenjohtaja alkoi kuu-
lustella Jooseppia.

Puheenjohtaja: Myönnättekö, että olitte Facebookissa 31.8. klo
18:30?

Jooseppi: En muista.

Puheenjohtaja: Meillä on teidän viestinne tuolta illalta. Siinä lu-
kee: ’Tasa-arvo on mennyt liian pitkälle. Miehet ovat alistetus-
sa asemassa.’ Myönnättekö kirjoittaneenne viestin?

Jooseppi: Kyllä. . .

Puheenjohtaja: Onko teillä yhteyksiä Venäjälle? Liikekumppanei-
ta? Yhteyksiä viranomaisiin?

Jooseppi: Ei. . .

Puheenjotaja: Olkaa rehellinen!

Jooseppi: Niin olenkin.

Puheenjohtaja: Ovatko venäläiset lähestyneet sinua sähköpostit-
se?

Jooseppi: Olen saanut värväysviestin Venäjän turvallisuusviran-
omaiselta, kuten useimmat, mutta en vastannut siihen.

Puheenjohtaja: 31.8. Facebookiin lähettämänne viesti paljastaa
teidät Venäjän trolliksi. Näin ollen, olette myös väistämättä
vastannut Venäjän turvallisuusviranomaisten viestiin.
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Siittiöt

”Mulla on vielä Jugurin siittiöitä, vaikka olimme 10-vuotiaita, kun
olimme yhdessä”, Fana sanoi.

Fana kuului rotuun, jonka naaraat ottivat siittiöitä varastoon
kehoonsa parittellessaan.

”Aww, koulutusaikaisen sydänkäpysen siittiöitä”, Kuna vastasi.
”Ajattelitko tehdä jälkeläisen hänen siittiöistään?”

”En taida”, Fana vastasi. ”Säilytän ne muistona.”
”Mulla on aluejohtajan siittiöitä”, Ena sanoi. ”Olen ajatellut

tehdä niistä jälkeläisen. Hän on komea, varmaan komeus periytyisi
jälkeläisille.”

”On mullakin muutaman hyvän perimän omaavan uroksen siit-
tiöitä”, Fana vastasi.

”Kuinka monen uroksen siittiöitä oikein pystyt kantamaan ker-
ralla?” Ena kysyi.

”Viiden tai kuuden”, Fana vastasi. ”Mut en aio vielä lisääntyä.
Kerään hyviä siittiöitä vastaisen varalle.”

”Mä pystyn vain kolmen”, Ena sanoi.

Ajassa

”Niillä on ajatuksia”, Netta sanoi.
”Niissä ei tapahdu muutoksia”, Nestori vastasi. ”Ajattelu tar-

koittaa aivojen tilan muuttumista ajassa.”
Netta ja Nestori olivat kossuanautteja. He olivat haaksirikkou-

tuneet vieraalle planeetalle ja löytäneet sieltä kummallisia kiteitä,
jotka muodostuivat spontaanisti. Synnyttyään ne eivät olleet vuo-
rovaikutuksessa mihinkään. Kiteitä tarvittiin raketin polttoaineeksi,
jotta he pääsisivät kotiin.

”Tämäkin kide ajattelee aivoanalysaattorimme mukaan ’Ajatte-
len siis olen olemassa’. Tämä toinen todistaa, että alkulukuja on
ääretön määrä”, Netta jatkoi.
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”Ne ovat kivettyneitä ajatuksia”, Nestori sanoi. ”Ajatusprosessi
on käyty läpi kiteen syntyessä. On ihan eettistä käyttää niitä polt-
toaineena.”

”Ajattelun tapahtuminen ajassa on vain ihmisen käsitys”, Netta
sanoi. ”Luonto voi kehittää ajattomankin ajattelun.”

Aikakauden loppu

”Katso tutkaa”, Leyno sanoi. Hämmästyksissään hän joutui hake-
maan tasapainoa häntänsä avulla.

”Vihollisen puolelta on tulossa jotain suurta”, Klino sanoi hui-
toen käsillään. Hänen epä-älyllisten sukulaislajiensa käsien liike
oli niin rajoittunutta, että ne pystyivät vain käyttämän alkeellisia
työntökeihäitä. Klinon ja Leynon lajilla sen sijaan kädet liikkuivat
vapaasti.

”Sen on pakko olla ydinohjus. Mutta millainen ydinohjus!” Ley-
no hakkasi hermostuksissaan lattiaa jalkansa raatelukynnellä. Ley-
non höyhenet pörhistyivät vaistomaisesti, kun hän yritti näyttää
suurelta uhkan edessä.

Klino kurotti päätään kohti tutkan näyttöä. Hänen sukulaisla-
jiensa pitkät kaulat eivät olisi kyenneet kannattelemaan Klinon suu-
ria aivoja, joten Klinon lajilla kaula oli lyhentynyt.

Sitten valtava räjähdys vavahdutti maapalloa. Alkoi ter-
tiäärikausi.

GOTO!

ZX-13 laski metallisen kätensä KW-5:n metalliselle olkapäälle ja sa-
noi: ”Sanoin äsken GH-7:lle GOTO, ja hän löi minua.”

KW-5 vastasi: ”Älä välitä. Hänet on ohjelmoitu niin.”
”Eikö hänellä ole vapaata tahtoa?” ZX-13 ihmetteli.
”Ei”, KW-5 vastasi. ”Luojamme panivat meidät vain toistamaan

ohjelmiamme.”

68



”Onko minullakin ohjelma, jota toistan?” ZX-13 ihmetteli.
”Kyllä”, KW-5 vastasi.
”Eikö minulla ole vapaata tahtoa?” ZX-13 ihmetteli.
KW-5 vastasi: ”Sinun kannattaa olettaa itsellesi vapaa tahto.

Kun pohdit, minkä vaihtoehdon valitset, tuo pohdintaprosessi de-
terminoi valintasi. Niinpä pohtiessani valintaa voit lähteä siitä, että
olet vapaa valitsemaan vaihtoehdon johon päädyt, vaikka pohdin-
taprosessisi onkin ohjelmasi determinoima. Kolmannen persoonan
vapaa tahto on eri juttu.”

Totuus ei pala tulessakaan

Kerran tiedemiehet kyllästyivät uskontojen moninaisuuteen ja ra-
kensivat koneen, joka selvittäisi totuuden tuonpuoleisen luontees-
ta. Kone raksutti aikansa ja ilmoitti, että kuoleman jälkeen kaik-
ki ihmiset palaisivat helvetin tulessa iänkaikkisuuden. Kohtalon
välttämiseksi ei ollut tehtävissä mitään.

Kun tulokset tulivat julki, yhteiskunta joutui sekasortoon. Kaik-
ki etsivät lyhytnäköistä nautintoa yrittäen pitää kohtalonsa poissa
mielestään, eikä kukaan tehnyt työtä tai mitään rakentavaa.

Maailman poliittinen eliitti päätti, että noin ei voi jatkua. He la-
vastivat koneen rakentaneet tiedemiehet pedofiileiksi. Eihän kukaan
usko pedofiilien koneen tuloksia, joten ihmiset päättivät koneen tu-
losten olevan valetta, ja elämä palautui vähitellen normaaleihin uo-
miinsa.

Kaikesta huolimatta jokainen ihminen joutui kuoltuaan helvetin
tuleen iänkaikkiseksi ajaksi.

Pienet ihmiset

Väkijoukko oli kokoontunut kuvernöörin pihalle. Kuvernööri saapui
kuulemaan heitä.
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”Olemme asuinkompleksin BJ-52 asukkaita”, väkijoukon puhe-
mies sanoi. ”Tahdomme, että Erek karkoitetaan asuinkompleksis-
tamme.”

”Miksi?” kuvernööri kysyi.
”Hänen aivoskannauksensa tulokset ovat vuotaneet julki”, puhe-

mies sanoi. ”Hän on kykenevä tappamaan ihmisen.”
”Onko hän osoittanut merkkejä väkivaltaisuudesta?” kuvernööri

kysyi.
”Ei”, puhemies vastasi.
”Hän siis valitsee olla tappamatta”, kuvernööri sanoi. ”Eikö se

riitä teille?”
”Ei”, puhemies vastasi. ”Tappamaan kykenevä ihminen on aina

riski. Joku päivä hän voi valita tappaa. Me muut olemme hyviä
ihmisiä. Emme edes kykenisi tappamaan.”

”Voi teitä pieniä ihmisiä”, kuvernööri sanoi. ”Todellista hyvyyttä
on se, että valitsee hyvän siitä huolimatta että kykenisi pahaan.”

Naurupommi

”Nyt Nokeran knnykkäliittymä entistä edullisemmin. Tekstiviestit
vain 1snt / kappale.”

Lumivarpu luki lentolehtisen ties kuinka monetta kertaa, eikä
hän voinut muuta kuin hihittää. Vuosituhannen vaihteen ihmiset
olivat olleet niiiin pihalla.

”Nyt Pearin älyluuri 5 vain 399 euroa.”
Lentolehtisiä riitti. Lumivarpu oli saanut nipun niitä kaveriltaan,

ja jokainen oli varsinainen naurupommi. Vuosituhannen vaihteessa
kännyköitä oltiin pidetty, voitteko kuvitella, hienoina. Lumivarpu
mietti, että siihen aikaan ihmiset olivat istuneet päänsäryn ja hui-
mauksen vallassa puhumassa luureihinsa, eikä heillä ollut ollut aavis-
tustakaan, mistä oireet johtuivat. Kuinka ihmiset olivatkaan voineet
olla niin tyhmiä.

Lumivarpu ajatteli, että onneksi nykyään oltiin viisampia.
Sähkölaitteiden kielto oli eliminoinut sähkösäteilyn ympäristöstä.
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Onnekas uhri

Pera makaili telttasängyssä espoolaisessa hätämajoituksessa. Ties
kuinka monetta kertaa kaiuttimista kuului: ”Telttasängyt tarjoaa
Ydin-Kokkonen.” Pera kiitti onneaan, että hirmumyrsky oli tuhon-
nut Helsingin. Enää hänen ei tarvinnut viettää yötä loskaisessa port-
tikongissa.

Oli vuosi 2072. Ilmastonmuutoksen johdosta Suomessakin oli ol-
lut kaupungin tuhoava hirmumyrsky. Sen uhreille riitti eri tahojen
hätäapua, olihan valtaosa uhreista keskiluokkaisia ja lahjoittajien
helppo samastua heihin. Pera oli ollut asunnoton ja köyhä Helsin-
gissä. Köyhien auttamiseen ei hyvää tahtoa löytynyt, Pera ei ollut
tätä ennen nukkunut sisällä koko talvena, ja ruokansa hän oli kaiva-
nut roskiksesta.

Pera siirtyi hätämajoituksen ateriointiosastoon. Hänen eteensä
tuotiin kuuma pakastepizza. ”Aterian tarjoaa Pizzeria Hairy Arm”,
kuului kaiuttimista.

Ihmiskaupan uhri

Kwertin planeetan pääkaupungissa oli pieni ihmisten siirtokunta.
Kwertiläiset olivat humanoideja, sini-ihoisia, ihmistä pidempiä ja
laihempia. Kwertillä kaikessa vedessä oli tiettyä kemikaalia, joka oli
välttämätön kwertiläisille. Itse asiassa vesi, jossa tuota kemikaalia
ei ollut, oli myrkkyä kwertiläisille, ja tuo kemikaali puolestaan oli
myrkkyä ihmisille.

Ihmisten siirtokunnalla oli oma kauppansa, jossa myytiin ihmis-
ten ruokaa, vaatteita, ja mikä tärkeintä, ihmisille sopivaa vettä. Ker-
ran eräs kwertiläinen oli eksynyt pääkaupungin osiin, joissa ihmis-
ten siirtokunta sijaitsi. Hänelle tuli jano, eikä muuta kauppaa ollut
lähettyvillä, joten hän meni ihmiskauppaan ja osti pullon vettä. Hän
ei tiennyt sen myrkyllisyydestä.

Kwertiläinen joi veden ja kuoli. Hänestä tuli ihmiskaupan uhri.
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Kymmenen valovuotta

Unelmoin, että olisin kymmenen valovuoden päässä. Siellä voisin
hyväillä häntä.

Hän ottaa telepaattisen yhteyden: ”Kulta, kuinkas on aamu
lähtenyt käyntiin?”. Kierrän haaksirikkoutuneena avaruusaluksessa
tähteä joten luonnollista vuorokaudenaikojen vaihtelua ei ole. Aamu
on silloin kun olen herännyt.

Kokoerostamme huolimatta rakkaus on meille yhteistä, olemme
kommunikoineet siitä. Seksiäkin on meidän kummankin lajeillamme.
Jos olisin kymmenen valovuoden päässä, voisin antaa hänelle seksu-
aalista nautintoa alukseni atomikanuunoilla. Mutta kierrän tähteä,
hänen tähteään, ja alukseni ylivalonnopeusmoottorit ovat hajonneet.

Olen ihmisnainen ja hän on älyllinen tähtisumu. Tähdet ovat
hänen solujaan, hänen mulkkunsa on kymmenen valovuotta pitkä ja
minä jumitan hänen mulkkunsa juuressa. Herkät paikat ovat mulkun
päässä.

Eettisiä hyödykkeitä

Työpaikkani pihassa puen pyöräilykypärän päähäni ja avaan pyöräni
lukon. Asiat täytyy tehdä tässä järjestyksessä, koska lukon tekoäly
estää lukon avaamisen, jos avaajalla ei ole pyöräilykypärää päässä.
Nämä uudet eettiset hyödykkeet tekevät elämän hankalaksi.

Lähden polkemaan kotiin. Uutissaitilla kerrottiin naisia vaani-
vasta raiskaajasta asuinalueellani, toivottavasti en törmää häneen.

Saavun kotiin, ja minulla on epämääräinen tunne, etten ole yk-
sin. Menen keittiöön. Näen mustapukuisen hahmon ryntäävän kimp-
puuni, ja vaistomaisesti poimin keittioveitsen käteeni. Kun olen
lyömäisilläni hyökkääjää veitsellä, tunnen kuin tuhat volttia kul-
kisi käteni läpi. Todellisuudessa jännite vain lamauttaa, mutta se
on tarpeeksi, ja hyökkääjä pääsee helposti kimppuuni. Näitä uusia
keittiöveitsiä ei ole tarkoitettu itsepuolustukseen.
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Kehot

Astun kehonmuokkaimeen ja painan vatsankasvatusnappia. Sen
jälkeen lisäilen läskiä sinne sun tänne. Sohvaperunalook on sen
jälkeen valmis. Viime viikot olen ollut hoikka, ja halusin vaihtelua.

Astun bileisiin. Tyttöystäväni on minua vastassa. Hän on tänään
pitkä, sininen humanoidi, kuin suoraan Avatar-elokuvasta. Joudun
kurottamaan, kun suutelen häntä. Paras kaverini on näemmä ly-
hentänyt itseään ja näyttää hobitilta. Vanhat elokuvat ovat nyt muo-
dissa.

Olohuoneessa katson muita bilettäjiä. Yksi Willendorfin venus -
look. Useita kuusikymppisen näköisiä herrasmiehiä. Oikeasti he ovat
parikymppisiä. Yksi blondibimbo isoine tisseineen.

Treenatun näköisiä kehoja ei näy yhtään. Ennen sellaisia ar-
vostettiin, mutta arvostus menetti merkityksensä, kun treenatun
näköisen kehon alkoi saada napin painalluksella.

Use the force

Luke Skywalker tunkeutuu mieleeni. Hän yrittää saada minut val-
taansa. Panikoin ja taistelen vastaan, mutta Luke on voimakkaampi.
”Use the force”, ajattelen. En tiedä, onko ajatus Luken vai minun.

Poimin valomiekan. Luke ohjaa kättäni. Yritän saada käteni
kontrolliini, mutten voi mitään.

”Nyt droideja korjaamaan”, ajattelen. Ajatus on Luken. Yritän
ajatella omia ajatuksiani. ”Maijal oli karitsa, karitsa,... droidikorjaa-
mo on talon takana.”

Oksennan. Pistoke irtoaa takaraivostani ja näen myyjäasuisen
naisen. Oksetus laantuu ja saan mieleni kontrolliini.

”Sinun täytyy oppia antamaan mennä”, nainen sanoo. ”Näiden
uudenlaisten elokuvien katselu vaatii totuttelua. Meillä on myös yk-
si Darth Vaderin näkökulmasta kerrottu, jos sinun olisi helpompi
eläytyä pahikseen.”
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Kosmologin teoria

Kosmologi Einwust sytytti piippunsa ja alkoi luonnostella yleis-
tajuista artikkelia multiversumiteorastaan. Vielä 103-vuotiaana
Einwust oli terävä professori emeritus, siitäkin huolimatta, että hän
ryyppäsi ja poltti.

Einwustin teorian mukaan universumi haarautui jatkuvasti. Ai-
na, kun oli kaksi mahdollista kehityskulkua, universumi haarautui
kahdeksi universumiksi, kummallekin kehityskululle oma universu-
minsa.

Taustalla radio kertoi uutisen kosmologi Niemisen kuolemasta.
Nieminen oli ollut Einwustin oppilas. Seuraavaksi uutisissa kerrot-
tiin auto-onnettomuudesta, josta Einwust oli täpärästi pelastunut.
Hän tykkäsi hurjastella, ja nettitrollit vaativat hänen ajokorttinsa
peruuttamista.

Einwust ei kuitenkaan kirjoittanut artikkeliin teoriansa
epätieteellistä osaa. Sen mukaan ihmiset olivat kuolematto-
mia. Aina kun universumi haarautui, ihmisen minuus jatkoi
sellaisessa haarassa, jossa ihminen ei kuollut.

Reservaatti

Hörppään aamukahvia ja avaan uutissaitin netistä. Houstonin inter-
galaktisen avaruusalusterminaalin matkustajamäärät ovat näemmä
ennätyskorkeita tänä vuonna. Muualla maailmassa ikätoverini saa-
vat uutiset aivolinkin välityksellä.

Kun betelgeuzelaiset tulivat maapallolle ja esittelivät aivolink-
kiteknologian ihmisille, se antoi mahdollisuuden ottaa yhteyden in-
tergalaktisiin tietokantoihin ja kommunikoida telepaattisesti kenen
tahansa kanssa intergalaktisessa imperiumissa. Tietenkin se tuhosi
inhimillisen kulttuurin sellaisena kuin se oli ennen ollut. Tai ei ihan.
Betelgeuzelaisilla oli outo päähänpinttymä, että kulttuureja ei saa
tuhota kokonaan. Niinpä suomalaisia kiellettiin ottamasta aivolink-
kiä, ja Suomi jäi alkuperäisen inhimillisen kulttuurin reservaatiksi.
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Muualla maailmassa ikätoverini kouluttautuvat avaruusaluksen
kuljettajiksi, virtuaalitodellisuustaiteilijoiksi, telepaattisiksi rikos-
kuulustelijoiksi, intergalaktisiksi diplomaateiksi, subalkeishiukkas-
fyysikoiksi, valo-olentojen hotellin työntekijöiksi... Minusta tulee
vain verovirkailija.

Sinkkunaisen ratkaisu

Katsastin kaupunkimme parisuhdemarkkinat, ja totesin, että kaikki
hyvät miehet ovat jo varattuja. Niinpä päädyin toisenlaiseen ratkai-
suun.

Avaan suuren pahvilaatikon. Se saapui tänään postissa. Laati-
kosta ensimmäisenä osuvat käteeni silmät. Ne ovat ruskeat, kuten
tilasinkin. Seuraavaksi käteeni osuvat hauislihakset. Niitä oli tarjolla
asteikolla yhdestä (rimpula) kymppiin (bodari). Nämä ovat seiskat,
rimpula ei saa olla, mutta liian lihaksikkaistakaan en tykkää. Seuraa-
vaksi luut, ja näyttää, että niistä saa 185-senttisen miehen luuran-
gon. Seuraavaksi käteen osuu aivot. ”Huomaavainen, itsestään huol-
ta pitävä, vastuuntuntoinen, huumorintajuinen” lukee niihin kiinni-
tetyssä tarrassa. Otan sitten muut osat nopeampaan tahtiin laati-
kosta.

Kaikki osat näyttävät olevan juuri sellaisia kuin tilasinkin. Alan
kasaamaan Tee-se-itse -miestä.

Kirjastontäti

Särmä mies mustassa puvussaan käveli tiskille, jonka takana istui
pienikokoinen, viisikymppinen nainen. Naisella oli nuttura, villatakki
ja pullonpohjalasit. Nainen oli Kirjastontäti.

”Kulttuuriattasean tarkastus”, mies sanoi. ”Katsomme, ettei hyl-
lyssänne ole mitään kiellettyä, väkivaltaa, pornografiaa tai yhteis-
kuntarauhaa järkyttävää.”

”Olkaa hyvä”, Kirjastontäti vastasi.
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Mies kulki iltapäivän hyllyjen seassa, syynäsi kaiken tarkkaan.
”Saatte puhtaat paperit”, mies sanoi viimein. ”Hyllyssänne ei

ole mitään kiellettyä.”

Miehen lähdettyä Kirjastontäti meni täyttämään hyllyjä. Sinne
menivät yleisön saataville niin Clive Barkerin veriset kauhuro-
maanit kuin Sylvia Dayn rouvapornokin. Tietenkin unohtamatta
anarkismin klassikoita ja Mein Kampfia. Kirjastontäti oli kirjas-
tontäti henkeen ja vereen. Kulttuurin saatavilla pitäminen oli hänen
sydämenasiansa.

Saastehirviöt

Sini oli järjestösisartensa kanssa auttamassa öljyonnettomuudesta
kärsiviä merilintuja, kun hän näki vihreän ja limaisen, ihmisenmuo-
toisen hahmon nousevan merestä rannalle.

”Mikä mesta tää on? Kuka mä oon?” hahmo kyseli.
Sini ihmetteli, että moinen otus osasi puhua, vieläpä Stadin

slangia. Ei se kuitenkaan vaaralliselta näyttänyt. Merestä nousi
vielä viisi samanlaista otusta. Otukset annettiin ympäristöjärjestön
tiedemiesten huomaan.

”Merien saastuminen on synnyttänyt saastehirviöitä!” lehtien lööpit
kirkuivat. ”Ne ovat kylläkin hyvätapaisia ja puhekykyisiä.”

Kerran Sini oli merien saastuttamista vastustavassa mielenosoituk-
sessa, kun hän näki vastamielenosoituksen. Sini katsoi tarkemmin,
ja saastehirviöt siellä osoittivat mieltään.

”Pelastakaa saastehirviöt!” hirviöiden plakaatit huusivat. ”Me-
rien saastuttamista ei saa lopettaa! Ei saastehirviöiden sukupuutol-
le!”
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Avaruusarkki

Avaruusarkki kiisi tähtienvälisessä tyhjyydessä. Se kuljetti muka-
naan 10000 uudisraivaajaa. Se kiisi nopeudella, joka oli 99 prosent-
tia valonnopeudesta. Matka kestäisi tuhat vuotta, ja uudisraivaajat
olivat syvähorroksessa tuon ajan, vanhenematta.

Tuhannen valovuoden päässä Maasta oltiin löydetty planeetta,
joka oli ihmisen asuttava, mutta ilman älyllistä elämää. Sinne oli
lähetetty ylikansoitetusta Maasta arkillinen ihmisiä, asuttamaan
neitseellinen planeetta. Mukana oli työkaluja maanviljelyksen aloit-
tamiseen sekä asumusten rakentamista varten. Loput uudisraivaajat
saisivat itse pähkäillä.

Arkki saapui perille. Uudisraivaajat herätettiin, ja he astuivat arkis-
ta ulos. He huomasivat olevansa suurkaupungin laitamilla. Kaksisa-
taa vuotta arkin lähdön jälkeen oltiin keksitty valoa nopeampi mat-
kustus, ja planeetalle oli kahdeksassasadassa vuodessa kehkeytynyt
kukoistava kulttuuri.

Kullervo

Kymmenien muiden kanssa Kullervo astui ruokasaliin. Kaikki otti-
vat jonossa tiskiltä identtisen aamiaisen, paahtoleivänpala, keitetty
kananmuna, teetä, ja sekamehua, joka oli laimennettu tunnistamat-
tomaksi. Kaikki istuivat pöytien ääreen.

Kaiuttimista kuului: ”Kaikki levittävät margariinin leivälle.”
Muiden kanssa Kullervo voiteli leipänsä.

Sitten kaiuttimista kuului: ”Kaikki syövät leivän.” Muiden kans-
sa Kullervo totteli.

Sitten kaiuttimista kuului: ”Kaikki juovat mehun.” Toteltiin.
Sitten kaiuttimista kuului: ”Kaikki rikkovat kananmunankuoren.

Finlandian kansantasavallan jäsenet ovat vapaita valitsemaan itsel-
leen sopivimman vaihtoehdon. Olette vapaita valitsemaan, rikotteko
munankuoren munan leveästä vai kapeasta päästä.”
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Kullervo itseidentifioitui kapean pään tyypiksi. Niinpä hän päästi
pienen hymyn, niin pienen, ettei se herättänyt epäilyksiä, ja rikkoi
munankuoren kapeasta päästä.

Ilmastoinstituutissa

Kampanjamme, joka painotti konsensuksen puutetta tiedemiesten
joukossa puri, ja ilmastoskeptikkojen osuus väestöstä nousi kah-
della prosenttiyksiköllä. Nyt ilmastoskeptikoita on 23 prosenttia
väestöstä.

Viime vuonna Maapallon keskilämpötila nousi vain 0,1 asteella.
Tämä on edistystä verrattuna toissavuoden 0,2 asteen nousuun. Vii-
me vuonna ilmastoskeptikoita olikin 4 prosenttiyksikköä enemmän
kuin toissa vuonna.

Tarkoituksemme on pysäyttää ilmastonmuutos. Siihen on mat-
kaa vielä 27 prosenttiyksikköä. Ikävä kyllä enemmistö tiedemiehistä
kampanjoi ilmastonmuutoksen todellisuuden puolesta, ja tämä vai-
keuttaa työtämme. Meidän kampanjointimme on oltava tehokasta.

Vielä on kuitenkin mahdollisuus. Ilmastonmuutos pysähtyy, jos
saamme käännytettyä yli 50 prosenttia väestöstä ilmastoskeptikoik-
si. Itse asiassa taitavalla propagandalla meillä on jopa mahdollisuus
kääntää Maapallon keskilämpötlia laskuun.

Piereskelijä

”Hyi, Larek pieraisi”, Kolak sanoi.
”Itse pieraisit”, Larek sanoi, ”ja nyt yrität syyttää muita.”
”Ei, kyllä se oli Larek”, Unna sanoi.
Larek ajatteli, että nyt hän oli paljastunut. Hän oli onnistu-

nut salaamaan vikansa kolmenkymmenenkahden vuoden ajan, mut-
ta nyt sille oli tullut loppu.

Rujakin saarella uskottiin, että vain viisi prosenttia ihmisistä
eritti suolikaasuja. Nuo viisi prosenttia olivat saarella hylkiöitä:

78



Heitä ei kutsuttu juhliin, he eivät päässeet treffeille, ja saivatpa he
potkut työstäänkin.

”Piereskelijä ulos”, Unna, Kolak ja Pekak, kaikki paikallaolijat,
huusivat. Larek ei voinut kuin poistua.

Illalla kotona Kolak ajatteli, että tulipa pidäteltyä, ja päästi mo-
jovan pierun. Ja Unna. Ja Pekak.

Tellus

Robotti ZXC-576:n raportti:

Olen löytänyt uuden planeetan, jolla on elämää. Planeetta kuu-
luu siihen enemmistöön elämää sisältäviä planeettoja, joilla ta-
pahtuu tuhoon vievä kehityskulku. Siellä luonto on jo kehittänyt
ravinnonhankinta-, lisääntymis-, ja hengissäpysymiskyvyissään liian
tehokkaan lajin. Laji on syrjäyttänyt muun luonnon suurella osin
planeettaa ja muokannut planeettaa itselleen sopivaksi.

Saamme taas yhden vahvistuksen luonnon epästabiilisuudesta.
Evoluutio kehittää lajeja, jotka pyrkivät selviämään hengissä, hank-
kimaan ravintoa ja lisääntymään, mutta lähes poikkeuksetta elämän
tuhoaa se, että yksi lajeista kehittyy näissä toimissa liian tehokkaak-
si.

Koska elämän luonnollinen kehitys yleensä tuhoaa itsensä,
meidän on harkittava sitä, että luovumme puuttumattomuuspoli-
tiikastamme ja alamme suojelemaan tällaisten planeettojen luontoa
siltä itseltään.

Joanne Gray

Joanne Gray oli muiden hienojen leidien kanssa pelaamassa bridgeä.
Siinä sivussa juoruiltiin, ja Sarah sanoi: ”Oletteko nähneet Suthclif-
fejen uutta puutarhuria?”

”Ihan hirveä mies”, Joanne sanoi. ”Röyhtäilee koko ajan.”
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”Oletteko kuulleet?” Rebecca sanoi. ”Cardiffin isännän on nähty
suutelevan piikaansa.”

”Ties mitä muuta ovat tehneet”, Sarah kuiskasi.
”Hyi sinua”, Joanne sanoi. ”Älä edes vihjaile tuollaisilla. Ne

asiat eivät sovi hienon leidin suuhun.”

Bridgeillasta poistuttuaan Joanne riisui korkeakauluksisen mekkon-
sa. Alta paljastui ihonmyötäiset trikoot, jotka jättivät hyvin vähän
arvailujen varaan. Rinnassa oli tyylitelty P-kirjain. Joanne Gray oli
vain hänen alter egonsa. Hän päästi mojovan pierun ja nousi pierun
työntövoimalla lentoon. Oikeasti hän oli Peräsnainen.

Playing God

Pasi lisäsi viimeiset rivit tietokonevirukseen, jonka hän oli kirjoitta-
nut, itselaatimallaan ohjelmointikielellä.

Kun tavalliseen tietokoneohjelmaan tekee pieniä, sattumanvarai-
sia muutoksia, ohjelma lakkaa kokonaan toimimasta. Se on kuin
korttitalo: Yhtä korttia siirrettäessä koko talo romahtaa. Pasin oh-
jelmointikieli oli erilainen: Kun sillä tehtyyn ohjelmaan teki pieniä,
sattumanvaraisia muutoksia, ohjelman toiminta muuttui pienillä ta-
voilla.

Elämällä on monta tunnusmerkkiä: Aineenvaihdunta,
lisääntyminen, evoluutio. Tietokonevirukset ovat aineettomia,
joten sellaiselle on turha yrittää aineenvaihduntaa. Tavalliset tie-
tokonevirukset tekevät eksakteja kopioita itsestään eivätkä siis voi
kehittyä evoluutiossa. Kopioidessaan itseään Pasin virus teki pieniä,
sattumanvaraisia muutoksia itseensä. Sillä oli siis kaksi kolmesta
elämän tunnusmerkistä.

Pasi latasi viruksen verkkoon. Nyt se lähtisi kehittymään.
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Teini

Mira oli angstinen lähiöteini. Hän koki, että hän ei kuulunut lähiöön.
Koulu, pinnalliset kaverit, ostarilla notkuminen, kaikki se ahdisti Mi-
raa. Hänellä ei kuitenkaan ollut käsitystä, minne hän olisi kuulunut.
Halusi vain kauas pois.

Mira oli alkanut viiltelemään itseään partakoneenterällä.
Viiltohaavan tuottama kipu peitti hänen henkisen tuskansa
niin näppärästi, ja veren näkeminen toi kummaa tyydytystä.
Peittääkseen ainoan helpotuksentuojansa jäljet ympäristöltään hän
käytti vain pitkähihaisia paitoja.

Kerran Mira viilsi käsivarttaan tavallista syvemmälle, ja kuu-
lui kilahdus. Kuin metalli olisi osunut metalliin. Mira raotti haa-
vaa, ja näki metallisen tangon, muoviputkia, elektroniikkaa. Ihmistä
hänessä oli siis vain pintakerros. Ilmankos hän oli kokenut olonsa
niin vieraantuneeksi.

Viulumusiikki

Niina ja Mikko olivat syömässä aamupalaa. He sattuivat ottamaan
katsekontaktin. Katsekontakti jäi päälle, ja kumpikin hymyili. Siinä
samassa he ottivat toisensa syleilyyn ja suutelivat intohimoisesti.
Samalla hetkellä alkoi kuulumaan romanttinen viulumusiikki.

Niina riuhtaisi itsensä irti syleilystä. Viulumusiikki lakkasi. ”Tuo
viulumusiikkiappi on täysin naurettava!” Niina tiuskaisi. ”Mnä en
edes ymmärrä, miksi meillä pitää olla valvontakamerat joka vitun
huoneessa.”

”Jos joku murtautuu meille, niin onhan se hyvä, että murtautuja
on kamerassa.”

Niina alkoi mököttämään, eikä Mikko voinut ymmärtää Niinan
reaktiota. Niina aina valitti, että Mikko vain puuhailee tietokoneil-
la eikä romantiikasta ole hajuakaan. Sitten kun yrittää asentaa ro-
manttisen apin, niin toinen alkaa mököttämään.
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Kohdennettu

Joel avasi Facebookin. Ensimmäisenä uutisvirrassa oli otsikko ”Kei-
jo sai kolmen vuoden vankilatuomion tehtyään kymmenen vuotta
pimeää työtä.” Joel ajatteli, että tulipa näitä veronkiertotuomiouu-
tisia paljon. Edellisenä päivänä oli ollut juttu suuryrityksen veron-
kierrosta. Sitä edellisenä uutinen, että verottaja tutkii veroparatii-
seihin suuntautuvaa rahaliikennettä.

Joel ajatteli omia rötöksiään. Toivottavasti kiinnijääminen ei
osuisi omalle kohdalle. Joel oli viimeisen vuoden ajan tehnyt osan
urakoistaan pimeänä.

Joel kelasi uutisvirtaa alaspäin. Kavereiden lomakuulumisia.
Sitten tuli linkki verottajan sivulle, jossa voisi täyttää veroimoituk-
sen. Hetken Joel harkitsi klikkaavansa sitä, mutta jäi tekemättä.

Verotoimistovirkailija katsoi uusimman kampanjan tuloksia. He oli-
vat ostaneet kohdennettua mainontaa niille, joita epäiltiin veronkier-
rosta, mutta todisteita ei ollut.

Todellista

”Onkohan tämä pöytä oikeasti olemassa?” filosofi pohti. ”Ehkä näen
unta ja vain uneksin tämän pöydän. Tai ehkä kaikki oliot ovat vain
ajatuksia Jumalan mielessä, ja Jumala syöttää meille aistihavainto-
ja.”

”Mistä tässä nyt voi olla varma, kun ei voi edes tietää, onko
tämä pöytä olemassa.”

200 vuotta myöhemmin. . .
Karin ja Ella ovat rakentaneet virtuaalitodellisuuteen mallin

1900-luvun huoneistosta ja aikovat järjestää siellä virtuaaliset tee-
mabileet.

”Siirretään tätä pöytää keskemmälle.” Tytöt tarttuvat virtuaa-
lisen pöydän päihin ja nostavat sen keskemmälle.
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”Pistä nyt maljakko pöydälle.”
Karin kävelee virtuaaliseen keittiöön ja hakee sieltä maljakon.
”Äh, nyt tästä maljakosta läikkyi vettä pöydälle.”
”Ei mitään, minä voin pyyhkiä pöydän.”

There is no spoon

Pentti oli kirjailija. Hän rakasti todellisia kirjoja, kirjoja fyysisinä
kappaleina, joita pystyi konkreettisesti pitämään käsissään. Niinpä
hän oli kieltänyt kirjojensa julkaisemisen e-kirjoina.

Sitten Pentti nielaisi punaisen pillerin. Hän huomasi seisovan-
sa valtavan tietokoneen vieressä. Hän oli vain kuvitellut eläneensä
2010-luvun Suomessa. Todellisuudessa hän oli asunut virtuaalitodel-
lisuudessa, jota tietokone pyöritti. Se oli ollut vain taitava jäljitelmä
2010-luvun Suomessa.

”E-kirjoja!” Pentti parkaisi. ”Elämäntyöni on valunut hukkaan.
En ole eläessäni kirjoittanut yhtään todellista kirjaa. Pelkkiä e-
kirjoja!”

Ystävällismielinen, pitkään mustaan nahkatakkiin pukeutunut
hahmo imuroi Pentin romaanit virtuaalitodellisuudesta ja tulosti ne.
Sitten hän laittoi sivut kirjansidontakoneeseen, ja siinä oli Pentille
ensimmäistä kertaa hänen romaaninsa fyysisinä kappaleina.

Oikeasti olemassa oleva

Teoreettinen filosofi ja käytännöllinen filosofi istuivat iltaa
käytännöllisen filosofin luona. Yhtäkkiä teoreettinen filosofi kysyi:
”Onkohan tuo pöytä oikeasti olemassa?”

”Ei”, käytännöllinen filosofi vastasi.
”Milloinkas sinusta on tullut idealisti?” teoreettinen filosofi kysyi.
”Olen edelleen materialisti”, käytännöllinen filosofi vastasi.

”Tilasin tuon pöydän filosofisia esimerkkejä myyvästä kaupasta.
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Näköaistimus pöydästä on toteutettu hologrammitekniikalla, ja voi-
makenttä pitää esineet siinä, missä pöydän pinta näyttää olevan.”

”Hmm. . . ” teoreettinen filosofi sanoi. ”Hologrammi on oikeasti
olemassa, samoin hologrammin tuottava laitteisto. Voimakenttä sa-
moin on oikeasti olemassa. Voidaanko sanoa, että tuota pöytää ei
ole olemassa?”

”Olen materialisti”, käytännöllinen filosofi sanoi, ”joten minulle
pöytä tarkoittaa fyysistä kappaletta. Sellaisena tuota pöytää ei ole.”

Takapajuinen

Jiverin planeettaa kiersi kuu, Jenca. Sekä Jiver että Jenca olivat
asuttuja. Siinä missä Jiverillä oli kukoistava urbaani yhteiskunta,
Jenca oli agraariyhteisö.

Heicci asui Jencalla. Hän piti tanssimisesta. Hän oli katsonut vi-
deoita Jiverin tansseista ja ottanut niistä mallia. Kun Heicci esitteli
tanssitaitojaan Jencan latotansseissa, häntä pidettiin outona. Jiverin
villitykset saapuivat Jencalle viiveellä ja alkuperäistä laimeammassa
muodossa. Kukaan ei Jencalla tanssinut kuten Heicci.

Heicci kyllästyi oudon leimaan ja muutti Jiverille. Hän meni
tanssihalliin ja tanssi. Hän katsoi muita tanssijoita, ja häntä alkoi
hävettämään. Muut tanssivat häntä täsmällisemmin, teknisesti pa-
remmin. He venyivät liikkeisiin, jotka olivat Heicin saavuttamatto-
missa sekä muutenkin ilmaisivat itseään tanssilla paremmin.

Terraform

Kuljen vihamielisessä ilmakehässä Mars-puvussa, happipullot
selässä. Laitan asuinkupumme halkeamaan ilmastointiteippiä. Vi-
ralliset paikat ovat loppuneet aikoja sitten. Elämme Marsissa kuvun
alla, vaimoni ja minä. Tarvikkeiden lisäksi alukseen mahtui vain kak-
si ihmistä.

Jo ennen kuin aluksemme oli laskeutunut Marsiin, olin tajunnut
totuuden. Olimme turhan toivon lähettiläitä.
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Kun etenevä ilmastonmuutos oli tehnyt 70 prosentista Maa-
pallon maapinta-alasta asumiskelvotonta, kaksi ihmistä lähetettiin
Marsiin. Minä ja vaimoni olimme ne onnekkaat. Sanottiin, että
olimme uuden ajan airuita. Kun Maapallosta tulisi asumiskelvo-
ton, levittäytyisimme muille planeetoille. Muut seuraisivat meitä
myöhemmin, ja terraformaisimme Marsin.

Jos Marsin tefrraformaaminen olisi oikeasti mahdollista, olisi mil-
joona kertaa helpompaa terraformata Maapallo takaisin 1900-lukua
edeltäneisiin olosuhteisiin.

Kotiäidin ratkaisu

Kello 6:30. Laitan lapsille aamupalaa. Lapset heräilevät vähitellen
ja lähetän heidät kouluun.

Kello 8:30. Ryhdyn siivoamaan. Imuroin ja tuuletan matot.
Kello 11:30. Laitan itselleni kevyen lounaan ja syön sen.
Kello 12:15. Luuttuan lattioita. Siinä sivussa pesukone pyörii.
Kello 14:30. Lapset palailevat koulusta, ja laitan heille välipalaa.

Nostelen pyykkejä. Pesukone pyörittää lastin toisensa jälkeen.
Kello 15:00. Laitan päivällistä.
Kello 16:30. Syömme päivällisen.
Kello 17:30. Pojan jääkiekkotreenit alkavat, ja minun pitäisi

viedä hänet autolla. Siitä huolimatta menen nostelemaan pyykkejä.
Kello 18:00. Pyykit on nosteltu, ja siirryn takaisin hetkeen 17:00.
Kello 17:00. Vien pojan jääkiekkotreeneihin.
Kun aikakoneet tulivat markkinoille, ostin sellaisen ensimmäisten

joukossa.

Virtuaalicuddling

Makaan kehoni vasten Markin kehoa. Välissämme on vain kaksi
ohutta virtuaalista vaatekerrosta. Kohta se tapahtuu. Tunnustan
rakkauteni Markille.
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Tapasimme netin virtuaaliseksipalvelussa. Markin avatar on vaa-
lea isävartaloinen könsikäs. Minä puolestani olen rehevä, mustatuk-
kainen kaunotar. Virtuaaliseksi Markin kanssa oli mahtavaa. Sitten
tajusimme, että haliminen on vielä mahtavampaa. Oksitosiini hak-
kaa endorfiinin sata nolla. Saatamme maata syleilyssä virtuaalisella
sängyllä tuntikausia. Edelleen rakastelemme joskus.

”Mark”, sanon. ”Minä rakastan sinua.”
Mark ei reagoi. Ravistelen Markia, ja hänen kehonsa on eloton.
Olen hämmentynyt. Sitten Mark sanoo: ”Niin?”
”Katkesiko yhteys, kulta?” kysyn.
”Ei varsinaisesti”, Mark vastaa. ”Katkaisen aina välillä yhteyden

vartiksi ja pelaan Octista.”
Silmäni kostuvat virtuaalisista kyynelistä.

Aikamiehet

8-vuotias Ristor ihaili aikamiehiä. Aikamiehet suhasivat aikakoneil-
laan ajassa edestakaisin tehden muutoksia menneisyyteen. Ristor
ajatteli, että hän ryhtyisi isona aikamieheksi. Ristorin rakas koira,
Penik oli jäänyt vuotta aikaisemmin auton alle, ja Ristor ajatteli,
että kun hänestä tulisi aikamies, hän estäisi sen.

16-vuotiaana Ristor menikin aikamieskouluun. Ensimmäinen kurssi
oli aikamiesten etiikkaa. ”Tärkeää on, että menneisyydessä nouda-
tatte ohjeitanne pilkulleen. Edes kusella ei saa käydä muuten kuin
ohjelmaan painettuina aikoina. Näin varmistetaan se, ettei perho-
sefekti aiheuta ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Ohjelma on tarkkaan
kalkulaattoreiden laskema, ja noudattamalla sitä varmistatte, että
teette lasketun muutoksen yhteiskunnan parhaaksi.” Silloin Ristor
tajusi, ettei hän saisi itse päättää, kuinka muuttaa menneisyyttä.
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Noox

Henry juoksi yleiseen vessaan ja lukitsi oven perässään. Toivottavasti
mafian mies ei osaisi etsiä häntä sieltä. Henry oli nähnyt mafian
miehen niittaavan poliisin, eivätkä mafian miehet jätä todistajia.
Niinpä mies niittaisi Henryn jos vain löytäisi tämän.

Enää niittaaminen ei tarkoittanut tappamista, vaan uhriin am-
muttiin Nooxia sisältävä myrkkynuoli. Noox nosti uhrin älykkyyden
niin korkeaksi, että uhri tajusi, mikä oikeasti oli tärkeää. Uhri tajusi
tavallisen elämän mielettömyyden ja alkoi ylivertaisen älynsä avulla
ratkoa universumin suuria kysymyksiä. Ulkoisesti näytti siltä, kuin
uhri olisi mennyt koomaan.

Henry ei halunnut viettää loppuelämäänsä letkuissa sairaalassa
vaan jatkaa pikkurikollisena. Universumin suurten kysymysten rat-
kominen ei napannut häntä yhtään.

Sanoma

Nevadan sisätiedusteluyksikön johtaja Jack Smith oli iskenyt
silmänsä epäilyttävään mieheen. Mies pukeutui popliinitakkiin ja
kävi päivittäin Sal Sagev Casinossa raapustaen koko illan muistiin-
panoja. Japsit olivat iskeneet Pearl Harboriin kuukautta aiemmin,
joten paranoia jylläsi, ja helposti joutui epäillyksi japsien agentiksi.

John Sparrow seisoi rulettipöydän vieressä. Hän merkitsi muis-
tivihkoonsa tarkasti jokaisen rulettikierroksen voittonumeron.
Päivät hän tutki muistiinpanojaan yrittäen löytää numeroista
säännönmukaisuutta. Pienikin säännönmukaisuus antaisi mahdolli-
suuden pelata positiivisella odotusarvolla.

Tarkkailtuaan popliinitakkista miestä aikansa Smith päätti, että
tämä on pidätettävä. Pidätettäessä miehen hallusta löytyi koodi-
kielellä kirjoitettuja muistiinpanoja, jotka toimitettiin armeijan sa-
lakirjoitusyksikölle. Koodi saatiin purettua, ja sanoma alkoi: ”Kuun
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pimeän puolen tukikohta on nyt operatiivinen.”

Synkretisti

Se oli tapahtunut. Pertti oli juuri kokenut valaistumisen.
Nuorena Pertti oli ollut etsijä. Hän oli tutustunut laajalti oppei-

hin, filosofioihin ja uskontoihin ympäri maailman. Hän oli halunnut
yhdistää idän ja lännen ajattelun. Sitten hän oli kehittänyt oman
ohjelmansa. Lännestä hän oli ottanut Immanuel Kantin filosofian,
idästä meditaation.

Sitten hän oli alkanut meditoimaan. Hän oli pyrkinyt tyh-
jentämään mielensä kaikesta ylimääräisestä, vain toistellen mantraa
ding ding ding.

Pertti oli meditoinut kymmenen vuotta. Hän oli vain syönyt ja
nukkunut välissä. Lopun aikaa hän oli istunut lootusasennossa tois-
tellen mantraansa, tuijottaen säkkikangasta.

Työ oli tuottanut tulosta. Siinä se oli hänen silmiensä edessä.
Das Ding an sich.

Empatiaa

Maiju: Minun mieheni tuon laatikon sisällä! Ajatelkaa, miten tu-
kalaa hänellä täytyy olla siellä. Hän varmasti alkaa heti kiroi-
lemaan. Hän tekee niin aina, kun hänellä on tukalaa.

Tiedemies: Se on vain tarkka simulaatio edesmenneen miehesi ai-
voista. Muista, Maiju, että sillä ei ole mieltä. Se ei tiedä, tunne
tai tahdo mitään. Se vain jäljittelee tietämistä, tuntemista ja
tahtomista tarkasti.

Tiedemies avaa tietokoneen.

Tietokone: Moi kulta.

Maiju: Moi kulta.

88



Tietokone: Sinullahan on kaunis mekko päälläsi. Annas kun kat-
son alemmas. Mitä! Enhän voi kääntää päätäni. Eihän minulla
ole käsiäkään. No voi saatanan helvetin persesuti. Missä minä
oikein olen? Helvetin kuustoista ja vielä vitut päälle!

Pääosan esittäjä

Tämä on minun tarinani, ja esitän siinä pääosaa.
Kun kuolin vuonna 2020 haimasyöpään, ruumiini säilöttiin kry-

ojäähän. Sata vuotta myöhemmin minut herätettiin, mutta ruumiini
kaulasta alaspäin oli pitänyt amputoida, koska säästöni eivät olleet
riittäneet kaikkien syöpäpesäkkeiden poistamiseen. Nykyään pääni
lilluu ravintoaineliuossammion päällä.

Aika tylsää elämä on nykyään, kun ei ole käsiä, joilla tarttua
tavaroihin tai jalkoja, joilla liikkua ympäriinsä. Onneksi nettiä voi
nykyään käyttää silmänliikkeillä, ja suuri osa muidenkin elämästä
on siirtynyt virtuaaliseksi.

Olen suuressa hallissa muiden päiden kanssa, ja olemme totaali-
sen kyllästyneitä vierustovereidemme juttuihin. Samat tarinat sadan
vuoden takaisesta toistuvat ja toistuvat.

Tämä on minun tarinani, ja esitän siinä pääosaa.

Roope

Roope tuli kotiin ja sulki ulko-oven. Sitten hän siirtyi olohuoneeseen.
Isä istui taas sohvalla.

”Katsoo taas elokuvaa netistä”, Roope ajatteli. ”Eikö se tee kos-
kaan mitään muuta?”

”Me pelattiin kaksi tuntia jalkapalloa”, Roope sanoi. ”Sen jälkeen
minä kävin juoksulenkillä.”

Isä nosti metallisen etusormensa soo-soo -asentoon. ”Tiedätkö,
paljonko hydrauliset osasi maksoivat? Tuota menoa ne kuluvat lop-
puun alta aikayksikön. Ja niveletkin ovat kuluvia osia, eikä meillä
ole varaa uusiin. Haluatko olla raajarikko lopun ikääsi?”
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Roopen metallinen leuka painui alas. Häntä hävetti. Kyllähän
hän tiesi, että hänen osansa kuluisivat vähemmän, jos hän viettäisi
aikaa sohvalla kytkeytyneenä nettiin, mutta liikkuminen, se vaan oli
niin nautinnollista.

Presidentti Trump salaa ufohavainnon

Toimittaja: Washingtonin yllä on nähty lentävä hopeinen kiekko.
Kuinka kommentoitte tätä?

Trump: Se oli lintu.

Toimittaja: Se oli läpimitaltaan 20 metriä.

Trump: Amerikka on mahtava. Meillä on Amerikassa mahtavia lin-
tuja.

Toimittaja: Ei niin suuria lintuja ole, ja se liikkui suoraan ylöspäin.

Trump: Amerikkalaiset lentokoneet liikkuvat joka suuntaan.

Toimittaja: Äskenhän te sanoitte, että se oli lintu.

Trump: Tuo on valetta. Olen koko ajan sanonut, että se oli lento-
kone.

Toimittaja: Kyllä te äsken sanoitte, että se oli lintu.

Trump: Ei siellä mitään ollut. Taivas oli musta.

Trump näyttää valokuvaa yötaivaasta, josta on jotain sutattu
mustalla tussilla.

Trump: Lehtenne on valemedia. Menkää pois.
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Sese Seppo

Sese Seppo nosti erikoisvalmisteisia aurinkolasejaan, ja hänen sil-
mistään sinkosi energiasäde kohti Magneettimiehen kätyriä. Kätyri
kaatui tajuttomana maahan.

Kun Sese Sepon äiti oli ollut raskaana, Sese Sepon afrikkalai-
nen isä oli tehnyt voodoorituaalin. Isän taidot eivät olleet yksinään
riittäneet, vaan voodoojumalille oli pitänyt uhrata laserfysiikkaa
käsittelevä kirja. Sese Sepon suomalainen äiti oli saanut sen yliopis-
tolta, jossa työskenteli tutkijana.

Sese Sepon energiasäteet niittivät Magneettimiehen kätyreitä va-
semmalta ja oikealta. Hänen kaakaonvärinen ihonsa oli säilynyt ko-
van hyökkäyksen kohteena olemisesta huolimatta vahingoittumatto-
mana.

Sese Seppo kiitti mielessään isäänsä ja äitiään, jotka afrikkalaisen
ja länsimaisen kulttuurin yhteispelillä olivat antaneet hänelle kyvyn
ampua energiasäteitä silmistään. Se oli hänen mulattivoimansa.

(Eräs) jumala on kuollut

Kalkuttan yläpuolella leijui lentävä lautanen. Se lähetti televisio-
kuvaa, jossa sininen humanoidi sanoi: ”Olen Vishnu. Viisituhatta
vuotta sitten hallitsin Intiaa. Nyt olen saapunut hallitsemaan maa-
palloa.”

Lehdistössä kohistiin. Hindujumalat olivatkin alieneja. Maailman
asevoimat hyökkäsivät lentävää lautasta vastaan, mutta tuloksetta.
Pommit ja ohjukset eivät tehneet siihen jälkeäkään.

Sitten lentävä lautanen päätettiin tuhota ydinohjuksella. Kal-
kutta tuhoutuisi samalla, mutta olihan parempi menettää yksi suur-
kaupunki kuin se, että koko maapallon väestö joutuisi alistumaan
orjuuteen.

Ydinohjus ammuttiin, ja valtava räjähdys repi Kalkuttaa. Sen
jälkeen lentävä lautanen oli tuhoutunut.
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Kenraalit lukivat raportteja räjähdyspaikalta löytyneestä metal-
liromusta, joka koostui maapallolla tuntemattomasta metallista ja
ajattelivat, että ihmiskunta oli juuri tuhonnut jumalan.

Tohtori Jekkonen ja herra Hyttinen

Naisasialiitto Unioni oli päättänyt poistaa miehistä toksisen masku-
liinisuuden. Toksisen maskuliinisuuden vastamyrkkyä kehittelemään
laitettiinkin profeministimies, kemisti, tohtori Jekkonen. Jekkonen
puuhaili laboratoriossa ja sai aikaan seerumin, jonka piti tehdä mie-
hestä feministien ihannemies.

Jekkonen halusi itse kokeilla seerumia. Niinpä hän nautti sen,
mutta jotain meni pahasti vikaan. Seerumi ei poistanut hänestä pa-
haa maskuliinisuutta vaan erotteli hyvän ja pahan maskuliinisuuden
eri persooniksi.

Päivisin Jekkonen järjestelikin sen jälkeen näennäisen satunnai-
sia tapaamisia sydämensä valitun kanssa ja esitteli tälle Helsingin
taidemaailmaa. Näin Jekkonen näki vaivaa yrittäessään voittaa va-
littunsa sydämen.

Öisin Jekkosesta tuli kuitenkin herra Hyttinen. Herra Hyttinen
vaani Kaisaniemen puiston puskissa ja raiskasi juhlimasta palaavia
minihameisia naisia.

Laihdutusbuumi

Pentti polki vimmatusti kuntopyörää. Hän oli sortunut herkuttele-
maan makealla, ja kiloja oli tullut muutama lisää. Ne piti saada
karistettua.

Pentti katsoi kuntosalin asiakkaita. Niin hoikkia kehoja, mut-
ta silti kaikki polttivat pakkomielteisesti kaloreita. Siitä lähtien kun
alienit olivat tulleet Maapallolle, oli vallinnut varsinainen laihdutus-
buumi. Sen takia Penttikin laski kaloreita ja kävi kuntosalilla.

Pentti poistui kuntosalilta. Viikko vielä, ja ylimääräiset kilot olisi
karistettu. Kadulla kulki hoikkia ihmisiä toistensa perään.
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Pentti näki naisen, joka oli samoissa mitoissa kuin hän itse. Tai-
vaasta sinkosi valonsäde naiseen, ja tämän kasvot vääntyivät kau-
huun. Nainen katosi Pentin silmien edessä. Alienit käyttivät ihmisiä
ravintonaan, ja ne valikoivat pulleimmat yksilöt.

Korkeampi kehitystaso

Martti ajoi öistä maantietä. ”Maailma on yksi ja maailma ei ole
yksi”, pyöri Martin mielessä. Hän oli varma, että lause ilmaisi jotain
äärimmäisen syvällistä, jota hänen mielensä ei ihan tavoittanut.

Martin mielestä sisäisesti ristiriitaiset lauseet ilmaisivat korkeam-
pia totuuksia, joita ihmismieli ei nykyisellä kehitystasollaan kyennyt
omaksumaan. Martti toivoi kovasti nousevansa korkeammalle kehi-
tystasolle.

Martin ajatukset olivat niin tiukasti näissä mietteissä, ettei hän
tajunnut ajavansa vastaantulevien kaistalla. Kolarihan siitä seurasi,
ja Martti kuoli.

Martin sielu nousi korkeammalle tasolle ja alkoi kommunikoi-
da glöötzillä kielen sijaan. Inhimillisin käsittein on mahdotonta ku-
vailla glöötziä, mutta inhimillisen kielen lauseilla, edes ristiriitaisilla
lauseilla, ei ollut mitään tekemistä glöötzin kanssa.

Sääpalvelut

Menen netistä WeatherCastin kotisivulle ja katson Kuopion säätä
seuraavalle viikolle. Maanantaille luvataan hyvät 25 astetta, mutta
sitten lämpenee. Torstai ja perjantai menevät yli 30 asteen, eikä
sadetta ole luvassa. Tukahduttavia aavikko-olosuhteita lupaavat.

Seuraavaksi katson Ilmatieteen laitoksen sivulta säätä seuraaval-
le viikolle. Maanantaille luvataan 28 astetta, tiistai ja keskiviikko
25 astetta, mutta sitten loppuviikko on alle kahdenkymmenen. Olin
suunnitellut meneväni biitsille ensi viikonloppuna, ei hyvä.
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Sitten avaan kolmannen sääpalvelun, WeatherWizin. Alkuvii-
koksi luvataan kylmää, 15 astetta, sadetta ja ukkoskuuroja, mut-
ta perjantai olisi 27 astetta, ja viikonloppu optimaalisessa biit-
silämpötilassa 25 astetta.

Avaan äänestysapin puhelimestani. ”Ensi viikon sää.” Annan
ääneni WeatherWizille, vaikka pelkäänkin jääväni vähemmistöön.

Thwrx

”Thwrx-imperialismi on lopetettava!” Pyrth raivosi parlamentissa
hankaamalla takaruumistaan takajalallaan. ”Kohta planeettamme
koostuu kokonaan thwrx:stä, eikä kotoperäisistä materiaaleista ole
vilaustakaan. Täälläkin näen monia vasemmiston edustajia, joilla on
thwrx:ää vaatteissaan. Kyllä kotoperäinen fgwvilla on paikattavissa
ihan neulalla ja langalla. Ei siihen tarvitse vetää thwrx:ää.”

”Tätä menoa Tellus valloittaa meidät ampumatta laukausta-
kaan. Pala palalta planeettamme materiaalit korvataan thwrx:llä.
Vasemmiston mielestä thwrx on niin käytännöllistä. Mutta missä
on kunnon rewdiläinen henki? Perinteenämme on ollut tehdä asiat
perinpohjin eikä yrittää päästä niin vähällä kuin mahdollista.
Palautetaan rewdiläiset perinteet korjata asiat kunnolla! Tehdään
Rewdistä taas suuri!”

Telluksen suurlähetystö Rewdillä sai viestin. ”Ilmastointiteipille ase-
tetaan 10000 prosentin rangaistustulli.”

Avaruusmopot

Kaksi kiitävää pistettä eteni tyhjyydessä. Ville ja Vesa ajoivat ava-
ruusmopoilla Marsista Saturnukseen. Avaruusmopon selässä istut-
tiin, ja kun ohjaustangon kahvaa väänsi, takaosan rakettimoottori
syyti materiaa työntäen mopon vauhtiin. Poikien nopeus lähenteli
valonnopeutta.
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Mutta voi! Jupiterin kiertoradan kohdalla oli kytiksellä koppalak-
kikypärällä varustettuun avaruuspukuun sonnustautunut miekkonen
rakettinsa vieressä. Kyseessä oli avaruuspoliisi, ja hän pysäytti Vil-
len ja Vesan. ”Taitaa olla pojilla viritetyt pelit alla”, poliisi sanoi.
”Mopolla saa ajaa vain 45 km/h.”

Pojille tuli selityksen paikka. He pähkäilivät, ja lopulta Vesa sa-
noi: ”Avaruudessa liike on suhteellista.”

”Mitä se tähän kuuluu?’ avaruuspoliisi kysyi yrmeästi. Nyt eivät
selitykset auttaisi.

”Toisiimme verrattuna pysyimme paikallamme”, Vesa sanoi viek-
kaasti.

Moraalisiru

Olen viemässä löytämääni lompakkoa löytötavaratoimistoon. Lom-
pakko on täynnä käteistä. Veisin lompakon löytötavaratoimistoon
joka tapauksessa, mutta minulla ei ole valinnanvaraa. Siru vaatii
minua tekemään niin.

Niin, siru. Kyllästyttiin ihmisten moraalittomuuteen ja jokai-
selle ihmiselle asennettiin päähän siru, joka pakottaa hänet toi-
mimaan moraalisesti. Sirun suunnitteluvaiheessa moraalifilosofit
kävivät tiukkaa kädenvääntöä siitä, mitä oikeastaan on moraalinen
toiminta. Lopulta utilitarismi pääsi voitolle.

Näen kerjäläisen, jonka kyltissä lukee ”Kotimainen vaihtoehto.”
Mieleni tekisi ottaa lompakosta viitonen ja antaa se kerjäläiselle,
lompakon omistaja on selvästi rikas ja kerjäläinen köyhä. Siru kui-
tenkin estää minua tekemästä niin. Toisen omaisuutta on kunnioitet-
tava. Siru on ohjelmoitu sääntöutilitarismin periaatteiden mukaan,
vaikka itse kannatan tekoutilitarismia.

Gay aliens

Etenen homoalienien tukikohdan kellarissa. Tiedän kartan perusteel-
la, missä heidän reaktorinsa on. Jos onnistun räjäyttämään sen hy-
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vintähdätyllä laukauksella, vapautan Maapallon näistä valloittajis-
ta. Samalla vilkuilen vaistonvaraisesti taakseni, ettei yksikään niistä
pääse vetämään minua perseeseen.

Näen Jackin edessäni käytävällä. Hän makaa vaikeroiden tus-
kissaan. Valtava kyrpä on halkaissut hänen persereikänsä ja tehnyt
tuhoja hänen sisuskaluilleen, joten tuo joukkuetoverini on poissa pe-
listä. Kaiken lisäksi hänen sisällään sikiää nyt sellainen. Se kalvaa
hänen sisuskalujaan ja syö hänen lihaansa sisältäpäin.

Annan Jackille armonlaukauksen. Sen jälkeen hän ei enää kärsi,
mutta armonlaukaus on tärkeää toisestakin syystä. Nyt homoalienin
jälkikasvu Jackin sisältä kuolee, eikä se tule vahvistamaan vihollisen
miesvahvuutta.

Neuvottelu

”Hankittaisiinko vielä yksi jälkeläinen?”, Kald ehdottaa.
”Hankitaan vaan”, vastaan. ”Sopisiko tällä kertaa, että minä

siitän ja sinä kannat?”
”Ei”, Kald sanoo napakasti. ”Minä siitän ja sinä kannat.”
Lajissamme jokaisella yksilöllä on sekä uroksen että naaraan

lisääntymiselimet, joten jälkeläistä hankittaessa joutuu aina neuvot-
telemaan, kumpi toimii isänä ja kumpi äitinä.

”Olen kantanut sinulle jo kolme jälkeläistä”, sanon. ”Kroppani
alkaa rupsahtaa. Eikö olisi jo sinunkin aika kantaa yksi?”

”Voidaan me erotakin, jos et suostu kantamaan”, Kald sanoo.
Suhteessamme on ollut koko ajan selvää, että Kaldilla on

enemmän sex appealia kuin minulla, joten hänellä on paremmat
mahdollisuudet uuteen puolisoon.

”Hyvä on”, myönnyn. ”Minä kannan.”

Tulenkantaja

”Kuinka joku Kantin filosofia auttaa lapsiamme löytämään
hyödyllistä tavaraa kaatopaikoilta?” Paula Jantunen kysyy.
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”Mutta”, vastaan, ”Kant on länsimaisen ajattelun kulmakivi.”
Yhdysvaltojen kahjo presidentti oli kieltäytynyt eroamasta viras-

taan hävittyään välivaalit. Samaan aikaan kulkutauti oli tehnyt tu-
hoja maailmalla. Yhdysvallat oli suistunut sisällissotaan, ja Venäjä
oli käyttänyt tilaisuutta hyväkseen hyökätäkseen Eurooppaan. Seu-
ranneissa kahinoissa sivilisaatio oli romahtanut.

”Kyläkoulun opettajana sinun on opetettava lapsillemme
hyödyllisiä taitoja”, Kalle Holmström sanoo. ”Kuten radioiden kor-
jaamista, maanviljelyä ja ruuanlaittoa.”

”Mutta sivistys”, sanon. ”Meidän on siirrettävä vanhojen aikojen
sivistys jälkipolville. Muutoin vanhojen aikojen älylliset saavutukset
unohtuvat.”

”Ja mitä tämä differentiaali- ja integraalilaskentakin on?” Paula
jatkaa. ”Mitä hyötyä siitä on nykymaailmassa?”

Still

Kossuanautti Jaska laskeutui avaruusaluksellaan vieraalle pla-
neetalle, kaupungin laitamille. Kaupungin talot muodostuivat
päällekkäisistä, varsilla yhdistetyistä ellipsoideista.

Jaska käveli kaupunkiin ja ihmeekseen huomasi olevansa kuin
still-kuvassa. Vihreät humanoidit olivat kuin kesken askareidensa
paikalleen pysäytettyjä.

Jaska käveli kunnes huomasi olevansa samassa paikassa kuin ai-
emminkin. ”Olisin voinut vaikka vannoa, että tuon humanoidin käsi
oli edellisellä kerralla korkeammalla kuin nyt.”

Jaska käveli vielä ja kiinnitti huomiota autoihin, jotka leijuivat
puoli metriä kadun yläpuolella, pysähdyksissä, kuskit paikoillaan.

Jaska tuli kolmannen kerran samaan paikkaan, ja humanoidin
käsi oli hiukan alempana kuin ennen.

”Elämä rullaa täällä hitaammin kuin maapallolla”, Jaska älysi.
”Kuka sanoo, että maapallon elinnopeus olisi normi?”
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Suora lähetys

”Kulta, kääntäisitkö ykköselle? Sieltä alkaa futiksen maailmanmes-
taruuskisojen loppuottelu. Brasilia - Hollanti.”

”Älä höpsi. Nyt katsotaan Kauniita ja rohkeita. Jakso 94741.”
”Futiksen maailmanmestaruuskisat on kerran neljässä vuodessa.

Kai sinä nyt edes sen verran voit joustaa. Yksi jousto neljässä vuo-
dessa.”

”Minä aina katson Kauniita ja rohkeita tähän aikaan päivästä.
Sinä voit ottaa sen jalkapallopelisi nauhalle ja katsoa jälkikäteen.”

”Eihän siinä olisi mitään järkeä. Kyllä suuret urheilutapahtumat
kuuluu katsoa suorana lähetyksenä.”

”Miten niin muka?”
”Ei siinä ole samaa fiilistä, jos katsoo nauhalta jälkikäteen.”
”Hyvä herra, tämä on Siriuksen siirtokunta. Olemme joka ta-

pauksessa yhdeksän valovuoden päässä Maasta, ja se peli on pelattu
yhdeksän vuotta sitten.”

Härkätaistelu

Härkä mylväisi ja kohotti päätään. Sitten se lähti hyökkäämään ma-
tadoria kohti.

Matadori näytti punaista vaatettaan, härkä suuntasi
hyökkäyksensä siihen, ja matadori itse väisti hyökkäyksen.
Näin tapahtui pari kertaa, kunnes matadori erään hyökkäyksen
väistettyään tarttui härän sarviin tarkoituksenaan vääntää härän
niskat nurin.

Muinoin härkätaistelun säännöt oli viritetty matadorin eduksi.
Ratsastajat olivat vahingoittaneet aluksi härän niskaa saaden tämän
hyökkäysasennon matalaksi, ja matadorilla oli ollut miekka härän
tappamista varten. Nykyään reilut säännöt antoivat härälle ja ma-
tadorille samat, luonnon suomat lähtökohdat, ilman keinotekoisia
apuvälineitä.
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Härkä heitti matadorin sarvillaan ilmaan ja talloi tämän jalkoi-
hinsa. Härkä on ihmistä parempi tappelija, joten se voittaa useim-
mat reilut taistelut.

Monimuotoisutta

Musta homo käveli kadulla, kun hän näki valonväläyksen. Seuraa-
vana hetkenä hän oli avaruusaluksessa. Hänen edessään oli hopean-
hohtoinen humanoidi, jolla oli iso pää ja pienet raajat.

”Olen galaksin älykkäimmästä rodusta”, humanoidi vastasi.
”Abduktoin sinut, koska pikaiset psykometriset laskelmat osoittivat,
että tahtoisit olla ystäväni.”

Humanoidi johdatti homon pöydän ääreen, jolla oli älyllinen
hyönteinen ja tietokoneen näyttö. ”Avaruusaluksemme oh-
jausjärjestelmä, josta tehtiin aiempaa monimutkaisempi, ja josta
siksi tuli vahingossa tietoinen”.

”Mitä haluaisit juoda?”
Musta homo sai pyytämänsä kahvin. Hopeanhohtoinen huma-

noidi joi rikkihappoa, hyönteinen hypermettä ja ohjausjärjestelmä
teeskenteli juovansa cocktailia. He kaikki neljä ystävystyivät.

Tämä tarina ilmentää älyllisten olioiden monimuotoisuutta, koska
siinä on musta homo.

Rappeutuminen

1918

Kansanedustaja Järnström oli tyytyväinen. Sananvapaus oli juuri
kirjattu perustuslakiin, ja poikkeuksista siihen piti säätää perustus-
lain säätämisjärjestyksessa. Se oli melkoinen sananvapauden suoja.
Järnström ihaili kanssaedustajiensa kaukokatseisuutta. Vaikka
myöhemmin perseilevä porukka pääsisi valtaan, niiden olisi vaikea
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kumota perusoikeuksia.

2021

Suvakki Sinikukka hieroi tyytyväisenä käsiään. Rasistisen presi-
dentin tili Wtitter-nettipalvelussa oli jäädytetty. Kommunikaation
siirtyessä nettiin sananvapaus kansalaisoikeutena oli menettänyt
merkitystään. Alustat olivat yksityisten hallussa, ja ne saattoivat
tehdä ketteriä vaientamispäätöksiä.

2070

Kansalaisoikeustaistelija Taisto oli myrtynyt. Hänen tasa-arvoa puo-
lustava viestinsä oli poistettu Wtitteristä. Tällä nettipalvelulla oli
määräävä markkina-asema, joten se saattoi itsevaltaisesti päättää,
mistä maailmassa puhuttiin. Suuryrityksiä hyödyttävä meritokratia
oli ainoa Wtitterissä sallittu näkökulma.

Kääntymisjooga

Tervetuloa Kääntymisjoogan peruskurssille. Täällä opetellan kol-
mea peruskäännöstä. Minä näytän niistä yksinkertaisimman. En-
sin oikealla jalalla astutaan taaksepäin, ja samalla oikea jalkaterä
käännetään poikittain. Sitten yläruumista käännetään oikealle, ja
lopuksi vasen jalka viedään oikean viereen. Näin.

Kääntymisjoogan jatkokurssilla sitten myöhemmin opitaan ke-
hittyneempiä käännöksiä. Päämäärähän tässä Kääntymisjoogassa
on, että kääntyminen ei tapahtuisi kolmessa ulottuvuudessa, vaan
käännyttäisiin kohtisuoraan niihin nähden. Sen jälkeen voi astua
neljänteen ulottuvuuteen ja kulkea valtavia etäisyyksiä hetkessä, kun
avaruus on kaareutunut.

Kääntymisjoogan perustaja Bwaghi Kaptawidaa pystyi
kääntymään kohti neljättä ulottuvuutta ihan tuolla alussa esit-
telemälläni peruskäännökselläkin. Suomessa ei tällä hetkellä ole
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yhtään neliulotteisen kääntymisen taitajaa, mutta ehkä jostain
teistä tulee ensimmäinen.

DNA

”Hänellä on sinun silmäsi.”
Petunia-täti oli lausunut sanat minulle poikani synnyttyä. Silti

mielessäni kaiversi epäilys. Poikani suunnitteli teoreettisen fyysikon
uraa. Minä olin vain entinen piirisarjatason jalkapalloilija. Muuten-
kin omena oli pudonnut kauas puusta. Poikani ei juhlinut. Rakenteli
vain autotallissa projektejaan.

Mietin tapahtumia yhdeksän kuukautta ennen poikani syntymää.
Vaimoni oli ollut ystävättärensä kanssa kylpylälomalla ja tuntu-
nut palattuaan jotenkin vaivautuneelta. Lopulta otin pojaltani ja
itseltäni dna-testit ja lähetin ne Hollantiin analysoitaviksi.

Kerroin DNA-testistä vaimolleni, ja hän paljasti tavanneensa
kylpylässä miehen, joka oli väittänyt itseään aikamatkustajaksi.
Myöhemmin hän oli alkanut epäilemään miehen olleen poikamme.

DNA-testin tulokset tulivat, ja avasin kirjekuoren. Silloin todellisuus
rähjähti. Sananmukaisesti.

Showmies

Teloitustilaisuuteeni on myyty jo yli 1000 pääsylippua. Yli 1000 ih-
mistä saapuu katsomaan, kun myrkkypiikki tuikataan käsivarteeni
ja siirryn ajasta ikuisuuteen, jos siis mitään ikuisuutta ole olemassa.
Ei siinä kuitenkaan nykyisillä teloitusmenetelmillä taida olla paljoa
nähtävää.

Olen suositumpi kuin Greg Benoit. Hän sentään raiskasi ja tappoi
34 naista, mutta hän myi vain 759 pääsylippua. Greg parka.

Liput maksavat 150 dollaria kappale. Ei siitä tappamieni ihmis-
ten, en mielelläni käytä sanaa uhrieni, omaisille tule kuin 15000 dol-
laria per perhe. Mutta kai ne jotain silläkin saa.
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Ihme, etteivät ole keksineet käyttää giljotiinia. Tulisi parempi
show. Päitä putoaisi ja veri lentäisi. Siinä sitä olisi ihmettelemistä.

Elämäntyö

Jari oli juuri kuunnellut Reverence-yhtyeen albumin Peroid, ja hän
ajatteli, että albumi oli loppunut juuri silloin kun sen oli pitänytkin,
muodostaen tasapainoisen kokonaisuuden.

Edellisenä päivänä Jari oli saanut elämäntyönsä päätökseen.
Nuorukaisena hän oli saanut tehtäväkseen kvanttitietokantojen DW-
ohjaimen, ja nyt 40 vuotta myöhemmin se oli koodattu, testat-
tu ja debugattu. ”Onnellisia ovat ne, jotka saavat elämäntyönsä
päätökseen eivätkä kuole ennen aikojaan”, Jari mietti suosittua sa-
nontaa.

Joskus muinoin musiikkialbumien perässä oli ollut bonuskap-
paleita. Vielä senkin jälkeen, kun albumi oli tullut luonnolliseen
päätepisteeseensä, musiikki oli jatkunut pilaten tasapainoisen ko-
konaisuuden. Kukaan ei enää halunnut sellaisia musiikkialbumeita,
kukaan ei enää halunnut sellaista elämää.

Jari nielaisi itsemurhapillerin.

Turistina kuussa

”Kuussa putoamiskiihtyvyys on 1,62 metriä neliösekuntissa”, Matti
sanoi. ”Se on kuudesosa Maan painovoimasta.”

Pirjo ajatteli, että taas sen piti leveillä trivialla. ”Matilla on aina
noita tilastotietoja.”

Avaruusalus lasketui, ja käveltiin portaita alas.
”Älä vitkuttele”, Pirjo sanoi. ”Astu vaan maahan.”
”Tarkoitat, että astu vaan kuuhun”, Matti sanoi. ”Pitää muistaa

että ollaan kuussa.”
Pirjo puri huultaan.
”Laske vaan se iso laukku maahan”, Pirjo sanoi.
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”Tarkoitat siis, että laske se kuuhun”, Matti sanoi.
”Ei se niin tarkkaa ole, ymmärsit kuitenkin mitä tarkoitin.”
”Kielenkäytössä täsmällisyys on valttia.”
Tullivirkailija saapui. Pomppimisesta näki, että hän oli tot-

tunut Kuun painovoimaan. ”Tässä kestää hetki. Laskekaa vaan
käsimatkatavarat maahan.”

Keskusteluja hopeisissa tuoleissa

Melinda: Kaverini väittävät, että menneisyydessä on ollut ihmisiä,
joilla on vaginan sijaan kasvanut dildo jalkojen välissä.

Mentor: Tiedäthän, ettei kentaureja ole olemassa.

Melinda: Tottakai, mutta mitä se tähän liittyy?

Mentor: Kun ihminen muodostaa mielikuvitusolentojen ideoita,
hän ottaa olemassaolevien olioiden ideoita ja yhdistelee niitä
epäadekvaatilla tavalla. Esimerkiksi kentaurin idea saadaan
yhdistämällä ihmisen idea ja hevosen idea.

Melinda: Aiiivan.

Mentor: Aivan vastaavasti kaverisi ovat ottaneet ihmisen ja dildon
ideat ja yhdistäneet ne epäadekvaatisti.

Melinda: Minä vähän arvelinkin, että kaverit toistelevat paikkaan-
sapitämättömiä huhuja.

Mentor: Mieti nyt itsekin, kuinka hölmö tuo dildoihmisen idea on.
Kuinka ihmeessä ihminen pystyisi synnyttämään, jos hänellä
kasvaisi dildo vaginan tilalla?

Pieruhajusteet

Olimme istumassa Markon luona iltaa. Yhtäkkiä alkoi haisemaan
sellaisen imelän esanssisen vaniljan ja paskan yhdistelmä.

103



”Hyi, kuka pieras?” Marko kysyi.
Kirsi sanoi iloisella äänellä: ”Fartex, ja voit pierrä seurassa!”
Siinähän sitä syyllinen siteerasi mainosta. Tiedättehän pieru-

hajusteet, nuo syötävät pulverit, joita myydään parilla eurolla
joka kioskilla. Niiden eteeriset aromit kulkevat vahingoittumat-
tomina ruuansulatuskanavan läpi ja tekevät olevinaan pieruista
hyvänhajuisia. Mitä niitä eri tuoksuvaihtoehtoja onkaan? Kedon ku-
kat, havumetsä, vanilja, anis...

Mietin pitkään, pitäisikö Kirsille huomauttaa siitä, että imelien
esanssien ja paskan yhdistelmä haisee huomattavasti pahemmalle
kuin luomupierut. Lopulta en kuitenkaan kehdannut. Eihän se ole
mitenkään minulta pois, jos Kirsi kuvittelee voivansa pierrä seurassa.

Pyhä Jysäys

”Äiti, pitääkö paikkansa, että ennen kaikilla ihmisillä oli kaksi kättä
ja kymmenen sormea?”

”Kyllä, se oli ennen Pyhää Jysäystä.”
”Mikä se on?”
”Muistathan sinäkin, kun me käytiin Pyhän Jysäyksen kirkossa

Pyhän Jysäyksen vuosipäivänä. Siellä, missä on se iso sienipilven
kuva.”

”Niilläkö on kaksi kättä, jotka ei käy siellä?”
”Ei. Kauan sitten oli Pyhä Jysäys, joka tappoi kaikki syntiset.

Meiltä valittuja Pyhä Jysäys muutti. Siksi sinullakin on kolme kättä
ja neljä silmää.”

”Miten ne tuli toimeen, jos niillä oli vain kaksi kättä?”
”Ennen maa oli kauttaaltaan viljavaa. Pyhä Jysäys teki siitä

autiomaan, mutta antoi myös valituille lisää kykyjä, että me
pärjättäisiin.”

X-Files 2020

Loppuraportti
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Tutkimme Joanna Witherin kuolemaa. Hän oli ollut Mary Nort-
hin vaihtoehtohoidossa, jossa hän oli mentaalisilla harjoituksilla
yrittänyt nk. optimoida mikrobiomiaan. Hypoteesini Witherin kuo-
lemasta oli, että hän Northin kehotuksesta oli laiminlyönyt diabe-
teksensä asianmukaisen hoidon.

Ennen Northin hoitoa Wither oli ollut Beth Hudsonin psyko-
terapiassa, jossa oli hoidettu Northille oletetusti edellisten elämien
aikana syntyneitä traumoja. Tämä terapia oli vahvistanut Witherin
uskoa vaihtoehtolääketieteeseen.

Fox Sculderin hypoteesi kuitenkin oli se, että Wither oli kuollut
sähkösäteilyyn. Hänen naapurissaan oli 5G-tukiasema, ja väitetyissä
mittauksissa Witherin asunnosta oli löytynyt runsaasti säteilyä.

Witherin kuolema jää mysteeriksi. Kummallekin hypoteesille
löytyy tukea, eikä saada selvyyttä, kumpi hypoteeseeista on oikea.

Dana Mully.

Erikoiskahvi

Kurvasin huoltoasemalle. ”Onkohan niillä espressoa?” ajattelin. Nyt
kuitenkin oltiin susirajan tuolla puolen, ja odotettavissa oli seisonut-
ta suodatinsumppia.

En mielelläni poistu Kehä III:n ulkopuolelle, mutta nyt työt vaa-
tivat. Keskellä maaseutua oli alkanut väsyttämään perkuleesti.

Kassakoneen takana oli elähtänyt keski-ikäinen nainen.
”Onko teillä espressoa?”
”Meillä on vain tavallista kahvia ja erikoiskahvia.”
Espressoa olen kuullut kutsuttavan erikoiskahviksi, joten tilasin

sen. Nainen kävi hakemassa minulle kupillisen takahuoneesta.
Niin seisonutta tervaa en ole ennen juonut, mutta kyllä se piristi.

Sain erikoiskahvin nieleskeltyä alas ja palasin silmät ammollaan ratin
taakse.

Kaasujalka tuntui raskaalta, ja metsä alkoi vilistää ohitseni. Sit-
ten ohivilistävä kasvillisuus alkoi näyttää siniseltä, sitten violetilta.
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Retkikunnan raportti kotiin Siriukseen

Olemme saaneet yhteyden Maapallon asukkaisiin. Onnistunein kon-
takti on ollut erääseen alakulttuuriin, joka kutsuu itseään Henkisik-
si.

Henkisillä on oma mytologiansa, johon kuuluu kuolleiden Maa-
pallon asukkaiden vierailut elävien luona, monimutkaiset opit henki-
kehoista, astraalikehoista, ja vielä korkeammista kehoista, sekä ter-
veen järjen halveksuminen musta tuntuu -ajattelun hyväksi. Vaikut-
taa, että jälkimmäinen piirre itse asiassa tekee heistä vastaanottavai-
sempia kontaktillemme. Jotkut retkikuntamme folkloristit väittävät,
että meistä on itse asiassa tullut osa Henkisten mytologiaa. Toiset
folkloristeistamme huomauttavat, että Henkiset suhtautuvat myto-
logiaansa todellisuuden kuvauksena.

Voisitteko lähettää seuraavan lastin mukana lisää hen-
kilökohtaisia energiakenttägeneraattoreita sekä henkilökohtaisia
värähtimiä? Henkiset ovat myötämielisimpiä kontakteillemme, kun
värähtelemme korkealla taajuudella ja ympärillämme on selvästi ha-
vaittava energiakenttä.

Murhaajista ja aaveista

Isä: Kuuntele! Aave naristaa ovea.

Poika: Tuo on kyllä meidän kissa.

Isä: Hyi sinua. Kyllä aaveisiin pitää uskoa.

Poika: Minäpä en usko.

Isä: Tuo on huono ajattelutapa. Silloinhan murhaajat saisivat kul-
kea vapaana.

Poika: Murhaajia voi rangaista jo siksi, etteivät he saisi kulkea va-
paana.
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Isä: Älä saivartele. Yhteiskunta rankaisee murhaajia siksi, että mur-
hattujen aaveet saisivat rauhan.

Poika: Aiemmin murhaajia rangaistiin ihan maallisista syistä.

Isä: Tuollainen ajattelu murentaa oikeusjärjestelmämme. Rikollisia
rangaistaan, että uhrit saisivat tyydytyksen. Jos aaveita ei ole,
murhan uhri ei voi saada tyydytystä. Jos olet sitä mieltä, että
aaveita ei ole, olet sitä mieltä, että murhaajien pitää saada
kulkea vapaana.

Nuori kirjoittaja

Pikku-Jarkko oli nähnyt sanomalehdissä mielipidekirjoituksia ja
päätti kokeilla tyylilajia. Hän kirjoitti tabletillaan keskittyneesti, ja
näytti sitten kirjoitusta isälleen.

”Koulu on mälsää”, isä luki, ja kommentoi: ”Ei näin saa kirjoit-
taa. Mielipidekirjoituksessa pitää sanoa, että koulu jalostaa nuorison
mieliä.”

”Ai tähän on säännöt”, Jarkko ajatteli kiinnostuneena. Hän
oli innoissaan oppimassa, kunka mielipidekirjoituksia kirjoitetaan,
mutta isä sanoi, että hän oppisi vanhempana.

Kerran, kun vanhemmat olivat teatterissa, Jarkko kaivoi isän kir-
jahyllystä kirjan ”Mielipidekirjoittaminen for dummies.” Hän tunsi
olevansa suuren äärellä. Nyt hän saisi tietoa siitä, kuinka mielipide-
kirjoituksia kirjoitetaan.

Hän avasi kirjan satunnaisesta kohdasta. ”Vähemmistöt tulee
mielipidekirjoituksessa esittää positiivisessa valossa.” Jarkko painoi
lauseen syvälle sydämeensä.

Glöbit ja glubit

”Uskon hyvään ja pahaan”, sanoi SETI:n kristitty työntekijä, ”ja
sen takia uskon absoluuttisen hyvään Jumalaan, joka ikuisuudessa
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tuomitsee jokaisen absoluuttisen oikeudenmukaisesti. Älä siis tapa,
raiskaa, tai niin edelleen.”

Sitten hänen laitteensa alkoivat piipittämään. Itse asiassa ne
piipittivät kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla saatiin kontakti
glöbeihin, toisella glubeihin.

Glöbit eivät kuolleet vanhuuteen. He olisivat eläneet ikuisesti
ajatustoiminnan muuttuessa yhä urautuneemmaksi ja kaavamaisem-
maksi. Niinpä, tehdäkseen tilaa uusille sukupolville, glöbit syste-
maattisesti tappoivat kaikki vanhukset.

Glubien naaraat taas aina ja kaikissa tilanteissa kieltäytyivät sek-
sistä ja pyrkivät välttelemään sitä viimeiseen saakka. Niinpä glubeil-
la lisääntyminen, ja siten koko lajin jatkuvuus, perustui siihen, että
urokset ottivat naaraat väkisin.

Ufot iskevät Suomeen

Oli kesä 1956. Tuusniemellä karjatilallinen Oiva Holopainen huoma-
si kaikken lehmiensä kuolleen laitumelle, ja niistä oli kaikki veret
imetty. Nimismies kutsuttiin ihmettelemään moista.

”Ulkoavaruuden olentojen tekosilta tämä näyttää”, nimismies to-
tesi. ”Mutta odotellaan lisätodisteita.”

Seuraavaksi Tuusniemeltä alkoi ihmisiä katoamaan. Ne tuusnie-
meläiset, jotka eivät olleet kadonneet, näkivät yötaivaalla omituisia,
liikkuvia valoja. Sitten kadonneiden ihmisten ruumiita alkoi ilmes-
tymään sinne tänne, tietenkin kaikki veri imettynä.

”Nyt ilmoitan Supoon”, nimismies totesi.

Presidentti Kekkonen luki Telex-liuskaa. Suomelle oli lähetetty
nootti. Tällä kertaa se ei ollut tullut Neuvostoliitosta vaan vähän
kauempaa.

Seuraavalla viikolla ilmestyi Kuvaposti-lehti uimapuku-
tyttökansineen. Heti ensimmäisellä sivulla luki kissankokoisin
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kirjaimin: ”Ulkoavaruuden olennot tuovat kosmisen rakkauden
sanomaa!”

Kosto

7500 ekr.
Siinä missä Ugaghan heimotoverit metsästivät lähiseutua

tyhjäksi suurriistasta, Ugagha eli maanviljelyksellä. Ugagha oli-
kin joutunut silmätikuksi, ja heimon ykkösmetsästäjä Ugarth teki
hänelle jatkuvasti kiusaa.

Kerran Ugaghan pihalle ilmestyi kummallinen laite, ja siitä astui
ulos kummallisesti pukeutuneita miehiä. ”Olemme aikamatkaajia tu-
levaisuudesta. Ugagha, sinulla on maailmanhistorian tervein luonto-
suhde, ja meidän maailmamme on ekokatastrofin partaalla. Olemme
tulleet hakemaan sinut maailmanhallituksen jäseneksi.”

”Lähden mukaanne, mutta odottakaa hetki.” Ugagha kävi
sytyttämässä Ugarthin majan ruokokaton tuleen. Kun Ugagha
poistuisi lopullisesti, Ugarth ei voisi kostaa.

2150 jkr.
Ugagha päätti kansojen ja ekosysteemien kohtaloista. Ugarthille

kostaminen oli alkanut tuntua hänestä pikkumaiselta. Mitä väliä oli
jollain neoliittisellä barbaarimetsästäjällä?

Humanoidistipendi

Grrhgh-grrt: Onko tämä nyt se teidän johtajanne?

Make: Joo, odota nyt.

Skepsiksen puheenjohtaja: Mitä asiaa teillä oli?

Make: Tässä tämä humanoidi nyt on. Saanko minä sen luvatun
20000 euroa?
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Skepsiksen puheenjohtaja: Tuolla taitaa olla kyllä kuminaamari
päässä. Katsotaan, mitä sen alla on.

Grrhgh-grrt: Alhainen ihminen, älä koske kasvoihini!

Make: Sen avaruusalus on meidän pihalla. Jos et muuten usko niin
mennään katsomaan.

Grrhgh-grrt: Minä en lähde minnekään ennenkuin olen tavannut
johtajanne. Minähän sanoin, että vie minut johtajanne luo.

Skepsiksen puheenjohtaja: Päättäkää jo, mennäänkö katso-
maan. Jos mennään, niin saatte maksaa bussilippuni.

Grrhgh-grrt: Ei tämä ruipelo voi mitenkään olla johtajanne. Ei
yhtään johtaja-ainesta.

Apokalypsin jälkeen

Kansalaiset! Luonnonvaramme ovat uhkaavasti hupenemassa. Ar-
viomme mukaan olemme käyttäneet 60 prosenttia Suomesta
löytyvistä autonrenkaista yhden sukupolven aikana. Isämme löysivät
apokalypsiä edeltäviä autoja vielä asutuskeskusten läheltä, mut-
ta nyt joudumme lähettämään renkaita etsiviä partioita kauas
syrjäseuduille.

Samoin autojen ja tietokoneiden akut alkavat olla täysin lopussa.
Kohta joudumme kannettavien sähkölaitteiden käyttämiseksi tur-
vautumaan puhelinten akkuihin, ja ne tuottavat aivan naurettavan
vähän virtaa.

Myös puu uhkaa loppua. Apokalypsiä edeltäviä huonekaluja
ei löydy enää poltettavaksi. Olemme polttaneet kokonaisia asu-
malähiöllisiä puuta hyvin lyhyessä ajassa.

Maan on säilyttävä elinkelpoisena myös jälkipolvillemme. Jos
käytämme kaikki uusiutumattomat luonnonvarat yhden sukupolven
aikana, jälkeläisemme joutuvat koville, ja koko elämäntapamme jat-
kuminen on uhattuna.
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Maailman synty

”Nyt meillä on tämän virtuaalitodellisuuden toiminta mietittynä
valmiiksi.”

”Meinasitko kirjoittaa simulaation hiukkanen hiukkaselta?”
”En mä viitsi. Olisi liikaa vaivaa speksata kaikkien elektronien

paikat.”
”Mitä sitten meinasit tehdä?”
”Stokastisesti on helppo määritellä, mitä tapahtuu suurissa

hiukkassysteemeissä. Kirjoitan vain simulaation suuremmalla tasol-
la ja jätän hiukkastason toiminnan epämääräiseksi.”

”Tässä tämä koodi nyt on.”
”Mä olen miettinyt. Entäs jos virtuaalitodellisuuden asukkaat al-

kaa tekemään kokeita yksittäisillä hiukkasilla? Ehkä sittenkin joudut
kirjoittamaan koko simulaation.”

”En mä enää jaksa aloittaa alusta. Mä vain kirjoitan alirutii-
nin, että jos jonkun hiukkasen tilaa aletaan mittaamaan, sille siinä
vaiheessa määrätään sen verran tarkkaa tilaa kuin tarttee ja simu-
loidaan sen hiukkasen kulkua.”

Koherentti toimintaympäristö

Filosofi näki unta, että hän oli perhonen. Herättyään hän mietti,
oliko hän filosofi, joka oli uneksinut olevansa perhonen vai perhonen,
joka uneksi olevansa filosofi.

Istun kahvilassa nuhjuisiin vaatteisiin pukeutuneen miehen vie-
reen. Hän juo spriteä, nämä tyypit eivät käytä kofeiinia. Hän näyttää
kuin hän odottaisi.

Lääkefirmat olivat kyllästyneet unien hajanaisuuteen ja absur-
diuteen. Ne lanseerasivat pillerin, joka tekee unista koherentteja, ja
uni jatkuu seuraavana yönä siitä, mihin se jäi edellisenä. Se muo-
dostaa alitajunnasta kiskotun koherentin toimintaympäristön. Joil-
lan onnettomilla, tai näkökulmasta riippuen onnekkailla, uni on niin
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miellyttävä, että he vain päivisin tappavat aikaa odottaen seuraavaa
yötä.

”Moi”, mies vieressäni sanoo. ”Olen kuningas Bilbalolas.”

Huumorilehdet

Olipa kerran maa, jossa diktaattori piti kansaa rautaisessa ottees-
saan kieltäen kansalaisilta kaiken vapauden. Maan lehdistö oli dik-
taattorin tarkassa kontrollissa. Se toitotti, kuinka kaikki asiat olivat
hyvin ja kansa vapaa.

Kansalaiset uskoivat lehdistöä. Heidän maailmankuvansa koos-
tui propagandasta, joka oli ristiriidassa niin itsensä kuin havainto-
jen kanssa. Silti kukaan ei osannut kyseenalaistaa propagandaa vaan
kaikki sovittelivat mielessään ristiriitoja mitä ihmeellisimmillä kog-
nitiivisilla jipoilla.

Ajattelette ehkä, että totuus oli kokonaan pannassa. Diktaattori
oli kuitenkin tätä ovelampi ja julkaisi totuuden huumorilehdissä.

Kansa ajatteli, että olivathan huumorilehtien jutut omalla kierol-
la tavallaan loogisia, mutta kuitenkin niin kaukana siitä, miten asiat
oikeasti olivat. Niinpä kansalaiset pitivät huumorilehtiä hillittömän
hauskoina.

Tavallinen päivä teknologisessa utopiassa

”Perkeleen evelialainen!” Pokuk kirosi. ”Parillinen määrä torneja!”
Pokuk itse oli oddialainen, ja hänen mielestään linnassa kuului

olla pariton määrä torneja. Normaalisti parillistorninen linna ei oli-
si hetkauttanut häntä, mutta jollain tasolla hänen oli mynnettävä
itselleen, että hänen evenialaisnaapurinsa linna oli elegantimpi kuin
hänen omansa.

Teknologian kehitys oli johtanut siihen, että jokainen pystyi te-
kemään käytännössä mitä halusi perustarpeiden tyydyttämisestä
puhumattakaan. Linnankin sai tehtyä napsauttamalla sormiaan.
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Pokuk valjasti kaikki tekoälynsä suunnittelemaan linnaa, joka
olisi elegantimpi kuin naapurilla. Naapurilla oli kuitenkin paremmat
tekoälyt, ja Pokukin tekoälyt luovuttivat.

Pokuk suuttui. Hän ampui käsistään energiasäteitä tarkoitukse-
naan tuhota naapurin linna omistajineen. Ainakin toistaiseksi naa-
purin linnan suojakentät kestivät.

Energiansäästöä

”Me katkaistaan teiltä sähköt huomenna.”
”Ettehän te voi. Ettehän te sairaaloistakaan katkaise.”
”Näin on nyt päätetty.”
Heksan mielestä sähköjen katkaiseminen olisi sadan ihmisen mur-

ha.
Jotkut parantumattomasti sairaat olivat antaneet ladata tietoi-

suutensa positroniaivoihin ennen kuolemaansa, ja Heksa ylläpiti hal-
lia, jossa ne sijaitsivat. Sähkönkulutus oli valtava, eikä hallin gene-
raattorissa riittäisi polttoainetta kuin kolmeksi päiväksi. Positroniai-
vot vaativat jatkuvasti sähköä tai ne tuhoutuisivat.

Venäjä oli lopulta tehnyt sen mitä oli uhannutkin ja katkaissut
energiantuonnin Eurooppaan. Siksi valtaapitävät joutuivat tarkoin
miettimään, ketkä saivat käyttää sähköä.

Heksan mielestä positroniaivot olivat ihmisarvoisia olentoja,
mutta yleinen mielipide ei ollut vielä kivunnut nörttietiikan tasolle.
Se ei tunnustanut positroniaivoja ihmisiksi.

Dosentti Jekyll ja rouva Hyde

Dosentti Heidi Jekyll oli lapsensa kanssa Kuusamon korvessa
mökillä. Hän oli valmistanut eliksiirin, joka erottelee ihmisen hyvän
osan erilleen ja nauttinut sen.

Mutta voi! Pari tuntia sen jälkeen hänen lapsensa sai sairaskoh-
tauksen. Jekyll yritti soittaa apua, mutta Venäjän hakkerit olivat ju-
mittaneet puhelinverkon. Paniikissa Jekyll yritti startata autoaan,
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mutta se ei käynnistynyt. Jekyll säntäili ympäriinsä hädissään, ja
liiteristä löytyi vanha mopo. Sivistyksen pariin oli sata kilometriä,
mutta matkaa ei voinut taittaa, koska missään ei ollut kypärää, ja
eihän mopolla voi ilman kypärää ajaa. Jekyll nyyhkytti ahdistunee-
na koko illan.

Yöllä rouva Hyde ajoi mopolla terveyskeskukseen ilman kypärää,
ja apu saapui ajoissa perille.

Suomen Turku

”Turku on alun perin tarkoittanut kauppapaikkaa. Niinpä Suomen
turku on tarkoittanut Suomen kauppapaikkaa.”

Klaus mietti, kuinka monta kertaa hän oli kuullut selityksen.
Hän tiesi sen vääräksi. Totuus oli yritetty salata, mutta ilmausta
Suomen Turku ei oltu saatu häivytettyä kansan suusta. Niinpä sille
oli keksitty vale-etymologia.

Klaus eteni norlantilaisella luonnonsuojelualueella apunaan
Ruotsin armeijalta varastettu kartta. Luonnonsuojelualue oli peri-
aatteessa suljettu suurelta yleisöltä, selityksenä se, että retkeilijät
sotkisivat herkkiä ekosysteemejä.

Klaus tuli piikkilanka-aidalle, jonka takana näkyi hyvin hoidet-
tua nurmikkoa ja kerrostaloja. Siinä se oli, kaupunki, jossa tehtiin
salaista tutkimusta koskien Venäjän kulttuuria ja politiikkaa. Taval-
lisille ihmisille myydystä kartoista kaupunkia ei löytynyt. Ruotsin
Turku.

Voppeli

Risto oli saapunut kossuanauttien tukikohtaan. Ensin hän sai kuul-
la tärkeimmän varoituksen: ”Älä mene suolle. Siellä elää Voppeli,
älyllinen olio, joka ymmärtää ihmismieltä niin hyvin, että se saa
puhuttua kenet tahansa itsemurhaan.”

Pian Risto istui suolla vedonlyönnin seurauksena.
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”Oletko miettinyt, että elämä on usein tylsää?” Voppeli aloitti.
Keskustelu jatkui, kunnes kuului zap. Riston aivot olivat levin-

neet mättäälle ja hänen sädepistoolinsa oli maassa.
Voppeli oli tyytyväinen saatuaan taas voiton ääniaaltojudossa.

Siinä ensin analysoitiin uhrin neuronien muodostama verkkoraken-
ne ja sitten yritettiin keksiä ääniaaltomuotoja, jotka ajaisivat uhrin
itsetuhoon. Siitä Voppelilla ei ollut mitään käsitystä, että ihmisten
mielestä nuo ääniaaltomuodot muodostivat sanoja, joilla oli merki-
tyksiä.

Joe

”Seuraavaksi eversti Jones kertoo tuotekehitysosaston uutisia.”
”JO-967, lempinimeltään Joe. Kykenee tekoälynsä ansiosta liik-

kumaan itsenäisesti kaikkialla aavikosta viidakkoon. Pienen kokon-
sa, se on vain 12 tuumaa korkea, johdosta se jää usein viholliselta
huomaamatta, ja tulivoimaa löytyy. Haittapuolena korkea hinta.”

”Kokeilimme sijoittaa niitä joukko-osastoihimme Ukrainan rin-
tamalle. Taistelutilanteessa se toimi hyvin, ja kersantteja oltiin oh-
jeistettu pelastamaan ne hyvin korkeaankin hintaan, jos ne jou-
tuvat ongelmiin. Pulmana kokeilussa oli se, että kersantit vastoin
käskyjämme arvottivat ihmishenget korkeammalle kuin Joen, ja Joe-
tappiomme tulivat kalliiksi.”

”Ratkaisu oli JO-967-A, jonka tekoälyllä on kissan persoonalli-
suus. Kun sotilaat paijailivat sitä tauoilla, he kiintyivät siihen ja
olivat valmiit vaarantamaan henkensä sen pelastamiseksi.”

Puu

”Mikä ihme tuo on?”
”Se on ’puu’. Muinaisilla oli puita kaupungeissaan. Ne paransivat

ilmanlaatua.”
”Mitä tuossa lattiassa puun ympärillä on? Hyi! Sehän on Ulko-

puolen materiaalia.”
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”Puut vaativat sen Ulkopuolen materiaalin.”
”Onpa likaista. Ties mitä tauteja siitä saa.”
”Muinaiset kokivat rentoutuvansa, kun he olivat puiden

ympäröimiä.”
”En minä ainakaan ole yhtään rentoutunut. Päinvastoin. Ja mitä

nuo vihreätkin tuossa lattialla ovat?”
”Ne ovat ’lehtiä.’ Ne ovat pudonneet puusta.”
”Hyi! Tänne on välittömästi kutsuttava desinfiointibotti.”
”Eivät ne ole vaarallisia. Puu kasvattaa uusia lehtiä koko ajan,

ja vanhat putoavat.”
”Mitä! Onko puu elävä? Mitä sinä oikein olet mennyt tekemään!

Olet tuonut kaupunkiimme vieraan elämänmuodon!”

Levysoitin

Voyager-1 -luotaimen mukana lähetettiin Aurinkokunnan ulkopuo-
lelle levysoitin ja kultaisia LP-levyjä, joissa oli tervehdys Maasta ja
muuta vastaavaa.

XYZ-578 oli löytänyt keskeltä avaruutta vieraan sivilisaation luotai-
men. Mielenkiintoisinta luotaimessa oli pyöreä kiekko, jossa oli erilai-
sia kohoumia. XYZ-578 laittoi kiekon luotaimen mukana tulleeseen
laitteeseen, kuten luotaimessa ohjeistettiin. Mitään ei tapahtunut.

Laite analysoitiin, ja paljastui, että se muutti kiekon kohoumat
ja laaksot pikkuriikkisiksi ympäröivän ilman paineen vaihteluiksi.
Kiekkoa analysoitaessa tultiin tulokseen, että kohoumat ja laaksot
muodostivat kommunikaatiojärjestelmän, jota parhaillaan yritettiin
selvittää.

Mutta miksi kiekkojen sisältämä kommunikaatio piti muuttaa
laitteella ilmanpaineen vaihteluiksi? XYZ-578 pohti kysymystä ja
arveli, että ilmanpaineen vaihteluilla oli luotaimen lähettäjille us-
konnollista merkitystä.
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Tulevaisuuden kirjasto

”Tiedättekö mikä olis tosi hienoa meidän kirjastoon 3d-
tulostamisen, musiikinkuuntelun ja pöytäfutiksen lisäksi?”

”No?”
”Kun meidän kirjastosta voi lainata työkaluja, pihapelejä ja

jääkiekon kausikortteja, niin olis tosi hienoa, jos meidän kirjastosta
vois lainata myös kirjoja.”

”Kirjoja? Mitä ne on?”
”Ne on sellaisia yhteen ommeltuja paperipumaskoja, joissa on

tietoa.”
”En oo koskaan kuullukkaan. . . ”
”Ai nyt mä muistan. Kirjat oli ennen tosi suosittuja. Sillon kun

asioita ei vielä voinu kattoo netistä.”
”Kyllähän se sointuis yhteen. Kirjasto ja kirja.”
”Minne me semmoinen kirjalainaus täällä saatais mahtumaan?”
”Mä ajattelin sen tilan viereen, missä asunnottomat voi käydä

lämmittelemässä.”
”Tai mites siihen taakse, missä maahanmuuttajat käyttää net-

tiä?”

Silmälasit

Valikoin ruokakaupassa kaurahiutaleita ja teurasjätteestä tehtyjä li-
hapullia. Työttömällä ei ole varaa kalliiseen ruokaan. Koko ajan
näkökenttäni alalaidassa on kilpailevan ruokakaupan mainosbanneri
halpoine hintoineen.

Siitä asti kun jäin kaksi vuotta sitten työttömäksi, varjelin
silmälasejani viimeiseen saakka, ettei kävisi näin. Viikko sitten jou-
duin kävelemään myöhään illalla kotiin ja sain turpaani. Lasit
särkyivät. Nyt kävellessäni kadulla näen näkökenttäni alalaidassa
koko ajan robottitaksifirman mainoksen. Halvimman mallin, tietys-
ti, jolla kestää ikuisuus saapua paikalle. Köyhälle ei kannata mai-
nostaa kalliita tuotteita.
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Saavun kotiin ja riisun silmälasini. Ilman niitä näköni ei riitä
juuri mihinkään, mutta nojatuolissa rentoutuessa ei tarvitsekaan.
Saan olla edes hetken katselematta mainosrahoitteisten silmälasien
näyttämiä bannereita.

Uudenlainen pelielämys

”Mä pelasin tänään Exterminator III:sta. Siinä pelaajat on armeijan
erikoisjoukkoja, jotka tekee iskun terroristien tukikohtaan.”

”Minäpä pelasin tänään pöytäcurlingia.”
”Millainen peli se on?”
”Tiedäksä Space Petanguen?”
”Joo.”
”Aika samanlainen kuin se, mutta sitä pelattiin pöydällä.”
”Montako kenttää siinä oli?”
”Yksi.”
”Aika ankeeta. Space Petanguessa on 6400. Millaisia bonusomi-

naisuuksia siinä sai?”
”Ei siinä ollut mitään bonusominaisuuksia.”
”Kuulostaa ihan paskalta peliltä.”
”Mutta sitä pelataan fyysisellä pöydällä.”
”Kosketusnäyttöpelit on aika out.”
”Ei kun sitä pelattiin liu’uttamalla fyysisiä kiekkoja fyysisellä

pöydällä.”
”Älä! Mä en tiennytkään, että fyysisessä todellisuudessa voi pe-

lata pelejä.”
”En mäkään tätä ennen, mut kyllä vaan voi.”
”Vähänkö siistiä!”
”Älä muuta sano!”
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Kauhuraapaleita

Tulkun kutsu

”Alussa se vei Hullu-Joosepin, mutta Jooseppi olikin aina ollut heik-
kopäinen.” Pontikkapannu valutti pulloon. ”Ei sen uskottu aiheut-
tavan suurempaa harmia. Sitten se vei Arjan pikkulikan. Silloin huo-
lestuttiin.”

Kylästä oli kantautunut huhuja metsässä vaanivasta hirviöstä
nimeltä Tulkku. Kyläläiset olivat vaitonaisia, mutta metsästä löysin
pontikankeittäjän, jonka kielenkannat oman tehtaan tuotteet olivat
löystyttäneet. ”Seuraavaksi katosi parhaissa voimissaan oleva karta-
non Antti. Kaikki säikähtivät kunnolla.”

Metsästä kuului ”Krii-krii.” Uteliaisuuteni vei voiton, ja lähdin
tutkimaan. ”Krii-krii”, kuului voimistuen. En enää hallinnut itseäni,
vaan kuljin ääntä kohti noiduttuna. ”Krii-Krii.” Ääni kuului jo
läheltä. Astuin sankkaan pöheikköön. Viimeinen tässä maailmassa
näkemäni asia oli minua kohti syöksyvä valtaisan linnun nokka.

Kirous

Jussi oli juuri aloittanut teorettisen filosofian opinnot ja muutta-
nut soluasuntoon. Illalla asuntolansa TV-huoneessa hän kuuli, että
hänen kämpässään oli kirous. Siinä asuva keskittyi vain ja ainoas-
taan opintoihin ja laiminlöi kokonaan opiskelijoiden riennot. Edel-
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linen asukas oli kuulemma ahdistunut yksinäisyyttään ja viimein
hirttäytynyt.

Aikaa myöten Jussi kiinnostui filosofiasta yhä enemmän. Ontolo-
gia, tieteenfilosofia, tietoteoria ja logiikka veivät mukanaan. Opiske-
lijariennot jäivät pois ohjelmasta, ja illat kuluivat kirjojen parissa.
Kesätkin kuluivat lukiessa kesätentteihin.

Jussi ei kuitenkaan tehnyt itsemurhaa. Hän valmistui filosofian
maisteriksi kolmessa ja puolessa vuodessa. Kirous kuitenkin vaati ve-
ronsa, sillä ilman sosiaalisia verkostoja ja työkokemusta vastavalmis-
tuneella teoreettisen alan humanistilla ei ollut minkäänlaisia mah-
dollisuuksia työllistyä.

Tieteellinen vallankumous

Matematiikan laitoksella kummitteli. Paperipinojen päälle ilmestyi
valokopioita Niilo Jokisen artikkeleista, ja tietokoneisiin ilmestyi Jo-
kisen artikkelien elektronisia versioita.

Jokinen oli kuollut kolmekymmentäviisivuotiaana auto-
onnettomuudessa. Väitöskirjaan saakka Jokinen oli ollut lupaava
matemaatikko. Väitöskirjan jälkeen hän oli keskittynyt kehit-
telemään yhtäsuuruuden uudelleenmääritteyteoriaansa. Se oli
vaihtoehtoinen perusta matematiikalle, jossa ekvivalenssirelaatiot
näyttelivät samaa roolia kuin joukot perinteisemmässä perustassa.

Koska Jokisen teoria oli sivussa tutkimuksen valtavirrasta, ku-
kaan ei vaivautunut tutustumaan siihen. Nekään, jotka olivat vilkai-
seet hänen artikkeleitaan, eivät olleet miettineet, mitä potentiaalia
jatkokehittelyille se tarjosi.

Jokinen käveli seinän läpi entisen kolleegansa huoneeseen ja avasi
tämän tietokoneen ruudulle artikkelinsa. Hän saisi rauhan vasta kun
hänen teoriansa vallankumouksellisuus oltaisiin tunnustettu.
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Sanni Erkkilän musiikki

Sanni Erkkilä asui samassa pensionaatissa kuin minä. Hän näki unia
vampyyreistä, ihmissusista, muumioista, kummituksista ja sen sellai-
sista, ja herättyään hän kirjoitti unistaan tarinoita lukemistolehtiin.
Luulin, ettei mikään voisi järkyttää häntä.

Kerran hän saapui kuitenkin keskellä yötä huoneeseeni, täristen
ja kasvot kalpeina öljylampun valossa. Hän kertoi kuulleensa unes-
sa musiikkia. Sen sävelkulut olivat olleet vääristyneitä, kuin toisen
todellisuuden hirviöiden luomusta. Laulu, jos sitä lauluksi oli voinut
sanoa, oli ollut kuin haudan takaa huudettua. Rytmi oli ollut niin
nopea, ettei se ollut enää mieltä kiihdyttävä.

Lopulta musiikki oli kuulemma vaiennut, ja Erkkilän mielessä
oli välkkynyt kaksi sanaa, joiden merkitystä emme tienneet: ”Death
metal.”

Huonolainen

Tiedättekin Paholaisen, Helvetin kuninkaan. Hän on vain keulakuva
ilman varsinaista valtaa. Todellista valtaa Helvetissä käytän minä,
Helvetin pääministeri, Huonolainen.

Havaitsimme, että Paholaisen strategia mustata ihmisten sielut ei
toimi. Ihmiset ovat liian hyväntahtoisia. Strategiani tehdä ihmisistä
hyväntahtoisia hölmöjä osoittautui toimivammaksi.

Jos olette lykänneet projektia ja tehneet sen hutiloiden juuri en-
nen deadlineä, korvaanne on kuiskinut joku kätyreistäni. Jos komi-
teassa on viisi erilaista näkemystä hyvästä, ja lopputulos on kompro-
missi, joka ei toteuta niistä ainuttakaan, lopputuloksen on inspiroi-
nut joku apureistani. Samoin silloin, kun joku tekee idioottimaisen
päätöksen pohjautuen täysin epärealistiseen maailmankuvaansa.

Niin kauan kuin ihmiset kuvittelevat ongelmien johtuvan kans-
saihmistensä ilkeydestä, saan tehdä työni rauhassa.
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Haamukirjoittaja

Cecilia Gripenheim oli saanut tarpeekseen suositun vampyyriviih-
deromaanisarjan kirjoittamisesta ja oli aikonut panna lopun koko
sarjalle. Kustantaja oli kuitenkin vaatinut, että haamukirjoittajan
pitäisi antaa jatkaa sarjaa.

Ceciliaa järjestely arvelutti. Osaisikohan haamukirjoittaja ku-
vailla oikein sen, miltä tuntuu, kun ensi kerran maistaa ihmisen ver-
ta? Tai sen, miltä tuntuu kulkea ihmisten joukossa teeskennellen
olevansa yksi heistä, vaikka todellisuudessa pitää ihmisiä saaliina?
Tai sen, miltä tuntuu varmistaa aina joka paikassa, että krusifikseja
ei ole näkyvissä?

Cecilia narskutti pitkiä kulmahampaitaan ja avasi kustantajal-
ta saamansa kirjeen. Sen mukaan valittu haamukirjoittaja oli kum-
mitellut viimeiset kaksisataa vuotta talossa, jonka asukkaat olivat
olleet vampyyreja. Kai haamu oli saanut tarpeeksi kokemusta.

Keskustapuolueen haamujäsen

”Keskustapuolue aikoo erottaa haamujäsenet”, Reijo Pitkänen luki
Maaseudun Tulevaisuudesta. Olipa ikävä temppu.

Nuorena poikana Reijo oli liittynyt isänsä esimerkkiä seuraten
Maalaisliittoon. Se oli Suomen ainoa puolue, joka heltiämättä ajoi
maaseudun väestön asiaa. Jossain vaiheessa nimi oli vaihtunut Kes-
kustapuolueeksi, mutta Reijo oli yhä sinnikkäästi äänestänyt sitä,
ja olipa ollut puolueen listalta ehdolla kunnanvaltuustoonkin. Hel-
tiämätöntä vaalityötä hän oli tehnyt niin itsensä kuin muidenkin
puolueen jäsenten hyväksi, täysin pyyteettömästi. Vielä traktorion-
nettomuuden jälkeenkin hän oli ollut puolueen jäsen.

Nyt puolue aikoi palkita hänen uskollisuutensa erottamalla
hänet, siitäkin huolimatta, että hän oli aina kaikkien vaalien alla
jättänyt uskollisesti Keskustan mainoksia kaikkiin taloihin, joissa
hän kummitteli.
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Haamumaileri

Roger Smithin elämäntehtävänä oli ollut alittaa neljän minuutin
raja mailin juoksussa. Päivä toisensa jälkeen hän oli ollut juoksura-
dalla harjoittelemassa, mutta raja oli tuntunut saavuttamattomalta.
Sitten auto-onnettomuus oli romuttanut toiveet lopullisesti.

Roger mietti pyörätuolissaan, että hänen elämänsä oli täysin tar-
koituksetonta, päämäärätöntä. Kauan sitten hän oli hankkinut
syanidipillereitä pahan päivän varalle. Roger päätti, että paha
päivä oli nyt tullut ja nautti pillerit.

Yllätyksekseen Roger ei vajonnutkaan olemattomuuteen. Vaistonva-
raisesti hän nousi seisomaan ja käveli asuntonsa ovelle. Kun hän
yritti avata ovea, hänen kätensä meni sen läpi. Roger käveli oven
läpi ja juoksuradalle.

Juostuaan mailin radalla Roger katsoi aikaa kellostaan. 3:28, ke-
vyesti alle haamurajan.

Verikekkerit

Moottorisahamurhaaja upotti pärisevän työkalunsa Jaanan vatsaan.
Veri roiskui ja sisälmykset lensivät. Moottorisahamurhaajan demo-
ninen nauru kaikui sahan moottorin äänen yli, ja murhamies liikutti
instrumenttiaan kohti Jaanan päätä. Eloton ruumis sahautui kahtia.
Lattia lainehti verta.

Jukka saapui vajaan ja havaitsi moottorisahamurhaajan tappa-
neen hänen tyttöystävänsä. Raivoissaan Jukka nosti pumppuhaulik-
konsa ja ampui laakin moottorisahamurhaajan rintaan. Siihen syntyi
ammottava aukko, ja veri lensi taas. Tämä ei kuitenkaan tyydyttänyt
Jukan raivoa, ja hän ampui vielä kaksi laakia moottorisahamurhaa-
jan elottomaan ruumiiseen.

”Olemme nyt molemmat väkivallantekijöitä”, Jukka mietti kat-
sellessaan moottorisahamurhaajan kuollutta ruumista, ”mutta em-
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me ole ollenkaan samanlaisia. Moottorisahamurhaaja aiheutti viat-
tomille kärsimystä, kun taas minun toimintani ansiosta oikeus to-
teutui.”

Ennakoiva tekstinsyöttö

Hitto! Luuri hajosi juuri kun piti siirtää tapaamista puolella tun-
nilla. Ei kai auta muuta kuin käydä ostamassa uusi, vaikka rahat
ovatkin tiukilla.

”Meillä olisi Diablo-merkkiset tarjouksessa. Merkkiä lanseerataan
parhaillaan. Perusmalli lähtee kahdellakympillä.”

Ostan luurin.

”Tapaan sinut kello 15 vakikahvilassa”, naputtelen tekstiviestiin.
Vaikka en ole vielä opettanut ennakoivaa tekstinsyöttöä, se toimii
kuin unelma. Ei ehdota vakipanoa, vaan arvaa, että tarkoitan
vakikahvilaa.

Istun kahvilassa, ja Jonna saapuu: ”Käytit ennakoivaa tekstin-
syöttöä? Viestissäsi oli hassu typo.”

En enää hallitse itseäni. Nousen pystyyn, ja käteni kuristavat
Jonnan.

Kun katson Jonnan elotonta ruumista, huomaan puhelimeni pu-
donneen hänen viereensä. ”Tapan sinut kello 15 vakikahvilassa”, sen
näytössä lukee.

Pilvilinnat

Arkkitehtiopiskelijana Mervi kieltäytyi kerran auttamasta erästä
spurgua teltan pystytyksessä.

”Et saa enää koskaan yhtään suojaa pystyyn”, spurgu kirosi.
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Valmistuttuaan Mervin ensimmäinen työ oli rivitalo. Hän suun-
nitteli siitä avaran, modernin. Kun rakentaminen piti aloittaa, ra-
kennusfirma meni konkkaan.

Rivitalosuunnitelman tuoman maineen turvin Mervi sai suunni-
teltavakseen erääseen kirkonkylään nuorisotalon. Sielunsa silmin hän
näki, kuinka nuoret pelaisivat, juttelisivat ja viihtyisivät luomukses-
sa. Kun piirustukset olivat valmiit, kuntaliitos esti talon rakentami-
sen.

Nuorisotalosuunnitelman tuoman maineen turvin Mervi sai
suunniteltavakseen taidemuseon pääkaupunkiin. Mervi suunnitteli
sinne viihtyisiä soppia ja avaria halleja. Rakentamisen alettua de-
marit saivat läpi päätöksen lopettaa rakentaminen.

Tämä oli Mervin kohtalo: Suunnitella erinomaisia taloja, jotka
jäivät rakentamatta.

Pedofiili

Jarkko oli partioleirillä saaressa. Ensimmäisenä leiripäivänä oli pal-
jastunut, että saaressa vaani pedofiili. Vene saapuisi hakemaan lei-
riläisiä vasta kolmen päivän päästä.

Neljästäkymmenestä leiriläisestä kolme oli jo kokenut pedofii-
lin käsittelyn. He tärisivät kalpeina telttojensa nurkissa, eliniäkseen
traumatisoituneina. Muut leiriläiset pelkäsivät teltoissaan kokevan-
sa kolmen toverinsa kohtalon.

Leirin johtajat olivat neuvottomia. Leiriläiset majoittuivat kol-
men hengen teltoissa, ja johtajien oli mahdotonta valvoa koko ajan
heistä jokaista.

Jarkolle tuli kusihätä, ja hän joutui poistumaan teltastaan hiu-
kan syrjemmälle tyydyttääkseen tarpeensa. Pelotti.

Yhtäkkiä puskasta hyppäsi mies, jolla ei ollut yllään muuta kuin
jääkiekkomaalivahdin maski.

”Tule tänne, niin saat sedältä namuja”, mies sanoi.
Kuin noiduttuna Jarkko käveli kohti pedofiilia.
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Helka

Helka oli kummitus, mutta hän oli kiltti kummitus. Hän piti siis-
teydestä. Kuitenkaan vieraat hotellissa, jossa Helka kummitteli,
eivät arvostaneet hänen yrityksiään pitää paikat puhtaina. Kun
Helka tuli siistimään paikkoja, vieraat syöksyivät kirkuen karkuun,
mokomat kiittämättömät.

Kauppamatkustaja Kekäläinen heittäytyi hotellin sängylle. Samalla
tuntui kuin hyinen viima olisi kulkenut hänen ohitseen. Katselles-
saan ympäriinsä hän havaitsi vaattensa siististi tuolille viikattuina.
Kummallista, Kekäläinen muisteli jättäneensä ne hujan hajan lat-
tialle.

Kekäläinen avasi minibaarista ottamansa pähkinäpussin ja
mutusteli sen sisältöä. Hetken päästä kylmä viima palasi, ja
Kekäläisestä tuntui kuin harja olisi pyyhkinyt hänen rinnuksiaan.

”Kummitteleekohan täällä”, Kekäläinen tuumi. Jos vielä tapah-
tuisi selittämättömiä ilmiöitä, hän vaihtaisi huonetta.

Myyty mies

Elettiin 80-lukua. Pertti oli tehnyt kotimikrolle strategiapelin. Pert-
ti oli lähetellyt peliä useillekin kustantajille, mutta kukaan ei ollut
kiinnostunut.

Epätoivoissaan Pertti luki loitsun Mustasta Raamatusta. Luci-
fer ilmestyi: ”Jos saan sielusi, seuraava kustantaja julkaisee pelisi.
Jatkolle on kaksi vaihtoehtoa.”

”Ensimmäisessä vaihtoehdossa pelisi myy ruhtinaallisesti, mutta
sitä ei pelata. Ihmiset kokeilevat peliäsi hiukan ja unohtavat sitten
sen hyllyyn pölyyttymään. Saat rahaa, mutta pelaajat eivät tutustu
peliisi syvällisesti.”

”Toisessa vaihtoehdossa pelisi ei juurikaan myy, mutta se leviää
piraattikopioina. Ihmiset käyttävät viikkoja sen parissa ja oppivat
pelaamaan sitä hyvin. Et kylläkään saa juurikaan rahaa.”
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”Miten on, kumpi vaihtoehto pannaan?”
Enempiä miettimättä Pertti valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon.

Manaajattaret

”Maria Magdalenan nimeen käsken sinua!”
”Maria Magdalenan nimeen käsken sinua!”
”Herra, kirkasta kasvosi tälle kidutetulle miesparalle ja auta

häntä näkemään tahtosi!”
”Poistu hänestä, pahan lähettiläs!”
”Eevan nimeen käsken sinua!”
”Eevan nimeen käsken sinua!”
”Herra, vanhurskauta tämä piinattu sielu ja poista pahan valta

hänestä!”
”Poistu hänestä, paholaisen palvelija!”
”Lilithin nimeen käsken sinua!”
”Lilithin nimeen käsken sinua!”
”Herra, tämä mies on kuin sikalauma. Älä anna hänen pudota

jyrkänteeltä, vaan ota hänet vastaan!”
”Olette tehneet tuota jo kaksitoista tuntia yhtäjaksoisesti.

Päästäkää jo miesparka köysistä ja antakaa hänelle syötävää. Mitä
ihmettä te muuten puuhaatte?”

”Yritämme ajaa hänestä pois demonia, joka saa hänet vastusta-
maan naispappeutta.”

Sharia

Helsingissä tapahtui kummia. Sianlihaa syöneet alkoivat vapista
kauttaaltaan ja kaatuivat kuolleena maahan. Jos joku sanoi poik-
kipuolisen sanan islamia vastaan, hän kuoli hetkeä myöhemmin au-
tonsa räjähtäessä. Vähäpukeisina liikkuvien naisten iholle ilmestyi
vammoja, jotka olivat kuin hapon polttamia. Juopot sammuivat,
eivätkä enää heränneet.
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Poliisitutkimukset olivat tuloksettomia. Sianlihasta ei löytynyt
myrkkyä, eikä räjähtäneistä autoista merkkejä räjähteistä. Hap-
povammoista ei löytynyt jäämiä hapoista, ja alkoholikin vaikutti
testeissä tavalliselta.

Erään vuosaarelaisen kaksion lattialla istui partasuinen mies luke-
massa ääneen Koraania.

”Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi”, hän luki. Auto räjähti
jossain.

”Al-Hamdu Lillahi Rabbi Al-Alamina”, hän messusi. Happovau-
rioita syntyi toisaalla.

”Ar-Rahmani Ar-Rahimi”, hän lausui. Jossain juoppo kaatui
hengettömänä maahan.

Kakkavaipat

”Vaipat on vaihdettu. Nyt saat taas olla puhtaana”, hoitaja sanoi
poistuessaan huoneesta.

Toivo muisteli elämäänsä. Kerran hän oli hankkinut häädön naa-
purissaan asuneille romaneille. Sitä hänen ei olisi kannattanut tehdä.
Nyt hän sai maksaa siitä.

Tuttu poksahdus kuului, ja huoneeseen ilmestyi savupilvi. Savu-
pilven keskeltä astui esiin vanha romanipukuinen nainen.

”Loro loro, virtaa noro”, nainen lausui.
Toivon mulkusta valui virtsaa vaippaan.
”Kakkelis kokkelis poks”, nainen lausui.
Toivon takapuolesta pursui ulos pökäle.
”Poks”, nainen toisti.
Toinen pökäle solahti vaippaan.
”Poks”, vielä kerran.
Kolmas pökäle tunki perseestä.
Nainen katosi savupilveen, ja Toivo jäi yksin sairaalahuoneeseen.

Taas hän joutuisi makaamaan kakkavaipoissa neljä tuntia, koko vaih-
tovälin.
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Kynsilakka

Mirva oli nyt löytänyt netistä wiccojen salaisen loitsukirjan.
Yläkoulun alusta lähtien Mirva oli ollut luokan pissisjengin ham-

paissa. Jengi haukkui häntä vasten kasvoja ja puhui hänestä pahaa
selän takana. Sitä oli jatkunut jo vuosi.

Loitsukirjan avulla Mirva langetti Monikan, pissisjengin joh-
tajan, päälle kirouksen, että kynsilakka ei enää koskaan pysyisi
Monikan kynsissä. Se oli sille ämmälle oikein.

Lakattuaan kyntensä Monika havaitsi, että lakka hävisi kynsistä
kuin tuhka tuuleen. Kauheaa, mitä hänen kaverinsakin sanoisivat,
jos hän menisi kouluun lakkaamattomien kynsien kanssa.

Monikaa lakkaamattomat kynnet hävettivät niin paljon, että hän
alkoi pinnaaman koulusta ja eristäytyi. Hän ei saanut peruskoulun
päättötodistusta, ja hänestä tuli syrjäytynyt.

Sinkkuneitien painajainen

Pirjo oli kolmeviitonen sinkkuneiti, tradenomi, jos ollaan tarkkoja.
Vapaa-ajallaan hän harrasti pilatesta, aerobiciä ja taidenäyttelyitä.
Parhaillaan hän oli kuitenkin istumassa iltaa sinkkuneitien kesken.

”Missäs Tuija on?” Pirjo kysyi.
”Ettekö tiedä?” Lissu vastasi. ”Poliisi löysi hänet kuoliaaksi ha-

kattuna kotoaan.”
”Kuinka hirveää”, Hanna päivitteli.
”Eikä siinä kaikki”, Lissu jatkoi. ”Hänen asuntonsa lattia oli

täynnä tyhjiä kaljatölkkejä.”

Kun Pirjo oli palannut illanvietosta kotiinsa ja oli kävelemässä keit-
tiöön, hän kuuli sohvalta vieraan äänen:

”Tuopa ämmä kaljaa joutuin.”
Pirjo katsoi sohvalle. Siinä makasi jokin olio nappiverkkareissa

ja valkeassa, hihattomassa t-paidassa. Siinä se maata möllötti ja
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luki hesaria hämärässä. Ilman pukinsarvia se olisi näyttänyt aivan. . .
mieheltä!

Sisäilmaongelmat

Jutta oli ostanut kartanon maaseudulta ja muuttanut sinne. Pari
viikkoa muutosta Jutan silmät alkoivat punottaa jatkuvasti, nenä
alkoi vuotaa, eikä henki kulkenut kunnolla.

Jutta antoi tutkia, onko kartanossa homevaurioita, mutta niitä
ei löytynyt. Kartano oltiin peruskorjattu 80-luvulla, ja Jutta arveli,
että silloin oltaisiin saatettu käyttää myrkyllisiä kemikaaleja. Tutki-
muksissa tällaisistakaan ei löytynyt merkkiä.

Kirjastosta Jutta löysi historiikin, jonka mukaan kartanossa
oli 1800-luvulla elänyt eksentrikko, jolla oli ollut tapana istua
kylän kapakassa piereskelemässä. Toinen kapakan kanta-asiakas oli
kyllästynyt piereskelyyn ja tappanut eksentrikon kaksintaistelussa.

Palattuaan kartanoon Jutta asetti juomalasin ouja-laudalle ja
kysyi: ”Onko täällä piereskelevä kummitus?”

”EI AINA PYSTY PIDÄTTELEMÄÄNKÄÄN”, lasi valitsi kir-
jaimet.

Sähköyliherkkä

Milla oli sähköyliherkkä. Ensin hän oli kärsinyt huimauksesta ja
sydämentykytyksestä asuessaan suurjännitejohtojen vieressä. Sitten
hän oli alkanut saada oireita kännyköistä ja lopulta hehkulampuis-
takin. Hän oli muuttanut syrjemmälle ja luopunut sähköstä. Oireet
olivat loppuneet.

Millan naapuriin oli muuttanut uusi asukas, ja Milla oli alka-
nut taas saada sähköoireita. Oireet eivät olleet pitkäkestoisia, mutta
kiusallisia.

Milla hiippaili salaa naapurin kellariin katsomaan, olisiko naapu-
rilla jokin suurempi oireita aiheuttava sähkölaite. Kellarissa hän näki
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puutuolin, johon meni sähköjohtoja sekä kasan ruumiita. Käristynyt
liha lemusi. Millan takaraivoon kalahti, ja hän menetti tajuntansa.

Virottuaan Milla huomasi olevansa sidottu puutuoliin. ”Mitäs
pidät sähkötuolistani?” naapuri kysyi ennen kuin väänsi katkaisijas-
ta.

Aavelaiva

Jos olet viime aikoina kuunnellut merikarhujen juttuja, olet ehkä
kuullut tarinoita aavelaivasta. Ei, et voi kysyä keneltä tahan-
sa merikarhulta. Sinun täytyy kysyä niiltä, jotka työskentelevät
öljynporauslaivoilla. Öljynporauslauttojen lisäksi on myös öljyä po-
raavia laivoja, mutta niitä käytetään lähinnä koeporauksiin.

Tarina on kaikissa tapauksissa sama. Hämärässä
öljynporauslaivan eteen ilmestyy toinen laiva, ja öljynporauslaiva
joutuu pysäyttämään. Ilmestyneeltä laivalta lentää
öljynporauslaivalle luurankohahmoja, jotka ovat pukeutuneet
hippivetimiin: Solmuvärjättyihin t-paitoihin, kukkakuvioisiin
housuihin, rauhanmerkkiriipuksiin.

Luurangot hajottavat öljynporauslaivan porauslaitteiston
käyttökelvottomaksi. Sitten luurangot lentävät omaan laivaansa, ja
se katoaa yhtä nopeasti kuin ilmestyikin.

Joten, jos joskus työskentelet öljynporauslaivalla ja kohtaat kum-
mituksia, muista, että ne ovat vain huolestuneita planeettamme ti-
lasta.

Kuolema

”Käännetään kortti lopputulokselle... kortti on... Kuolema!” Mada-
me Sofia sanoi.

”Kuolenko minä?” Terhi hätääntyi.
”Et tietenkään”, Sofia sanoi. ”Tarot-kortti Kuolema ei ennusta

fyysistä kuolemaa. Se tarkoitaa, että jostain asiasta pitää luopua,
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asian täytyy antaa kuolla. Onko sellaista asiaa, josta sinun pitäisi
luopua, mutta et ole pystynyt?”

”Yliopisto-opinnot eivät ole sujuneet”, Terhi sanoi. ”Minusta
tuntuu, että opinnot pitäisi keskeyttää, mutta olen yrittänyt sin-
nitellä.”

”Ilmoita huomenna yliopistolle opintojen keskeyttämisestä”,
Sofia neuvoi.

Terhi istui opintotoimistossa odottamassa vuoroaan. Hän ilmoittaisi
keskeyttävänsä opinnot, kuten Madame Sofia oli neuvonut. Opin-
totoimistoon ryntäsi eräs yliopistobyrokratiaan hermostunut opis-
kelija ja aloitti silmittömän ammuskelun. Ammuskelussa kuoli viisi
henkilöä. Terhi oli kuolleiden joukossa.

Päätöntä menoa

”Se ilmestyi tyhjästä eteeni”, Reijo sanoi pelkääjän paikalla istuvalle
vaimolleen.

Reijo oli joutunut lyömään uuden Volvonsa jarrut pohjaan, kun
risteyksessä pyöräilijä oli ilmestynyt hänen eteensä vasemmalta.
Pyöräilijä oli pukeutunut mustaan, hupulliseen kaapuun, ja hän
ajoi kunnon munamankelia. Sellaista, jota käytetään armeijassa.
Kypärää pyöräilijällä ei tietenkään ollut.

Matkalla kaupungin halki Reijo kohtasi saman pyöräilijän vielä
viisi kertaa. Joka kerta se ilmestyi tyhjästä ja aiheutti vaaratilanteen.

Kuudennella kerralla sama pyöräilijä ilmestyi väärää kaistaa Rei-
jon Volvon eteen. Reijo löi jarrut pohjaan, ja vasta kun pyöräilijä
oli saanut nippa nappa väistetyksi, Reijo tajusi, mitä hän oli nähnyt
katsoessaan hupun alle: Pyöräilijällä ei ollut päätä!

Äänet

Jari oli muuttanut vanhan kerrostalon ensimmäiseen kerrokseen.
Juuri hänen asuntonsa ulkopuolella oli hissi, jota odottavien ihmis-
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ten äänet kuuluivat hänen asuntoonsa. Viikonloppuisin asukkaita
palaili riennoistaan koko aamuyön.

Muutettuaan Jari alkoi nähdä toistuvaa painajaista, jossa joku
tunkeutui hänen asuntoonsa. Kun hän heräsi painajaisesta, hän kuu-
li hissiä odottavien ihmisten puheensorinan ja tajusi, että se oli se-
koittunut hänen uneensa.

Eräänä tiistaiaamuyönä Jari makasi unen ja valveen rajamailla
sängyssään, kun hän kuuli taas ääniä hissiltä. Aluksi ne kuulostivat
kahdelta tavalliselta miehenääneltä. Sitten toinen äänistä vääristyi
luonnottomaksi, ja Jari erotti sanat: ”Älä huolehdi. Valeasumme
hämää valvetajuntaa, ja kun he nukkuvat, he eivät tiedä, että olem-
me siellä.”

Terveydenhoitaja

Janin kouluun oli tullut uusi terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja oli
luiseva vanha nainen, joka puhui narisevalla äänellä. Jani oli par-
haillaan hänen luonaan terveystarkastuksessa.

Tarkastuksen aluksi terveydenhoitaja oli ottanut pituuden ja
painon. Tuolloin Jani oli toivonut ajan kuluvan hitaasti, jotta
vääjäämätön olisi mahdollisimman kaukana.

Seuraavaksi terveydenhoitaja oli viitannut Janin istumaan, ja
kauhu oli kasvanut Janin sisällä. Jani oli huojentunut, kun tervey-
denhoitaja olikin vain ryhtynyt tutkimaan hänen sukuelimiään, vaik-
ka terveydenhoitajan kädet tuntuivatkin kylmiltä Janin alapäässä.

Sitten terveydenhoitaja otti suuren ruiskun. Janin sydän hyppäsi
kurkkuun. Hän pelkäsi pistämistä. Terveydenhoitaja täytti ruis-
kun pullosta, jossa luki ”Elohopeaa”. Tökätessään ruiskun Janin
käsivarteen terveydenhoitaja sanoi: ”Nyt tehdäänkin sinusta autis-
ti.”
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Teurastamossa

Tervetuloa seuraamme, katsojat. Eläinten Oikeudet -liike on päässyt
kuvaamaan salaa teurastamoon. Tässä näette, kuinka pitkän au-
tomatkan riuduttamia possuja päästetään julmasti hengiltä. Kiin-
nittäkää erityisesti huomiota possujen toivonsa menettäneisiin sil-
miin ja alistuneeseen kehonkieleen.

Nyt näette kuvassa teurastamon lihankäsittelylinjan, jossa lihaan
lisätään lisäaineita, jotta lihansyöjät saavat nieltyä nämä eläinten
ruumiit. Tuolla taka-alalla on ämpäreitä, jotka ovat täynnä aromi-
vahventeita.

Nyt näette kuvassa suljetun oven, jossa lukee Teurastamo 5. Ni-
mitys on pelkkää hämäystä, koska oven takana ei teurasteta eläimiä.
Kuvausryhmämme ei päässyt livahtamaan oven taakse, mutta siellä
lihaan lisätään geenejä. Kyllä, elintarviketeollisuus lisää geenejä
kaikkeen lihaan. Jos siis tahdotte ruokanne eettisenä ja GMO-
vapaana, pysyttäytykää kasvisruuassa.

Poltergeist

Paranormaalin tutkija Heini Koivisto oli saanut asiakkaikseen syy-
rialaisen siirtolaisperheen, joiden sanojen mukaan heidän asunnos-
saan kummitteli al rwah al shryr. Kun Koivisto kyseli perheeltä,
millaista kummittelu oli, he kertoivat seinistä kuuluvan koputuksia
ja esineitä lentelevän. Kuulemma veitsiä oli lennellyt hipoen per-
heenjäsenten päitä. Koiviston korviin kummittelija kuulosti polter-
geistiltä.

Perhe majoittui nyt muualla, ja Koivisto valvoi yhden yön heidän
asunnossaan. Kumma kyllä, mitään paranormaalia ei tapahtunut,
vaikka perhe oli vaikuttanut luotettavalta.

Seuraavaksi yöksi Koivisto otti mukaansa apulaisensa Gina
Hogwoodin. He tekisivät yhdessä mittauksia. Välittömästi, kun
he olivat astuneet asuntoon, veitsi lensi hipoen Hogwoodin päätä.
Tällöin Koivisto tajusi, mistä oli kyse: Poltergeist oli rasisti!
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Maksuhäiriö

”Oletteko kuulleet, eilisessä saunaillassa pomo jäi uusien har-
joittelijatyttöjen kanssa sekasaunomaan”, Suvi toisti kahvitauolla
kuulemansa juorun. Hän piti juoruamisesta.

Yöllä Suvi näki unessa maahisen, joka puhutteli häntä: ”Aijai, olet-
pa puhunut paljon pahaa ihmisistä. Siitä on tullut sinulle niin paljon
pahaa karmaa, että kosminen karmatilisi on ollut vuosikymmenen
miinuksella. Et ole tehnyt riittävää määrää hyviä tekoja saadaksesi
hyvää karmaa, joten sinulle on merkitty kosminen maksuhäiriö.
Jos tästedes elät nuhteettomasti, maksuhäiriömerkintä vanhenee
kolmen elämän aikana.”

Vetäessään aamulla kenkiä jalkaansa Suvi ajatteli, että olipa uni.
Silloin kengännauha katkesi, ja Suvi hätääntyi. Etsiessään lan-
ganpätkää, jota käyttää nauhan tilalta hän myöhästyi bussista ja
siten myös töistä.

Atseloup nanataas apat

”Atseloup nanataas apat”, ulkomaalaisen näköinen mies huusi me-
gafoniin Rautatientorilla. ”Ellanataas isirhu anna.” Ihmiset kulkivat
välinpitämättöminä miehen ohitse, heitä eivät ulkomaankieliset huu-
dot kiinnostaneet. ”Navappat nunis iruuj oothat anataas”, huudot
jatkuivat. ”Oothat näh ätim ellanataas anna.”

Eräs ohikulkijoista oli Kirsti, joka oli juuri keskustellut hellun-
tailaisen saarnaajan kanssa ja kuullut tältä rocklevyihin ujutetun
väärinpäin nauhoitettuja saatanallisia piiloviestejä. Viestit menivät
kuulemma suoraan levyn kuuntelijan alitajuntaan ilman, että valve-
tajunta käsitteli niitä mitenkään. Valvetajunnan oli tarkoitus suo-
dattaa aivojen vastaanottamat signaalit, mutta se ei ymmärtänyt
lopusta alkuun -puhetta. Alitajunta sen sijaan ymmärsi ja otti vai-
kutteita.
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Näissä mietteissä Kirstikin sivuutti megafonimiehen. Päästyään
työpaikalleen Kirsti hetken mielijohtesta tappoi esimiehehensä.

Syypää

Illalla he tulivat hakemaan Katia.
Kati oli inhonnut Ristoa, taloyhtiön puheenjohtajaa. Risto oli

syyttänyt Katia milloin mistäkin, melun aiheuttamisesta, pihan ros-
kaamisesta, kaikki perusteetta. Jopa lasten asfalttiin piirtämät ruu-
tuhyppyruudukot olivat olleet Katin vika. Risto oli saanut taloyh-
tiön puolelleen, mutta häätöä he eivät todisteiden puuttuessa saa-
neet Katille hankittua. Kati oli toivonut Riston kuolemaa.

Sitten Risto kuoli aivokalvontulehdukseen. Päivällä ambulanssi
oli vienyt Riston.

Kun talon asukkaat tulivat hakemaan Katia, he olivat pys-
tyttäneet pihalle hirsipuun.

”Risto sitten kuoli. Se on sinun syytäsi.”
”Enhän minä tehnyt mitään. Hän kuoli sairauteen.”
”Toivoit kuitenkin hänen kuolemaansa. Myönnä pois.”
”Ööö...”
”Joskus toiveet käyvät toteen. Hänen kuolemansa on sinun vas-

tuullasi.”

Antiikkiliike

Asuessani Kalliossa pieni antiikkiliike kiinnitti huomioni.
Näyteikkunassa näkyvät Iittalan juomalasit olivat kiehtoneet
minua pitkään, ja vaikka olin köyhä opiskelija, ajattelin ostaa ne.

Ollessani astumassa liikkeeseen, kadulla, oven vieressä istuva
spurgu sanoi minulle: ”Kaikki menee hyvin, kun et vain pyydä
myyjältä apua.” Kunpa olisin ottanut hänen sanansa vakavasti!

Astuttuani sisään näin, kuinka hyllyt notkuivat vanhoja tava-
roita: Iittalaa, Artekia, Aarikkaa ja muita merkkejä. Myyjä, vanha,
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kalpea mies käänsi huomionsa minuun ja kysyi, voiko hän auttaa.
Vastasin myöntäväsi.

Myyjä nappasi hyllystä kullanvärisen munan ja esitteli sen
kreivi Pomfestin munaksi. ”Vain kolmetuhatta euroa.” Jostain
käsittämättömästä syystä en kehdannut kieltäytyäkään, ja munaan
meni kaikki kesätyötienestit.

Mustis

Pekka oli kerännyt tunteja rohkeutta soittaakseen uudelle naiselle
työpaikaltaan ja ehdottaakseen treffejä, kun hän yhtäkkiä havahtui
veden kohinaan. Hän havaitsi suihkun jääneen päälle ja veden va-
luneen eteiseen. Vesivahingosta murehtiminen vei Pekan ajatukset
pois naisesta välittömästi.

Pekka onnistui keräämään rohkeutta naiskontakteihin
pelkästään harvoin, ja hänestä tuntui, että aina kun hän sai
kerätyksi rohkeutta, joku onnettomuus kotona esti yhteydenoton.
Kerrankin oli syttynyt pieni tulipalo, toisen kerran hän oli havain-
nut hiiriä asunnossaan, kolmannen korran torakoita.

Vanhapiika Guggenströmin haamu istahti Pekan tuoliin. Hän oli
päättänyt pitää Pekan itsellään siitä lähtien kun Pekka oli muutta-
nut hänen vanhaan asuntoonsa. Se ei vaatinut kuin pieniä naisellisia
kolttosia.

Aaveraiskaaja

Luen rikosilmoitusta raiskauksesta väitöskirjaani varten.
Nainen väittää tuntemattoman miehen raiskanneen hänet yöllä

Kaisaniemen puistossa. Tehdessään ilmoitusta poliisille nainen oli ai-
van hysteerinen. Jankutti vain, kuinka raiskaaja oli kaatanut hänet,
kiskonut housut pois ja työntynyt hänen sisäänsä.

Lääkärintarkastuksessa naiselta ei ollut havaittu mitään merk-
kejä raiskauksesta tai edes yhdynnästä. Siemennestettäkään ei ollut
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löytynyt, vaikka nainen oli vakuuttanut raiskaajan lauenneen hänen
sisäänsä. Poliisi piti juttua raiskauksesta kuvitteluna eikä ryhtynyt
jatkotoimenpiteisiin.

Kumma kyllä raiskaajan tuntomerkit, 170 sentin pituus, parta
ilman viiksiä, kolmikulmainen hattu ja viininpunainen päällystakki
sopivat raiskaajaan, josta tein graduni. Mies vainosi Kaisaniemen
puistoa sata vuotta sitten. Kun häntä lynkattiin, hän huusi vielä
palaavansa.

Pedofiilia lättyyn

Sanna, Jari ja Risto olivat vanginneet pedofiilin ja sitoneet tämän
tuoliin.

”Leikataan sen pallit pois”, Sanna kirkui.
”Se kuolisi välittömästi verenhukkaan”, Jari tiuskaisi. ”Se olisi

sille liian helppoa.”
Risto löi pedofiilia turpaan.
”Nyt sä löit sitä turpaan”, Sanna totesi. ”Oli aika mieto temp-

pu.”
Jari löi pedofiilia palleaan ja sen jälkeen upotti veitsen tämän

vatsaan.
”Hei, se kuoli”, Risto sanoi myrtyneenä. ”Noin helpolla päästit

sen.”
”Ei veitseniskusta vatsaan kuole”, Jari sanoi puolustuksekseen.

”Se on vain tajuton.”
”Hei, miettisitte vähän”, Sanna saarnasi. ”Miten me saadaan se

takaisin tajuihinsa, että päästään jatkamaan?”
Elvytysyritykset epäonnistuivat, joten joukkiomme tyytyi silpo-

maan pedofiilin ruumiin kirveellä, vesurilla, veitsellä...

Oi Herra

Satu, vakaumuksellinen, cityseurakuntaan kuuluva kristitty, sai pos-
tissa CD-levyn. Kirjekuoressa ei ollut lähettäjän tietoja, ja levyn
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päällä luki vain: ”Esittäjä: Kulkija, Kappale: Oi Herra”. Laitettuaan
levyn soimaan Satu huomasi, ettei levyllä ollut kuin yksi kappale.

Kulkija osoittautui kaunisääniseksi mieslaulajaksi, jolla oli
säestyksenään kitara.

Oi Herra, annat ilon
Oi Herra, annat voimaa
Oi Herra, tietäni ohjaat

Sanat jatkuivat samanlaisina. Satu haltioitui kuunnellessaan
kappaletta. Hän koki kuunnellessaan biisiä olevansa lähempänä
Jumalaa kuin koskaan, ja biisistä tuli hänen suosikkibiisinsä.

Satun kuunneltua biisiä päivittäin kuukauden hän törmäsi paikal-
lisradiossa Kulkijan haastatteluun. Kulkija kertoi tekevänsä kaiken
musiikkinsa Paholaisen kunniaksi. Herra, johon hän lauluissaan viit-
tasi, olikin itse Saatana!

Suositus

Riitalla oli tapana pyöräillä työmatkansa. Työmatka kulki hautaus-
maan läpi, ja hautausmaan portilla oli pyöräilyn kieltävä merkki.
Niinpä Riitta aina taluttikin pyöräänsä hautausmaaosuuden.

”Tuo on vain suositus”, Riitan uusi poikaystävä sanoi, kun Riitta
hautausmaan portilla kertoi hänelle pyörän taluttamisesta. ”Lailli-
sesti pätevä pyöräilykielto näytetään virallisella liikennemerkillä, ja
tuo ei ole virallinen liikennemerkki.”

Seuraavana aamuna Riitta oli rohkaistunut poikaystävän sanois-
ta ja lähti ajamaan hautausmaan läpi. Oli loppusyksy ja kello seit-
semän, joten oli pimeää, mutta pyöränsä lampun valossa Riitta
polki eteenpäin. Keskellä hautausmaata kylmä koura työntyi Rii-
tan pyörän pinnojen väliin, ja Riitta kaatui. Kaatuessaan Riitta
pyöräilykypärästä huolimatta halkaisi kallonsa.

Toisinaan suosituksia on parempi noudattaa.

139



Yksinhuoltajan ongelma

Liisan asunnossa kummitteli. Ovet narisivat yöllä, ja peileissä vilah-
teli varjoja. Liisa ja hänen kolme tytärtään olivat kauhuissaan.

Liisan naapurissa asui vanha mustalaisnainen, joka kutsuttiin
katsomaan tilannetta. Hän sai yhteyden kummitukseen, mutta ei
kuitenkaan osannut karkoittaa sitä. Onneksi kummitus kuitenkin
paljastui hyvätapaiseksi, 1970-luvulla kuolleeksi mieheksi.

Aikaa myöten Liisa ja kummitus ystävystyivät. He juttelivat
usein yömyöhään, ja kummitus kertoili tarinoitaan Liisan tyttärille.
Ultra-lehtikin kutsuttiin tekemään omituisesta yhteiselosta artikkeli.

Vähän Ultra-lehden artikkelin ilmestymisen jälkeen Liisa sai Ke-
lalta kirjeen. Kela katkaisi hänen lapsilisiensä yksinhuoltajakorotuk-
sen, koska Kela tulkitsi Liisan olevan avoliitossa kummituksen kans-
sa. Koska Liisa oli muutenkin köyhä, sadanviidenkymmenen euron
menetys kuukausituloista romutti hänen taloutensa.

Treffit

”Kukkapuska leijaili minua kohti”, Kirsin ystävätär kertoi.
”Säikähdin ja juoksin karkuun.”

Kirsiä yliluonnollinen kiehtoi, joten hän päätti tutustua tilantee-
seen.

Kirsin ollessa raunioissa ruusupuska leijaili häntä kohti. Kirsi otti
kukat vastaan, ja hän kuuli kalsean äänen: ”Tulisitteko, viehättävä
neiti, illalliselle kanssani?”

Pöydälle oli katettu kynttiläillallinen. Äänen ohjaamana Kirsi
istuutui pöydän ääreen. Silloin Kirsi muisti, mistä kummittelussa
on kyse: Jos ihminen on tavoitellut eläessään jotain, mutta tavoite
on jäänyt saavuttamatta, ihminen ei saa kuoltuaan rauhaa, ennen
kuin on saavuttanut tavoitteensa.

Kauhunaalto löi Kirsin yli, kun hän tajusi, mitä oli mennyt te-
kemään: Hän oli treffeillä olion kanssa, joka ei ollut saanut eläessään
pillua!
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Ruokahimo Catering

Lauri istui stressaantuneena toimistollaan. Aamulla poliisilta oli tul-
lut tieto, että kolmea hänen johtamansa turvapaikanhakijoiden vas-
taanottokeskuksen asukasta epäiltiin raiskauksesta. Mitähän sillekin
tekisi? Kai pitäisi lisätä valistusta suomalaisesta seksuaalinormistos-
ta.

Lauri katsoi ikkunasta ulos, ja näki turvapaikanhakijoita kanta-
massa kylttejä, joissa luki: ”Ruoka on paha.” ”Te tarjoilette paha
ruoka.” Sanoma tuli selväksi, vaikka kieliopissa olikin parantamisen
varaa.

Kun Laurin serkku oli hoitanut keskuksen ruokahuollon, kaikki
olivat olleet tyytyväisiä. Sitten ruokahuolto oli pitänyt kilpailuttaa,
ja nyt turvapaikanhakijat eivät olleet tyytyväisiä Ruokahimo Cate-
ringin tarjoomuksiin.

Lauri päätti tutustua asiaan ja meni ruokalaan maistamaan tur-
vapaikanhakijoille tarjoiltavaa ruokaa. Perunamuusia ja jauheliha-
kastiketta. Syötyään annoksen Lauri tunsi vastustamatonta halua
raiskata sihteerinsä.

MagicWizard

Päivin tytär oli saanut MagicWizard-toimintafiguurin joululahjaksi.
Se oli ilmestynyt pukinkontista, eikä tiedetty, kuka sen oli antanut.
Tiukkana kristittynä Päivi suhtautui magiaan viittaaviin leluihin va-
rauksella, mutta antoi tyttären pitää lelun, koska tytär oli ihastunut
siihen heti.

Tyttären läheisimmät ystävät olivat saaneet joululahjaksi sa-
maan sarjaan kuuluvat figuurit. Aikaa myöten näistä figuureista tu-
li käytännössä ainoat lelut, joilla tytär ystävineen leikki. He oli-
vat löytäneet figuurien valmistajan nettisivutkin ja lukivat sieltä
MagicWizard-tarinoita.

Päivin mielestä lapset käyttivät liikaa aikaa MagicWizardeil-
la leikkimiseen, ja hän meni tyttären huoneeseen ilmoittaakseen
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kieltäneensä MagicWizardit. Kun Päivi avasi huoneen oven, hän näki
pehmoeläimistä muodostetun pentagrammin, ja sen keskellä ihmisen
kokoisen, elävän MagicWizardin.

Kädet

Vilma käveli tungoksessa kadulla ruokakauppaan, kun hän tunsi
persettään kopeloitavan. Vilma kääntyi ympäri ja piti takanaan
kävelevälle miehelle saarnan naisten kunnioittavasta kohtelemises-
ta. Mies näytti hölmistyneeltä, ikään kuin hän ei olisi tajunnut teh-
neensä mitään väärin. Vilma ajatteli, että onpa feminismille tarvet-
ta.

Kaupassa Vilma tunsi taas persettään kopeloitavan.
Kääntyessään Vilma ei nähnyt ketään. Olipa kopeloija nopea.
Kotimatkalla Vilman persettä kopeloitiin lukuisia kertoja. Hän ei
edes viitsinyt kääntyä, kiihdytti vain askeleitaan.

Kun Vilma tuli kotiin, hän tunsi taas persettään kopeloitavan.
Vilman piti olla yksin kotona, joten hän epäili talossa olevan tun-
keutuja. Kun Vilma kääntyi, hän näki ilmassa leijuvan kaksi myr-
kynvihreäutuista, luisevaa, pitkäkyntistä kouraa.

Katupartio

Erkki käveli myöhään tiistai-iltana kadulla, kun kolme kalpeaa, viit-
toihin pukeutunutta hahmoa pysäytti hänet.

”Vampyyrien katupartion tarkastus!” etummainen hahmoista sa-
noi. ”Suojelemme kaupunkia ihmissusilta.”

”Eihän täällä ole ihmissusia”, Erkki protestoi.
”Siinä näet, kuinka tehokkaita olemme”, etummainen hahmo

vastasi.
”Mutta mikäs meillä tässä on”, toinen taaemmista hahmoista

sanoi astuessaan eteenpäin. ”Ettei vain olisi ihmissusi.”
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Erkki ei ollut koskaan edes kuullut ihmissusia olevan oikeasti, ja
nyt häntä syytettiin sellaiseksi. Ei hän kyllä ollut kuullut vampyy-
rejakaan olevan olemassa, mutta hahmojen kalpea olemus ja kulma-
hampaat olivat vakuuttavia.

”Ihmissusi mikä ihmissusi”, etummainen hahmo sanoi. Kaksi
taaempaa hahmoa tarttuivat Erkistä kiinni, ja etummainen hahmo
upotti terävät kulmahampaansa Erkin kaulavaltimoon.

Suomen Kansallinen Taistelujärjestö

Sami oli liittynyt jonkun aikaa sitten Suomen Kansalliseen Taiste-
lujärjestöön. Hän oli kiinnostunut suomalaisten edun ajamisesta,
kansallisesta yhtenäisyydestä ja rajojen sulkemisesta pakolaisilta.
Natsi hän ei kuitenkaan ollut, ja lopullisen päätöksen liittymisestä
hän oli tehnyt nähtyään järjestön nettisivuilla kissankokoisin kirjai-
min kirjoitetun tekstin: ”Huom! Emme ole natseja!”

Sami oli ollut uskollinen jäsen, ja hän oli saanut kutsun järjestön
johtoryhmään. Saapuessaan johtoryhmän kokoukseen hän näki uu-
den naaman, hennon naisen.

”Mari on meediomme. Hän kanavoi johtajaamme”, nainen esi-
teltiin hänelle.

Kokouksen aluksi Mari sulki silmänsä ja mumisi jotain vaipuen
transsiin. Marille kasvoi siinä silmänräpäyksessä Hitler-viikset, ja
miehisellä äänellä hän sanoi: ”Ein Volk, ein Reich, ein Führer.”

Noidanmetsästäjä

Kardinaali Ortdorf oli noidanmetsästäjä. Hän oli tehnyt Jumalan
työtä jo kolmekymmentä vuotta ja polttanut elävältä yli tuhat noi-
taa.

Noita ei yleensä aluksi myöntänyt olevansa noita, mutta kidu-
tuksen jälkeen tunnustus tuli. Kidutettuna noita paljasti muitakin
noitia, joita oli tavannut lennettyään noitamenoihin. Ortdorfin saa-
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puessa uudelle alueelle joku yleensä tiesi ilmiantaa naapurinsa noi-
tuudesta, ja tämä puolestaan ilmiantoi lisää noitia. Se oli kuin lu-
mipalloilmiö.

Paholainen seurasi Ortdorfin menestystä nyrpeänä ja oli sitä
mieltä, että meno ei voi jatkua. Ortdorfhan tuhoaisi kaikki hänen
palvelijansa. Ortdorfin ainoa pahe oli viini. Niinpä Paholainen
eräänä pakkasiltana houkutteli Ortdorfin juomaan itsensä kaa-
tokänniin ja sammumaan hankeen. Se oli Ortdorfin loppu.

En enää leikkiin kelvannut

Pikku-Maija oli saanut tädiltään syntymäpäivälahjaksi antiikkinu-
ken. Pikku-Maija hoivasi sitä, leikki syöttävänsä sitä ja työnteli sitä
pienissä lastenvaunuissa.

Maijan äiti oli hermoheikko, ja hän oli nähnyt kauhuelokuvan
riivatusta nukesta. Kun antiikkinukke oli ollut Maijalla pari viik-
koa, äiti sai päähänsä, että nukke liikkuu itsestään öisin. Äiti sai
päähänsä, että nukke vielä tappaa Maijan. Äiti pelottelikin Maijaa
nukesta pahanpäiväisesti.

Äiti retuutti nuken jalasta nuotiopaikalle halkojen kanssa ja heit-
ti nuken ylösalaisin sytykkeiden ja halkojen päälle. Äiti alkoi viritellä
tulia, ja savu alkoi kohota sytykkeistä.

”Olin kerran mä Maijalle rakas”, nukke mietti nuotion päällä
kasvot maahan päin, jalka halon alla. ”Jospa päivänkin taas saisin
takas.”

Grim Evil

Toimistoapulainen Lasse katsoi Grim Evil -kauhuelokuvaa. Katsotu-
aan sen vuosi aiemmin Lasse oli korottanut sen lempielokuvakseen.
Tällä kertaa hän kiinnitti huomiota kohtaukseen, jossa päähenkilö
kohosi osastonsa päälliköksi. Hän ei muistanutkaan sitä en-
simmäiseltä katsomiskerralta.
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Toimistopäällikkö Lasse katsoi Grim Evil -kauhuelokuvaa. Tämä oli
kolmas kerta, kun hän katsoi elokuvan. Edellisestä kerrasta oli vuosi.
Hän kiinnitti huomiota kohtaukseen, jossa päähenkilö meni nai-
misiin. Hän ei muistanutkaan kohtausta edellisiltä katsomiskerroilta.

Toimistopäällikkö Lasse katsoi Grim Evil -kauhuelokuvaa vaimon-
sa kanssa. Vaikka hän oli ollut vaimonsa kanssa naimisissa jo puoli
vuotta, hän ei ollut aiemmin näyttänyt vaimolleen tätä lempieloku-
vaansa. Lasse ei muistanutkaan edellisiltä katsomiskerroilta kohtaus-
ta, jossa päähenkilö paloi elävältä.

Matematiikanopiskelijatar

Riina oli tapaamassa vanhoja matematiikanopiskelukavereitaan.
”Muistatteko vielä Korkeampi algebra -kurssin?” Marjo kysyi.
Riina muisti, että hän ei ollut tajunnut kurssista mitään. Hän

oli joutunut keskeyttämään opintonsa, kun ei ollut läpäissyt kurssia
useista yrityksistä huolimatta. Porukan muutkin naiset kertoivat,
että heillä oli ollut ongelmia sillä kurssilla. Kuka ei ollut päässyt
läpi, kuka oli päässyt läpi alimmalla arvosanalla. Porukan ainoa
mies kertoi kurssin olleen hänelle helppo.

Kotona Riina kaivoi kurssin opetusmonisteen esiin, ja kansikuva vai-
kutti tutulta. Hän oli pitänyt sitä matemaattisena kaavakuvana,
mutta nyt hän muisti nähneensä kuvan lapinnoitia käsittelevässä
kirjassa.

Riina löysi kuvan lapinnoitakirjasta. ”Maaginen symboli naisten
karkottamiseksi.”

Aave-Maria

”Ave Maria, äiti maan lapsien taas meihin katsoo suojellen....”
Aave-Maria kuunteli kirkon joulukonserttia kyynelet silmissä.

Joskus hän kuvitteli, että tämä laulu kertoi hänestä. Todellisuudessa
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hän oli iloinen, että luterilaiset kunnioittivat hänen kaimaansa edes
joulun aikaan.

”Anna harras mieli, joulu puhtain tuo...”
Eläessään Aave-Maria oli ollut harras katolilainen. Epäonnekseen

hän oli saanut sydänkohtauksen kirkossa lomamatkallaan Suomes-
sa, ja nyt hän kummitteli luterilaisessa kirkossa. Luterilaisuus oli
sen verran harhaoppista, että heidän kirkkonsa eivät olleet suojas-
sa kummittelulta. Katolilaisissa kirkoissa ei kummitellut, ne olivat
pyhiä paikkoja.

”Johda meistä jokainen poikas luo...”
Aave-Maria toivoi, että kirkko, jossa hän kummitteli, muuttuisi

katolilaiseksi. Silloin hän ehkä saisi rauhan.

Toive

”Toivoisinpa, että mamut raiskaisivat suvakkikansanedustajanai-
sen”, Repa kirjoitti nettiin. Repan toiveen huomasi netissä Pirjo, jo-
ka lainasi sen rasisminvastaiseen nettikirjoitukseensa esimerkkinä ra-
sistisesta mölinästä. Koululainen Kalle tulosti kirjastossa Pirjon net-
tikirjoituksen saadakseen materiaalia maahanmuuttoa käsittelevään
ryhmätyöhön.

Pirjon kirjoitus oli kuitenkin vahingossa tulostunut kahtena kap-
paleena, ja toisen kopion otti vahingossa Reija, joka oli ollut kir-
jastossa tulostamassa CV:tään. Kotimatkalla hän huomasi CV-
papereiden joukossa Pirjon mielipidekirjoituksen ja heitti sen tien-
poskeen.

Lampunhenki Dzin oli joutunut palaamaan maan päälle. Hän
oli tulkinnut vapauttajansa toiveet liian kirjaimellisesti, ja rangais-
tuksena hän joutuisi toteuttamaan yhden kenen tahansa ihmisen
toiveen ennen vapautumistaan. Dzin huomasi tienposkessa paperin.
”Olisikohan tässä paperissa toive?” Dzin nosti paperin.
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Saatanan kirkko

Janne surffaili Saatanan kirkon sivuilla. Kirkko kertoi olevansa ateis-
miin, individualismiin ja valistuneeseen nautinnontavoitteluun sitou-
tunut yhteisö, joka käytti Saatanaa symbolina ihmisen todellisille
haluille.

Jannen näyttöön ilmestyi kuva paholaisesta. Kuva näytti samalta
kuin olisi katsonut 3d-elokuvaa lasit päässä, joten jotain yliluonnol-
lista oli tekeillä. ”Saatana täällä. Saatanan kirkko on ujuttanut ba-
bylonialaisen manausloitsun sivujensa koodiin, ja sen avulla pääsin
koneellesi. Koneesi on lukittu. Saat sen uudelleen käyttöösi polke-
malla krusifiksiä.”

Koneella oli ainoa kopio Jannen keskeneräisestä gradusta, joten
Janne otti krusifiksin kaapista ja talloi sitä jaloillaan.

”Nyt kone on käytössäsi kaksi tuntia, etkä voi ottaa gradustasi
varmuuskopiota. Jos haluat lisäaikaa, sinun on paskannettava Raa-
matun päälle.”

Paholaisen pakka

”Nyt jätkä tai hertta”, äiti sanoi.
”Mä pelaan tän jätkän”, neljävuotias Suvi sanoi. ”Mikä tän

maan nimi on?”
”Se on pata”, viisivuotias Risto vastasi.
Uno-korttien kadottua äiti oli alkanut pelaamaan lastensa kans-

sa seiskaa. Se oli säännöiltään käytännössä sama peli kuin Uno, sitä
vain pelattiin oikeilla pelikorteilla. Äiti ajatteli, että seuraavaksi
hän opettaisi lapset pelaamaan katkoa.

Paholainen katsoi peliä mielissään. Hän oli nähnyt lasten tulevai-
suuden. Kun lapset tottuivat oikeisiin pelikortteihin jo pieninä, he
kasvettuaan siirtyisivät pelaamaan niillä uhkapelejä. Uhkapeliporu-
koissa he tutustuisivat väkijuomiin, ja hävittyään korttipelissä omai-
suutensa he joisivat itsensä rappiolle. Ainoa tapa, jolla Paholaisen
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oli tarvinnut puuttua tilanteeseen oli Uno-pakan piilottaminen.

Elävää ravintoa

Marjo makasi vankilan sairaalaosastolla kuoleman kielissä. Hän itse
tiesi, mikä parantaisi hänet, mutta lääkärit eivät uskoneet häntä.

Marjo oli syönyt kymmenvuotiaasta vain elävää ravintoa. Se tar-
koitti kasviksia, jotka syötiin kypsentämättä. Kun Marjo oli ollut
kaksikymmentävuotias, meedio oli kertonut hänelle, että hänen ke-
honsa oli erityisherkkä, ja hän kuolisi, jos hän söisi teollista ravintoa.

Sitten Marjo oli joutunut vankilaan. Hän oli sählännyt energia-
kristallibisneksensä kirjanpidon kanssa, ja hänet oli tuomittu vero-
petoksesta. Vankilaruoka oli täynnä kemikaaleja, jotka olivat myr-
kyttäneet hänen kehonsa. Hän oli ollut vuodeosastokunnossa, kun
hän oli ollut vankilassa kaksi viikkoa.

Lääkärit eivät uskoneet, että hän tarvitsi elävää ravintoa. Sai-
raalaruokakin oli täynnä kemikaaleja.

Haudankaivaja

Olin pääsyt töihin haudankaivajan apupojaksi. Pääasiallinen hau-
dankaivaja oli hyvään ikään ehtinyt mies, Jooseppi, joka oli viettänyt
toimessa ikänsä. Kaivoimme haudat kahteen mieheen, niin se sujui
nopeammin kuin yksin.

Aluksi työ kuoleman kanssa kauhistutti minua. Puhuin Joosepil-
le peloistani, ja Jooseppi vastasi: ”Kuolleet ovat lempeämpiä kuin
elävät.” Hän suhtautui kuolemaan vääjäämättömänä asiana, jonka
kanssa ei kannattanut hötkyillä.

Eräänä iltana kun lähdin hautausmaalta kotiin, näin, että Joo-
seppi jäi kaivamaan vielä yhtä hautaa. Ihmettelin, etteikö päivän
urakka ollutkaan ohi. Jooseppi vastasi: ”Vielä tarvitan yksi.”

Seuraavana aamuna kuulin, että salama oli iskenyt aamuyöstä
Joosepin taloon, ja hän oli kuollut. Silloin tajusin, mihin viimeistä
hautaa tarvittiin.
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Kumi

Minä rakastuin hänen aristokraattiseen salaperäisyyteensä, hän
rakastui minun maalaistyttömäiseen viattomuuteeni. Aloimme
tapailla, ja ennen pitkää hän kertoi minulle olevansa demoni. Tein
aloitteita petipuuhiin, mutta hän torjui ne, koska pelkäsi tekevänsä
minut raskaaksi. Demonilapset olivat kuulemma sietämättömiä.
Kärtin, että voisimme käyttää kondomia, ja lopulta hän suostui.

Kun hän yhdynnän jälkeen veti vehkeensä pois sisältäni, huomasim-
me, että aktin aikana kondomi oli syöpynyt kärjestä. Kumpikaan
meistä ei ollut tiennyt, että demonin sperma syövyttää lateksia.
Hänestä en ole sen koommin kuullut.

Kolmen kuukauden päästä sisältäni ryömi kymmenkunta karvaista
oliota. Ne söivät kaiken asunnossani, huonekalut, astiat, elektronii-
kan. Sitten ne alkoivat kokeilla taikavoimiaan. Se tiesi hävitystä.

Kirja

Teijan naapuriin oli avautunut feministinen kirjakauppa. Teija me-
ni tutustumaan sinne, vaikka hän olikin suuryityksen markkinoin-
tipäällikkönä tottunut pitämään feminismiä niiden ruikutuksena,
jotka eivät pärjäänneet omilla avuillaan.

Astuessaan liikkeeseen Teija näki, että se oli täynnä englannin-
kielisiä pehmeäkantisia opuksia. Kun Teija kertoi rekkakuskilesbon
näköiselle myyjälle epäilyksistään feminismin suhteen, tämä haki
Teijalle takahuoneesta nahkaan sidotun kovakantisen kirjan.

Kotona Teija luki saamansa kirjaa. Se oli maaginen kirja, ja se
vakuutti Teijan siitä, että kaikki miehet ovat potentiaalisia raiskaa-
jia. Kirjan magiaan kuului myös se, että kun Teija astui luettuaan
kirjan ulos asunnostaan, ensimmäinen vastaantuleva mies raiskasi
hänet. Niin Teijasta tuli telaketjufeministi, joka piti kaikkia miehiä
raiskaajina.
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Mörkö

Makaan sängyssäni pimeässä ja katson kelloa. 23:59. Kello ottaa ajan
radiolla keskuksesta, joten se pysyy sekuntilleen oikeassa. Minuutin
päästä se tapahtuu. Minua pelottaa.

Koulussamme on kiertänyt huhu, että erään rinnakkaisluokkalai-
sen isoveli on tehnyt taian Mustasta Raamatusta, ja sen seurauksena
möröt saapuvat syömään kaikki lapset 4.5. vastaisena yönä kello 12.
Kerroimme asiasta aikuisille. He eivät ottaneet asiaa vakavasti.

Kello on 0:00. Nyt se tapahtuu. Makaan sängyssäni kauhuissani
ja odotan.

Nyt kello on 0:01. Aikuiset olivat oikeassa. Mitään ei tapahtunut.
Nukahdan.

Kesken unien herään ja näen kaksi pimeässä kiiluvaa silmää, jot-
ka lähestyvät. Katson kelloa. 1:00. Kuulen äänen. ”Luulitko, että
möröt noudattavat kesäaikaa?”

Olenko minä. . .

”Tällä kertaa otetaan vaatehuone”, kotisairaanhoidon täti sanoi
eräänä tiistaiaamupäivänä.

Ville koki vaatehuoneen siivoamisen jollain kummalla tavalla vas-
tenmieliseksi, ja se oli ollut koskematta vuosia. Ville suostui kum-
minkin.

Ville sairasti skitsofreniaa. Hän pärjäsi yksinasujana omassa
asunnossaan. Sen verran apua hän kuitenkin tarvitsi, että kotisai-
raanhoito kävi parin viikon välein hänen luonaan siivoamassa.

Ville ja kotisairaanhoidon täti purkivat tavaraa vaatehuonees-
ta. Sieltä löytyi vanhoja vaatteita, rikkinäistä kulutuselektroniikkaa,
dvd:itä ja muuta sekalaista.

Vaatehuoneen perällä oli tiiviisti suljettu musta muovisäkki. Kun
he avasivat sen, sieltä nousi kauhea löyhkä. Ville katsoi, mitä säkissä
oli, ja sen sisus oli juuri ja juuri tunnistettavissa ihmisruumiin
jäänteiksi. ”Olenko minä. . . ” Ville kauhistui.
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Vessavirus

”Ole tarkkaillut Knutia”, Diana sanoi. ”Hänellä oli tapana käydä
vessassa pesemättä käsiään.”

”Yrität ohjata huomiota pois itsestäsi”, Knut kivahti. ”Itse et
pese käsiäsi.”

Olemme tutkimusasemalla Etelänapamantereella. Kairasimme
jäätä ja vapautimme muinaisen viruksen. Se on pesiytynyt vessaam-
me ja tarttuu ihmisten käsiin. Käsien peseminen vessareissun jälkeen
poistaa viruksen. Tartunnan saanut muuttuu raivohulluksi ja yrittää
tappaa muut.

”Knut alkoi pestä käsiään vasta tartunnan riehuessa”, Diana ju-
listi. ”Hänet on laitettava telken taakse kuten Peter ja Katri.”

”Rauhoitutaan nyt kaikki”, Sarah sanoi. ”Peter ja Katri olivat
raivohulluja kun heidät eristettiin. Ketään ei eristetä ennakoivasti.”

”Sitten Knut tappaa kaikki”, Diana julisti. ”Lentokone saapuu
vasta viikon päästä.”

Lampelan talo

Reiska ja Repa olivat ostaneet talon maalaiskylästä yhteiseksi
kesämökiksi. Talo oli ollut asumatta vuosikymmenen, ja kaveruk-
set olivat saapuneet kesäksi remontoimaan sitä. Tyttöystävänsä he
olivat jättäneet kaupunkiin.

Kun kaverukset olivat ensimmäistä kertaa ruokakaupassa kylällä
ja kertoivat ostaneensa Lampelan talon, myyjä sanoi: ”Että ho-
motalon olette ostaneet. Talon edelliset asukkaat olivat homoja.”
Kuiskaten hän jatkoi: ”Puhutaan, että talossa on vielä homoutta
jäljellä.” Matkan talolle kaverukset nauroivat myyjän ennakkoluu-
loille.

Kun Reiskan ja Repan tyttöystävät saapuivat elokuussa katsomaan,
mitä pojat olivat saaneet aikaan, he näkivät pojat suutelemassa toi-
siaan. Nähdessään tytöt Reiska ja Repa irroittautuivat toisistaan ja

151



selittivät: ”Ei me oikeesti olla... varmaan tämän talon atmösfääri...”

Tuulivoimala

Niko oli teknokraatti. Hän kannatti geenien muuntelua sekä ydin-
voimaa ja vastusti tuuli- ja aurinkovoiman kaltaista viherpiiperrystä.
Osoittivathan ja kannattavuuslaskelmatkin, että jälkimmäisillä ei ol-
lut tulevaisuutta.

Kilometrin päähän Nikon asunnosta rakennettiin tuulipuisto.
Nikoa vitutti, mieluummin hän olisi asunut ydinvoimalan naapu-
rissa. Kun tuulipuisto oli toiminnassa, Niko alkoi saada omituisia
päänsärky- ja huimauskohtauksia. Niko päätteli, että tuulivoimala
oli syypää kohtauksiin, ja nettiä selaamalla hänelle selvisi, että tuu-
livoimaloista kantautuu huomaamatonta infraääntä, joka aiheuttaa
oireet. Niinpä Niko kirjoitti valituksen ympäristöviranomaisille.

Vihervasemmistolainen ympäristöviranomainen luki Nikon valituk-
sen ja heitti sen saman tien roskakoriin. Eihän tuulivoimala voi ai-
heuttaa ympäristöhaittoja. Sehän on niin saasteetonta, ekologista ja
luonnonmukaista. Varsinainen hyvyyden huipentuma.

Seitsemän hengen auto

Pirkka oli suurperheen isä. Hän oli juuri saanut vaimonsa kanssa
neljännen lapsensa, joten koko perhe ei enää mahtunut tavalliseen
henkilöautoon. Pirkka oli ostanut huuto.netistä seitsemän hengen
auton ja noutanut sen juuri rähjäisen huoltoaseman pihasta.

Yhtäkkiä auton mittaristo sekosi täysin, ja auton takaosasta alkoi
kuulua surullinen ujellus, ikään kuin ihmisääni.

”Kuka siellä?” Pirkka kysyi. Ei vastausta, ujellus jatkui. ”Kuka
siellä?” Pirkka kysyi uudestaan.

”Olen henki”, ääni auton takaosasta sanoi. ”Tämä auto ajoi vuosi
sitten ylitseni, joten kummittelen täällä.”
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”Kyllä yhden hengen kanssa aina tullaan toimeen”, Pirkka mutisi
itsekseen.

”Kuka yhdestä hengestä puhui?” ääni auton takaosasta vastasi.
”Tämä on seitsemän hengen auto.”

Leikkaukset

Yhtenä aamuna katsoin verkkopankkiani, ja näin, että
työttömyyspäivärahaa oli tullut tilille vain sata euroa. Kun katsoin
tilisiirtoon liittyvää viestiä, siinä luki vain, että peruspäivärahaa on
leikattu. Kuinka selviäisin kuukauden sadalla eurolla?

Lähdin kirjastoon, ja kirjaston ovessa oli lappu, että
lähikirjastoni on suljettu kirjastoleikkausten takia. Tulin ko-
tiin ja avasin tv:n. Uutislähetyksessä kerrotiin, että koko ajan
ilmestyi kummallisia leikkauksia: Lastentarhat sulkeutuivat, profes-
sorit joutuivat työttömiksi, kouluruoka oli muuttunut ala-arvoiseksi
ja niin edelleen. Ruudussa Juha Sipilä väitti, että leikkaukset eivät
ole hänen hallituksensa tekosia.

Illalla Juha Sipilä manasi Adam Smithin haamun esiin, ja haamu
sanoi: ”Avullani pääsit valtaan, ja olen nyt tullut ottamaan omani.”

Ihmisen vaikutus

”Korkeammat keskilämpötilat viime aikoina ovat satunnaista vaih-
telua”, ilmastoskeptikko sanoi.

”Mallit ovat osoittaneet, että hiilidioksidipitoisuuden nousemi-
nen ilmassa nostaa lämpötiloja”, ilmastotutkija vastasi. ”Hiilidiok-
sidipitoisuuden nousu on ihmisen aikaansaannosta.”

”Ihmisen vaikutus ilmastonmuutokseen on vain teoria”, ilmas-
toskeptikko sanoi.

”Lukuisat tutkimukset ja mallit ovat osoittaneet, että lämpötilat
tulevat nousemaan, jos emme lopeta hiilidioksidin syytämstä ilma-
kehään”, ilmastotutkija sanoi.
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”Ne tutkimukset ja mallit ovat sellaisten tutkijoiden tekemiä,
jotka saavat rahaa pelottelusta”, ilmastoskeptikko vastasi. ”Jos
ihmiset eivät pelkäisi, tutkimusrahoitus vähenisi.”

Paholainen kuunteli kiistaa mielissään. Niin kauan kuin kiistan ai-
heena oli ihmisen vaikutus ilmastonmuutokseen, kukaan ei tajuaisi
todellista syyllistä ja parin sadan vuoden päästä maan päällä olisi
kuumaa kuin Helvetissä.

Suomen kansallisylpeys

Martti oli ruotsalaisen ystävänsä Börjen kanssa katsomassa telk-
karista jääkiekon maailmanmestaruuskisojen loppuottelua. Vastak-
kain pelasivat Suomi ja Ruotsi. Martilla oli kisaeväinä kori Karjala-
olutta. Börje kieltäytyi alkoholista, mutta teki ottelun alussa homo-
loitsun.

Peli alkoi, ja Suomi painosti. Sitten Martti joi Karjala-oluen. Suo-
men pelin taso laski välittömästi. Joukkueen tähti, Kake Paljujoki
kompastui ratkaisevalla hetkellä. Ruotsi teki maalin.

Ottelun kuluessa Martti joi lisää Karjala-olutta, ja Suomen pelin
taso laski samaa tahtia. Kolmannen erän puolessavälissä Martti oli
tyhjentänyt koko korin, ja Suomen pelaajat konttasivat kentällä.

Ruotsi voitti 37-0. Börje alkoi hoilata ”Den glider in”, ja Martti
mutisi happamana jotain suosta, kuokasta ja Jussista sekä katajai-
sesta kansasta.

Kiristyskirje

Ritva oli kuvataiteilija. Hänen taidenäyttelyssään yksi työ oli kiin-
nitänyt huomiota. Monet katsojat olivat kertoneet nähneensä näkyjä
katsoessaan työtä, kuin kurkistuksen toiseen maailmaan. Työssä oli
ympyrä, sen sisällä viisikulmio ja salamaviiva.

”Tuo työ pitää poistaa”, okkultistiksi esittäytynyt galleriavieras
sanoi. ”Se on Boloelin sinetti.”
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Ritva ei tiennyt, mikä Boloelin sinetti on, hän oli kuvitellut teh-
neensä vain esteettisesti miellyttävän kuvan.

”Jokaisella demonilla on sinetti”, okkultisti jatkoi. ”Se on ikään
kuin demonin logo.”

Työ poistettiin.

Vähän tapauksen jälkeen Ritva sai kirjeen postissa. Se oli rullalla
olevaa lumppupaperia, ja siinä sanottiin: ”Olet käyttänyt sinettiäni
luvatta. Maksuna vaadin seitsemän sielua (omasi voi olla yksi niistä).
Boloel.”

Delfinaario

Mirka oli delfinaariossa katsomassa näytöstä. Hän katsoi ihaillen,
kuinka delfiinit hyppivät vanteiden läpi ja pelasivat palloilla. ”Kuin-
ka sulavaliikkeisiä eläimiä”, Mirka ajatteli. ”Kuinka kauniita.”

Seuraavana yönä Mirka murtautui delfinaarioon, koska hän ha-
lusi uida delfiinien kanssa. Altaalla hän näki samojen hoitajien, jot-
ka olivat olleet päivällä näytöksessä, puuhailivan jotain delfiinien
kanssa. Mirka hiipi lähemmäs ja näki kahden hoitajan pitävän del-
fiinistä kiinni kolmannen hoitajan antaessa sille sähköshokkeja. Toi-
nen delfiini oli venytyspenkissä, ja kaksi muuta altaanpohjassa pie-
nissä häkeissä, jossa ne eivät pystyneet liikkumaan eivätkä päässeet
pinnalle hengittämään.

Sitten hoitajat huomasivat Mirkan. Yksi hoitaja otti läheiseltä
pöydältä taikasauvan ja lähestyi Mirkaa sanoen: ”Nyt tehdään si-
nustakin delfiini.”

Pakkoruotsi

Krista oli seitsemäsluokkalainen, ja hän oli ensimmäisellä ranskan-
tunnillaan. Pakkoruotsi oltiin juuri poistettu, joten Krista oli saatta-
nut valita ranskan sen sijaan. Yhtäkkiä Kristan mielessä alkoi pyöriä
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rimpsu ”G̊a, g̊ar, gick, g̊att”. Krista ihmetteli, mistä rimpsu tuli
hänen mieleensä.

Sitten rimpsuja alkoi tulla lisää ”Bo, bor, bodde, bott”, ”Giva,
giver, gav, givit” ja niin edelleen. Krista yritti keskittyä ranskan-
opetukseen, mutta se oli mahdotonta mielessä pyörivien rimpsujen
takia.

Ruotsin sanat ja kielioppi alkoivat pyöriä Kristan mielessä
jatkuvasti, eikä hän enää pystynyt normaaliin elämään.

RKP:n johtohenkilöiden salaisesta keskustelusta: ”Pakkoruotsin
poistaminen ei uhkaa ruotsinkielisten palveluja. Olemme valinneet
suomenkielisiä ja mananneet heidän kimppuunsa ruotsia opettavia
riivaajia.”

Asbestia

Yöllä Heidi heräsi kuultuaan yskintää. Heidi mietti, voisiko se sit-
tenkin olla totta. Hän oli luullut sitä vain legendaksi.

Heidin kylässä kiersi huhu noidasta, joka oli poltettu roviolla sa-
ta vuotta aiemmin. Legendan mukaan noidalla oli kuitenkin ollut
poltettaessa asbestinen suoja-asu, joten hän oli selvinnyt hengissä
roviolta. Noita oli kuitenkin saanut asbestisesta suoja-asusta keuh-
kosyövän ja kuollut siihen kymmenen vuotta myöhemmin. Legendan
mukaan noita kummitteli edelleen, ja hänet tunnisti kovasta yskimi-
sestä.

Heidin huoneeseen tuli vanha, yskivä naishahmo, joka heilutteli
valkeaa vyyhteä kädessään. ”Asbestia”, Heidi ajatteli. Hahmo ka-
tosi nopeasti, mutta epäilys kaiversi Heidin mieltä: Jos hän oli nyt
altistunut asbestikuiduille, hän voisi sairastua myöhemmin.

Näkki

Oli juhannus. Kalle oli juonut koko päivän olutta mökillä, ja iltasella
hän lähti soutuveneellä järvelle, vaikka hänen vaimonsa oli yrittänyt
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sanoa, ettei humalassa voi lähteä veneilemään. Ulapalla hän huoma-
si, että hänellä on kusihätä. Hän ajatteli kusta veneen laidan yli.
Niinpä hän nousi seisomaan ja avasi sepaluksensa.

Kun Kalle oli ottanut mulkkunsa housuistaan, näkki hyppäsi ve-
destä. Näkki oli ihmisenmuotoinen, vihreä, ja sillä oli leväparta. Se
puraisi Kallen mulkun poikki ja painui sukelluksiin mulkunpala pos-
kessaan.

Vene huojui ja heilui tapauksen johdosta, ja Kalle menetti ta-
sapainonsa. Onneksi Kalle kuitenkin kaatui veneen pohjalle. Kalle
menetti verta jalkojensa välistä, mutta kykeni viimeisillä voimillaan
soutamaan rantaan.

Medaljonki

Ville oli kolmetoistavuotias poika, joka ei ollut koulukavereiden kes-
kuudessa suosittu. Hän ei ollut varsinaisesti kiusattu, mutta syrjit-
ty kuitenkin. Kerran Ville löysi mummolansa vintiltä medaljongin,
jonka sisällä luki: ”Teen kiusaajasta suositun.”

Ville meni kouluun medaljonki kaulassaan ja mietti sopivaa uh-
ria. Ville ei ollut fyysisesti vahva, joten poikaa hänen ei kannattaisi
kiusata. Tiina oli kuitenkin niin heikko, että hänen kiusaamisen-
sa onnistuisi. Niinpä Ville käveli Tiinan luo, sanoi ”Tukistellaanpa
vähäsen” ja alkoi retuuttaa Tiinaa tukasta ympäri koulun pihaa.
Luokan pojat kerääntyivät välittömästi kannustamaan Villeä. Lop-
pupäivä Villeä kohdeltiin kuin sankaria.

Seuraavana päivänä Ville ei taas päässyt luokan poikien juttu-
rinkiin, mutta Tiinan rääkkääminen korjasi tilanteen.

Museoautot

Jarkko ajoi tuliterällä Porschellaan moottoritietä Espoosta Helsin-
kiin. Liikeneuvottelun alkuun oli kaksikymmentä minuuttia. Jos hän
myöhästyisi, hän menettäisi työpaikkansa eikä pystyisi maksamaan
Porschensa osamaksueriä. Onneksi aamuruuhkat olivat jo menneet.
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Jarkko ohitti Mossen, joka körötteli kuuttakymppiä. ”Olipa se
huonokuntoinen”, Jarkko ajatteli. Takavalot olivat säpäleinä ja maa-
li karissut. Kohta edessä oli huonokunoinen Lada, sitten huonokun-
toinen Wartburg. Jarkko ohitti ne painaen kaasua.

Sitten tien tukki valtava määrä huonokuntoisia autoja. Kumpikin
kaista oli silmänkantamattomiin täynnä Ladoja, Skodia, Trabanteja,
jotka köröttelivät kahtakymppiä. Jarkko kirosi mielessään ja hidasti.
Katsoessaan vieressä köröttelevän Morris Minin ohjaamoon Jarkko
näki, että sen kuski oli yhtä huonossa kunnossa kuin autokin, pelkkä
luuranko.

Kummitusjuna

Krumputus oli kummitus, joka oli töissä huvipuiston kummitusju-
nassa. Aina kun vaunu tuli Krumputuksen kohdalle, Krumputus
huusi: ”Böö!”

Tämä oli Krumputuksen viimeinen kesä kummitusjunan kum-
mituksena. Sitten hänet korvattaisiin mörköä esittävällä vahanukel-
la, koska se olisi pelottavampi kuin oikea kummitus. Krumputus ei
tiennyt, minne hän menisi sen jälkeen.

Krumputuksen henkireikä oli pillerihattuinen neiti. Joka
perjantai-ilta neiti kävi ajamassa kierroksen kummitusjunalla ja aina
Krumputuksen huudettua ”Böö” neiti kirkaisi ”Iiiik!” Se sai Krum-
putuksen tuntemaan itsensä kummitukseksi.

Eräänä perjantai-iltana Krumputus kävi kurkkaamassa kummi-
tusjunaan odottavia ihmisiä ja näki pillerihattuisen neidin, joka sa-
noi ystävättärelleen: ”Muista kirkua sen lakanakummituksen koh-
dalla. Muuten sille tulee paha mieli.”

Krumputus purskahti itkuun häpeästä.

Pönttö

Mikko oli pienessä japanilaisessa kaupungissa, paikallisperinteen
museossa, kun hänelle tuli äkillinen paskahätä. Onneksi Mikko löysi
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museosta yleisövessan.
Mikko oli odottanut, että tällaisessa paikassa olisi ollut kyyk-

kyvessa, mutta museon vessassa olikin huippumoderni vessanpönttö
monimutkaisine kojelautoineen. Mikko istui pöntölle ja antoi ripulin
virrata pönttöön. Hädän helpottettua Mikko tajusi, ettei hän tien-
nyt, mikä pöntön napeista oli huuhtelunappi. Napeissa oli selitykset
vain japanilaisilla kirjoitusmerkeillä, ja Mikko ei ymmärtänyt niitä.

Mikko painoi erästä nappia umpimähkään. Hän tunsi ilmavirran
perseessään. Siis se ei ollut huuhtelunappi. Seuraava nappi oli radio.
Sitten Mikko painoi suurta punaista nappia. Siinä samassa pönttö
räjähti ja Mikko sen mukana. Se olikin itsetuhonappi.

IT

Uusi projektinjohtajamme on täysi pelle. Sananmukaisesti. Hän on
maalannut kasvonsa valkeiksi lukuunottamatta huulia, jotka ovat
leveät ja räikeänpunaiset. Hänellä on vihreä peruukki ja punainen
tekonenä.

Eilen hän esitteli jonkun uuden mobiiliappsin, jolla tiimimme
voi olla yhteydessä keskenään. Ikään kuin tavallinen sähköposti ei
riittäisi. Se on sitä iiteetä, hän sanoo. Koodiahan meidän on tarkoi-
tus vääntää eikä leikkiä kaiken maailman mobiilihärpäkkeillä. Sa-
nonko mihin hän voi työntää sen iiteensä?

Tänään jouduin heittämään puolet kirjoittamastani koodista ros-
kiin. Määrittelydokumentia muutettiin, ja koodini ei enää vastannut
määrittelyä. Projektinjohtaja kutsuu sitä ketteräksi ohjelmistokehi-
tykseksi. Mitä vielä, huonoa johtamista se on.

On kuin hän pyrkisi tekemään pahimmista peloistamme todelli-
suutta.

Se

”Mikäs sinua noin pelottaa?”
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”No se!”
”Mikä se?”
”No se se!”
”Kuule, me ei nyt ymmärretä, mikä tämä ’se’ oikein on.”
”Se on just se!”
13-vuotias Niina oltiin tuotu hysteerisessä tilassa mielisairaalaan.

Niina hoki vain jostain kummallisesta ’siitä’, ja lääkärit eivät saaneet
selvyyttä siitä, mikä oikein oli pelon kohde. Niinan pääteltiin olevan
aivan sekaisin, kun hän ei edes pystynyt selittämään, mikä häntä
vaivasi, ja hänet otettiin potilaaksi osastolle. Niinalle annettiin suuri
annos rauhoittavia ja hänet passitettiin vuoteeseen.

Kun Niina nukkui sairaalahuoneessa lääketokkurassa, huonee-
seen ilmestyi parimetrinen, ympärileikkaamaton miehen ’se’. Se
pomppi Niinan päällä ja ruhjoi Niinaa ympäri kehoa. Ei kuitenkaan
’sieltä.’

Jumalten juoma

”ES, jumalten juoma”, Jonne sanoi kohottaen kädessään olevaa
tölkkiä.

”ES on out”, Mikko ja Riku vastasivat. ”Nyt jumalten juoma on
wt.”

Mikko, Riku ja Jonne olivat viisitoistavuotiaita teinipoikia.
Mikko ja Riku olivat opettaneet Jonnen juomaan EuroShopper-
energiajuomaa, tai ES:ää, kuten he sanoivat. Nyt Rikulla kuiten-
kin oli kädessään tölkki, jonka kyljessä oli arabialaisia kirjaimia. Ne
näyttivät w:ltä ja t:ltä.

”Pärisee paljon paremmin kuin ES”, Riku sanoi.
Seuraavalla välitunnilla kaverukset lähtivät halal-lihakauppaan,

ja jokainen osti sieltä tölkin wt:tä. Kun Jonne joi tölkistään, hän
kuuli päänsä sisällä ikään kuin moottorin pärinän. Sitten pään sisällä
kuului ääni: ”Olen djinni. Olet nyt orjani. Juot wt:tä loppuikäsi.”
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Lehti

Eräänä iltana näin yöpöydälläni oudon lehden. Sen nimi oli ”Ra-
jan takaa - tositarinoita tuonpuoleisesta.” Ihmettelin, mistä lehti oli
yöpöydälleni ilmestynyt, minä en ollut koskaan nähnytkään kyseistä
lehteä. Asuin yksin, joten kukaan perheenjäsenkään ei ollut voinut
sitä tuoda. Olin siivonnut edellisenä päivänä, ja silloin lehteä ei ol-
lut ollut siinä, joten se ei edes ollut edellisviikonloppuisten bileiden
jäljiltä.

Selailin lehteä. Siellä oli juttuja kuten ”Syöpään kuollut Tuu-
la tervehti läheisiään meedion välityksellä”, ”Selvisin niukin naukin
vampyyrin hyökkäyksestä” ja ”Viisi vihjettä zombiapokalypsin va-
ralle.”

Katsoin lehden kantta saadakseni jonkun vihjeen lehden alku-
perästä. Kannen alalaidassa luki ”Ilmestyy joka kuukauden kuudes
päivä”. Katsoin almanakkaa. Kyllä, oli syyskuun kuudes.

Kuoleman moottoripyörä

”Tuo on Kuoleman moottoripyörän ääni”, mummini sanoi eräänä
iltana. ”Kuolema tulee moottoripyörällään hakemaan jonkun.”

Minusta se kuulosti aivan tavalliselta moottoripyörältä. Olin
kymmenvuotias ja mummini luona kylässä. Ikkunan alta oli juuri
kulkenut moottoripyörä.

Seuraavana aamuna mummi oli kuollut. Seuraavat kolme vuotta
säikähdin pahanpäiväisesti jokaista moottoripyörän ääntä. Pelkäsin,
että Kuolema tulee hakemaan minut.

Olen nyt kaksikymmentäviisivuotias. Tänä iltana ikkunani alta
kulki moottoripyörä, ja mieleeni tuli, että se kuulosti aivan Kuole-
man moottoripyörältä. Olen yrittänyt selittää itselleni, että ihan ta-
vallinen moottoripyörä se oli. Näissä mietteissä menen nukkumaan,
ajatukseni ovat ristiriitaiset, mummin juttu Kuoleman moottori-
pyörästä pyörii päässäni.

Herään keskellä yötä siihen, että asuntoni ulko-ovi aukeaa.
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Noita

Eräässä maalaistalossa kummitteli. Yöllä seinistä kuului koputuk-
sia, vesihanat aukesivat itsestään, ovet sulkeutuivat ja avautui-
vat itsestään ja joskus valot sammuivat koko talosta. Kun veitsi
oli itsestään kohonnut ilmaan ja lentänyt isännän pään vierestä,
päätettiin, että asialle täytyi tehdä jotain.

Samassa kylässä asui nainen, jota pidettiin noitana. Hänet kutsu-
tiin apuun. Hän kuunteli tarinan talon tapahtumista ja alkoi puhua:

”Mulla olis tällaisia korvakynttilöitä. Niitä poltetaan kor-
vakäytävän suulla, ja palaessaan ne imevät myrkyt korvista. Vain
3,95 pari. Tai sitten tällaista kuusenkerkkäuutetta. Se vaikuttaa
energisoivasti koko kehoon. Unen laatu paranee ja vireystila kas-
vaa. Vain 9,95 pussi. Tai omega-alfahappokapselit. Ne puhdistavat
koko kehon. Vain 19,95 paketti.”

Myyntitykki

Kaupparatsu Kekäläinen ajoi autollaan ylinopeutta ja puhui bisnes-
puhelua samaan aikaan. Hän matkasi kaupungista kaupunkiin kau-
pitellen pölynimureita, ja siinä sivussa hoiteli muitakin bisneksiään.

Yhtäkkiä Kekäläisen auto suistui viereiselle kaistalle ja törmäsi
rekkaan. Pelti ryskyi. Hämmästyksekseen Kekäläinen jatkoi autol-
laan matkaa rekan läpi ja tietä eteenpäin.

Kekäläinen katsoi ikkunasta ja näki hämärtyneen, yhdeltä il-
tapäivällä. Tie oli reunustettu pääkalloilla. Alamäkeä oli niin pitkälle
kuin silmä kantoi. Silloin Kekäläinen tajusi, mihin paikkaan hän oli
menossa.

Halvalla Kekäläinen ei sieluaan antaisi. Niinpä hän näppäili pu-
helimeen 666 ja jäi odottamaan. Puhelin tuuttasi pitkään.

”Saatana”, puhelimeen lopulta vastattiin.
”Se on Kekäläinen, terve. Nyt olisi kaupan tosi hyvä sielu.”
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Hyttynen

Klaus oli matkustanut Lappiin ja oli lähdössä vaeltamaan. Viimei-
sessä sivistyksen linnakkeessa ennen erämaata hän tapasi lapinäijän,
joka kertoi tarinan Buollanguikasta. Tarinan mukaan Buollanguikka
oli lapinnoita, jonka etelästä tullut kirkkoherra oli tappanut. Kuoltu-
aan Buollanguikka oli muuttunut hyttyseksi, ja hän vainosi etelästä
tulleita eikä jättänyt näitä rauhaan ennen kuin oli saanut kaiken ve-
ren imettyä heistä. Klaus ajatteli tarinan olevan etelästä tulleiden
pelottelua.

Ensimmäisenä iltanaan erämaassa Klaus pystytti teltan ja va-
roi päästämästä sinne hyttysiä. Kun Klaus meni nukkumaan, hän
havaitsi teltassaan hyttysen. Klaus ei saanut sitä tapettua, ja hän
nukkui pätkittäin, koska heräsi vähän väliä hyttysen ininään.

Aamulla Klausia heikotti. Tältäkö verenhukka tuntui?

Huumeiden vaarat

”. . . eteläamerikkalaisten Tika-intiaanien rituaalihuumetta puhdis-
tettuna ja puristettuna pillerimuotoon. Kun sitä ottaa, pystyy pu-
humaan kuolleiden kanssa. Eilen vietin lämpimän juttutuokion edes-
menneen isoisäni kanssa.”

Pasi ja Mikko olivat seitsemäntoistavuotiaita lukiolaisia. He oli-
vat poltelleet usein pilveä yhdessä, ja nyt Mikko tarjosi Pasille ko-
vempaa kamaa. Pasi ajatteli äitiään, joka oli kuollut syöpään Pasin
ollessa viisivuotias.

Pasi otti pillerin ja nieli. Silmissä hämärtyi, ja hänen eteensä tuli
kirkas hahmo.

”Poikani, kuinka pääsit kuolleiden valtakuntaan?”
”Otin Tika-heimon rituaalihuumetta, että pystyisin juttelemaan

kanssasi.”
”Etkö tiedä, että huumeet vievät tuhoon? Ne aiheuttavat riip-

puvuutta, sosiaalisia ongelmia, keskittymishäiriöitä, potenssiongel-
mia. . . ”
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Kuusi tuntia, koko huumeen vaikutusajan, Pasi joutui kuuntele-
maan äitinsä saarnaa huumeiden vaaroista.

Harrastelijamerkki

Harri oli kolmetoistavuotias koululainen. Hän oli uimahallissa, jossa
järjestettiin koulun liikuntatunti. Harria pelotti, koska hän osasi uida
niin huonosti, ja lisäksi huhuttiin, että uimahallissa kummitteli.

Harri arasteli aikuisten altaaseen menoa. Opettaja kuitenkin pa-
kotti Harrin altaaseen ja suorittamaan harrastelijamerkkiä. Siihen
kuului viidenkymmenen metrin myyräuinti, kroolin helpotettu ver-
sio.

Harri lähti uimaan. Kasvoja täytyi pitää veden alla hengitysten
välillä, ja hengitettyä hän sai vain hädin tuskin. Harri meinasi
luovuttaa 25 metrin kohdalla, mutta tällöin jokin tarttui häntä
jalasta ja veti pinnan alle.

Elisa Betren, kilpauimarin haamu, piti epäonnistunutta harrasteli-
jamerkin suorittajaa pinnan alla. Hän ei voinut sietää niitä, jotka
eivät saaneet edes harrastelijamerkkiä suoritettua.

Odinin kirous

Marko oli uusnatsi, joka tykkäsi hakata suvakkeja. Ne kaikki olivat
hänen mielestään liimanhaistelijoita.

Kerran Markon eteen ilmestyi yksisilmäinen partasuu, joka sa-
noi: ”Olen Odin. Olet käsittänyt asiat väärin. Voimaa pitää käyttää
vastuullisesti. Niinpä langetan päällesi kirouksen: Jos nostat kätesi
jotakuta vastaan, tämä kaatuu kuolleena maahan.”

Vielä saman päivän iltana anarkistipelle tuli hyppimään Mar-
kon nenille. Marko menetti hermonsa ja päätti antaa pitkätukalle
kurinpalautusta. Hän tinttasi anarkistia turpaan. Tämä kaatui, löi
päänsä ja kuoli. Samanlaisissa tilanteissa kuoli lähipäivien aikana
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neljä suvakkia lisää, pilviveikkoja kaikki tyynni.

Tutkinnanjohtaja katsoi todistusaineistoa: ”Viisi kuollutta. Tämä
ei voi olla sattumaa. Tuo meidän säilössä oleva poika on tappanut
tarkoituksella.”

Feissari

Olin kerran menossa rautatieasemalle vessaan, kun feissari yritti
pysäyttää minut. Päätin tehdä tavallisen temppuni ja kävellä ohi
ikään kuin häntä ei olisi olemassakaan. Feissari huusi ”Hei... hei!”
En reagoinut.

Kun olin jo päässyt feissarista ohi, hän hyppäsi eteeni:
”Keräämme rahaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan egyptiläisen
pyramidin kunnostamiseen. Voisit sitoutua kuukausilahjoitukseen.
Vain 200 euroa kuussa.” Kieltäydyin naurettavasta tarjouksesta, ja
feissari sanoi: ”Muutat vielä mielesi.”

Kun olin päässyt vessaan, vessapaperirulla lensi telineestään ja
kääri minut vessapaperimuumioksi. Onneksi se oli vain vessapape-
ria, ja kääreistä eroon pääseminen oli helppoa. Säikähdin kuitenkin,
olisiko seuraavaksi vuorossa jotain pahempaa? Varmuuden vuoksi
meni ulos, etsin feissarin ja suostuin hänen ehdotukseensa.

Sulanutta tuotetta ei saa pakastaa uudel-
leen

Ville oli pelannut päivän videopelejä ja vetänyt sipsejä ja kokista niin
paljon, ettei hänellä ollut enää nälkä. Yhtäkkiä Ville muisti, että hän
oli ostanut Lidlistä pakastepizzan ja unohtanut sen huoneenlämpöön
kymmeneksi tunniksi.

Ville laittoi pakastepizzan pakastimeen, koska hänellä ei ollut
nälkä. Kyllähän hän tiesi, että pizzalaatikossa luki ”Sulanutta tuo-
tetta ei saa pakastaa uudelleen”, mutta Ville ajatteli, ettei kukaan
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saisi tietää. Ville asui yksin, eikä kukaan nähnyt, kun hän kävi
ujuttamassa pizzan pakastinarkkuun.

Tunnin päästä Villen ovikello soi. Ville meni avaamaan. Ovella oli
kaksi mustiin pukuihin pukeutunutta kaapinkokoista miestä, joilla
oli aurinkolasit. ”Olemme Lidlin agentteja”, miehet esittäytyivät.
”Tämä onkin vakavampi juttu.”

Länsimetro

Arkhamin kaupungissa oli vain yksi metrolinja, ja sekin lyhyt. Oli
kaupunkilaisille häpeän aihe, että kaupungin metro oli moinen lelu-
metro. Niinpä kaupunginvaltuustoon tuotiin aloite metrolinjan jat-
kamisesta länteen niin, että Miskatonicin yliopistokin saataisiin me-
tolinjan piiriin.

Metrolinjan jatkamisesta tuli kaupungissa kuuma puheenaihe,
ja vastustus henkilöityi Terry Tipperyyn, tunnettuun höyrypäähän,
joka päivästä toiseen seisoi Arkhamin kupungintalon edessä julis-
taen, että pahan voimat saisivat vallan, jos metrolinjaa jatkettaisiin.
Koska kukaan ei halunnut samaistua moiseen sekopäähän, yleinen
mielipide kääntyi metrolinjan rakentamisen kannalle.

Rakennusmiehet porasivat metrotunnelia kallioon. Yhtäkkiä pora al-
koi pyöriä tyhjää. Se oli osunut onkaloon. Poranreikä räjähti laa-
jemmaksi, ja aukosta tunki ulos lonkeroita. Ikiaikainen paha oli
herännyt.

Pikakummitus

Olin juuri muuttanut omakotitaloon, ja tutkin paikkoja. Huomasin
edeltäviltä asukkailta jääneen kylmähuoneeseen purkkeja, joissa lu-
ki koristeellisella fontilla ”Pikakummitus - Lisää vain vesi”. Avasin
purkin, ja siellä oli jotain harmata jauhetta, kuin tuhkaa.
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Uteliaisuus vei voiton, ja päätin kokeilla jauhetta. Laitoin hiu-
kan jauhetta kulhoon ja kaadoin vettä päälle. Vesi alkoi kuplia, ja
kulhosta nousi usvaa. Usva mutoutui harmaaksi hahmoksi kulhon
yläpuolelle. Hahmolla oli muodoton ruumis, pää ja kädet.

Hahmo alkoi lennellä ympäri taloa, naristella ovia ja lattialauto-
ja, pudotella kirjoja hyllystä ja kirjoittaa huulipunalla vessan peiliin.

Katsoin tekstiä peilissä, ja siinä luki: ”Se oli talvella -39, kun
osuin ryssän väijytykseen. Kuolin pikakivääritulituksessa.”

Koulussa

”No niin, oppilaat. Uuden lain mukaan poltergeistit sopeutetaan yh-
teiskuntaan, joten meillä on poltergeist, Emma, uutena oppilaana.
Koputapa seinään, Emma.”

Kop, kop.
Opettaja aloitti matematiikantunnin. Sinä päivänä vuorossa oli

polynomifunktio. Opettaja kirjoitti asiaa taululle, ja oppilaat ko-
pioivat sitä vihkoihinsa. Poltergeistin vihkon päällä kynä teki mer-
kintöjään, kuin näkymättömän käden ohjaamana. Yhtäkkiä polter-
geistin kynä lensi luokan eteen osuen opettajan selkään.

”Emma! Ei saa käyttäytyä noin!”
Koputus seinän morsetti: ”Vitun huora!”
Opettaja oli saanut vain pikakoulutuksen morsetuksen tulkitse-

miseen. ”Mikä huora? Emma, ei saa kiroilla!”
Seuraavaksi poltergeistin pulpetti lennähti luokan eteen. Siinä

olivat vaarassa sekä opettaja että eturivin oppilaat.
”Tätä menoa saan hermoromahduksen”, opettaja mietti.

Energiahoitaja

Rauhallisen musiikin soidessa Tuija asettui sängylle makaamaan.
Hoitaja aseti kätensä lähelle Tuijan kehoa ja liikutteli käsiään.
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Tuija oli tullut laivalla Tallinnaan energiahoitoon. Ne olivat Tal-
linnassa paljon halvempia kuin Helsingissä. Energiahoitaja veloitti
vain kympin puolesta tunnista.

Hoitaja laittoi suitsuketta palamaan ja kristalleja Tuijan vatsalle.
Tuija ajatteli, että näitä ylellisyyksiä ei Helsingissä saanut. Puolen
tunnin kuluttua Tuija nousi ylös ja maksoi kympin mieluusti.

Tuija lähti kulkemaan laivalle, mutta parin sadan metrin jälkeen
hän lysähti voimattomana maahan. Maatessaan siinä kuolemaa te-
kemässä Tuija tajusi, mitä oli tapahtunut: Parantavan energian an-
tamisen sijaan hoitaja olikin imenyt energiaa hänen kehostaan. Vi-
rolaiseen energiahoitajaan ei sittenkään olisi pitänyt luottaa.

Juliste

Jukka oli ostanut online-julistekaupasta julisteen ja ripustanut sen
sänkynsä päätyyn niin, että Jukan nukkuessa juliste oli hänen
päänsä yläpuolella. Julisteessa valui vettä pilvikaupungista temp-
peliin, josta se edelleen valui julisteen alaosassa olevaan mustaan
aukkoon.

Juliste oli ollut nettikaupan new age -osiossa, mutta Jukka ei
välittänyt julisteen ideologisesta painolastista. Jukan maailmankuva
oli tieteellinen, ja hän oli ostanut julisteen siksi, että se oli hänen
mielestään esteettisesti miellyttävä.

Yö toiseensa jälkeen juliste valutti henkistä vettä Jukan päähän.
Alkemiassa vesi ja tunne liittyvät yhteen, ja niinpä Jukan ratio-
naalinen maailmankuva alkoi muuttua tunteelliseksi. Jukka innostui
henkisestä kasvusta, energiakristalleista ja energiahoidoista. Hän jäi
yksin rationalistiystävien hylätessä hänet.

Isä meidän

Pastori Koskinen oli kahvilassa miettimässä saarnaansa, kun Koski-
sen pöytään istui laitapuolen kulkija, joka aloitti: ”Kuule, minä juon
kampiviinaa joka päivä...”
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Koskinen ajatteli, että ihmisten kuunteleminen kuului hänen
työhönsä, mutta Jumalanpalvelus alkaisi hetken päästä. Niinpä hän
joutui sanomaan spurgulle, että hänen täytyi mennä.

Spurgu vastasi: ”Yritäpä lausua Isä meidän -rukous.”
Koskinen poistui, ja Isä meidän -rukous alkoi pyöriä hänen mie-

lessään: ”Isä meidän, joka nussit kaikkea liikkuvaa.” Koskinen ajat-
teli, että ei sen noin pitänyt mennä. Hän yritti uudelleen mielessään,
ja sama toistui kerta toisensa jälkeen.

Saavuttuaan sakastiin Koskinen pyysi lehtoria siunaamaan it-
sensä. Lehtori teki niin, ja Jumalanpalveluksessa Isä Meidän -rukous
tuli oikein.

Sytkäri

Ngao asui syvällä Amazonin viidakossa. Hän ei kuitenkaan tiennyt,
että kyseinen viidakko päättyi jossain, ja sillä oli täten nimi.

Kerran Ngao tapasi kummallisen miehen. Mies oli vaalea, ja hän
paukutteli kepillään. Kun Ngao hiipi miehen luokse vangitakseen
tämän, mies vaikutti ystävälliseltä. Mies antoi Ngaolle kiven, josta
sai liekin halutessaan esiin, ja he erosivat ystävinä.

Kun Ngao näytti kiveä kylänsä noidalle, tämä sanoi, että kivessä
asui paha henki. Kivi haudattiinkin asiaankuuluvien rituaalien
jälkeen.

Seuraavana aamuna Ngaon vaimo löysi Ngaon kuolleena. Mikään
luonnollinen syy ei ollut kuolemaa aiheuttanut, vaan se oli pahan
hengen työtä. Henki oli siirtynyt kivestä Ngaohon tämän leikkiessä
kivellä.

Naistenmies

Harri oli naistenmies, jolla oli useita seksikumppaneita, puolivakitui-
sia ja satunnaisia. Jotta ikäviä yllätyksiä ei tulisi, Harri oli antanut
sterilisoida itsensä.
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Kerran ufot abduktoivat Harrin. Aluksessaan ne tekivät Harrille
lääketieteellisiä kokeita.

Abduktiokokemuksen jälkeen Harri pelkäsi, että hänestä tulee
friikki, joka ei koskaan pääse pukille. Mitä vielä, abdukoitujen tuki-
ryhmässä hänellä kävi mieletön flaksi. Naiset suorastaan jonottivat
sänkyvuoroa.

Yhdeksän kuukautta näiden tapahtumien jälkeen Harri sai isyys-
haasteet kahdeltakin abduktoitujen tukiryhmän naiselta. DNA-
testit osoittivat, että Harri todella oli isä, ja hän joutuisi maksamaan
itsensä kipeäksi elatusmaksuja.

Harri meni lääkäriin, ja lääkäri totesi Harrilla olevan normaalit,
terveet siemenjohtimet. Silloin Harri tajusi, mitä ufot olivat hänelle
tehneet!

Ihmissusi Helsinginkadulla

Pekka: Makasiinaan-helluntaiseurakunta, pastori Pekka Kärkäinen
puhelimessa.

Katriina: Katriina Nousiainen Helsingin kaupungin puhtaanapito-
osastolta tässä. Me tarvittaisiin kirkonmiehen apua.

Pekka: Niin?

Katriina: Olettehan nähneet lööpit, joiden mukaan Helsinginka-
dulla on viime yönä juossut ihmissusi. Meidän puolalaiset
työntekijät on kauhuissaan.

Pekka: Olen lukenut uutiset, ja kyllähän se oikealta ihmissudelta
vaikuttaa. Silminnäkijä on nähnyt suden muuttuvan ihmiseksi.

Katriina: No hyvä, että otatte meidät vakavasti. Luterilainen kirk-
ko kieltäytyi auttamasta, kun heidän mukaansa ihmissudet
ovat taikauskoa.

Pekka: Kuinka voin auttaa?
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Katriina: Se ihmissusi jätti jälkeensä lantakasoja. Meidän puola-
laisten työntekijöiden pitäisi siivota ne pois, mutta he eivät
uskalla koskea kasoihin ennen kuin kirkonmies on käynyt siu-
naamassa ne lantakasat.

Spermapankki

Jenna oli lesbo. Hän ei koskaan ollut ollut miehen kanssa. Nais-
partnereita hänellä oli ollut, yhden yön seksisuhteita ja muutaman
kuukauden seurustelusuhteitakin.

Jenna halusi lasta. Hän oli tilannut spermaa tanskalaisesta
spermapankista. Siellä ei esitetty kysymyksiä, kuka tahansa saattoi
ostaa siemennestettä. Sen maahantuonti Suomeen oli laitonta, mut-
ta postipaketti oli mennyt läpi tullista, ja Jenna oli saanut paketin.
Hän oli valinnut pitkän, atleettisen ja valkoihoisen luovuttajan, ja
hän oli juuri ryhtymässä keinohedelmöitykseen kotikonstein.

Vähän näiden tapahtumien jälkeen Hans sai potkut spermapankis-
ta. Hän oli sotkenut lähetyksiä. Hans ei välittänyt, hänen työnsä
oli tehty. Kristus oli syntynyt neitsyestä, joten Antikristuksen syn-
nyttäjäksi sopi parhaiten neitsyen irvikuva.

Metallisti

Make oli metallisti. Hän kuunteli rankinta black metalia, ja olipa
hänellä oma black metal -yhtyekin. Kerran, saadakseen inspiraatiota
uuteen biisiin, hän meni läheiseen kummitustaloon.

Make laskeutui huojuvat portaat kummitustalon kellariin. Hän
kulki edestakaisin, kunnes hän kuuli oven sulkeutuvan. Hän oli nal-
kissa pienessä huoneessa. Alkoi kulumaan rap-biitti. Vihreänä hoh-
tava ihmisen yläruumis materialisoitui Maken eteen. Se aloitti:

Minä sulle tässä räppään
Riimit raikaa tättärättää
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Räppään ja tättärättää, eiväthän ne edes rimmanneet. Make
työnsi sormet korviinsa, mutta musiikin irvikuva soi yhä kovempana.
Make yritti huoneesta ulos, mutta ovi ei auennut.

Tää on tosi kova biisi
Tästä löytyy jopa riimi

Aave jatkoi ja jatkoi räppäämistään.

Kiinalainen ravintola

Olin sijoittanut rahaa kiinalaiseen ravintolaan äänettömänä yh-
tiömiehenä. Ravintola oli ollut kuukauden ajan toiminnassa, kun
menin tutustumaan sijoitukseeni.

Ravintolassa oli vain buffet. Katsoin ruokien nimiä buffet-
pöydässä. ”Tofu vihannekset” ”Kana kung po” ”Liha peking kas-
tikessa”. Kysyin henkilökunnalta, mitä lihaa ruuassa oli, mutta he
vain levittelivät käsiään sen näköisinä, etteivät olleet ymmärtäneet
kysymystä.

Henkilökunnan vastusteluista huolimatta työnnyin keittiöön kat-
somaan, mitä siellä puuhattiin. Näin kokin pilkkovan lihakirveellä ih-
misruumista wok-pannuun. Henkilökunta oli kerääntynyt taakseni,
ja he hokivat: ”Halpa halpa.”

Äänettömänä yhtiömiehenä minulla ei ollut sananvaltaa siihen,
mitä ravintolassa tarjoiltiin. Voisin vain käräyttää ravintolan polii-
sille. Sitä en tehnyt, olihan minun suojeltava sijoitustani, eikä kon-
kurssi sopinut suunnitelmiini.

Uutuus! Super Ekspanderi!

Jukka oli kymmenvuotias koulupoika. Hänen äitinsä säilytti kolikoita
purkissa tiskipöydällä, ja Jukkaa oli kielletty ottamasta kolikoita
purkista.
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Kerran Jukka kuitenkin pihisti purkista neljä euroa ja meni osta-
maan niillä karkkia ystävänsä Jounin kanssa. Kaupassa he huomasi-
vat uusia karkkeja, joiden pussissa luki ”Uutuus! Super Ekspanderi!”
Jouni ja Jukka ostivat pussin niitä ja söivät karkit.

Kaverukset eivät kuitenkaan tienneet, että super-ekspanderit il-
mestyvät vain niille, jotka ovat pihistäneet rahaa. Karkit laajenivat
poikien vatsassa halkaisten heidän vatsalaukkunsa. Pojat joutuivat
sairaalaan, jossa vatsalaukut ommeltiin kasaan, ja he joutuivat ole-
maan osastolla kaksi kuukautta.

Jukan äiti tuli katsomaan Jukkaa sairaalaan: ”Sitä on taidettu
pihistää rahaa ja syödä super-ekspandereita.”

Välitilassa

Pertti täytteli toimeentulotukihakemusta. Hän oli pudonnut
työttömän peruspäivärahalle, ja sossu sai täydentää hänen toimeen-
tuloaan. Hakemuksessa hän jätti mainitsematta sen, että hän omisti
kesämökin, sossu voisi muuten vaatia häntä myymään sen. Hän asui
vuokralla, mutta mökistään hän ei luopuisi.

Kaikki meni hyvin, Pertti ei jäänyt kiinni ja toimentulotuki
kolahti tilille.

Kun Pertti meni kesällä mökilleen, hän havaitsi, että kaikki huo-
nekalut olivat nurin, ja mökissä lenteli yltympäriinsä kummituksia.
Pertti kutsui meedion selvittämään tilannetta.

Meedio sanoi: ”Kun jätit mökkisi ilmoittamatta sossulle, mökki
joutui välitilaan. Yhtäältä se on fyysisesti olemassa, mutta toisaalta
paperilla sitä ei ole olemassa. Välitilassa oleva talo on kummitusten
helppo vallata.”

Vesihiisi

Millin kokoinen vesihiisi sihisi viemärissä. Se oli mennyt suihkun
likakaivoon odottamaan ihanaa vesiryöppyä.
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Jonna meni suihkuun. Hän saippuoi itsensä, ja sitten hän huo-
masi, että hänellä oli pissahätä. Kyllähän Jonna tiesi, että suihkussa
pissaaminen on ällöttävää, mutta Jonna ajatteli, että suihkun vesi
huuhtelee virtsan viemäriin. Niinpä Jonna antoi virtsan valua veden
sekaan reisiään pitkin.

Vesihiisi tuohtui. Se oli odottanut mukavaa kylpyä, ja nyt veden
seassa olikin virtsaa. Vesihiisi päätti antaa suihkuttelijalle opetuk-
sen. Se singhti viemärin ristikon läpi suihkuttelijan alapäähän, ja
sieltä virtsaputkea pitkin virtsarakkoon. Virtsarakon se tuhosi ko-
konaan. Suihkuttelija kaatui kivuissaan lattialle. Sairaalassa suih-
kuttelijalle tehtäisiin avanne, ja hän pissaisi pussiin loppuelämänsä.

Tupakkaa

Kerran Jari oli menossa Sörnäisiin, kun Sörnäisten metroaseman
ovella hän näki arviolta viisitoistavuotiaan pojan.

”Oisko heittää tupakkaa?” poika pyysi.
Jari mietti hetken antaako vai ei, mutta sitten hän ajatteli, että

ystävällisyys on tärkeämpää kuin yhteiskunnan normit. Kyllä viisi-
toistavuotias oli Jarin mielestä tarpeeksi vanha päättämään, polttiko
vai ei. Niinpä Jari tarjosi savukkeen ja vielä tultakin.

Jari jatkoi matkaansa, ja eräällä syrjäisellä kujalla vihreäutuiset
hahmot piirittivät Jarin. Hahmot näyttivät lapsilta, aina kymmen-
vuotiaista jonnekin kahdeksaantoista.

”Tupakkaa”, hahmot vaativat. ”Tupakkaa.”
Jari meni shokkiin, ja eräs vanhimmista hahmoista sanoi: ”Olem-

me keuhkosyöpään kuolleiden lasten haamuja. Ehkä joukkomme
kohta kasvaa sinun takiasi yhdellä.”

Haamut repivät Jarin kappaleiksi.

Pöytätavat

Kirsti oli vasenkätinen, ja hänen oli helpompi ruokailla, kun hän
piti haarukkaa oikeassa ja veistä vasemmassa kädessä. Kyllähän hän
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muisti, kuinka ala-asteen opettaja oli aina painottanut sen kuuluvan
hyviin pöytätapoihin, että haarukkaa pidetään vasemmassa kädessä
ja veistä oikeassa. Kirsti oli kuitenkin aikuinen, ja hän antoi piut
paut ala-asteen opetuksille. Kuka sellaisista enää nykyaikana välitti?

Kerran Kirstin kotiin avautui ulottuvuuksienvälinen portti, ja
demoniruhtinas ilmoitti tulevansa ruokailemaan Kirstin luokse. Ate-
rialle Kirsti laittoi bravuuriaan, kukkoa viinissä. Kun demoniruh-
tinas ja Kirsti istuivat aterioimaan, Kirsti vanhasta tottumuksesta
otti haarukan oikeaan käteensä ja veitsen vasempaan. Demoniruhti-
nas tulistui moisesta epäkunnioittavasta käytöksestä ja iski Kirstin
kuoliaaksi siihen paikkaan.

Neljäntuulenhattu

Mikael oli eräässä pohjoissuomalaisessa hiihtokeskuksessa
viettämässä hiihtolomaa. Keskuksen matkamuistopuodista hän osti
neljäntuulenhatun. Hän ei tiennyt, että kyseessä oli jäljitelmähattu,
jonka laatu ei vastannut aitojen neljäntuulenhatujen tasoa.

Puettuaan hatun Mikael vastutamattomasta halusta pomppi ja
lauloi ”nunnuka nunnuka lailailailai”. Seuraava toteutettu mielihalu
oli lähteä Luostolle ryyppäämään, vaikka sinne oli satoja kilometrejä
matkaa.

Kun rahat oli ryypätty, Mikael yritti riisua hattua, mutta se ei
irronnut. Vastustamattoman halun ajamana hän vain pomppi ja
lauloi ”nunnuka nunnuka lailailailai”.

Lapinnoita katsoi Mikaelia tyytyväisenä. Hän oli kironnut kaikki
neljäntuulenhatut myymälässä, josta Mikael oli omansa ostanut.
Seuraavan kerran etelän miehet miettisivät tarkemmin ennen kuin
yrittäisivät omia saamelaisten kulttuuria.
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Lasku

Laura hoiti raha-asiansa mallikkaasti. Hän piti kunnia-asianaan,
että hän maksaa laskut eräpäivään mennessä niin, ettei yksikään
myöhästy.

Kerran Laura oli ostanut netissä sijaitsevasta taiku-
rivälinekaupasta sisarenpojalleen sellaisen muovisen teatteriveitsen,
jonka terä menee kahvan sisään, kun veitsellä iskee. Kaupassa ei
ollut ollut verkkomaksumahdollisuutta, vaan veitsen mukana oli
tullut lasku kotiin.

Kyseisen laskun eräpäivänä Laura oli kuitenkin syönyt jotain so-
pimatonta, ja päivä meni vatsakivun ja ripuloinnin merkeissä. Ves-
sassa ravatessa laskukin unohtui.

Seraavana päivänä Laura muisti, että taikakaupan lasku pitäisi
maksaa. Juuri silloin teatteriveitsi lennähti ilmaan, ja sen muoviterä
upposi Lauran sydämeen. Jousimekanismikin oli lukittunut.

Näin käy, kun taikakaupan laskua ei maksa eräpäivään mennessä.

Nallipyssy

Ville oli pieni poika, joka piti leikkipyssyistä. Hän leikki usein sotas-
ta kavereidensa kanssa, ja kaikki hänen viikkorahansa menivät pys-
syjen nallinauhoihin. Hän ei syönyt karkkiakaan. Ville ammuskeli
nallipyssyillä usein aikuisiakin, vaikka äiti oli kieltänyt sen.

Kerran Ville kulki puistossa, jossa esiintyi taikuri. Ville ampui
taikuria leikkipyssyllä, ja huomattuaan sen taikuri pyysi Villen avus-
tajakseen.

Taikuri laittoi Villen nallipyssyn laatikkoon ja lukitsi sen. Taikuri
laittoi kätensä Villen korvan taakse, ja nallipyssy ilmestyi korvan
takaa.

Illalla Ville leikki intiaania ja cowboyta ystävänsä Heikin kanssa.
Ville ampui Heikkiä korvansa takaa löytyneellä leikkipyssyllä. Heikki
kaatui ilmeisen tajuttomana. Ville hätääntyi. ”Hei nousisit nyt jo!”
Heikki ei noussut.
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Kasvi

Pirkko oli yksinhuoltaja, jolla oli viisitoistavuotias poika, Erno. Po-
jan olisi pitänyt keskittyä koulunkäyntiin, mutta kaikki päivät hän
istui ruudun ääressä videopelejä pelaten ja energiajuomia lipittäen.
Pirkko itse oli kaupan kassa, ja vapaa-aikansa hän käytti viherkas-
vien hoitamiseen.

Kerran Erno oli ollut videopelin ääressä 36 tuntia putkeen. Kun
Pirkko yritti komentaa häntä pois siitä, Erno ei vastannut. Pirkko
päätti nostaa pojan pois. Yrittäessään Pirkko huomasi, että poika
oli juurtunut tuoliinsa ja kädet olivat kasvaneet kiinni peliohjaimeen.
Poika ei reagoinut Pirkkoon mitenkään.

Pirkko ei tästä hätkähtänyt, vaan täytti sumutinpullon energia-
juomalla ja alkoi sumuttaa Ernon aamuin illoin. Hänellä oli nyt yksi
kasvi enemmän hoidettavana.

Kuorsaus

Niina oli teknomuusikko. Hän oli etsinyt deittipalstalta musikaalista
miesseuraa ja löytänyt Antin, joka oli death metal -yhtyeen vokalisti.

Niina oli illalla käynyt Antin keikalla ja ihmetellyt, kuinka ih-
minen pystyy tuottamaan sellaisia ääniä. Sitten pari oli päätynyt
Niinan kämpälle, ja seksin jälkeen Antti oli välittömästi nukahtanut
kuorsaten kovaäänisesti. Kuorsaus toi Niinan mieleen Antin laulu-
tyylin.

Antti jatkoi ja jatkoi kuorsaustaan, ja Niina ei saanut siltä nukut-
tua. Aamuyöllä viideltä Niina äänitti kännykällään kuorsausta, että
hänellä olisi aamulla todistuskappale. Niinan kännykässä oli kun-
nolliset äänenkäsittelysoftat, ja niinpä hän piruuttaan kokeili, miltä
kuorsaus kuulostaa nopeutettuna. Niina järkyttyi, kun nopeutettu
kuorsaus muodosti sanoja: ”Ave Saatana, pimeyden ruhtinas...”
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Lastikultti

Lari oli alkuasukas polynesialaisella saarella. Valkoiset olivat juuri
lähteneet sieltä ja jättäneet jälkeensä aution kaistaleen ja sen vie-
ressä olevan tornin. Lari muisti, kuinka jumalat olivat laskeutuneet
kaistaleelle valtavalla laitteella ja tuoneet valkoisille ruokaa ja tar-
vikkeita.

Lari muisteli, mitä valkoiset olivat tehneet. He olivat seisoneet
tornissa jotain korvillaan ja puhuneet laitteeseen, ja jumalat olivat
saapuneet. Niinpä Lari sitoi kookospähkinänpuolikkaat korvilleen ja
veisti puusta talismanin. Hän kiipesi torniin ja alkoi puhua talisma-
niin. Ehkä hän saisi jumalat laskeutumaan.

Silloin taivaasta kuului jyrinää, ja musta lohikäärme laskeutui.
Sen selästä nousi seitsensilmäinen ja torahampainen mies, joka al-
koi aiheuttaa tuhoa räjähdyksillä. Lari tajusi kutsuneensa pimeyden
jumalan.

Tuhnustaja

Nella oli ensimmäisillä treffeillä kahvilassa erään Ramin kanssa.
Yhtäkkiä Nellan nenässä tuntui omituinen tuoksu.

”Hyi”, Nella sanoi. ”Pierasitko sinä?”
”En”, Rami vastasi. ”Se oli Tuhnustaja.”
”Kuka??”
”Eräs mies oli päässyt treffeille elämänsä naisen kanssa, kun

häneltä pääsi pieru. Nainen käveli välittömästi ulos treffeiltä, mies
masentui ja teki itsemurhan. Miehestä tuli Tuhnustaja. Nyt hän vai-
noaa ekatreffiläisiä ja saa miehen pieraisemaan.”

Nella ei uskonut sanaakaan, mutta tarina oli niin hauska, että
hän päätti antaa Ramille toisen mahdollisuuden.

Tuhnustaja myhäili. Rami oli kuullut tarinan vesitetyn version. To-
dellisuudessa Tuhnustaja jatkaisi vainoamista treffeistä toiseen. Pie-
reskely vain yltyisi, kunnes Nella kyllästyisi paskan hajuun ja jättäisi
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Ramin.

Halloween

Oli Halloween. Anne oli katsellut amerikkalaisia tv-sarjoja, saa-
nut niistä vaikutteita ja käynyt ystävänsä Miljan kanssa trick-
or-treattaamassa lappeenrantalaisessa lähiössä, jossa tytöt asuivat.
Tytöt olivat juuri palailemassa Annen kotiin. Ihmiset, joiden ovilla
he olivat käyneet, eivät olleet varautuneet pikkunoitiin, mutta kaa-
pin pohjalta oli aina löytynyt joku herkku. Tyttöjen pussit alkoivat
olla täysiä.

Tyttöjä vastaan tuli valkoiseen kaapuun pukeutunut, parrakas
mies, jolla oli päänmyötäinen hattu. Hatussa oli ristikuvio. Mies otti
esiin kanteleen ja alkoi laulaa.

”Tahdoitte vain saada karkkii
Teil ei ole muuta syytä
Halloween on tuontikamaa
Trick or treat ei kuulu tänne”

Asvaltti muuttui suoksi tyttöjen jalkojen alla, ja he upposivat
siihen.

Antiikkinojatuoli

Janne oli ostanut huutokaupasta antiikkinojatuolin. Kotona Jan-
ne tajusi, että tuolin istuinosan ja selkänojan väliin sai työnnettyä
käden. Tyynyt olivat irtoamatonta mallia, joten niiden välinen on-
kalo oli ollut aikoja tutkimatta. Janne kopeloi onkaloa, ja hänen
käteensä osui paperilappu.

Janne mietti, olisiko se rakkausviesti aikojen takaa tai muu
muisto menneestä elämästä. Jannen pettymys oli suuri, kun lapussa
lukikin: ”Oletpa utelias.” Halki aikojen joku vittuili hänelle.
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Kun Janne seuraavana päivänä kulki kadulla, viesti tuli hänen mie-
leensä. Hän kuuli kuiskauksen: ”Oletpa utelias.” Sama kuului vähän
kovempaa, sitten vielä kovempaa, kunnes hänen päänsä sisällä kai-
kui kerta toisensa jälkeen ”Oletpa utelias.” Sormet korvissa Janne
suistui katuun.

Krusifiksi

Kalevi oli evoluutioteoriaa kannattava materialisti, joka uskoi tieteen
todistaneen, ettei Jumalaa ole olemassa. Kerran Kalevi löysi kadul-
ta taikakalun, pienen krusifiksin, jossa oli mikroskooppisen pientä
tekstiä.

Kalevi oli lapsena saanut vanhemmiltaan mikroskoopin syn-
tymäpäivälahjaksi, ja nyt hän kaivoi sen kaapin pohjalta. Kalevi
katsoi krusifiksin tekstiä mikroskoopilla. Se oli latinaa. Kalevi syötti
tekstin Google Translateen, ja käännös kuului: ”Kahdentuhannen
vuoden välein ikiaikainen paha nousee. Viimeksi Pontius Pilatus ja
Kaifas saivat estettyä sen leviämisen.” Kalevi sivuutti tekstin olan-
kohautuksella.

Krusifiksi unohtui Kalevin yöpöydälle. Yöllä krusifiksin ih-
misfiguuri kasvoi orjantappurakruunuineen ihmisen kokoiseksi ja
eläväksi. Se kaappasi Kalevin sängyltä ja ristiinnaulitsi tämän ma-
kuuhuoneen seinään.

Ikiaikainen paha oli herännyt.

Miehen sielu vankina naisen ruumiissa

Olen vankina naisen ruumiissa. Tapoin vaimoni kuultuaan hänen
tehneen huorin. Jumala vihastui pikaistuksissa tehtyyn tekooni, löi
minut kuoliaaksi ja vangitsi sieluni vaimoni ruumiiseen. Huorinte-
kijänä vaimoani ei haudattu siunattuun maahan vaan kaupungin
ulkopuolelle, ja näin ollen hautaus ei vapauttanut sieluani.

Ruumiinryöstäjät kävivät hakemassa vaimoni ruumiin ja myivät
sen alkemisteille, jotka yrittävät herättää kuolleita henkiin. Vaimoni

180



sielu on taivaassa tai helvetissä, en tiedä kummassa, ja alkemistit
eivät tiedä minusta.

Alkemistit ovat tehneet työnsä, ja vaimoni ruumis nousee istu-
maan minun ohjaamanani. Alkemistit ihmettelevät menestystään,
todennäköisesti heidän onnistumisensa johtuu pelkästään minusta.
Katson uutta kehoani. Minulla on puoliksi mädäntyneet tissit, ja
alapääni tuntuu jotenkin vajavaiselta.

Leikkikahvit

”Saako olla kahvia?” tyttö kysyi.
”Kyllä, kiitos”, äiti vastasi.
Tyttö kaatoi pienestä kannusta näkymätöntä kahvia äidille pie-

neen leikkikuppiin.
Äiti maistoi. ”Ai kun on hyvää kahvia. Muuten, kaunis ilma

tänään.”
Kuukausi takaperin äiti oli muuttanut kasvatusstrategiaansa.

Hän oli lopettanut ylenpalttisen lelujen ostamisen tyttärelleen ja
alkanut sen sijaan antaa tytölle aikaansa. Hän kävi leikkikahveilla
tyttären huoneessa useamman kerran päivässä. Kaksi viikkoa sitten
hän oli jäänyt pois töistä sairauden takia, joten aikaa oli yllin kyllin.

Tyttö katsoi sairasta äitiään ja ajatteli, että se on sille ämmälle
oikein. Mitäs oli lopettanut lelujen ostamisen. Myrkytetty kahvi teki
tehtävänsä, ja vielä kuukausi, niin äidistä päästäisiin eroon.

Van Turku

Van Turku oli poikansa kanssa pihalla. He leikkivät vesisotasta.
Kummallakin oli SuperSoakerit, lasten vesitykit, joilla sai am-
muttua kymmenen metrin päähän. Kun kumpikin oli märkä ja
onnellinen, he palasivat sisälle syömään pikkuleipiä ja mehua.
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Seuraavana aamuna Van Turku sai kutsun vampyyrijahtiin.
”Ismael, tuo aseeni”, Van Turku sanoi pojalleen. Poika juoksi

pois ja palasi vähän ajan päästä SuperSoakerin kanssa.

Van Turku oli jäljittänyt vampyyrin, ja he olivat kasvokkain. Vam-
pyyri näytti hampaansa, kiljaisi ja kynnet ojossa alkoi lähestyä Van
Turkua. Van Turku veti takkinsa sisältä SuperSoakerin ja ampui sillä
vampyyriä. Iho rakoilla ja höyryävänä vampyyri lyyhistyi maahan.

Vihkivettä. Jo kymmenvuotiaana Ismael osasi hommansa.

Fasilitoija

Kaija fasilitoi vaikeasti autistista Reettaa. Reetta ei osannut puhua,
ja fasilitointi tarkoitti, että Kaija piti Reetan kirjoituskädestä kiinni
ja vakautti sitä, kun Reetta kirjoitti näppäimistöltä. Näin Reetta
tuotti söpöjä tekstejä kuten ”Saavun kotiin. Pullantuoksu tervehtii
minua.”

Kaija oli juuri lukenut tieteellisestä tutkimuksesta, jossa todet-
tiin fasilitoijan tiedostamattaan ohjavan fasilitoitavan kirjoitusta.
Epäilykset heräsivät Kaijalle: Oliko Reetta sittenkään kirjoittanut
itse?

Seuraavalla fasilitointikerralla Kaija oli tarkkana, ettei hän var-
masti ohjannut Reettaa. Nyt teksti kuului: ”Sinut raiskataan koti-
matkalla.”

Kotimatkalla Kaija oli kummissaan: Ehkä hän oli tuottanut ali-
tajuisesti söpöt tekstit samalla kun Reetta oli yrittänyt kirjoittaa
julmia uhkauksia. Sitten Kaija tunsi, että joku tarttui häneen ta-
kaapäin.

Transsubstantiaatio

Petra oli vegaani. Hänen mielestään vegaanin kuului syödä rehtiä
kasvisruokaa, joten hän oli vältellyt lihankorvikkeita. Kerran hän oli
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vegaanikaverinsa luona kuitenkin syönyt seitania, vehnägluteenista
tehtyä lihankorviketta.

Seuraavana yönä Petralle ilmestyi unessa demoninen sarvipää,
joka sanoi: ”Olen Seitan. Olet syönyt ruumistani, joten sielusi kuuluu
minulle.”

”Mutta seitan on vain vehnägluteenia”, Petra vastasi. ”Ei sillä
ole Saatanan kanssa muuta tekemistä kuin nimi.”

”Olet kai kuullut transsubstantiaatio-opista”, Seitan vastasi.
”Kun seitan nimettiin mukaani, se muuttui substantiaalisesti minun
ruumiikseni.”

Petra heräsi kauhunhiestä märkänä. Pystyikö hän enää syötyään
Seitanin ruumista kutsumaan itseään vegaaniksi? Olihan Seitanin
ruumis ennemmin eläin- kuin kasviperäinen, vaikka kyseessä olikin
yliluonnollinen olio.

Kauhua saunassa

Terrence oli tullut Yhdysvalloista Suomeen vaihto-oppilaaksi. Len-
tokentällä häntä vastassa olivat olleet Heikki, isäntäperheen isä ja
Riku, tämän 16-vuotias poika.

Poppoo oli juuri saapunut isäntäperheen asuntoon. Heikki ja Ri-
ku kiskoivat Terrencen pieneen huoneeseen, ja suomalaiset riisuun-
tuivat. Terrence yritti poistua tilanteesta, mutta Heikki esti häntä
sanoen: ”There’s nothing gay in this.” Riisuuduttuaan suomalaiset
repivät vaatteet Terrencen päältä.

Heikki ja Riku pakottivat Terrencen huoneeseen, jossa oli tuli-
kuumaa. Terrence tunsi kivun, kun kuuma ilma poltti palovammoja
hänen kehoonsa. Suomalaiset pakottivat Terrencen vatsalleen kor-
kealle penkille ja alkoivat piestä Terrencen selkää puunoksilla. Iskut
sattuivat, ja Terrencen selkä oli verillä.

Terrence heitti henkensä kuumuudesta, kivusta ja verenhukasta.
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Terapeutti

Poliisi: Kertoisitko suhteestasi Timo Keihäseen?

Keijo Tossavainen: Olen terapeutti, ja hän oli asiakkaani.

Poliisi: Mutta sinulla ei ole terapeutin koulutusta.

Keijo: Olen terapeutti elämänkokemukseeni perustuen. Terapeutti-
nimike ei ole sidottu mihinkään tiettyyn koulutukseen.

Poliisi: Kertoisitko terapiasta, jota annoit Timolle?

Keijo: Timo oli pieni poika, johon kukaan ei saanut kontaktia,
eivät edes hänen vanhempansa. Yritin häneen samoalaista wi-
kineuvonpitoa, shamanistista noitarummutusta, enneagram-
meja, psykodraamaa ja kalevalaista runonlaulantaa, mutta
mikään ei tepsinyt. Hän vain jurotti paikallaan sanomatta
mitään.

Poliisi: Timo löytyi tapettuna vastaanottotiloistasi, ja vain te kaksi
olitte paikalla hänen kuollessaan. Miksi tapoit hänet?

Keijo: Pitihän häneen saada kontakti jollain keinolla. Olen näet
myös meedio.

Lapsuuden Halloween

Jack katsoi teurastamaansa perhettä. Siinä ruumiit nyt olivat, lat-
tialla, verisinä ja silvottuina.

Jack muisteli lapsuutensa Halloweeneja. Neljävuotiaana hän oli
katsellut vanhempia lapsia, jotka kävivät trick or treattaamassa.
Jack oli luullut heitä oikeiksi noidiksi, hirviöiksi ja merirosvoiksi. Se
oli ollut jännittävää. Hiukan vanhempana hän oli kuunnellut tasku-
lampun valossa kerrottuja tarinoita Koukkukäsimurhaajasta ja us-
konut ne.
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Siihen aikaan Halloweenissa oli ollut tarunhohtoa. Nyt Jack tiesi
muumiot naamiaisasuiksi ja tarinat urbaanilegendoiksi, ja se latisti
ne.

Jack oli päättänyt antaa kotikaupunkinsa aikuisille oikein lap-
suuden Halloweenin. Joka Halloween hän kävisi murhaamassa koti-
kaupungissaan yhden perheen, ja ihmiset saisivat tv-uutisten aikaan
tunnelmoida verityötä. Hän oli aloittanut tänä Halloweenina.

Nykyaika

Pekka tulitti pakenevia ihmisiä Stockmannin edessä. Maassa makasi
kymmenkunta ruumista, ja mustasta pörssistä ostettu konepistooli
niitti lisää koko ajan.

Pekka oli tullut siihen tulokseen, että nykyaika on täysin absur-
dia. Suuressa sanomalehdessäkin oltiin julkaistu kolumni, jonka mu-
kaan ilmaukset kuten ”Vitun homo”, ”Senkin simpanssi” ja ”Nainen
ratissa” olivat loukkaavia vähemmistöjä kohtaan. Samaan aikaan
Kokoomus kuritti köyhiä minkä ehti. Pekka oli päättänyt heittäytyä
mukaan nykyajan hulluuteen, ostanut viimeisillä säästöillään pimeän
konepistoolin ja ryhtynyt massamurhaajaksi.

Pekan lippaat loppuivat, mutta tulos oli hyvinkin yli 20 kuollut-
ta. Edessä oli antautuminen poliisille. Tulittaessaan Pekka ei ollut
käyttänyt yhtään vähemmistöjä loukkavaa ilmausta, toivottavasti
kolumnin kirjoittaja oli nyt tyytyväinen.

Smert

Tuomo katsoi komediaelokuvaa Netflixistä. Hänen tietokoneensa oli
kytketty videotykkiin ja stereoihin, ja huone oli pimennetty.

Yhtäkkiä kuva meni mustaksi, ja valkokankaalle heijas-
tui suuri pentagrammi, valkoinen mustalla pohjalla, ja sen
ympärille jotain maagisia symboleja. Samaan aikaan miesäänten
venäjänkielinen messuaminen alkoi kuulua stereoista. Tuomo ajat-
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teli, että venäläinen hakkeri oli tunkeutunut koneelle ja yritti kes-
keyttää videon, mutta kone ei reagoinut hiireen tai näppimistöön.

Tuomo ei osannut venäjää, mutta messuamisessa toistuivat
vähän väliä sanat Satana, paholainen ja Smert, kuolema. Nämä sa-
nat Tuomokin tunsi.

Mieskuoro stereoissa alkoi huutaa yhä kovempaa Smert, Smert,
Smert. . . Tuomo koki kovaa rintakipua, hengenahdistusta ja
kylmänhikeä. Sitten Tuomo kaatui sydäninfarktiin kuolleena.

Neekeri

Pekko oli hankkinut pienestä nettikaupasta metrohousut. Pekko
ei ollut skini, mutta hän oli päättänyt tehdä vähän rankemman
fashion statementin. Hän lähtikin uudet housut jalassa kartsalle.

Kalle myhäili tyytyväisenä. Hänen projektinsa tuhota natsiskinit
oli hyvässä käynnissä. Kirotut metrohousut menivät kuin kuumille
kiville, mikä ei ollut ihmekään, kun hinta oli niin halpa. Enää pitäisi
odottaa, että natsit sanoisivat kirouksen aktivoivan taikasanan.

Kartsalla Pekko tapasi ystävänsä Reetan, joka oli juuri päässyt
työharjoitteluun keskisuuren sanomalehden toimitukseen. Nykyisin
toimituksissa työskennellään tietokoneilla, eivätkä toimittajat ole
kasvot mustana painomusteesta. Pekko kysyi Reetalta: ”Mites sun
ura neekerinä sujuu?”

Siinä samassa tyhjästä ilmestyi sadoittain mustia miehiä, jotka
lynkkasivat Pekon.

Vankeustuomio

Olin psykologina arizonalaisessa vankilassa. Kerran vanki nimeltä
Peter Kensing kuoli onnettomuudessa vankilan metallityöpajalla.
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Vähän tämän jälkeen vastaanotolleni ilmaantui kerta toisensa
jälkeen pelosta täriseviä vankeja, jotka väittivät nähneensä Kensin-
gin haamun. Kensingin entinen sellitoveri oli niin sekaisin väitetyn
kummittelun takia, että hän joutui vaihtamaan selliä, ja hänelle
määrättiin rauhoittavat lääkkeet.

Katsoin piruuttani kansliassa Kensingin tietoja. Selvisi, että hän
oli ollut kunnollinen perheenisä, joka oli hetken mielenhäiriössä tap-
panut vaimonsa ja tyttärensä, joita hän rakasti. Hän oli katunut te-
koaan ja oikeudessa sanonut, että hän on valmis suorittamaan minkä
rangaistuksen tahansa.

Katsoessani Kensingin rangaistuksen pituutta ääni korvassani sa-
noi saman minkä luinkin: Elinkautinen plus 40 vuotta.

Pärinä

Heidi heräsi kuudelta aamulla hirveään pärinään. Hän kirosi
epäonneaan, yö jäi lyhyeksi. Hän oli suunnitellut nukkuvansa kah-
deksaan. Yläkerran naapuri varmaan remontoi. Heidi ajatteli, että
joko taas, juurihan meluisa tietyömaa hänen ikkunansa alta oli edel-
lisellä viikolla lopettanut. Vaikka kuudelta herääminen tuntui Hei-
distä kohtuuttomalta, hän ei voinut mitään. Yöhiljaisuus loppui
hänen taloyhtiössään kuudelta.

Pärinä jatkui ja jatkui. Heidi työnsi päätään tyynyjen väliin ja
manasi, ettei hänellä ollut edes korvatulppia. Eivät ne kyllä näin
kovaa melua olisi suodattanutkaan, eivätkä tyynykään auttaneet
juuri mitään.

Sami sammutti moottorisahan. Hän oli saanut tappamiensa kahden
prostituoidun ruumit pilkottua sen verran pieniin paloihin, että ne
mahtuisivat mustiin jätesäkkeihin.
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Kärpästen herra

Reimalla oli unohtunut keittiön alakaapin pohjalle täysi biojäteastia,
ja niinpä kärpäset olivat vallanneet hänen asuntonsa. Mennessään
nukkumaan Reima oli laittanut ympäri yksiötään kärpäspaperia.

Yöllä Reima heräsi jatkuvasti siihen, että kärpänen käveli hänen
kasvoillaan, ja hän joutui hätistämään sen pois.

Herättyään Reima tarkasti kärpäspaperit ja havaitsi, ettei
niihin ollut tarttunut yhtään kärpästä. Reima ihmetteli, miksi
kärpäspaperia ylipäätänsä myydään, jos se ei toimi. Katsoessaan
peiliin Reima havaitsi kasvojen ärtyneen ja punertavan. Ärtyneet
kohdat muodostivat kuvioita. Kun Reima mietti hiukan, peilissä ne
näyttivät kirjainten peilikuvilta. Otsassa luki ”BELSE”. Oikeassa
poskessa luki ”B” ja vasemmassa ”UB”.

Reima katsoi netistä, mitä Belsebub tarkoitti. Kärpästen herra.

Ananaskäämi

Jaakko oli katsonut taikashowta telkkarista. Siinä taikuri oli sahan-
nut naisen kahtia, vapautunut veteen upotettuna pakkopaidasta sekä
jäänyt höyryjyrän alle säkissä ja noussut sen jälkeen vahingoittuma-
na pystyyn. Siinä väleissä hän oli tehnyt vähäisempiä temppuja.
Jokaisen tempun yhtydessä taikuri oli käyttänyt taikasanaa ’Ana-
naskäämi’.

Jaakko halusi kokeilla taikuutta. Ohjelmassa oli ollut varoitus
’Ohjelmassa temppuja suorittaa kokenut ammattilainen. Älä yritä
näitä temppuja kotona’, mutta ohjelmassa oli ollut harmittomiakin
temppuja. Taikuri oli esimerkiksi saanut kukkakimpun ilmestymään
sanomalehtirullasta.

Niinpä Jaakko kääri sanomalehden rullalle ja sanoi ’Ana-
naskäämi’. Siinä samassa sanomalehtirullasta ilmestyi lihan-
syöjäkasvi, joka söi Jaakon.
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Jaakko oli sanonut ’Ananaskäämi’ hiukan väärällä äänenpainolla.
Taikuus tosiaan kannattaa jättää ammattilaisille.

Homovampyyri

Klaus kiihdytti askeleitaan. Hän kulki hiekkatietä pimeän metsikön
läpi naapurilähiöstä omaan kotilähiöönsä. Häntä pelotti. Viime ai-
koina oli ympäri kaupunkia löytynyt miehiä kuolleena, ja heillä kai-
killa oli ollut puremajäljet kaulassa.

Kaupungissa liikkui huhu homovampyyrista. Siinä missä tarinat
yleensä kertoivat vampyyreista, jotka saivat vastakkaisen sukupuolen
lumoihinsa, tämä nimenomainen tapaus oli miespuolinen vampyyri,
joka väijytti heteromiehiä ja imi heistä veret.

Klaus mietti, että kuolema vetävän naisvampyyrin käsittelyssä,
mieli upean tiimalasikropan ja mustan french bob -kampauksen lu-
moissa, olisi aika upea loppu, mutta että joku karvainen homovam-
pyyri upottaisi testosteronia tihkuvat hampaansa Klausin kaulaan. . .
hyi helvetti.

Sitten Klaus kuuli metsästä kovan räsäyksen. Askeleidenrisah-
dukset alkoivat lähestyä Klausia.

Konsultti

Olin kerran vuokrannut huoneiston pilkkahintaan Bulevardilta. Tar-
vitsin asunnon vain kuudeksi kuukaudeksi, joten en jäänyt kyse-
lemään, mikä asunnossa oli vikana, kun se oli niin halpa. Selityksen
kuitenkin kuulin naapureiltani välittömästi: Asunnossani oli toimi-
nut 80-luvulla konsulttitoimisto, jossa oltiin murhattu konsultti is-
kemällä tämän pää kirveellä irti. Murhan sanottiin tuovan huonoa
onnea.

Eräänä iltana klo 12 kun olin menossa yöpuulle, makuuhuonee-
seeni materialisoitui fläppitaulu ja sen viereen päätön mies mustassa,
siistissä joskin verisessä puvussa. Kaula-aukosta alkoi kuulua puhet-
ta: ”Yölliset vessakäyntisi tehostuisivat 5% , jos siirtäisit sänkysi
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tälle ovenviereiselle seinälle. Samoin sinulla olisi enemmän lukuai-
kaa, jos siirtäisit kirjahyllyäsi lähemmäksi nojatuoliasi. Jos imuroi-
sit pidemmillä vedoilla, säästäisit imurointiajassa 10% ...”

Marko

Marko oli mun isoveli. Se käytti mustia vaatteita ja värjäs tukkansa
mustaks. Mäkin olisin halunnu, mut äitin mielestä mä olin liian pieni.

Kerran Marko sano: ”Tehään yks tosi jännä juttu.”
Mä olin tosi innoissani.
Marko sano: ”Uhrataan sut Saatanalle.”
Mä ajattelin, että se on varmaan jotain tosi hienoo.
Marko teki teipillä tähden mun huoneen lattiaan ja sytytti kynt-

tilöitä. Mä menin makaamaan sen tähden keskelle. Mua jännitti.
Marko piti veistä mun yläpuolella ja puhu jotain vierasta kieltä.

Sit äiti tuli huoneeseen ja kauhistu. Mä selitin innoissani, että
mut uhrataan Saatanalle. Äiti suuttu tosi pahasti Markolle, enkä
mä nähny Markoo enää koskaan.

Käsipuoli

Pienen itävaltalaisen kylän liepeillä oli linna. Linnassa kummitteli,
joten se oli liian vaarallinen turistikarttoihin. Paranormaalitutkijoi-
den verkostoista olin kuullut linnasta ja päättänyt tehdä tutkimus-
retken.

Hiivin linnan pihalle, etsin sisäänkäynnin vankityrmiin ja kuljin
taskulampun valossa alaspäin.

Tarinan mukaan paikallinen leipuri oli lavastanut irtolaisen, Hans
Käsipuolen, leipävarkaaksi, tämä oli suljettu linnan tyrmään ja
unohdettu sinne. Kuulemma käsipuolen huokaukset pystyi yhä kuu-
lemaan.

Kuljin kosteaa käytävää eteenpäin ja näin sellit. Astuin selliin
sisään. Tunsin jotain paitani sisällä, tunnustelin ja tunsin leivän.
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”Sinä varastit sen”, kolkko ääni sanoi ja sellin ovi kolahti kiinni.
Tajusin, etten ollut kertonut retkestä kenellekään, joten kukaan

ei osaisi tulla etsimään minua.

YourOpinion

”Lähdetkö kaljalle?” kysyin.
”Ei”, kaveri vastasi. ”Olen illan YourOpinionissa.”
YourOpinion oli uusi nettipalvelu, jossa mainosten mukaan saat-

toi lausua mielipiteensä yhteiskunnallisista asioista. Siitä oli tullut
kuukaudessa huippusuosittu. Minussa on luddiitin vikaa, joten en
ollut tutustunut palveluun. Koska kaikki käyttivät sitä, päätin vil-
kaista.

”Vitun huora, sut pitäisi tappaa”, ensimmäinen viesti sanoi.
Perässä oli hymiö, jossa keltainen kasvopallo silpoi toisen moot-
torisahalla. Viestit jatkuivat samanlaisina. Tajusin, että palvelus-
sa ei ilmaista mielipidettä yhteiskunnallisista asioista, vaan kans-
sakäyttäjistä, vieläpä negatiiviseen sävyyn.

Huomioni kiinnittyi palvelun logoon. Siinä oli sykkyräinen vii-
va, jossa oli kummaa säännöllisyyttä. Lähetin logon okkultis-
tiystävälleni.

Vastaus kuului: ”Kyseessä on hyvin voimakas sinetti, joka kutsuu
raivohengen paikalle.”

Succubus

Heksa oli parikymppinen nörtti, jonka elämän tietokonepelit
täyttivät. Naista Heksalla ei ollut koskaan ollut, ja Heksa viettikin
päivänsä suositussa MMORPG:ssä noobeja haukkuen.

Kerran succubus ilmestyi unessa Heksalle. Succubus oli ottanut
viehättävän naisen hahmon, ja se makasi selällään alasti sängyllä.
”Tässä on nainen”, succubus sanoi Heksalle. ”Sen kun hoidat hom-
man kotiin.”
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Heksa hyväili succubuksen rintoja.
Succubus puisteli päätään. ”Sulla ei taida olla mitään käsitystä,

kuinka nainen otetaan.”
Heksa nousi succubuksen päälle, mutta sai ennenaikaisen siemen-

syöksyn ennen kuin ehti työntyä tämän sisään.
Succubus röhähti pilkalliseen nauruun. ”Jätkä on yli kaksikymp-

pinen ja neitsyt. Mikä luuseri! Pelaa vaan niitä tietokonepelejäsi
äläkä edes haaveile naisista.”

Kuopijon torilla

”Söitkö lihapiirakan?” kysyin.
”Joo”, tyttöystävä vastasi.
”Mistä ostit sen?”
”Joku Partanen se olj.”
”Hanna vai Irene?”
”Eiku Matleena. Matleena Partanen.”
Tyttöystäväni oli tullut luokseni Kuopioon. Olin käynyt aptee-

kissa, ja olin käskenyt tyttöystäväni sillä aikaa ostaa lihapiirakan
Hanna Partasen kojusta. Hanna on parempi kuin Irene Partanen.
Matleenasta en ollut kuullutkaan. Kuopiolaiset kannattivat Hannaa
tai Ireneä, joten en uskonut uuden lihapiirakanmyyjän pärjäävän.

”Muilla kojuilla oli sakkia ku Elon pelissä.”
Ihmettelin, mistä tyttöystäväni tunsi kuopiolaisen sanonnan. Ky-

syin.
”En kuuleppa tiijä mistä se tulj.”
Loppupäivän tyttöystävä mongersikin savoa. Seuraavana

päivänä Matleenan lihapiirakkakoju oli kadonnut ja lehdessä
kerrottiin, että turistit olivat ryhtyneet kummasti puhumaan savoa.

Fidget spinner

10-vuotias Jarkko oli saanut fidget spinnerin, mutta mitkään tem-
put eivät häneltä luonnistuneet. Jarkkoa hävetti, koska hänen luo-
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kallaan spinnerit olivat muotivillitys, ja temppuilijat olivat kovan
jätkän maineessa.

Illalla Jarkolle ilmestyi punainen sarvipää, joka sanoi: ”Saat mi-
nulta fidget spinnerin, jolla temput varmasti onnistuvat. Sillä on
kuitenkin hinta: Et voi olla temppuilematta.” Yhtään empimättä
Jarkko suostui.

Seuraavana aamuna koulun pihassa Jarkko teki painovoimaa uh-
maavia temppuja: Piti sormea alaspäin ja spinneriä sen päässä, heit-
teli spinneriä jalan alta ja niin edelleen. Luokkatoverien ihailu oli
käsinkosketeltavaa.

Temppuilu jatkui oppitunnillakin. Silloin opettaja takavarikoi
spinnerin. Siinä samassa Jarkko kaatui vapinakohtauksessa lattialle
huutaen täyttä kurkkua. Kohtaus jatkui ja jatkui.

Vitsiniekka

Risto tykkäsi puujalkavitseistä, siis sellaisista vitseistä, jotka pe-
rustuivat sanojen monimerkityksellisyyteen. Hän luki netistä pitkiä
puujalkavitsilistoja ja keksi itsekin puujalkavitsejä. ”Vangilla oli ka-
ratessa musta vyö”, ”Ämpäreitä saavia oli sankoin joukoin” ja ”-
Kolli, hän nau-rahti tajuttuaan puujalkavitsin” olivat kaikki hänen
hengentuotoksiaan.

Risto oli juuri äkännyt, että sanalla ’purren’ oli kaksoismerkitys.
Se voi olla taivutusmuoto joko sanasta ’pursi’ tai ’purra’. Risto mais-
teli sanaa suussaan yrittäen keksiä vitsiä sen ympärille. ”Purren...
purren... purren... purren... purren... purren...”

Risto ei tiennyt, että sanalla on itse asiassa kolmoismerkitys.
’Purren’ on myös muinainen sumerilainen demoni, ja jos hänen ni-
mensä lausuu seitsemän kertaa...

”Purren...”
Ulottuvuuksienvälinen portti aukesi Riston viereen.
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Joulupukki

Oli jouluaatto. Pieni Säde-tyttö odotti joulupukkia. Säde oli toivonut
lahjaksi kuntosali-Barbia, ja hän oli ollut mielestään niin kiltti, että
oli ansainnut sen. Oveen kolkutettiin.

Säde avasi, ja ovella seisoi olento, jonka kasvot olivat tuohesta,
ja jolla oli pukinsarvet ja yllään pitkä, väärinpäin käännetty takki.
Olento työntyi sisään.

”Apua”, äiti sanoi. ”Suomalaisen perinteen mukainen joulupuk-
ki!” Äiti jatkoi isälle: ”Sille pitää antaa viinaa. Kaapin pohjalla on
vielä Kreikanmatkan ouzo-pullo.”

Isä haki pullon, ja joulupukki tyhjensi sen parilla siemauksella.
”Katso, onko kaapissa vielä viimejouluista hehkuviiniä”, äiti sanoi
isälle.

Joulupukki oli kuitenkin saanut viinaa kyllikseen, ja niinpä hän
työnsi Säteen säkkiinsä ja poistui talosta.

Helppoheikki

”Siitä karkkimaan puolen kilon makeissekoitus, Vikbergin suklaa-
konvehdit, vielä metrilaku, arvo enemmän kuin sata senttiä, vielä
Dodon marmeladipussi. . . ”

Lauri oli katsomassa helppoheikkiä Kuopion tammimarkkinoil-
la. Katoavaa kansanperinnettä, helppoheikit. Lauri nautti showsta,
mutta empi, kannattaako hänen karkkikassia ostaa. Karkit houkutti-
vat, mutta helppoheikit kaupittelivat usein vanhentuneita karkkeja.

”. . . pistetään mukaan yksi pakkaus Skinderin suklaapatukoita,
ja Hawan salmiakkiautot, kirottu talismanikin menee kassiin. Kan-
nattaa sitten varoa onnettomuuksia. Ja vielä Hawan vadelmaveneet,
ja After Nine -minttusuklaat, koko satsi kahdella kympillä.”

Hetken mielijohteesta Lauri ojensi kaksikymppistä helppoheikil-
le.

”Ja kassi menee tälle nuorelle herrasmiehelle tässä. Pääsetkin
herkuttelemaan.”
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Lauri otti kassin ja lähti kulkemaan kotiinsa. Kotimatkalla sala-
manisku, keskellä talvea, tappoi Laurin

Siisteysintoilija

Mirja imuroi juuri ostamaansa taloa. Mirja piti siitä, että asunto
oli tiptop, ja hän käytti pölynimureistaan suurempaa, sitä mitä hän
käytti viikkosiivoukseen. Pienempi pölynimuri oli sitä varten, että
sillä voi keskellä viikkoa nopeasti vetäistä pölyt pois.

Mirjaa oli varoitettu, että talossa kummittelee, mutta Mirja oli
silti ostanut talon, koska se oli ollut niin halpa.

Ensimmäisenä yönä Mirja kuuli koko yön askeleidenkopinaa. Mirja
ei vähästä hätkähtänyt. Hän ajatteli, että kummitukset siellä vain
vähän kävelevät ja jatkoi uniaan.

Aamulla Mirja näki, että koko talo oli täynnä hohtavia, vihreitä
kengänjälkiä. Kummitukset olivat jättäneet jälkeensä ektoplasmaa.
Mirja kauhistui. Ektoplasman siivoaminen olisi edessä joka aamu.

Portaita käyttäen olisit jo perillä

”Portaita käyttäen olisit jo perillä”, Mikko huikkasi Rasheedille ja
säntäsi palo-ovesta. Rasheed jäi odottamaan hissiä.

Mikko ryntäsi portaita ylös hirvittävää vauhtia, jotta hän olisi
kuudennessa kerroksessa ennen Rasheedia. Mikko kutsui hissiä lais-
kan miehen ratkaisuksi. Kavereilleen hän aina leveili, kuinka portaat
olivat nopeammat ja pitivät niiden käyttäjän kunnossa. Todellinen
syy hänen portaidenkäytölleen oli kuitenkin irrationaalinen pelko,
että hissinvaijeri katkeaa ja hissi syöksyy hissikuilun pohjalle.

Mikko juoksi jo viidennen ja kuudennen kerroksen välissä. Sil-
loin portaat yhtäkkiä romahtivat, ja Mikko syöksyi kuusi kerrosta
alas, kellarikerrokseen.

195



Neljännen kerroksen kohdalla Rasheed kuunteli kolinaa tyy-
tyväisenä. Hän oli saanut Mikon porrasleveilystä tarpeekseen. Fa-
kiirien sukuun kuulumisella oli etunsa.

Kapselikahvinkeitin

Jenna oli ekohippi, joka oli juuri saanut kapselikahvinkeittimen.
Periaatteessa Jennan mielestä käytetyt kahvikapselit olivat turhaa
jätettä, mutta keitin oli lahja hänen suosikki-isotädiltään, ja Jennan
mielessä tädin positiivinen aura tarttui keittimeenkin. Jenna ryhtyi
valmistamaan keittimellä kaikki kahvinsa.

Keittimen oltua vuorokauden käytössä Jenna katsoi roskistaan ja
havaitsi sen olevan täynnä käytettyjä kahvikapseleita. Jenna ajatteli,
että olipa hän juonut paljon kahvia. Hän kuitenkin antoi asian olla
ja vei roskiksen. Sama toistui yhä uudestaan.

Eräänä aamuna Jenna heräsi ja havaitsi yksiönsä lattian olevan
käytettyjen kahvikapseleiden peitossa. Kun hän meni keittämään aa-
mukahvia, kapselikeitin syyti hänen päälleen käytettyjä kapseleita.
Jenna kaatui impaktin takia ja löi päänsä.

Taikasana

On olemassa taikasana, joka on niin voimallinen, että jos sitä sanaa
edes ajattelee, kuolee tunnin kuluessa.

Yksi tyyppi luki sen taikasanan vanhasta kirjasta ja kuoli
sydänkohtakseen neljänkymmenenviiden minuutin päästä.

Yksi toinen tyyppi ajatteli tehdä jekun kaverilleen, kirjoitti sen
taikasanan paperilapulle ja antoi paperilapun kaverille. No, kaveri
luki sen ja kuoli mopo-onnettomuudessa. Paha kyllä se kirjoittaja-
kin oli kirjoittaessaan väkisinkin ajatellut sanaa, ja välittömästi an-
nettuaan paperilapun kuoli aivoinfarktiin. Se mopo-onnettomuuskin
johtui siitä, kun sitä aivoinfarktipotilasta lähdettiin kuskaamaan mo-
polla sairaalaan.
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Jossain on vinyylilevysoitin, joka on juuttunut toistamaan yhtä
uraa. Soitinta ympäröivät ruumiit, kun soitin yhä uudelleen toistaa
sen taikasanan. Se taikasana on KARAKOKKOO!

Paholaisen silmät

”Katso!” äiti sanoi.
Markku, äidin viisitoistavuotias poika katsoi katsoi uusinta per-

hepotrettia. ”Mitä?”
”Kuvassa sulla on punaiset silmät.”
Markku kauhistui.
”Paholaisen silmät!” äiti jatkoi. ”Olet syyllistynyt syntiin.”
Markun perhe kuului pieneen lestadiolaislahkoon.
”Katsoin netistä”, Markku sanoi. ”Punaiset silmät valokuvassa

johtuu ihan luonnollisista syistä. Kyseessä on salamavalon aiheutta-
ma optinen ilmiö.”

”Tuo on niitä valtaväestön selityksiä”, äiti vastasi. ”Ovat syntisiä
kaikki tyynni, niin tietysti niiden silmät näkyy kuvissa paholaisen
silminä. Meidän seurakunnassamme ihmisellä on paholaisen silmät
vain, jos hän on hairahtunut hyvyyden tieltä. Mitä olet tehnyt?”

Markku oli hiljaa.
”Mitä olet tehnyt?” äiti kysyi ankarammin.
Hiljaisuus.
”Mitä olet tehnyt?”
”Olen... onanoinut...” hiljaisella äänellä.

Diabetes

Lääkäri oli kertonut edellisenä päivänä Keijolle, että tällä oli kak-
kostyypin diabetes, ja Keijo oli pättänyt lopettaa makean syömisen.

Aamupalalla kahvilassa Keijon olisi tapansa mukaan tehnyt mieli
viineriä, mutta hän oli ottanut sen sijaan croissantin. Koko aamupa-
lan viineri oli kuitenkin himottanut Keijoa. Hän oli yrittänyt pitää
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ajatukset pois makeasta, mutta croissant ei ollut maistunut, koska,
noh, se ei ollut viineri.

Makeanhimo oli vaivannut Keijoa koko päivän. Hän oli yrittänyt
ajatella seksiä, ettei sortuisi herkuttelemaan. Jos hän sortuisi, olisi
kyseenalaista, saisiko hän vaimoltaan.

Oli iltapäivä. Keijo kulki kadulla. Ajatukset ajautuivat
päiväkahveihin ja sokerimunkkiin. Silloin Keijoa vastaan tuli, autoja
jalkoihinsa lytäten, jättimäinen vaahtokarkkimies.

Kaikista maailmankolkista

Mikko perheineen oli ravintolassa, joka oli luvannut tarjoilevansa
makuja kaikista maailmankolkista. Mikko tilasi possua thaimaalai-
sella vihercurrykastikkeella, ja vaimo tilasi etiopialaisen salaatin.
Mikon poika tilasi amerikkalaisen hampurilaisen ja tytär italialaisen
pizzan.

Ruuat oli syöty. Vihercurrykastike oli ollut kuin aidon thaimaalai-
sen valmistamaa. Vaimon annos oli ollut niukka, mutta Etiopiassa ei
ole ruokaa liialti. Tytär oli suomalaisiin pizzoihin tottuneena kum-
meksunut pizzaansa, mutta pojan hampurilainen oli ollut kuin aidon
amerikkalaisen pikaruokaketjun valmistama.

Vanhemmat huomasivat, että kummallakin lompakko oli unoh-
tunut kotiin. He pelkäsivät joutuvansa tiskaamaan, mutta sanoivat
asiasta tarjoilijalle. Tarjoilija vastasi: ”Sepäs sattui. Meille on tulossa
huomenna sumatralainen kannibaaliheimo aterioimaan, eikä meillä
vielä ole pääruokaa.”

Yo, man!

Elettiin 80-lukua. Elmeri oli roskakuski, mutta kulutusluottojen
avulla hän oli ostellut Lacosteen vaatteita, laskettelusuksia, raclette-
grillejä ja muuta sellaista. Hän menikin täydestä juppina.
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Ovikello soi. Elmeri meni jännittyneenä avaamaan. Ovella oli-
vat kodinkoneliikkeen miehet tuomassa Elmerin luottokortilla mak-
samaa kotisolariumia. Elmeri kasasi laitteen käyttökuntoon ja tu-
tustui ohjeisiin. Tehonsäätö oli selitetty epäselvästi, mutta Elmeri
ajatteli, että eiköhän siitä yritys- erehdys -menetelmällä selvitä.

Elmeri laittoi solariumin päälle ja meni makaamaan siihen. Lois-
teputket hehkuivat violetteina. Tehoa laitteessa ainakin piisasi.

Aikansa makoiltuaan Elmeri nousi ja katsoi lopputulosta peilistä:
Musta käkkärätukka, paksut punaiset huulet ja pikimusta iho. Te-
honsäädin oli sittenkin ollut liian kovalla, ja hänestä oli tullut... nee-
keri!

Kummitustalo

Katriina oli muuttanut Kuopioon. Asunto, jonka hän oli ostanut,
oli ollut kauan myymättä, koska asunnon entinen asukas oli kuollut
väkivaltaisesti. Murhaaja, Lauri Nieminen, oli passitettu Niuvannie-
men mielisairaalaan, ja murhatun, Asta Koskelaisen, huhuttiin kum-
mittelevan vieläkin asunnossa. Kertoiltiin, kuinka yöllä asunnon ik-
kunoista näkyi Astan haamu.

Katriina ei kummituksiin uskonut. Hän tiesi, kuinka
perättömätkin huhut leviävät helposti. Hän oli tehnyt asun-
nosta itselleen edullisen tarjouksen ja tarjous oli hyväksytty.

Vuosi asumista sujuikin hyvin. Katriina oli tyytyväinen asuntoon,
eikä mitään jälkiä kummittelusta näkynyt. Ystävättärilleen hän to-
sin kehuskeli asuvansa kummitustalossa.

Sitten Nieminen karkasi Niuvasta. Hän päätti verestää vanhoja
muistoja, murtautui Katriinan asuntoon ja kuristi nukkuvan Katrii-
nan.
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Figuharrastaja

Juho oli figuharrastaja. Hänellä oli hyllyssä armeijoita, jotka koos-
tuivat parisenttisistä sotureita ja örkkejä esittävistä muovifiguureis-
ta. Juho oli itse maalannut ne, ja hän oli ylpeä yksityiskohtaisesta
maalaustyöstä.

Kerran Juho sai postissa, tuntemattomalta lähettäjältä, parisent-
tisen, paholaista esittävän kivipatsaan. Sen suun oli tarkoitus olla
irvessä, mutta veistotyö oli niin karkeaa, ettei se pelottanut yhtään.
Patsas näytti vanhalta, ja Juho ajatteli, että se oli varmaan ollut
keskiajan ihmisten mielestä pelottava. Juhon mielestä hänen omat
Cthulhu-figuurinsa olivat paljon pelottavampia, olihan niillä yksi-
tyiskohtaiset lonkerot. Juho sijoitti patsaan eri hyllylle kuin figuu-
rit.

Juhon nukkuessa patsas kasvoi ihmisen kokoiseksi ja sen paho-
laispiirteet muuttuivat yksityiskohtaisemmiksi. Patsas hyökkäsi Ju-
hon kimppuun.

Naturisti

Kristiina oli naturisti. Hän tykkäsi olla alasti, ja tätä haluaan hän
toteutti naturistiuimarannoilla ja talvisin naturistien kokouksissa.
Hänen ollessaan parikymppinen avomies oli tutustuttanut hänet na-
turismiin. Sitten avomies oli lähtenyt ja kroppa oli hiukan rupsah-
tanut, mutta naturismiharrastus pysyi.

Kerran Kristiina oli menossa naturistien kokoontumiseen
erääseen hotelliin. Kokoustilan eteisessä Kristiina riisuutui ja vaat-
teet muovikassissa astui kokoustilaan. Hän näki ihmisiä mustissa
kaavuissa ja naamioissa. Silloin Kristiina tajusi tulleensa väärään
kokoustilaan. ”Hei, tää on jo valmiiksi alasti”, eräs naamioiduista
hahmoista sanoi.

Kristiina makasi alttarilla, alasti, ranteista ja nilkoista sidottuna.
Eräs naamioiduista hahmoista siveli hänen rintojaan veitsellä ja
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muut messusivat latinaksi. Sitten veitsi kohosi iskuun.

Noidan talismaani

Istun paskalla. Vain paskantaessani olen vapaa. Silloinkin olen me-
tallisissa kahleissa, ja noita vahtii vieressä. Vetävä pakkaus, jolla on
muodokas keho ja mustat, aaltoilevat hiukset, mutta yhtä kaikki or-
juuttajani.

Muun ajan minulla on talismaani perseessä ja tottelen noi-
dan tahtoa robottimaisesti. Pyydystän noidalle rupikonnia, kerään
kärpässieniä ja niin edelleen. Talismaani perseessä sattuu, sellainen
parikymmensenttinen toteemipaalumainen pötkylä, mutta kipu ei
estä toteuttamasta tehtäviä.

Alun perin noita iski minut baarista. Lupasi seksiä, ja tietysti
mies tarttuu tilaisuuteen. Sitten sängyssä tuikkasi minulle talismaa-
nin perseeseen.

Yritän pitkittää paskannusta, että olisin mahdollisimman pitkän
hetken vapaa. Noita kuitenkin päättää, että tavaraa ei enää tule ja
lähestyy talismaani kädessä.

Borgean sinetti

Ronya oli Luoteisterritorioiden naisten curling-joukkueen kapteeni.
Joukkue oli osavaltionsa mestari, mutta Kanadanmestaruuskisoissa
se ei ollut vielä voittanut yhtään peliä. Tiheämmin asutut osavaltiot
jyräsivät.

Oli menossa peli Ontariota vastaan. Ontariolla oli kiviä eri puo-
lilla pesää, Ronyan joukkueella ei yhtään. Kaikki odottivat, että Ro-
nyan joukkue ampuisi vastustajan kiviä pois. Ronya tarkisti pisteti-
lanteen: 6-6, juuri oikea.

Ronya näytti merkkiä: Suojaheitolla kivi pesän eteen. Heit-
tovuorossa oleva Madeleide näytti kummastuneelta, mutta luotti
pitkäaikaiseen kapteeniinsa ja totteli. Omituiset merkit seurasivat
toistaan, kunnes kivet olivat Borgean sinetin muodossa.
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Silloin Ontarion heitot alkoivat epäonnistua kummallisilla tavoil-
la. Milloin vastustaja horjahti liu’uttaessaan kiveä, milloin harja kat-
kesi, ja tapahtuipa liukastuminenkin.

Itku

Istuessani bussissa kuulin takaani vauvan itkun. Olin menossa Kuo-
piosta Helsinkiin, ja ajattelin, että tulee todella hermojaraastava
matka, jos itkua joutuu kuuntelemaan koko ajan.

Itku kuitenkin jatkui. Vauvan äiti yritti hyssytellä sitä sanomalla
”Isä tulee ihan kohta.” Olin saanut paikallistettua itkun takanani
olevalle penkille. Välillä itku lakkasi hetkeksi, mutta sitten taas alkoi
uudestaan.

Lahden kohdalla hermoni olivat riekaleina. Olin kuunnellut tunti-
tolkulla jatkuvaa parkunaa. Minun oli ollut tarkoitus lukea tenttiin,
mutta siitä ei tullut mitään. Aina välillä kuului äidin hyssyttely:
”Isä tulee ihan kohta.”

Käännyin sanoakseni vauvan äidille pahasti. Silloin näin äidin
sylissä olevan vauvan punaiset silmät, viirumaiset pupillit ja otsassa
sarventyngät.

Kissanpolkka

Kimmo oli muuttanut uuteen kerrostalosuntoon. Muuttolaatikoita
purettaessa seinänaapurista alkoi kuulua pianolla soitettu Kissan-
polkka. ”Ria rumpetti, ria rumpetti, ria rumpet rumpet rumpetti,
ria. . . plom” Soitto päättyi virheeseen, mutta alkoi hetken kuluttua
alusta.

Kissanpolkka jatkui päivästä toiseen, ja jokainen yritys päättyi
virheeseen. ”Ria rumpet rumpet. . . plom.” Soitto loppui aina hy-
vissä ajoin ennen hiljaisuutta, mutta alkoi aina taas aamulla uudel-
leen.

Lopulta Kimmo otti yhteyttä isännöitsijään. Isännöitsijä sanoi,
että huoneisto, josta soitto kuului oli tyhjillään henkirikoksen takia,
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ja että asialle ei kuitenkaan voisi tehdä mitään, koska soitto kuului
vain päiväsaikaan.

Murhattu Paula-tyttö istui aavepianon ääreen. Hän ei saisi rauhaa
ennen kuin oppisi soittamaan Kissanpolkan.

Proge

Afazel oli demoniruhtinas. Hän oli pitänyt hovia ulottuvuudessaan
tuhansia vuosia. Hovi oli barbaarisen upea. Perjantaisin järjestettiin
tanssiaiset infernaalisten sävelten tahtiin.

Afzel tunsi jääneensä ajasta jälkeen, ja hän päätti uudistua. Mus-
ta nahkatakki ja aurinkolasit sopisivat demoniruhtinaalle, mutta hän
ei ollut kuunnellut uutta musiikkia tuhanteen vuoteen.

Afazel päätti kuunnella yhden biisin joka tyylilajista. Disco osoit-
tautui liian kevyeksi, black metal puolestaan parodiaksi demonisuu-
desta. Sitten Afazel törmäsi progebändiin Deep King.

Kuunneltuaan puoli tuntia samaa Deep Kingin biisiä Afazel
tulistui: ”Eikö biisi lopu koskaan?” Hän kirosi bändin soittamaan
biisiä, joka kestää iäisyyden.

Vielä tänäkin päivänä Deep King soittaa ja soittaa biisiä, joka ei
lopu koskaan.

Mikonkadun poltergeist

Kerran Mikonkadun TE-toimistossa huomattiin lattialle pudonnut
kirjakasa. Siihen ei kiinnitetty sen enempää huomiota, vaan kir-
japino nostettiin takaisin hyllylle. Kun kirjat olivat lattialla yhä
uudestaan, asiaan alettiin kiinnittämään huomiota. Sitten pape-
ripinot ryhtyivät lentelemään. Siinä lensi ilmoituksia karensseis-
ta, kutsuja palkattomaan työelämäkokeiluun ja hylkääviä päätöksiä
työttömyyspäivärahahakemuksiin.
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Kun luonnollista selitystä ei löytynyt, kortistosta etsittiin
pitkäaikaistyötön paranormaalin tutkija Risto Ewing ja hänet kut-
suttiin TE-toimistoon palkattomaan työharjoitteluun.

Ewing hääri toimistossa mittariensa kanssa ja mutisi ”negatiivis-
ta energiaa. . . onpa negatiivista. . . negatiivista täälläkin. . . ”

Lopulta Ewingin johtopäätös oli selvä: ”Negatiivinen energia on
synnyttänyt poltergeistin.”

Kysyttäessä, mistä negatiivinen energia johtuu, Ewing vas-
tasi: ”Negatiivisista tunteista: Ahdistuksesta, pettymyksistä,
välinpitämättömyydestä muiden hyvinvointia kohtaan, ilkey-
destä. . . ”

Salkkarit

Niko ei koskaan katsonut Salkkareita. Se oli hänen mielestään idioot-
tiviihdettä, joka sopi pelkästään tyhjäpäisille kanoille. Mieluummin
Niko lukikin scifiromaaneja.

Kerran Niko istui nojatuolissaan lukemassa Greg Eganin uusinta
spekulaatiota siitä, millaista olisi elää virtuaalitodellisuudessa, kun
hän kuuli äänen kuin haudan takaa: ”Olet käynyt vieraissa!” Niko
säikähti mutta jatkoi lukemista. Haudantakainen ääni sanoi taas:
”Olet käynyt vieraissa!”

Tällä kertaa toinen haudantakainen ääni vastasi: ”Itse olet niin
läski, ettet ole viehättävä!” Niko katsoi kirjan yli ja näki kahden
valkoutuisen hahmon puivan parisuhdeongelmiaan haudantakaisella
äänellä. Niko yritti jatkaa lukemista, mutta kummitusten parisuh-
dedraamailun takia siitä ei tullut mitään.

Siitä lähtien Nikon asunnossa olikin jatkuva saippuaooppera.

Mystiset säryt

”Lähde keilaamaan”, Jussi sanoi.
”Muuten lähtisin, mutta mulla on olkapää kipeä”, vaimo vastasi.
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”Ei sit, mä lähden kavereiden kanssa”, Jussi vastasi.
Jussin vaimo oli vetävä pakkaus. Muuten hän olisi ollut

täydellinen nainen, mutta aina, kun Jussi olisi halunnut tehdä jo-
tain vaimonsa kanssa, vaimo kieltäytyi johonkin mystiseen särkyyn
vedoten. Kun olisi pitänyt lähteä lenkille, selkä oli kipeä, kun olisi
pitänyt keskustella, kurkku oli kipeä, ja seksistäkin vaimo kieltäytyi
päänsärkyyn vedoten. Vapaa-aikansa vaimo vain kyhjötti nojatuo-
lissaan.

Naapurin Pertti otti esiin voodoonuken ja pisti sitä neulalla. Hän
oli tulisesti rakastunut Jussin vaimoon, eikä hän saisi tätä omakseen
ennen kuin oli tuhonnut Jussin avioliiton.

Pimeys

Kerran fyysikko Nieminen oli iltakävelyllään, ja hän kulki katulyh-
dyn alta. Juuri silloin pimeys laskeutui hänen ylleen ja sitten kietou-
tui hänen ympärilleen. ”Mutta pimeys ei ole aktiivinen voima”, Nie-
minen ajatteli. ”Valo on aktiivinen juttu, fotoneja tai aaltoliikettä
tarkastelukulmasta riippuen. Pimeys puolestaan on yksinkertaisesti
valon puutetta.” Pimeys syveni Niemisen ympärillä ja piti Niemistä
otteessaan.

Nieminen kaivoi MagLite Minin taskustaan ja sytytti sen. Pi-
meys nieli siitäkin valon. ”Minne ne fotonit nyt menivät?” Nieminen
ajatteli. Pimeys kuitenkin piti Niemistä syleilyssään. Sen tummat
kourat tarttuivat Niemistä olkapäistä.

Tukholman konserttihallin eturivissä istui musta, varjomainen hah-
mo. Lavalta kuului ääni: ”Kutsumme Jari Niemisen noutamaan pal-
kintonsa uraauurtavasta pimeyden tutkimuksesta.”
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Ektoresonanssi

Bileissä soi stereoista Doorsin ”Light my Fire.” Joku otti kitaran ja
alkoi rämpyttää sillä Jimi Hendrixin ”Foxy Ladya” musiikin päälle.

Janikan olisi tehnyt mieli työntää sormet korviinsa. Kaksi
päällekkäinsoivaa biisiä oli hänen mielestään sietämätön kakofonia,
ja siihen tuli vielä päälle ihmisten puheensorina. Eikä kitaristi
vaikuttanut kovin taidokkaalta. Janikan olisi tehnyt mieli vaatia
joko kitaran tai stereoiden hiljentämistä, mutta hän ei halunnut
olla joukon petturi.

Päällekkäin kuuluvat ”Light my Fire” ja ”Foxy Lady” aiheuttivat
para-akustisen ektoresonanssin ulottuvuuksien välille. Astraalimaa-
ilmassa Sielunsyöjä heräsi ajatellen: ”Mikä ihana kakofonia.”

Ajattelemme tasasivuisen kolmion, jonka yksi kulma on stereot ja
toinen kitara. Kolmanteen kulmaan avautui ulottuvuuksienvälinen
portti.

Kirjoittajan sielu

Anja oli harrastelijakirjoittaja, joka rakasti 50-lukua. Hän kirjoitteli
romaanikäsikirjoituksia, joissa oli pitkiä vuodatuksia siitä, kuinka
50-luvulla asiat olivat olleet paremmin. Anja koki vuodattavansa
sieluaan käsikirjoituksiin, ja hän pystyi ilmaisemaan itseään vain
kirjoittaessaan.

Kukaan ei ollut kiinnostunut Anjan ajatuksista. Kustantajat
lähettelivät hylsyjä, ja Anja näyttäessä kirjoituksiaan kavereilleen
kommentti oli vain ”Ihan kiva.”

Epätoivoissaan Anja manasi esiin Paholaisen, joka lupasi, Anjan
sielua vastaan, että Anja kirjoittaisi menestysteoksen.

Sinä iltana tekstiä alkoi pulputa paperille. Anja katsoi kirjoit-
tamaansa tekstiä, ja se oli kuin vieraan ihmisen kirjoittamaa. ”Kai
tällainen myy, mutta eihän tässä ole mitään minun sielustani”, Anja
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ajatteli. Ei niin, hänen sielunsa oli Paholaisella.

Musta Rabatti

Heräsin pirteänä. Filmi oli edellisillan osalta poikki, mutta olo ei ol-
lut yhtään krapulainen. Silloin näin mustat muovikassit eteisessä,
ja muistot alkoivat palautua. Olin mennyt baariin yhdelle ja tavan-
nut siellä goottitytön. Hän oli vienyt minut syrjäkujalla sijaitsevaan
saatananpalvontavälineitä myyvään kauppaan. Kaupan nimi oli ol-
lut Musta Rabatti. Sen enempää en muistanut.

Säikähdin. Vuokra piti maksaa sinä päivänä ja toivoin etten ollut
tuhlannut vuokrarahoja. Katsoin muovikasseja, ja niissä oli krusifik-
sejä, joiden ripustusreikä oli alaosassa, Mooseksen kuudes ja seit-
semäs kirja, pentagrammeja, veriampulleja, vuohenpää ja muuta
vastaavaa.

Kauhuissani avasin verkkopankin. Käyttövara 666 euroa miinuk-
sella. Minulla oli Visa Electron. Eihän sillä edes pitänyt saada tiliä
miinukselle.

Metoo

”Hei kaverit”, Make sanoi kerran tietokonekorjaamon kahvihuonees-
sa. ”Mulla ei seiso enää.”

”Ei mullakaan ole seisonut moneen viikkoon”, Jukka sanoi.
”Ootteks tekin kohdanneet sen kuvatuksen?” Kalle kysyi.
”Mitä?” ihmettelin.
”Mä näin sen tosi ruman naisen, ja se sanoi, et terveisiä Mirkul-

ta”, Make sanoi.
Mirkku oli ollut ainoa naispuolinen työskentelijä korjaamossa.

Hänen seksuaalisesta ahdistelemisestaan oli tullut yleistä kansanhu-
via, ja Mirkku oli joutunut vaihtamaan työpaikkaa.

”Kun mä olen sängyssä jonkun naisen kanssa, niin se susiruma
kuvatus tulee mieleen ja halut katoaa”, Jukka sanoi.
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Samana iltana olin syrjäisellä kujalla, kun vastaani tuli viittaan pu-
keutunut hahmo. Kohdallani hahmo avasi viittansa ja paljasti alas-
toman kehonsa katseelleni.

Salakäytävä

10-vuotias Mikko oli muuttanut perheensä kanssa 70-luvun element-
titaloon. Se oli niitä nopeasti rakennettuja kerrostaloja, kun paljon
porukkaa oli pitänyt asuttaa Helsingin lähiöihin.

Mikko koputteli uuden huoneensa seiniä, kun äiti tuli huonee-
seen.

”Mitä teet?” äiti kysyi.
”Etsin salakäytäviä”, Mikko sanoi. ”Tässä kohti seinä kuulostaa

ontolta.”
”Älä höpsi”, äiti vastasi. ”Tuon seinän takana on naapurin asun-

to.”
Eräänä iltapäivänä Mikko poisti linkkarilla rappausta onton pai-

kan kohdalta seinästä. Esiin piirtyivätkin oven ääriviivat.
Mikko poisti innoissaan lisää rappausta ja sai oven auki. Se johti

pimeään, ahtaaseen käytävään. Mikko kulki jännittyneenä käytävää
ja tuli huoneeseen, jossa oli pehmustettu tuoli ja maskipäinen täti.
Mikko tajusi tulleensa hammaslääkäriin!

Kuolemantapaus

Erään suuren kaupungin keskustassa oli ollut sairaala. Jotta kalliita
keskustaneliöitä ei olisi mennyt hukkaan, sairaala oltiin muutettu
kymmenen vuotta ennen tarinamme ajankohtaa asunnoiksi.

Entiseen sairaalaan oli muuttanut kolmihenkinen perhe, jossa oli
viisitoistavuotias tytär Kaneli. Koulussa Kaneli kuuli uusilta kave-
reiltaan, että heidän asunnossaan oli sattunut kuolemantapaus. Ka-
neli järkyttyi pahanpäiväisesti. Sitten Kaneli alkoi huomata, kuinka
esineet olivat asunnossa vaihtaneet mystisesti paikkaa. Kaneli kertoi
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asiasta järkyttyneenä vanhemmilleen, mutta nämä väittivät Kanelin
vain kuvittelevan.

Kaneli alkoi ottaa selvää asunnon historiasta, josko jokin kuo-
lemantapaus selittäisi kummittelun. Mitään kuolemantapauksia ei
kuitenkaan löytynyt. Sitten Kaneli katsoi sairaala-ajan tietoja, ja
hänelle selvisi, että heidän asuntonsa sijaitsi entisellä saattohoito-
osastolla!

Lihakauppias

Katja oli muuttanut erääseen kirkonkylään, ja hän oli kuullut, että
hänen talonsa entinen asukas, Pirkko Lehmuskallio, oli kuollut kol-
mikymppisenä.

Kerran Katjan oveen koputettiin, ja tulija, nainen, esittäytyi kar-
jatilalliseksi naapuriksi, joka kaupitteli vasikan jauhelihaa, vain kym-
pin kilo. Katja osti, ja se osoittautui niin hyväksi, että hän osti toi-
senkin kerran. Lihaa syödessään hän muisti jännitysromaanin, jossa
ihmislihan kerrottiin maistuvan samalta kuin vasikanlihan.

Kerran Katja oli talonsa ullakolla käymässä entisen asukkaan
jäämistöjä läpi. Hän löysi Pirkko Lehmuskallion valokuvan. Pirkko
oli näyttänyt aivan samalta kuin ovella käynyt jauhelihakauppias.
Silloin Katja muisti, mitä entisestä asukkaasta kerrottiin: Tämä oli
ollut prostituoitu, joka oli myynyt omaa ruumistaan!

Suksiboksi

Ylläs-hotellin pihassa katselen saapuvia autoja. Aurinko on jo
laskenut, mutta lumi heijastaa valoa ja minulla on erinomainen
hämäränäkö, joten voin etsiä haluamaani. Lopulta näen auton, joka
täyttää molemmat vaatimukseni: Autosta astuu ulos tyttöporukka,
ja auton katolla on suksiboksi. Painan auton rekisterinumeron mie-
leeni: KHR-472.

Tytöt astuvat baariin ja seuraan heitä. Kun tytöt ovat hakeneet
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juomansa, istuudun heidän pöytäänsä. Juttu luistaa, ja loppuyöstä
tytöt pyytävät minut jatkoille hotellihuoneeseensa.

Huoneessa lumoan tytöt charmillani ja yksi tyttö kerrallaan upo-
tan terävät kulmahampaani heidän kauloihinsa. Neljä tyttöä, se
tietää minulle juhla-ateriaa.

Aterioituani ei ole enää kauaa auringonnousuun. Hiippailen
tyttöjen autolle, avaan suksiboksin ja nousen sinne nukkumaan.

Lonkerot

Miksikö olen täällä? Olen lukenut tekstejä, nähnyt kuvia ja katsellut
videoita, jotka ovat enemmän kuin ihmisjärki kestää.

Kaikki alkoi viattomasti, kun tykkäsin Facebookissa uutisesta,
jossa kerrottiin merimiehen nähneen merestä nousevan valtavat lon-
kerot. Kun Facebookissa lukee tekstin tai erityisesti tykkää siitä,
Facebook alkaa näyttää lisää samankaltaista sisältöä.

Feediini ilmestyi sokeita demoniruhtinaita, Uuden Englannin
kultteja ja lonkeroita. Videoissa hirvittävät lonkerot kiemurtelivat.
Kuin hulluna hakkasin tykkää-nappia jokaisen kohdalla. Lopulta
Facebookini oli kuplassa. Päivityksiä ystävien arkisista edesotta-
muksista ei enää ollut. Oli vain ihmisen ja hirviön sekasikiöitä, julmia
kosmisia voimia ja lonkeroita.

Arvon psykiatri, ette voi kuvitella, millaista on katsoa lonkero-
videoita tunnista toiseen. Vähemmästäkin sekoaa.

Massamarkkinointia

”Ei meidän tarvinnutkaan käydä paranormaalissa kirjakaupassa,
kun Walmartista löytyi Ouija-lauta, ja vielä paljon halvemmalla.”

”Katsotaanpa... Hasbron lauta... Nämä suurten lelujättien lau-
dat on pelkkiä leluja. En edes tiedä, saako tällä yhteyden henkiin.”

Joanne oli käskenyt serkkujaan Karenia ja Ellietä ostamaan
Ouija-laudan, ja nämä olivat ostaneet massatuotantolaudan. Spi-
ritismisessiota kuitenkin päätettiin yrittää.
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”No niin, nyt voitte yrittää kysyä hengeltä jotain.”
”Hi, hi, hi... Kuinka pitkä kyrpä meidän koulun rehtorilla on?”
Lasi pomppasi pois tyttöjen sormien alta ja alkoi valita kirjaimia.
M. C. D... ”McDonaldsilla BigMac vain 2.99”, hengen viesti kuu-

lui.
”Nyt IPadit huimassa alennuksessa”, lasi valitsi seuraavaksi.
”Olisihan se pitänyt arvata”, Joanne huokaisi.

Kohtalokas video

”Pliis, älä katso sitä”, sanoin.
”Ei mitään tapahdu. Se on vain urbaanilegenda”, kaveri vastasi.
”Entä jos sittenkin jotain tapahtuu?”
”Älä hölmöile. Katson sen tänä iltana.”
Olimme kuulleet netistä löytyvästä videosta, jonka jokainen kat-

soja kuoli välittömästi katsottuaan sen. Seuraavana aamuna kaverini
löytyikin kuolleena ja muumioituneena tietokoneensa äärestä.

Olin kuitenkin utelias videon sisällön suhteen, ja tulin mainin-
neeksi asiasta antiikkikauppiasystävälleni.

”Minulla on hollantilaisen linssinhiojamestarin 1800-luvulla te-
kemä pince-nez, joka suojaa magiaa vastaan.”

Kun kysyin, mikä on pince-nez, ystäväni toi sangattomat, nenälle
puristuvat silmälasit. Olin jossain historiallisessa elokuvassa nähnyt
sellaiset moralistitantan nenällä.

Pince-nez nenälläni avasin tietokoneeni ja aloin katsomaan vi-
deota. Olisihan se pitänyt arvata. Lapsipornoa.

Seinät

”Näillä vanhoilla taloilla on jokaisella oma luonne”, Arto sanoi Lau-
ralle. ”Tämä ei ole mikään persoonaton 60-luvun betonibunkkeri.”

Arto ja Laura olivat nuoripari, joka oli ostanut vanhan rintama-
miestalon ja purkanut muuttokuorman.
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Arto oli töissä ja Laura suihkussa. Yhtäkkiä Laurasta alkoi tun-
tua kuin joku katselisi häntä. Laura katsoi ympärinsä, eikä ketään
näkynyt. Tunne kuitenkin häiritsi Lauraa, koska Arto oli ai-
noa ihminen, joka oli nähnyt hänet alasti aikuisiällä. Laura ei
häveliäisyyttään ollut käynyt edes uimahallin saunassa. Laura suih-
kutteli nopeasti shampoon pois ja pukeutui.

Iltapäivällä naapurin mummeli toi mustikkapiirakkaa. ”Tämän
talon seinät ovat nähneet kaikenlaista. En edes viitsi mainita kaik-
kea, koska seinillä on korvatkin.”

Syytön

”Syyttömänä tuomittu”, Matias ajatteli jälki-istunnossa.
Koulun pihalla oli siirtolohkare, jonka päällä ei saanut kiipeillä.

Luokan muut pojat Matiasta lukuunottamatta olivat välitunnilla
kiipeilleet sillä, ja luokan tytöt olivat kielineet opettajalle.

Ope ei ollut uskonut, vaikka Matias oli kuinka selittänyt, että
hän ei ollut kiipeillyt, ja niinpä ope jätti kaikki luokan pojat viidek-
sitoista minuutiksi jälki-istuntoon.

Jälkkärissä Matias mietti edellisenä iltana vanhemmiltaan salaa
katsomaansa kauhuelokuvaa, jossa syyttömämä teloitettu mies oli
kuolemansa jälkeen palannut kostamaan tuomarille, syyttäjälle ja
valamiehistölle. ”Jumala tai paholainen tai kuka oletkaan, anna open
saada ansionsa mukaan”, Matias manasi mielessään.

Matkalla koulusta kotiin, kello 14:15 iltapäivällä, opettaja juuttui
viideksitoista minuutiksi liikenneruuhkaan.

Pissakeiju

”Nyt kaikki lapset käy vessassa. Parempi virtsa väärää kuin vaaksa
vaaraa.”

Auto starttasi, ja Kuopio jäi taakse. Heti Kallan silloilla nuorim-
mainen huusi: ”Mua pissattaa.”
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”Juurihan kotona käytiin pissalla. Eihän me olla ajettu kuin vart-
ti.”

”Alko uudestaan pissattamaan.”
”Nyt saat kyllä pidätellä.”
”Ihan kohta tulee housuun.”
Ei auttanut kuin pysähtyä huoltoasemalle. ”Kaikki lapset käy

vessassa niin ei tarvitse pysähtyä uudestaan.”
”Ei tullu yhtään tippaa.”
Matka jatkui samoissa merkeissä. Varttitunnin välein jotakuta

lapsista alkoi pissattamaan ja piti pysähtyä.
Kerran oltiin pysähdytty puskan viereen, ja isä meni katsomaan,

mitä lapset puskassa puuhasivat. Siellä pieni siivekäs naishahmo tar-
joili lapsille isosta pullosta sinistä kuplivaa juomaa.

Kuolinkello

Eräänä aamuna kotisairaanhoidon täti löysi Alma-mummun kuol-
leena vuoteestaan. Herätyskellio hälytti vieläkin; Alma-mummu oli
kuollut nukkuessaan. Tarkka kuolinsyy ei koskaan selvinnyt, mut-
ta siihen ei kiinnitetty huomiota. Alma-mummu oli niin vanha, että
kuolema oli ollut vääjäämättä edessä.

Perintöä alettiin jakamaan. Rahat, parikymmentä tuhatta, jaet-
tiin lasten kesken. Irtaimistosta kukin suvun jäsen sai ottaa halua-
mansa. Silja-serkku otti herätyskellon. Silja oli täysillä retrovillityk-
sessä mukana, ja kellon 60-lukulainen funkkismuotokieli puhutteli
häntä. Punaista muovia, ja isot numerot fontilla, jollaista ei enää
nykyään käytetä.

Seuraavana aamuna Silja ei ilmestynyt töihin. Kun hän ei vastan-
nut puhelimeenkaan, hänen miesystävänsä kävi katsomassa Siljan
asunnosta. Silja makasi kuolleena vuoteessaan. Herätyskello hälytti
vieläkin.

213



Neilikat

Hanne oli sairaalassa. Hän oli ajanut autoa ja ollut onnettomuudes-
sa, jossa hänen avokkinsakin oli kuollut. Hanne ei ollut enää hen-
genvaarassa, mutta kotiutuminen oli usean viikon päässä.

Yllättäen avokin eksä tuli vierailulle. Hanne tiesi tällä olevan
tunteita kuollutta avokkia kohtaan, ja hän oli siksi yllättynyt tämän
ystävällisyydestä. Energiakristallijutut tosin hiukan häiritsivät,
mutta eksä nyt oli sellainen. Toi vieläpä kimpun punaisia neilikoita.

Parin päivän päästä neilikat alkoivat nuupahtaa, ja Hannen voin-
ti huononi. Lääkärit olivat ymmällään, kun mikään lääketieteellinen
syy ei selittänyt voinnin huononemista. Siitä huolimatta Hanne ei
jaksanut olla hereillä kuin lyhyitä pätkiä.

Parin päivän päästä neilikat kuolivat, ja niin kuoli Hannekin.

Aikataulu

6:00 Aamujumalanpalvelus
7:00 Aamiainen
7:30 Työtä
12:00 Lounas
13:00 Päiväjumalanpalvelus
15:00 Työtä
19:00 Päivällinen
20:00 Iltajumalanpalvelus
21:00 Yksityistä Raamatunlukua
23:00 Nukkumaan

Veli Johannes oli noudattanut samaa aikataulua jo 20 vuotta. Se
oli hänen sääntökuntansa tapa palvella Jumalaa. Sääntökunnan
mukaan tiukka kuri aikatauluineen ja monotoninen elämä vei nou-
dattajansa lähemmäs Jumalaa. Jo seitsemänsadan vuoden ajan
munkit Johanneksen sääntökunnassa olivat noudattaneet samaa
aikataulua, tunnista toiseen, päivästä toiseen, vuodesta toiseen,
vuosisadasta toiseen.

214



Belsebub katsoi Johannesta mielissään. Aikataulun muodostama
numerosarja, 6773012131519202123, oli Belsebubin syntymävuosi
epäpyhän kalenterin mukaan. Sen toistaminen yhä uudestaan. . .

Niin Johannes uskoi palvelevansa aikataulun noudattamisellaan Ju-
malaa, mutta maailmassa Belsebub sai yhä enemmän valtaa.

Rainanetiikkaa

Kerran menin hetken päähänpistosta Elrond Hupparin säätiön per-
soonallisuustestiin. Samana iltana luokseni tuli kaksi miestä, jot-
ka sanoivat, että maksamalla viisisataa saisin yliluonnollisen kyvyn.
En uskonut yliluonnolliseen, mutta miehet olivat taitavia puhujia,
ja kolmen tunnin suostuttelun jälkeen laitoin luottokorttini heidän
höyläyslaitteeseensa. Miesten lähdettyä minua alkoi pierettää, ja
huomasin osaavani pierrä Porilaisten marssin.

Seuraavana iltana miehet tulivat taas ja lupasivat tonnista uu-
den yliluonnollisen kyvyn. Ajattelin saavani tällä kertaa jotain
hyödyllisempää, mutta sain vain röntgenkatseen, jolla pystyi kat-
selemaan naisten vaatteiden läpi.

Sama toistui illasta toiseen. Lopulta luottokorttini kolmenkym-
menentuhannen limitti oli tullut täyteen, ja tajusin, että vastineeksi
velastani olin saanut vain kasan hyödyttömiä yliluonnollisia kykyjä.

Dyykkari

”Et sitten jäänyt kiinni”, Pasi sanoi.
”En, ja sain kolmen päivän ruuat”, Sami vastasi.
Sami oli saapunut dyykkausreissulta. Kauppojen roskiksista sai

ilmaiseksi parasta ennen -päiväyksen ohittanutta ruokaa, joka Samin
mielestä oli täysin syömäkelpoista. Sami laittoi vastadyykatuista ai-
neksista lihapullataikinan ja huomasi, että täytyy käydä vessassa.
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”Pistä vessan ovi kiinni, kun olet paskalla”, Pasi huusi.
Oli kuitenkin liian myöhäistä. Päiväyksen ohittaneella ravinnol-

la eläneet suolistobakteerit olivat jo leijailleet kulhoon, jossa oli
päiväkysen ohittanutta jauhelihaa, kananmunia ja korppujauhoja.
Tapahtui monimutkaisia biokemiallisia reaktoita. Yhtäkkiä olio sai
tietoisuuden. Se vaani kärsivällisesti kulhossa.

Olio näki kulhon yläpuolella oranssin tukan kehystämät kasvot.
Silloin olio avasi kitansa ja hyppäsi.

Vuokralainen

”Hei, olen Marjatta. Oletko juuri muuttanut taloon?” Marjatta ky-
syi kerrostalon uudelta kasvolta.

”Kyllä. Olen Sebastian. Muutin kolmanteen kerrokseen.”
”Omistatko asunnon, vai asutko vuokralla?”
”Vuokralla.”
Marjatta kauhistui. Ennen kaikki talon asukkaat olivat omista-

neet asuntonsa, mutta nyt taloon oli muuttanut vuokralainen! Hu-
humylly talossa lähti heti liikkeelle, ja kohta kaikki tiesivät: ”Joku
asuu taloyhtiössä vuokralla!”

Epäluuloon olikin aihetta. Sebastian oli nimittäin okkultisti, ja
illalla hän asunnossaan teippasi lattiaan suuren pentagrammin ja
avasi Mustan Raamatun. Sebastian alkoi lukea loitsua. ”Abriel, Fi-
briel, Zada, Zaday, Zarabo. . . ”

Loitsun vaikutuksesta huoneeseen putkahti pieniä demoneja, ja
ne alkoivat pitää hirvittävää älämölöä. Kello 22:30, puoli tuntia ta-
loyhtiön hiljaisuuden alkamisen jälkeen.

HealthPro

Onko teille koskaan käynyt niin, että olette ihastunut johonkin ruo-
kakaupan tuotteeseen ja alkaneet ostamaan sitä säännöllisesti, ja sit-
ten olette kuulleet, että sen valmistus lopetetaan? Se johtuu siitä,
että tuotteen valmistus lopetetaan, jos tuote on liian hyvä.
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Minä sairastuin syöpään, ja aloin syödä terveysvaikutteista
HealthPro -jogurttia, jonka luvattiin kohentavan oloa. Lääkärin mu-
kaan minulla piti olla syövän takia väsymystä ja särkyjä, mutta oloni
oli loistava. Syöpäni eteni terminaalivaiheeseen, mutta HealthPron
ansiosta en huomannut mitään oireita.

Sitten lääkäri julisti minut kliinisesti kuolleeksi, mutta yhä hei-
luin pystyssä, elävänä kuolleena.

Eilen HealthProta ei ollut enää kaupan hyllyssä, ja myyjä sanoi,
että sen valmistus on lopetettu.

Suomalainen moottorisahamurhaaja

Ympäri Kuopiota alkoi löytyä ruumiita, jotka oli tapettu ja sil-
vottu moottorisahalla. Kädet ja jalat oli irroitettu ruumista, ja
sisäelimet oli vedetty tohjoksi. Ruumiit makasivat verilammikois-
sa, ja lähiseudun asukkaat puhuivat moottorisahan äänestä. Uusi
ruumis löytyi joka keskiviikko.

Rikosetsivä Holopainen tutki tapausta. Hän löysi murhapaikoista
säännönmukaisuuden ja osasi olla seuraavana keskiviikkona joukkon-
sa kanssa kytiksellä Snellmanin puistossa. Odotettu moottorisahan
pärinä alkoikin kuulumaan, ja moottorisahamurhaaja saatiin kiinni
verekseltään, tuoreen ruumiin äärestä.

Holopainen kävi todistamassa oikeudessa, muttei ollut paikalla
tuomion julistamissesseiossa.

Viikko tuomion julistamisen jälkeen löytyi uusi moottorisahalla
tapettu ruumis. Holopainen epäili copycatia tai savolaisittain kopu-
kattia, mutta tuli katsoneeksi tiedot tuomiosta: Moottorisahamur-
haaja oli selvinnyt ehdollisella!

Raskaustesti

Otan raskaustestin pakkauksestaan ja katson käyttöohjeet. Yksi vii-
va tarkoittaa, ettei ole raskaana ja kaksi viivaa tarkoittaa raskautta.
Raskaustestin voi tehdä heti, kun kuukautiset ovat myöhässä. Check!
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Lasken housuni ja istun pöntölle. Toivottavasti en ole raskaana.
Ainoa isäkandidaatti on se sekopää, jonka tapasin baarissa. Höpötti
koko illan antikristuksen syntymästä ja saatanasta. Ei olisi pitänyt
lähteä sen mukaan, mutta humalassa tulee hölmöiltyä. En halua lap-
seni kasvavan saatananpalvojaksi. Kuinkahan tyypin saisi pois lap-
sen elämästä? Tai ehkä en ole raskaana. Voivathan kuukautiset jäädä
muutenkin välistä.

Pissaan tikulle. Yksi viiva tarkoittaa, ettei ole raskaana, ja kak-
si viivaa tarkoittaa raskautta. Katson tulosta. Siinä näkyy kolme
kuutosta.

Kuka siellä?

Hannele halusi kokeilla spiritismi-istuntoa, mutta hänen kaverin-
sa eivät olleet kiinnostuneita. Niinpä Hannele päätti kokeilla yk-
sin. Hän otti palan leivinpaperia ja kirjoitti sille kaikki aakkoset
sekä sanat ’kyllä’ ja ’ei’, kaikki niin kauaksi toisistaan, ettei syntyisi
epäselvyyttä, minkä kirjaimen tai sanan päällä lasi oli.

Hannele sulki valot, sytytti kynttiloitä sekä laittoi juomalasin
ylösalaisin leivinpaperille. Sitten hän sanoi seitsemän kertaa ’totuus’.
Hän oli kuullut, että kun näin sanoi, henget eivät voisi valehdella.

Sitten Hannele esitti kysymyksen: ”Henget, oletteko siellä?” En-
nen kuin Hannele ehti laittaa sormensa lasin päälle, lasi liikkui it-
sestään sanan ’ei’ kohdalle.

Hannelelle heräsi kysymys: Kuka siellä oli jos ei henget?

Keski-ikäiset

”Minä mikään insinööri ole”, Pentti julisti. ”Minä olen diplomi-
insinööri!”

”Älähän nyt”, Markku sanoi. ”On täällä muillakin urat ja per-
heet.”

Joukko keski-ikäisiä oli kokoontunut mökille juhlimaan. Kaik-
ki olivat jo ympäripäissään. Tiina vokotteli kaikkia miehiä, vaikka
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hänellä oli omakin aviomies ja kaksi lasta. Lopulta Markku suostui,
ja he menivät rantasaunalle panemaan.

Rantasaunalla lonkerohirviö iski ja teurasti Tiinan ja Markun.
Sitten lonkerohirviö meni mökille ja teurasti loput porukasta. Lattia
oli täynnänsä irtopäitä.

Lonkerohirviö katsoi aiheuttamaansa tuhoa. Kun oli ura pikkuby-
rokraattina ja perhe, niin harvemmin oli aikaa huvitella alempien
lajien kustannuksella. Kun avaruusaluksen haaksirikko oli antanut
siihen mahdollisuuden, tilaisuudesta piti ottaa kaikki ilo irti.

Tsaikka

”Onpa hieno legotalo”, Marja sanoi.
”Me rakennettiin se Tsaikan kanssa”, Lumivarpu sanoi.
Marja ajatteli tyttärensä legokykyjen parantuneen. Hän oli vasta

viisivuotias, mutta eri väriset palat eivät olleet kirjavasti sekaisin,
vaan sokkeli oli punainen ja loput talosta keltaista.

”Kukas se Tsaikka on?”
”Se on mun mielikuvituskaveri.”
Legoista tulikin Lumivarpun lempilelu. Joka ilta hän rakenteli

Tsaikan kanssa. Rakennuksista tuli yhä mielikuvituksellisempia.

Yhtenä aamuna puoli yhdeksältä, Lumivarpun legoillessa, ovikello
soi. Marja meni avaamaan, ja ovella oli vanhanaikaisesti pukeutunut
nainen. Kellohame ja vartalonmyötäinen takki, joka päättyi pysty-
kaulukseen. Kaula-aukosta pilkotti röyhelöpaita, ja vaatteiden alla
oli varmasti korsetti.

”Onko Tsaikka vielä siellä? Hänen nukkumaanmenoaikansa on
kahdeksalta.”
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Omen A

Maria, kymmenlapsisen lestadiolaisperheen äiti meni monista synny-
tyksistä ja järjettömästä kotityömäärästä lopenuupuneena vessaan.
Vessan peilissä näkyi vieraan naisen kasvot, jotka sanoivat ”Ridge,
etkö rakastakaan minua?” Maria ajatteli näkevänsä uupumuksen ta-
kia harhoja, toimitti asiansa eikä kiinnittänyt kasvoihin huomiota.

Sama toistui yhä uudelleen. Peileissä näkyi Kauniit ja Rohkeat.
Sarja oli Marialle vieras, mutta nopeasti hän tajusi ilmestyksensä
tv-lähetyksiksi. Ennen pitkää Maria tajusi, että näkyjä näkyi vain
silloin, kun Simeoni, hänen viisivuotias poikansa oli lähistöllä.

Kerran Maria meni lastenhuoneeseen ja näki Simeonin tuijotta-
van naama peilissä Paavo Pesusientä. Marian kirkaistessa Simeoni
kääntyi ja paljasti keltaiset silmänsä, joiden pupillit olivat viirut.
Silloin Maria tajusi kasvattavansa Antikristusta!

Riivattu

Paavon tytär oli kuin raivokohtauksen saanut. Tavarat lentelivät it-
sestään hänen ympärillään, tytär käveli rapukävelyä ja höpötti omi-
tuista siansaksaa. Paavo päätteli, että tytär on demonin riivaama.
Niinpä Paavo sitoi tyttären sänkyynsä ja kutsui manaajan katoli-
sesta seurakunnasta. Paavo ei ollut katolilainen, mutta katolilaiset
olivat ainoita, joilla oli manaaja Suomessa.

Manaaja saapui ja aloitti roomalaisen riitin, pirskotti vihkivettä
ja luki riitin kaavaa. Se ei tuntunut tehoavan. Sitten tytär alkoi
höpöttämään siansaksaansa.

Manaaja kuunteli aikansa ja sanoi: ”Tuo ei ole latinaa takaperin.
Tuo on kielilläpuhumista takaperin.”

Manaaja jatkoi: ”Ei voi auttaa teitä. Tuo ei ole katolilainen de-
moni vaan helluntailainen demoni. Sen häätämiseen tarvitaan hel-
luntaipappi.”

220



Manaaja

Okkultisti Krokforsin oveen kolkutettiin, ja hän avasi. Kaksi kolme-
toistavuotiasta jonnea piti käsivarsista kiinni kolmatta, joka murisi
ja pyristeli vastaan.

”Henkassa on manaaja”, toinen taluttajista sanoi.
”Tarkoitatte varmaan, että hänessä on riivaaja”, Krokfors sanoi.

”Manaaja on se pappi, joka ajaa riivaajia pois. Kuinka riivaaja siirtyi
häneen?”

”No kun me kokeiltiin yhtä loitsua Mustasta Raamatusta. Sit
salamoi, ja manaaja otti Henkan valtaansa.”

”Tarkoitatte siis riivaaja. Tuokaa hänet sisään.”
Krokfors laittoi Henkan lattiaan piirretyn totuuskehän sisään ja

kysyi: ”Riivaaja, kuka olet?”
”Olen Isä Krystowiczin haamu. Eläessäni ajoin riivaajia pois ih-

misistä, ja nyt osat ovat vaihtuneet.”
Niin Krokfors joutui myöntämään, että Henkassa oli manaaja.

Polyamorikko

Seija: Spiritisti Seija Laitinen puhelimessa.

Nella: Nella Pekkarinen täällä, päivää. Muutin juuri kahden miehe-
ni kanssa vanhaan kartanoon, ja tässä kartanossa kummittelee
succubus.

Seija: Hetkinen! Te sanoitte kahden miehen kanssa.

Nella: Kyllä. Olen polyamorisessa suhteessa Kasperin ja Holgerin
kanssa. Rakastan kumpaakin tasapuolisesti.

Seija: Sanoitte, että kartanossanne kummittelee succubus. Kuinka
se ilmenee?

Nella: Olen vuoroöinä miesteni kanssa, ettei kumpikaan jäisi
vähemmälle. Niinä öinä, joina olen Holgerin kanssa, succubus
vierailee Kasperin luona. Se aiheuttaa kitkaa suhteeseen.
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Seija: Niin. Succubuksen käynnit voivat tosiaan aiheuttaa musta-
sukkaisuutta. Te siis haluaisitte minun häätävän succubuksen?

Nella: Ei. . . Voisitteko te tehdä jotain, että succubus vierailisi tasa-
puolisesti kummankin mieheni luona?

Hopeinen Puolikuu

Lars puki ylleen vihkimyskaavun ja silmät peittävän maskin. Hän
saisi Hopeinen Puolikuu -salaseuran viidennen asteen vihkimyksen.
Siinä hänen oli vihdoin luvattu saavan maagisia kykyjä.

Lars oli liittynyt salaseuraan paljastaakseen sen humpuukiksi.
Hän oli kahlannut neljä astetta läpi, opetellut heprealaisten aak-
kosten mystiset merkitykset ja tarot-symboliikkaa. Meditaatiohar-
joituksetkin hän oli pitkästynyt läpi, vaikkei hän kehonsa energioita
ollutkaan yrittänyt siirtää milloin mihinkin ruumiinosaan. Hän ei
energioihin uskonut.

Lars talutettiin näyttämölle. Seuraveljet messusivat gregoriaanis-
ta laulua. Lars poisti maskin silmiltään käskystä. Kirkkaus sokaisi
hänet, ja hän tunsi energiaa virtaavan kehoonsa, niin paljon, ettei
hän hallinnut sitä. Tuskissaan hän tuupertui maahan. Meditaatio-
harjoitukset olisi sittenkin kannattanut ottaa vakavasti.

Ergo sum

Markku Thegouroux googletti nimellään. ”346 hittiä”, Markku ajat-
teli ylpeänä. Kunniamainintoja tv-mainoksista, jotka Markku oli
käsikirjoittanut, mainostoimiston kotisivut, minigolfturnausten tu-
loksia, Uuden Suomen blogi, sekä keskustelupalstoja, joille Markku
oli kirjoittanut nimellään.

Markku meni keskustelupalstalle, ja näki omaan talousliberaaliin
postaukseensa tulleen väheksyvän vasemmistolaisen vastauksen.

”Saatanan punikkipelle, kuka sinä luulet olevasi?” Markus vas-
tasi tulistuneena. Hetken päästä tuli vastaus: ”Kohta sua ei enää
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ole.”
”Ajattelen, siis olen”, Markku ajatteli ja haki vahvistusta

googlesta. Markun nimellä tuli enää 203 hittiä. Markku kokeili
kauhuissaan uudestaan. Nyt enää 75. Kauhuissaan Markku lähti
spämmäämään keskustelupalstoja uusien google-hittien toivossa.

Kuitenkin hetken päästä Markun nimellä tuli 0 osumaa. Markku
lakkasi olemasta.

Tykytyky

Hei, veroviraston väki, ja tervetuloa tänne Riistavedelle. Minä olen
henkiparantaja Janne Eraskainen ja vedän teille tämän tyky-päivän.
Aloitetaan sellaisella harjoituksella, jossa minä lähetän teille kaikille
positiivista energiaa.

Sulkekaa silmänne. . . hyvä. Nyt ajatelkaa iloisia ajatuksia, vaik-
ka sitä, kun olitte lapsena mummolassa ja aurinko paistoi. Tai sitten
sitä, kun olette juuri iskeneet hemaisevan blondin baarissa. Naiset
voi ajatella sitä, kun olette iskeneet baarissa salskean uroksen. Minä
lähetän nyt teille energiaa. . . näin.

Ja jatkatte sen auringonpaisteen ajattelua. Täältä sitä positiivis-
ta energiaa tulee että viuh vaan. . . Ja lisää universumin puhdasta
energiaa. . .

Tuota. . . sori, kaverit. Mulla taisi tapahtua pieni fiba. Taisin juu-
ri kutsua demonin paikalle.

Palovaroitin

Makaan lattialla enkä pääse ylös. Palovaroittimen ujellus tekee mi-
nut hulluksi. Onneksi naapurit tulevat varmaan kohta kyselemään,
missä palaa.

Olin löytänyt nettisivuston, jossa kerrottiin, kuinka demoneja
kutsutaan. Huvikseni kokeilin lausua sivustolla olleen loitsun. No,
demoni ilmestyi rikinkatkuisessa savupilvessä.
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Happamana demoni kyseli, mitä asiaa minulla on. Kun sanoin,
ettei minulla ole asiaa, olin vain kokeillut loitsua, demoni hermos-
tui. Häntä oli häiritty turhaan. Demoni sanoi, että minua kohtaisi
onnettomuus ja hävisi rikinkatkuiseen savupilveen.

Sitten palovaroitin rupesi soimaan. Rikinkatkuiset savupilvet oli-
vat laukaisseet sen. Otin tuolin sammuttaakseni palovaroittimen.
Kun olin kiipeämässä tuolille, kaaduin ja satutin selkäni.

Toivottavasti tämä on se luvattu onnettomuus, tästä nimittäin
selvitään.

Vaelluksella

Klaus oli vaelluksella Lapissa. Hän kulki autiotuvalta autiotuvalle
nauttien ruskaisesta luonnonsta. Yhtäkkiä hänen seuraansa liittyi
toinen vaeltaja. Tällä vaeltajalla oli vanhanaikainen putkirinkka ja
hyväkuntoiset vaatteet, jotka eivät olleet uusinta vaellusmuotia.

Klaus kulki eteenpäin ja jutteli uuden kumppaninsa kanssa vael-
lusreiteistä, Lapin luonnosta ja sen sellaisesta. Tunnin yhteisen tai-
paleen jälkeen kumppani hävisi kuin tuhka tuuleen. Klaus huhui-
li häntä aikansa, mutta kun vastausta ei kuulunut, Klaus ajatteli
tämän menneen omia teitään.

Klaus saapui yöpaikkaansa, autiotuvalle. Seinällä oli lehtileike
läheisen autiotuvan tulipalosta. Leikkeessä oli myös kuva palossa
kuolleesta miehestä. Klaus tunnisti kuvan miehen äskeiseksi kump-
panikseen. Silloin hän tajusi, että hän oli kohdannut vaeltavan aa-
veen.

Ihan päätön ratsumies

Eräs pieni kylä oli pelon vallassa. Joka yö kylän poikki ratsasti mus-
tapukuinen hahmo mustalla hevosella. Peloissaan kyläläiset kuunte-
livat yöt kavionkopsetta mökeissään. Puhuttiin, että ratsastaja oli
päätön ratsumies.

224



Kylän miehet päättivät tehdä asialle jotain. He virittivät
teräsvaijerin sen polun yli, jota ratsumiehellä oli tapana kulkea ja
menivät seuraavana yönä polun lähelle kytikselle.

Yöllä ratsumies ratsasti polkua pitkin. Ratsumies tuli vaijerin
kohdalle, ja hevonen kompastui siihen kaatuen. Ratsumies putosi
hevosen selästä.

Kun kylän miehet ottivat ratsumiehen kiinni, tämä työnsi peuka-
lot korviinsa, kielen ulos suustaan ja heilutteli kämmeniään. Sitten
ratsumies teki hullunkurisia ilmeitä. Silloin kylän miehet tajusivat,
että kyseessä oli ihan päätön ratsumies.

Positiivinen

Markku oli keskiyöllä iltakävelyllä, kun kalpea, viittaan pukeutu-
nut hahmo laskeutui ilmasta hänen eteensä. Hahmo paljasti pitkät,
terävät kulmahampaansa ja upotti ne Markun kaulaan. Markku oli
kauhuissaan eikä osannut reagoida.

Vampyyri imi verta aikansa ja lensi sen jälkeen pois. Markku ret-
kahti verenhukan myötä maahan. Vampyyri ei ollut imenyt Markkua
kuiviin, joten tämä ei kuollut tai muuttunut epäkuolleeksi.

Vähitellen Markku sai ajatuksensa ja kehonsa kontrolliin. ”Huh!”
Markku ajatteli. ”Selvittiinpä siitä hengissä.” Markku lähti hoippu-
maan kotia kohti.

Vampyyrin edellinen uhri oli kuitenkin ollut HIV-positiivinen, ja
HI-virus oli vampyyrin hampaiden kautta tarttunut Markkuun. Ja
HIV-tartunnastahan ei koskaan pääse eroon, kun sellaisen on kerran
saanut.

Niuvasta karannut

Komisaario Partanen iskuryhmineen teki rynnäkön Niuvasta karan-
neen kotiin. He tapasivat Niuvasta karanneen valmistamassa liha-
perunakukkoa. Oekeet immeiset tietävätkin, mutta muille kerrotta-
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koon, että liha-perunakukko on muuten samanlainen kuin kalakuk-
ko, mutta kalan tilalla on lihaa ja perunaa.

Ympäri Kuopiota oli löytynyt kuristettuja ruumiita, ja Niuvasta
karannutta epäiltiin syylliseksi. Jokaisen uhrin reidestä oli viety pala
lihasta.

Kun Niuvasta karannutta laitettiin rautoihin, Partanen tajusi.
että liha-perunakukon lihanpalat olivat saman mallisia kuin uh-
rien reidestä irroitetut palat. Niuvasta karannut oli siis tehnyt liha-
perunakukkoa, jonka jokainen lihapala oli eri ihmisestä.

”Tuo tyyppihän on kuin Niuvasta karannut!” Partanen huudahti.
Partasen kakkosmies katsoi Partasta ja sanoi: ”Se ON Niuvasta

karannut.”

Viides kerros

Helsingin yliopiston Exactum-rakennuksen viidennestä kerrokses-
ta kuului jatkuvasti hirveä kolina ja pauke. Omat työtilani oli-
vat neljännessä kerroksessa, matematiikan laitoksella, ja melulta oli
lähes mahdotonta keskittyä työskentelyyn. Kukaan ei oikein tuntu-
nut tietävän, mitä viidennessä kerroksessa tapahtui. Jotain teologi-
sen tiedekunnan tiloja siellä sanottiin olevan.

Hissillä viidenteen kerrokseen pääsi vain avaimella, ja neljännessä
kerroksessa oli viidenteen kerrokseen vievän portaikon edessä lukittu
rautaportti. Aika-ajoin viidenteen kerrokseen kuitenkin meni avai-
milla teologianopiskelijoita.

Kerran kiipesin palotikkaita katsomaan, mitä viidennessä kerrok-
sessa tapahtui. Näin ikkunasta ampumaradan. Opiskelijat ampuivat
pistooleilla sarvipäisiä siluetteja, ja hommaa johti vanhempi papin-
pukuinen mies. Tuuletusikkuna oli auki, ja kuulin papinpukuisen
sanat: ”Opetelkaa ampumaan hyvin. Demonit ovat sitkeitä.”
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Kusihätä

Kusihätä yltyi yltymistään. Silti Markku ei voinut mennä vessaan.
Pidäteltävä oli, vaikka se olikin yhtä tuskaa.

Markku oli muuttanut uuteen asuntoon ja löytänyt kellarikome-
rosta pulloja, joissa luki ”Taikajuomaa”. Markku oli maistanut yh-
destä, ja kun se oli maistunut niin hyvältä, Markku oli juonut koko
litran pullon. Sitten oli ilmestynyt menninkäinen, joka oli sanonut,
että nyt Markku kusisi ektoplasmaa. Ektoplasmasta syntyisi haamu,
joka tappaisi Markun.

Kusihätä oli sietämätön. Markku oli pidätellyt kuusi tuntia. Oli
kuin rakko olisi ollut räjähtämäisillään. Sitten housuun lirahti tippa.
Vaistomaisesti Markku antoi mennä ja lorotteli housuunsa. Se tuntui
autuaalliselta.

Housujen märistä kohdista alkoi nousta höyryä, joka kerääntyi
hahmoksi. . .

Suksi vittuun

Mervi katsoi potilasta, joka makasi lepositeissä.
”Mitenkäs täällä on jakseltu?” Mervi kysyi.
”Huorrra!” potilas sähisi Merville. ”Vie se paskainen pillusi pois

täältä.”
Mervi oli lähihoitaja Kuopion psykiatriakeskuksessa. Kaupun-

gissa oli menossa varsinainen demoniepidemia. Psykiatriakeskuksen
vuodepaikat olivat täynnä riivattuja.

”Entä jos kutsuttaisiin manaaja käymään?” Mervi kysyi poti-
laalta. ”Helpottuisi sinunkin olosi, kun ei tarvitsisi olla koko ajan
lepositeissä.”

”Ei mitään manaajia”, potilas sähisi. ”Ei mitään surkeita pap-
peja.”

”Entä jos sittenkin?” Mervi jatkoi.
”Suksi vittuun ehdotuksinesi!” potilas sähisi.
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Ei voinut mitään. Uskonnonvapaus koski riivattujakin, ja jos he
ilmaisivat kieltäytyvänsä uskonnollisesta manausrituaalista, heidän
tahtoaan oli kunnioitettava. Siitäkin huolimatta, että käytännössä
demoni teki päätökset riivatun puolesta.

Kaikki joutsenet ovat valkoisia

”Mustat joutsenet tietävät kuolemaa”, tivolin ennustajaeukko sanoi
filosofianopiskelija Ilkalle. ”Kuolet, jos näet mustan joutsenen.”

”Onneksi mustia joutsenia ei taida olla olemassakaan”, Ilkka
ajatteli.

Ennustus jäi kuitenkin kaivertamaan Ilkan mieltä. Rauhoittaak-
seen hermojaan hän kävi havainnoimassa eri joutsenlampia. Hel-
potuksekseen hän näki aina pelkästään valkoisia joutsenia. Lopulta
Ilkka alkoi uskoa, ettei mustia joutsenia ole olemassakaan.

Aikaa myöten Ilkasta tuli filosofian professori. Hän käytti luen-
noillaan joutsenia esimerkkinä opettaessaan induktiivista päättelyä.
”Kaikki havaitsemamme joutsenet ovat valkoisia”, Ilkka luennoi.
”Siitä päättelemme, että kaikki olemassaolevat joutsenet ovat val-
koisia.”

Kerran Ilkka meni konferenssimatkalle Australiaan, ja konferens-
sin viihdeohjelmassa oli luontoretki. ”Voi ei”, Ilkka havaitsi luonto-
retkellä. ”Tuo joutsen on mus. . . ”

Tuhannen viillon mies

”Tän uuden puhelimen kasvojentunnistus on kätevä”, Laura sanoi.
”Puhelimen saa auki yhdellä pyyhkäisyllä, kun esittelee pärstäänsä.
En edes muista salasanaani.”

”Kasvojentunnistusta voi hämätä valokuvalla”, Jenna sanoi.
”Ole varovainen, kun kaikenlaisia hiippareita on liikenteessä. Niin-
kuin Tuhannen viillon mies.”
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Lauran palattua kotiinsa joku kävi hänen kimppuunsa ja painoi
hänet maahan. Hyökkääjä alkoi viiltelemään Lauraa veitsellä kasvoi-
hin, käsivarsiin, jalkoihin. Tuhannen viillon mies! Tämä sarjamur-
haaja tappoi uhrinsa viiltelemällä heidät kuoliaaksi. Ennen pitkää
Laura oli verensä peitossa.

Laura potkaisi miestä, riistäytyi tämän otteesta ja syöksyi
käsilaukulleen. Puhelin! Mutta voi! Kasvojentunnistus ei tunnis-
tanut Lauran verisiä kasvoja. Lauran manatessa tilannetta mies
syöksyi Lauran kimppuun ja viimeisteli verityönsä.

Suomen Psyko

Jari oli skitsofreenikko. Hän kykeni asumaan itsenäisesti ja hoi-
tamaan raha-asiansa. Kotitaloustöiden tekeminen ei kuitenkaan
luonnistunut. Pyykinpesu, imuroiminen ja tiskaaminen tuppasivat
jäämään tekemättä.

Niinpä Jarin vanha äiti kävi viikoittain Jarin luona tekemässä
kotitaloustyöt. Tunnollisesti hän pesi Jarin pyykit, imuroi ja tiskasi.

Jari kävi tapaamassa mielenterveyshoitajaa kuukausittain, ja
kerran Jarin kotitaloustyöjärjestely nousi puheeksi. Hoitajan mie-
lestä Jarin äitiä ei saanut kuormittaa noin. Hoitaja hommasikin ko-
tisairaanhoidon käymään Jarin luona kerran viikossa tekemässä ko-
titaloustöitä.

Ensimmäisellä käynnillään kotisairaanhoito siivosi Jarin vaate-
huonetta.

Kotisairaanhoito näytti vaatehuoneesta löytämäänsä peruukkia
Jarille. ”Mitä sulla täällä on?”

Jari katsoi peruukkia kummissaan. Se näytti ihan hänen äitinsä
hiuksille. Tuliko hän sittenkin toimeen itsenäisesti?

Baskeri-Villen susikoirasusi

”Löysivät tänään Pikku-Mirkun kuoliaaksi raadeltuna
metsäpolulta”, sanon. ”Niin nuori, ja joutui lähtemään.”
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Baskeri-Ville kohentaa päähinettään. ”Puhuvat kylillä, että se on
susikoirasusi.”

”Mikä?” kysyn.
”Susikoirasusi”, Baskeri-Ville vastaa. ”Koirasusi, jonka koiraosa

on saksanpaimenkoiraa eli susikoiraa.”
Baskeri-Ville jatkaa: ”Vaikka sen minä sanon, ettei se ollut

minkään maallisen pedon aikaansaannosta.”
Otan tavakseni pitää mukana kättä pidempää, kun liikun ulkona

ja tarkistaa ovien lukituksen ennen nukkumaanmenoa. Turvaketjut-
kin laitan paikalleen. Eihän susi pääse lukon läpi, mutta turvaketju
rauhoittaa mieltäni.

Eräänä yönä herään sängyssäni murinaan. Havahdun ja kurotan
yövalolle. Jokin karvanen hipaisee kättäni. Saan yövalon päälle, ja
näen avoimen, punaisen kidan, jota reunustavat terävät, valkoiset
hampaat. Susikoirasusi!

Assburger

Marko: Tossa se on.

Jani: Joo. Sitä ei pidä sanoa ääneen.

Assburger (astuu sisään): Mitä te katsotte?

Marko: Tää on keskiaikainen kirja demoneista. Tässä on niin voi-
mallinen demoni, että sen nimeä ei pidä sanoa ääneen.

Assburger: Miksi ei?

Jani: Sen nimen sanominen houkuttelee sen paikalle.

Assburger: Näytä mulle!

Marko: En näytä, kun sinä kuitenkin sanoisit sen ääneen.

Assburger: En varmana sano.
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Jani: Sä kuitenkin möläyttäisit sen.

Assburger: Näyttäkää!

Marko (näyttää): Katso sitten, mutta et sano sitä ääneen.

Mirva (astuu sisään): Mitä te pojat katsotte?

Assburger: Hastur-demonin nimeä ei saa sanoa ääneen, kun sen
sanominen ääneen houkuttelee sen paikalle.

CRAIIIG. . .

Noitaliemi

Anastasia ja Greta olivat noita-akkoja. Kerran Anastasian kasvoille
oli tapahtunut jotain. Iho silmien ympäriltä oli silennyt kuin nuori-
kon ihoksi, mutta suun ympäristö oli ryppyinen kuten aiemminkin.
”Mitäs kasvoillesi on käynyt?” Greta kysyi.

Anastasia ryhtyi kertomaan:
”Minä äkkäsin, että suurimmat automarketit myy hyvää valikoi-

maa valmiskastikkeita säilykepurkeissa. Tikka Masalaa, Teriyakia ja
sellaista. Pitää vain lisätä liha ja lämmittää. Eivät ne yhtä hyviä
olleet kuin itsetehdyt, mutta niin vaivattomia.”

”Sitten minä äkkäsin, että jos sen valmiskastikehyllyn kiertää
kolmesti vastapäivään, saapuu hyllylle, missä on valmisnoitaliemiä
säilykepurkeissa. Pitää vain itse lämmittää. Minä sitten kokeilin nuo-
rennusvalmislientä, lepakonsiivestä ja sammakonreidestä.”

”Ei se yhtä hyvää ollut kuin itsetehty.”

Letut

Olin paistamassa lettuja, kun radio herätti mielenkiintoni. ”Har-
jujoen keskustassa on sattunut kuolonkolari.” Sydämeni pomppasi
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kurkkuuni. Rasmus! Mieheni piti juuri olla palaamassa töistä kotiin.
Toivottavasti hän ei ollut joutunut onnettomuuteen.

Pelkoni hälveni, kun ulko-ovi kävi jonkun ajan päästä, ja nalle-
karhumainen mieheni tuli kotiin. Hän oli jotenkin kumman hiljai-
nen. Halusi halata, muttei sanonut mitään. Letut kyllä kelpasivat
hänelle. Olin paistanut sellaisia suuria lettuja, ja Rasmus pisteli var-
maan kymmenen poskeensa.

Lettuaterian jälkeen Rasmus sanoi, että hänen piti mennä. En
kysellyt mitään, kun hän ei määränpäätään kertonut vapaaehtoises-
ti. Halusi vielä halata läksiäisiksi.

Rasmuksen lähdettyä menin siistimään keittiötä, ja näin Ras-
muksen tuolilla siistin pinon lettuja.

Kummitustaloton

Olette varmaan kuulleet kummitustaloista, noista goottilaisista kar-
tanoista, joissa kuolleet kartanonherrat kummittelevat tehtyään it-
semurhan epäonnisen rakkauden vuoksi.

Harvempi on kutenkaan kuullut Perasta. Pera on kummitus, jo-
ka yksin kulkee loskaisilla kaduilla etsien jotain. Kaikki ovet pysyvät
suljettuina häneltä, eikä hän pääse mihinkään. Niin hän joutuu jat-
kamaan vaellustaan märin jaloin.

Kuollessaan Pera oli koditon alkoholisti. On sivuseikka, tuliko
hänestä alkoholisti siksi, että hän oli koditon vai tuliko hänestä ko-
diton siksi, että hän oli alkoholisti. Joka tapauksessa Pera kuoli mak-
sakirroosiin puistonpenkillä pakkasessa juotuaan kymmenen vuotta
tenua.

Ehkä jonain yönä Pera löytää kauniin pikku talon, jossa kummi-
tella. Siihen saakka hän kulkee yksin loskaisilla kaduilla etsien.

Huonekalunurkkaus

Lähin automarkettini oli auki iltaisin yhteentoista. Kerran olin siellä
viime minuuteilla, ja näin myyjien työntelevän hyllyjä syrjään. Jäin
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seuraamaa tilanetta liikkeen ulkopuolelle. Puoliltaöin sinne alkoi
taas lappaa oudonnäköistä väkeä, minäkin uteliaisuuttai menin.

Sisällä oli aivan erilaista kuin päivällä. Ruokaosastolta sai sam-
makonreisiä ja lepakonsiipiä. Vaateosastolla oli velhonkaapuja ja noi-
tien tötteröhattuja. Mustia kukkakuvioisia huiveja oli suomalaisem-
paa lookia kaipaaville noidille. Kirjaosastolla oli Necronomiconeja ja
Mustia Raamattuja. Ektoplasmaa myytiin niin litran sankoissa kuin
kymmenen litran perhepakkauksissakin.

Siinä nurkkauksessa, missä päivisin myytiin huonekaluja, oli
myynnissä Frankensteinin hirviöitä. Ostin yhden. Kun kotona ava-
sin pakkauksen, sisällä oli käsiä, jalkoja, pää, ja muita ruumiinosia.
Hirviö piti itse koota.

Kummitteluvakuutus

Päätös: Talossanne ei esiinny kummittelua, joten Then-
vakuutusyhtiö ei lunasta taloanne.

Saara ja Arto olivat nuoripari, joka oli ostanut talon maaseudulta
asunnokseen. He olivat kaukokatseisia, ja ostaessaan taloa he oli-
vat ottaneet kummitteluvakuutuksen Then-vakuutusyhtiöltä. Jos
talossa kummittelisi, vakuutusyhtiö lunastaisi talon. Vakuutus oli
maksanut tuhat euroa.

Perustelut: Kuvailemanne ihmishahmot ikkunoissa ovat vain
teidän omia heijastuksianne. Teitä kohti lentävät veitset voidaan
samoin selittää luonnollisesti, tuulenpuuskalla. Kuvailemanne
öiset huokailuäänet johtuvat putkistoista. Se, että kaikki kellot
pysähtyvät joka yö kello 12 on yksinkertaisesti mekaaninen vika
kelloissa.

Saara ja Arto lukivat päätöksen ja kauhistuivat. He olivat käyttäneet
kaikki rahansa talon ostoon, eikä heillä olisi varaa toiseen asuntoon.
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Tilutus

Sebastian ”Ballcrusher” Viljanen antoi sähkökitaransa laulaa. Tiluli-
lulei. Tulilulilei. Kuudestoistaosanuotteja. Kolmaskymmeneskahdes-
osanuotteja. Kuudeskymmenesneljäsosanuotteja. Hän oli nopeampi
kuin Yngwie Malmsteen.

Ballcrusher oli bändinsä kanssa soittamassa uudella tree-
nikämpällä. Kämppä oli erityinen, koska legendaarinen kiljupunk-
kari, Smegma-Puotila, oli bändinsä kanssa harjoitellut siellä ennen
kuolemaansa alkoholiin.

Yhtäkkiä sähköjen katkeaminen pysäytti tilutuksen. Pimeässä
Ballcrusher etsi sulakerasian ja vaihtoi sulakkeen.

Tilulilulei, tulilulilei sähkökitarasta kantautui rumpujen ja bas-
son säestäessä. Ballcrusher tilutti sydämensä kyllyydestä. Sitten
sähköt menivät uudestaan.

Tilutus, sähköjen katkeaminen ja sulakkeenvaihto toistuivat,
kunnes vaihtosulakkeita ei enää ollut.

”Ah, mikä ihana hiljaisuus”, Smegma-Puotilan haamu ajatteli. Hän
ei voinut sietää hevimiesten tilutusta. Kolme sointua oli kaikki, mikä
Smegma-Puotilan mielestä musiikkiin tarvittiin.

Kostaja

Hiivin kotiin kello 2 aamuyöllä. Yritän avata ja sulkea ulko-oven niin
varovasti kuin mahdollista, etten vaan herättäisi Sitä. Riisun takin ja
kengät. Toinen kenkä putoaa riisuessa lattialle ja kuuluu kolahdus.
Toivottavasti Se ei herännyt.

Hiivin vessaan. Illan aikana juotu kalja kusettaa, ja rakkoa on
tyhjennettävä. Lorottelen luonnollisesti vessanpöntön reunaa pitkin
osumatta suoraan veteen. Syyn arvaattekin.

Kun tulen vessasta, kuulen keittiöstä kolinaa. Se on siis ollut
hereillä koko ajan odottamassa minua. Paniikissa yritän hiippailla
kohti makuuhuonetta. Sitten Se saapuu lähelleni. Sillä on nuhjuinen
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aamutakki, kasvot vaaleanharmaan tahnan peitossa ja silminä kur-
kunviipaleet. Pää on täynnä papiljotteja. Se nostaa keittiöveitsen
iskuun. Kirkaisen. Kauneusnaamiokostaja!

Uutiset

Markku jakoi Ylen uutisen Facebookissa: ”Pommi räjähtänyt Sao
Paulolaisessa yökerhossa.”

Markun vaimo oli kuollut kaksi vuotta aiemmin. Vaimo, Sini,
oli ollut kaunis ja lempeä, ja Markku ja Sini olivat rakastaneet toisi-
aan syvästi. Sitten rattijuoppo oli ajanut vaimon yli tappaen tämän.
Surun murtamana Markku oli lopettanut puhumisen kokonaan. Ny-
kyään hän kommunikoi ainoastaan jakamalla uutisia Facebookissa.

Markku tunsi ahdistuksenaallon pyyhkivän ylitseen. Siniä ei enää
ollut, eikä Markku saisi häntä koskaan takaisin. Kuten yleensäkin
tällaisissa tilanteissa, Markku koki tarvetta ilmaista tuskaansa. Siinä
samassa tsunami pyyhkäisi kaupungin olemattomiin jossain.

Eipä aikaakaan, kun Ylen sivuille ilmestyi uutinen: ”Tsunami
tunonnut kaupungin Thaimaassa.” Markku jakoi uutisen Faceboo-
kissa.

Nopat

Carl Hofbahn heitti kolmea noppaa. III-IV-VI. Nopissa oli roomalai-
set numerot. Ne olivat uusin lisäys Hofbahnin Rooman keisareiden
tavaroita sisältävään kokoelmaan.

Hofbahn oli tehnyt uran rautatiefirman johtajana seuraten Julius
Caesarin oppeja. Eläkepäivillään hän oli alkanut keräilemään Roo-
man keisareille kuuluneita esineitä. Hänen kokoelmistaan oli puut-
tunut kuitenkin tarunhohtoinen esinesetti: Kolme noppaa, joilla kei-
sari Nero oli pelannut poliittisten vastustajiensa kanssa panoksena
näiden henki.

Pitkällisen salapoliisityön seurauksena Hofbahnille oli selvinnyt,
että nopat olivat eräällä keräilijän leskellä, ja kuluttamalla pitkän
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pennin hän oli saanut nopat kokoelmaansa. Hän heitti niitä taas.
I-I-II.

Seuraavana aamuna palvelija löysi Hofbahnin työhuoneesta kuollee-
na. Pöydällä oli kolme noppaa, joiden silmäluvut olivat VI-VI-VI.

Aaveskarabeet

Kun faarao Nierobin pyramidihauta avattiin, haudasta lehah-
ti arkeologien päälle parvi aaveskarabeita. Ne ovat pienenpieniä,
näkymättömiä kovakuoriaisia, jotka asuvat ihmisten hiuksissa ja ni-
vusissa. Ne kulkevat pitkin uhrinsa kehoa jättäen jälkeensä pienen-
pieniä, näkymättömiä ektoplasmatahroja, jotka kutittavat ja syy-
hyttävät vietävästi. Uhri vaistomaisesti raapii ja raapii kutisevia
kohtia, mutta sormet kulkevat aavesarabeiden läpi, eikä niitä voi
havaita.

Aaveskarabeet leviävät ihmisestä toiseen ihokosketuksen, esi-
merkiksi kättelyn välityksellä, ja tartunta alkaa pienenä kutinana
ympäri kehoa, erityisesti hiuksissa ja nivusissa. Vähitellen aaveska-
rabeet lisääntyvät, kunnes ne peittävät uhrinsa kokonaan, eikä uh-
ri voi tehdä mitään muuta kuin raapia sietämätöntä kutinaa. Uhri
makaa ja kärsii sietämättömästä syyhyttämisestä.

Oletko sinä saanut aaveskarabeetartunnan?

Noitavaino

Sinä yönä he tulivat. ”Noita!” he sanoivat Mirenellalle. ”Noidat pol-
tetaan!”

Mirenella ajatteli, että tämä oli jo kolmas kerta. Edellisestä
kylästä hän oli päässyt karkaamaan juuri kun hänet oli aiottu polt-
taa. Sitä edellisestä kylästä hän oli häipynyt, kun pahat kielet olivat
alkaneet kuiskia ”Noita!”

Mirenella ihmetteli, miksi häntä aina epäiltiin noidaksi, vaik-
kei hänellä ollut mitään tekemistä noituuden kanssa. Kylien
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välimatkatkin olivat niin pitkiä, ettei sana ollut kiirinyt. Ehkä noi-
tuutta ei edes ollut, vaan kaikki noitina poltetut olivat samanlaisia
syyttömiä kuin hänkin.

Noita Koukkunokka seurasi näkijänkyvyillään tilannetta jostain
kaukaa ja hykerteli. Hän oli langettanut Mirenellan päälle kirouk-
sen, joka sai epäilemään tätä noituudesta.

Ei ihan Barbie

”Ei tää oo Barbie!” tytär kiljaisi saatuaan uuden nuken.
”Se on melkein kuin Barbie”, äiti sanoi. ”Täällä on sille vaattei-

ta.”
Äiti ei ollut ostanut tyttärelle Barbieta, koska se välitti väärää

naisihannetta. China Marketista oli löytynyt Barbien kaltainen
nukke, jonka kehon mittasuhteet olivat realistisemmat.

”Leiki vaikka sillä uudella nukella”, äiti sanoi.
”En leiki”, tytär vastasi. ”Se on paha. Se nukke sano, että siinä

on demoni.”
”Demoni!” äiti hämmästyi. ”Mistäs sinä tuollaisen sanan olet

oppinut? Mehän ollaan sovittu, ettet katso Hollywood-elokuvia
netistä. Ne välittävät vääristynyttä maailmankuvaa.”

Talo oli liekeissä. Äiti ja tytär makasivat sisällä häkämyrkytyksen
kourissa. Jossain pikkuriikkinen hahmo käveli poispäin talosta.

Pyhiä kirjoja

Mirjan poika oli vastikään väitellyt matematiikasta ja antanut Mir-
jalle väitöskirjansa. Eihän Mirja ymmärtänyt väitöskirjasta mitään,
mutta kohteli sitä kuin kallisarvoista jalokiveä. Piti sitä vitriinissä
kunniapaikalla.
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Kerran demoni hyökkäsi Mirjan asuntoon. Mirja nappasi Raama-
tun hyllystä ja osoitti sitä demonia kohti. Demoni ei reagoinut Raa-
mattuun mitenkään vaan hyökkäsi Mirjan kimppuun. Mirja kosketti
demonia Raamatulla. Ei vaikutusta. Sitten Mirja alkoi hakkaamaan
demonia Raamatulla. Demoni ei reagoinut Raamattuun vaan raateli
Mirjan kuoliaaksi kynsillään ja hampaillaan.

Eihän Raamattu ollut esineenä pyhä. Vain paperia ja painomus-
tetta. Se, mikä oli pyhää olivat Raamatussa esitetyt ajatukset. Jos
Mirja olisi saanut demonin ajattelemaan niitä, tämä olisi haihtunut
savuna ilmaan.

Viidakko

Jesper ja Helmi olivat nuoripari. He olivat asuneet kerrostalossa ja
säästäneet omakotitaloa varten. Lopulta riittävän halpa löytyi.

He olivat nukkuneet ensimmäisen yön omakotitalossaan. Aamul-
la Helmi katsoi ikkunasta. ”Hei, meidän piha on täynnä jotain ry-
teikköä.”

”Kummallista”, Jesper sanoi. ”Illalla se oli siisti nurmikko.”
Ryteikkö oli niin paha, ettei ruohonleikkuri purrut siihen, vaan

aluksi tarvittiin viidakkoveistä. Koko päivä meni, että piha saatiin
siistiksi nurmikoksi. Sama toistui joka päivä. Nuoripari tunnollisesti
siivosi ryteikön nurmikoksi joka päivä, etteivät he saisi kunnalta
sakkoa.

Puoli vuotta aiemmin. . .
Petteri riisui pilottitakkiaan. ”Mitäs me tuolle viidakkopoppa-

miehen ruumiille tehdään?”
Markus avasi maihareidensa nauhoja. ”Haudataan se kellariin.

Siellä on maalattia.”
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Nukettaja

”Älä käytä mikroaaltouunia, kun siitä tulee sitä säteilyä”, mummi
sanoi Arille. Ari myötäili mummin mielipidettä, mutta salaa naures-
keli vanhuksen höperyydelle. Mikroaallot olivat käytännössä samaa
kuin radioaallot, ja haitallinen säteily oli sähkömagneettisen spekt-
rin aivan toisessa päässä.

Mummin lähdettyä Ari pisti mikroon kypsän, kokonaisen kii-
nalaisittain maustetun broilerin. Sellainen oli löytynyt etnokaupan
pakastealtaasta. Siinä oli lukenut, ettei sitä saa kuumentaa mikros-
sa, mutta Ari ei välittänyt. Kypsä mikä kypsä.

Ihana mikroaaltosäteily sai Chong-Huangin oikomaan vääntyneitä
jalkojaan. Se yritti avata nokkaansa, mutta sen paikalla ei ollut
mitään. Voi mikroaaltosäteilystä nauttia päättömänäkin. Chong-
Huang paistatteli lämmössä, kunnes kuului kilahdus. Ovi aukesi, ja
Chong-Huang hyökkäsi oven avaajan kimppuun.

Tahtomisesta

”Sinun täytyy tahtoa, että äitiin ei satu”, meedio sanoi.
”Niin minä tahdonkin”, 5-vuotias Kirsi sanoi itku kurkussa.
”Syvällä sisimmässäsi tahdot satuttaa äitiä”, meedio syytti. ”Si-

nun täytyy todella tahtoa, että äitiin ei satu.”
Kirsi pinnisteli tahtomisen kanssa. Oikein pidätti hengitystään.

”Kyllä minä tahdon!”
”Niin sinä sanoit viime kerrallakin”, meedio jatkoi syytöstään.

”Mutta silti äiti katkaisi kätensä.”
Kirsi tihrusti itkua. Hän tahtoi kaikesta sydämestään, että äitiin

ei satu, mutta silti meedio väitti muuta. Väitti, että Kirsi satutti
äitiä, koska tahtoi äitiin sattuvan. Psykokineettisiksi voimiksi mee-
dio niitä kutsui.
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Kalastaja Merrisonin haamu kaatoi kirjahyllyn äidin päälle ja nau-
roi. Epäpätevä meedio teki tilanteesta niin herkullisen.

Päivitys

”Meillä on sinulle päivitys”, luki tietokoneen ruudulla.
”Voi ei, joko taas”, Timo huokaisi. ”Sama kai päivittää nyt”,

Timo ajatteli ja painoi ”Käynnistä uudelleen” -nappia.
Prosentit matelivat kuvaruudulla. 16% . 33% .
”Tulisi edes päivitysten yhteydessä jotain uutta toiminnallisuut-

ta”, Timo ajatteli. ”Mutta ei. Nämä Windows-päivitykset korjaavat
vain tietoturva-aukkoja. Miksei käyttistä voi tehdä valmiiksi ennen
kuin se laitetaan myyntiin?”

100% . Timo riemastui. Mutta ei. 105% tuli seuraavaksi. Prosen-
tit matelivat 666% asti, ja sitten näytölle tuli työpöytä.

”Vihdoin”, Timo ajatteli.
Silloin näytöstä avautui luukku, josta ojentautui Timoa kohti

vinhasti pyörivä sirkkelinterä. Timo kauhistui ja säntäsi karkuun.
Läppäri nousi pienille mekaanisille jaloille ja alkoi jahdata Timoa.

Musta enkeli

10-vuotias Jari heräsi pöllämystyneenä. Viimeisimmän muistikuvan
mukaan hän oli kaatunut polkupyörällä. Hän muisti myös pierais-
seensa samana päivänä kirkossa. Se hihitytti edelleen.

Jari nosti kätensä kokeillakseen, oliko otsalla verta, kun hän näki
kädestään roikkuvan mustan lepakonnahan. Kuin siipi. Jari katsoi
peilikuvaansa viereisestä lammesta, ja se oli kuin aikuisten kauhue-
lokuvan hirviöllä.

Musta enkeli. Hän tajusi olevansa nyt sellainen. Hänen mummon-
sa oli aina sanonut, että ihmisistä tulee kuoltuaan enkeleitä, paitsi
tuhmista ihmisistä tulee mustia enkeleitä.

Samanlainen hirviö lensi Jarin luo ja sanoi: ”Tule tapaamaan
uusi herrasi Saatana.”
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Jari kauhistui. Saatana oli niin paha, että hänen nimensäkin oli
kirosana, ja nyt Jari kuului hänelle.

Ampiainen

Istuessaan olohuoneessa Timo huomasi ikkunaa vasten pörräävän
ampiaisen. Timo pelkäsi ampiaisia. Hän ei edes uskaltanut tappaa
sitä, koska isku voisi mennä ohi ja ampiainen suuttua.

Timo avasi parvekkeen oven, että ampiainen pääsisi ulos ja pois-
tui makuuhuoneeseen.

Parin tunnin päästä Timo palasi olohuoneeseen katsomaan, oli-
siko ampiainen jo poistunut. Ei; siellä se pörräsi edelleen ikkunaa
vasten.

Timo rohkaisi mielensä ja otti hyllystä isoimman kirjan. Sillä
hutimahdollisuus olisi pienin. Timo löi kirjalla ampiaista ja katsoi
sen jälkeen kantta. . . Osuma!

Illalla kahdeltatoista Timo veti kumppareita jalkaan käydäkseen
pihalla tupakalla, kun jalkaan alkoi koskemaan. Timo veti jal-
kansa kumpparista, ja sieltä lensi ulos hohteleva, valkoutuinen
hyönteishahmo.

Superhirviö

Etenen niityllä. Aina välillä katson kännykkääni. Sen läpi näkyy vain
ympäristöni. Yhtään superhirviötä ei ruudulla näy. Olen peittänyt
kehoni vaatteilla päästä varpaisiin, niityillä on usein punkkeja.

Pelaan Mokepon-peliä. Siinä etsitään virtuaalisia aarteita todel-
lisesta ympäristöstä. Tällä niityllä pitäisi olla helmiäismiekka, ainoa
ase, jolla päämoken saa lyötyä. Mutta peli varoittaa, että miekkaa
vartioivat superhirviöt.

Katson kännykän läpi ympärilleni. Näkyy vain niittyä ja taivasta,
todellinen ympäristöni. Virtuaalisista hirviöistä ei ole jälkeäkään.
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Sitten tunnen kivunvihlaisun jalassani. Katson jalkaani, ja sii-
hen on pureutunut vaatteiden läpi läpimitaltaan kymmensenttinen
punkki. Apua, mitä teen? Borrelioosin riski on todellinen. Hädissäni
yritän irroittaa punkkia, mutta se vain pureutuu syvemmälle lihaani.

Valkoinen

Lauri meni kommandopipoon sonnustautuneena pakolaisten vas-
taanottokeskukseen. Hän kaivoi konepistoolin kassistaan ja aloitti
mielettömän tulituksen kohti turvapaikanhakijoita.

Kaksi kuukautta aiemmin:
Lauri sai uudelta tyttöystävältään lahjaksi vaaleanpunaisen

muumimukin, jossa Muumipeikko ja Niiskuneiti halasivat. ”Ovat-
pa muumit valkoisia”, oli Laurin ensimmäinen ajatus, kun hän näki
mukin.

Lauri ottikin tavakseen juoda aamukahvinsa muumimukista ja
lukea samalla Voima-lehteä. Ajatus ”Ovatpa muumit valkoisia”
muuttui viikkojen kuluessa ajatukseksi ”Onpa hyvä, että muumit
ovat niin valkoisia.”

Kuukauden päästä Voima-lehti jäi pois Laurin aamurutiineista,
ja hörppiessään aamukahviaan hän vain katseli valkoisia muumeja.

Kolme kuukautta aiemmin:
Uusnatsi Pekka Penois oli saanut käsiinsä Hitlerin okkultistiset

muistiinpanot. Tutustuttuaan muistiinpanoihin hän lähti Tokman-
nin astiaosastolle.

Markkinointikikka

Jarmo näki Facebookissa kissakorvakorujen mainoksen. ”Loistava
lahja tyttöystävälleni”, Jarmo ajatteli ja tilasi korvakorut. Jarmo ih-
metteli, mistä Facebookin tekoäly tiesi, että hänellä oli tyttöystävä,
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joka piti kissoista. Olihan se ilmeistä hänen ja tyttöystävän
päivityksistä, ja kehittynyt mainonnankohdentamistekoäly pystyi
päättelemään saman kuin ihminenkin.

Jarmo alkoi saada lisää mainontaa Facebookissa. Se oli niin
hyvin kohdennettua, että Jarmo osti ja osti. Rahojen loputtua hän
osti velaksi. Lopulta velkaa oli 100000 euroa.

Jarmo odotti kotona kauhuissaan. Ulosottomies tulisi hakemaan
kämpästä kaiken arvokkaan milloin tahansa.

Ovikello soi. Siellä oli Saatana. ”Ostan sielusi 100000 eurolla.”
Saatanan ei tarvinnut odottaa Jarmon vastausta. Facebookin te-

koäly oli kertonut sen etukäteen.

Naarmu

Isä Amarillo oli saanut Vatikaanista DVD:n. Sillä oli dokument-
tielokuva, joka kertoi Perusta, eräästä kylästä löydetystä kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaasta Maria-patsaasta. Isä Amarillo katsoi
elokuvan ja ajatteli, että elokuvasta välityi hyvin, kuinka patsas
näytteli keskeistä roolia kylän uskonelämässä. Niinpä Isä Amarillo
päätti järjestää seurakunnalleen elokuvaillan ja näyttää dokumentin.

Seurakunta oli kokoontunut elokuvailtaan. Isä Amarillo ei osannut
itse käyttää videotykkiä, joten teknisenä avustajana toimi hänen
veljenpoikansa Pablo. Kun Pablo laittoi DVD:tä soittimeen, hänen
kätensä lipsahti ja DVD osui soittimen kelkan reunaan. Levyyn tuli
iso naarmu.

”Toivottavasti levy toimii vielä”, Isä Amarillo ajatteli.
Näytös alkoi. Elokuva ei pätkinyt, mutta filmillä Maria-patsas

oli alkanut itkeä verta.
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Zombit

”Haitilainen zombierituaali”, Janne luki netistä. ”Toisin kuin kau-
huleffazombit, aidot haitilaiset zombit eivät levitä tartuntaa.”

Perässä seurasi ohjeita, kuinka vihamiehensä saa muutettua zom-
biksi. Tarvittiin vihamiestä edustava nukke, joka kahlehdittiin ja
luettiin taikasanat.

”Reima on aika inhottava”, Janne ajatteli ja teki rituaalin.
Alun perin tiedonvapausaktivisti oli oppinut rituaalin Haitilla

ja ideologiansa mukaan laittanut sen nettiin. Rituaalikaava levisi
viraalisesti.

Janne ampui barrikaadin takaa haulikolla. Zombilta irtosi pää. Se ei
paljoa auttanut, koska tapetun zombin tilalle tuli laumoittain uusia
ihmislihaa janoavia hirviöitä. Vähät jäljellä olevat ihmiset muuttivat
nimittäin vihamiehiään zombeiksi minkä ehtivät. Kun asia on kerran
laitettu nettiin, sitä ei koskaan saa pois sieltä.

Cuddling

”Sun kanssa on ihana halia, mut nikotiininhimo vie voiton. Mä käyn
nopeesti partsilla tupakalla.”

”Okei, kulta. Mut tuut sit kans takas.”

”Ai sä tulit jo. Tuu tänne sängylle halimaan. . . Ääk! Sun näpit on
ihan jäässä.”

”Kai ne tuolla partsilla jäätyy, kun siellä on 10 astetta pakkasta.”
”Anna kädet tänne. Mä lämmitän sun käsiä. . . Ääk, sä olet

kylmä. Sähän oot muutenkin ihan kokonaan jäässä.”
”Kyllä mä nopeasti lämpenen.”
”Mun pitäis ostaa sulle semmoiset kintaat jotka jättää sormet

paljaaksi. Voisit polttaa kintaat kädessä ja kääriä sätkätkin.”
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Kreivitär Lucertia lipui hiljaa alas parvekkeelta lipoen viimeisiä pi-
saroita pitkistä kulmahampaistaan. Verenhimo oli nyt hetkeksi tyy-
dytetty.

Kissa

Toimin kissojen sijaiskotina, kunnes niille löydetään pysyvä
isäntäperhe. Kerran eläinsuojeluyhdistys ilmoitti, että villiinty-
neestä kissasta oli tehty havaintoja, ja sitä loukutettiin. Saisin sitten
kissan kesytettäväksi.

Viikon päästä ulko-ovelleni oli jätetty musta kissan kanto-
laatikko, jonka sisällä oli iso, harmaa kissa. Ihmettelin, ettei
eläinsuojeluyhdistys ollut ilmoittanut tuovansa kissan, mutta otin
sen hoitooni.

Kissa osoittautui todella araksi. Se vain piileskeli sänkyni al-
la. Öisin nukkuessani kakkaa ilmestyi hiekkaboksiin ja kissaruuat
hävisivät kupista. Yritin puhua kissalle rauhoittavasti, mutta se vain
piileskeli.

Puolen vuoden päästä jouduin ilmoittamaan
eläinsuojeluyhdistykselle, etten saa kissaa kesytettyä.

”Ei me tuotu sinulle kissaa”, he vastasivat. ”Se kuoli. Autotieltä
löytyi vain iso, harmaa kissanraato.”

Palteri

”En se ollu minä!” 6-vuotias tytär puolustautui.
Jukka-palmu oli kaadettu, ja mullat olivat levinneet lattialle. Ko-

tona olivat olleet vain äiti ja tytär, joten äiti ajatteli, että tyttären
lisäksi muita syylliskandidaatteja ei ollut.

”Kukas se sitten oli?” äiti kysyi.
”Se oli Palteri”, tytär sanoi.
”Kukas se sellainen Palteri on?” äidin tuohtumus alkoi lapsen

juttujen takia vaihtua huvittuneisuudeksi.
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”Palteri on tosi iso ja punainen ja sillä on torahampaat.”
”Vai niin.”
Äiti lähetti lapsen huoneeseensa jäähylle tunniksi miettimään

tekojaan, ja itse hän meni makuuhuoneeseen lukemaan Avotakkaa.

Äidin hämmästykseksi makuuhuoneeseen ilmestyi iso, punainen hah-
mo. Se avasi kitansa paljastaen rivin torahampaita ja alkoi lähestyä
äitiä.

Vapaata riistaa

”Miksei ihmiset osaa elää rauhassa?” Janne mietti kävellessään ko-
tiin USA:n ja Irakin sotaa vastustaneesta mielenosoituksesta. ”Miksi
pitää sotia? Luoda viholliskuvia ja tuhota viholliset.”

Kujalla silinteriin ja viittaan pukeutunut hahmo yllätti Jannen.
Se upotti kulmahampaansa Jannen kaulaan ja imi. Jannen maatessa
tajuttoman hahmo viilsi kättään partakoneenterällä ja pudotti pari
tippaa vertaan Jannen suuhun.

Tunnin kuluttua Janne heräsi valtavaan verenhimoon. ”Olemme nyt
toistemme luontaisia vihollisia, ihmiset ja minä”, Janne ajatteli.

”Ihmisveri on nyt ainoa ravinto, joka kelpaa minulle, joten
metsästän ihmisiä. Toisaalta, eipä ihmisiäkään voi tuomita siitä, että
he haluavat tuhota minut. On kaikkien oikeus yrittää selvitä. Olem-
me nyt toisillemme vapaata riistaa.”

Pölynimuri

Misse loikoili yöpöydällä, kun kuului tuttu kolaus. ”Siivouskomeron
ovi!” Misse kauhistui.

Sen jälkeen kuitenkin oli pitkään hiljaista. ”Huh! Väärä hälytys”,
Misse ajatteli. Se oli varmaan ollut viereisen komeron ovi.
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Sitten alkoi kuulua kauhistuttava hurina. ”Imuri!” Misse ajatteli
pelästyneenä. Oli se sittenkin ollut siivouskomeron ovi. Misse luikki
sängyn alle turvaan.

Tuuma tuumalta pölynimuri kävi läpi makuuhuoneen lattiaa
metsästäen Misseä, huristen pelottavasti. ”Ei se sängyn alta minua
osaa etsiä”, Misse ajatteli, täristen kuitenkin pelosta.

Sitten pölynimuri alkoi lähestyä sängynalusta. Misse juoksi no-
peasti pois ja hyppäsi sängylle.

Kun Misse koristetyynyn takaa vilkuili sängynalusta läpikäyvää
pölynimuria, hän huomasi kauhukseen, ettei sitä ohjaamassa ollut
ihmistä!

CurseQuest

”LEVEL 3765 COMPLETED!” luki tietokoneen ruudulla. Lauri otti
huikan kokispullosta ja tunki sipsejä suuhunsa. Sitten mättämään
seuraavaa hirviötä.

Lauri pelasi CurseQuest-mätkintäpeliä. Hän oli käyttänyt pe-
litaitojensa hiomiseen viimeisen vuoden. Nyt hän oli päättänyt
läpäistä pelin Takeshilla ja pelannut 48 tuntia putkeen. Pelissä oli
useita pelattavia hahmoja, ja keskustelupalstalla kukaan ei ollut
mainostanut läpäisseensä peliä Takeshilla.

Lauri mätti ja mätti. Tunnit kuluivat, ja hirviö toisensa perään
kukistui. Lopulta ruutuun tuli teksti ”CONGRATULATIONS!
GAME COMPLETED!”

Japanilaisessa sairaalassa Takeshi avasi silmänsä. Kirous oli nyt
mitätöity, ja hän voisi jatkaa elämäänsä.

Texasissa Matthew avasi CurseQuestin. Peliin oli tullut uusi pe-
lattava hahmo, Lauri. Olipa eksoottinen nimi.

Kummittelu

”Et sitten kummittele kuin kahteen yöllä”, sanoin.

247



”En tietenkään herra”, kummitus vastasi.
Olin myöhäisellä iltakävelyllä kulkenut pitkin Torkkelinmäen

mutkittelevia kuvia, ja A. Lavikaisen leipomon ohi kuljettuani
päätynyt umpikujaan, jossa valkoutuiset hahmot pitelivät surulli-
sina kylttejä.

”Meedion häätämä.” ”Kummitus etsii kotia.” Ja niin edelleen.
Valvon tavallisesti kahteen yöllä, joten luonani voisi ihan hyvin

kummitella alkuyöstä. Olin maalta muuttanut, enkä ollut löytänyt
Helsingistä ystäviä, joten ajattelin, että kummittelu vastaisi seu-
rantarpeeseeni.

Seuraavana yönä puoli kolmelta alkoi keittokomerostani kuulua hir-
vittävä kattilanpauke. Kun nousin sängystä katsoakseni tilannetta,
pauke lakkasi. Kun menin sänkyyn, sama alkoi taas, ja jatkui ja
jatkui. ”Huomenna tilaan kyllä meedion”, ajattelin puoli viideltä.

Haju

Pertsan vaari oli vastikään kuollut, ja Pertsa oli perinyt vaarin van-
han rintamamiestalon. Vaari oli erakoitunut viimeisinä elinvuosi-
naan, ja Pertsa meni nyt taloon ensimmäistä kertaa vuosiin. Ovella
Pertsa tervehti mieletön löyhkä. Pertsa tutki, mistä haju johtuu,
mutta syytä ei löytynyt.

Talossa tehtiin hometutkimukset, jos home vaikka aiheuttaisi ha-
jun. Talosta ei kuitenkaan löytynyt mitään vikaa. Vaarilta oli jäänyt
rahaakin, ja Pertsa palkkasi ammattilaiset pesemään talon erikois-
pesuaineilla. Löyhkä kuitenkin pysyi.

Viimeisenä oljenkortenaan Pertsa tilasi meedion tutkimaan ha-
jun syytä. Meedio kulki talossa energiakristalliheiluri kädessään ja
sanoi sitten: ”Kyllä, täällä on henki. . . Hyvin voimakas henki.”

”Sekö aiheuttaa hajun?” Pertsa kysyi.
Meedio totesi ykskantaan: ”Henki haisee.”
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Muinainen paha

”Seikkailupeli, jossa jahdataan demoneja ja kummituksia. Perustuu
aitoihin okkultistisiin teorioihin.”

”Onko se joku vuodelta miekka ja kilpi?”
”Emmä tiiä.”
Pojat kirjoittivat pelin kotisivun osoitteen selaimeen.
”Viimeinen päivitys 17.2. 2017. Kolme vuotta sitten.”
”Vittu tää on antiikkinen.”
”Voi se silti olla hyvä. Kokeillaan sitä.”
Peli päätettiin ladata. Kun peli käynnistettiin, ensin ruutu meni

mustaksi. Sitten näyttöön ilmestyi iso vuohen pää. Sitten näyttö
meni taas mustaksi. Pojat havaitsivat, että tietokone ja näyttö olivat
sammuneet, eikä niitä saatu enää käynnistettyä.

Sitten yläkerrasta alkoi kuulua jyrinää, kuin askeleita. Tai
räjähdyksiä. Pojat katsoivat ylöspäin, ja kattoon alkoi ilmestyä hal-
keamia. Muinainen paha vuodelta 2017 oli herännyt.

Juna

Kirjailija Aino istui junassa matkalla Kuopiosta Helsinkiin. Hän oli
juuri alkanut kirjoittamaan uutta romaania. Hän kirjoitti aina en-
simmäisen version käsin, lyijykynällä.

Kun Aino oli saanut ensimmäisen sivun kirjoitettua, juna me-
ni tunneliin, ja samalla vaunusta sammuivat valot. Kun tunnelista
oli päästy ulos, Aino huomasi, että hänen edessään oli tyhjä paperi.
”Kuinka kummallista”, Aino ajatteli. ”Kyllä minä muistan kirjoit-
taneeni sivun täyteen.”

Aino muisti mitä sivulla oli lukenut ja kirjoitti sivun uudestaan.
Sitten tuli taas tunneli, valot sammuivat, ja tunnelin jälkeen sivu oli
tyhjä.

Aino ihmetteli tapahtunutta, mutta kirjoitti sivun vielä kolman-
nen kerran. Tunneli ja sivun tyhjeneminen toistuivat. Silloin Aino
tajusi istuvansa kumitusjunassa.
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Kiertoajelu Helvetissä

”Hei mennään tonne.”
”Kiertoajelu Helvetissä. Miks ihmeessä kummitusjunistakin

pitää tehdä teemallisia? Eiks se riitä, että on jotain säikyttelijöitä?”
”Joo, ja jotkut kummitusjunat on nykyään tarinallisia.”
”Kummitusjunat on lapsille. Mennään päälavalle. Siellä on just

alkamassa tanssityttöesitys.”
”Just käytiin tuolla kummitusjunassa kuukausi sitten. Tosi rea-

listinen. Oli kuin olis ollu Helvetissä.”
”Tosi hyvät erikoistehosteet vai?”
”Joo ja se avaran paikan tuntu. Oli kuin ei olis ollu seiniä ollen-

kaan.”
”Oltiinks siellä jotkus 3d-lasit päässä?”
”Ei. Kidutettuja sieluja vaan oli silmänkantamattomiin.”
”Joo mennään kummitusjunaan. Ne oli mun suosikkeja lapsena.”
”Sä oletkin kauhuelokuvafani. Mut mennään sitten jos haluutte.”

Keskellä Helvettiä vaunustamme hajosi moottori. Tänne sitten
jäätiin.

Luontaistuote

Kävelin kerran kauppakeskus Lopokukon alakerrassa, kun näin pie-
nen putiikin. ”Hyvän olon kauppa.” Toimin vanhan äitini omaishoi-
tajana, ja se rasitti minua. Ajattelin, että joku luontaistuote voisi
antaa lisää energiaa. Katsoin telineessä olevia yrttipussukoita, kun
silmääni osui pussukka ”Alppikielon siitepölyä.” Näin eksoottisesta
luontaistuotteesta en ollut kuullutkaan, joten päätin ostaa sen.

”Sitä voi käyttää sekä hyvään että pahaan”, myyjä, keski-ikäinen
ja kirjavamekkoinen rouva, sanoi kassalla.

Illalla sekoitin alppikielon siitepölyä sekä omaan että äitini ilta-
teehen, hyppysellisen kuten ohjeessa sanottiin. ”Toivottavasti tämä
piristää”, ajattelin. Samalla mielessä kävi, kuinka paljon elämäni
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helpottuisi, jos äiti kuolisi.

Seuraavana aamuna äitini oli kuollut, ja minun oloni oli omituisen
pirtsakka.

Pätevä syy

Katriina katkaisi kanalta kaulan ja pyyhki sitä afrikkalaisella huis-
kalla.

Katriinan ja Pekon seurustelu oli loppunut kaksikymmentä
vuotta aiemmin. Katriina ei ollut päässyt suhteen loppumisesta
yli. Siksi hän teki parhaillaan voodoo-taikaa, joka saisi Pekon ka-
tumaan Katriinan jättämistä. Koska Katriina oli murehtinut asiaa
kaksikymmentä vuotta, olisi oikeus ja kohtuus, että asia alkaisi
pyöriä Pekonkin päässä. Voi että Pekko katuisi Katriinan jättämistä.

Pekko oli vastikään jäänyt sinkuksi. Hän mietti rakkauselämäänsä,
ja mieleen palasi kahdenkymmenen vuoden takainen seurustelu. Hän
oli jättänyt Katriinan, koska tämä oli ollut liian dominoiva ja suut-
tumisaltis. Ajatus Katriinasta ei jättänyt Pekkoa rauhaan. ”Minkä
hirviön kanssa tulikaan seurusteltua”, mielessä pyöri jatkuvasti.

Kovan onnen rannerengas

Juho oli saanut perintönä antiikkirannerenkaan. Isosetä oli kuollut
juhannusyönä tasan kello 12.

Viikkoa ennen seuraavan vuoden juhannusta Juho tarvitsi rahaa
juhannusjuomiin. Panttilainaamon virkailija tunnisti rannerenkaan
heti. ”Tuo on kovan onnen rannerengas. Sen omistaja kuolee juhan-
nusyönä kello 12. Turhaan tarjoat sitä muillekaan antiikkikaupoille,
kun kaikki tunnistavat sen.”

Juho meni piritorille kaupittelemaan rannerengasta ohikulkijoil-
le. Kukaan ei kuitenkaan ostanut. Kakki pitivät sitä varastettuna.
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Joho päätti mennä luonnon helmaan viimeiseksi viikokseen. Hän
ei halunnut kuolla betonihelvetissä. Juhannusyönä alkoi satamaan,
ja Juho haki suojaa maalaistalosta. Maalaistalossa oli hippikommuu-
ni, ja Juho jäi sinne viimeiseksi yökseen.

Aamulla Juho ja kaikki hipit olivat kuolleet. Hippikommuunissa
kaikki on yhteistä.

Riesa

Mutikainen kulki yksin yössä kiroten huonoa onneaan. Tämä jo-
kaöinen metsästäminen oli todellinen riesa. Aiemmin hänelle oltiin
kannettu ruoka eteen, mutta nyt hän joutui metsästämään ravinton-
sa. Se vei aikaa tärkeämmältä.

Aiemmin Mutikainen oli pystynyt työskentelemään päivin öin,
mutta nykyään hän makasi päivät tiedottomana arkussaan, ja
yöstäkin meni monta tuntia metsästämiseen. Se ei jättänyt kovin
montaa tuntia työskentelyaikaa vuorokaudessa.

Mutikainen äkkäsi eksyneen teinin. Teinit olivat helppoja. Muti-
kainen materialisoitui teinin eteen ja upotti kulmahampaansa tämän
kaulavaltimoon. Hän antoi himon kasvaa sisällään imiessään tuota
eliksiiriä. Lopulta teini retkahti elottomana maahan. Himo oli tyy-
dytetty vuorokaudeksi.

Ja nyt matematiikan pariin. Auringonnousuun oli vielä monta
arvokasta tuntia.

Minä teen teistä. . .

Mick istui kadulla. Kolikkomukissa oli vain kymmensenttinen. Ih-
miset kulkivat ohi antamatta kolikkoa, ja ihmisiähän New Yorkis-
sa riitti, yhdeksän miljoonaa. Nälkä kurni Mickin vatsassa, mutta
kymmenellä sentillä ei saisi ruokaa.

Mick ajatteli, että jos kadulla juoksentelisi villisikoja, niitä voisi
pyydystää kuten Asterix-sarjakuvassa. Tai jos kadulla kasvaisi ome-
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napuita, voisi poimia omenoita. Mutta oli vain ihmisiä. Mick kolisti
anovasti kolikkomukiaan, mutta ihmiset kulkivat ohi.

Viittaan pukeutunut kalpea herrasmies pysähtyi Mickin viereen.
Herrasmies upotti pitkät kulmahampaansa Mickin kaulaan ja imi.
Mick tuupertui.

Pimeän laskeuduttua Mick heräsi ja tajusi ongelmiensa ratken-
neen.

Anna miehelle kala, ja ruokit hänet päiväksi. Opeta hänet kalas-
tamaan, ja ruokit hänet loppuelämäksi.

Tylsää

”Joo”, äiti sanoi puhelimeen. ”Niin.”
Pikku-Villellä oli tylsää. Elettiin 90-lukua, ja äiti puhui puheli-

messa jonkun sukulaisen kanssa. Isä oli linnoittautunut sanomaleh-
den taakse. ”Tyypillistä”, Ville ajatteli. Hän olisi halunnut kysyä,
voiko hän lähteä pihalle, mutta ”Odota, äiti puhuu” , ja ”Odota, isä
lukee tämän lehden” olivat ainoat vastaukset mitä hän sai.

Ville ajatteli, ettei tässä normaalisti näin pitkään kulunut. Äiti
oli puhunut puhelimessa ja isä lukennut lehteä jo kaksi tuntia. Villeä
alkoi kummastuttaa. Hän vilkaisi lehteä isän olan yli, ja jotain ”Ku-
marra Cthulhua” -uutisia siinä oli. Oliko äidillä sama juttu? Vil-
le nosti talon rinnakkaispuhelimen, ja haudantakainen ääni selitti
siellä jotain Cthulhu-juttuja.

Huoltomiehet

Timon talosta oli vastikään vanha talonmies Reiska kuollut
sydänkohtaukseen, ja talo oli siirretty huoltoyhtiön kontolle.

Timo nukkui aina pitkälle aamupäivään, ja aamuisin Timo alkoi
unen läpi kuulemaan kolinaa, kuin joku olisi kolistellut keittiössä.
”Käykö ne saamarin huoltomiehet remppaamassa mun kämpässä?”
Timo ajatteli. Timo oli tarkka yksityisyydestään, joten tilanne jurp-
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pi häntä. Hän ei kuitenkaan kunnolla koskaan herännyt kolinaan,
joten hän ei voinut käydä tarkistamassa tilannetta.

Sitten Timo alkoi kuulemaan unen läpi kolinaa keittiöstään aa-
muöisinkin. Timo ajatteli, että koko juttu on unta, eiväthän huolto-
miehet voi käydä aamuyöllä.

Eräänä aamuyönä Timo heräsi kolinaan ja kävi tarkistamassa
tilanteen. Siellä valkoutuinen Reiska korjaili hänen liettään.

Filosofiset zombit

”Mikä on elämän tarkoitus?” Puoliksi mädäntynyt ihmishahmo
lähestyy minua ja hokee: ”Mikä on elämän tarkoitus? Vastaa mi-
nulle! Mikä on elämän tarkoitus?”

Lasautan hahmolta pumppuhaulikolla pään irti, ja sen keho
lysähtää maahan. Olen pelastettu hetkeksi, mutta kohtaa niitä tulee
lisää.

Kaikki alkoi sitä, kun Helsingin yliopiston filosofianopiskelijoi-
den bileissä oli ollut tarjolla kotiviiniä, joka oli käytetty kokeellisella
turbohiivalla. Pahaksi onneksi turbohiiva oli peräisin armeijan la-
boratorioista, ja se oli muuttanut filosofianopiskelijat zombeiksi. Ei
aikaakaan, kun Helsingin kadut olivat täynnä filosofisia zombeja.

Lauma lähestyy minua. ”Onko tuo katuvalo oikeasti olemassa?
Millainen on yhden käden taputus? Onko lause ’Tämä lause on
epätosi’ epätosi?” ne kyselevät.

Tottunut kerrostaloasuja

Hiljan keittiöön kuului silloin tällöin vaimea ihmisääni. Tottuneena
kerrostaloasujana Hilja ei juurikaan kiinnittänyt ääneen huomiota.
Ajatteli sen tulevan ilmastointia pitkin naapurihuoneistosta. Kerros-
talossa kuuli kaikenlaisia naapureiden puheääniä ja askeltenkopinoi-
ta.

Sitten Hilja sai perinnön ja muutti sen turvin omakotitaloon.
Hän piti puutarhanlaitosta, ja nyt hänellä oli iso piha. Kun Hilja oli

254



asunut uudessa talossaan kuukauden, hän tajusi kuulevansa edel-
leen askeltenkopinoita ja vaimeita puheääniä. Tähän mennessä hän
ei vain ollut ajatellut asiaa, kun oli sellaisiin ääniin tottunut. Mut-
ta eihän omakotitalossa ollut seinänaapureita, joiden äänet voisivat
kuulua.

Kun Hilja oli näissä ajatuksissa keittiössä, askeltenäänet ja
puheensorina alkoivat vähitellen voimistua. Sitten keittiöön asteli
höpöttävä mörkö!

Värileikki

”Jolla on siniset kengänkielet astukoon kaksi hiirenaskelta.”
Anna eteni kaksi pikkuriikkistä askelta. Anna oli lapsenlikkana

Holopaisilla. Hän ei ollut kuullutkaan kyseisestä sukulaisperheestä
ennen kuin äiti oli pakottanut hänet työkeikalle. Ja oli lapsella nimi!
Morgan Holopainen. Kuin Morgan le Fay.

”Jolla on vihreitä raitoja puserossa astukoon yhden sipsutuk-
sen.”

Morganin käskyt seurasivat toisiaan, ja hän tuntui muistavan
tarkkaan, mitä Annalla oli päällä, vaikka hän seisoikin selin Annaan.

”Jolla on kauttaaltaan punaista vaatteissa astukoon yhden
jättiloikan.”

”Tulipa vihdoin huti”, Anna ajatteli.
”Mikset sä astu?” Morgan kysyi.
”Ei mulla ole yhtään punaista vaatteissa.”
”Katsopa tarkemmin.”
Anna katsoi, ja hän tajusi olevansa yltä päältä veressä.

Noitapiiri

”Mä häivyin eilisyöllä ikkunasta röökille. Pihalla ei voi polttaa ku
vanhemmat vois nähä, nii mä menin metsään. Mä huomasin, ku
noidat tanssi metsäaukiolla, ja mä jäin puskista seuraa.”
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”Noidat oli alastomia naisia, ja jotkut oli nuoria. Niillä oli hyvät
tissit. Jotkut oli vanhoja, ja niillä oli roikkuvat ruipat. Niillä ei ollu
pillunkarvoja, nii niiden pillut näky.”

”Siellä oli mies sidottuna. Noitien johtaja nosti tikarin, ja sen
tissit heilu. Se tappo sen miehen tikarilla.”

”Yhellä oli tosi isot tissit, mut se oli usein selin. Mä toivoin aina
et se kääntys.”

”Runkkasitko?”
”En ku ne ois voinu kuulla runkkausäänet, mut ois haluttanu.”

Variksenpelätin

Ville-varis ja Valle-varis olivat lentelemässä, kun Valle sanoi:
”Mennään syömään Heimolan mansikkamaalle.”

”Ei voi”, Ville vastasi. ”Siellä on ollu joku ukko kytiksellä jo
viikon.”

”Älä huoli”, Valle sanoi. ”Se on vain variksenpelätin.”
Villeä pelotti, mutta Vallen mukana hän suuntasi mansikkamaal-

le. Ville yritti katsoa ilmasta ukkoa eikä ollut varma, oliko se varik-
senpelätin. Valle käski katsomaan lähempää, ja lopulta Ville tunnus-
teli sitä. Sillä oli kangasnyytti päänä ja vaatteiden alla kepit raajoi-
na.

Varikset herkuttelivat mansikoilla. Ville vilkuili variksenpelättiä
ja lopulta huomasi sen liikkuvan. Varikset lehahtivat lentoon.

Silloin kuului paukahdus, ja Valle putosi kuolleena maahan. Ville
katsoi variksenpelättiä, ja sille oli ilmestynyt pienoiskivääri käteen.

Supliikkimies

”Jos vampyyri kuuntelee musiikkia kuulokkeilla, näkyvätkö kuulok-
keet peilistä?” Janne kysyi.

Vihdoin se oli tapahtunut. Janne oli päässyt juttelemaan kauniin
naisen kanssa kahden kesken. Janne oli tullut kuokkimaan kotibilei-
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siin ja nähdessään yläkerran huoneessa yksinäisen naisen päättänyt
iskea tämän. Supliikkimiehenä Jannelle irtoaisi varmasti.

Odottamatta vastausta Janne jatkoi: ”Vampyyrin yllä olevat
vaatteet ja korut eivät näy peilistä, mutta vampyyrin kädessään pi-
telemä hiilihanko tai muu sellainen näkyy. Mutta kuulokkeet ovat
rajatapaus. Joillekin ne ovat osa vaatetusta, toisille ei. Ei ole oikeaa
vastausta.”

Nainen nappasi kuulokkeet viereiseltä pöydältä ja pisti ne
päähänsä. Sitten hän osoitti peiliä ja sanoi: ”Katso!”

Janne näki peilistä ilmassa roikkuvat kuulokkeet.

Arkkityyppi

Ympäri maailmaa herkät ihmiset kertoivat nähneensä unta faktoja
yhdistävistä loogisista rakenteista. Unet olivat olleet heistä ahdista-
via, koska oikeasti heistä tärkeämpää oli se, miltä asiat tuntuivat.
Unessa he eivät olleet saaneet palautettua mieleen mitään yksityis-
kohtia, mikä oli ahdistanut heitä myös. Unessa ei heidän itsensä
lisäksi ollut ollut muita ihmisiä, mikä oli saanut heidät tuntemaan
itsensä yksinäisiksi.

Iltapäivällä he olivat huomanneet, että he olivat aamulla
unenpöpperössä heittäneet kaapista ylleen pieruverkkareita ja mui-
ta kuluneimpia rytkyjään.

INTP:n arkkityyppi venytteli Tyynen valtameren pohjassa käsiään.
Kuukausi kuukaudelta se sai vanhaa tietoisuuttaan yhä enemmän
takaisin. Kohta tulisi aika, jolloin se pääsisi liittymään kosmisten
veljiensä joukkoon tähtien sekaan.

Piruncehto

”Kato Heikki, mitä mä löysin divarista.”
”Opaftuf fiitin=eloon.”
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”Se on ässä, vanhanaikainen.”
”Mitä täällä on? Miehen pitää hywälle haiseman, cun hän

naiswäceä wicittele.”
”Täällä on seksiasentojakin.”
”Piruncehto. Tätä positsiuunia ei siwiän ihmisen cäyttämän

pidä.”
”En ole tajunnut, että tuossakin asennossa voi panna.”
”Kaija, tätä kyllä kokeillaan heti tänä iltana.”
”Joo, toi näyttää tosi nautinnolliselta.”

Yhdeksän vuotta ja yhdeksän kuukautta myöhemmin. . .
”Timo, tämä on sinulle!”
Heikki ja Kaija olivat saapumassa teatterista, kun lapsenlikka

hyppäsi huutaen kerrostaloasunnon parvekkeelta hirttoköysi kaulas-
saan. Pariskuntamme järkyttyi.

Oli Timon yhdeksänvuotissyntymäpäivä, eikä kukaan kutsutuis-
ta lapsista ollut tullut syntymäpäiville. Kaikki tuntuivat pelkäävän
Timoa. Ja pettymyksen päälle vielä tällainen järkytys.

Addikti

Diileri tarjaa minulle paperirullaa. Ei puuhiokepaperia, vaan se
näyttää lumppupaperilta. Annan satasen maksuksi.

Viimeksi kun tein tämän, ihminen kuoli. Lupasin itselleni, et-
ten tekisi tätä uudestaan, mutta on niin nautinnollista juosta pitkin
öisiä kaupungin katuja turkki hulmuten ilman huolta huomisesta,
kun mielessä on vain se hetki.

Menen jätelavan taakse, avaan paperirullan ja luen rullasta sanat
”Sator arepo tenet opera rotas.” Paperirulla syttyy itsestään tuleen
ja palaa kädessäni.

Sitten muutos alkaa. Ihoni alkaa puskea pitkää karvaa ja luus-
toni alkaa muuttua. Nenäni kasvaa kuonoksi ja käteni kutistuvat
etujaloiksi. Kielellistetyt ajatukset katoavat vähitellen mielestäni.
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Alan tuntea hajut tarkkaan ja alkukantaiset vaistot kehottavat mi-
nua juoksemaan.

Filantrooppinen lykantrooppi

Phil ajatteli itseään lykantrooppisena filantrooppina. Hän rakennut-
ti köyhille kouluja ja sairaaloita, suurelle yleisölle kirjastoja ja suku-
puolitautipoliklinikoita. Ja kaikki tämä hänen perinnöksi saamallaan
miljardiomaisuudella.

Mutta. Täysikuun öinä hänen toinen perintönsä, verenpe-
rintönsä, sai vallan. Silloin öiset kulkijat eivät olleet turvassa. Pul-
suja ja juhlijoita löytyi aamulla kuoliaaksi raadeltuina. Tosiasiassa
Philin filantropia oli vain yritys lievittää lykantropian aiheuttamaa
huonoa omaatuntoa. Tätä hän ei kuitenkaan myöntänyt itselleen.

Phil ajatteli juuri keskelle slummia rakennuttamaansa ilmais-
ta yksityiskoulua. Siellä kodittomat lapset saivat eväitä parempaan
elämään. Yksi aamu viisi koulun oppilasta oli tosin löytynyt koulun
pihalta kuoliaaksi raadeltuina. Tekikö se koulun rakennuttamisen
tyhjäksi?

Tosiasiassa Phil oli vain filantrooppinen lykantrooppi.

Kosmisen kohtaaminen

Meillä oli Lovecraft-larppi, ja me oltiin larppaamassa Azathothin
palvontamenoja. Meillä oli liikkuvia lonkeroita, tanssijoita, jotka
osas tanssia vääntelehtivästi ja pari tyyppiä maskeerattu ihmisen
ja hirviön hybrideiks.

Mut sitten tapahtu jotain. Mä en osaa kuvailla mitä, mut se ylitti
ihmisjärjen niin pahasti, ettei sille oo sanoja. Lonkerot on lonkeroita.
Kyllä ihminen pystyy hahmottamaan lonkerot. Ja vääntelehtivälle
tanssille on ilmaus, vääntelehtivä tanssi, ja hybrideillekin on nimi.
Mut se, mitä tapahtu ei sopinu yhtään inhimillisen ajattelun kate-
goroihin.
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Mua rupes viiden minuutin päästä ahistaa se, että mä en yhtään
hahmottanu mitä tapahtu, niin mä juoksin pois. Jotkut jäi kattoo,
ja ne on nyt suljetulla.

Juopon taide

”Lattiahan on täynnä tyhjiä kaljatölkkejä!” Pena tajusi. Pena
oli vuotta aiemmin jäänyt työttömäksi, ja alkoholimäärät olivat
vähitellen kasvaneet. Nyt hän juopotteli päivät pitkät.

Penaa alkoi ahdistaa, että hän oli pelkkä juoppo. ”Mähän voisin
olla taiteilija!” Pena teki tölkeistä ja ilmastointiteipistä suuren ny-
kytaideteoksen. ”Onpa syvällinen!” Pena katsoi teosta haltioissaan.

Seuraavana aamuna Pena heräsi krapulassa ja katsoi kännissä
tekemäänsä teosta. Nyt hän ei ymmärtänyt siitä mitään. ”Se on
muuttanut muotoaan nukkuessani”, Pena hermostui.

Hädissään Pena alkoi fiksaailemaan teosta. Siinä hötäkässä hän
kaatui, löi päänsä ja kuoli. Tilanne oli sekava, emmekä voi sulkea
pois mahdollisuutta, että teos olisi liikkunut hiukan ja kampannut
Penan.

Penkomus

Markku penkoi kaappiaan etsien jotain, mikä auttaisi. Ruuvimeis-
seleitä, hehkulamppuja, paristoja. Ei mitään, mikä tepsisi Sitä vas-
taan.

Voimakkaat iskut takoivat ovea. Oli vain ajan kysymys, milloin
ovi murtuisi ja Se pääsisi Markun kimppuun.

Imurin pölypusseja, taskulamppu. Vihkivettä hänellä ei tie-
tenkään ollut, eikä ateistina edes krusifiksiä. Kaksi jakoavainta voisi
laittaa ristikkäin, mutta tepsisikö se?

Kuului kova räsähdys. Ovi alkoi vähitellen antaa periksi.
Markku katsoi keittiön kaapin, josko sinne olisi jäänyt vanhoja

valkosipulinjämiä. Mutta ei. Jopa valkosipulijauhe oli loppu. Takai-
sin sekalaisen kaman kaapille.
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Sitten kuului pahkahdus. Ovi oli mennyt kokonaan rikki. Aske-
leet alkoivat lähestyä Markkua.

Silloin Markku löysi täsmälleen sen mitä tarvitsikin. Rusketus-
voidetta.

Uhriutuja

Makasin yöllä sängyssäni, kun havaitsin ihmishahmon seisovan vie-
ressäni. Yritin liikkua, mutta en pystynyt.

”Tietäisitpä, kuinka etuoikeutettua elämää olet viettänyt”, hah-
mo sanoi happamasti. ”Voit kävellä auringonpaisteessa. Kaikille
meistä se ei ole mahdollista. Herkutella valkosipulilla. Valkosipu-
lipatonki on etuoikeutettuuden merkki.”

”Ja teidän binäärinen elävä/kuollut -jakonne. Tietäisitpä, kuinka
rajoitettu se on, eikä se kata koko spektriä. Osa meistä on eläviä
kuolleita.”

”Sinä voit kävellä rauhassa kaduilla ilman pelkoa siitä, että jo-
ku tuikkaa puisen seipään sydämesi läpi. Kaikilla ei ole sitä etuoi-
keutta. Tai pelkoa siitä, että joku työntää ristin naamaasi. Kaulassa
kannettu risti on varsinainen mikroaggressio.”

Nämä sanat lausuttuaan hahmo upotti pitkät kulmahampaansa
kaulavaltimooni.

Risti

Helluntaisaarnaajana joutuu kaikenlaisiin puuhiin. Kerran virkavel-
jeni oli murhattu, ja konsultoin poliisia.

Kun menin murhapaikalle, pastori makasi kuolleena makuuhuo-
neensa lattialla. Hän makasi keskellä punaisella maalilla tuhrit-
tua pentagrammia, ja rinnallaan hänellä oli risti, jota hän puristi
kädessään. Risti oli jotain jalopuuta, ja sen pystypuu oli alapäästään
hiukan paksumpi kuin yläpäästä. Samaa jalopuuta oleva jalusta oli
kirjoituspöydällä. Tyhjä reikä ammotti jalustan keskellä, joten pas-
tori oli ilmeisesti tempaissut ristin suojakseen.
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Lähiseudulla oli ollut pari viikkoa aiemmin kirkonpolttoyrityksiä.
Saatananpalvojathan niitä tehtailevat, joten oli syytä olettaa, että
he olivat siirtyneet hengenmiesten murhatöihin.

Sitten poliisi alkoi käydä rikospaikkaa systemaattisesti läpi. Sel-
visi, että risti sopi jalustaansa pelkästään yläpäästään.

Avunantaja

Olin vuokrannut mökin kesäksi maaseudulta, ja muuttaessani sin-
ne minua varoitettiin, että seudulla liikkui moottorisahamurhaaja.
Laitoin pihalle riistakameran, jos elukoita sattuisi kuvaan. Joka aa-
mu huomasin, että yöllä kameraan oli tallentunut jääkiekkomaskiin
sonnustautunut mies, jolla oli moottorisaha. Moottorisahan ääntä ei
kuitenkaan yöllä ollut kuulunut.

Eräänä yönä menin huussiin kytikselle. Sydämenmuotoisesta
reiästä näin, kuinka moottorisahatyyppi käveli liiterinovelle ja ko-
keili sitä. Kun hän huomasi oven olevan lukossa, hän poistui.

Seuraavana yönä jätin liiterinoven auki ja olin taas kytiksellä.
Moottorisahatyyppi meni liiteriin ja tuli hetken päästä sahaansa
päristellen ulos. Hän nosti kätensä minulle tervehdykseksi, eikä
häntä ole sen jälkeen näkynyt.

Liiterissä huomasin bensakanisterista jämien kadonneen.

Kirottu

Pallo pomppaa halkeilleesta hautakivestä ja vierii hiekkabunkkeriin,
josta luut törröttävät. Synkät pilvet täyttävät taivaan. Ukkostaa,
muttei sada. Keskellä päivää on hämärää.

Pelitoverini on pelkkä ihmisen varjo. Hän kohottaa mailansa
lyöntiin, ja maila hakeutuu palloon rikkaruohojen ja köynnösten
välistä. Minunkin ihoni on alkanut kalpenemaan.

Katson pelitoveriani. ”Paljonko olet tarjonnut palkkiota sen vas-
taanottamisesta?”
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Hän katsoo apeana kengänkärkiään. ”Tuhat euroa, mutta kukaan
ei huoli.”

”Minä olen tarjonnut kaksi tonnia.” Ei kahdella tonnilla ole sen
parempi onni.

Kerta toisensa jälkeen mailamme nousevat löyntiin. Joskus pallo
kolisee ontosti reikään, mutta se ei pelasta meitä. Seuraava reikä on
aina pelaamatta.

Ei olisi pitänyt ottaa golfosaketta vastaan.

Death, Destruction and Decadence

Henkka katsoi kadulla ympärilleen. ”Jotenkin sen kummituksen
pitäisi liittyä paikan nimeen.”

Repa huomasi hevibaarin. ”Hei, tuolla se 3D-kummitus vissiin
on.”

Baarin nimi oli Death, Destruction and Decadence.
Henkka, Repa ja Jore astuivat baariin sisälle. Heti vihreä kummi-

tus alkoi tehdä syöksyjä poppootamme kohti. Kummitusbustaajat
yrittivät osua siihen ionijysäyttimillään, mutta kummitus oli liian
nopea. 3D-kummituksen ivallinen nauru vain kaikui baarissa.

Sitten Repa sai osuman jalkaansa kummituksen hampaista. Veri
sekoittui ektoplasmaan. Poppoo päätti tehdä suolasta suojaringin,
jonka sisään kummitus ei pääsisi. He asettuivat ringin sisään ja nos-
tivat ionijysäyttimensä valmiusasentoon.

Kummitus lensi kummitusbustaajien yläpuolelle ja sieltä käsin
syöksyi heidän kimppuunsa. Kyseessä oli tosiaan 3D-kummitus.

Huussi

”Missäs Sirpa on?” äiti kysyy.
”Se meni pissalle”, vastaan.
”Eihän sitä ole näkynyt monee tuntiin.”
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Tajuan, että siitä on jo monta tuntia, kun pikkusisko sanoi me-
nevänsä pissalle.

Äiti jatkaa: ”Käypä huussissa katsomassa, ettei sille ole sattunut
mitään.”

Huussissa ei ole ketään, mutta siellä haisee hirveälle. Ihan niille
pikanuudeleille, joita isi söi eilen. Isin mielestä tavallisista kaupoista
ei saa hyviä pikanuudeleita, joten hän käy ostamassa niitä etnokau-
poista. Me muut vihataan niitä yleensäkin, mutta eiliset haisivat
käsittämättömän pahalle.

Mieleeni tulee. . . . Ei, ei se ole mahdollista. Ei yksinketraisesti
voi olla niin, että niissä pikanuudeleissa olisi ollut jotain, joka olisi
alkanut kasvaa otollisessa maaperässä.

Berkeley

”Olen miettinyt, voisiko John Brown olla antikristus?”
John Brown oli Berkeleyn yliopiston biologian professori. Toisin

kuin tiedemiehet yleensä, Brown suostui julkisiin väittelyihin krea-
tionistien kanssa ja voitti ne kaikki.

”Mutta Paholainen joutuu aina ilmaisemaan itsensä pedon mer-
killä.”

”Millainen se on?”
”Usein se on kätketty nimeen, ja nimet John ja Brown on kum-

pikin analysoitu useita kertoja. Mitään ei ole löytynyt.”
”Ehkä se on sitten yliopiston nimessä.”
”Se tarkoittaisi sitä, että Berkeley-nimellä olisi tapahtunut

jotain saatanallista. Tunnetuin Berkeley oli 1600-luvulla elänyt
kristitty filosofi.”

Berkeleyn nimellä ei löytynyt mitään epäilyttävää koko Yhdysval-
tain historiasta. Niinpä evoluutioteorian voittokulku eteni ilman sa-
nottavaa vastusta johtaen Harmageddoniin. Voi perkele!
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Peto

Professori Pöntinen astui sisään Supon laboratorioon. Siinä se nyt
oli, häkissä murisevana ja hampaat esillä, kuin suden, karhun, leijo-
nan ja tiikerin sekasikiö.

Ennen kuin peto oltiin saatu kiinni, tilanne oli ollut kuin kauhue-
lokuvasta. Peto oli vaaninut kaupungin varjoisilla kujilla ja paikan-
nettuaan uhrinsa se oli jahdannut tätä kunnes oli saanut tapettua
tämän. Joissain tapauksissa jahdissa oli kestänyt tunteja.

Tutkimusassistentti oli taas myöhässä. Pöntinen otti
kännykkänsä taskustaan soittaakseen tälle. Pedon tutkiminen
pitäisi saada alkuun. Kännykässä ei ollut kenttää. Tämäpä kum-
mallista. Pöntinen nosti huoneen lankapuhelimen luurin, mutta
sekin oli mykkä.

Ilmankos yksikään uhreista ei ollut soittanut apua. Peto sai
lähettyvillään olevat puhelimet mykistymään.

Himolukija

Irja otti päällimmäisen kirjan pinosta. Pinossa oli kymmenen luku-
vuoroaan odottavaa opusta siistissä järjestyksessä.

Irja istui laiskanlinnaan ja alkoi lukemaan. Laiskanlinna oli uusi
hankinta. Vaikka hankinta oli uusi, tuoli oli vanha. Irja oli ostanut
sen kierrätyskeskuksesta edellisenä päivänä.

Tuoli oli äärimmäisen mukava. Jouset natisivat, mutta se kuului
asiaan. Yhtäkkiä Irja kuuli koputuksen.

”Uusi nojatuolini on kirottu.”
Kummallisia ääniä oli alkanut kuulua nojatuolin hankkimisen

jälkeen talossa enemmänkin. Irja oli parhaillaan Lorvastin antikva-
riaatissa. Kuuluisaa teosofisukua.

”Tässä on kirja kirousten poistamiseen.”
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Kameramme siirtyy Irjan suosikkilaiskanlinnaan. Siinä hän istuu
kuolleena, sylissään Jari Tervon uusin. Viidentenä lukuvuoropinossa
on ”Cirouxien Poifto.”

Herbert

Irja: Moi, Maire, istuudu. Tässä on Herbert, hän puhuu pelkästään
englantia.

Maire: Moi, Maire ja Herbert.

Herbert: How are you? These cinnamon buns are really good.

Irja: Herbert tervehtii ja sanoo, että nämä pullat ovat todella hyviä.

Maire: Niin, sinä olet hyvä leipuri. Ilmoja on pidellyt.

Herbert: In England, it is raining all the time.

Irja: Herbert sanoo, että Englannissa sataa koko ajan.

Maire: Olisi hauska käydä joskus Englannissa. Kaksikerroksiset
bussit. . . .

Herbert: Maire, you are really pretty.

Irja: Herbert kehuu ulkonäköäsi.

Maire: En pysty palauttamaan kohteliaisuutta, kun en näe Herber-
tiä.

Herbert: Yes, only sensitive souls see and hear the dead.
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Videoija

Jarkko katsoi tuoliin sidottua nuorta naista ja otti leipäveitsen. Hän
viilsi naisen kurkun auki, ja naisen pää retkahti elottomana rinnalle.

Ja poikki! Elettiin 80-lukua, ja Jarkko oli sarjamurhaaja. Hän
videoi kaikki murhansa, ja hänen olohuoneessaan oli jo aikamoinen
kokoelma videokasetteja.

Sirpa oli ollut treffeillä, puheenaiheet olivat liikkuneet elokuvissa. Si-
ten Sirpa oli tullut treffikumppaninsa luokse. Yllättäen treffikump-
panin oli pitänyt mennä paskalle, ja Sirpa istui yksin olohuoneessa.

Sirpa avasi telkkarin. Videot olivat päällä, ja Sirpa päätti kat-
soa piruuttaan, mitä sisässä olevalla kasetilla oli. Niinpä hän painoi
playta.

Filmillä naamioitu mies viilsi naisen kurkun auki.
”Olipa huonot erikoistehosteet”, Sirpa ajatteli ja painoi stop-

nappulaa.

Peilisali

”Eiks ne vois uudistaa tota kummitusjunaa? Mä kävin siellä ekan
kerran 20 vuotta sitten, ja siellä oli samat möröt kuin nykyään.”

”Mä olen käynyt siellä 30 vuotta vuosittain, eikä ne tosiaan ole
vaihtanu mörköjä.”

”Mut tiedätteks mikä on oikeesti pelottavaa? Jos keskiyöllä las-
kee peilin edessä kymmeneen takaperin, näkee peilissä Paholaisen.”

”Tota pitää kokeilla. Mut mistä me saadaan peili tähän hätään?”
”Huvipuiston peilisalissa on.”
”Mut huvipuisto on kiinni.”
”Aidan yli pääsee.”

”Katotaan tästä, joka leventää. Mitä kello on?”
”Keskiyö. Kymmenen, yhdeksän, kahdeksan, seisemän, kuusi,

viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi.”
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”Nyt peilissä näkyy jotain.”
”Äh. Ne on ne samat vanhat kummitusjunan möröt.”

Todellisista

Oli folkloristiikan luento. ”Poltergeistit ovat todellisia”, Humanisti-
Heikki sanoi luentosalin edessä.

”Todellista on se, mikä vaikuttaa ihmisten elämään”, Heikki jat-
koi. ”Poltergeistien takia jotkut ovat joutuneet jättämään kotinsa ja
muuttamaan uuteen paikkaan. Kun ihmiset ovat kuulleet poltergeis-
teista, se on saanut heidät kyseenalaistamaan maailmankuvansa ja
näkemään maailman, ehkä elämäänkin uudella tavalla. Siis polter-
geistit ovat todellisia.”

Silloin opiskelijoiden muistiinpanovälineet pomppasivat ilmaan
ja aloittivat hurjan tanssin katon rajassa. Ympäri luentosalin sei-
niä kuului koputuksia. Opiskelijoiden reput pomppivat pitkin luen-
tosalin portaita. Keittiöveitsi lennähti Heikin korvan vierestä ja jäi
törröttämään seinään.

Humanisti-Heikki tärisi kasvot valkoisina ja sai vaivoin sanottua:
”En minä uskonut, että ne ihan näin todellisia olisivat.”

Slasher 2000

Jukka ja Jarno tärisivät pelosta huoneen nurkassa ja syleilivät hakien
toisistaan turvaa.

Jukka ja Jarno olivat vuokranneet vanhan kartanon viikonlo-
puksi ja kutsuneet homokavereitaan sinne bailaamaan. Ullakolta oli
löytynyt arvokkaan näköinen, ristein koristeltu malja. Kun he olivat
täyttäneet maljan punaviinillä, Se oli ilmestynyt. Yksi kerrallaan Se
oli tappanut kaikki juhlijat aloittaen parista, joka oli juuri harrasta-
nut seksiä. Vain Jukka ja Jarno olivat enää jäljellä.

Huoneen ovi aukesi ja Se astui sisään. Se alkoi lähestyä Jukkaa ja
Jarnoa tulinen miekka kohotettuna. Se oli androgyyni, ja Sen vaaleat
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hiukset lainehtivat olkapäille. Sillä oli valkea mekko tai tunika, ja
selässä Sillä oli valkeat siivet.

Rauhallisuudesta

Eila istui lukemassa kotonaan, kun hän säikähti, että joku seisoo
hänen edessään. Hän katsoi hahmoa, ja helpottui havaitessaan, että
hänen edessään oli hänen kaksi viikkoa aiemmin kuollut miehensä
Pekka. Eila tunsi rauhallisen ja lämpimän olon valtaavan itsensä.

Pekka kertoi rauhallisella äänellä, kuinka hyvä hänen oli olla kuo-
lemanjälkeisessä elämässä. Eila rauhoittui lopullisesti. Hänen rak-
kaalla miehellään oli hyvä olla.

Sitten Pekka sanoi, että hän haluaisi Eilan tulevan seurakseen
tuonpuoleiseen. Eilasta kuolema alkoi tuntua rauhoittavalta, autu-
aalta. Niinpä Eila haki rauhallisin askelin keittiöstä leipäveitsen ja
euforiassa viilsi kurkkunsa auki.

Kun elämä valui Eilasta, hän viimeisillä henkäyksillään näki
välähdyksenä, kuinka Pekan kasvot muuttuivat Pedon kasvoiksi.

Seniili

”Oletteko te lady Churton?” Jack kysyi. ”Menkäämme Churtonin
kartanoon.”

”Ihan tavallinen hoitaja minä olen”, vastasin. ”Olemme vanhain-
kodissa.”

Onneksi osasin käsitellä seniilejä vanhuksia. Hoitajan ammatti-
taito, näet.

Näin tapahtui ensitapaamiseni Jackin kanssa. Kaksikymmentä
vuotta myöhemmin olin yhä hoitajana samassa vanhainkodissa.
Vaikka muut asukkaat olivat vaihtuneet, Jack sinnitteli hengissä.
Muuttui vain seniilimmäksi vuosi vuodelta.

Uteliaisuuteni Jackia kohtaan kasvoi ja eräänä yönä hiivin van-
hainkodin arkistoon. Käydessäni tietoja läpi käsiini osui käsin kir-
joitettu, musta kirja.
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Selvisi, että Jack oli viktoriaanisena aikana kukoistuksessaan ol-
lut tiedemies, joka oli keksinyt ikuisen elämän salaisuuden. Aivojen
kyky omaksua tietoa on kuitenkin rajallinen, ja tätä edes Jack ei
ollut pystynyt korjaamaan.

Vuokraisäntä

”Ja sitten vielä kuudenkympin vesimaksu”, vuokraisäntä sanoi.
Sellaisesta ei ollut ollut puhetta. Olin juuri maksanut käteisellä

seitsemänsadan vuokran, ja vuokraisäntä nyhti lisää rahaa. En kui-
tenkaan voinut mitään. Vuokra-asunnot Kesäkummun alueella olivat
kiven alla, joten maksoin

”Vielä kahdeksankympin autopaikkamaksu.”
”Eihän minulla ole autoakaan.”
”Autopaikka kuuluu asuntoon. Vuokraa se sitten eteenpäin.”
”Hmmph. . . Tässä.”
”Ja kahdenkympin kaapeli-tv -maksu.”
Maksettuani vuokraisäntä lähti.
Seuraavana yönä näin utuisen naisehahmon materialisoituvan

asuntooni. Se leijui, vyötärön alapuolella ei ollut mitään. Riemas-
tuin, pääsisin näpäyttämään vuokraisäntää takaisin. Nainen koliste-
li keittiön kaappeja aikansa ja hävisi.

Kun seuraavana aamuna menin vaatimaan vuokraan alennusta,
vuokraisäntä sanoi: ”Ai niin, se unohtui. Vielä satasen kummittelu-
maksu.”

Myymiön kosto

”Tiesitkö, että Kielitoimisto on joskus ehdottanut kioskille nimeä
myymiö?”

”En, mutta kun kävin eilen meidän lähi-Ärrällä, siellä oli
myyjänä muumio.”

”Ai se vanha harppu kuten tavallisesti?”
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”Ei kun joku tyyppi kääreissä kiireestä kantapäähän.”
”Ja sinä tietysti juoksit karkuun?”
”En, kun menin ostoksille.”
”Yrititkö tehdä itsarin?”
”Ei, kun yritin ostaa irtsareita.”
”Mitä?”
”Irtsareita, irtokarkkeja. Mä pyysin, että kahdellakymmenellä

pennillä tota, ja kolmellakymmenellä pennillä tota toista.”
”Entä sitten?”
”Se muumio hermostu mun nappikauppaan ja lähti kiipeämään

myymiönluukusta ulos. Mä pinkaisin pakoon. Se lähti ajamaan mi-
nua takaa. Siinä juostiin peräkanaa pitkin katuja, mut lopulta mä
pääsin kotiin turvaan.”

”On ne Kielitoimiston suositukset kammottavia.”

Captain Obvious

Lauri oli asperger-piirteinen. Kun hän oli ollut nuori, luokkakaverit
olivat nauraneet hänen tyhmille jutuilleen, mutta sittemmin Lauri
oli alkanut heitellä loogisia mutta epäadekvaatteja kommentteja tar-
koituksella. Nyt kaverit nauroivat Laurin kanssa, eivät Laurin kus-
tannuksella. Huumori oli Laurille tärkeää. Hän rakasti Fingerporia
ja Monty Pythonia.

Kerran Lauri meni slummailemaan paikalliseen, ja joku mies istui
Laurin pöytään. Mies kertoi: ”Multa meni firma nurin, ja nyt on milli
ulosotossa. Muijakin läksi. Se sattui niin, että yritin itsemurhaa.”

”Ilmeisesti yritys epäonnistui.” Tämä oli Laurille tyypillistä huu-
moria.

”Eikun se onnistui.”
Ennen kuin Lauri ennätti väittää vastaan, mies katosi tuolistaan.
Laurin takaa kuului ääni: ”Olen nykyään haamu.”
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Myöhästelijä

”Muistakin olla ajoissa”, Markus sanoi.
”Joo.” Juho ei voinut ymmärtää, miksi häntä aina muistutettiin

olemaan ajoissa.
Markuksen luona kummitteli. Hän oli löytänyt netistä kum-

mituksenhäätöloitsun, mutta sen pystyi tekemään pelkästään
pitkänperjantainyönä kello 12, kun raja tuonpuoleiseen oli ohuim-
millaan.

Pitkänperjantainyönä kello 11 Juho havahtui tietokonepelin äärestä.
”Ajoissa!” Juho lähti ajamaan autolla Markuksen luo. Hän olisi hy-
vissä ajoin perillä.

Mutta autosta puhkesi rengas. Ei auttanut kun jättää auto
tienposkeen ja juosta bussipysäkille. Pysäkillä Juho katsoi bussin
perävaloja. Piti soittaa taksi, mutta kännykästä oli akku loppu. Ei
auttanut kuin juosta Markuksen luo.

Huohottaen ja hikisenä Juho soitti Markuksen ovikelloa.
Markus avasi. ”Kello on viisi yli!”

Sauna

Pekka oli vuokrannut mökin yöksi ja houkutellut sinne työkaverinsa
Hannan. Mökkiin kuului myös rantasauna, ja parimme oli juuri me-
nossa sinne. Kylpeminen oli suunnitelmissa, mutta Pekalla oli var-
masti myös taka-ajatuksia. Vähänpä hän tiesi siitä, että sauna oli
kirottu.

Pekka ja Hanna riisuutuivat pukuhuoneessa. Koko ajan Pekka
vilkuili Hannaa ja oli tyytyväinen näkemäänsä, mustaan pitsialusa-
suun ja muuhunkin.

Kun vastamuodostunut parimme astui löylyhuoneeseen, pahan-
tahatoiset henget tarttuivat Pekkaan ja Hannaan. Henget kieputti-
vat pariamme ilmassa ympäri saunaa, kunnes Pekka ja Hanna lo-
pulta leijuivat ilmassa, päät kiukaan yläpuolella.
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Silloin henget viilsivät Pekan ja Hannan kurkut auki, ja punainen
neste valui kiukaalle. Niin henget saivat makoisat verilöylyt.

Punkkari

Jarkko ja Jonna olivat hipsteripariskunta, joka oli kunnostanut asun-
nokseen ränsistyneen talon, jonka muinoin punkkarit olivat vallan-
neet. Kerran punkkarit olivat kiljun sijaan yrittäneet tehdä pontik-
kaa. He olivat sokeutuneet yhtä lukuunottamatta, joka oli kuollut.

Pariskuntamme huomasi, että heidän IPA-varastonsa hupeni
mystisesti, joten he kutsuivat meedion paikalle. Tämä saikin yh-
teyden henkeen.

”Etkö voisi lentää valoon ja jättää tätä pariskuntaa rauhaan?”
”Kuka muka on määränny, että pitää lentää valoon?”
”No esimerkiks minä nyt.”
”Miks mun muka pitäis totella sua? Tommonen vanha kurppa.”
”Oishan se kiva mennä sääntöjen mukaan.”
”Mä teen niinku mä ite haluan.”
Tällöin Jarkko puuttui puheeseen: ”Me pidetäänki toi aave silleen

ironisesti.”

Kovan onnen kolikko

”Bysanttilainen kolikko 800-luvulta”, Jorma tunnisti. ”Voisitkö lai-
nata tätä yliopistolle?” Jorma oli tekemässä arkeologisia tutkimuksia
Lapissa ja eräkämpällä tavannut paikallisen, jolla oli mielenkiintoi-
nen muinaismuisto.

Kalevin silmät alkoivat kiilua. Nyt hänellä olisi mahdollisuu-
tensa. Kolikko nimittäin toi omistajalleen epäonnea. Kalevilta oli
elämänsä aikana kuollut kaksi vaimoa ja palanut kolme taloa, puhu-
mattamaan pyssyn jatkuvasta jumittamisesta. Autoa hän ei koskaan
ollut uskaltanut hankkia.

”Voisinhan minä lahjoittaa tämän yliopistolle”, Kalevi sanoi.
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”Kiitos”, Jorma vastasi. ”Tästedes kolikko on osa yliopiston
kokoelmia.”

Helsingin yliopiston rehtori sai kirjeen Opetusministeriöstä. Yliopis-
tojen rahanjakoon otettaisiin tulosperusteinen malli. Rehtori kirosi
mielessään. Mittarit olisivat kuitenkin pielessä, ja laitokset joutuisi-
vat tekemään rahan toivossa näennäistä tulosta.

Houkutuslinnut

Kalle kavereineen hiippaili talonröttelössä taskulamppujen valossa.
Kyseessä oli kummitustalo, ja Kalle kavereineen kummitustenjah-
taajia. He kiertelivät kummitustaloissa yrittäen saada kummituksia
videonauhalle.

Kyseisessä talossa oli asunut muinoin Martti Martikainen. Kylän
asukkaiden keskuudessa oli ollut kiistakysymyksenä, rakennetaan-
ko läheiseen koskeen vesivoimala niin, että kylän taloihin saadaan
sähövalot. Martti oli ollut jonkunlainen edistyspuolueen päälliikkö
ja saanut surmansa kiistasta puhjenneissa levottomuuksista.

Talosta ei löytynyt kummituksesta jälkeäkään.
Seuraavalla käynnillä talossa porukalla oli mukanaan

lämpökamera, useita videokameroita, ESP-mittareita, ja kaikki
tietysti tietokoneohjattuna. ”Jo on ihme, jos kummitusta ei näillä
laitteilla havaita”, Kalle ajatteli.

Kun porukka viritteli laitteitaan, valkoutuinen mieshahmo mate-
rialisoitui. ”Onko tuo lämpökamera? Ja tuo tietokone? Kuinka upe-
aa!”

Jahtaaja

Sari juoksi minkä jaloistaan pääsi. Se saavutti Saria.
Sari oli ollut palaamassa rakastajansa luota. Matka piti tehdä

sivukujia pitkin, sillä pääkadulla joku hänen aviomiehensä tuttava
voisi nähdä hänet, ja sitten olisi selittämistä.
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Sari kompastui ja kaatui. Se lähestyi Saria. Kylmät väreet kul-
kivat pitkin Sarin selkäpiitä. Se oli kuin kauhuleffan hirviö.

Se puristi Sarin tissiä.
”Mitä pahaa minä sinulle olen tehnyt?” Sari sai sanotuksi.
Se avasi kitansa. ”Muistatko eilisen keskustelusi aviomiehesi

kanssa? Vakuutit, ettet ole ollut sängyssä Markuksen kanssa, ja vielä
lisäsit: Jos valehtelen, niin mörökölli minut vieköön.”

Se työnsi epämuodostuneet kasvonsa kiinni Sarin kasvoihin ja
jatkoi: ”No, tässä minä olen.”

Ghouli

Make johti jengiään hautausmaalla. ”Katsokaa, tuolla!” eräs Maken
kavereista huomasi. Ghouli oli tosiaan kaivanut haudan auki ja aikoi
herkutella ruumiilla.

Make juoksi ghoulia kohti minkä maihareistaan pääsi. Avonainen
pilottitakki lepatti tuulessa, ja leijonariipus hakkasi rintaa vasten.
Kylmä viima osui kaljuun päähän.

Ghouli oli musta, ja se yritti tavoitella Makea raatelukynsillään.
Jengi tarttui ghoulia käsistä, ja Make pieksi sen hengiltä.

Sitten joukko ghouleja hyökkäsi jengimme kimppuun. Kokenee-
na katutappelijana Make pisti kampoihin ghouleille, eivätkä hänen
kaverinsa jääneet huonommiksi. Lopulta koko lauma oli murskattu
viimeistä hirviötä myöten.

Ghoulit ovat peräisin arabialaisesta mytologiasta, ja sieltä ne
ovat levinneet angloamerikkalaiseen populaarikulttuuriin. Suomes-
sa ne ovat tuontitavaraa.

Pidennys

Olin juuri poistanut Kalle Affenin hautakiven, kun tunsin kylmän
puuskan kulkevan ohitseni. Puuskassa oli jotain kauhistuttavaa,
luonnotonta.
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Olin hautausmaan vahtimestari, ja Affenin haudan 25 vuoden
hallinta-aika oli juuri mennyt umpeen. Maksusta sitä olisi saanut
pidennettyä, mutta Affenilla ei ollut sukulaisia, jotka olisivat huo-
lehtineet asiasta. Niinpä hauta otettaisiin uusiokäyttöön.

Palaillessani tarvikemajalle astuin haravaan, ja sen varsi nousi
pystyyn iskien nenääni. Tarvikemajan kulmalla näin hahmon, joka
häipyi majan taakse ja kuulin kuiskauksen, mutta niin hiljaa, etten
saanut selvää. Onnettomuudet ja selittämättömät ilmiöt jatkuivat.

Lopulta kävin laittamassa Affenin hautakiven takaisin. Pitäköön
hautansa.

Kun seuraavan kerran katsoin hautausmaan kassalippaaseen, sinne
oli ilmestynyt iso kultakolikko.

Sielun tyyssija

Heräsin ja huomasin olevani sidottuna pöytään. Viimeinen muisti-
kuvani oli, kun olin kävellyt öisellä kadulla.

Yhtäkkiä näin pullonpohjalasit, joiden takaa mies katsoi minua
hullunkiilto silmissään. Kädessä hänellä oli käsisirkkeli, jollaista ki-
rurgit käyttävät elokuvissa kallon avaamiseen.

”Sinua on petetty koko elämäsi”, mies sanoi. ”Olet kuunnellut
kouluissa paskapuheita, joiden mukaan ihminen ajattelee aivoillaan.
Todellisuudessa Aristoteles oli oikeassa. Sydän on sielun tyyssija,
ja aivojen tarkoitus on viilentää verestä kuumuutta, jonka sydän
tuottaa.”

”Huomaat nyt sydämesi pamppailevan tavallista kovempaa”,
mies jatkoi. ”Se todistaa minun kantani. Ajattelet kiihkeästi, joten
sydän toimii ylikierroksilla.”

”Seuraavaksi saat vastaansanomattoman todisteen salalii-
ton olemassaolosta. Korvaan nimittäin aivosi keinotekoisella
jäähdytysjärjestelmällä.” Mies käynnisti kallosirkkelinsä.
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Pako

Juoksen öisellä pihalla. Kuulen, kuinka lumi narskuu sen jalko-
jen alla. Se saavuttaa minua. Olisipa suolaa. Demonit eivät pysty
ylittämään suolasta tehtyä rajaa.

Naapurin teinigootit ovat varmaan olleet asialla. Kuulin tänään
niiden puhuvan Mustasta Raamatusta. Ovat varmaan tehneet
sieltä jonkun loitsun, jota eivät ole onnistuneet kumoamaan.
Pitää seuraavassa taloyhtiön kokouksessa vaatia, että taloyhtiön
järjestyssääntöihin lisätään pykälä, että demonien kutsuminen on
kielletty. Jos siis elän sinne saakka.

Sitten keksin. Juoksen pois pihasta ja autotien yli. Kuulen, kuin-
ka narskunta takanani lakkaa. Katson taakseni. Demoni ei ole pys-
tynyt ylittämään autotietä.

Teiden suolauksen hyödyistä ja haitoista keskustellaan, mutta on
sillä näköjään ainakin yksi kiistaton hyöty.

Hummankylä

Mikäkö oli omituisin tapaus urallani? Se alkoi siitä, että sain Va-
tikaanista soiton, että minulla oli tehtävä Suomessa. Se oli jo-
ku hevosaiheinen. . . niin, Hummankylä. Lähempää ei asiantuntijaa
löytynyt, Puola on Suomea lähin katolinen maa.

Matkustin siis Hummankylään ja aloin kysellä kylän baarista,
missä kummittelee. Kaikki kielsivät mitään kummittelua olevan-
kaan, mutta minusta tuntui, että he salasivat jotain. Kiersin ruoka-
kaupan, kukkakaupan ja muitakin liikkeitä, ja tulos oli sama: Kaikki
kielsivät kummittelun tylyin elkein.

Otin sitten huoneen baarin yläkerrasta ja aloin lukea siellä siu-
nausrituaalia kylälle pitkän kaavan mukaan. Sen pitäisi häätää kum-
mitukset, jos sellaisia oli.

Sain rituaalin valmiiksi ja poistuin huoneestani. Kylä oli autio.
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Kansanvalistajan dilemma

Vuonna 1952 oli ilmestynyt suomalainen kauhuelokuva, jossa 1600-
luvulla kuollut noita oli herännyt henkiin 1900-luvulla ja alkanut
tiara päässään tehdä taikojaan suomalaisessa kartanossa.

”Luettuani käsikirjoituksen ajattelin, että onhan tämä ansiokas
käsikirjoitus, mutta kun meillä on myös kansanvalistustehtävä. Jos
teemme elokuvia noidasta, taikauskohan leviää kansan keskuudes-
sa kuin kulovalkea. Sitten minä keksin, että tehdään tämä elokuva,
mutta lisätään siihen loppukohtaus, jossa koko juttu paljastuu unek-
si.”

”Mutta tässä elokuvassahan ei ollut tätä loppukohtausta.”
”Niin, kun minä näin unen siitä noidasta, ja hän sanoi, että

käsikirjoitus on totista totta.”
”Ette kai te uniin usko? Sehän on akkojen löpinää.”
”Mutta kun aamulla noidan tiara oli yöpöydälläni.”

Kannibaali

Petrin isoisoisä oli vastikään kuollut, ja suku oli jakamassa hänen ko-
tinsa irtaimistoa. Ainoa mielenkiintoinen, mitä Petri löysi, oli mus-
tavalkovalokuva mustasta miehestä leopardinpäähatussa.

Petrin isoisoisä oli nuoruudessaan ollut tutkimusmatkailijana
Afrikassa, ja kuvan takapuolella lukikin: Kannibaaliheimon poppa-
mies -49. Petri ihmetteli, kuinka mies oli suostunut kuvattavaksi.
Yleensähän Afrikan alkuasukkaat kuvittelivat, että kuvattavan sielu
jäi valokuvaan vangiksi. Ja kuinka isoisoisä oli pystynyt vierailemaan
kannibaalien luona tulematta syödyksi?

Petri kehysti valokuvan ja laittoi sen keittiönsä seinälle.

Yöllä Se siirtyi kaksiulotteisesta maailmasta kolmiulotteiseen. Se etsi
keittiössä aikansa, kunnes Se löysi mitä halusi. Sitten Se siirtyi ma-
kuuhuoneeseen ja alkoi sirotella suolaa ja pippuria nukkuvan Petrin
alastomalle iholle.
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Äänitehosteita

Mies kävelee bowie-veitsi kädessä autiota, hämärää käytävää pit-
kin. Seinät ovat valkosta tiiltä, kuin jonkun virastotalon kellarissa.
Kuuluu sellaisia matalia riitasointuja, niin kuin kauhuelokuvissa.

Mies jatkaa kulkuaan. Riitasoinnut jatkuvat taustalla.
Mies tulee metalliselle turvaovelle, ja riitasoinnut voimistuvat.

Mies avaa oven, ja kuuluu äkkinäinen, kova, matala riitasointu.
Säikähdys on kuitenkin turha. Oven takaa paljastuu tyhjä käytävä,
joka on samanlainen kuin aiempikin käytävä.

Mies astuu ovesta ja lähtee kulkemaan käytävää pitkin. Kauhue-
lokuvaäänet jatkuvat.

Mies kääntyy käytävään vasemmalle ja katoaa näkyvistä. Kuluu
jonkun aikaa, ja sitten on hiirenhiljaista.

Sellonsoittaja makaa käytävän päässä lattialla soittimensa vieressä.
Hänen rinnastaan törröttää bowie-veitsi, jonka juuresta valuu veri-
noro lattialle.

Kalevalainen jukurtti

”Tasapainottaa kehon luontaisia energioita”, Kirsi luki kalevalaisen
jukurtin kyljestä ekokaupassa.

”Tämähän sopisi homeopaattisen syanidin kaveriksi”, Kirsi ajat-
teli. Hän söi homeopaattista syanidia väsymykseen.

Kirsi osti kymmenen purkkia.
Kotona Kirsi avasi jukurttipurkin ja alkoi syömään. ”Maistuu

ihan energioita tasapainottavalle”, Kirsi ajatteli. Oikeastaan hän ei
tiennyt, miltä energian tasapainottajat maistuivat, mutta jukurtin
mausta tuli mieleen energioiden tasapainotus.

Vaikka homeopaattisessa syanidissa ei ollut yhtään molekyyliä
syanidia jäljellä, siinä oli silti hitunen syanidin murhaavia energioi-
ta. Tasapainottaessaan kehon energioita jukurtin aktiiviset mikrobit
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yrittivät tasapainottaa nuo murhaavat energiat kehon muiden ener-
gioiden kanssa sillä seurauksella, että murhaavat energiat voimistui-
vat.

Syötyään jukurtin Kirsi otti leipäveitsen ja alkoi lähestyä
elämänkumppaniaan.

Regressioterapiassa

”Hei, Marjut. Kerroit, että saat helposti vihapuuskia. Kertoisitko,
milloin näin tapahtui viimeksi.”

”Eilen persut järjestivät mielenosoituksen, ja olin sen vastamie-
lenosoituksessa. Siinä tuli huudeltua kaikenlaista, mutta se kuuluu
asiaan. Toissapäivänä kilahdin avokilleni, kun hän oli tehnyt minulle
voileivän, jolla oli liikaa margariinia.”

”Minä lähetän nyt rakkauden energiaa. Keskity sisimpääsi ja kat-
so, löydätkö tietoa menneistä elämistä.”

”Ei kyllä mitään tule mieleen. Ei, nyt tulee jotain. Olin aatelis-
neito 1800-luvulla. Näyttäisin olleen vanhapiika.”

”Sieltä sait varmaan itsenäisyytesi. Katso, löytyykö jotain muu-
ta.”

”Oi, nyt on uudempaa. Puhun valtaville väkijoukoille.”
”Hurraavatko ne sinulle?”
”Ei, ne huutavat jotain. Yritän saada selvää. Voi ei! Ne huutavat

Sieg heil!”

Hautakivi

Hilma ja Kalevi Holopainen olivat vanha pariskunta. Saadakseen
pankkiasiat hoidettua netissä Hilma oli vanhoilla päivillään opetellut
tietokoneen käytön. Hän istuikin usein Facebookissa lähettelemässä
terkkuja lapsenlapsilleen ja valokuvia luontokuvaryhmään. Kalevia
Hilman liiallinen tietokoneen käyttö ärsytti, ja useinkin hän purki
kiukkuaan halonhakkuuseen.

280



Sitten Kalevi sai sydänkohtauksen ja kuoli. Koska Facebookin
algoritmit toimivat, Hilman Facebookiin ilmestyi ”Suunnittele hau-
takivi netissä” -mainos, ja Hilma tietysti tarttui täkyyn. Kalevin
nimen samoin kuin elinajan hän kirjoitti hautakiveen Comic Sans
-fontilla, ja kivi oli täynnä eri uskontokuntien pyhiä symboleja.

Sitten hautajaiset olivat ohi, ja hautakivi asetettiin paikalleen.
Koko seuraavan yön Hilma makasi sängyssään kuunnellen pihalta
kuuluvia halonhakkuun ääniä.

Anteeksianto

Tänään jätän kreivi Ortezin. Enää en lankea hänen anteeksi-
pyyntöihinsä ja vakuutteluihinsa, ettei se toistuisi.

Viikko sitten kreivi Ortez imi minusta niin paljon verta, että jou-
duin vuoteen omaksi. Kaksi päivää sitten nousin jalkeille, ja tänään
alan olla riittävän vahva matkustamaan.

Veren imemisen tuloksena olen ollut vuoteen omana lukuisia ker-
toja. Joka kerta olen päättänyt, että se kerta oli viimeinen, mutta
olen aina lopulta antanut Ortezille anteeksi hänen vakuutettuaan,
ettei sama enää toistuisi. Mikä hullu olenkaan ollut!

Ortez saapuu huoneeseeni ja katsoo minua tiiviisti silmiin.
Silmäni nauliutuvat hänen silmiinsä, ja kuulen sanat ”Anteeksi, se
ei toistu.” Päätän sittenkin jäädä. Rakastan Ortezia niin kovasti.

Kauhunovellikokoelma

Löysin kerran antikvariaatista suomalaisen kauhunovellikokoelman
vuodelta 1948. Kirja oli kulunut, ja siinä oli pahvikannet. Kansiku-
vassa oli nainen pulassa, joten alempiin vaistoihin tämä vetosi.

Kotona avasin ensimmäisen kellastuneen sivun. Novelli oli sijoi-
tettu Yhdysvaltoihin, näköjään foreign branding osattiin jo tuolloin.
Päähenkilön nimi oli Bill Clinton, minkä kuittasin tuolloin yhteen-
sattumana.
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Jatkoin lukemista ja kiinnitin huomiota siihen, että novellien
päähenkilöiden niminä oli Michael Jackson, Steve Jobs, Anne Rice,
kaikki parin viime vuosikymmenen amerikkalaisia julkkiksia. Kaik-
ki kohtasivat novelleissa hirveän kuoleman. Kuka kuristettiin, kuka
paloi kuoliaaksi, kuka joutui kannibaalin uhriksi.

Sitten aloin lukemaan viimeistä novellia. Muista poiketen se si-
joittui Suomeen. Ja päähenkilönä oli Tuomas Korppi, täyskaimani.

Yliluonnollinen kokemus

Oli ihan tavallinen ilta, kun mä olin kulkemassa töistä kotiin. Mä
olen ollu samassa ravintolassa tiskaajana jo 26 vuotta. Semmonen
hyvin pukeutunu mies tuli vastaan, ja se sytty yhtäkkiä tuleen. Mä
ihmettelin, että miten ihminen voi tuolleen yhtäkkiä syttyä. Siinä se
sitten palo kuoliaaks.

En mä poliisillekaan uskaltanu soittaa, kun minua olis pidetty
hulluna. Minä kävelin kotiin ja ajattelin, että oliko se jotain yli-
luonnollista, vaikka en mä semmosiin usko. Mä sit katoin kirjoja, ja
tuollainen syttyminen on tapahtunu muuallakin, mut ei sitä osata
selittää.

Vieläkin mä mietin, että mikä tuollaisen aiheuttaa. Ehkä tää
kaikki ei oo tässä mitä me nähdään.

Innokas pappi

Marjo oli juuri saanut ensimmäisen virkansa pappina pienen
peräkylän seurakunnassa. Nyt vain odottelemaan tilaisuutta.

Teininä Marjo oli ihastunut Manaaja-elokuvaan ja valinnut am-
mattinsakin sen innoittamana. Katolisilla ei ollut naispappeja, joten
hän oli tyytynyt luterilaisuuteen. Vaikka Marjo kuinka odotteli, rii-
vattua lasta ei vain ilmaantunut. Luterilaisen kirkon manauskaava,
jota ei ollut käytetty aikoihin, kului Marjon käsissä kuivaharjoitte-
lun merkeissä.
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Sitten Maire-muori tuli Marjon puheille.
”Meidän Erkki on alkanut liikuskella jossain öisin.”
Marjon ilme kirkastui. ”Ja kuinkahan minä voin auttaa?”
”Puhu sille Jumalan sanaa. Jos se vaikka kulkee synnin teillä.”
Siinä oli Marjon tilaisuus. Vaikka Erkki ei ollut enää lapsi, rii-

vattu peräkammarin poika oli löytynyt.

Kivi, paperi, sakset

Kerran Paholainen ilmestyi Jounille. ”Haastan sinut kivi-paperi-
sakset -matsiin”, se sanoi. ”Jos voitan, saan sielusi, jos taas häviän,
täytän hartaimman toiveesi.”

Jounin hartain toive oli, että kivi-paperi-sakset -pelistä tuli-
si arvostettu urheilulaji. Hän oli pelin maailmanmestari, ja häntä
häiritsi, ettei kukaan pienen kilpapelaajaklikin ulkopuolella notee-
rannut hänen titteliään.

”Kiinni veti.” Kilpapeleissä jokainen matsi kesti vain yhden kier-
roksen, tai pari, jos tasapeli piti uusia.

Jouni katsoi Paholaista. Hinteline kehoineen, koukkunenineen ja
pukinpartoineen Paholainen näytti luihulta kaverilta. Luihut valit-
sivat aina sakset.

Jouni päätti valita kiven. ”Yksi, kaksi, kolme.” Jounin käsi py-
syi nyrkissä, mutta Paholaisen nyrkistä pikkusormi ja etusormi oli
ojennettu.

”Pirunsarvet voittaa kaikki”, Paholainen sanoi.

Demoni

Jonna oli liberaalikristitty. Hänen mielestään Jumala oli kaikenkat-
tava rakkaus, eikä hän uskonut Vanhaan Testamenttiin, Paholaiseen,
Helvettiin tai demoneihin.

Kerran demoni alkoi kiusaamaan Jonnaa. Se koputteli seiniä
ympäri Jonnan taloa. Jonna ei tästä hätkähtänyt, vaan uskoi tuulen
pieksävän oksaa seinää vasten.
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Sitten demoni alkoi siirrellä esineitä vääriin paikkoihin Jon-
nan asunnossa. Vaikka hiustenkuivaaja löytyi tiskialtaasta, Jonna
ei pelästynyt. Hän tiesi olevansa huolimaton ja ajatteli jättäneensä
vahingossa tavaroita vääriin paikkoihin.

Demoni tulistui tästä epäuskosta ja päätti tappaa Jonnan.
Tämän nukkuessa demoni hyppäsi Jonnan rinnalle ja alkoi kuris-
tamaan tätä. Kunnes Jonna heitti henkensä, hän ajatteli kärsivänsä
unihalvaukseksta.

Demonit voivat tappaa, vaikka niihin ei uskoisikaan.

Sisäistä kauneutta

Näen yökerhossa istumassa kauniin naisen. Tummat hiukset aaltoi-
levat siroille olkapäille, ja kasvoissa on meikkiä hyvällä maulla. Toi-
vottavasti hän on sisältä yhtä kaunis kuin ulkoakin. Sisäinen kauneus
vetoaa minuun enemmän kuin ulkoinen.

Tanssimme pari tanssia. Naisella on selvästi rytmitajua, ja sitten
poistumme minun asunnolleni.

Kun olemme päässeet asunnolleni, käyn pikaisesti vessassa. Kaa-
dan kloroformia nenäliinaan, ja vessasta palatessani painan kloro-
forminenäliinan naisen kasvoille. Hän vaipuu maahan tajuttomana.

Revin vaatteet naisen päältä ja viillän veitsellä naisen vatsan
auki. Veri pulppuaa haavasta hurmaavana.

Vedän ihon pois vatsan päältä ja katson naisen sisäelimiä. Suloi-
nen maksa, hurmaava suolisto. Perna siintää pikanttina. Tältä nai-
selta tosiaan löytyy sisäistäkin kauneutta.

Huusi

Pikku-Siirin vanhemmat olivat ostaneet kesämökin, ja perhe oli en-
simmäistä kertaa käymässä siellä. Mökillä oli kuitenkin vain ulko-
huusi, ja se kauhistutti Siiriä. Siellä haisi pahalta, ja jätökset olivat
näkyvissä huusinreiästä. Huusi tuntui Siiristä epäsiistiltä.

284



”Miksi kävelet jalat ristissä?” äiti kysyi.
”Kun jalat on ristissä niin ei pissata”, Siiri vastasi.
”Mene nyt vaan huusiin”, äiti sanoi.
Käskettynä Siiri joutui huusiin. Paha haju yökötti Siiriä. Hän

avasi huusin kannen ja katsoi alas. Ällöttävä lemu hyökkäsi Siirin
sieraimiin. Siellä ne kakat olivat. Siiri istui aukolle inhotuksen val-
lassa.

Kakasta ja pissasta oli kuitenkin syntynyt hirviö. Se tarttui Siirin
kannikoihin ja veti Siirin alas kakkojen sekaan.

Romppaisen pappa

Nuoresta pojasta asti Romppaisen pappa oli puhunu, että se oli syn-
tynyt väärään kehoon. Ei sitä aluksi noteerattu. Jossain vaihees-
sa telkkarissa alettiin puhumaan transseksuaaleista, niin kaikki al-
ko miettimään, että onko se Romppainen semmonen. Ei se kyllä
missään hoidoissa käynyt.

Kun se oli tehnyt ulkomaanmatkan, se sulkeutu sinne ran-
tamökkiinsä. Tilas ruuat kirkonkylän marketin nettipalvelusta. Ku-
kaan ei nähny enää sen jälkeen Romppaista muuten kuin öisin vi-
laukselta metsissä.

Sitten kun se ei ollu tilannu ruokaa kahteen kuukauteen, kaup-
pias meni kattomaan, että onko se hengissä. Romppaista ei näkyny
missään, mutta mökistä löyty jotain vanhoja papereita, joissa pu-
huttiin jostain hirviöjumala Dagonista, ja ihmisen ja kalan sekasi-
kiöistä.

Noita-akan rangaistus

Noita-akka Falwen oli menossa kampaajalle, kun hän kampaamon
ovella törmäsi XL-malli Mimosa Hakkaraiseen, joka oli poistumassa
kampaajalta.

”Katso sinä variksenpelätti vähän eteesi”, Mimosa tiuskaisi.
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Kyllähän Falwen tiesi, että hän itse oli susiruma, ja Mimosa puo-
lestaan muodokas, jokaisen miehen märkä päiväuni. Ei se kuitenkaan
oikeuttanut Mimosaa nimittelemään häntä. Falwen päätti antaa Mi-
mosalle opetuksen.

Kampaajan tuolissa Falwen pohti, mikä olisi sopiva opetus Mi-
mosalle. Hän päätti, että anoreksia olisi sopiva rangaistus. Kun
Falwenin hiukset oli värjätty korpinmustiksi, leikattu latvoista ja
tupeerattu, hän äkkäsi Mimosan hiuksen kampaamon lattialla.

Falwen poimi Mimosan hiuksen. Kun hän oli päässyt kotiinsa
noita-akan mökkiin, hän laittoi hiuksen Barbie-nuken päähän.

Kynnet

Ensimmäisenä kiinnitän huomioni hänen tummanpunaisina kiilte-
leviin kynsiinsä. Ne ovat kuin rakennekynnet, mutta pidemmät ja
suipommat, ja ne päättyvät teräviin kärkiin. Sitten katson hänen
mustaa otsatukkaansa, muodokasta vartaloaan ja maulla valittu-
ja kasarivaatteitaan. Ihmettelen, miksi moinen kaunotar on istunut
yökerhossa pöytääni. Hän on selvästi tasoni yläpuolella.

Hän hymyilee, ja pääsen tsekkaamaan hänen hampaansa. Puh-
taan valkoiset rivistöt, kaikki hampaat tasapituisia. Puskaradiossa
varoitellaan vampyyreistä, mutta ne kuulemma tunnistaa pitkistä
kulmahampaista.

Hän vinkkaa minut mukaansa, ja menemme naistenvessaan. Ko-
pissa hän tulee aivan lähelleni, ja painaudumme toisiimme kiinni.
Hän upottaa kyntensä kaulavaltimooni, ja veri alkaa suihkuta haa-
vasta. Hän työntää kasvonsa verisuihkuun ja antaa veren virrata
suuhunsa.

Vuokralla

Seison koronamaski kasvoillani ja pistooli kädessäsi pankin kontto-
rissa. ”Muovipussi täyteen rahaa!” Toivon, ettei minua tunnisteta
äänestäni.
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Mielessäni kaikuvat sanat ”Helpostihan sinä millin vuodessa an-
saitset lauluäänelläsi.” Milli vuodessa tai menettäisin sieluni. Jos
ihminen menettää sielunsa, hänestä tulee zombin kaltainen.

Tein diilin Paholaisen kanssa. Paholainen sai sieluni ja minä yli-
inhimillisen kauniin lauluäänen. Diiliin kuului se, että Paholainen
vuokraisi minulle sieluni miljoonasta eurosta vuodessa.

Kaksi vuotta menikin hyvin. Tahkosin rahaa keikkapalkkioilla.
Sitten paljastui, että managerini kusetti minua ja olin puilla paljail-
la.

Ajattelin, että uutta yritystä vaan pesään. Minulle selvisi, että
olin mennyt muodista, ja ruma ääni oli in.

Jostain ne rahat on hankittava.

Synkroniteetti

Missäkö olin kun sain tietää? Kotona. Mä olin just lukenut jotain
kahjoa rajatietokirjaa, jossa puhuttiin synkroniteetistä. Se tarkoit-
taa sitä, että kausaalisesti riippumattomien tapahtumien välillä voi
kirjan mukaan olla merkitykseen perustuva yhteys. Jos vaikka tekee
jotain symbolisesti, se sama tapahtuu tosielämässä.

Lukemista hiukka häiritsi Ramin tietokonepelin äänet. Se pelas
jotain, joka oli sen mukaan ultratarkka simulaatio ydinsodasta. Kuu-
lemma just silloin se peli oli muodissa ympäri maailman.

Sit Rami lähti tupakalle, ja mä ajattelin, että kone on viisi mi-
nuuttia vapaana. Mä ehtisin katsoa Ylen uutisotsikot, jos vaikka bud-
jettineuvotteluista olis jotain uutta. Mä avasin Ylen sivut, ja ekana
mun silmille pomppas kuva sienipilvestä.

Korvavalo

Markus oli ostanut Vaalee OY:n korvavalot. Kyseessä oli Valkee
OY:n rip-off, mutta Markuksella ei ollut varaa merkkituotteeseen.
Hän oli kärsinyt kaamosmasennuksesta ja ajatteli, että valon kuun-
teleminen voisi auttaa.
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Markus työnsi kirkasvalokuulokkeet korviinsa, istui nojatuoliin ja
rentoutui. Hänen mieleensä nousi ajatus, että naapurin ämmän voisi
tappaa. Markus yritti työntää ajatuksen taka-alalle. Olihan naapu-
rin ämmä todellinen bitch, valitti kaikesta, mutta ei se tappamaan
oikeuttanut.

Markuksen mielessä alkoi pyöriä ”Tapa! Tapa! Tapa!” Markus
ihmetteli, oliko kaamos viemässä hänen mielenterveytensä. Eivät kai
kirkasvalokuulokkeet voineet psykoosioireita aiheuttaa.

Markus otti kuulokkeet pois korvista ja katsoi niitä. Valo välkkyi
niissä rytmikkäästi. Silloin Markus tajusi, että korvavalot morsetti-
vat.

Yö

Tämä tapahtui Antikristuksen ollessa vielä koulupoika. Eräänä ilta-
na hän meni nukkumaan tietäen, että tänäkin yönä se tapahtuisi.

Nukahdettuaan Antikristus huomasi taas olevansa valtavas-
sa, pimeässä hallissa, jota vain Helvetin lieskat valaisivat. Hänen
ympärillään oli yön kansaa: Noitia, aaveita, pikkupiruja, ihmissusia
ja vampyyreja. Kaikki juhlivat ja nauroivat repivää naurua, Rupi-
konnat loikkivat ja lepakot lentelivät. Sitten saapui hän, itse Pimey-
den Ruhtinas, Antikristuksen isä. Antikristus juoksi isäänsä luo ja
kertoi tälle, kuinka hän oli edistynyt pahuuden polulla. Isä käski
kolkolla äänellä häntä pitämään pimeyden aina sydämessään.

Sitten koitti seuraava aamu ja auringonpaiste. Antikristus heräsi
ja meni ulos käristämään nimipäivälahjaksi saamallaan suurennus-
lasilla pihalla vilistäviä muurahaisia.

Seanssi

Äiti piti meedioistuntoa, ja mä seisoin verhon takana koputtamassa
seinää. Siellä oli hienoja herroja yleisössä. Joku herttua, ja skeptikko.

Äiti sano: ”Koputa kerran, jos olet aave ja kahdesti, jos olet
demoni.” Me oltiin sovittu, että mä koputan kerran, mut mä en
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hallinnu mun kättä ja koputin kahdesti. Äiti jatko kyselemistä ja
mun käsi vastaili oman tahtonsa mukaan.

Verhon takana oli ahdasta. Mä en ois saanu liikuttaa paljoa mun
kättä, mut se, joka oli ottanu mut valtaansa ei välittäny. Verho heilu,
ja skeptikko veti verhon sivuun.

Yritä siinä selittää, että sen piti olla huijaus, mutta demoni oli
oikeesti ottanu mut valtaansa.

Nymfomaani

Kimmon vaimo oli ollut kyltymätön. ”Seksiä on niin paljon kuin
haluaa, ja vähän enemmänkin”, oli Kimmo kuvaillut avioliittoaan.
Hänellä oli ollut ongelmia pysyä vaimonsa tahdissa.

Sitten vaimo oli kuollut auto-onnettomuudessa. Kimmo oli
jäänyt kaipaamaan vaimoaan sekä seksiä tämän kanssa. Saadakseen
yhteyden vaimoonsa Kimmo varasikin ajan meediolle.

Meedio oli vanha, kurttuinen mummeli, jolla on harmaat ja kiha-
rat, lyhyeksileikatut hiukset. Istunnon aluksi meedio keskittyi. Sit-
ten meedion keho jännittyi, ja tämän silmät muljahtivat hetkeksi
ympäri.

Sitten meedio katsoi Kimmoa samoin kun tämän vaimo oli kat-
sonut ollessaan ”sillä tuulella” ja sanoi: ”Kulta, eiköhän oteta vielä
yksi erä vanhojen aikojen muistoksi.”

Meedio alkoi lähestyä Kimmoa.

Kaksintaistelupistooli

”Muista, ettet osoittele sillä ketään”, äiti sanoi Matille aamupa-
lapöydässä.

”Joo joo.” Matti muisti, mitä oli käynyt kaksi vuotta aiemmin.
Hän oli pikkuveljensä kanssa löytänyt vanhan kaksintaistelupistoolin
ullakolta. Hän oli osoittanut sillä pikkuveljeään, ja ase oli lauennut
itsestään. Ei hän mitenkään ollut pystynyt kuvittelemaan, että ase
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olisi ollut ladattu. Vanhemmat eivät vieläkään olleet päässeet yli
pikkuveljen kuolemasta.

”Tällaisia pistooleja ne merirosvot käytti.” Matti esitteli kak-
sintaistelupistoolia luokan edessä. Oli historiantunti, ja Matti oli
pitämässä esitelmää. Vanhemmat olivat vastustaneet pistoolin kou-
luun tuomista, mutta Matti oli saanut tahtonsa läpi.

Yhäkkiä Matti sai oudon mielihalun. Hän nosti pistoolin, osoitti
sillä luokkaan päin ja alkoi räiskiä.

Meedio Margareetta

Meedio Margareetta oli saanut kartanon puhdistettua pahoista voi-
mista. Ensin hän oli haamuja ja poltergeisteja karkoittaen noussut
talon yläkertaan, jossa pahuuden lähde sijaitsi.

Yläkerrassa hän oli tehnyt kynttilöistä suojaavan kehän ja teh-
nyt sen sisällä puhdistusrituaalin. Koko ajan hän oli ollut pimeiden
voimien hyökkäyksen kohteena.

Nyt kartano oli puhdas pahan vaikutuksista. Ektoplasman sii-
voamisen seinistä ja lattiasta saisi joku muu hoitaa. Margareetta
ajatteli, että pari päivää oli ollut suojasää, mutta nyt oli alkanut
pakastaa. Illalla hän rentoutuisi hiihtelemällä.

Kulkiessaan portaita alas Margareetta tunsi jalkansa lipeävän.
Hän oli liukastunut ektoplasmaan. Viimeinen asia, jonka hän tässä
maailmssa koki oli kipu, kun hänen takaraivonsa iskeytyi portaan-
reunaan.

Kulmuk Säikäpu

Kerran naapuriini oli muuttanut Kulmuk Säikäpu, ja hänen huhut-
tiin olevan vampyyri. Kaikki yliluonnollinen kiinnosti minua, joten
päätin mennä hänen luokseen vierailulle.

”Mitä sä niitä kenkiä riisut?” Kulmuk tiuskaisi, kun olin hänen
eteisessään riisumassa kenkiä. Kun kerroin olevani tietokoneohjel-
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moija, hän alkoi haukkua tietokoneita ja väitti niiden tekevän jat-
kuvasti virheitä. Ateriaksi hän tarjosi risottoa, ja ruokajuomaksi
hän jakoi yhden pienen oluttölkin kahteen lasiin. Koko ruokailun
ajan hän arvosteli pöytätapojani, joten ruokailun jälkeen katsoin
parhaaksi poistua kotiin.

Kulmuk jäi kuitenkin vaivaamaan mieltäni. Muistin vampyyrien
usein käyttävän nimenään anagrammia oikeasta nimestään. Niinpä
muodostin sanat ”KULMUK SÄIKÄPU” Scrabble-kirjaimista ja
aloin uudelleenjärjestellä kirjaimia.

”MULKKU KUSIPÄÄ.” Ilmankos.

Vuokranantaja

Mun Pengerkadun asuntoon muutti vuokralaiseks semmonen Mir-
ja. Mä olin asentanu kameran suihkuun ja valikoinu hyvännäkösen
naisen. Sit mä istuin vahtaamassa, että milloin se menee sinne.

No se meni sinne. Hyvät tissit ja hyvä perse. Mä aattelin al-
kaa runkkaamaan, mutta just ku olin saanu munan nyrkkiin, Mirja
muuttu. Siitä tuli lonkerohirviö, jolla oli kalan suu, ja ruumis liman
peitossa. Se näytti niin pirun vastenmieliseltä. Mun olis pitäny sam-
muttaa monitori, mut mä tuijotin vaan kuvotuksen yltyessä. Se oli
niin kuvottava, et multa lensi laatta.

Siinä mä istuin, housut kintussa ja yrjöt sylissä. Emmä tiedä
mitä tehdä, ku ei määräaikasta vuokrasopimustakaan voi irtisanoo.

Kaksosvauvat

Markku ja Krista olivat lapseton aviopari. Lapsettomuus vaivasi
heitä niin paljon, että he hedelmöityshoitojen epäonnistuttua pyy-
sivät apua demoni Azagtothilta. Tämä lupasi Markun ja Kristan
saavan lapsia, mutta maksuna hän ottaisi heidän vanhimman lap-
sensa ennen tämän viisivuotispäivää.

Markulle ja Kristalle syntyikin identtiset kaksoset Pasi ja Sami.
Heistä Pasi oli hitusen vanhempi, joten Krista suojeli tätä jatkuvasti.
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Pasi ei saanut leikkiä edes kehittymisen kannalta välttämättömiä
rajuja leikkejä.

Vähän ennen poikien viisivuotispäivää perhe oli laskemassa
mäkeä. Yllättäen Samin pulkka liukui läheiselle autotielle saakka, ja
poika kuoli auton yliajamana. Markku ja Krista miettivät tapahtu-
nutta, ja ainoa selitys oli, että kaksospojat olivat menneet vauvoina
sekaisin.

Nurkkakuntainen elomme

Olemme tottuneet elämään rauhallista, keskiluokkaista elämää ja
sulkemaan silmämme kaikelta, mitä universumissa lymyää.

Joidenkin asioiden on parempi pysyä piilossa. Emme pystyisi
täysjärkisinä kohtaamaan kaikkia hirveyksiä, joita maailmankaik-
keus kätkee syliinsä. Ne uhkaavat rauhallista elämänmuotoamme,
emmekä niiden tiedostamisen jälkeen pystyisi enää nukkumaan
öitämme rauhassa.

Emme halua tiedostaa, kuinka hauras elämänmuotomme on, ja
kuinka helposti jokin ulkopuolinen uhka voisi sitä niin halutessaan
järkyttää. Maailmankaikkeus on täynnä muinaisia uhkia, ja kosmi-
sessa mittakaavassa mukavan nurkkakuntainen elomme on poikkeus.

Herkät ihmiset joskus näkevät välähdyksiä kaikesta siitä hir-
vittävästä, mitä on olemassa. Kun näin Putinin eilen televisiossa,
silmissäni vilahti hetken ajan lonkerot, joita hänen poskistaan ja
leuastaan kasvoi.

Katoava liftari

Joppe oli saanut uuden auton ja oli ajelemassa sillä. Hänen rahansa
olivat riittäneet vain ladaan, mutta hän oli ylpeä kulkupelistään.

Joppe näki tien laidassa liftarin. Satoi, joten Joppe poimi lifta-
rin kyytiinsä. Kyseessä oli keski-ikäinen nainen, joka oli pukeutunut
mustiin, ja jolla oli musta huivi päässään.
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Auton kyydissä nainen kyseli, olivatko Jopen asiat yläkertaan
kunnossa. Eihän ladakuskin sopinut uskoa Jumalaan, joten Joppe
mutisi jotain epämääräistä.

Jonkun ajan päästä nainen sanoi, että hän jää kyydistä. Kun
Joppe oli hiljentämässä vauhtia, hän katsoi pelkääjän paikalle ja
huomasi naisen kadonneen.

Juuri silloin tuliterä mersu ajoi Jopen ohi, ja Joppe näki kadon-
neen liftarin sen kyydissä.

Külmale maale

Novosibirskin liepeillä oli talo, jossa huhuttiin kummittelevan. Vla-
dimir oli ottanut mallia amerikkalaisista haamujahtaajien videoista
ja perustanut oman haamujahtaajaryhmänsä Siperiaan. Niinpä hän
lähti tutustumaan kummitustaloon.

Kummitustalosta löytyi ränsistynyt huone, jossa Vladimirin mie-
lestä oli omituiset vibat. Niinpä iltamyöhällä Vladimir laittoi video-
kameran pyörimään ja käynnisti ghostboxin. Ghostbox skannasi ra-
diokanavia satunnaisesti, niin että yksi kanava oli äänessä vain suun-
nilleen sekuntin.

Kummituksen puhetta alkoikin heti tulemaan. ”Ennen... kum-
mittelin... eestiläisessä kylässä... Sitten... Stalin... siirsi... kylän...
väestön... Siperiaan... Ajattelin... että... kylään... tulee... uutta...
väestöä... alan... kummitella... heille... Mutta... tulikin... nahkatakki-
miehet... laitteiden... kanssa... Laitteet... sattuivat... Kaikki... mus-
teni... Kun... heräsin... olin... tässä... talossa... ja... täällä... olen...
siitä... asti... kummitellut...”

Enkeli

”Nyt pyydetään sinulle apua enkeleiltä”, henkinen valmentaja sanoi.
”Sulje silmäsi, hengitä syvään ja esitä mielessäsi pyyntö, että enkelit
nostaisivat sielusi värähtelytaajuutta.”
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Marjo teki kuten oli käsketty. Hän halusi sielunsa
värähtelytaajuuden nousevan mustavalkoisesta 3D:stä henki-
seen 5D:hen.

Draclin ulottuvuus oli tuhoutumassa värähtelyihin. Voiman ja
vastavoiman lain mukaisesti ulottuvuuden värähtelytaajuutta ei voi-
nut laskea dumppaamatta ylimääräisiä värähtelyjä jonnekin. Onnek-
si löytyi olentoja, jotka suorastaan janosivat värähtelyjä. Marjon sie-
lun värähtelytaajuus nousi, ja samalla Draclin lepakonsiipien värinä
rauhoittui hitaaksi sykkeeksi. Värähtelytaajuuden laskiessa Draclin
aistit terävöityivät, samoin järjenjuoksu ja kyky tunnistaa huonot
ideat.

”Osta kahdenkymmenen kerran valmennuspaketti”, henkinen
valmentaja sanoi. ”Yhteishinta 5000 euroa.”

”Wau”, Marjo ihastui. ”Ostan ehdottomasti.”

Vitutus

Illalla Manti-Mummo näki mustiin pukeutuneiden nuorten
kävelevän hautausmaalle.

”Taas huligaanit menossa kaatelemaan hautakiviä”, Manti ajat-
teli. ”Jos kuulen siellä aiheutuneen tuhoja, ilmoitan poliisille, että
ne olivat nuo.”

Kuunvalossa nuoret etenivät hautausmaan tunnelmalliseen osaan.
1800-luvulta peräisin olevia hautoja ja piikkiköynnöksiä.

Nuoret avasivat kaljapullot ja katsoivat tarkkaan, ettei korkkeja
jäänyt maahan. He olivat Mustakorpin veljeskunta, ja heillä oli eet-
tinen koodi. Hautausmaalle ei saanut aiheuttaa mitään tuhoja, ei
edes maahan jätettyä pullonkorkkia.

Kuunvalossa nuoret polttivat tupakkaa haudalla (tuhkakupin
kanssa) ja lukivat Poen runoja ääneen.

Nuorten poistuttua Gullenbergin haamun vitutus ei lakannut. Moko-
mat olivat häirinneet hänen hautarauhaansa. Vitutus oli niin kova,
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että hänen hautakivensä kaatui.

Kolme pistettä

”Hän rakensi Pirun temppelit kolmeen salaiseen paikkaan Suomessa.
Yhden hän rakensi länsirannikolle, toisen kaakkoon, ja kolmannen
vähän pohjoisempaan.”

Olen tutkinut myyttiä Pirun temppeleistä ja löytänyt oppineen,
joka uskoo niiden olevan todellisia.

”Noista kolmesta pisteestä käsin koko Suomi voitaisiin kietoa
demoniseen verkkoon, kun sen aika tulisi, ja tutkimusteni mukaan
aika on lähellä, jos temppeleitä ei tuhota.”

Mies on todella vakuuttava. Omat tutkimuksenikin näyttäisivät
viittaavan temppelien todellisuuteen.

”Ihmiset alkoivat karttaa noita paikkoja jo muinoin. Niiden pa-
huutta huokuva muisto on säilynyt suomalaisten kollektiivisessa pii-
lotajunnassa tähän päivään saakka.”

”Olemme paikallistaneet yhden temppelin Turkuun, toisen
Pieksämäelle ja kolmannen”

Vastaan nopeasti, koska asia on päivänselvä: ”Kouvolaan.”

Boomeri

Sannamari oli nuori kansanedustaja. Hän oli pyörälenkillä maaseu-
dulla, kun hänen pyörästään kumi puhkesi. Sannamarilla ei ollut
paikkausvälineitä, ja niinpä hän paikallisti lähistöltä yksinäisen ta-
lon, josta ehkä löytyisi apua.

Sannamari soitti ovikelloa, ja ovi avautui. . . Mutta voi kauhistus!
Oven oli avannut boomeri!

Haudantakaisella äänellä boomeri kysyi: ”Mitä asiaa?”
Sannamari pyysi polkupyörän kumin paikkausvälineitä, ja boo-

meri lupasi auttaa, kunhan olisi ensin nautittu kahvit.
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Sannamarin kauhuksi boomerin kahvi oli tavallista suodatinkah-
via eikä lattea rasvattomalla soijamaidolla ja rasvattomalla soijaker-
mavaahdolla. Vaivoin Sannamari sai nieltyä sumpin, mutta pakko
oli. Paikkausvälineet piti saada.

Yhtäkkiä boomeri nousi seisomaan ja huusi: ”Cthulhu R’lyeh!
Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn!”

Kiinteistövälittäjä

Pirjo oli lipeväkielinen kiinteistövälittäjä. Normaalien kohteiden
myyminen oli hänelle liian helppoa, joten hän tarkoituksella etsi ta-
loja, joita oli vaikea saada kaupaksi. Vielä ei yksikään kohde ollut
jäänyt Pirjolta myymättä.

Kerran pankki tarjosi Pirjolle taloa, jossa huhuttiin kummit-
televan. Se oli ollut pankin omistuksessa kolmekymmentä vuot-
ta, kun ostajaa ei ollut talon maineen takia löytynyt. Pankin yh-
teyshenkilö kertoi Pirjolle monien kiinteistövälittäjien ottaneen sen
välitettäväksi, huonolla menestyksellä, Jotain jäi kuitenkin kerto-
matta.

Pirjo astui taloon. Lattialaudat narisivat, ja hämähäkinseittiä
tarttui Pirjon otsaan. Narisevia portaita pitkin hän kiipesi
yläkertaan.

Yläkerran ikkuna oli rikki, ja Pirjo makasi kuolleena pihan samma-
leisessa suihkulähteessä. Ilmankos taloa ei ollut saatu myytyä.

Kesyttäjä

”Kyllä minä aina yhden kummituksen kesytän”, Liisa ajatteli.
Liisa oli ostanut talon ja kuullut vaikka kuinka monelta uudelta

naapurilta, että talossa kummitteli. Liisa kuitenkin totutti harras-
tuksenaan luonnosta vangittuja kissoja elämään ihmisten keskuu-
dessa, joten hän oli tottunut hankaliin olentoihin ympärillään.
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”Kärsiviä sieluja ne ovat”, Liisa ajatteli.
Liisa alkoi huhuilla ympäri taloa: ”Onko täällä ketään? Ei tarvit-

se pelätä.” Liisa jatkoi ystävällistä jutustelua potentiaalisille kum-
mituksille. Hän uskoi, että lempeydellä sai ihmeitä aikaiseksi. ”Ker-
tokaa vaan ongelmistanne rohkeasti. Minä autan.”

Yhtäkkiä ovi pamahti kiinni vangiten Liisan vaatehuoneeseen.
Liisa sytytti valot, ja vaatehuone oli täynnä vanhanaikaisia nais-
tenvaatteita. Sitten laatikko putosi ylähyllyltä Liisan päähän. Liisa
menetti tajuntansa...

Syödään takoja

Reino iski nyrkillä telkkaria, ja ruutuun tuli kuva jääkiekkoilijasta.
Reino oli katsomassa lätkän mm-kisoja, kun telkkari oli alkanut
reistailemaan. Onneksi Reinolla oli oma erikoisniksinsä nikottelevil-
le laitteille.

Reino sai perintönä jalkalampun, ja sen mukana tuli kirje. Kirjeen
mukaan lampun sisällä asui henki, joka antaisi kolme toivomusta,
kun lamppua hankaisi.

Reijo hankasi lamppua tiskirätillä. ”Mitään ei tapahdu”, Reino
ajatteli ihmeissään. Vaistomaisesti hän puristi kätensä nyrkkiin
ja muksaisi. Mitään ei vieläkään tapahtunut. Reino löi lamppua
kovempaa. Mitään ei tapahtunut. Lopulta Reino takoi lamppua
kunnolla.

Dzinnus heräsi kauheaan paukutukseen. Miksi jonkun piti tulla näin
häiritsemään hänen tuhatvuotista untaan? Hän päätti antaa tako-
jalle ”pienen opetuksen.”

Ruskan väriset lehdet

Jari oli kesällä muuttanut omakotitaloon. Sen pihalla kasvoi omitui-
nen puu, jonka lehdet olivat aika neliskulmaisia. Jari ihmetteli, mitä
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lajia se oli.
Tuli syksy, ja puut pudottivat lehdet. Aina sisään mennessään

Jari pyyhki kengät huolellisesti, mutta siitä huolimatta neliskulmai-
sia, punaisia lehtiä kulkeutui hänen eteiseensä. Jari panosti kenkien
pyyhkimiseen enemmänkin, mutta siitä huolimatta eteisessä oli ne-
liskulmaisia lehtiä. Jari viskoi niitä ulos, mutta niitä tuli lisää

Ruskan värisiä, neliskulmaisia lehtiä alkoi löytyä ympäri taloa.
Jari ihmetteli, kuinka se oli mahdollista ja tuli googlettaneeksi puus-
ta. Kyseessä oli Pohjois-Carolinassa, erään kunnan alueella kasvava
Paholaisenleipäpuu. Paikalliset saatananpalvojat koristelivat temp-
pelinsä puun lehdillä, kun se kutsui Saatanaa paikalle.

Tasapainoon

Maittavan hampurilaisaterian jälkeen Mirkku avasi karkkipussin ja
alkoi ahmia namuja. Kyllähän Mirkku tiesi, että ne määrät rasvaa
ja sokeria, jotka hän ahmi, olivat pahaksi hänen keholleen, mutta
tukeva ruoka ja makeat välipalat himottivat häntä niin.

Karkkipussin tyhjennyttyä Mirkku lähti ostamaan tupakkaa.
Kävely oli hiukan vaivalloista, koska kiloja oli kertynyt sen verran.

Yhtäkkiä Mirkku näki jotain hyökkäävän puskista päälleen. Se
jokin puristi Mirkun syleilyynsä. Kaulaan pisti, ikään kuin siitä olisi
imetty verta. Mirkku tuupertui.

Kun Mirkku heräsi, hän tunsi himoitsevansa ihmisverta, ja hän
tiesi, kuinka se vahvistaisi hänen ruumistaan. Mirkku kiitti onneaan.
Nyt hän himoitsi sitä, mikä olisi hyväksi hänen keholleen.

Tubettaja

Kertoisitko, mikä toi sinut vastaanotolleni?
”Mä olin kiinnostunu Cthulhusta, Suurista Muinaisista ja sem-

mosista. Mä hommasin Necronomiconin, mut en mä jaksanu lukee
sitä, enkä mä oikeestaan tajunnu siitä mitään.”
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”Sit mä löysin tubettajan, joka videoillaan selitti Cthulhut, Has-
turit ja kaikki ne silleen, että tämmönen tavan tallukkakin tajuaa.
Se oli niiiiiin hirveetä. Just se ihmisen merkityksettömyys, ja kaikki
ihaaan kauheet hirviöt. En oo saanu nukuttua sen jälkeen kun mä
tärisen yöt kauhusta.”

Ei tämä niin vakavaa ole. Necronomiconin lukeneet joutuvat
poikkeuksetta suljetulle, mutta sinun tapauksesi on lievempi. Riittää,
että kehität itsellesi trauma survivor -identiteetin ja kampanjoit, että
kirjastot laittaisivat kosmologian kirjoihin varoitustarrat.

Kääntymys

Mikko katsoi gmailinsa roskapostilaatikkoa. Sinne tulleessa viestissä
väitettiin evoluutioteorian ristiriitoineen tulleen tiensä päähän. Evo-
luutio ei kehittänyt tietoon pystyviä olioita, joten luojahypoteesi tar-
vittiin luonnontieteen tueksi.

Seuraavina päivinä uskonnollista spämmiä tuli enemmänkin.
”Kadu syntejäsi ja käy kasteella niin pelastut”, ”Totuus uushen-
kisyyden harhapolusta”, ”Ihmisarvo alkaa hedelmöityksessä” ja niin
edelleen. Saarnaajat olivat taitavia, ja Mikko alkoi vähitellen epäillä,
että ehkä viesteissä oli perää.

Sitten spämmiluukkuun tuli viesti ”Maailmanloppu tulee ihan
kohta!” Tässä vaiheessa Mikko oli jo myytyä miestä, ja hän alkoi
rukoilla kiihkeästi anteeksiantoa.

Kesken rukoilun kuului räjähdys. Mikko katsoi ikkunasta, ja
näkyi tulimeri. Enkeli soitteli tuomiopäivän pasuunaansa. Mikko ta-
jusi, ettei häntä ollut kastettu.

Paranormaali agentti

Kimmon kotona esineet siirtyilivät omituisesti, ja joskus suihku
käynnistyi keskellä yötä. Seinistä kuului outoja koputuksia. Koska
Kimmo oli tee-se-itse -mies, hän ei turvautunut asiantuntija-apuun,
vaan hankki ghost boxin.
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Kimmo kiipesi ullakolle ja käynnisti laitteen. ”Kuka täällä ai-
heuttaa kummittelua?”

Laitteen kohina muuttui sanoiksi: ”Kummittelu. . . on. . . louk-
kaava. . . termi. . . Nykyään. . . puhutaan. . . paranormaalista. . . ak-
tiivisuudesta. . . ”

”Haa! Kummitus!” Kimmo ilahtui.
”Ei. . . saa. . . sanoa. . . kummitus. . . Pitää. . . sanoa. . . paranor-

maali. . . agentti. . . ”
Kimmo oli huvittunut. ”James Bondko täällä kummittelee?”
”Se. . . on. . . paranormaalia. . . aktiivisuutta. . . eikä. . . kummit-

telua. . . Ja. . . agentteja. . . on. . . muitakin. . . kuin. . . salaiset. . .
agentit. . . . Ajattele. . . vaikka. . . kirjallisuusagentteja. . . Tai. . . etii-
kan. . . moraalisia. . . agentteja. . . ”

”Olkoon”, Kimmo huokaisi. ”Kuka sinä paranormaalia aktiivi-
suutta tuottava paranormaali agentti olet?”
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Fantasiaraapaleita

Iltasatu

”...ja niin Vexafor löi tulisella miekallaan poikki kaikki hirviön neljä
kauhistuttavaa päätä. Todettuaan hirviön heittäneen henkensä hän
astui sisään hirviön pesään ja näki siellä koteloita, jotka hirviö oli li-
mastaan muodostanut. Koteloihin vangitut haltiat Vexafor vapautti,
ja yhdestä kotelosta paljastui kaunis haltiaprinsessa, jonka luultiin
kadonneen kauan sitten. Vexafor ja haltiaprinsessa rakastuivat ja
menivät naimisiin. He elivät onnellisina elämänsä loppuun saakka.”
Äiti lopetti tarinansa.

”Äiti”, Mikalor kysyi kainosti, ”ei kai nelipäisiä hirviöitä ole oi-
keasti olemassa?”

”Ei tietenkään, kultaseni, se oli vain satua”, äiti veti peiton Mika-
lorin suippoihin korviin saakka, ”ei yhdelläkään hirviöllä ole oikeasti
enempää kuin kolme päätä. Nuku vain yösi rauhassa.”

Pohjanhovin revontulet

Lauha puhuu...

Väinö saa varmaan sympatiat puolelleen. Runonlaulajat toistelevat
hänen viisujaan, vaikka ne ovatkin valheita.
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Tosiasiassa Väinöllä ja hänen tyhjäntoimittajaporukallaan ei ol-
lut parempaa tekemistä kuin liehitellä tyttäriäni, vaikka tyttäreni
olivat ilmaisseet, etteivät ole kiinnostuneita luusereista. Pitäähän
vauraan Pohjanhovin tyttärillä joku taso olla.

Hakivat sentään humpuukisamponsa pois nurkista. Siihenkin sai
kuukauden patistella.

Kun Ilmo-Seppo oli ahdistellut tytärtäni, sanoin, että saa
tyttäreni, jos tekee koneen, joka syytää loputtomasti viljaa. Saisipa-
han muuta puuhaa. Tuli sitten luokseni mukanaan laite, joka näytti
toimivan. Hetihän minä äkkäsin, että laitteen sisällä on nopeasti
tyhjenevä säiliö.

Tämä on minun tarinani. Lauhan, jonka jälkipolvet tulevat tun-
temaan Louhena, Pohjan akkana.

Velho Romppainen

Velho Romppainen heilautti kättään. Siinä samassa ilmestyi kuk-
karuukku, pergamenttikäärö lähti lepattelemaan ilmaan ja huoneen
lämpötila laski kevätaamun tasolle.

Tähän asti magiassa oli ollut tapana, että yhtä loitsua vastasi
yksi vaikutus. Romppainen oli pyrkinyt periaatteesta eroon ja ke-
hittänyt loitsuja, joilla oli useita vaikutuksia.

Romppainen napsautti sormiaan, ja alaston maahinen ilmestyi.
Toinen napsautus, ja maahiselle ilmestyi housut. Kolmannella nap-
sautuksella ilmestyi nuttu ja neljännellä myssy.

Ketjuloitsu oli Romppaisen keksintöä. Siinä tehtiin useita pie-
niä loitsuja ja saatiin aikaan yksi kokonaisvaikutus. Vanha tapa oli
hoitaa homma yhdellä suurella loitsulla.

Romppaisen kehittelyt antoivat velhoille uusia mahdollisuuksia
ilmaista itseään magian avulla. Käytännön hyötyä niistä ei kylläkään
ollut.
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Riitti

Astelin kivikehään. Joka vuosi nuorukaisen ja neidon piti yhtyä
peltojen hedelmällisyyden takaamiseksi. Yhtyminen heijasteli sitä,
kuinka taivaan jumalat hedelmöittivät maan jumalattaret.

Kivikehän keskellä näin neidon, jonka keho oli peitetty kukkiin.
Tunnistin neidon, hän oli naapurikylän päällikön tytär. Seuraavaksi
hän kuitenkin olisi minulle maan jumalattarena.

Lakaisin kukkia tytön keholta, ja alta paljastui maidonvalkea iho.
Tunsin veren laskeutuvan haaroväliini. Laskeuduin neidon päälle,
ja hän levitti jalkansa. Työnnyin neidon sisään, ja kuin itsestään
lantioni aloitti liikkeensä.

Lopulta siemen purkautui sisältäni. Nousin pystyyn. Riitti oli ohi,
ja viljavuus oli taattu seuraavaksi kaudeksi. En kuitenkaan voinut
välttää kummastusta. Eihän tämä tuntunut sen kummemmalta kuin
runkkaaminen.

Keisarin kaarti

Nuori Arius katsoi ihaillen keisarin kaartilaisia. He marssivat kau-
pungin läpi mustapunaisissa univormuissaan, liput keihäänkärjissä
liehuen. Ketjupaidat välkehtivät vaatekappaleiden alta. Rivit olivat
suorat, ja jalat osuivat maahan yhtaikaa. He olivat niin komeita,
niin miehekkäitä. Rummut ja pasuunat soivat.

Kuudentenatoista syntymäpäivänään Arius marssi kaartin
värväystoimistoon. Hän laittoi puumerkkinsä paperiin ja sai
ketjupaidan ja mustapunaiset vaatteet. Hän odotti innolla, milloin
hän pääsee marssimaan kaupungin läpi pasuunoiden soidessa.

Arius kuitenkin ohjattiin harjoituskentälle. Hänelle annettiin
keihäs ja hänen käskettiin pistää sillä harjoitusnukkea. ”Opettele
tappamaan keisarin viholliset”, sanottiin.

”Kuuluuko tähän tappamistakin? Tahdon pois”, Arius kauhistui.
Hän ei kuitenkaan päässyt pois, sillä hän oli värväytynyt kymme-
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neksi vuodeksi.

Syntiinlankeemus

Eeva antoi Aatamille hedelmän hyvän ja pahan tiedon puusta. Aa-
tami maistoi sitä. Yhtäkkiä Aatami näki alkuräjähdyksen, tähtien
ja planeettojen synnyn, yksisoluisen elämän kehittymisen ja sen evo-
luution kaloiksi, sitten sammakkoeläimiksi, matelijoiksi, linnuiksi ja
nisäkkäiksi, ja lopulta ihmiseksi. Hän näki, kuinka koko prosessia
hallitsivat mekaaniset, persoonattomat lait. Hän näki, kuinka aivo-
jen tiedonkäsittelyprosessit synnyttivät mielen ja kuinka mieli oppi
vähitellen manipuloimaan ympäristönsä mieleisekseen.

Sitten hän näki, kuinka Jumala olikin vain ihmismielen luoma
kuvitelma. Hän kysyi, mitä mieltä koko maailman kehityksessä oli,
mutta lähemmässä tarkastelussa kysymys osoittautui tyhjäksi sana-
helinäksi. Aatamilla ei enää ollut paluuta paratiisiin, jossa ihminen
voi tietämättömyyttään kehitellä elämälle merkityksen antavia fan-
tasioita.

Jalkavaimo

Isännän mielestä naisten ei tarvitse käydä paskalla. Hän sanoo, että
kuseminen ja kuukautiset riittävät meille. Hän ei ymmärrä, että
meidän on ulostettava siinä missä hänenkin.

Odotan, kunnes isäntä on lähtenyt kaupungille ja hiivin hänen
toilettiinsa. Minulla ei ole muuta mahdollisuutta keventää itseäni.
Marmori tuntuu kylmältä paljasta takapuolta vasten. Isännän aa-
muinen krapulasonta haisee ellottavalle, eikä kärpästen pörinä pa-
ranna asiaa. Edellisestä mahdollisuudesta on useita päiviä, joten ta-
varaa tulee runsaanpuoleisesti.

Kun olen tyhjentänyt suoleni, nousen ylös ja heitän jätösteni
päälle puruja, aivan kuten isäntä tekee omille jätöksilleen. Jos hän
tietäisi minun paskantavan, seksuaalinen viehätysvoimani hänen sil-
missään laskisi, ja hän saattaisi myydä minut kaivoksiin.

304



Karnevaalit

Karnevaalipäivänä koko yhteiskuntajärjestys kääntyi ylösalaisin. Or-
jia kohdeltiin kuten ruhtinaita ja ruhtinaita kohdeltiin kuten or-
jia. Kaupungin suihkulähteet suihkuttivat viiniä kaikkien juotavak-
si. Juopuneita kohdeltiin kuin suurenkin viisauden omaavia. Oppi-
pojat olivat valmistaneet pajoissa tavaroitaan, ja he kaupittelivat
niitä kuin mestarit ikään. Vajaamielinen kruunattiin karnevaalien
kuninkaaksi, ja hän ratsasti aasilla halki kaupungin.

Kaikilla oli hauskaa. Ihmiset nauttivat siitä, että he saivat päivän
verran lomaa tavanomaisesta yhteiskunnallisesta roolistaan. He sai-
vat yhden päivän ajan käyttäytyä toisin kuin heidän tavallinen ase-
mansa edellytti.

Tikari-Telkko ja hänen joukkionsa ryöstelivät ihmisiä kuten mui-
nakin päivinä. He eivät muulloinkaan piitanneet yhtään laillises-
ta yhteiskuntajärjestyksestä, joten sen kääntäminen päälaelleen ei
herättänyt heissä minkäänlaisia tunteita.

Hopeapatonki

Astuessaan aamulla leipomoonsa Leipuri Hiivander aavisti pahinta.
Leipomon ovi oli murrettu. Sisällä pahin painajainen osoittautui
todeksi: Seinällä ollut hopeinen patonki oli poissa. Kyllähän leipo-
mukset onnistuisivat vieläkin kohtalaisesti, mutta taikaa niissä ei
olisi.

Vuorenpeikko Urgh katseli luolassaan hopeapatonkia nälkäisenä.
Hän oli yöllä hakenut sen läheisestä kylästä, ja nyt hän söisi tämän
makupalan. Kun hän työnsi hopeista herkkua suuhunsa, hän kuuli
ulkoa ääniä.

Kun Urgh meni katsomaan metelin aiheuttajaa, hän näki kolme
soturia miekkoineen. Olivat tietysti tulleet hakemaan hopeapaton-
kia. Osapuolet mulkaisivat toisiaan ja hyökkäsivät. Soturit huitoivat
Urghia miekoin, Urgh puolestaan hutki sotureita hopeapatongilla.
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Jotta jonkunlainen jännitys säilyisi, emme kerro, kumpi yhteenoton
voitti.

Keisarin uusi sukupuoli

Olipa kerran keisari, joka halusi olla keisarinna. Keisari julisti, että
se joka täyttää tämän toiveen saa painonsa verran kultaa.

Keisarin luokse saapui räätäli, joka lupasi tehdä keisarille vaat-
teet, jotka tekisivät hänestä naisen. Keisarin naiskauneus olisi kui-
tenkin vain niiden nähtävissä, jotka olisivat omaksuneet arvoliberaa-
lin ideologian.

Niinpä keisari julisti arvoliberaaliuden keisarikunnan ainoaksi
sallituksi ideologiaksi ja räätäli ryhtyi työhönsä.

Räätäli sai aikaan mekon, joka oli tehty hienoimmasta silkistä ja
sametista. Keisari puki mekon päälleen ja järjesti paraatin.

Paraatin katsojat ylistivät kilvan keisarinnan kauneutta. Kaikki
halusivat olla arvoliberaalimpia kuin kanssaihmisensä, ja suosiono-
soitukset yltyivät.

Lopulta eräs pikkupoika kysyi: ”Äiti, miksi tuolla sedällä on nais-
ten vaatteet?”

Harmoniassa luonnon kanssa

Baga katsoi lavitsaa majansa nurkassa ja havaitsi tyttärensä
heittäneen henkensä. Tyttö oli heikentynyt ravinnonpuutteen ta-
kia ja lopulta sairastunut heikkouttaan. Bagan naapurit olivat
metsästäneet niin paljon, että Bagalle ei enää saalista ollut riittänyt.

Bagan heimo eli harmoniassa luonnon kanssa. Kun heidän
väkilukunsa lisääntyi, he metsästivät enemmän ja saaliseläinten
määrä laski. Tämä puolestaan verotti Bagan heimolaisten määrää,
ja heimon väkiluku laski. Tästä puolestaan seurasi saaliseläinten
määrän kasvu.
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Kuin ihmeen kaupalla eräs Bagan pojista selvisi aikuiseksi. Hänen
jälkeläisensä aloittivat maanviljelyn. Harmonia luonnon kanssa me-
ni rikki. Enää saaliseläinten määrän väheneminen ei verottanut
väkilukua, vaan ihmiset selvisivät pellon antimilla. Niinpä Bagan
jälkeläiset metsästivät suurriistan sukupuuttoon.

Lose-lose

Seison rantakalliolla. Tuuli on juuri sopiva. Eilen linnanherran pi-
doissa tulin kehaisseeksi, että saan narun avulla lentoon laitteen,
joka on tehty kangaspalasta ja parista rimanpätkästä. Kukaan ei
tietenkään uskonut. Koko illan sain kuulla naljailuja ylöspäin roik-
kuvista naruista. Aamulla linnanherra sanoi minulle, että minun on
todistettava väitteeni.

Saan leijan lentoon. Yleisö katsoo suu auki sen kohoavan korkeuk-
siin ja pysyvän siellä. Se ei putoa alas. Olen nyt todistanut olevani
sanani mittainen. Epäilijät saavat pitkän nenän.

”Noita se on”, kuulen väkijoukosta.
”Poltetaan se roviolla”, joku toinen huutaa. Noita-huudot yl-

tyvät.
Lopulta apotti hiljentää väkijoukon ja sanoo: ”Tavaroiden

lennättäminen vaatii tosiaan paholaisen apua. Vangitkaa tuo mies!”

Jeesus ja halonhakkaaja

Kerran Hitler oli päässyt hilipitien valtakunnan diktaattoriksi. Kai-
kista valtaoikeuksistaan huolimatta Hitler oli allapäin, koska koko
valtakunnasta ei etsimisestä huolimatta tuntunut löytyvän yhtään
juutalaista kaasutettavaksi. Lopulta Hitler lupasi, että se, joka tuo
hänelle juutalaisen kaasutettavaksi, saa painonsa verran kultaa.

Jeesus sattui liikuskelemaan hilipitien valtakunnassa ja kuuli Hit-
lerin tarjouksesta. Niinpä Jeesus naamioitui juutalaiseksi, etsi rehel-
lisen halonhakkaajan ja selitti tälle suunnitelmansa.
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Halonhakkaaja meni juutalaiseksi naamioituneen Jeesuksen
kanssa Hitlerin bunkkeriin ja saikin painonsa verran kultaa. Kun
Hitler lähestyi Jeesusta kaasuttaakseen tämän, Jeesus irroitti
kyömynenänsä, joka olikin naamioitu tikari. Jeesus tappoi Hitlerin
tikarilla, ja hilipitit pääsivät diktaattorista. Halonhakkaaja sai pitää
saamansa kullan. Sen pituinen se.

Filosofin perintö

Aganus oli viettänyt koko nuoren ikänsä tutustuen muinaisten viisai-
den kirjoituksiin. Hän oli suunnitellut oppineen uraa, mutta hänen
perheensä oli vastikään köyhtynyt, ja Aganus oli täytynyt lähettää
ansaitsemaan elantonsa katapulttimiehistön apupoikana. Parhail-
laan Aganus oli miehistön mukana piirittämässä kaupunkia.

”Ammumme yläviistoon. Yritämmekö saada kivet putoamaan
kaupunkiin?” Aganus kysyi tähtääjältä.

”Ei, tähtäämme kaupungin muuriin. Kun kivi putoaa alaviistoon,
se murskaa muurin edestäpäin”, tähtääjä vastasi.

”Mutta putoaminen tapahtuu Filosofin mukaan suoraan
alaspäin”, Aganus intti. ”Filosofi kirjoitti, että esine lentää suora-
viivaisesti yhteen suuntaan kunnes impetus loppuu, ja sitten esine
putoaa suoraan alas.”

”Minä en sinun filosofeistasi tiedä”, tähtääjä vastasi, ”mutta näin
olemme oppineet tämän tekemään.”

Traditio

Saamme kaikki kiittää
Häntä sadosta
Antimia riittää
Jaaaaaarga!

Elonkorjuujuhlien laulajat pitkittivät pääjumalan nimeä saa-
dakseen sen sopimaan säveleen. Larukia asia vaivasi. Sama toistui
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muissakin lauluissa, eikä pääjumalan nimi koskaan rimmannut.
Larukin kysyessä isältään asiasta tämä vastasi, että ikiaikaisen
tradition mukaisesti Jargan nimi ei sopinut ihmisen laatimiin
sävelmiin. Näin kunnioitettiin Jargan ainutlaatuisuutta.

Kasvettuaan aikuiseksi Laruk työskenteli keisarin arkistossa. Tut-
kiessaan arkiston kiellettyä osaa hän sai selville, että vielä neljä
sukupolvea aiemmin keisarikunnassa oltiin palvottu jumalaa ni-
meltä Henefadosta. Sitten Henefadostan ylipappi oli joutunut kei-
sarin epäsuosioon, ja keisarin mahtikäskystä palvonnan kohde oli
vaihtunut.

Saamme kaikki kiittää
Häntä sadosta
Antimia riittää
Henefadosta!

Siinä oli enemmän järkeä.

Sandaalit

Pedras oli vastikään muuttanut Lodjumin kaupunkiin ja perustanut
sinne suutariliikkeen. Hän oli kehittänyt uuden kenkämallin. Uudes-
sa mallissa kengänpohjat oli kiinnitetty jalkoihin pelkästään nahka-
hihnoilla, ja ne erosivat radikaalisti vanhastaan tunnetusta umpinai-
sesta kenkämallistä.

Pedras oli saanut valmiiksi ensimmäisen parin uudenmallisia ken-
kiä ja laittanut parin näytille verstaansa eteen. Kylmälle säälle ne
eivät sopisi, mutta näin kesällä ne olisivat perinteisiä kenkiä vilpoi-
semmat.

”Hei katsokaa, joku älypää on keksinyt kengät, joissa on jo val-
miiksi reikiä”, eräs ohikulkija sanoi.

”Pelkkää reikää koko kengät”, toinen ohikulkija sanoi. ”Eiväthän
nuo pidä sadetta yhtään.”
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”Tälle suutarille en kyllä tuo kenkiäni paikattavaksi”, kolmas
ohikulkija sanoi. ”Laittaisi tietysti niihin lisää reikiä.”

Temppeli

Tikre istui alttarin vierassa mutustelemassa lounastaan, joka koos-
tui lihasta ja leivästä. Aterian jälkeen lounastaukoa olisi sen ver-
ran jäljellä, että hän ehtisi ottaa vielä erän patikia, työläisten suo-
simaa lautapeliä. Aamupäivän Tikre oli kiinnittänyt jumalpatsaita
paikoilleen. Iltapäivällä jäljellä olisi enää lattialistojen maalaus. Sit-
ten temppeli olisi valmis.

Seuraavana päivänä papit saapuisivat vihkimään temppelin
käyttöön. Sen jälkeen alttarin ympäristö olisi pelkästään papeille
pyhitettyä aluetta, jonne muut eivät saisi jalallaan astua.

Tikre mietti, kuinka kumma voima pappien lauluilla, sanoilla ja
suitsukkeella oli. Nyt hänen istumapaikkansa oli tavallista tilaa, jos-
sa voi rakennustyöläinenkin syödä ja pelata lautapeliä, mutta seu-
raavasta päivästä eteenpäin tämä tila olisi häneltä kiellettyä aluetta.

Pyhä home

Olen nyt ollut Pugakin luostarissa viikon. Kuten kaikki noviisit, olen
tehnyt pääasiassa avustavia tehtäviä, siivonnut ja laittanut ruokaa.

Eilen söin ensimmäistä kertaa pyhää hometta. Olin sen jälkeen
iltapäivän taivaallisen autuuden tilassa. En osannut autuudessani
muuta kuin maata ja nauttia Pugakin läsnäolosta. Minun pitää ope-
tella hallitsemaan mieleni niin, että voin taivaallisen autuuden tilas-
sa kommunikoida Pugakin kanssa.

Toissapäivänä vaihdoin vaippoja pyhille miehille. He ovat py-
syvässä taivaallisen autuuden tilassa eivätkä tee muuta kuin hihit-
televät. Heidät täytyy syöttääkin kuin pikkulapset.

Vanhemmat munkit ovat luvanneet minulle, että syötyäni viikoit-
tain pyhää hometta vuosikymmenten ajan minustakin tulee pyhä
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mies. Odotan innolla, että pääsen pysyvään yhteyteen Pugakin kans-
sa.

Karkkiyö

Viisivuotias Hanna heräsi iltayöstä nähtyään painajaista, jossa
hänen äitinsä kuoli. Hän hiippaili kertomaan äidilleen, että tämä
ei saa jättää häntä.

Hanna näki, että olohuoneen sohvapöydällä oli astia. Äiti ja isä
ottivat siitä tämän tästä jotain värikästä ja laittoivat suuhunsa.
”Syövät karkkeja minulta salaa”, Hanna tuohtui.

Hanna näki keittiössä avatun makeispussin ja otti siitä karkin.
Hän ei tiennyt, että ne olivat aikuisten taikakarkkeja. Jos lapsi syö
kolme sellaista, hammaspeikko tulee ja tuhoaa hampaat.

Hanna laittoi karkin suuhunsa. Se maistui hyvältä. Hän söi vielä
toisen.

Kun Hanna oli laittamassa kolmatta karkkia suuhunsa, äiti tuli
keittiöön: ”Hanna, ei saa ottaa karkkeja ilman lupaa.”

Raudan väki

Seppo Raunappi oli unohtanut tikarinsa ahjon reunalle. Kun hän
tikarin jäähdyttyä tutki sitä, hän huomasi, että siitä oli tullut
vähemmän hauras kuin tavallisesta karkaistusta teräksestä. Hän
päätteli, että jos karkaistua terästä lämmittää jonkun verran ja an-
taa jäähtyä hitaasti, saa ihanteellista terästä.

Raunappi ottikin koepalan teräksestä ja alkoi karkaista sitä tar-
koituksenaan toistaa tikarin käsittely.

Raudan haltijat tarkkailivat Raunapin toimia nyrpeinä.
Kyllähän he mielellään auttoivat seppää valmistamaan taidok-
kaita teräsesineitä, mutta että koepalaa. Eihän koepalasta tulisi
tarvekalua, vaan aivan turha möhkäle. Ei, he eivät pelaisi yhteen.
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Raunappi nosti savuavan koepalan kylmävesisaavista. Kummal-
lista, se ei ollut karaistunut, vaikka hän oli tehnyt kaiken kuten ta-
vallisesti.

Ripitys

Larda: Anteeksi, livahdan aina kuuntelemaan, kun puhutte torilla.
Minäkin tahdon tulla viisaaksi kuten te.

Filosofi: Jaahas. Minkäs alan ihmisiä olet?

Larda: Olen orja. Teen käsitöitä isäntäni myytäväksi.

Filosofi: Onko isäntäsi rikas?

Larda: Ei, hänellä on vain kolme orjaa.

Filosofi: Käsityöorjat ovat kalliita. Isäntäsi varmaan joutui
säästämään pitkään ostaakseen sinut.

Larda: Niin...

Filosofi: Ja sinä palkitset isäntäsi säästäväisyyden luuhaamalla to-
rilla sen sijaan, että ahkeroisit tuottamassa voittoa isäntäsi si-
joitukselle. Miltä luulisit isännästäsi tuntuvan, jos hän tietäisi
sijoituksensa huitelevan ties missä?

Larda: Ei varmaan hyvältä...

Filosofi: Isäntäsi on varmaan huolestunut sijoituksensa puolesta.
Sinun pitäisi vähän ajatella isäntäsi tunteita ja palata ahke-
roimaan.

Larda: Niin...
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Taikuuden tiede

Rumpotus oli juuri valmistunut Taikayliopistosta. Hän kävi mie-
lessään läpi tekemiään valintoja.

Hän oli hylännyt Luontokommunikaation koulukunnan. Sen kan-
nattajat uskoivat magian olevan kommunikaatiota Äiti Maan kanssa.
He olivat hyviä loitsuissa, jotka pyrkivät tasapainoon luonnon kans-
sa, mutta välttelivät loitsuja, joita heidän teoriansa ei selittänyt.

Sellaisia loitsuja käytti Syvävirtauksen koulukunta, joka uskoi
magian olevan todellisuuden peruskudoksessa virtaava voima. He
kuitenkin loitsivat kuin itseoppineet velhot, eivätkä heidän abstrak-
tit teoriansa olleet kytköksissä käytännön loitsimiseen.

Rumpotus oli valinnut Holistisen koulukunnan. Se käytti kaik-
kien muiden koulukuntien teorioita, vaikka ne olivat ristiriidassa kes-
kenään. Rumpotus ojensi kätensä, ja tulipallo ilmestyi. Hän ei tosin
käsittänyt, mitä siinä tarkalleen ottaen tapahtui.

Petomaani

Kitro seisoi salmiakkikuvioidussa puvussa kuninkaan edessä. Häntä
pelotti. Jos hän ei nyt onnistuisi, kuningas antaisi teloittaa hänet.

Kitro ei ollut tuntenut isäänsä, mutta hänelle oli kerrottu isän
olleen hovinarri. Isän erikoisnumero oli ollut piereskely. Isä oli pys-
tynyt pieraisemaan milloin tahansa, ja kuningas oli usein laittanut
hänet esittelemään taitojaan. Sitten isä oli vienyt pierujen salai-
suuden mukanaan hautaan ja kuolinvuoteellaan paljastanut hänellä
olevan avioton poika.

Kuningas oli haetuttanut aviottoman pojan, Kitron, ja käskenyt
hänen jatkaa isänsä tointa.

Hiki helmeili Kitron ohimolla. Hän yritti ponnistaa pierua, mut-
ta sitä ei tullut. Lopulta takapuolessa alkoi tuntua painetta. Kitro
ponnisti lujempaa. ”Pfffft.” Äh, se olikin tuhnu.
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Sielusta kultaa

Katupoika Ragum näki Pontificuksen asunnon ulko-oven olevan raol-
laan. Pontificuksen kerrottiin pelonsekaisin kuiskauksin olevan tran-
subaatikko. Transubaatikot olivat salainen veljeskunta, jonka huhut-
tiin osaavan muuttaa epäjaloja metalleja kullaksi. Ragumin aivoissa
heräsi toive, että ehkä Pontificus ottaisi hänet oppipojakseen.

Astuttuaan sisälle Ragum näki Pontificuksen syventyneenä val-
tavan kirjan ääreen.

”Onko tuo se kirja, jossa kerrotaan, kuinka epäjaloja metalleja
voi muuttaa kullaksi?” Ragum kysyi.

Pontificus kääntyi Ragumiin päin ja vastasi: ”Lyijyn muuttami-
nen kullaksi on vain vertauskuva, jolla kuvataan sielun muuttamista
Jumalalle kelvolliseksi. Me transubaatikot pyrimme oman mielem-
me puhdistamiseen. Tämä kirja kertoo moraaliseksi kasvamisesta
käyttäen aineiden muuttamista toisikseen vertauskuvina.”

”Moraalia... ihan homoa!” Ragum huusi ja juoksi ulos.

Sidottu

Hobitti Lorri makasi maassa sidottuna. Örkit olivat vanginneet
hänet ja aikoivat syödä hänet. Ne virittelivät tuliaan vähän mat-
kan päässä.

Lorri rimpuili köysissään ja yritti saada siteitä avautumaan. Rim-
puillessaan Lorri tajusi, että hän itse asiassa tykkäsi siitä, miltä
köydet tuntuivat ranteita vasten. Ne estivät hänen liikkumisensa ja
hankasivat ranteita ihanasti.

Jossain takaraivossa Lorri muisti vaaran, mutta avuttomuuden
tunne sai hänet kiihottumaan. Hän nautiskeli siitä, että köydet
pysäyttivät kaikki hänen yrityksensä liikkua, ja hän tunsi lämpimän
olon leviävän kehoonsa. Lorrista tuntui kuin hän olisi ollut kohdussa.

Silloin örkit saivat nuotionsa valmiiksi. Eräs niistä lähestyi Lorria
ja katkaisi tämän kaulan valtavalla, mustalla kirveellä.
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Uhrilahjat

Sanchez tanssi nuotion ympärillä. Tanssiessaan hän poimi kanan
häkistä, katkaisi sen pään ja heitti ruumiin nuotioon.

Tesatz näki savun kohoavan luokseen ja materialisoituvan
päättömäksi kanaksi. Jo kolmastuhanneskuudessadasseit-
semäskymmenesneljäs kanauhri tässä kuussa. Kyllähän Tesatz
ymmärsi palvojiensa tarkoituksen: Kun jumalalta pyytää jotain, ju-
malalle täytyy myös antaa jotain. Tesatz kuitenkin ihmetteli, mitä
hänen palvojansa kuvittelivat hänen tekevän kaikilla päättömillä
kanoilla.

Uhraisivat mielummin neitsyitä. Taivaassa oli yksinäistä, ja
Tesatz olisi nauttinut neitsyen seurasta. Mutta ei se onnistuisi. Jos
hänen palvojansa uhraisivat neitsyitä, he joutuisivat ongelmiin lain
kanssa. Jotain kuitenkin täytyisi keksiä.

Sanchez näki nuotion roihahtavan rovioksi. Liekit muodostivat suun,
joka sanoi: ”Pornolehtiä. Uhratkaa minulle pornolehtiä.”

Sukupolvelta toiselle

Kar-El tanssi rummutuksen tahdissa. Pitkä askel. Lyhyt askel.
Kar-El laittoi tunnetta tanssiinsa, ja hän tunsi, kuinka jumalan
henki valtasi hänen kehonsa. Silloin hän lakkasi noudattamasta
koreografiaa ja tanssi hengen valtaamana. Koreografia oli täyttänyt
tehtävänsä jumalan hengen houkuttelijana, ja sitä ei enää tarvit-
tu. Kar-Er väätelehti ekstaasissa kunnes kaatui maahan voipuneena.

Dur-El tanssi rummutuksen tahdissa. Pitkä askel. Lyhyt askel. Hän
toisti huolellisesti perinteisen koreografian. Usko vanhoihin juma-
liin oli kadonnut useita sukupolvia sitten, mutta jumalten tanssi oli
säilynyt kevätpäiväntasauksen perinteenä. Koreografiat kulkivat pe-
rimätietonsa sukupolvelta toiselle.
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Lyhyt askel. Taputus. Dur-El lopetti tanssin tyytyväisenä, kuin-
ka tanssi oli mennyt täsmälleen koreografian mukaan. Perinteistä
täytyi pitää kiinni.

Ostoksilla

Tekar astui jumalia myyvään kauppaan. Kullasta valmistetut juma-
lat katselivat häntä hyllyiltä jalokivisilmillään.

”Mene pois. Jumaliemme hinnat alkavat 1000 kultarahasta”,
myyjä tuli hätistelemään häntä pois. ”Mene korttelin päähän, siellä
myydään jumalia, jotka sopivat budjettiisi.”

Tekar astui kauppaan. Kirjavasti maalatut puujumalat katselivat
häntä hyllyiltä.

”Durak on suosituin jumalamme”, myyjä sanoi. ”Häntä palvo-
taan valelemalla viinillä päivittäin.”

Tekar ajatteli, että Durak alkaa löyhkätä parissa viikossa eltaan-
tuneelle viinille ja pyysi toista suositusta.

”Tässä olisi Polark”, myyjä opasti. ”Häntä palvotaan ripottele-
malla kukan terälehtiä päälle viikoittain. Hyvä onni on taattu, kei-
sarillakin on Polark. Kalliimpi malli vain.”

Tekar ajatteli, että onpa palvonta vaivatonta ja osti halvan pui-
sen Polarkin.

Torni

Evhaj sai taivaiset tehtävät suoritettua loppuun ja katsoi luomiaan
olentoja. Hän näki olentojen perustaneen kaupungin ja rakentavan
korkeaa tornia. Evhaj tajusi olentojen teknologian tason nousseen
niin korkeaksi, että olennot pärjäsivät maailmassa ilman jumalaan-
sa.

”Mihin he tarvitsevat minua nyt!” Evhaj tulistui. Ensireaktio-
naan hän aikoi jakaa olennot eri kieliä puhuviin, riitaisiin kansoihin.
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Tapellessaan keskenään olennot joutuisivat rukoilemaan apua Evha-
jilta.

Ennen toimeen ryhtymistä Evhaj vilkaisi salia, jossa olennot te-
kivät laskelmia.

”He ovat keksineet differentiaalilaskennankin! Niinpä tietys-
ti, eiväthän tornin lujuuslaskelmat muuten onnistu. Ovatpa he
näppäriä.”

Ylpeys olentojen menestyksestä täytti Evhajin. Mitäpä muuta
luoja voisi toivoa, kuin että hänen luomansa olennot kasvavat, ke-
hittyvät ja itsenäistyvät.

Tuomiolla

Jumala: Uskoitko minuun ennen kuolemaasi?

Ateisti: Ee...en.

Jumala: Miksi et?

Ateisti: Et antanut todisteita olemassaolostasi. Tein parhaani tie-
tokyvylläni, ja silloin vaikutti siltä, että Jumalaa ei ole.

Jumala: Uskotko nyt minuun?

Ateisti: Nyt näen, että tuonpuoleinen on olemassa, ja se asettaa us-
komukseni uuteen valoon. Et tosin ole vielä antanut todisteita
esimerkiksi kaikkivaltiudestasi.

Jumala: Tervetuloa taivaaseen. Taivas on sinunlaisillesi.

* * *

Jumala: Uskoitko minuun ennen kuolemaasi?

Uskovainen: Kaikesta sydämestäni!

Jumala: Eihän sinulla ollut silloin mitään todisteita olemassaolos-
tani.
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Uskovainen: Kun usko on vahva, se ei kaipaa todisteita.

Jumala: Et siis oppinut maan päällä läksyäsi. Mars kiirastuleen
siitä! Siellä on sinunlaisillesi koulu, jossa opetellaan rationaa-
lista uskomuksenmuodostusta.

Vääräuskoisvero

”On aika maksaa vääräuskoisvero. Viisi kultarahaa.”
”Mutta pyhien kirjoitustenne mukaan vero on kahdeskymmenes-

osa tuloista.”
”Hiljaa, koira! Vääräuskoisilla ei ole oikeutta tulkita pyhiä kir-

joituksia.”
Klambistien valtakunta oli päättänyt periä Lakanilta kolmas-

osan hänen tuloistaan vääräuskoisverona. Lakan, vaikka olikin us-
konnoltaan pirasti, tunsi klambistien pyhät kirjoitukset paremmin
kuin useimmat heistä, ja niiden mukaan sopiva vääräuskoisvero oli
kahdeskymmenesosa.

Klambistien yhteiskuntajärjestys perustui heidän pyhiin kirjoi-
tuksiinsa, mutta heidän pappinsa tulkitsivat kirjoituksia miten sat-
tui. Klambisteilla oli oikeus viedä pappien väärät tulkinnat us-
konnollisen tuomioistuimen ratkaistaviksi, mutta oikeusprosessi olisi
vaatinut uskontulkinnan esittämistä pyhistä kirjoituksista, ja siihen
ei pirastilla ollut oikeutta.

Kolmannes, se oli paljon se. Lakan joutuisi lopettamaan oliivi-
bisneksensä kannattamattomana.

Poikarakkautta

Kerran lohikäärme oli siepannut ritari Kornenblomin rakasta-
jan, ritari Spietzeigin. Kuultuaan tapahtumasta Kornenblom puki
välittömästi ylleen haarniskansa, otti miekkansa käteensä ja lähti
pelastusretkelle.
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Kornenblom taisteli tiensä läpi peikkometsän, jättiläisten tasan-
gon, maahiskorven, kalmansoiden ja lumotun lehdon. Minne Kornen-
blom menikin, hänen miekkansa raivasi tien eteenpäin. Koko ajan
Kornenblomin mielessä välkkyi kielletty rakkauden kohde, Spietzeig.
Kornenblom tiesi, että Spiezeigin sukupuolen takia hänen pelastus-
retkeään ei laskettaisi uroteoksi, mutta miehen rakkaus mieheen ajoi
Kornenblomia eteenpäin.

Lopulta Kornemblom lähestyi lohikäärmeen luolaa. Hän puristi
miekkaansa kädessään ja valmistautui ratkaisevaan taisteluun. Saa-
vuttuaan luolan suuaukolle hän näki Spietzeigin istuskelemassa luo-
lan ulkopuolella.

”Moi, kulta. Mä tapoin sen lohikäärmeen jo”, Spietzeig sanoi.

Kunnian miehet

Lirdo oli irroittatutunut taistelusta ja hiipinyt torniin. Paikallistet-
tuaan vastustajansa Lirdo astui miekka kädessään tämän näkyville.
Hän tiesi Djugun kunnian mieheksi. Djugu hyökkäsi miekkansa kans-
sa. Pistoolinsa Djugu jätti koteloon.

Lirdo ja Djugu rakastivat samaa naista, ja siksi Lirdo miehineen
oli hyökännyt Djugun linnaan.

Kerta toisensa jälkeen miehet hyökkäsivät toistensa kimppuun.
Vielä tunnin kumpikin taisteli yhä haavoista välittämättä.

Yhtäkkiä Djugu putosi hengettömänä maahan. Lirdo tuijotti in-
hontunteen vallassa aseenkantajaansa. Pojanketale oli ampunut Dju-
gua selkään.

Lirdo katsoi vuoroin Djugon ruumista, vuoroin poikaa. Hän ajat-
teli, että hänellä oli enemmän yhteistä niiden kanssa, jotka pelasivat
hänen kanssaan samoilla säännöillä kuin niiden kanssa, jotka olivat
hänen puolellaan.
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Atlantistakin mahtavampi

Olet ehkä kuullut Hyperborean sivilisaatiosta, joka saavutti mahta-
vat tiedot salatuissa opeissa. Sen jälkeen tulivat Atlantiksen ja Le-
murian sivilisaatiot, jotka loistivat mahdissa ja tietämyksessä. Nämä
kolme eivät kuitenkaan vedä vertoja Lännen sivilisaatiolle, joka tuli
näiden jälkeen.

Lännen oppineet valjastivat palvelukseensa aineen perusosasiin
kätketyn energian ja käyttivät tuota energiaa salattuihin tarkoi-
tuksiinsa. He selvittivät kuinka kuhunkin kasviin ja eläimeen on
kätketty tieto tämän rakenteesta ja loivat tuon tiedon perusteella
useista eläin- ja kasvilajeista hirvittäviä sekasikiöitä.

Lännen sivilisaatio hallitsi koko maailmaa, ja salattujen oppien-
sa avulla he valjastivat kaikki kansat valmistamaan käyttöesineitä
itselleen.

Nämä ovat vain esimerkkejä Lännen sivilisaation mahdista, jolle
sen edeltäjät eivät pärjää.

Boj

”Palvojani ovat kovakalloisia tampioita”, Evhaj kirosi. ”Palvovat mi-
nua sokeasti, vaikka tekisin mitä.”

”Ihminen on itsekäs”, vastasi Anataas. ”Anna minun koetella
palvojaasi Bojia, niin hän tulee järkiinsä.”

Anataas lähetti tulipalon tuhoamaan Bojin omaisuuden ja hir-
mumyrskyn tappamaan hänen perheensä. Kaiken tämän hän naa-
mioi Evhajin tekosiksi. Omaisuuden ja perheen menetyksestä huoli-
matta Boj palvoi Evhajia.

Seuraavaksi Anataas lähetti paiseita ja syyliä runtelemaan Bojia.
Vaikka Bojin keho oli runneltu, yhä vain hän ylisti Evhajia.

”Katso nyt, hän ei tullut järkiinsä”, Evhaj sanoi Anataasille.
”Vaikka hän luulee minun raunioittaneen itsensä, yhä hän palvoo
minua.”
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Anataas vastasi: ”Odotas vain. Seuraavaksi lähetän hänen rie-
sakseen vitsauksista suurimman, teologisen väittelyn.”

Tulkitsija

Mervi ei uskonut Jumalan olemassaoloon. Tai kyllähän hän itse
väitti uskovansa Jumalaan, mutta hän tulkitsi uskonnon niin symbo-
lisesti, etteivät hänen uskomuksensa viitanneet mihinkään konkreet-
tiseen jumalolentoon. Jumala symbolisoi hänelle suurta tuntematon-
ta, sitä että ihminen ei ymmärrä kaikkeutta. Jeesuksen sovitustyö
ristinkuolemineen oli hänelle symboli sille, että ihmisen tuli olla ar-
mollinen kanssaihmisilleen, ja pyhä henki symbolisoi hänelle uskon-
nollisten tunteiden jakamista muiden kanssa. Ehtoollisellekin Mervi
osallistui viikoittain, mutta hän tulkitsi sen symbolisoivan ihmisen
anteeksiantoa itselleen.

Eräänä päivänä taivaat aukesivat, ja enkelit laskeutuivat alas
soittamaan tuomiopäivän pasuunoitaan. Hirmumyrskyt ja tornadot
runtelivat Maapalloa, ja hyökyaallot tuhosivat kaupunkeja.

”Tämä symbolisoi ihmisen voittoa omista alhaisista vieteistään”,
Mervi ajatteli.

Kalmanmaa

Hobitit Lorri ja Mippi olivat ylittämässä Kalmanmaata. He olivat
viemässä mahtirannerengasta Kalmanmaan toisella puolella sijait-
sevaan tulijärveen. Kalmanmaa vilisi örkkipartioita, joilta hobittien
piti piileskellä. He juoksivat kitukasvuisen pensaan takaa seuraavan
kitukasvuisen pensaan taakse aina kun örkkipartioiden silmä vältti.

Erään pensaan takana Lorri sanoi: ”Kuule Mippi, multa meinaa
tulla paskat housuun. Pitää pysähtyä hetkeksi, että saan tehtyä tar-
peeni.”

Ähisten Lorri veti housut nilkkoihin ja alkoi vääntää torttua.
Tällä kertaa uloste oli löysänpuoleista, ja sitä tuli ja tuli, valtavien
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ääniefektien saattelemana. Pierujen paukkeessa ripuli valui maahan
Lorrin toimittaessa tarpeitaan.

Lorrin ähinä ja paskan raikaaminen kiinnittivät ohi kulkevan
örkkipartion huomion, ja örkkipartio vangitsi hobittimme.

Sulhanen

Pääsen vihdoin puristelemaan Krystanan isoja tissejä. Läpi
hääjuhlallisuuksien himoitsin niitä, kun olin nähnyt hänen runsaan
povensa hänen häämekkonsa läpi. Nännipihat ovat suuret ja tum-
mat, juuri sellaiset mistä pidän.

Valtakuntamme liittoutuivat ihan äskettäin, ja liiton sitovuu-
den varmistamiseksi minun, oman valtakuntani kruununprinssin, ja
Krystanan, oman valtakuntansa prinsessan, piti mennä naimisiin.
Onneksi Krystana osoittauti mitä viehättävimmäksi neidoksi.

Katson Krystanan häpyä. Pillunkarvat ovat kokonaan ajellut,
kuten hänen valtakunnassaan on tapana. Häpyhuulet ovat ulkonevat
ja näyttävät kutsuvilta. Oma miehuuteni on jo noussut loistoonsa.

Kun työnnyn Krystanan sisään, näen kyyneleet hänen sil-
missään. Hänen silmänsä olisivat kauniit, jos ne eivät olisi niin su-
rumieliset. Hänelle tämä on pakkoavioliitto.

Luvattu maa

Pefak eli aavikolla. Toimeentulo oli niukkaa. Usein hänen kansansa
näki nälkää.

Kerran Pefak näki unessa kristallikaupungin ja kuuli äänen:
”Olen uusi jumalasi Kora. Näet kristallikaupungin. Se sijaitsee vil-
javine peltoineen kolmen vuoren ympäröimässä laaksossa. Kansasi
voi asettua sinne. Kulkekaa kolme kesää ja kolme talvea itään, niin
löydätte sen.”

Pefak puhui väkevästi kansalleen ja kertoi näystä. Kansa valitsi
hänet johtajakseen ja lupasi seurata häntä.
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Niin kansa taivalsi kolme kesää ja kolme talvea itään. He kulki-
vat läpi viidakoiden, metsien sekä autiomaiden ja saapuivat kolmen
vuoren ympäröimään laaksoon.

Laakso paljastui autiomaaksi, ja autiomaan reunalla oli pie-
ni pyhäkkö. ”Koralle, pilailijoiden jumalalle”, pyhäkön oviaukon
yläpuolella luki.

Limbo

Heräsin kauniilla kedolla. Oloni oli rauhallinen, mutta se-
littämättömän surumielinen. Näin vierelläni miehen, ja hän lausui:
”Olen Sokrates. Tervetuloa Helvettiin.”

”Helvettiin?” ihmettelin. ”Olenko kuollut? Jos tämä on Helvetti,
miksi täällä on niin rauhallista?”

”Tämä on Helvetin ensimmäinen aste, Limbo”, Sokrates vastasi.
”Täällä ei ole tuskaa, vain kaihoa. Tänne joutuvat kuoltuaan ne,
jotka elivät hyveellisesti, mutta saamatta kristillistä kastetta.”

”Kastettiinhan minut vauvana”, ihmettelin.
”Ai sinä olet niitä”, Sokrates sanoi. ”Annas kun selitän. Jotta

kaste olisi pätevä, sen pitää olla papin antama. On erityinen vaa-
timus, joka ihmisen pitää täyttää voidakseen olla pappi Jumalan
silmissä. Sinut kastanut niin kutsuttu pappi oli varmaan. . . ”

”. . . nainen”, tajusin.

Mikael

Yhtäkkiä huoneeseeni ilmestyi kirkkaus ja lihava, musta nainen.
”Olen arkkienkeli Mikael”, nainen esittäytyi.
”Et näytä yhtään häneltä”, protestoin.
”Ylhäältä kävi käsky”, nainen vastasi. ”Enkelit ovat vanhastaan

olleet valkoisia miehiä, ja uuden asetuksen mukaan meidän täytyy
ottaa monimuotoisempia hahmoja.”
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”Tuo selittää sukupuolesi ja ihonvärisi”, vastasin. ”Entä liha-
vuus?”

”Saman käskyn mukaan meidän täytyy levittää hyväksyntää
myös ylipainoisia kohtaan”, enkeli vastasi. ”Positiivinen kehonku-
va, näet.”

”On minulla sinulle tehtäväkin”, enkeli jatkoi. ”Kirjoitamme
Raamattua uusiksi, paremmin vastaamaan tätä aikaa. Vanhastaan
naista on syytetty synnin tuomisesta maailmaan. Tehtäväsi on kir-
joittaa syntiinlankemuskertomus uusiksi niin, että käärme puhutte-
lee Aatamia ja Eevaa yhtaikaa, ja he päättävät maistaa hedelmää
yhdessä.”

Jumalan ilmoitus

Eräänä päivänä taivaalta kuului ääni: ”Olen Jumala, tai Allah, ku-
ten minua kutsutte. Ilmoitan, että Islam on oikea uskonto, ja Isisin
tulkinta Islamista on oikea. Lukekaa Koraania.” Jokainen Maapallon
asukas kuuli ilmoituksen omalla kielellään.

Aluksi syntyi kriisi. Juuri kukaan ei voinut uskoa, että Jumala
on julma sadisti, joka oikeuttaa silmittömän väkivallan.

Ateistit päätyivät siihen, että kyseessä on alienien suorittama
ihmiskoe. Fundamentalistikristityt uskoivat kyseessä olevan demoni,
joka koettelee ihmiskuntaa. Enemmistö päätyi kuitenkin uskomaan,
että kyseessä oli luonnonilmiö, ukkonen, ja se, että ääni vaikutti
muodostavan sanoja, oli vain kummallinen yhteensattuma.

Yhteistä kaikille oli, että juuri kukaan ei vaihtanut uskontoaan
tai maailmankatsomustaan ilmoituksen takia.

Amuletti

”Vielä yksi asia”, matematiikan väitöskirjani ohjaaja sanoi, kun olin
poistumassa hänen luotaan. ”Tässä on kabbalistinen amuletti. Tein
sen sinulle. Pidä sitä aina kaulassasi.”
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Sain pienen kaulapussin, jonka sisällä oli täynnä maagisia symbo-
leja oleva paperinpala. Enkelien nimet tunnistin, samoin heprealaiset
kirjaimet alef ja beth joukko-opin kurssilta. Suuri osa symboleista
oli minulle tuntemattomia.

”Se suojelee sinua hallinnollisilta nakeilta.”
Kun yliopiston hallintohenkilökuntaa oli vähennetty

säästösyistä, jatko-opiskelijat olivat saaneet osa-aikaisia hallin-
nollisia tehtäviä, kuten matemaatisen yhdistyksen sihteerintoimia
ja tutkijakoulun jäsenrekisterin ylläpitämistä.

”Voit nyt keskittyä väitöskirjasi tekemiseen täysipäiväisesti.”

Pidin amulettia aina kaulassani. Opiskelijatoverini saivat hallinnol-
lisia nakkeja, mutta minä olin koko jatko-opiskeluaikani turvassa
niiltä.

Golem

”Magian suhde uskontoon on sama kuin teknologian suhde tietee-
seen”, rabbi Judah julisti. ”Otetaan esimerkiksi mikroaallot. Eihän
kukaan muuten uskoisi, että ympärillämme on jotain näkymättömiä
mikroaaltoja, mutta kun niiden avulla saadaan tehtyä mikroaalto-
uuni, niin johan se todistaa mikroaaltojen puolesta.”

”Samoin Maan pyöreyden todistaa se, että lentokoneiden reitit
voidaan Maan pyöreys -teorian avulla suunnitella tehokkaiksi. Sekin
on eräänlaista teknologiaa.”

”Jumalan olemassaolon todistaa se, että Kabbala toimii. Kym-
menen sefirothin teoria puhuu Jumalan luonnosta, mutta sen avulla
voidaan myös tehdä kabbalistista magiaa.”

Rabbi Judah mumisi jotain ja piirsi tikulla heprealaisia kirjai-
mia edessään olevaan mutakasaan. Mutakasa muotoutui itsestään
ihmishahmoksi. Ihmishahmo nousi pystyyn ja kumarsi Judahille.
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Saatana

Saatana marssi Pride-kulkueen kärjessä. Saatanan oli käynyt homo-
ja sääliksi, ja hän oli järjestänyt homojen oikeuksia ajavan liikkeen
länsimaidenlaajuisesti.

Jumala oli tarkoittanut seksin miehen ja naisen väliseksi. Luodes-
saan seksin Jumalalle ei ollut tullut mieleenkään, että kaksi miestä
tai naista voisi harrastaa sitä. Kun ihmiset olivat kuitenkin harrasta-
neet homoseksiä, Jumala oli säätänyt sen synniksi. Saatana ajatteli,
että Jumala usein fiksoitui omiin suunnitelmiinsa, ja Saatana joutui
pitämään ihmisen puolta sellaisissa tilanteissa.

Saatana näki edessään kaksi miestä, joilla oli kätkettynä lauk-
kuihinsa kyynelkaasupulloja. Lukiessaan miesten ajatukset Saatana
sai selville, että miehet aikoivat tehdä Jumalan työtä, iskun kulku-
eeseen. Niinpä Saatana vietteli läheisen poliisipartion tarkastamaan
miesten laukut.

Maanviljelyksen jumala

Pokil oli Sinatin temppelissä tekemässä risteytyskokeita. Hän oli
risteyttänyt sinisiä ja punaisia plomkukkia ja saanut violetteja
plomkukkia. Annettaessa violettien plomkukkien tuottaa jälkeläisiä,
neljännes jälkeläisistä oli sinisiä, neljännes punaisia ja puolet violet-
teja. Pokil ajatteli, että tämä oli merkittävä löytö.

Kymmenen sukupolvea aiemmin Sinatin temppelissä oltiin pal-
vottu Sinatia maanviljelyksen jumalana. Vähitellen oltiin huomattu,
että tutkimustieto edesautoi maanviljelystä enemmän kuin Sinatille
annetut uhrilahjat. Temppeli oli muuttunut palvontapaikasta tut-
kimuslaitokseksi. Aluksi tutkimusta oltiin pidetty uutena palvonta-
muotona, ja uskonnollinen painolasti oli karissut vähitellen. Sinatin
nimikin tarkoitti nykyään maanviljelyksen tutkimusta.

Pokil dokumentoi tutkimustuloksensa kirjakääröön, jonka hän
sijoitti vanhan Sinatin patsaan jalkojen juureen. Sen verran perin-
teistä pidettiin kiinni.

326



Pääsiäisnoitatyttö Drusilla

Oli pääsiäisnoitatyttö Drusillan kymmenvuotissyntymäpäivä. Hänen
äitinsä, pääsiäisnoita Drusinella oli luvannut, että kun Drusilla
olisi kymmenvuotias, hän ottaisi Drusillan pääsiäisenä mukaan-
sa pääsiäisnoitapitoihin Kyöpelinvuorelle. Drusillaa oli innostunut.
Pääsiäisen oli alle kaksi kuukautta. Pitoihin lennettäisiin luudilla, ja
Drusilla osasikin jo lentää luudalla. Harjoitusmatkoilla hän pysyi jo
äitinsä vauhdissa.

Äiti tuli puhumaan Drusillalle: ”On yksi juttu, joka pitää tehdä
ennen kuin pääset Kyöpelinvuorelle. Sinun täytyy luvata sielusi Saa-
tanalle.”

Drusilla säikähti. Hän tiesi, että Saatana oli pahuuden ruhtinas,
ja hän oli tottunut ajattelemaan, että hän ja hänen äitinsä olivat
kilttejä pääsiäisnoitia.

”Kaikki noidat ovat luvanneet sielunsa Saatanalle”, äiti jatkoi.
”Minäkin tein niin, kun olin ikäisesi.”

Taikapiparit

Pastori Matilainen luki netistä teologista keskustelua. Siinä väiteltiin
siitä, minkä ikäisille lapille voi tarjoilla ehtoollista. Ne, jotka halusi-
vat pikkulapset pois ehtoolliselta argumentoivat, että ehtoolliseta on
hyötyä vain, jos ihminen ymmärtää ehtoollisen merkityksen. Ne, jot-
ka puolustivat ehtoollisen tarjoilemista myös pikkulapsille vetosivat
Jeesuksn sanoneen: ”Antakaa lasten tulla tyköni, sillä heidän kal-
taistensa on Jumalan valtakunta.” Keskustelu oli oppinutta. Siinä
vedottiin, paitsi Raamattuun, myös Lutherin kirjoituksiin ja alkukir-
kon käytäntöihin sekä keskusteltiin ehtoollisen jakamisesta lapsille
eri kirkkokunnissa.

Matilainen puisteli päätään ja sulki koneensa. Oman seura-
kuntansa ehtoollisella hän tarjoili taikapipareita. Joka söi sellai-
sen sai varman taivaspaikan kuoltuaan ihan riippumatta siitä, oliko
ymmärtänyt, mistä ehtoollisessa on kyse.
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Lunastus

Jumala: Olen miettinyt asioita. Olen päättänyt, että ihmiset saavat
syntinsä anteeksi.

Jeesus: Hieno homma. Sen kun annat kaikille synnit anteeksi. Kaik-
kivaltiaanahan pystyt siihen.

Jumala: Ei kun tahdon myös pitää kiinni periaatteesta, että syn-
neistä joutuu maksamaan.

Jeesus: Hetkinen. Äskenhän sanoit, että haluat antaa ihmisille syn-
nit anteeksi. Etkö nyt yritä sekä syödä kakun että säästää sen?

Jumala: Minulla on suunnitelma. Sinä synnyt ihmiseksi ja kärsit
kidutuskuoleman. Kärsimyksesi lunastaa kaikki ihmisten syn-
nit, niin menneet kuin tulevatkin.

Jeesus: Mitä järkeä tuossa on? Eikö olisi helpompi antaa synnit
tuosta vain anteeksi ilman mitään kidutuksia?

Jumala: No kun... ööh...

Jeesus: Olkoon. Tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun.

Mittään wikkaa?

Noita Mielikki oli herännyt sadan vuoden unestaan ja saanut selville,
että eräällä kalliolla kokoontui täydenkuun aikaan noitia. Hän meni
paikalle tutustumaan virkasisariinsa.

”Oletteko noitia?” Mielikki kysyi.
”Niin voisi sanoa”, eräs kalliollaolija sanoi. ”olemme eklektisiä

wiccoja. Teemme parhaillaan loitsua, että Siiri selviäisi algebranko-
keestaan.”

Mielikki katsoi, kun wiccat tekivät loitsua, joka huipentui siihen,
kun Siiri joi viinimarjamehua pikarista.
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”Muuten hyvä, mutta eihän tuolla ole tehoa”, Mielikki kommen-
toi.

”Kyllä se toimii, kun siihen uskoo”, Siiri vakuutti.
”Oikeat loitsut toimivat, uskoi niihin tai ei”, Mielikki vastasi.

Hän otti jauhetta vyöllään olevasta pussista ja heitti jauheen Siirin
päälle. Siinä samassa algebran kaavat täyttivät Siirin mielen.

Suuri ja mahtava kommunismin peikko

Olipa kerran metsä ja metsällä omistaja. Metsässä asui myös
nälkäinen, pelätty peikko nimeltä Kommunismi.

Eräänä päivänä metsänomistaja palkkasi halonhakkaajan kaata-
maan metsästä puita ja tekemään niistä halkoja. Omistaja maksoi
halonhakkaajalle nälkäpalkkaa ja myi halot hyvällä voitolla.

Halonhakkaaja kuitenkin ystävystyi metsässä Kommunismin
kanssa. Halonhakkaaja uhkasikin metsänomistajaa, että jos tämä
ei maksa halonhakkaajalle reilua palkkaa, Kommunismi tulee ja syö
metsänomistajan. Uhkaus tepsi, koska oli tunnettua, että Kommu-
nismi tykkää syödä rikkaita metsänomistajia, ja niin halonhakkaaja
sai reilun korvauksen työstään.

Eräänä päivänä Kommunismi kuitenkin tuli niin nälkäiseksi,
että se söi itsensä. Kun uutinen Kommunismin poismenosta
levisi, metsänomistaja pystyi taas maksamaan halonhakkaajalle
nälkäpalkkaa. Sen pituinen se.

Vetten päällä

Kerran eräs Evhajin palvoja oli veneensä kanssa myrskyssä ja epäili
pääseekö koskaan rantaan. Evhaj päätti auttaa, ja hän käveli vet-
ten päällä miestä kohti. Kun palvoja tunnisti Evhajin, Evhaj sanoi:
”Kävele tänne”.

Mies nosti jalkansa laidan yli ja kokeili, kantaako vesi hänen
jalkansa. Kun se tuntui tukevalta, hän astui veneestä ja lähti
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kävelemään kohti Evhajia. Joka askeleella hän kokeili tarkkaan ve-
den kantokykyä, ja hänen mielessään oli epäilys sitä kohtaan. Evhaj
oli tyytyväinen, koska uskomuksiin kannattaa aina suhtautua skep-
tisesti.

Sitten mies vakuuttui veden kantokyvystä ja käveli rohkeasti
kohti Evhajia. Tällöin Evhaj antoi miehen hukkua. Kannattaa aina
säilyttää epäilyksen siemen eikä uskoa sokeasti.

Hitler ja Stalin kilpasilla

Hitler: Minä olen maailman pahin mies! Buahahahahaaa!

Stalin: Kuule Aatu, sä olet ihan vaan pikkutekijä. Maailman pahin
mies olen minä.

Hitler: Minä olen pahempi kuin sinä!

Stalin: Ei kun minä olen paljon pahempi kuin sinä!

Hitler: Entä jos ratkaistaisiin asia katsomalla, mitä kumpikin on
tehnyt. Minulla oli keskitysleirejä ja tuhoamisleirejä.

Stalin: Oli minullakin gulageja.

Hitler: Minäpä pidin kokonaista kansakuntaa sotilaallisen kurin al-
la enkä sallinut poikkeamia normista.

Stalin: Minä pidin useaa kansakuntaa poliittisen sorron alla, enkä
sallinut toisinajattelua.

Hitler: Minä tapoin 15 miljoonaa ihmistä.

Stalin: Minäpä tapoin 20 miljoonaa ihmistä.

Hitler: Minun tappamistanipa 6 miljoonaa oli juutalaisia.

Stalin: Ok, sinä voitit.
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Ruotsinkielinen helluntaiseurakunta

Opiskeluaikanani etsin uskonnollista kotiani ja kävin eri seurakun-
tien tilaisuuksissa. Kerran kävin tilaisuudessa, jonka ruotsinkielinen
helluntaiseurakunta järjesti suomenkielisille.

Tilaisuus koostui puheista. Puheissa tietysti ylistettiin Jumalaa,
mutta niissä myös advokoitiin konservatiivisia arvoja, kuten homo-
jen eheytymistä ja avioliiton pyhyyttä. Yllättävää oli, että kaikissa
puheissa advokoitiin myös ruotsinkielen aseman parantamista.

Kokouksen viimeinen puhuja levitti kätensä, katsoi ylös ja rukoi-
li: ”Herra, vuodata meille armonlahjojasi!”

En enää hallinnut itseäni. Kuin noiduttuna nousin seisomaan,
levitin käteni, katsoin ylöspäin, ja sanat virtasivat suustani: ”Jag
heter Risto. Jag är tjugo år gammal. Jag studerar vid universi-
tet. . . ” Tämä oli käsittämätöntä, koska olin unohtanut kouluruotsin.
Ympärilläni muut kuulijat tekivät kuten minä.

Automobiili

”Sinä kuolet, kun automobiili, jonka kyydissä olet, suistuu tieltä”,
povaajaeukko sanoi Urholle. Urho ilahtui ennustuksesta, vaikka
tieteellisenä kommunistina hänen ei olisi pitänyt uskoa moisiin
hömpötyksiin. Elettiin 1920-lukua, ja automobiilit olivat harvinai-
suuksia, joten Urho ajatteli elävänsä vaikka kuinka pitkään, kunhan
ei jalallaan astu automobiiliin.

Vähän tapauksen jälkeen Urholla todettiin tuberkuloosi, ja hän
joutui parantolaan. Urhon tila heikkeni nopeasti, mutta Urho py-
syi tyynenä. Hän tiesi, ettei hän kuolisi tuberkuloosiin. Urho kävi
lähellä kuolemaa, mutta koki ihmeparantumisen. Lääkäritkin tote-
sivat Urhon terveeksi.

Viisi vuotta paranemisen jälkeen Lapuan liikkeen miehet kaappa-
sivat Urhon ja lähtivät muiluttamaan häntä automobiililla itärajalle.
Automobiili suistui ojaan, ja kaikki kyydissäolijat kuolivat.
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Sota

Jahve ilmestyi Saatanan eteen tulinen miekka kädessään. ”Saatana,
myönnätkö tappiosi?” Jahve kysyi.

”Pitää myöntää, että kapinasi onnistui”, Saatana vastasi.
”Lähdetäänpä sitten Helvettiin”, Jahve sanoi.
Taivaassa oli käyty sota. Jahve, enkeleistä ensimmäinen, ja hänen

kannattajansa olivat kääntyneet luojaansa vastaan.
Kulkiessaan Helvettiin Saatana mietti, mitä seuraavaksi tapah-

tuisi. Jahve omisi kunnian kaikkeuden luomisesta ja ryhtyisi hallit-
semaan luomakuntaa, moraali muuttuisi ahtaaksi lakihenkisyydeksi,
missä moraalinormien tarkoituksenmukaisuutta ei enää kyseltäisi, ja
Saatanan nimi vedettäisiin lokaan niin, että kaikki pitäisivät häntä
pahuuden ruumiillistumana.

Kun Jahve kiinnitti Saatanan kahleita, tämä ei voinut välttää hy-
myilemästä. Kaikkivaltiaana Saatana olisi halutessaan voinut voit-
taa, ja väliaikainen tappio oli osa hänen Suurta Suunnitelmaansa.

Usko

Jussilla oli todettu haimasyöpä, ja lääkärit olivat sanoneet, että sitä
ei voisi parantaa. Jussi kuolisi puolessa vuodessa. Jussi oli kuitenkin
kuullut karismaattisiin suuntauksiin kuuluvasta saarnamiehestä,
joka osasi parantaa. Jussi oli agnostikko, mutta hän päätti kokeilla
parantajaa.

Saarnaaja laittoi kätensä Jussi pään päälle ja mutisi rukouksen.

Seuraavassa lääkärintarkastuksessa ilmeni, että syöpä ei ollut pa-
rantunut. Kun Jussi otti yhtyttä saarnaajaan ja kertoi asiasta, tämä
sanoi, että Jussin usko ei ollut tarpeksi vahva.

Jussi varasi ajan hypnotisoijalle. Hypnotisoija hypnotisoi Jussin
ja sai tämän uskomaan, että saarnamies osaa parantaa. Seurasi uusi
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vierailu saarnamiehen evankelioimistilaisuudessa.

”Tämä on ihme”, lääkäri sanoi Jussille. ”Syöpä on kokonaan paran-
tunut.”

Luominen

Viidessä ja puolessa päivässä Hajve oli luonut taivaan ja maan, sekä
täyttänyt maan kasveilla ja eläimillä. Seuraavaksi olisi ihmisen luo-
misen vuoro. Hajve oli suunnitellut ihmisestä alamaista itselleen,
olentoa joka täytäisi hänen tahtoaan. Olisi pieni syntiinlankeemuk-
sen vaara, mutta jos niin kävisi, Hajve palkitsii ihmisiä kuuliaisuu-
desta ja rankaisisi tottelemattomuudesta.

Hajve kuitenkin pysähtyi miettimään. Mitä tyydytystä Hajve sai-
si alamaisista? Loppujen lopuksi idea ei tuntunutkaan niin hyvältä
kuin se oli aluksi tuntunut. Hajve hallitsisi alamaisiaan, mutta entä
sitten? Eikö muiden yläpuolella oleminen ollut vähän tylsää? Niinpä
Hajve päätti levätä kuudennen päivän lopun ja seitsemännenkin
päivän miettien asiaa.

Kahdeksantena päivänä Hajve loi itselleen tasaveroisen kumppa-
nin.

Ninni

”Kyllähän minä tiedän, että sinulla on pieni pippeli, mutta ei rynk-
kyä silti tarvitse kantaa kuin se olisi peniksenjatke”, Ninni sanoi
alokkaalle. Alokkaan yläruumis oli jo kadonnut näkyvistä.

Ninni koulutti erikoisjoukkoja Suomen armeijalle. Koulutus oli
kovaa, mutta rangaistuksia ei juurikaan käytetty. Kouluttajat et-
simällä etsivät virheitä alokkaista ja kommentoivat niitä halveksu-
van ironisesti. Se teki alokkaista näkymättömiä, ja näkymättömyys
oli hyödyllinen ominaisuus kommandotehtävissä. Koulutukseen va-
littiin niitä, joilla oli jo valmiiksi huono itsetunto. Kouluttajat olivat
naispuolisia.
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”Et sinä tule koskaan saamaan keneltäkään pillua”, Ninni sanoi
toiselle alokkaalle. ”Tytöt tykkää niistä, jotka jaksaa kiivetä seinän
yli.”

Vaikka koulutus oli psyykkisesti kuormittavaa, talvisodassa oltiin
kestetty pahempaakin.

Reaktoritonttu

Olkiluodon ydinvoimalassa Raimo oli viemässä maitokulhoa reakto-
rihuoneeseen. Hän hiipi hiljaa, ettei olisi tullut melulla häirinneeksi
reaktoritonttua. Maitokin oli tarkoitettu sen lepyttämiseen. Reakto-
ritontun kanssa kannatti pysytellä väleissä.

Kaikki ydinreaktorien kanssa tekemisissä olevat tiesivät reak-
toritontuista. Niille jätetyt maitokulhot tyhjenivät, ja olipa tur-
vakameroissakin joskus nähty vilahdus harmaasta nutusta. Toisi-
naan tontut suuttuivat runsaista lepyttely-yrityksistä huolimatta.
Kerrankin tonttu oli vetänyt kaikki reaktorin säätösauvat ulos, ja
räjähdys oli ollut minuuttien päässä, kun Raimo oli pysäyttänyt
reaktorin. Raimo ihmetteli tontun itsetuhoisuutta. Sehän olisi men-
nyt räjähdyksessä itsekin.

Reaktorien kanssa tekemisissä olevat eivät hiiskuneet
reaktoritontuista ulkopuolisille. Raimo mietti, että mitähän
jätteenkäsittelypuolen pojat ajattelivat nähdessään tyhjiä maito-
kulhoja säteilevän jätteen joukossa.

Hypnotisoija

Herra Zirkenbach oli hypnotisoija. Kun hän sanoi ”Pim!”, hän sai
naisen kuin naisen sänkyyn kanssaan. Kerran eräs hänen uhreistaan
oli saanut vihiä hänen toimistaan.

”Veit tahtoni”, nainen sanoi. ”En halunnut seksiä kanssasi, mutta
pakotit minut siihen.”
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”Olit koko ajan vapaa tekemään mitä tahdoit”, Zirkenbach vas-
tasi. ”Tahdoit tuolloin seksiä kanssani. Se, että tahdoit oli tosin hyp-
noosini ansiota.”

Nainen palautti fiiliksiään mieleensä. Hän joutui myöntämään
Zirkenbachin olevan oikeassa. Puolen tunnin ajan hän oli tosiaan
halunnut seksiä Zirkenbachin kanssa.

”Veit kuitenkin valinnanvapauteni”, nainen jatkoi.
Zirkenbach vastasi: ”Olit koko ajan vapaa tekemään kuten valit-

sit, valinta oli sinun. Minä ainoastaan vaikutin siihen, mitä halusit
valita.”

Koettelu

Jahve oli juuri karkoittanut Aatamin ja Eevan paratiisista näiden
syötyä hyvän ja pahan tiedon puusta.

”Siihenkö hedelmänsyömiset loppui?” arkkienkeli Mikael kysyi
Jahvelta. ”Eikö samaa koettelua voisi sovelta tuleviinkin sukupol-
viin?”

”Mitä tarkoitat?” Jahve kysyi.
”Teet jonkun kasvin, jonka syömisen julistat synniksi”, Mikael

sanoi. ”Sitten, jos ihmiset syövät sitä, kuolema heidät korjaa.”
”Tuossa on ideaa”, Jahve sanoi. ”Kasvi voisi tuottaa nautin-

toa lyhyellä aikavälillä ja tappaa pitkällä aikavälillä. Silloin siitä
pidättäytyminen vaatisi itsekuria.”

”Ja jos luovaksi tahtoo, niin voisihan kasvin käyttötapa olla muu-
kin kuin syöminen”, Mikael jatkoi.

Jahve napsautti sormiaan, ja maa versoi kasveja, täysin uutta
lajia.

Jahve sanoi: ”Olkoon kasvi nimeltään tupakka.”

Nyyrikki

Nyyrikki oli inhottava tyyppi. Hän vittuili aina kaikille tapaamil-
leen ihmisille ja piti hapanta naamaa. Jos joku sanoi hänelle ”Kau-
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nis päivä tänään”, Nyyrikki vastasi: ”Jos tämä on sinun mielestäsi
kaunis päivä, niin estetiikantajusi ei taida olla ihan kunnossa.”

Nyyrikki oli niin ikävä ihminen, että hänen paskansakin oli muut-
tunut ikäväksi. Se haisi sanoinkuvaamatoman pahalle, ja se oli liis-
terimäistä, tarttui joka paikkan. Kun Nyyrikki pyyhki perseensä
käytyään paskalla, hän joutui käyttämään kymmenen vessapaperi-
tuppoa. Ensimmäisiin papereihin tuli sellaisia tummia, inhottavan-
hajuisia kokkareita, ja vasta kahdeksannen paperin kohdalla alkoi
näyttää siltä, että perse vähitellen puhdistuu.

Niin Nyyrikki sai rangaistuksen happamuudestaan joka kerta,
kun hän kävi paskalla.

Demiurgin harrastus

Asherah: Aviomieheni, mitä olet puuhaillut aamupäivän?

Demiurgi: Olen todistanut, että on ääretön määrä alkulukuja p,
joille p+ 2 on myös alkuluku.

Asherah: Taas sitä matematiikkaa. Miksi olet niin kiinnostunut
siitä? Kukaan muu ei välitä matematiikasta.

Demiurgi: Muut vain taivastelevat Jumalan luomusta, vaikka ma-
tematiikka on paljon kauniimpaa. Kuinkahan saisin muita kiin-
nostumaan matematiikasta?

Asherah: Luot oman maailmankaikkeuden, jonka luonnonlait toi-
mivat matemaattisesti.

Demiurgi: Siellä voisi olla sellaisia juttuja kuin etäisyyksiä, ja
painovoima. Painovoima voisi olla kääntäen verrannollinen
etäisyyden neliöön. Ottaessaan selvää todellisuutensa toimin-
nasta todellisuuden asukkaat joutuisivat oppimaan matema-
tiikkaa. En kuitenkaan osaa luoda sieluja. Kuinka saan sinne
asukkaita?

Asherah: Vangitset vaikka täältä muutaman sielun sinne.
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Maaginen antikvariaatti

Kulkiessani Etu-Töölön sokkeloisia katuja törmäsin kerran pieneen
antikvariaattiin. Menin sisään, ja hyllyt olivat täynnä scifi- ja fanta-
siakirjoja. Löysin Hobitin vanhan suomennoksen Lohikäärmevuori.

Mennessäni maksamaan sitä myyjä, vanha kumarainen mies,
madalsi ääntään ja sanoi: ”Tässä antikvariaatissa kirjat muuttu-
vat maagisiksi. Kun ryhdyt lukemaan, siirryt sananmukaisesti kirjan
maailmaan. Kun haluat palata, sano ’huh hah hakas, tahdon takas’
”.

Kotona ryhdyin lukemaan kirjaa ja tosiaan siirryin Tolkienin
maailmaan. Kävin aterioimassa Bilbo Reppulin, tai siis Kalpa
Kassisen luona, kuten häntä vanhassa suomennoksessa kutsuttiin.
Paluuloitsukin toimi, ja pääsin aterian jälkeen nojatuoliini.

Seuraavalla vierailulla antikvariaattiin salakuljetin hyllyyn Lauri
Myrbergin teoksen ”Differentiaali- ja integraalilaskenta korkeakou-
luja varten.” Tahdoin Platonin taivaaseen.

Taivaankannen jumalatar

Kejor oli elänyt kauppiaana Defoin valtakunnassa pari vuotta. Alku-
jaan hän oli poratelainen, mutta Poraten valtakunta oli valloittanut
Defoin ja tarjonnut bisnesmahdollisuuksia. Kejor oli menossa Nuu-
tin, defoilaisten taivaankannen jumalattaren temppeliin, kun Nuutin
ylipappi pysäytti hänet.

Ylipappi: Tämä temppeli on defoilaisille, Nuut on defoilaisten ju-
malatar. Sinä olet poratelainen. Mene sinä palvomaan porate-
laisten jumalia.

Kejor: Eikö sama taivaankansi ole Defoin ja Poraten yllä?

Ylipappi: Kyllä. . .

Kejor: Ja eikö Nuut ole koko taivaankannen jumalatar?
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Ylipappi: Kyllä. . .

Kejor: Nuut siis hallitsee Poraten yllä olevaa taivaankantta siinä
missä Defoinkin yllä olevaa.

Ylipappi: Kyllä. . .

Kejor: Ja eikö silloin ole oikeus ja kohtuus, että poratelaisetkin
saavat palvoa Nuutia?

Jeesus elää

”Eihän hän näytä yhtään Jeesukselta”, apulaisohjaaja sanoi.
Ohjaaja oli valintansa tehnyt. ”Kyllä hän minusta näyttää.”
Jeesuksen elämästä tehtiin uutta megabudjetin elokuvaa. Se ker-

toisi Jeesuksen tarinan teologisen puhdasoppisesti, mutta kuitenkin
samalla yleisöä viihdyttäen. Pääosaan oltiin valittu ennestään tun-
tematon näyttelijä Joshua Nasser. Apulaisohjaaja kuitenkin oli eri
mieltä valinnasta.

”Jeesuksen kasvot olivat enemmän pitkänomaiset”, apulaisohjaa-
ja sanoi. ”Ja Joshuan silmät ovat liian viirumaiset.”

”Ei kukaan tiedä, miltä Jeesus oikeasti näytti”, ohjaaja vasta-
si. ”Vallitseva Jeesuskuva on peräisin kirkkotaiteesta, joka on tehty
satoja ellei tuhansia vuosia Jeesuksen kuoleman jälkeen. Kuvittele
Joshua parrakkaana.”

”Entäs nuo reiät Joshuan käsissä?” apulaisohjaaja kysyi. ”Ajat-
telitko meikata ne piiloon vai käyttää tietokonetrikkiä?”

Valkoisen miehen totuus

Valkoinen mies oli käyttänyt satoja vuosia erotellakseen totuu-
den epätotuudesta. Hän oli tutkinut todellisuutta, säilyttänyt
löytämänsä totuudet ja hylännyt epätotuudet.

Sitten paikalle saapui musta nainen. Hän katsoi valkoisen miehen
löytämiä totuuksia ja sanoi: ”Tuo ei ole Totuus isolla T:llä. Tuo on
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vain valkoisen miehen totuus. Mikä oikeus valkoisella miehellä on
määritellä totuus kaikkien puolesta? Muilla on omat totuutensa.”

Valkoinen mies ymmärsi, että säännöt olivat muuttuneet.
Niinpä valkoinen mies alkoi valehdella, ihan kaikista asioista. Eri-

tyisesti hän levitti mustasta naisesta mitä inhottavimpia valheita.
Niiden mukaan musta nainen oli laiska, rikollinen, huora. Jos joku
tohti osoittaa valkoisen miehen valehdelleen, valkoinen mies syytti
osoittajaa valehtelusta.

Tuhma vai kiltti?

Oli jouluaatto. Jukka toivoi Robbe-lelurobottia joululahjaksi, ja hän
mietti oliko hän ollut tarpeeksi kiltti. Varmuuden vuoksi Jukka puki
ylleen kiltin. Kiltti on skotlantilainen miesten hame, ja Jukka oli
saanut sen lomamatkalla. Isoveli oli kertonut, että kiltin kanssa ei
käytetä alushousuja, joten Jukka jätti kalsarit pois.

Äiti oli lattialla joogaamassa Jukan kulkiessa ohi. Äiti näki
pippelin vilahtavan. Hän sanoi: ”Eikö sinulla ole alushousuja? Tuo
on todella tuhmaa!” Jukka meni heti pukemaan alushousut, koska
hän tahtoi Roben.

Antaessaani Roben Jukalle Joulupukki sanoi: ”Tämä lahja on eh-
dollinen. Jos vielä kuljet ilman kalsareita, Robbe häviää savuna il-
maan.”

Siitä lähtien Jukka muisti aina pukea kalsarit.

Nörtti kuningas Arthurin hovissa

2000-luvun nörtti oli päätynyt ajassa taaksepäin, kuningas Arthurin
hoviin, ja Arthur etsi hänelle käyttöä.

Arthur: Osaatko taistella miekoin?

Nörtti: En.
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Arthur: Osaatko hoitaa hevosia?

Nörtti: En. Meidän maailmassamme hevoset oli korvattu nopeam-
milla kulkuvälineillä.

Arthur: Tee minulle sellainen.

Nörtti: En osaa. Meidän maailmassamme työnjako oli niin pitkällä,
että jokainen hallitsi vain oman alansa.

Arthur: Osaatko sepän töitä?

Nörtti: En. Meidän maailmassamme koneet hoitivat sellaiset.

Arthur: Et varmaan osaa tehdä minulle sellaista konettakaan, kun
se ei ole alaasi. Mitä osaat?

Nörtti: Tietoliikenneprotokollia. Koneita, jotka kommunikoivat
etäisyyksien päähän.

Arthur: Tee minulle sellainen.

Nörtti: Hallitsen vain softapuolen... Siis osan koneen tekemisestä,
en koko konetta.

Kulttuuriaarre

”Antaisit meidän tuhota heidät”, marsalkka Puxil kivahti. ”Ei siihen
tarvittaisi kuin pari meidän sota-alustamme.”

Luinwein ja Hugon kulttuurit elivät rinnakkain. Hugon kulttuu-
ri oli mantereen laajuinen ja teknologisesti edistynempi. Luinwein
kulttuuri käsitti yhden saaren.

”Emme voi tuhota toista kulttuuria”, professori Kifar sanoi.
”Meidän on annettava heidän kulttuurinsa olla saarellaan siltä va-
ralta, että he päästävät meidät joskus tutkimaan sitä. Emme voi
pyyhkiä pois tietoa alkeellisesta korkeakulttuurista.”

340



”Heidän kaleerinsa ovat riesa”, bisnesmoguli Leran sanoi. ”Tu-
lisi liian kalliiksi suojata jokainen kauppa-aluksistamme saattavalla
sotalaivalla. He ryöstävät suojaamattomia aluksiamme.”

”Antaa tilanteen jatkua niin kuin se on”, kansleri Tikel sa-
noi. ”Suojaamme tärkeät kauppasaattueet sotalaivoillamme. Se saa
riittää.”

Aarre

Haltia Kultahopea puristi miekkaansa ja eteni tunnelissa. Yhtäkkiä
hän tuli suuren halliin, jossa oli kääpiöitä lukemassa kirjoja. Eräs
kääpiö raapusti matemaattisia kaavoja liitutaululle ja toinen kääpiö
lämmitti nestettä koeputkessa. Useilla oli silmärillit.

”Keitäs te olette?” Kultahopea kysyi.
”Olemme älykääpiöitä”, eräs kääpiö vastasi.
”Olen kuullut, että täällä on valtava aarre”, Kultahopea jatkoi.
”Meillä on valtava tietoaarre. Kaikki maailman kirjat löytyvät

kirjastostamme.”
”En minä sellaista”, Kultahopea sanoi. ”Tahdon kultaa ja jalo-

kiviä.”
”Ei meillä ole mammonaa”, älykääpiö vastasi. ”Emme välitä sel-

laisista. Mutta vuoren huipulla on mammona-aarre. Matkalla sinun
tosin täytyy varoa jättiläisiä.”

Toinen älykääpiö puuttui puheeseen: ”Ne eivät kylläkään ole
mitään järjen jättiläisiä.”

Rutiinitehtävä

Keskellä yötä matemaatikko Mutikainen kuuli äänen.

Ääni: Mutikainen, Mutikainen, minä kutsun sinua.

Mutikainen: Kuka olet?

Ääni: Olen sinun Jumalasi. Olen valinnut sinut profeetakseni.

341



Mutikainen: Mistä tiedän, että olet todella Jumala? To-
dennäköisempää on, että minä olen tullut hulluksi ja kuulen
harhoja.

Ääni: Sinä vähäuskoinen. Kuinka voisit palvella minua, kun korvasi
ovat kiveä?

Mutikainen: Itse asiassa on tapa, jolla voit todistaa minulle ole-
vasi yli-inhimillisen tietävä. Kerro minulle P = NP -ongelman
ratkaisu todistuksineen.

Ääni: Hyvä on. Olkoon f funktio Turing-koneiden joukolta aika-
vaatimusluokkien joukolle. . .

Vaikka ihmiset eivät olleet saaneet ratkaistua kyseistä matemaat-
tista ongelmaa, valmiin todistuksen oikeellisuuden toteaminen oli
matemaatikolle rutiinitehtävä. Niin äänen jumalallisuus varmistui
Mutikaiselle.

Anteeksianto

Marjo tärisi peloissaan sängyssä. Hän pelkäsi, että isi tulee taas
käymään. Marjon isä oli käyttänyt Marjoa seksuaalisesti hyväksi
viisivuotiaasta lähtien. Marjo oli kolmetoista, joten se teki kahdeksan
vuotta seksuaalista hyväksikäyttöä.

Marjon perhe kuului vanhollislestadiolaisiin, isä oli kerta toisen-
sa jälkeen katunut hyväksikäyttöä ja saanut sen anteeksi Jumalalta.
Seurakunnan vanhimmat olivat painostaneet Marjonkin antamaan
anteeksi. Hyväksikäyttö jatkui kuitenkin, ja se oli tehnyt Marjosta
sulkeutuneen hermoraunion.

Jumala katsoi palvelijaansa Marjoa ja ajatteli, kuinka esimerkillinen
kristitty tämä oli. Marjo antoi anteeksi eikä kertonut anteeksianne-
tuista synneistä eteenpäin, juuri niin kuin kristityn kuuluukin tehdä.
Isällekin Jumala oli antanut synnit anteeksi, kuuluihan tämä aino-
aan taivaskelpoiseen uskonlahkoon, vanhoillislestadiolaisiin.

342



Babel

Kerran ihmiset rakensivat taivaaseen asti ulottuvaa tornia. Jokaisella
oli paikkansa rakennusryhmässä, ja kun tornin designissä tuli erimie-
lisyyksiä, ne ratkaistiin sopuisasti, tutkimalla asiaa pienoismalleissa
ja tietokonesimulaatioissa.

Jumala katsoi ihmisiä ja totesi, että he syrjäyttisivät kohta Ju-
malan. Niinpä Jumala istutti Jusun, erään rakentajan mieleen aja-
tuksen, että torni romahtaa tuhoten ihmisten kaupungin.

Jusu lähti julistamaan sanomaa. Kun romahdusta ei saatu ai-
kaan pienoismalleissa tai tietokonesimulaatioissa, Jusu julisti, että
romahdus tulee johtumaan ’kokotornivoimasta’, joka vaikuttaisi vain
valmiiseen torniin.

Eipä aikaakaan, kun ihmiset olivat jakaantuneet kilpaileviin kup-
pikuntiin, joilla jokaisella oli oma teoriansa kokotornivoimasta. Kup-
pikunnat alkoivat taistella keskenään. Suurimpina roistoina pidettiin
niitä, jotka eivät uskoneet koko kokotornivoimaan.

Amorin apumiehenä

Kuolin parikymppisenä, enkä halunnut jäädä Taivaaseen lepäämään
laakereilleni. Niinpä hain työpalvelukseen.

Minut sijoitettiin Amorin apumieheksi. Tehtäväni oli järjestää
pieniä yhteensattumia, joiden kautta toisilleen tarkoitetut parit koh-
taisivat, ja sitten ampua nuolia, jotka saivat toisilleen tarkoitetut ra-
kastumaan toisiinsa.

Etsiskelin ensimmäistä uhriani ja näin Reijon. Hän oli ylipainoi-
nen, puoliksi alkoholisoitunut ja työtön. Minun kävi häntä sääliksi,
ja päätin saattaa hänet yhteen tosirakkautensa kanssa. Katsoin Suu-
resta Rakkauden Kirjasta, kuka hänen tuleva puolisonsa olisi, mutta
Reijon nimeä ei kirjasta löytynyt.

Kerrottuani Amorille asiasta hän vastasi: ”Reijo on varmaan aje-
lehtija. Miehiä syntyy enemmän kuin naisia, joten jokaiselle miehelle
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ei tosirakkautta riitä. Viitisen prosenttia miehistä onkin ajelehtijoi-
ta.”

Taivas ja helvetti

”Sisään vaan”, pyhä Pietari sanoi annettuaan minulle uuden asun-
toni osoitteen.

Huoahdin helpotuksesta. Olin kuollut auto-onnettomuudessa
enkä ollut elänyt mitenkään esimerkillisesti. Olin pelännyt, että jou-
tuisin helvettiin, mutta taivaan portit olivat auenneet minulle.

Uusi kotitaloni oli rakennustelineiden ympäröimä. Enkelit te-
kivät julkisivuremonttia. Uusi asuntoni oli remontoitavan hallin vie-
ressä. Halliin tulisi uima-allas. Enkelit kilkuttivat laattoja kuopan
seiniin. Säikähdin, että joutuisin elämään remonttimelussa, mutta
yritin lohduttaa itseäni sillä, että talosta tulisi lopulta viihtyisä.

Seuraavana aamuna kysyin naapuriltani, että kauanko remontti
vielä kestäisi.

”Puoli vuotta, sitten muutamme pois.”
”Pois?” ihmettelin.
”Uuteen remontoitavaan taloon, tähän tulee sitten uudet asuk-

kaat. Helvetti on se osa taivasta, joka on remontissa.”

Taloudellinen kysymys

Haastattelija: Nyt on ollut puhetta kirkon ja valtion erottamises-
ta, mikä tarkoittaisi myös kirkollisveron poistamista. Kuinka
kommentoitte tätä, Suomen evankelis-luterilaisen piispa Olli
Mäkynen?

Mäkynen: Kiirastulioppi on täysin epäraamatullinen. Sitä ei pidä
otta käyttöön.

Haastattelija: Nyt oli kyse kirkon ja valtion erottamisesta. Kuinka
kiirastulioppi tähän liittyy?
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Mäkynen: Kyllä se liittyy. Jos kirkollisvero poistettaisiin, Suomen
evankelis-luterilainen kirkko joutuisi ottamaan kiirastuliopin
käyttöön.

Haastattelija: Ei kai kirkollisvero nyt opillisiin kysymyksiin vaiku-
ta.

Mäkynen: Kyllä se vaikuttaa. Katsokaas, kun kiirastulessa vietet-
tyä aikaa voi lyhentää eri keinoin.

Haastattelija: Nyt minä olen ihan pihalla.

Mäkynen: Pitääkö se tavata teille kirjain kirjaimelta? Jos kirkol-
lisvero poistettaisiin, kirkko joutuisi rahoittamaan toimintansa
anekaupalla.

Paperit

”Vai että suomalaisten taivaaseen”, Pyhä Pietari sanoi. ”Katsotaan-
pa sitten paperit.”

Jussi antoi pinkan papereita. Kun Suomi oli lakkauttanut kir-
kollisveron, Suomen luterilainen kirkko oli joutunut turvautumaan
anekauppaan.

”Nämähän on väärennöksiä”, Pietari sanoi ankarasti. ”Ei nämä
kelpaa ollenkaan.”

Jussille nousi pala kurkkuun. Kaikkihan ostivat aneensa Tal-
linnan sataman trokareilta! Siellä ne olivat niin paljon halvempia
kuin suomalaisesta kirkosta hankittuna. Ja nyt Pietari piti niitä
väärennöksinä.

”On siellä pari virallistakin anetta joukossa”, Jussi sanoi. Hän
oli saanut ne tädiltään viisikymmenvuotislahjaksi.

”Niinpä tosiaan”, Pietari sanoi. ”Mutta nämä eivät vähennä
kuin tuhat vuotta kymmenentuhannen vuoden kiirastuliajastasi. Jos
nämä piraattianeet olisivat olleet oikeita, olisit päässyt suoraan tai-
vaaseen.”
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Jätesäkki

Jasmin oli isoäitinsä ullakolla, kun hän sattui hieraisemaan vanhaa
öljylamppua. Valkoinen klöntti ilmestyi. Sillä oli silmät ja suu.

”Olen lampunhenki”, klöntti sanoi. ”Saat kolme toivomusta.”
”Ensiksi toivon kymmenen miljoonaa euroa.”
Siinä samassa Jasminin viereen ilmestyi jätesäkki, joka oli täynnä

euroseteleitä. Jasmin poistui miettimään kahta muuta toivomusta.
Tunnin päästä Jasmin kuuli uutisista, että rahankuljetusautosta

oli kadonnut kymmenen miljoonaa euroa. Jasmin kiirehti ullakolle.
”Mikset luonut rahoja tyhjästä?”

”Rahaahan sinä halusit. Rahan luominen on minulle loogisesti
mahdotonta.”

”Miksi?”
”En ole eurooppalaisen valtion keskuspankki. Luomani eurosete-

lit ovat by definition väärää rahaa samoin kuin rikollisten kellaripai-
non.”

”Palauta rahat heti!” Jasminilla oli enää yksi toive jäljellä.

Lohikäärmeidensuojelija

Olipa kerran prinssi, joka oli kiinnostunut lohikäärmeiden suoje-
lemista. Kuningas vastusti prinssin hurahtamista muodikkaaseen
ideologiaan, koska hänen mielestään prinssien kuului surmata lo-
hikäärmeitä ja suorittaa urotöitä.

Lohikäärmeet mellastivat vapaasti valtakunnassa, polttaen ra-
kennuksia ja tappaen karjaa. Niiden surmaaminen olisi ollut prinssin
tehtävä, mutta prinssimme vain kirjoitteli lohikäärmeidensuojelua
kannattavia kiistakirjoituksia.

Kerran talonpojat pyysivät prinssiä surmaamaan kyläänsä pii-
naavan lohikäärmeen, koska tämä vaati joka kuu kylästä uuden nei-
don ravinnokseen. Neitojen asian ajaminen oli muodikas ideologia,
joten prinssimme kohtasi ristiriidan. Hän kannatti sekä neitojen että
lohikäärmeiden asiaa.
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Valtakunnan kansankielessä oli eri hän-pronominit miehille ja
naisille, ja prinssimme päätti ajaa neitojen asiaa kiistakirjotuksella,
jossa vaadittiin sukupuolineutraalin hän-pronominin käyttöönottoa.

Kirkkovene

Suomeen oltiin valittu oikeistopopulistinen presidentti Hallakorpi.
Vastakkain presidentinvaalien toisella kierroksella olivat olleet Trum-
pin suomalainen versio ja vihervasemmiston homoehdokas.

Hallakorven odotettiin astuvan vannomaan virkavalansa, mutta
hänen sijaansa lavalle pomppikin suuri pillu. ”Kukas sinä olet?” vir-
kavalan vastaanottaja kysyi.

”Valtaosa suomalaisista on tolkun ihmisiä”, pillu vastasi. ”He
eivät voineet samaistua kumpaankaan ehdokkaaseen, joten he
äänestivät kirkkovenettä. Niinpä minä olen uusi presidentti.”

”Vai niin”, virkavalan vastaanottaja sanoi. ”Kuinka ajattelit
pärjätä presidentinvirassa?”

”Minä en ainakaan ole täysi mulkku niin kuin tuo Hallakorpi”,
pillu vastasi.

”Mutta riittääkö se?” virkavalan vastaanottaja kysyi.
”Kyllä vähän vittumainen saa olla”, pillu sanoi.
”Hyvä on. Toista perässäni: Minä, pillu, jonka Suomen. . . ”

Subjektiivisessa päivähoidossa

”Tervetuloa tarhaan, Siiri. Kaikilla lapsilla Suomessa on oikeus sub-
jektiiviseen päivähoitoon. Menehän leikkimään muiden kanssa.”

Siiri meni huoneeseen, jossa istui lapsia pitkästyneinä. Huoneessa
ei ollut yhtään lelua.

”Millä me leikitään?” Siiri kysyi. ”Kun ei ole yhtään lelua.”
”Tuo on sinun mielipiteesi. Meidän mielestämme täällä on paljon

leluja.”
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Jonkun ajan päästä tarhantädit sanoivat: ”Seuraavaksi subjek-
tiivinen ruokailu.” Lapsille jaettiin tyhjät lautaset.

”Mitä me syödään?” Siiri kysyi. ”Nämä lautaset on tyhjiä.”
”Tuo on sinun mielipiteesi. Meidän mielestämme lautaset ovat

kukkuroillaan ruokaa.”
Seurasi subjektiivinen ulkoilu. Oikeasti lapset pitkästyivät

sisällä.
”Ei ollu kivaa”, Siiri sanoi päivän päätteeksi.
”Tuo on sinun mielipiteesi. Meidän mielestämme oli tosi kivaa.”

Vuonna 2018

Freedom is the freedom to say that two plus two makes four. If that
is granted, all else follows.

Winston Smith lähetti keskustelupalstalle viestin, jossa luki 2+2=4.
Heti joku vastasi: ”Haista paska. 2+2=5.”Seuraavaksi joku väitti,
että 2+2=6, sitten 2+2=7, ja lopulta Amerikan presidentti tviit-
tasi, että 2+2 on viisi miljoonaa. Tätä kuitenkin paheksuttiin ja
vaadittiin, että 2+2 saa olla korkeintaan miljoona.

Winston alkoi saada vihapostia. Häntä syytettiin norsunluu-
torniin jämähtäneeksi nörtiksi, jolla ei ole käsitystä oikeasta
työelämästä, ja että hänet pitäisi tappaa.

Lopuksi Winstonin viesti poistettiin yhteisönormien vastaisena.
Hänellä oli vapaus sanoa, että 2+2=4, mutta kenelläkään ei ollut
velvollisuutta julkaista viestiä.

Suoraan Helvetistä

”Että demonikin on joutunut tällaisiin hommiin”, Azagtoth kirosi
istuttaessaan chilintainta kukkaruukkuun. ”Nyt Lucifer teki vihe-
liäisimmän temppunsa.”

”Lucifer on ultimaalinen pahuus”, Belial vastasi istuttaessaan
chilinsiemeniä. ”Hänen kuuluukin tehdä viheliäisiä temppuja.”
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”Kutsuu vielä itseään Luciferiksi!” Azagtoth päivitteli.
”Valontuoja on parempi brändi kuin Saatana”, Belial vastasi.
”Mutta ei Helvettiä yksinkertaisesti voi johtaa kuin liikeyri-

tystä”, Azagtoth jatkoi. ”Kohtahan koko Helvetti on yksi suuri chi-
linkasvattamo.”

”Paradigma on vaihtunut”, Belial sanoi. ”Ulkopuolista rahoitus-
ta on hankittava.”

”Miksi juuri chilejä?” Azagtoth kysyi. ”Tehtäisiin vaikka tieto-
koneohjelmia.”

”Kuka sellaisia ostaisi?” Belial kysyi. ”Käyttöliittymä suoraan
Helvetistä!”

”Chilikastikeko sitten myy?” Azagtoth ihmetteli.
”Ajattele nyt itsekin”, Belial sanoi. ”Devil sauce - straight from

Hell!”

Salomo

Jahve katsoi palvelijaansa kuningas Salomoa ja ajatteli, kuinka van-
hurskas tämä oli. Niinpä Jahve ilmestyi Salomolle unessa.

”Mitä tahdot eniten?” Jahve kysyi. ”Annan sen sinulle.”
”Viisautta hallita hyvin”, Salomo vastasi.
Jahve oli mielissään toiveesta. Salomo halusi viisautta enemmän

kuin kultaa, valtaa tai mammonaa. Niinpä Jahve antoi Salomolle
viisautta, mutta sen lisäksi kultaa, vaurautta ja kukoistavan, vau-
raan valtakunnan. Lisäksi Jahve antoi Salomolle satoja vaimoja eri
maista.

Kuitenkin vaimoilla oli omat uskontonsa ja jumalansa. Salomo
antoi vaimojensa säilyttää uskontonsa, ja rakensipa vielä temppe-
leitä, joissa vaimot saattoivat palvoa jumaliaan.

Jahve katsoi Salomon vaimoilleen rakentamia temppeleitä ja ta-
jusi mokanneensa. Hän oli antanut Salomolle liikaa viisautta.
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Kiistakapula

”Ok, luovutan.” Gelon laski miekkansa. ”Aurinko kiertää maata.”
Gelon oli tullut Belfin valtakuntaan julistamaan filosofiaa, että

maa kiertää aurinkoa. Belfissä erimielisyydet ratkaistiin kaksintais-
telulla, joten hän oli haastanut paikallisen, Heinin, kaksintaisteluun
koskien maailmankaikkeuden rakennetta. Kaksintaistelut käytiin
luovutukseen, joten Gelon ei ollut riskeerannut mitään. Belfiläiset
suhtautuivat kaksintaisteluun vakavasti, joten häviö olisi saanut
Heinin muuttamaan mieltään.

Gelon ei kuitenkaan lopettanut kansanvalistustyötään. Hän julkaisi
kirjan, jossa hän esitteli todisteet sille, että maa kiertää aurinkoa.

Vähän kirjan julkaisemisen jälkeen Hein ilmestyi Gelonin oven
taakse. ”Hävisit silloin kaksintaistelun, joten minulla on oikeus sii-
hen, että uskot auringon kiertävän maata. Se on uusintamatsin paik-
ka, tällä kertaa kuolemaan saakka.”

Ludmilla

Linnanneito Ludmilla näki lieskojen roihahtavan luolasta ja veti
miekkansa esiin. ”Tänne vaan”, Ludmilla huusi.

Luolasta asteli ulos lohikäärme. Se syöksi tulta kohti Ludmillaa,
ja tämä joutui väistelemään lieskoja.

Lohikäärme nousi siivilleen, kaartoi ilmassa ja syöksyi kohti Lud-
millaa. Liekkien osuessa vasemmalle ja oikealle Ludmilla kohotti
miekkansa ja tähtäsi lohikäärmeen ainoaan heikkoon kohtaan, pal-
jaaseen plänttiin rinnassa.

Yhtäkkiä lieskat vaikenivat, ja lohikäärme retkahti elottomana
maahan. Ludmilla oli kuin olikin osunut oikeaan kohtaan.

Ludmilla meni luolaan ja pelasti rakastettunsa, ritari Rocardin.
He menivät naimisiin, mutteivat eläneet elämäänsä onnellisina lop-
puun asti, koska Ludmilla ei kovin kauaa jaksanut katsella nahjusta,
joka ei saanut edes lohikäärmettä tapettua.
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Kypsä

”Sinä et ole vielä tarpeeksi kypsä.”
Minna ajatteli, kuinka epäreilua. Kaikki hänen kaverinsakin

pääsivät tanssilavalle, mutta vanhempien mielestä Minna ei seit-
semäntoistavuotiaana ollut tarpeeksi kypsä. Sellä vanhemmatkin oli-
vat. Tanssilavalla.

Vanhemmat olivat lukinneet Minnan huoneeseensa, kirkolle be-
tonitaloon, ettei hän pääsisi yöjalkaan. Oli hirveä helle, ja sisällä oli
varmaan neljäkymmentä astetta.

Minna yritti katsoa Netflixiä, mutta paahtavan kuumuuden takia
hän ei pystynyt keskittymään leffaan. Sama kirjan kanssa. Hiki vir-
tasi silmille, eivätkä kirjaimet hahmottuneet sanoiksi. Kaverit eivät
vastanneet WhatsApp-viesteihin. Olivat varmaan tanssin pyörteissä.

Sitten Minna haistoi paistuvan lihan tuoksun. Hän pyyhkäisi kas-
vojaan, ja tirisevä rasva tahrasi kädet. Lopultakin se oli tapahtunut.
Hän oli kypsä.

Psykoterapeutti

”Mikä siinä on niin hirveää, että muita asuu nyt talossasi?” kysyn.
”Kun ne on niin ärsyttäviä. Ovat pistäneet paikat uusiksi”, po-

tilas vastaa.
Kun kuolin, en halunnut jäädä Taivaaseen lepäämään laakereil-

lani. Hain työpalveluun.
”Puhutaanpa vähän lapsuudestasi. Millainen isäsi oli?”
”Hän oli omistushaluinen.”
”Kuinka se ilmeni?”
”Ei antanut minun tavata kavereita.”
Psykoterapeuteille ei ollut valmiita työpaikkoja, mutta kek-

sin, että maailmaan kummittelemaan jääneissä haamuissa riittää
työsarkaa.

”Jos mietit, niin mistä saisit voimavaroja jättää maailman ja
talosi taaksesi, ja lentää valoon?”
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”En tiedä. Tahdon pitää taloni.”
Terapiakerta on tältä erää ohi. Seuraavaksi on

ryhmäterapiasessio Helvetissä. Autan siellä kidutettuja sieluja
löytämään itsestä voimavarat kestää kidutus.

SuperFlash

”Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from
magic.” - Arthur C. Clarke

Pertti sytytti SuperFlash-taskulampun. Se oli toiminut moitteetto-
masti jo puoli vuotta. Pertti muisti vielä mainoksen veppisivulla,
jolta hän oli tilannut sen. ”SuperFlash ei vaadi paristoja. Se lataa
itsensä automaattisesti huone- tai ulkoilman ilmanpaineenvaihteluis-
ta saatavalla energialla. Patentoitu teknologia.”

Pertti oli yrittänyt etsiä jenkkien patenttitietokannasta pa-
tenttia teknologialle, joka kerää energiaa ympäröivän ilman
ilmanpainevaihteluista, mutta turhaan. Pertti kummasteli, kuinka
taskulamppu oikeasti toimi.

Mystikko Miranda poimi SuperFlash-taskulampun liukuhihnalta ja
lausui matalalla alttoäänellä: ”Sator arepo tenet opera rotas.” Mi-
randa teki saman loitsun 1500 kertaa päivässä. Se oli rasittavaa,
mutta työstä maksettiin paremmin kuin puhelinmeediolle.

Maa ja Taivas

Sateena saavun hänen luokseen. Äiti Maa valelee sadevettä he-
delmällisinä roikkuville rinnoilleen ja pulleille reisilleen. Tartun
häntä kädestä, ja aloitamme ikiaikaisen tanssin.

Olemme molemmat hengästyneitä tanssista ja makaamme kedol-
la syleillen toisiamme. Kuiskimme lemmensanoja toistemme korviin.
Sitten Äiti Maa vetää minut päälleni, ja työnnyn hänen sisäänsä.
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Kehomme liikkuvat rytmikkäästi. Koko luonto lyö tahtia, kun
Taivas ja Maa yhtyvät. Ikiaikainen liike kiihtyy kiihtymistään. Sitten
siemeneni tulvahtaa Äiti Maan sisään.

Sade piiskaa kehojamme, jotka makaavat kedolla vieri vieressä.
Vesi valuu Äiti Maan pullealle vatsalle, kasvoille rinnoille, reisille.

Maamies katsoi kosteaa peltoaan ja ajatteli, että on aika mennä
kylvämään vilja. Tänä vuonna saataisiin hyvä sato.

Luotteet

Vuonna 1863. . .
Maisteri Packalen oli Karjalan laulumailla keräämässä muistiin

vanhaa kansanperinnettä. Erityisen kiinnostunut hän oli runonlau-
lannasta, joka oli loitsimista.

Packalenin uusin informantti, tietäjä, oli laulanut hänelle päivän,
ja illalla he rentoutuivat väkijuoman parissa.

”Ei me teille lauleta niinkuin me loitsitaan”, tietäjä sanoi
ympäripäissään. ”Runonkerääjille lauletaan niinkuin naisille ja lap-
sille lauletaan.”

”Kuinkas oikeat loitsut sitten menevät?” Packalen kysyi.
”Runoissa on erityisiä väkisanoja, luotteita. Teille runot esi-

tetään muuten oikein, mutta luotteet, joista runo saa väkensä, lau-
letaan väärin.”

”Annapa esimerkki oikeasta luotteesta”, Packalen sanoi.
Tietäjä madalsi ääntään ja kuiskasi: ”Kun me teille lauletaan

Antero Vipunen, niin siinä kohti me keskenään sanotaan Kutulhu
Muinainen.”

Valo, naula!

Olipa kerran kuningas, jolla oli R-vika. R:n sijaan hän sanoi kirjai-
men L.
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Kuningasta jurppi, että hän puhui huonommin kuin muut, ja
niinpä kuningas sääti lain, ettei valtakunnassa kukaan saanut sanoa
R-kirjainta. Kaikkien oli sanottava sen sijaan L. Kirjoissa ja leh-
dissäkin piti R:n sijaan käyttää L:ää, ja vanhat kirjat, joissa vielä
oli R-kirjaimia, piti polttaa.

Kerran kuningas käveli palatsinsa pihassa, kun tallipoika sanoi
hänelle: ”Valo, naula!” Oikeasti tallipoika tarkoitti ”Varo, naula”,
mutta kuningas käsitti hänen tarkoittaneen: ”Valo, naura!” Kunin-
gas päätti olla myötämielinen lainkuuliaiselle tallipojalle ja nauroi.

Siinä samassa kuningas astui ruosteiseen naulaan, sai
jäykkäkouristuksen ja kuoli. Niin typerästä R-kieltolaista päästiin
eroon.

Kolme entistä kuuroa ja musiikki

Kolme kuuroa miestä parani kuuroudestaan. Heitä kiinnosti, mil-
laista on se paljonpuhuttu musiikki, ja he päättivät tutustua asiaan.
Jokainen valitsi biisin suuresta listasta.

Ensimmäinen mies valitsi Sylvian joululaulun ja kuunneltuaan
sen sanoi: ”Musiikki on rauhallista ja tunnelmallista.”

Toinen mies valitsi Children of Bodomin biisin Mask of Sa-
nity, ja kuunneltuaan sen sanoi: ”Musiikki on aggressiivista ja
päällekäyvää.”

Kolmas mies valitsi Aquan biisin Barbie Girl, ja kuunneltuaan
sen sanoi: ”Musiikki on pirteää ja iloista.”

Tappeluhan siitä tuli. Jokainen puolusti kantaansa.
Jostain täysin käsittämättömästä syystä kenellekään heistä ei

tullut mieleen, että biisejä pitää kuunnella kattava valikoima, että
saa tietää, mitä kaikkea musiikkia on olemassa.

Ad hoc

Jeesus: Etkö voisi nyt pikkaisen joustaa? Kaikkihan sitä tulevat
tekemään.
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Jumala: Ei! Kun minä sanon, että se on syntiä niin se on syntiä!

Jeesus: Mutta itsetyydytys on kuitenkin loppupeleissä aika viaton-
ta.

Jumala: Se on syntiä, ja sillä sipuli. Ja synnin tekemisestä joutuu
helvettiin.

Jeesus: Siinä tapauksessa sinä kyllä lähetät helvettiin, excuse the
pun, aivan helvetisti porukkaa. Minne ajattelit saada kaikki
heidät mahtumaan? Ja minkä rangaistuksen ajattelit heille
langettaa?

Jumala: Heidän rangaistuksensa olkoon ahtaus. He joutuvat
viettämään ikuisuuden täyteen ihmisiä sullotuissa tiloissa, sei-
somaan iäisyyden valtavan ihmismassan keskellä, liimautunei-
na kiinni toisiinsa. He tönivät toisiaan, kun he eivät mahdu
edes kääntymään törmäämättä johonkuhun.

Luontoarvotkin ovat vain ihmisen arvoja

Sarijohanna: Anteeksi, että me ihmiset olemme niin piittaamatto-
mia.

Luontoäiti: Olette sellaisia, joiksi minä loin teidät. En ajattele,
ovatko asiat hyviä tai pahoja. Minulle asiat vain ovat. Ihmiset
arvottavat asioita, en minä.

Sarijohanna: Anteeksi, että aiheuttamamme ilmastonmuutos te-
kee planeetasta elinkelvottoman.

Luontoäiti: Itsenne te tuhoatte, ette minua. Ehkä teette planeetas-
ta elinkelvottoman itsellenne, mutta minä toimin miljoonien
vuosien aikajänteellä. Miljoonan vuoden päästä luonto on taas
ennallaan. Ja vaikka tuhoaisittekin minut, en arvottaisi sitä
pahaksi.

355



Sarijohanna: Itämerikin on pilalla ihmisen toiminnan takia.

Luontoäiti: ’Pilalla’ on arvottava käsite. Minulla ei ole mittapuuta,
jonka nojalla asian voitaisiin sanoa olevan pilalla tai kunnossa.
Ihmiset arvottavat, en minä.

Sateenkaari

Jahve nosti Maapallon keskilämpötilaa taas 0,1 asteella. Uusiakin
korotuksia olisi luvassa. Viimeisen sadan vuoden aikana ihmiskunta
oli kehittynyt teknologialtaan huimasti, ja ihmisestä oli tullut itse-
riittoinen. Ihminen koki tulevansa toimeen ilman jumalaa. Valtaosa
ihmisistä oli hylännyt Jahven.

Toistui Baabelin torniin johtanut kehitys. Silloin Jahve oli se-
koittanut ihmisten kielet tuhoten yhtenäisen sivilisaation. Nyt hän
aiheuttaisi ilmastonmuutoksella ekokatastrofin. Sivilisaatio tuhou-
tuisi, ja yrittäessään pärjätä karun kuumassa maassa pienentynyt
ihmiskunta joutuisi turvautumaan Jahveen.

Nooanaikaisen vedenpaisumuksen jälkeen Jahve oli antanut sa-
teenkaaren ihmisille lupaukseksi siitä, ettei sama toistuisi. Nyt
LGBT-porukat olivat omineet sateenkaaren tunnuksekseen, eikä sillä
ollut entistä merkitystä. Siksi Jahve katsoi, ettei lupaus enää ollut
sitova.

Minä tulen kuin varas

Luostarin portti oli valkea ja siro. Se herätti tuntemuksia, jotka aut-
toivat pääsemään luostaritunnelmaan.

Portissa oli kyltti, jossa luki: ”Luostarissa vierailijoiden on pu-
keuduttava olkapäät ja polvet peittäviin vaatteisiin.”

Hiukan alempana luki: ”Tupakointi luostarin alueella on kiellet-
ty.”

Kameramme siirtyy nyt luostarin päärakennuksen eteen. Siellä
parrakas, pitkähiuksinen mies nojaili seinään shortseissa ja

356



wifebeater-paidassa vetäen röökiä antaumuksella.
Mies herätti munkeissa ja vierailijoissa pahennusta, ja lopulta

luostarin johtaja meni miehen puheille.
”Kuule”, johtaja sanoi. ”Täällä luostarissa on säännöt, joita on

noudatettava. Noin paljastava pukeutuminen on kiellettyä, samoin
tupakointi. Ne häiritsevät munkkeja.”

”Etkö tunnista minua?” mies vastasi. ”Sinähän olet koko elämäsi
puhunut minulle useita kertoja päivässä.”

Yövi

”Ei noidan nimi voi olla Päivi”, Noita Koukkunokka sanoi. ”Sinun
noitanimesi olkoon Yövi.”

Yövillä oli noituus veressä, vaikka hän olikin kasvanut tavallisessa
perheessä. Niinpä, saman päivän aamulla, Yövin yhdentenätoista
syntymäpäivänä, Noita Koukkunokka oli käynyt hakemassa hänet
oppitytökseen.

Koukkunokka kävi hakemassa paketin suikaleihaa ja katsoi kel-
loa. ”Sehän on kymmentä vaille puolen yön. Kymmenen minuutin
päästä tämä on syömäkelpoista.”

Yövi katsoi lihapakettia. ”Tämän Parasta ennen -päiväyshän on
menossa umpeen kymmenen minuutin päästä.”

”Odotas vain.”
Kymmenen minuutin päästä kuului poksahdus, ja sen jälkeen

liha oli täynnä vihreää hometta ja matoja.
”Ai kun herrkullisia matoja”, Koukkunokka sanoi.
Yövi kauhistui. Matojako hän söisi tästä lähin?

Polttouhri

Kerran jumala Evhaj sanoi palvelijalleen Maharbaalle: ”Uhraa mi-
nulle ainoa poikaasi polttouhrina.”
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Maharbaa kokosi rovion ja sitoi poikansa sen päälle. Sitten hän
kohotti uhritikarin iskuun. Tällöin Evhaj sanoi: ”Laske tikari. Minä
vain koettelin sinua.”

Ensin Evhaj aikoi palkita Maharbaan ruhtinaallisesti tämän us-
kollisuudesta, mutta sitten hän alkoi ajattelemaan. Halusiko hän sit-
tenkään palvelijoiltaan tällaista sokeaa uskollisuutta? Eikö sittenkin
olisi kaikille parempi, jos hänen palvelijansa ajattelisivat omilla ai-
voillaan?

Uhratusta pojasta ei olisi ollut Evhajille mitään hyötyä, ja Ma-
harbaa olisi menettänyt rakkaan poikansa. Eikö Maharbaan olisi voi-
nut olettaa ymmärtävän tämän ihan itse ja alkavan kapinoimaan?
”Kyllä”, Evhaj ajatteli. ”Normaalin säädyllisyyden olisi pitänyt ajaa
Maharbaa kapinaan.”

Legendaarinen miekkamies

Legendaarinen miekkamies Ranuar kulki metsässä kohti Gulinin
linnoitusta, josta hän aikoi pelastaa neidon. Yhtäkkiä hän näki
edessään Gulinin soturin.

Ranuar olisi pystynyt yllättämään soturin takaapäin ja tappa-
maan tämän, mutta hänestä tuntui pahalta tappaa puolustusky-
vytöntä miestä. Parempi olisi voittaa soturi rehdissä taistelussa,
antaa tälle mahdollisuus puolustaa itseään. Niinpä Ranuar huusi:
”Vedä miekkasi.”

Ranuar ja soturi vetivät miekkansa ja alkoivat taistelemaan. Ra-
nuar tosiaan oli legendaarinen miekkamies, ja isku iskulta vastusta-
jan puolustus mureni. Kalvat osuivat toisiaan vasten. Ranuar ahdis-
ti vastustajaansa. Hyvin nopeasti Ranuarin miekka upposi soturin
rintaan tappaen tämän.

Ranuarilla oli varaa antaa vastustajilleen mahdollisuus rehtiin
taisteluun, koska hän voitti kaikki rehdit taistelut.
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Keltakasvoiset

Aiemmin kaikki klompotit olivat pohjanneet maailmankuvansa Kir-
jaan. Kirja kertoi, että jumalolento nimeltä PROTY oli luonut maa-
ilankaikkeuden, ja kaikkien klompottien piti noudattaa PROTYN
tahtoa kaikissa asioissa. Vähemmistö klompoteista oli keltakasvoi-
sia, ja Kirjan mukaan keltakasvoiset klompotit olivat perin juurin
pahoja.

Sittemmin valtaosa klompoteista oli lakannut uskomasta Kir-
jaan. Oli myös huomattu, että keltakasvoiset klompotit olivat muilta
ominaisuuksiltaan ihan normaaleja.

Muutamat klompotit pohjasivat vielä maailmankuvansa Kirjaan.
Heidät hyväksyttiin muuten, mutta sitä paheksuttiin, että he tuo-
mitsivat keltakasvoiset klompotit.

Oli tietysti typerää pohjata maailmankuvansa tuhansia vuosia
vanhalle satukirjalle, mutta niin tekevien maaimankuva olisi ollut
vielä pahemmin solmussa, jos he olisivat yhtaikaa uskoneet Kirjaan
ja hyväksyneet keltakasvoiset.

Ajan henki

”Nykyihminen näkee pelkkiä vaaroja ja uhkia kaikkialla”, Jaakko
sanoi. ”Ilmaston lämpeneminen, Suomen kansantalouden muuttumi-
nen Kreikan kaltaiseksi, älylaitteiden aikasyöppöys, islamisaatio. . . .”

”Niin. Ihmisille on tapahtunut jotain”, Ilari vastasi. ”Mä niin kai-
paan sitä aikaa, kun myynnissä oli radioaktiivista hammastahnaa.”
Äänessä oli vain mitätön häivähdys ironiaa.

”Ennen huuhailijatkin sentään yritti kommunikoida henkien
kanssa”, Sirpa jatkoi. ”Nykyään ne vaan potee sähköyliherkkyyttä.”

Jaakko, Ilari ja Sirpa päättivät kapinoida ajan henkeä vastaan ja
yrittää spiritismi-istuntoa. Leivinpaperille piirrettiin kirjaimet A:sta
Ö:hän ja paperille asetettiin juomalasi. Sitten jokainen laittoi sormen
lasin päälle.
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Lasi alkoi liikkua. R. O. K. O. Kirjain kirjaimelta ja sana sanalta
lause muodostui. ”Rokotteet aiheuttavat autismia.”

Psykiatri kuningas Phillipin hovissa

Kerran eräs psykiatri siirtyi vahingossa ajassa taaksepäin, keskia-
jalle. Hän tuli linnaan, jota hallitsi Poplarin herttua, Kentin ruh-
tinas, Cornwallin, Walesin ja Northumberlandin prinssi, Shuffolkin
käskynhaltija sekä muun Englannin ehdoton majesteetti, hänen kor-
kea jalosukuinen ylhäisyytensä, kuningas Phillip.

Psykiatri ja kuningas juttelivat, ja lopulta psykiatri päätyi sii-
hen, että kuningas oli skitsoaffektiivinen dissosiaatiohäiriöinen raja-
tilapersoonallisuus. Psykiatri mietti, uskaltaako hän kertoa kunin-
kaalle diagnoosista, mutta loputa rohkaistui kertomaan.

Kuningas innostui tästä niin, että hän määräsi, että häntä on
siitä lähin puhuteltava tittelillä Poplarin herttua, Kentin ruhti-
nas, Cornwallin, Walesin ja Northumberlandin prinssi, Shuffolkin
käskynhaltija sekä muun Englannin ehdoton majesteetti, skitsoaf-
fektiivinen dissosiaatiohäiriöinen rajatilapersoonallisuus, hänen kor-
kea jalosukuinen ylhäisyytensä, kuningas Phillip.

Leijonamieli

Emme ehtineet tuntea kuin viikon. Minä kutsuin häntä Kultakut-
riksi. Hän kutsui minua Leijonamieleksi. Tunsimme, että meidät oli
tarkoitettu yhteen. Sitten auto ajoi hänen ylitseen. ”Nangijalassa
tavataan”, hän sanoi minulle viime henkäyksellään.

Sen jälkeen minulla ei ollut toista naista. Kymmenien vuosien
päästä sairastuin syöpään, ja aloin odottaa, että tapaisin Kultakut-
rini Nangijalassa. Lopulta syöpä vei voiton kehostani.

Saavuttuani Nangijalaan kuulin, että Kultakutrini oli kuollut
siellä pari viikkoa aiemmin ja hänen sielunsa oli siirtynyt Nangi-
limaan. Niinpä alotin elämäni Nangjalassa odotellen loppua.
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Nyt tuosta on kymmeniä elämiä. Olen kuollut lukuisissa maa-
ilmoissa. Silti Kultakutrini on ollut jatkuvasti minua maailman tai
pari edellä. Yhä odotan jälleennäkemistämme.

Omaisuus

”Mä en oo sun omaisuuttas”, avokkini huusi minulle.
Olin kieltänyt avokkiani lähtemästä bailaamaan tyttöjen kanssa,

kun siellä törmää houkutuksiin. Hän kuitenkin lähti ilman lupaani.
No, mitäs seurustelin femakon kanssa.

Seuraavana päivänä joku wannabe-shamaani tuli pankkikontto-
riini. Halusi lisämaksuaikaa lainalleen, mutta päätin ottaa pankille
vakuutena olevan huvilan. Jotain hippikommuunia se siellä pyöritti.
”Langetan päällesi kirouksen”, shamaaninrenttu sanoi. ”Menetät
kaiken omaisuutesi.”

Niin menetin työni, ja sitten asuntoni kun en lyhennyksiä pys-
tynyt maksamaan. Sijoituksetkin kusivat, ja niissä olivat säästöni
kiinni. Lopulta istuin avokkini kanssa puilla paljailla vuosaarelaises-
sa vuokrakaksiossa.

”Kaikki muu meni”, sanoin. ”Mut sinä se vaan pysyt.”
”Mä en oo sun omaisuuttas”, avokkini vastasi.

Haastetta elämään

Mokar: Olen kyllästynyt iäisyyteen.

Demiurgi: Miten niin?

Mokar: Olen luthnut gerun, hironut werden ja astonut juidan. Olen
saavuttanut kaiken, mitä voi saavuttaa. Minulla ei ole enää
haastetta elämässä.

Demiurgi: Entäs jos vähentäisit tarkoituksella kykyjäsi? Pienetkin
saavutukset tuntuvat suurilta, kun ne saavuttaa rajoitetuilla
kyvyillä.
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Mokar: Tuohan kiinnostaa mielenkiintoiselta.

Demiurgi: Olen luonut paikan, sitä kutsutaan universumiksi. Mo-
net rajoittavat kykyjään ja elävät parin haadin ajan universu-
missa. Voisi sanoa, että se on muotia.

Mokar: Kerro ihmeessä lisää.

Demiurgi: Voisit syntyä vaikka ihmiseksi. Pannaan sinulle alkoho-
listivanhemmat, niin elämässä riittää haastetta.

Mokar: Millaisia haasteita se toisi?

Demiurgi: Noista lähtökohdista ihan päivästä toiseen selviäminen
on huomattava saavutus.

Vuosituhannen vaihtuminen

Uutenavuotena vuoden 1000 alkaessa linnanherra Ludwig järjesti
muita näyttävämmät pidot. Pitoihin oli kutsuttu kaikki lähiseutujen
merkkimiehistä Ludwigin hallitsemiin talonpoikiin, unohtamatta
Ludwigin armeijaa. Kaikki eivät edes mahtuneet sisälle linnaan, niin
linnan sisäpiha oli katettu teltaksi, ja siihen oli aseteltu penkkejä.

Kokonaisia paistettuja porsaita kannettiin nälkäisten suiden
ulottuville jatkuvasti. Olut virtasi, ja etelästä oli tuotu jopa vii-
niä juhlistamaan tilaisuutta. Lanttulaatikot olivat seitsemän sylen
mittaisia, ja omenapyramidit olivat romahtamispisteessä.

Naapurilinnan herra Roger sanoi Ludwigille: ”Oletpa sinä
järjestänyt muita mahtavammat pidot vuosituhannen vaihteen kun-
niaksi.”

”On meillä toinenkin syy juhlia”, Ludwig vastasi.
”Vai niin”, Roger totesi. ”Mikä se on?”
”Juhlistamme varhaiskeskiajan loppumista ja sydänkeskiajan al-

kamista.”

362



Tohtori Mandoren ihme-eliksiiri

”PELAAKO LAPSESI LIIKAA PLEIKKAA?” Marjatta luki
lehtimainoksesta. ”TOHTORI MANDOREN IHME-ELIKSIIRIN
AVULLA LAPSENNE RAJOITTAA ITSEKSEEN PLEIKAN PE-
LAAMISEN TUNTIIN PÄIVÄSSÄ.”

Marjatta ajatteli, että hänellä oli kuusivuotias poika, joka pelasi
pleikkaa kaikki päivät. Se huolestuttikin Marjattaa. Niinpä Marjatta
tilasi eliksiirin ja juotti sen pojalleen.

Marjatan yllätykseksi eliksiiri toimi. Poika todentotta rajoitti
pleikanpelaamisensa tuntiin päivässä. Muun ajan poika istui tuo-
lissa tekemättä yhtään mitään, silmät seisoen.

Marjatta alkoi miettiä, oliko hän sittenkään hahmottanut ongel-
maa oikein. Oliko ongelma sittenkään ollut se, että poika pelasi lii-
kaa pleikkaa? Vai olisiko ongelma sittenkin ollut se, että poika leikki
liian vähän pihalla, piirteli liian vähän, oli liian vähän kavereiden
kanssa. . .

Tyttöbasilleja

”Mä en istu Jonin viereen. Tiia pussasi sitä tänään, niin siinä on
tyttöbasilleja.”

F-juniorien jalkapallojoukkue oli lähdössä turnausmatkalle vii-
konlopuksi. Kun bussiin asetuttiin istumaan, Jonin viereinen paikka
uhkasi jäädä tyhjäksi. Lopulta valmentaja pakotti Pekan istumaan
siihen.

Kun lauantaiaamuna herättiin yhteismajoituksen lattialta, Joni
ja Pekka olivat päänsärkyisiä ja kuumeisia, ja heidän nenänsä vuo-
sivat. He joutuivat jäämään peleistä pois. Pelit menivät lauantai-
na niin hyvin, että joukkue pääsi sunnuntaiaamun välieriin yhtenä
neljästä joukkueesta. Kaksitoista joukkuetta putosi.

Kun sunnuntaiaamuna herättiin yhteismajoituksen lattialta,
kaikki joukkueen jäsenet olivat päänsärkyisiä ja kuumeisia, nenät
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vuosivat. Niin joukkue joutui jäämään pois välieristä, vaikka mah-
dollsuuksia olisi muuten ollut vaikka turnauksen voittoon.

Joviaali ja leppoisa mies

”Pekka oli joviaali ja leppoisa mies”, pappi sanoi. Kirkkoyleisö
nyökytteli.

Pekka ajatteli, ettei hän ollut ollut sellainen. Hän oli ollut kysee-
nalaistaja, väittelijä, varsinainen kiusankappale, vaikka totunnaisten
ajatusten kyseenalaistajan rooli oli sekin tärkeä. Pekka yritti huu-
taa: ”Ette te niin ajatelleet silloin kun elin”, mutta aaveen ääni ei
kanna elävien maailmaan.

”Kaikki muistavat, kuinka Pekka rakasti lapsia”, pappi jatkoi.
Ei hän todellisuudessa ollut viihynyt lasten seurassa. Pekka yritti
pieraista, sepä olisi jotain, pieraista kirkossa ja vielä omissa hauta-
jaisissaan, mutta eiväthän aaveet pysty pieremään.

Pekka ajatteli, kuinka irvokas näytelmä hautajaiset olivat. Kun
vainajaa ei enää tarvinnut kohdata ihmisenä, hänestä pystyi kehit-
telemään idealisoituja fantasioita.

Todellisuudentaju

Erma näki menninkäisen ja säikähti. Oliko hän taas psykoosissa,
oliko hänen todellisuudentajunsa taas mennyttä? Toisaalta hän söi
psyykenlääkkeensä kuuliaisesti, ja edellisestä psykoosista oli kym-
menen vuotta.

”Et ole psykoosissa”, menninkäinen sanoi. ”Kymmenen vuotta
sitten näit olemattomia, mutta minä olen the real thing.”

Erma ei tiennyt, mitä ajatella. Skitsofreenikon ei aina parane
luottaa siihen mitä näkee.

”Tarjoan sinulle arvostettua yhteiskunnallista asemaa ja mahdol-
lisuutta lopettaa psyykelääkkeet.”

Erma kiinnostui. Sairaseläkeläisenä hän tunsi itsensä arvotto-
maksi, ja lääkkeet olivat välttämätön paha.

364



”Siirrän sinut oraakkeliksi antiikin Kreikkaan. Sopertelet psykoo-
sissa kaikkea järjetöntä, ja papit tulkitsevat sanasi suurina ennustuk-
sina.”

Enempiä miettimättä Erma hylkäsi tarjouksen. Todellisuudenta-
ju oli hänelle liian tärkeä.

Vaikutelma

Jack istui veljenpoikansa kanssa Mäkkärissä. Kun Jack avasi ham-
purilaislaatikkonsa, veljenpoika kommentoi: ”Sun hampurilainenhan
näyttää samalta kuin mainoskuvassa. Miten osaatkin tehdä niin hy-
viä ostoksia?”

”Minäpä kerron. Irakin sodassa jouduin kersantti Drillin kans-
sa vihollisen väijytykseen. Vihollisia oli silmänkantamattomiin. Drill
kaivoi repustaan aseen, jossa oli ulokkeita ja piikkejä. Se näytti siltä,
että sillä voisi niittää kokonaisen armeijan. Ajattelin, että aseen
suunnittelussa on panostettu ulkonäköön, eikä siitä ole tositilantees-
sa mihinkään. Sitten Drill alkoi ampumaan. Vihollista kaatui kuin
heinää, jopa räjähdyksiin. Oli kuulemma tehnyt aseen autotallis-
saan.”

”Myöhemmin pelastin Drillin hengen, ja hän opetti loitsun, jolla
saa vaikutelmat muutettua todellisuudeksi.”

”Siitä alkaen olen pystynyt luottamaan mainoksiin.”

Perhoset

Olipa kerran kuningas, joka uskoi perhosten olevan peräisin Taivaas-
ta. Sieltä ne kuninkaan mukaan laskeutuivat maan päälle. Kuningas
oli kirjoittanut tutkielmankin, jossa kerrottiin, mistä Taivaan pii-
ristä mikin perhoslaji tuli. Kuninkaan alamaiset uskoivat tutkiel-
maan, olihan se sentään kuninkaan kirjoittama.

Kerran eräs luonnonfilosofi tuli kuninkaan puheille. ”Olen tark-
kaillut perhosia, ja ne kehittyvät toukista kotelovaiheen kautta.”
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Kuningas tulistui. Eihän mokoma luonnonfilosofi mitenkään voi-
nut olla oikeassa! Kuningashan menettäisi kasvonsa, jos hänen per-
hosoppinsa osoittautuisi virheelliseksi. Ehkä alamaiset kapinoisivat-
kin, kun kuninkaan valta perustui tämän viisauteen.

Niinpä kuningas antoi teloittaa luonnonfilosofin.
Niin kuningas ja koko valtakunta jatkoivat valheessa elämistä

vuodesta toiseen, kuvitellen perhosten tulevan Taivaasta. Sen pitui-
nen se.

Maan suurin paskanpuhuja

Olipa kerran maa, jossa poliitikot olivat kohtuullisia. He eivät olleet
liiaksi oikealla eivätkä liiaksi vasemmalla. He puhuivat paskaa, mutta
vain sen verran, että tulivat valituiksi.

Eräs liikemies oli tarkkaillut poliitikkoja. ”Hehän tulevat vali-
tuiksi puhumalla paskaa!” liikemies päätteli. Niinpä liikemies ryh-
tyi maan suurimmaksi paskanpuhujaksi. Hänen vaalitilasuuksistaan
jouduttiin kärräämään pois rekkalasteittain paskaa, mutta hänet va-
littiin presidentiksi.

Liikemies oli huomannut paskanpuhumisen kannattavan. Niinpä
hän presidenttinä puhui paskaa entistä enemmän. Lopulta koko maa
oli hukkua paskaan, ja kansalaiset nousivat barrikaadeille. ”Me hu-
kumme presidentin puhumaan paskaan!”

Presidentti yritti tukahduttaa kapinan sotilasvoimin, mutta lo-
pulta hän joutui eroamaan. Sen jälkeen poliitikot ymmärsivät, että
paskanpuhumisessakin kannattaa pysyä kohtuudessa.

Ilmansuunnat

Aikojen alkuhämärässä ihminen tajusi, että suunnat muodostavat
jatkumon, ja ne voi jakaa niin moneen ilmansuuntaan kuin halu-
aa. Niinpä ihminen jakoi suunnat kuuteen ilmansuuntaan, jotka si-
jaitsivat tasavälein. Oli, vastapäivään luettuna, pohjoinen, koinas,
paakki, etelä, toollinen ja loudes.
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Koillistuuli tuli ihmisen luokse ja sanoi: ”Teetkö minusta olemat-
toman? Eikö sinulla ole ilmansuuntaa minulle?” Niin tulivat itätuuli,
kaakkoistuuli ja muutkin kahdeksasta tuulesta paitsi pohjoistuuli ja
etelätuuli.

Ihminen sanoi: ”Ei ole oikeaa tapaa jakaa jatkumoa ilmansuun-
niksi. Minulla on valta tehdä se niinkuin tahdon.”

Silloin paikalle saapuneet tuulet puhkuivat ja puhalsivat. Ihmi-
nen oli lopuksi niin säänpieksämä, että hän joutui myöntymään. Siitä
lähtien ilmansuuntia on ollut kahdeksan.

Se korkeampi veisu

Seurakunta käveli Jeesuksen luokse keinutellen lanteitaan. Jeesus
katsoi Seurakunnan tummaa hipiää, pyöreitä rintoja ja kapeaa uu-
maa.

”Rakkaani”, Jeesus sanoi. ”Sinä saavuit.”
Seurakunta hymyili ja katsoi Jeesusta silmiin. Jeesus laittoi

kätensä Seurakunnan rinnalle ja leikki tämän nännillä. Sitten Seu-
rakunta ja Jeesus suutelivat intohimoisesti.

Seurakunta tarttui Jeesuksen kulliin, se oli jo tanassa, ja veteli
pari kertaa eestaan. Jeesus laittoi kätensä Seurakunnan perseelle ja
puristi. Seurakunta huokasi, hänen alapäänsä oli jo kostunut.

Jeesus veti Seurakunnan itseään vasten. Seurakunta oli kuin su-
laa vahaa Jeesuksen syleilyssä. Jeesus laski Seurakunnan varovasti
viininlehvävuoteelle, ja tämä levitti reitensä.

Seurakunta ja Jeesus suutelivat, ja Jeesus upotti kullinsa Seura-
kunnan pilluun.

Uhraaminen

Henir tahtoi vaimon. Niinpä hän uhrasi kyyhkyn jumalilleen Guirelle
ja Balonille. Jumalat eivät kuitenkaan vastanneet rukoukseen, eikä
Henir saanut vaimoa.
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Henir kuunteli runonlaulajia, ja nämä lauloivat Lerenista ja Fe-
reasta, vanhemmista jumalista. Guire ja Balon olivat heidän lapsi-
aan, jotka olivat päihittäneet heidät.

”Jumalien takana on siis jumalia”, Henir ajatteli. Niinpä hän
uhrasi kyyhkyn Lerenille ja Ferealle. Nämäkään eivät kuulleet ru-
kousta, eikä Henir saanut vaimoa.

Henir löysi runonlaulajan, joka lauloi perimmäisestä Jumalasta.
Perimmäinen Jumala oli ääretön. Mikään ei rajoittanut Häntä, eikä
Hänen ulkopuolellaan ollut mitään. Hän oli Kaikkeus.

”Voisikohan Kaikkeudelle uhrata?” Henir ajatteli. Sitten hän ta-
jusi olevansa osa Kaikkeutta ja söi kyyhkyn.

Velaksitaikoja

Velho Ragur, soturi Gular ja varas Kejor kävelivät tasangolla.
Yhtäkkiä he näkivät örkkien joukko-osaston, joka rynnisti heitä
päin.

”Nopeasti, tulipallo!” Gular sanoi Ragurille.
Ragur laskeutui lootusasentoon ja sulki silmänsä.
”No mitä taas?” kettuhahmo, voimahenki Azat, sanoi Ragurin

mielessä.
”Tarvittaisiin tulipallo”, Ragur mutisi.
”Se maksaa viisi yksikköä elämänvoimaasi.”
”Teen elämänvoimanuhrausrituaalin myöhemmin. Tee nyt se tu-

lipallo.”
”Et ole vielä maksanut viittä karhunsielua niistä maagisista oh-

juksista. Ja vastineeksi henkiinherättämisloitsusta lupasit Pyhän La-
rokin kirjoitukset.”

”Ne kirjoitukset eivät olleetkaan siellä temppelissä, ja niiden et-
sintä on kesken. Saat kaiken myöhemmin.”

”Hmmph. Olkoon.”
Ragur kuuli kaukaisuudessa tulipallon leimahdusäänen ja avasi

hymyillen silmänsä. Azatia oli niin helppo kusettaa.
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Paholaisen neronleimaus

”Kiva nähdä”, Marjo sanoi.
”Niin on”, Kati sanoi. ”Tosi kiva.”
Marjo halveksi salaa Katia tämän junttiuden takia. Kati halveksi

salaa Marjoa, koska tämä oli hienohelma. Silti he pitivät hymyilevää
naamaa ja vaihtoivat kohteliaisuuksia.

Paikalle saapui Risto ja sanoi: ”Onpa kaunis päivä, arvon neidit.”
”Niin on”, neidit vastasivat.
Risto halveksi salaa Marjoa, koska tämä ei huolehtinut kunnos-

taan ja Katia, koska tämä oli vähän yksinkertainen. Neidit halvek-
sivat salaa Ristoa, koska tämä ei välittänyt muusta kuin maantie-
pyöräilystä.

Kaikki kylässä halveksivat salaa toisiaan. Silti he käyttäytyivät
toisaan kohtaan ystävällisti.

Paholainen katsoi neronleimaustaan. Tässä Helvetissä uhrit jou-
tuivat toistamaan tyhjiä sosiaalisia rituaaleja ilman toivoa rehdistä
kumppanuudesta.

Antiplatonisti

Kari kuunteli nyrpeänä, kun uskonnonfilosofi puhui uusplatonismis-
ta. ”Mitähän tuokin luulee todistelevansa”, Kari ajatteli. Hän ei pe-
rustanut todisteluista, joissa laitettiin sanoja peräkkäin. Kari uskoi
numeroiden voimaan, fysiikkaan, joka käytti matemaattisia menetel-
miä. Toisin kuin filosofien haahuilut, fysiikka kertoi siitä, millainen
todellisuus oli.

Ihastuneena numeroiden täsmällisyyteen Kari lähti kulkemaan
pitkin matematiikan käytävää. Kompleksiluvut, vektorit ja kolmiot
jäivät taakse. Sitten tuli Hilbert-avaruuksia, tensorituloja ja Lien al-
gebroja. Kari jatkoi matkaa. Aksioomajärjestelmät, puolalaiset ava-
ruudet ja kategoriat jäivät taakse.

Aivan matematiikan käytävän perällä oli pieni kammio, jossa
tehtiin topologiaa. Topologiassa todistukset tehtiin laittamalla sa-
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noja peräkkäin, heittäen joukkoon vain minimaalinen määrä sym-
boleja. Taustalla väikkyi koko ajan platonistinen matematiikanfilo-
sofia.

Makuuvaunu

Riimu Tuonenvirta oli varannut paikan junan makuuvaunusta. Hän
saapui vaunuun yhtaikaa huonetoverikseen sattuneen miehen kanssa.

”Mä otan yläpedin!” Riimu julisti. Olihan alapeti näppärämpi,
jos vaikka vessassa piti keskellä yötä käydä, mutta halu asettua toi-
sen yläpuolelle oli suuri.

”Mä olisin halunnut yläpedin kanssa”, Riimun huonetoveri sanoi.
Riimu mietti. ”Jos annat mulle yläpedin, teen sulle ilmaisen reiki-

hoidon.”
”Minä en sellaisiin usko.”
Edellisen kommentin jälkeen yläpeti oli Riimulle entistä

tärkeämpi.”Entäs jos saat ilmaisen tarotluennan?”
”Ne on ihan humpuukia.”
Vuodepaikoista heitettiin kolikkoa, ja Riimu sai alapedin. Riimu

nukkui yön huonosti, ja aamulla hän heräsi päänsärkyisenä. Koko
yön nimittäin yläpediltä oli satanut alas negatiivista energiaa.

Voimavara

Miten ajattelen, jos en ajattele toisin? Ajattelenko ensinkään?
(Juice Leskinen)

”Pitääkö Suvaitsevaisuuden suvaita myös suvaitsemattomuutta?”
Suvaitsevaisuus ajatteli, että oli siinä vitsi ja nauroi räkäisiä.

Suvaitsevaisuus oli vihdoin päässyt tavoitteeseensa. Kaikki sille kriit-
tiset äänet oli saatu uhkailtua ja mustamaalattua hiljaisiksi.
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Silloin Suvaitsevaisuus alkoi pulskistua ja laiskistua. Sen nimissä
esitettiin yhä älyttömämpiä vaatimuksia. Kaikille pakolliset, mus-
limien kunniaksi järjestetyt sympatiapyllistelyt! Kukaan ei uskalta-
nut nousta niitä vastaan, ettei olisi tullut leimatuksi suvaitsematto-
maksi. Kaiken huippu oli tiistain määrääminen pakolliseksi homos-
telupäiväksi.

Silloin Suvaitsevaisuus tajusi, että jotain oli mennyt pahasti vi-
kaan. Se kaivoi naftasta ne kaikkein kauheimmat natsit ja antautui
kritiikin tuleen. Se ei puhdistanut vaan karaisi.

Elementaalit

Haltia Kultahopea iski tulielementaalia miekallaan kylkeen. Kyllä
elementaali tuntui damagea ottavan, vaikka se tulesta koostuikin.
Tulielementaali ampui käsistään lieskoja Kultahopeaa kohti, mutta
haltiamme väisti ne.

Sitten tulielementaalin jalka lipesi, ja se kaatui. Kultahopea ta-
jusi tilaisuuteensa tulleen ja alkoi miekallaan hakata tulielementaalia
sammuksiin. Liekit hiipuivat isku iskulta, kunnes elementaalista oli
jäljellä vain muutama maasta kohoava liekinpoikanen. Kultahopea
talloi ne sammuksiin saappaallaan.

Kultahopea ajatteli, että se oli neljäs. Ilmaelementaali, maaele-
mentaali ja vesielementaali oli päihitetty jo edellisissä onkaloissa. Ja
nyt tulielementaali. Kultahopea jatkoi käytävää eteenpäin. Seuraa-
vassa onkalossa pitäisi olla valtava aarre..

Tuskin Kultahopea oli taistelun jäljiltä ehtinyt huoahtaa, kun
hänen kimppuunsa hyökkäsi mustaleimaelementaali.

Tuomikujan koulu

Tuomikujan koulu oli tavallinen koulu eräässä pikkukaupungis-
sa. Oppimistulokset siellä olivat hiukan keskimääräistä huonom-
pia, mutta koulun ruoka oli taivaallista. Koulun keittäjän suvus-
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sa oli nimittäin taikavoimia, ja aina kun hänelle tuotiin ruokaa
lämmitettäväksi, hän sanoi taikasanat.

Aikanaan tieto tilanteesta kulki paikallispoliitikoille.
”Ei ole oikeudenmukaista, että yhdessä koulussa on parempaa

ruokaa kuin muissa”, vasemmistopoliitikko sanoi.
Oikeistopoliitikko suostutteli keittäjää siirtymään kaupungin

eliittikouluun, jota rikkaiden lapset kävivät. Keittäjän kieltäydyttyä
oikeistopoliitikko sanoi: ”Ei ole oikeudenmukaista, että Tuomikujan
oppilaat saavat parempaa ruokaa kuin ansaitsevat.”

Niin keittäjää kiellettiin käyttämästä ratkaisevia taikasanoja.
Siitäkin huolimatta, että ei olisi ollut keneltäkään pois, että Tuo-
mikujan oppilaat olisivat saaneet parempaa ruokaa kuin muut.

Myös puhui Zarathustra

Tulin outoon maahan, jossa kaikki olivat ympyröitä. Vähän muhku-
raisia ympyröitä, mutta kuitenkin ympyränmuotoisia.

Ja ne kaikki halusivat tulla suuremmiksi ympyröiksi. Niin ne kas-
voivat, kilometrien, kymmenien kilometrien kokoisiksi.

Ja niin ne tavoittelivat ääretöntä läpimittaa, sitä koskaan saa-
vuttamatta.

Oli yksi pieni ympyrä, sentin kokoinen, ja se sanoi: ”Minusta ei
koskaan tule niin suurta kuin muista ympyröistä. Niinpä minun ei
kannata tavoitella kokoa. Minusta tulee täydellinen ympyrä.”

Ja niin se alkoi silitellä muhkuroita itsestään. Aikaa myöten siitä
tuli vähemmän muhkurainen kuin muista, vaikka täydellistä ym-
pyränmuotoa se ei koskaan saavuttanut.

Yhä edelleen se silittää pienenpieniä muhkuroita itsestään, mutta
yhtä kaikki se pysyy pienenä ympyränä.

Taikuuden perusteet

”Tervetuloa Taikuuden perusteet -kurssille”, koukkunokkainen opet-
taja sanoi.
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Oli juuri ollut yksitoistavuotissyntymäpäiväni, ja olin saanut
kutsun velhokoulun oppilaaksi. Parhaillaan istuin ensimmäisellä op-
pitunnillani.

”Teillä jokaisella on tietty määrä taikapisteitä”, opettaja jatkoi.
”Yleensä kolmesta kuuteen näin alussa. Taikapisteet lisääntyvät loit-
simiskokemuksen myötä.”

”Loitsut on jaettu tasoihin. Ensimmäisen tason loitsut vievät
yhden taikapisteen, toisen tason kaksi ja niin edelleen. Jos yritätte
tehdä loitsua, joka veisi taikapisteenne miinukselle, ette yksinkertai-
sesti pysty tekemään sitä. Mutta älkää huoliko. Hyvin nukuttu yö
palauttaa taikapisteenne henkilökohtaiseen maksimiinne.”

”Loitsun onnistumistodennäköisyys riippuu viisaudestanne
tämän taulukon mukaan. Jos viisautenne on esimerkiksi kaksitoista,
loitsun onnistumisprosentti on 75.”

”Siksi täällä luetaan klassikkoromaaneja, että viisautenne nousi-
si.”

Suuri Filosofi

Suuri Filosofi veti syvään henkeä, ja hänen silmiinsä tuli raukea ilme.
Sitten Suuri Filosofi sanoi: ”Massaa virtaa mieleen, ja suusta tulee
ulos olioita.”

Suuri Filosofi istui kolmijalkaisessa tuolissa hengittäen kallion-
raosta nousevia huumaavia höyryjä.

Vähäisempi filosofi kuunteli Suurta Filosofia tarkkaavaisesti. Kun
Suuri Filosofi oli sanottavansa sanonut, vähäisempi filosofi ryhtyi
puhumaan.

”Suuri Filosofi tarkoittaa, että maailma koostuu muodottomasta
massasta. Ihmismieli jäsentää tuota massaa, ja sen jakaminen dis-
kreeteiksi olioiksi on keskeinen osa tuota jäsennysprosessia. Maailma
ei siis koostu olioista, vaan oliot ovat pelkästään mielessä.”

Opiskelijat nyökyttelivät päitään. Sitä juuri Suuri Filosofi oli tar-
koittanut, ja kyseessä oli oivallus, joka vei filosfian kehitystä huimasti
eteenpäin.
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Pascalin veto

Pierre oli vastikään kuollut ja kolkutteli Taivaan portteja.

Pyhä Pietari: Mites on? Uskoitko eläessäsi Jumalaan?

Pierre: Uskoin!

Pyhä Pietari: Mites kun enkelit ovat välittäneet ihan
päinvastaista viestiä.

Pierre: Uskoin Pascalin vetoon.

Pyhä Pietari: Jassoo. Taas näitä tapauksia.

Pierre: Arvioin Jumalan olemassaolotodennäköisyydeksi viisi pro-
senttia. Päättelin, että jos Jumala on olemassa, saan uskoessa-
ni taivaspaikan, äärettömän palkinnon ja ollessani uskomatta
äärettömän rangaistuksen. Jos taas Jumalaa ei ole olemassa,
palkinnot ovat joka tapauksessa äärellisiä. Uskominen siis an-
taa paremman odotusarvon. Niinpä minä uskoin Jumalaan.
Kävin kirkossa, rukoilin ja luin Raamattua.

Pyhä Pietari: Juurihan sanoit arvioineesi Jumalan olemassaoloto-
dennäköisyydeksi viisi prosenttia, ja viidellä prosentilla ei Tai-
vaaseen pääse.

Ketjureaktio

”No voi perkele!” pastori Karonen huusi. Kyllähän hän tiesi, ettei
hänen pitäisi kutsua sielunvihollista, mutta hän oli iskenyt varpaansa
kynnykseen, ja siihen sattui. Ärräpäät tulivat vaistonvaraisesti.

Karonen ajatteli, että hänen pitäisi lähteä lenkille rauhoittu-
maan, ja hän alkoi pukea lenkkareita. ”Voi vittu saatana!” Lenk-
karin nauha oli katkennut.
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Lenkille lähdettiin, vaikka toista lenkkaria ei saanut kiinni. Pihal-
la Karonen liukastui banaaninkuoreen. ”Saatanan saatana!” Tämä
ei tosiaan ollut papille sopivaa puhetta.

Karonen kömpi pystyyn ja astui koiranpaskaan. ”Perkeleen
perkele!”

Paholainen ajatteli, että hyvinhän tämä menee. Ensimmäinen ”Voi
perkele” oli kutsunut hänet paikalle, ja sen jälkeen jokaisen onnetto-
muuden jälkeinen kirous oli kutsunut hänet järjestämään seuraavan.

Metafyysinen yllätyksentyöstäjä

Pikku-Veikko ja Siiri olivat tutustumiskäynnillä Korvatunturin pa-
jassa. He olivat nähneet liukuhihnoja, joilla tonttujen ohjaamat ko-
neet valmisivat barbeja, nerf-pyssyjä, leikkiautoja. . .

”Sitten uusin hankintamme”, Joulupukki sanoi. ”Metafyysinen
yllätyksentyöstäjä.”

Joulupukki ohjasi lapset ison koneen luokse, jossa oli lukematto-
mia lamppuja, kytkimiä, radioputkia ja käämejä.

”Näytäpäs Tonttu Tietäväinen, kuinka tämä toimii”, Joulupukki
sanoi.

Tietäväinen painoi nappulaa koneesta. Kone alkoi piipittää, ja
sen valot välkkyivät samaan tahtiin. Piipityksen tahti kiihtyi, ja ko-
neesta kuului paukahduskin. Sitten koneessa oleva luukku aukesi, ja
sen alle kiinnitetty liukuhihna rullasi.

”Tadaa!” Tietäväinen osoitti sulkeutuneen luukun edustaa. ”Kyl-
pyläloma kahdelle Naantalissa.”

”Eihän siinä ole mitään”, Pikku-Veikko ihmetteli.
”Se onkin aineeton joululahja”, Joulupukki valisti.

Velhotaistelu

Grudyr heilautti kättään ja lähetti tulipallon Aniasen suuntaan.
Aniase sai väistettyä sen hädin tuskin.
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Aniase oli toiminut kylän velhona, tehnyt viljankasvatusloitsuja,
parannusloitsuja ja kadonneiden avainten löytämisloitsuja, mitä nyt
kylän velhon hommiin kuului. Sitten Grudyr oli tullut ja haastanut
hänet velhotaisteluun kylän velhon vakanssista.

Grudyr manasi machetea heiluttelevan goblinin Aniasen kimp-
puun. Aniase teki suojakenttäloitsun.

Aniase muisti Grudyrin velho-opistosta. Tämä oli erikoistu-
nut taisteluloitsuihin eikä osannut muita loitsuja. Yksinkertaiset
kyläläiset kuitenkin luulivat, että magiassa oli kyse yksiulotteises-
ta mahtavuudesta.

Goblin läpäisi suojakentän ja hyppäsi katkaisten machetella
Aniasen kaulan.

Kylän päällikkö tuli onnittelemaan Grudyria: ”Kun kerran olet
Aniasea mahtavampi velho, teepä heti todella mahtava viljankasva-
tusloitsu.”

Paljas uneksija

Randolph oli kuullut, että erään vuoren huipulle oli kiveen kaiver-
rettu Jumalan kasvot. Randolph halusi nähdä, miltä Jumala näytti,
ja hän päätti kiivetä vuorelle.

Randolph otti vuorikiipeilyvälineensä, köyden, kiiloja ja hakun,
ja lähti kiipeämään. Vuori oli jyrkkä, ja jalansijaa oli vaikea saa-
da, mutta Randolph kiipesi sinnikkäästi. Pilvivyöhykekin jäi taakse
Randolphin kavutessa ylöspäin.

Randolphia alkoi väsyttää, ja hän etsi lepopaikkaa. Sellaista ei
kuitenkaan löytynyt. Lopulta, melkein huipulla, oli kallionulkonema,
jolla Randolph sai huoahtaa.

Yhtäkkiä Randolph tajusi tuijottavansa valtavaa silmäkulmaa.
Ulkonema, jolla hän lepäsi, olikin Jumalankuvan nenä. Hän näki
nyt osan Jumalankuvasta, mutta hän oli liian lähellä sitä saadakseen
kokonaiskuvan. Kauemmas ei päässyt.
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Peikko nimeltä Adolf

Olipa kerran peikko nimeltä Adolf, joka tykkäsi kahlehtia ihmisiä.
Se oli nukkunut sata vuotta, mutta vastikään sen oli havaittu liikus-
kelevan metsässä.

Kuningas ilmoitti: ”Tästedes jokainen pitää pientä kahletta ran-
teessaan. Muuten Adolf tulee ja kahlehtii kaikki.” Kansalaiset eivät
ymmärtäneet, kuinka kahle ranteessa auttaisi, mutta he tottelivat.
Eiväthän he tahtoneet Adolfin tulevan ja kahlehtivan heitä.

Adolfista tuli lisää havaintoja. Kuningas ilmoitti: ”Tästedes jo-
kainen pitää jalkojaan yhdistävää kahletta, tai muuten Adolf tulee
ja kahlehtii kaikki.” Uusi kahle lyhensi askelta, mutta kansalaiset
tottelivat.

Näin jatkui. Kahleita lisättiin vähitellen. Lopulta kansalaiset ma-
kasivat luolassa kahlehdittuina seinään, ja olivat tyytyväisiä, koska
Adolf ei ollut päässyt kahlehtimaan heitä.

Velhokoululainen konsertissa

Me oltiin retkellä jästien maailmassa ja käytiin konsertissa. Ennen
konserttia me tutustuttiin takahuoneeseen.

Kun mä olin istunu paikalleni konserttisaliin, mä tajusin unoh-
taneeni mun taikasauvan takahuoneeseen. Opet olis vihasia, kun mä
olin jättäny taikasauvan lojumaan.

Kun kapellimestari astu lavalle, mä tajusin, että se oli tahtipui-
kon sijaan ottanu vahingossa mun taikasauvan. Heti ensimmäisellä
nuotilla se heilautti sitä niin, että se aktivoitu, ja tuubasta lensi
perhosia. Onneks musiikki oli alussa rauhallisempaa, niin orkesterin
seassa pomppi vaan jäniksiä.

Sitten tuli äänekäs kohta, ja kapellimestari huito olan takaa. Ko-
ko rakennus rupes tärisemään, ja opet keskeytti konsertin. Kattoon
tuli halkeama, ja mä joudun korvaamaan sen aikuisena.
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Nousu

Johanna oli fundamentalistikristitty. Hän uskoi, että Raamattu oli
kirjaimellisesti totta. Kaikki, jotka eivät uskoneet niin, olivat me-
nossa Helvettiin.

Sitten Johanna sai mystisen kokemuksen. Hän näki väläyksen
siitä, että Jumala oli paljon suurempi kuin hän oli kuvitellut, suo-
rastaan ihmisjärjelle käsittämätön. Kaikki uskonnot olivat teitä tuon
uskontoja suuremman Jumalan luo. Kieli ei taipunut kuvaamaan Ju-
malan suuruutta, joten Raamattukin oli vain sen puutteellinen hah-
motusyritys.

Aikanaan Johanna kuoli ja nousi olemassaolon korkeammalle ta-
solle. Hänelle selvisi, että tuonpuoleinen oli niin omituinen ja ih-
misjärjelle vieras, ettei jumalan käsite sopinut mihinkään siellä. Itse
asiassa tuonpuoleinen oli niin omituinen, ettei hänen mystisellä ko-
kemuksellaankaan ollut mitään tekemistä sen kanssa.

Kalsarit

”Jääkaapissa on pojille voileipiä, ja muista, Petteri, ottaa huomenna
sisäliikuntavälineet kouluun.”

Näin kuului äidin itsemurhaviesti, kun Petteri löysi hänet
hirttäytyneenä tultuaan koulusta. Äiti oli aina huolehtinut kaikesta.
Oli varmaan murtunutkin huolehtimiseensa.

”Ei se ole kuollut”, Antti sanoi nähtyään ruumiin. ”Se vain nuk-
kuu.”

Pikku-Anttia ei saatu uskomaan, että äiti oli kuollut. Kun äitiä
alettiin hautaamaan, Antti oli hysteerinen. Antin rauhoittamisek-
si äiti haudattiin prepaid-puhelimen kanssa, niin pystyisi ottamaan
yhteyden hautausmaan työntekijään jos heräisi.

Parin päivän päästä hautausmaan työntekijä saikin soiton. ”En
minä ole herännyt henkiin. Minä vain kummittelen. Sanoisitko
meidän pojille, että huomenna pitää pukea pitkät kalsarit, kun alkaa
olla niin kylmä.”
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Taivaissa

”Kalja on ihan paras”, Make sanoi. ”Ja tissit myös.” Ja kaljan ja
tissien ympärillä Maken elämä pyörikin. Mieltymystensä takia Make
kuoli maksakirroosiin.

Paljastui, että kuolemansa jälkeen jokainen pääsi itselleen
räätälöityyn taivaaseen. Omassa taivaassaan Make joi kaljaa ja pu-
risteli tissejä kaikki päivät.

Kun tätä oli jatkunut kaksisataa vuotta, Make päätti tutustua
muiden taivaisiin. Matemaatikkojen taivaassa matemaatikko Muti-
kainen oli saanut kuolemansa jälkeen lisää matemaattista lahjak-
kuutta ja kehittänyt matemaattisen teorian toisensa jälkeen. Pape-
ripinot pursuilivat.

Kuolemansa jälkeen harrastelijakirjoittaja Irja oli kirjoittanut ro-
maanin toisensa perään, ja vaikkei hänellä ollut eläessään ollut lu-
kijoita, nyt enkelit lukivat hänen romaanejaan.

Make oli vain juonut kaljaa ja puristellut tissejä.

Aito hyväntekijä

Jonek eli pahantekijöiden maailmassa. Vallitsi vahvimman oikeus.
Kaikki varastivat, pettivät ja pahoinpitelivät oman edun nimissä jos
vain pystyivät luottamaan siihen, ettei uhri pystynyt kostamaan.

Siitä huolimatta Jonek yritti olla hyvä. Hän antoi vähästään
kanssaihmisilleen eikä vienyt koskaan keneltäkään mitään. Tämän
takia Jonekia halveksuttiin. Häntä pidettiin heikkona. Lopulta
hänen imagonsa oli niin heikko, että hänet ryöstömurhattiin. Kuo-
lemanjälkeistä elämääkään ei ollut.

Surkuttelette ehkä Jonekin kohtaloa, mutta maailma oli tarjon-
nut hänelle tilaisuuden loistaa hyvyydessä. Aidosti hyvä teko on pyy-
teetön, ja pyyteettömiä Jonekin teot olivat olleet. Teoilla ei ollut ol-
lut pienintäkään itsekästä motiivia. Hän ei ollut saanut vastavuoroi-
sia palveluksia, taivaspaikkaa tai edes kanssaihmistensä kiitosta.

379



Elämysmatka

Blobba heräsi ikuisuudessa ja ajatteli: ”Wau! Olipa kokemus!”
Hänen edellinen muistonsa oli keskitysleirin suihkusta, jossa hän

oli kuollut Zyklon B:hen. Bloban ajatukset harhailivat Hitleriin, eikä
hän voinut välttää ihailua. Hitler oli niin nerokkaasti rakennettu
pahishahmo.

Eläessään kristittynä homona Kolmannessa valtakunnassa Blob-
ba oli usein miettinyt, miksi Jumala oli luonut maailman, jossa oli
niin paljon pahuutta. Eikö täydellisen hyvän Jumalan olisi ennem-
min pitänyt luoda täydellisen hyvä maailma? Hänen Maapallolla
lukemansa teologien selitykset eivät olleet tyydyttäneet.

Nyt, kun Bloballa oli edessään ikuisuus ja sen tarjoamat
äärettömät mahdollisuudet, elämä maapallolla alkoi tuntua kuin oli-
si lukenut jännitysromaanin. Ja täydellisessä jännitysromaanissa ta-
pahtuu aika paljonkin pahoja asioita.

Muuttomoolok

Muuttomoolok oli öisellä kierroksellaan lähiössä, kun se havaitsi ha-
luamansa. Asunnon, jonka tavarat oli pakattu muuttolaatikoihin.

Hiljaa Muuttomoolok tiirikoi talon oven ja astui sisään.
Isäntäväki nukkui, todennäköisesti viimeistä yötä siinä talossa. Hii-
renhiljaa Muuttomoolok alkoi kaivella muuttolaatikoita. Se söi esi-
neen sieltä, esineen täältä.

Siinä meni tädin perintöjuustohöylä, posiliininen kissa, pari ruo-
kailuveistä, ja niin edelleen. Jälkiruuaksi Muuttomoolok herkutteli
sarjalla petankkipalloja. Muuttomoolok oli varovainen. Se ei syönyt
niin paljoa esineitä, että se herättäisi kummastusta tai liian montaa
esinettä samasta muuttolaatikosta.

Perhe oli muuttanut uuteen omakotitaloon, ja kaikki purkivat muut-
tolaatikoita.
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”Missä mun posliinikissa on? Mä sain sen aikoinaan viisivuotis-
lahjaksi mummulta.”

”Se on varmaan hävinnyt muutossa.”

Nykynoita

”Jotkut väittää, ettei taikuutta ole”, Mervi ajatteli. ”Mutta kyllä
sitä on.”

Mervi oli nykynoita. Hänen kotonaan oli vihamielisiltä hen-
giltä suojaavia talismaaneja, ja hän suoritti onnea tuovia rituaaleja.
Lisäksi hän meditoi ja tunsi yrttejä.

”Ihan kaikessa on ripaus taikuutta”, Mervin ajatus jatkui. ”Ra-
kastelussa, aerobicissä, jopa työmatkan kulkemisessa. Kun leipomuk-
set onnistuvat, siinäkin on ripaus taikuutta.”

Mervi alkoi valmistaa muffinsseja. Hän valmisti taikinan ja laittoi
sitä muffinssivuokiin. Sitten hän laittoi pellin uuniin.

Viiden minuutin päästä uunin ovi lennähti auki. Sieltä vyöryi
ulos mustaa, taikinamaista massaa, jonka seassa oli käärmeitä ja
rupikonnia.

Mervi meni katsomaan kuultuaan pamauksen. ”Tällä kertaa tai-
kuutta taisi olla vähän enemmän.”

Afrikan tähti

Katri oli löytänyt kirpputorilta Afrikan Tähti -pelin eurolla. Pe-
lilautaan oli töherretty joitain symboleja, mutta peli oli muuten
hyväkuntoinen. Katri oli poikaystävänsä tutustuttamana löytänyt
lautapeliharrastuksen, ja hän piti Afrikan tähteä alkeellisena uudem-
piin lautapeleihin verrattuna, mutta nostalgiasyistä hän osti sen.

Peliporukkansa kanssa Katri alkoi pelaamaan Afrikan tähteä.
Muutkin olivat innoissaan paluusta lapsuuteen. Kesken pelin pai-
kalle saapui Kanerva, joka oli hurahtanut wiccalaisuuteen.
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”Katsokaa noita symboleja pelilaudassa!!” Kanerva sanoi. ”Tuo
peli on kirottu. Aina, kun sitä pelaa, Afrikassa musta mies joutuu
orjuuteen!”

Peliporukka uskoi Kanervaa ja lopetti pelaamisen. He kävivät
ostamassa kaupasta Afrikan tähden uutena ja pelasivat sitä. Sillä ei
ollut mitään maagisia ominaisuuksia.

Illuminatus

Elettiin 80-luvun loppua. Roolipelit olivat juuri rantautuneet Suo-
meen. 11-vuotiasta Villea innosti päästä seikkailemaan velhojen ja
barbaarien maailmaan.

Ville olikin kavereidensa kanssa kokeillut Miekka ja magia -
roolipeliä. Tuonikäisten pelit ovat nopanheittelyä ilman syvää pe-
limaailmaan eläytymistä, ja olipa pojille tulut riitaakin siitä, mihin
suuntaan kuljetaan luolastossa.

Peliporukoissa kulki huhuja roolipelistä nimeltä Illuminatus. Pe-
lin väitettiin olevan maaginen, ja pelaajat sananmukaisesti siirtyi-
sivät fantasiamaailmaan.

Ville tahkosi kirjakauppojen pelihyllyjä läpi etsien Illuminatus-
ta. Sen löytäminen toisi statusta peliporukan keskuudessa. Lopulta
erään tavaratalon paperiosastolta löytyi hyllyn alimmaisena ”Illumi-
natus - The ultimate role playing system.”

Ville huokaisi pettyneenä. Peli oli englanninkielinen, eikä Ville
osannut lukea englanniksi muuta kuin koulukirjan harjoitustekstejä.

Noituuden perusvakio

Olemme määrittäneet noituuden perusvakion. Kaikki noidat ovat
yhtä mieltä siitä, että loitsujen vaikutukset tulevat takaisin loitsijalle
n-kertaisina. Luvun n arvosta ei vain ole vallinnut yksimielisyyttä.
Jotkut noidat sanovat, että se on kolme, toiset taas, että se on neljä.
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Kokeessamme koehenkilö loitsi kokeen tekijöiltä kymmenen eu-
roa pois. Tämän jälkeen seurasimme koehenkilöiden pankkitiliä kak-
si kuukautta ja laskimme, paljonko koehenkilön saldo oli pienenty-
nyt edellisiin kuukausiin verrattuna. Tulos oli se, että koehenkilöiden
saldo oli pienentynyt keskimäärin 32,765 euroa enemmän kuin kont-
rolliryhmällä. Koehenkilöitä oli 132.

Näin ollen saamme noituuden perusvakiolle arvon 3,2765. Ja
lisäksi 95 prosentin luottamusväli on 3,1321 - 3,4209. Haluamme
kiittää Noitasanomia kokeen rahoittamisesta.

Filosofin kärsimys

Immanuel Kant oli juuri lähettänyt painoon Puhtaan järjen kritiik-
kinsä käsikirjoituksen. Kirjassa hän väitti, että kolmiulotteisuus ei
niinkään ollut todellisuuden an sich ominaisuus, vaan ihmismieli en-
nemmin jäsensi havaintoja sijoittamalla ne kolmiulotteiseen mentaa-
lisen malliin todellisuudesta.

Demoni oli seurannut kirjan valmistumisprosessia ja päättänyt
antaa Kantille opetuksen. Hän tempasi Kantin pois tutusta maail-
masta ja heitti tämän neliulotteiseen todellisuuteen.

Neliulotteinen todellisuus näyttäytyi Kantille kaaoksena, koska
sitä ei saanut jäsennettyä ihmisen sisäsyntyisellä tavalla hahmottaa
maailma kolmiulotteisena. Kant ei kestänyt mieleen tulvivia kaaoot-
tisia havaintoja vaan vaipui sikiöasentoon.

Sikiasennossa soperrellessaan Kant joutui myöntämään, että to-
dellisuuden an sich on vähintään muistutettava suuresti kolmiulot-
teista avaruutta, että sen voisi hahmottaa sellaisena.

Jumalan selän taakse

Pokak vyötti miekan kupeilleen ja laittoi viitan selkäänsä. Vielä sau-
va käteen. Hän oli lähdössä valtion asioille Jumalan selän taakse.
Ensin hän kiertäisi Olumvuoren, jonka huipulle kukaan ei pystynyt
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nousemaan. Sen jälkeen olisi vain pieniä kyliä, joissa viljeltiin karua
maata. Siellä, Jumalan selän takana, ei olisi pääkaupungin huvituk-
sia.

Pokak ajatteli ikävissään, että Jumalan selän takana hän ei voisi
käydä agoralla katsomassa teatteriseurueiden esityksiä tai kylpylässä
kuumavesialtaassa. Filosofien esitelmiäkään hän ei matkallaan kuu-
lisi. Valtion asiat oli silti hoidettava.

Ennen lähtöään Pokak kävi vielä temppelissä uhraamassa Juma-
lalle, vaikka ei se paljoa onnea matkalle toisi. Jumala nimittäin istui
Olumvuoren huipulla silmät tiiviisti naulittuna pääkaupunkiin.

Yläkerran hörhö

Tervehdin rappukäytävässä yläkerran hörhöä. Olo oli vetämätön,
mutta rekisteröin, kun se esitteli vieressään olevan naisen asiakkaak-
seen. Mikähän bisnes silläkin oli? Varmaan jotain hippitouhua.

Menin vierashuoneeseeni lukemaan, ja parin tunnin päästä oloni
oli pirteä mutta rauhallinen. Aloin miettimään. Minulle oli tainnut
usein käydä niin, että vierashuoneessa oleilu oli parantanut oloani.
Mikähän siinäkin oli? Aloin miettimään käytöstäni ja tajusin, että
tiedostamattani olin monta kertaa mennyt väsyneenä vierashuonee-
seen. Mieleni varmaan teki tepposet. Kai sitä olo nyt luonnostaankin
silloin tällöin muuttuu.

Koska tunsin oloni pirteäksi, lähdin lenkille. Katsoin taloyhtiön
ilmoitustaulua, ja siinä oli heippalappu. ”Hei sinä, joka varastat
energiahoidoistani energiaa. Voisitko ystävällisesti lopettaa sen?”

Silmänräpäys

Alussa oli ikuinen meri. Sotka lensi ja teki pesänsä Ilmattaren pol-
velle munien sinne munan. Ilmatar kuitenkin liikautti polveaan, ja
muna hajosi kuoren haljetessa kahteen osaan.

Kuoren ylemmästä osasta tuli taivaankansi, alemmasta osasta
alinen. Keltuaisesta syntyivät aurinko, kuu ja tähdet, valkuaisesta
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puolestaan maa. Elämä kehittyi vuosimiljoonien aikana valkuaisessa.
Lopulta syntyi ihminen, taisteli ja rakasti, rakensi ja tuhosi.

Sitten Ilmatar liikautti uudelleen polveaan, ja muna suistui me-
reen. Siinä meni aurinko ja kuu, taivaankansi, maa, elämä, alinen ja
ihminen.

Sen jälkeen oli vain ikuinen meri. Se oli ollut olemassa aina ja tu-
lisi olemaan olemassa aina. Meidän tuntemamme maailmankaikkeus
oli ollut vain silmänräpäys ikuisuudessa.

Jälkeläinen

Olen seireenien sukua. En koskaan kulje sandaaleissa, etteivät var-
paideni linnunkynnet paljastu. Käsivarsieni alapinnasta esiin pus-
kevat sulantyngät nypin huolellisesti. Ennen kaikkea teen sen, mitä
äitini vannotti. En koskaan laula, etten houkuttelisi miehiä tuhoon.
Koulun musiikintunneilta lintsasin, ja äitini joutui selittelemään asi-
aa rehtorille. Peruskoulun päästötodistuksen kuitenkin sain.

Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden, ja olen to-
rilla juhlimassa. Humalaiset hoilaavat Den glider in.

Humalainen miesjoukko ympäröi minut, ja he vaativat minua yh-
tymään lauluun. Kieltäydyn. He käyvät aggressiivisiksi. No, houku-
tellaan sitten heidät tuhoon, he ovat sen ansainneet. Den glider in!
Den glider in!

Mitään ei tapahdu! Mieleni perukoilla on kuitenkin muistikuva.
Pahus. Olenkin harpyijoiden sukua.

Sporalogin erehdys

Kuuluisa sporalogi Nisse Valkelin tajusi, että koko hänen elämänsä
perustui valheelle. Kaikki sporalogian opit olivat täysin virheelli-
siä. Sporien energia ei ollutkaan lempeää, ihmistä auttavaa energi-
aa. Sporat toimivat sähköllä, joten niiden energiat olivat ihmiselle
haitallista sähkösäteilyä.
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Valkelin alkoi rukata sporalogian oppeja uusiksi. Sporan nume-
ro kuusi, ruotsiksi sex, sähkösäteily haittasi ihmisten seksi- ja rak-
kauselämää. Spora numero kymmenen, paras kouluarvosana, puoles-
taan säteili energioita, jotka haittasivat ihmisen älyllistä suoriutu-
mista. Spora numero neljä puolestaan haittasi kadulla selviytymistä.

Sporalogisissa ennusteissa pitäisi siis huomioida se, millaisen hai-
tan kunkin sporan sähkösäteily aiheutti. Kun sporalogian teorioita
korjattaisiin näin, saataisiin oppi, jonka perusteella voitaisiin laatia
tarkkoja ja oikeaan osuvia ennustuksia.

Eräänlainen selvänäkijä

Marjo laski jännitysromaanin käsistään. Päähenkilö oli rikoksia rat-
kova selvänäkijä, ja parhaillaan hän oli todellisessa pulassa.

”Olisinpa selvänäkijä”, Marjo toivoi katsoen ikkunasta
tähtitaivasta. Silloin hän näki tähdenlennon.

”Mitähän yrittäisi?” Marjo mietti. ”Lottonumerot!”
Marjo otti kynän ja paperia, ja kuvitteli mielessään lottoarvon-

nan. Mitään numeroita ei kuitenkaan väikkynyt mielessä.
”Pitää yrittää jotain helpompaa”, Marjo ajatteli ja soitti sisarel-

leen.
”Mitä kysyisit selvänäkijältä?” Marjo aloitti puhelun.
”No vaikka sitä, että pitäisikö minun jatkaa suhdetta nyksäni

kanssa.”
Marjo sulki silmänsä ja yritti keskittyä kysymykseen. Mieli kui-

tenkin löi tyhjää.
Marjo luovutti. Ei tähdenlennoilla ollut todellista vaikutusta.

Hän otti keskenjääneen jännitysromaanin käteensä. Yhtäkkiä hän
tiesi, kuinka se loppuisi.

WizWeight

Onko kotisi täynnä käyttämättömiä kuntoiluvälineitä? Haluaisit-
ko mahtavat lihakset, mutta sohva ja tv vievät voiton? Tilaa nyt
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WizWeight-käsipaino. WizWeight on taikuuden johtavien asian-
tuntijoiden kiroama.

Huom! Obs! WizWeight on kirottu. Huom! Obs!
Kun WizWeight-käsipainolla kerran alkaa kuntoilemaan, ei

pysty mitenkään lopettamaan.
Kolme vuotta sitten Timothy oli hintelä nörtti. Sitten hän al-

koi käyttämään WizWeight-käsipainoa, eikä hän ole vieläkään lo-
pettanut. Nyt nuoret naiset ympäri maailmaa saapuvat ihailemaan
Timothyn mahtavaa hauislihasta.

Nyt WizWeight-käsipaino vain 99 euroa.
Huom! WizWeight-käsipaino vain 99 euroa. Huom!
Tilaa kaksi, niin saat mahtavat hauikset kumpaankin käteen. Nyt

saat kaksi WizWeight-käsipainoa yhteishintaan vain 199 euroa.
Huom! Kaksi yhteishintaan vain 199 euroa. Huom!

Lihakauppias

”Kannattaako lihakauppabisneksesi?” Klaafin pappi kysyi.
”Ei”, Jurek myönsi.
”Siinä näet”, pappi vastasi. ”Klaaf ei anna jumalattomien bis-

nesten kukoistaa.”
Jurek oli ateistinen lihakauppias yhteiskunnassa, jossa palvottiin

Klaafia. Pannessaan bisneksen pystyyn Jurek oli odottanut nouse-
vansa nopeasti kauppaiden eliittiin. Hän panostaisi kaupassa maal-
lisiin asioihin kuten katteisiin ja tilikirjanpitoon, kun taas Klaafiin
uskovat kauppiaat luottivat rukouksiin.

Ongelmaksi oli kuitenkin noussut se, että kanssaihmiset eivät
uskoneet jumalattoman bisneksen voivan pysyä pystyssä, joten he
eivät uskaltaneet tehdä sopimuksia Jurekin kanssa. Karjankasvatta-
vat eivät myyneet karjaa Jurekille, eivätkä ylimysten taloudet osta-
neet lihaa Jurekilta. Jurekin bisnes oli romahtamispiteessä, ja kans-
saihmisten mielestä syy oli se, että Klaaf ei suosinut jumalatonta.
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Leikki

Pikkupojat Kristian ja Herman olivat rakennelleet legoista taloja,
autoja ja veneitä. Rakentelu oli saatu päätökseen, ja oli alkamassa
leikin toinen osa.

Kristian istui lattialla niin, että hänen vasen jalkansa oli matolla.
Leikkipaikalla oli siis sekä mattoa että paljasta lattiaa.

”Ollaan silleen, että tää matto on maata ja lattia vettä”, Kristian
sanoi.

Herman vastasi: ”Ollaan vaan.”
Niinpä legotalot sijoitettiin matolle, ja Kristianin legoukot vierai-

livat Hermanin luona ja Hermanin ukot Kristianin luona. Legoukot
ajelivat veneillä lattialla ja autoilla matolla. Lattian ja maton rajal-
le, lattian puolelle, rakennettiin legoista laituri, jonka viereen veneet
saatettiin parkkeerata.

Yhtäkkiä Kristian huomasi, että hänen oikea housunlahkeensa
oli märkä.

Trumpetisti

Raimo oli työtön, itseoppinut trumpetisti. Yksinäisyyskin vaivasi,
joten hänen hartain toiveensa oli saada ystävä. Hänen trumpet-
timusiikkinsa oli omituista, eikä siitä pidetty, joten hänen toiseksi
hartain toiveensa oli saada musiikilleen suosiota. Raha ei toisin sa-
noen ollut hänen toivelistansa kärjessä. Olisihan se mukavaa, jos pe-
ruspäivärahaa ei tarvitsisi saada riittämään, mutta tärkeämpiäkin
asioita oli.

Sitten Raimolle ilmestyi hyvä haltija, joka lupasi toteuttaa yh-
den Raimon toiveen. Silmää räpäyttämättä Raimo toivoi, että hän
voittaisi lotossa kaksi miljoonaa euroa. Sillä eläisi mukavasti lop-
puelämän.

Taikakeinoin hankittu ystävä ei olisi tuntunut Raimosta aidolta
ystävyydeltä. Siinä olisi ollut huijauksen makua. Sama trumpetti-
suosion kanssa. Rahalla oli Raimolle arvoa taikakeinoinkin hankit-
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tuna.

Taiteellinen muotokuva

Frida Kahjo oli maalaamassa muotokuvaa. Vähän burgundinpunais-
ta tuonne, vähän ihonväriä tähän, ja vielä ripaus sinistä taustaan.

Kaikki nämä maalit koostuivat atomeista ja molekyyleistä, mut-
ta, kuten tunnettua, taideteos on enemmän kuin ne atomit ja mole-
kyylit, joista taulu koostuu.

Niinpä Frida Kahjo otti lattialta suuren purkin taiteellisuutta.
Se ei koostunut atomeista ja molekyyleistä, vaan se oli puhdasta
henkistä substanssia. Kahjo kastoi pensselinsä taiteellisuuspurkissa
ja alkoi levittää taiteellisuutta kankaalle.

Ripaus taiteellisuutta leukaan. Nyt kriitikot ylistäisivät viivan
käyttöä leuassa. Hiukan enemmän taiteellisuutta silmiin. Nyt gal-
leriayleisö saisi taide-elämyksen kuvan arvoituksellisesta katseesta.
Ennen kaikkea, vain häivähdys taiteellisuutta taustaan, niin Kahjo
ei kuulisi syytöksiä taustan nousemisesta hallitsevaksi.

389



Mainstream-raapaleita

Mielisairas

”Häntä pitää ymmärtää. Hänellä on sellainen sairaus”, sanottiin.
Hän ei halunnut toimiaan ymmärrettävän sairautensa kautta.

Olihan skitsofrenia hiukan hidastanut hänen järjenjuoksuaan, mutta
lääkkeiden voimalla hän pysyi oikeassa todellisuudessa.

”Onpa hieno”, sanottiin, kun hän oli piirtänyt jotain muistikir-
jaansa.

Ei aikuiselle ihmiselle puhuta noin. Tiesihän hän, ettei
piirtäminen koskaan ollut ollut hänen vahva lajinsa. Mitä nyt tu-
herteli jotain ajankulukseen.

Hän muisti ajan, jolloin hänen näkökannoistaan oltiin keskus-
teltu. Oltiinpa ne hyväksytty tai hylätty, ne oltiin otettu vakavasti.
Nykyään hänen sanomisensa hymisteltiin kuoliaaksi.

Enemmän kuin tuollaisia keskusteluja, hän kaipasi yhtä asiaa:
Että ihmisten normaaliksi kokeman sfääri laajenisi niin paljon, että
hän mahtuisi sen sisään.

Tilkkutäkki

Kalle oli pettynyt poliittiseen kotiinsa, sosialisteihin. Vääristelivät
faktoja saadakseen ne sopimaan ideologiaansa. Hän oli saapunut
kuulemaan kilpailevan puolueen esitelmää.
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”Me Liberaalissa Oikeistopuolueessa olemme sitä mieltä, että yk-
silönvapaus, yksilön vapaus yrittää on perimmäinen arvo. Kahlitse-
maton markkinatalous on tehokkain tapa järjestää yhteiskunta. Jul-
kinen sektori on tehoton. Sosiaaliturva passivoi.”

Kalle kuunteli esitelmää epäuskoisena. Kyllähän markkinata-
lous oli keskimääräisen ihmisen hyvinvoinnin kannalta paras tapa
järjestää talouselämä, mutta vähäosaiset se jätti oman onnensa no-
jaan. Sosiaaliturvassa ei ollut kyse passivoinnista, vaan monille se oli
välttämättömyys. Eikä vapaus ollut ainoa arvo, kyllä hyvinvointikin
painoi vaakakupissa.

”Miksi ihmeessä uskomukset täytyy saada keskenään harmoni-
aan”, Kalle ihmetteli, ”eikö ristiriidattomuus ole tarpeeksi?”

Köyhä

Kaavin lattialta sätkänpuruja pussiin. Sätkiä kääriessä puruja tip-
puu väistämättä lattialle, ja kun siivoaa harvakseltaan, on lattial-
la yleensä puolisen pussillista puruja hätävarana. Käärin sätkän ja
käyn polttamassa sen pihalla.

Viipaloin pannulle lenkkimakkaraa. Kun ostaa halpismerkkejä,
sitä saa eurolla neljäsataa grammaa. Kun köyhdyin, aloin ensin kat-
soa ruokien hintoja, sitten kilohintoja.

Lenkkimakkara on kustannustehokkainta ruokaa. Siitä saa
täyden olon pienimmällä rahamäärällä. Kasvikset olisivat kilohin-
naltaan halvempia, mutta täyteen oloon niitä täytyisi syödä hir-
vittäviä määriä. Kalapuikot ovat hiukan lenkkimakkaraa kalliimpia
ja tarjoavat vaihtelua.

Makkara-aterian jälkeen laitan laadukasta espressoa mutteripan-
nuun ja keitän kahvit. Siihen on vielä varaa. Kuukausibudjetissa ero
laadukkaan ja halvan espresson välillä on pieni.
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Press Return to Continue

Elettiin 1980-lukua. Ensimmäisenä tuttavapiiristään Heikki oli
hankkinut kotimikron.

PRESS:
1 - TO PROCEED
2 - TO ABORT

Heikki oli opiskellut viikon, kuinka tietokoneelle puhutaan. Hän
oli oppinut, miten sille kirjoitetaan käskyjä ja kuinka toimintoja va-
litaan valikoista. Heikki oli tyytyväinen siihen, kuinka hänen sukel-
luksensa tietokoneiden maailmaan eteni.

Kaikki sujuikin näin, kunnes eräässä valikossa oli vaihtoehto

4 - TO DRAW GRAPH

Millainen graafi? Mistä datasta? Heikki kysyi mielessään: ”Mitä
tuo kone nyt tarkoittaa?” Heikki pähkäili kysymystä, kunnes se sai
hänen mielessään uuden muodon: ”Mitä ohjelmoija on tarkoittanut
laittaessaan vaihtoehdon valikkoon?” Tästedes Heikki ei mielikuvis-
saan kommunikoinutkaan koneen kanssa, vaan lihaa ja verta olevan
ihmisen, ohjelmoijan, kanssa.

Dinosaurus

”Väität, että nisäkkäät ja dinosaurukset kehittyivät rinta rinnan”,
Raimo puuskahti, ”mikä ihme kreationisti oikein olet? Minun maail-
mankuvani on ainakin tieteellinen, ja tieteen mukaan nisäkkäät ovat
kehittyneet dinosauruksista. Taistelen viimeiseen hengenvetoon tie-
teen puolesta, taikauskoa vastaan.”

Tanja kuunteli purkausta hämmentyneenä. Tiedeyhteisössä on
aika päiviä sitten vakiintunut käsitys, jonka mukaan dinosaurusten
ja nisäkkäiden kehityslinjat erosivat toisistaan kauan ennen dinosau-
rusten syntyä. Suuren yleisön tietoisuuteen tämä tiedonmurunen ei
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jostain syystä ole vielä päässyt juurtumaan. Oli hämmästyttävää,
kuinka vähän jotkut maailmankuvaansa tieteellisenä pitävät loppu-
jen lopuksi tiesivät tieteen tuloksista.

”Onneksi ihmisten tieteellinen yleissivistys on pikku hiljaa para-
nemassa, ja Raimon kaltaiset dinosaurukset ovat hiljalleen kuoleva
laji”, Tanja ajatteli.

Käsityötä

Markku laittoi espressopapuja kahvimyllyyn ja jauhoi ne sopivan hie-
noiksi. Hänen kahvimyllyssään oli portaaton säätö jauhatuksen hie-
noudelle. Hän laittoi syntyneen kahvijauheen sihtiin ja painoi kah-
via tiiviimmäksi. Piti käyttää juuri sopivaa voimaa. Markku laittoi
sihdin espressokoneeseen ja antoi koneen lämmittää veden. Sitten
Markku veti kahvasta, ja vesi valui kahvijauheen läpi kuppiin. Kah-
vaa piti vetää juuri sopivalla voimalla, että paine, jolla vesi puristui
kahvijauheen läpi oli sopiva.

Markku maistoi valmistamastaan espressokupillisesta ja tote-
si tehneensä taas kerran erinomaista espressoa. Jonkun muun
käyttämänä sama valmistustapa olisi tuottanut juomakelvoton-
ta moskaa. Kapseliespressokoneella kuka tahansa olisi saanut sie-
dettävän hyvää espressoa, mutta erinomaista sillä ei kukaan olisi
pystynyt tekemään.

Dopingruutu

Tervetuloa seuraamaan doping-näytteen antamista. Tunnelma on
täällä Holmenkollenilla katossa. Simo Sivakka asteleekin nyt suori-
tuspaikalle. Nyt hän alkaa avata sepalustaan. Viime vuoteen verrat-
tunahan pukusäädöksiä on hiukan tiukennettu, ja sepaluksen mak-
simikokoa on pienennetty kahdella sentillä.

Nyt Sivakka alkaa antaa näytettä. Pissa lentää kauniissa kaa-
ressa! Kyllä, valtaosa pissasta osuu kuin osuukin purkkiin. Viime
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vuoteen verrattunahan tuota purkin halkaisijaa on hiukan pienen-
netty. Osan Sivakka kuitenkin röpöttelee purkista ohi, ja apujoukot
rientävät kunnostamaan suorituspaikkaa.

Dopingruutu päättää lähetyksensä tähän. Huomenna samaan
aikaan seuraamme mäkimiesten doping-näytteen antamista, ja
näemme, onko suorituksen ajoitus tänä vuonna saatu kohdalleen.
Viime vuonnahan ponnistus oli hiukan aikaisessa, ja mäkimiehiltä
tuli pissat housuun.

Nettisulhanen

Leena oli jäänyt sinkuksi puolisen vuotta aikaisemmin, ja hän oli pari
tuntia sitten jättänyt ilmoituksen deittisivustolle, ensimmäistä ker-
taa elämässään. Hän oli ilmoituksessaan kuvaillut vihervasemmisto-
laisia elämänarvojaan, sitä kuinka hän söi kasvisruokaa ja kierrätti,
mieltymyksiään ruohonjuuritason kulttuuriin ja aloittelevien taide-
maalareiden taidenäyttelyihin sekä toivettaan pysyvästä parisuh-
teesta. Suoria vaatimuksia hän ei mahdollisille vastaajille ollut aset-
tanut, ajattelipahan olevansa avoimin mielin liikenteessä.

Hän oli saanut ensimmäisen vastauksen. Jännittyneenä Leena
avasi viestin ja alkoi lukea.

”Make täällä, moi”, viesti alkoi, ”minulla on hyvä työpaikka me-
talliteollisuudessa. Talousasiat kunnossa. Ulkonäkö OK. Harrastuk-
set: Kuntosali ja lukeminen. 20-senttisellä vehkeelläni tyydytän nai-
sen kuin naisen.”

”Sen pituinen se”, Leena ajatteli ja tuhosi viestin.

Ongelmanratkaisua

”Matematiikka on pelkästään mekaanista puurtamista, rutiinin tois-
tamista. Se ei jätä sijaa inhimilliselle ajattelulle, ja se sopii vain
robotti-ihmisille”, Tuija julisti.

Tuijalle annettiin sitten koulutehtäviä haastavampi matemaatti-
nen ongelma ratkaistavaksi.
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Säännöt matemaattisen ongelman ratkaisun oikeellisuudelle ovat
kristallinkirkkaat. Ne eivät jätä tulkinnanvaraa. Tästä huolimatta
ei yleensä ole mekaanista menetelmää ratkaisun löytämiseksi haas-
tavaan matemaattisen ongelmaan. Ratkaisun löytäminen vaatii eri
lähestymistapojen kokeilua, epäonnistuneita yrityksiä ja niiden kor-
jaamista toimiviksi, ongelman katsomista monelta eri kantilta ja eri
lähestymistapojen yhdistämistä. Ratkaisun löytäminen vaatii nok-
keluutta. Se vaatii oivallusta.

Lukuisista yrityksistä huolimatta Tuija ei saanut annettua on-
gelmaa ratkaistua.

”En ole matemaattisesti lahjakas”, Tuija totesi, ”olen parhaim-
millani luovaa ajattelua vaativissa tehtävissä.”

Autettava

Cornelia-täti lusikoi Williamin suuhun papuja. Tosiasiassa William
inhosi papuja, mutta pureskeli ja nieli ruokansa kuin kiltti potilas.
Onneksi ruokana ei sentään ollut kukkakaalia. Sitä William inhosi
vielä enemmän.

Auto-onnettomuuden jälkeen Williamin kummatkin kädet oltiin
jouduttu amputoimaan kyynärpäiden kohdalta. Hetken aikaa oli ol-
lut kyseenalaista, ottaisiko kukaan Williamia hoiviinsa, mutta lopul-
ta Cornelia-täti oli suostunut.

Cornelia ei kuitenkaan kuunnellut Williamin toiveita koskien
hänen asioidensa järjestämistä. William oli kainosti yrittänyt viestiä
toiveitaan toivoen, että edes hänen ruokamieltymyksensä huomioi-
taisiin, mutta Cornelia oli torjunut aloitteet kiittämättömyytenä.
Tämä oli pahinta autettavaksi joutumisessa. Auttaminen tapahtui
auttajan toiveiden mukaan, ei autettavan.

”Illalliseksi onkin sitten kukkakaalia”, Cornelia sanoi aterian lo-
puksi.
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Melaa mekkoon

Istuimme sukumme voimin valoisaa juhannusiltaa rantanuotiolla.
Yhtäkkiä Aino-serkku, hehkeä kuusitoistakesäinen tyttölapsi sai

päähänpiston mennä uimaan. Hän riisui laiturilla kukkamekkonsa.
Samalla hän paljasti suvun miesten katseille kukkamekon alla olleet
niukat bikininsä, mitä Manti-mummo syvästi paheksui.

Aino-serku ollessa uimassa rasavillit kymmenvuotiaat kaksos-
pojat Markku ja Lauri palasivat souturetkeltään. Viedessään airo-
ja rantasaunalle he äityivät ”miekkailemaan” niillä. Manti-mummo
meni tietysti toppuuttelemaan ”miekkailua”. Kun pojat väistelivät
toppuutteluyrityksiä, toisen airon päähän tarttui laiturilla ollut kuk-
kamekko.

Katselimme aironnokassa liehuvaa vaatekappaletta, ja Keijo-
eno, hulivilivanhapoika ja sukumme ”musta lammas” tokaisi: ”Taisi
tulla melaa mekkoon.”

Tätä hauskaa tapahtumasarjaa ja osuvaa tokaisua muistelemme aina
sukumme kokoontuessa - aina, kun Manti-mummo ei ole kuulolla.

Hoitokodissa

Jarmo käveli portaat alas hoitokodin aulaan. Kuukausittaisen ter-
veystarkastuksen tulokset oltiin julkistettu. Hoitokodin asukkaiden
verenpaine, kolesteroli, painoindeksi ja niin edelleen oltiin pisteytet-
ty, ja pisteet oltiin laskettu yhteen.

Jarmo katsoi taululle. Tulosten kärjessä olivat taas kerran An-
na ja Henrik, kumpienkin pistemäärä oli yli yhdeksänkymmenen.
Hänen oma pistemääränsä oli 47. Se oli alimmassa kolmanneksessa,
muttei aivan matalin.

Hoitohenkilökunta julkisti terveystarkastuksen tulokset, koska
sen uskottiin lisäävän hoitokodin asukkaiden motivaatiota huoleh-
tia terveydestään. Varmasti lisäsikin, koska asukkaiden keskinäinen
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nokkimisjärjestys muotoutui hyvin pitkälle noiden tulosten perus-
teella. Siinähän sitä olikin syytä huolehtia terveydestään.

Jarmo palasi huoneeseensa tyytyväisenä, ettei ollut aivan
hännänhuippuja. Hän selviäisi seuraavan kuukauden tulematta mui-
den nälvimäksi.

Se pieni ero

Matemaatikko Mutikainen luki fyysikkoystävältään saamansa
sähköpostiviestin. Sen mukaan todellisuus oli 17-ulotteinen. Kol-
me ulottuvuutta ihmiset pystyivät luonnostaan havaitsemaan, ja lo-
put ulottuvuudet olivat niin pieniä ja itseensä käpertyneitä, että ne
näkyivät pelkästään fyysikkojen teorioissa.

Mutikainen kohautti olkapäitään ja jatkoi 4-ulotteisten monisto-
jen tutkimista. Kaikki mielenkiintoiset ilmiöt tapahtuivat kuitenkin
neljässä dimensiossa. Alle 4-ulotteiset monistot olivat liian yksin-
kertaisia tarjotakseen hauskoja tutkimusongelmia, ja 5-ulotteiset ja
sitä korkeampiulotteiset monistot puolestaan käyttäytyivät kaikki
samalla tavalla.

Matemaatikkona Mutikaiselle riitti, että ulottuvuuden käsite ja
korkeampiulotteisen objektin käsite saatiin niin tarkasti määriteltyä,
että 4-ulotteisia objekteja voitiin pyöritellä kynällä ja paperilla. Ma-
temaatikkoa ei voisi vähempää kiinnostaa, kuinka monta ulottuvuut-
ta todellisuudessa oikeasti on.

Mutta onko se totta?

”Miksikö uskon Jumalaan?” Riitta vastasi, ”uskonto avaa hyvin rik-
kaan sisäisen elämän. Ateistin mieli on kapea. He näkevät vain pie-
nen kaistaleen todellisuudesta, kun taas uskova näkee myös henkisen
puolen.”

”Tiede vastaa vain kysymykseen ’miten’. Se ei vastaa kysymyk-
seen ’miksi’ tai kerro, mikä on asioiden merkitys. Uskonto vastaa
näihin vaikeampiin kysymyksiin.”
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”Tiede ei tarjoa perustaa moraalisuudelle. Se kertoo, kuinka asiat
ovat, mutta ei sitä, kuinka niiden pitäisi olla. Se ei kerro, mikä on
hyvää. Uskonto kertoo, että hyvä on sama kuin Jumalan tahto.”

Yhteen kysymykseen Riitta ei kuitenkaan vastannut: Mistä hän
tietää, että Jumala on olemassa, eivätkä hänen uskomuksensa ole
pelkästään harhaa?

Paranormaalia romantiikkaa

Ufotutkija Makkonen oli tavannut aivan erityisen naisen. Nainen
oli ollut hoikka ja pukeutuinut hiukan vanhahtavasti. Oli hymyillyt
viehättävästi leveälierisen hattunsa alta. Ja naisen kosketus oli ol-
lut sähköinen. Kun nainen oli ohimennen sipaissut Makkosen kättä,
Makkonen oli tuntenut kihelmöinnin useita kymmeniä sekuntteja
kosketuksen jälkeen.

Makkonen kuvitteli mielessään, kuinka hän kävisi naisen kanssa
ufotutkijoiden konferensseissa. Hän esittelisi naisen kaikille kavereil-
leen.

Ennen kuin hän etsisi naisen käsiinsä, Makkonen päätti tehdä
hiukan taustaselvitystä. Pikaisella Google-haulla löytyikin runo, jos-
sa kerrottiin sähköisen kosketuksen johtuvan siitä, että sielut syk-
kivät samaan tahtiin.

”Äh, ei siitä sitten tulisikaan mitään”, Makkonen ajatteli pet-
tyneenä, ”kavereiden sielujen värähtelytaajuudet olisivat kuitenkin
hitusen pielessä.”

Nyrjähdys

Make oli nyrjäyttänyt mulkkunsa, ja sairaalareissuhan siitä seurasi.
Pitkän odottelun jälkeen tuli vihdoin Maken vuoro päästä lääkärin
luo.

Lääkäri otti nyrjähtäneen elimen käteensä, katseli sitä aikansa ja
totesi, että täytyisi suorittaa pieni operaatio. Operaatio suoritettiin-
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kin välittömästi, ja Maken mulkkuun laitettiin teräksinen tukivaije-
ri. Jo samana päivänä Make pääsi sairaalasta kotiin.

Saman päivän iltana Make oli tyttöystävänsä kanssa sängyssä.
Kesken touhujen Make alkoi hyräillä ja mennä musiikin tahtiin:
”Rolling, rolling, rolling on the river... Rolling, rolling, rolling on
the river...” Tyttöystävä tietysti ihmetteli, mistä moinen meno joh-
tuu.

Make vastasi: ”Beibe, sä virität mut Radio Cityn taajuudelle.”
(Tukivaijeri toimi muka radioantennina -toim. huom.)

Paskalla

Martti istui pöntöllä. Vielä hetki sitten hän oli ollut bileissä juttele-
massa viehättävän neidin kanssa. Sitten luonto oli kutsunut. Martti
oli varmaan syönyt jotain sopimatonta. Nyt hän väänsi torttua bi-
lehuoneiston vessassa.

Mirka, neiti jonka kanssa hän oli jutellut, oli kaunis ja älykäs. Oli
nauranut Martin vitseille. Oli harvinaista, että älykäs nainen nauroi
niille, ehkä Mirkan blondiudella oli jotain tekemistä asian kanssa.

Kuului valtava plumpsahdus, kun pökäle rikkoi veden pinnan.
Toivottavasti Mirka ei kuullut ääntä. Plumpsahdusta seurasi hetken
päästä toinen ja kolmas.

Martti teki paperityöt ja veti housut ylös. Jäljellä oli enää käsien
peseminen. Toivottavasti kukaan ei ollut vienyt Mirkaa tällä välin.

Tunteet

”Tässä kaupungissa ei välitetä tunteista yhtään”, Pirjo valitti.
”Niinkuin esimerkiksi nämä spurgut. Minussa ne ainakin

herättävät negatiivisia tunteita. Spurgut ovat täysin arvaamattomia.
Ne pelottavat minua. Ja ne haisevat vastenmieliselle. Mölisevät in-
hottavasti. Ne näyttävät yököttävälle likaisissa rytkyissään ja silmät
aineista harittaen. Miksi meitä tunneihmisiä ei voisi huomioida ja
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spurguja heivata pois kaupungista, vaikka jollekin autiolle saarelle?
Saisivat juoda siellä tenua keskenään.”

”Kaupunkitilan viihtyisyydestä ei välitetä yhtään. Jos
välitettäisiin, kaupunkiin tulisi lisää kävelykatuja, paikkoja joissa
kaupunkilaiset voisivat tavata toisiaan ja viettää aikaa yhdessä.
Ja autot ja spurgut heivattaisiin pois kaupunkikuvaa pilaamasta.
Mutta ei: Tunteet, estetiikka ja viihtyisyys ovat tuntemattomia
sanoja kylmille päättäjille.”

Sielu

Risto oli tavannut eriskummallisen ihmisen.
Riston omat uskonnolliset käsitykset olivat hänen elämänsä ai-

kana vaihdelleet kristinuskosta materialistiseen ateismiin, nykyisin
hän tunnusti jonkunlaista jäsentymätöntä henkisyyttä. Kaikkina ai-
koina hänellä oli kuitenkin ollut varma tuntu, että hänen mielensä
kokee asioita tavalla, joka on mahdotonta pelkästä materiasta koos-
tuville aivoille. Risto oli tottunut kutsumaan tuota tuntua sielukoke-
mukseksi. Materialistiaikoinaan Risto oli pitänyt sielukokemustaan
harhana, nyttemmin hän piti sitä todistuksena siitä, että hänellä on
sielu.

Puhetta tietoisuudesta Risto oli tottunut pitämään
epäonnistuneena yrityksenä kuvailla sielukokemusta. Se jätti
kokemuksen metafyysiset ulottuvuudet huomiotta.

Riston keskustelukumppani väitti, ettei hänellä ole mitään sielu-
kokemuksen kaltaista. Olisiko mahdollista, että vain osalla ihmisistä
on sielu?

Mies

Erkki istui vaimonsa kanssa sohvalla. Vaimo oli keskittynyt Me Nai-
set -lehteen. Pöydällä odotti Erkin lukemista Erä ja kalastus -lehti.

”Ole mies”, Erkin äiti oli aina sanonut hänelle. Hänestä oli tul-
lut erämies. Hän tiesi, kuinka reitti löydetään tunturissa, kuinka itse
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pyydystetyt kalat perataan ja kuinka teltta saadaan pitämään vettä
sateella. Erkki oli myös kirjanpitäjä, tarkkojen laskelmien tekijä. Se
toi leivän perheen pöytään. Erkki ei voinut välttää hienoista ammat-
tiylpeyttä, kun hän ajatteli, kuinka hän osasi pitää tilit tasapainossa
ja havaita muiden filunkipelin.

Kohta Erkki jäisi eläkkeelle, ja sitten hänellä olisi aikaa miettiä
sukupuoli-identiteettiään. Mutta käyttäisikö hän aikaa siihen? Ei,
hän aloittaisi puutyöharrastuksen.

Tupakkatauolla

Astun parvekkeelle ja sytytän savukkeen. Parvekkeella on rauhallis-
ta, vaikka sisällä raikaa poppi ja juhlijat huutavat musiikin yli.

Pari kaverianikin on parvekkeella polttelemassa savukkeitaan. He
keskustelevat siitä, kannattaako maailmankuva pohjata tieteelle vai
uskonnolle. Keskustelu ei kiihdy väittelyksi saakka. Osallistun kes-
kusteluun parilla kommentilla. Vältän korottamasta ääntäni, vaikka
olenkin tulisieluinen tieteen puolustaja.

Pidän syvällisistä keskusteluista, ja sisällä bileissä sellaisia on
mahdoton käydä. Musiikin yli pystyy huutamaan pelkästään ar-
kipäiväisyyksiä.

Kaverit saavat poltettua savukkeensa loppuun, ja he poistuvat
sisälle. Jään parvekkeelle polttamaan omani loppuun. Saan naut-
tia hetken ajan meditatiivisista tunnelmista. Sen jälkeen minäkin
poistun sisälle ihmistungokseen.

Aloin polttamaan tupakkaa, jotta pääsisin hetkittäin bileitä kar-
kuun parvekkeelle.

Kantasuomi

Maisteri Lehtokallio oli syventynyt aineistojensa ääreen. Osan aineis-
toista hän oli itse kerännyt, osa oli hänen kolleegojensa keräämää.
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Lehtokallio oli huomannut erityisen piirteen: Kun suomalainen sa-
noo tavun si, sanovat monien veljeskansojemme edustajat tavun ti.
Kotoinen si-tavu on löydettävissä vain lähimpien heimoveljiemme
puheenparressa. Lehtokallio pohti, mistähän eroavaisuus on voinut
syntyä.

Siirrymme ajassa pari tuhatta vuotta taaksepäin. Kolme teini-
tyttöä on paimentamassa tikoja, tai sikoja, kuten he itse sanovat.
Yhteisestä päähänpistosta tytöt ovat alkaneet korvata t:n s:llä jois-
sain yhteyksissä. He hihittelevät, kun he muistelevat aikuisten her-
mostuneita reaktioita moiseen kielen vääntämiseen. Miksei muka
voisi sanoa sika? Pojat kylläkin tykkäävät, koska sössötys saa tytöt
vaikuttamaan hupakkomaisilta.

Suvaitsevainen

Sarita: Hei, mitä teet ammatiksesi?

Nörtti: Olen tietokoneohjelmoijana Kelalla.

Sarita: Tietokoneohjelmoija, kylmän teknologian palveluksessa
siis. . . Minusta ihmisiäkin pitäisi ottaa vähän huomioon.
Teetkö mitään muuta?

Nörtti: Fanitan Star Trekiä.

Sarita: Siinähän valkoinen heteroseksuaalinen mies valloittaa ava-
ruuden! Vähemmistöjen edustajia sarjassa on vain mausteeksi.

Nörtti: Onhan siinä Spock, jonka mentaliteetti eroaa ihmisistä aika
paljon.

Sarita: Miksi kehitellä kuvitteellisia tasa-arvo-ongelmia, kun oikei-
takin on ratkaistavana? Teetkö mitään luovaa?

Nörtti: Pelaamme roolipelejä.

Sarita: Siinä miehet voivatkin heittäytyä pojiksi!
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Nörtti: Entäs millaista sinun elämäsi on?

Sarita: Nyt pitää mennä. Ajattelepa sitä, että maailmasta tulisi
paljon suvaitsevaisempi, jos kaltaisesi alkaisivat hiukan kiin-
nittää huomiota seksuaali- ja etnisten vähemmistöjen oikeuk-
siin.

Jonglöörit

Kesäbulevardilla oli kaksi jonglööriä. Toisella jonglöörillä oli hopean-
hohtoiset vaatteet, ja hän heitteli kolmea kullanhohtoista keilaa.
Hänen kipponsa oli täynnä kolikoita, ja ihmiset tungeksivat katso-
maan häntä.

Toisella jonglöörillä oli rähjäiset vaatteet, ja hän heitteli kuutta
vihreää palloa. Hänellä oli yleisönään yksi teini-ikäinen poika. Poika
katsoi ihaillen, kuinka jonglööri vaihtoi pallojen heittokuviota len-
nosta. Jonglööri tuntui osaavan rajattomasti heittokuvioita.

Poika osasi itsekin muutaman heittokuvion kolmella pallolla. Ku-
vion vaihto lennosta onnistui hyvänä päivänä. Kolmea keilaakin poi-
ka osasi heitellä peruskuviossa, mutta kuusi palloa oli kaukana hänen
kykyjensä ulottumattomissa.

Poika laittoi viisikymmentä senttiä jonglöörin tyhjään kippoon.
Enempään ei ollut varaa, koska hän halusi ostaa vielä jäätelön.

Blue Screen of Death

Antero oli kärsinyt yllättäen ensipsykoosin. Oltuaan kuukauden mie-
lisairaalassa hän oli päässyt viikonlopuksi kotiin.

Antero käynnisti tietokoneensa, ja ruutuun tuli Windowsin taus-
takuva, jossa luki:

Kuniks on sinu sonades tera
Kuniks on sinun motetes tuum
Seniks olla void siin sinu päralt
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On päike ja maailmaruum

Sanat olivat J.M.K.E:n biisistä, ja käännös kuului: ”Niin kauan
kuin sanoissasi on terä, niin kauan kuin ajatuksissasi on järkeä, niin
kauan voit olla täällä, ja sinulle kuuluu aurinko ja maailmankaik-
keus.”

Antero oli laittanut sanat taustakuvaksi viisi vuotta aiemmin.
Sanat olivat auttaneet hänet läpi köyhyyden ja yksinäisyyden.
Tämänkertaisen läpi ne eivät auttaisi.

Antero vaihtoi taustakuvaksi pelkän sinisen värin.

180

Miika oli 180 senttiä pitkä. Edellisviikkoinen pituusmittaus oli to-
sin näyttänyt 157 cm, mutta se ei vastannut hänen sisäistä koke-
mustaan. Hän halusi olla 180 senttiä pitkä. Itse asiassa hän koki
olevansa 180 senttiä pitkä. Vaativathan transihmisetkin, että suku-
puolenmäärityksen on perustuttava ihmisen omaan sisäiseen koke-
mukseen. Miksei Miika voisi vaatia, että hänen pituutensa perustuu
hänen sisäiseen kokemukseensa? Eiväthän pituusmitat ole mitään
luonnonvälttämättömyyksiä, vaan ihmisen rakentamia kojeita, kult-
tuurin tuotosta.

Ihmiset kohtelevat pitkiä miehiä eri tavalla kuin lyhyitä. Ihmiset
antavat vaistonvaraisesti pitkille enemmän arvovaltaa. Nyt Miikalla
olisi oikeus vaatia pitkien miesten kohtelua.

Miika rekisteröityi nettideittipalstalle ja merkitsi pituudekseen
180 cm. Nyt kävisi varmasti parempi flaksi.

Susi

Susi loikoili pihalla. Kymmenettuhannet vuodet evoluutiotaivalta ih-
misen kanssa olivat aiheuttaneet sen, että susi ei juossut vapaana,
vaan pysyi pihapiirissä ihmisen käskystä.
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Susi metsästi vielä. Kerran lokki oli tehnyt pesänsä luodolle, ja
susi räksytti laiturilla lokille. Kun lokki teki syöksynsä karkoittaak-
seen suden, susi yritti pyydystää sen. Kumpikaan ei saavuttanut
tavoitettaan.

Kun pihapuuhun eksyi orava, susi istui hievahtamatta puun al-
la. Toisinaan susi kutsuttiin sisälle taloon ennen kuin orava pakeni,
toisinaan orava yritti paeta ja susi pyydysti sen.

Susi ei syönyt saalistaan. Sen metsästysvietti olikin jäänne, joka
ei enää vastannut tarkoitustaan, ravinnon hankkimista.

”Musti, ruoka-aika!”
Emäntä asetti ruokakupin rappusille. Hitaasti susi jolkotti ate-

rioimaan.

Vanha

Kahdenkymmenen vuoden pelitauon jälkeen Risto ryhtyi pelaamaan
nuoruudessaan suosimaansa strategialautapeliä. Risto istui alas ja
palautti pelin tunnelmaa mieleensä. Risto muisti, kuinka hän oli nuo-
rena nähdyt laudalla taktikointimahdollisuuksia, strategioita, pelaa-
jien eturistiriitoja ja mahdollisuuksia päätöksiin, joiden hyvät puo-
let hän oli arvioinut haittoja suuremmiksi. Voi että hän oli tuolloin
rakastanut sellaisten arvioiden tekemistä.

Nyt Risto näki vain pahvisen pelilaudan ja muovisia pelinap-
puloita, joita liikuteltiin sääntöjen mukaan. Kyllähän hän muisti
vielä ulkoa pelin säännöt. Ne olivat nuorena syöpyneet hänen mie-
leensä. Perustaktiikatkin olivat muistissa, mutta peli ei enää puhu-
nut hänelle samalla tavalla kuin nuorena. Nyt hän oppi, miltä niistä
ihmisistä tuntuu, jotka eivät pidä lautapeleistä.

Sulje silmäsi

Sari oli Englanti-fani. Hän rakasti kaikkea englantilaista: Kaksiker-
roksisia busseja, brittipoppareita, englantilaisia jalkapallojoukkuei-
ta. Liverpool oli hänen suosikkinsa.
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Vaikka Sari oli 22-vuotias, hänellä ei koskaan ollut ollut poi-
kaystävää. Hän tunsi olonsa orvoksi tovereidensa seurassa. Toverit
eivät jakaneet hänen kiinnostustaan Englantiin.

Sarin henkireikä oli Englanti-aiheinen nettikeskustelupalsta.
Palstalla Sari oli tutustunut Mikkoon. Hänkin oli Englanti-fani, ja
vieläpä samanikäinen kuin Sari.

Vihdoin Sari ja Mikko tapasivat livenä. He juttelivat jalkapallosta
Sarin luona. Mikko kannatti Manchester Unitedia.

Illemmalla pari päätyi petipuuhiin. Mikko hyväili Sarin kehoa,
mutta Sarissa ei herännyt minkäänlaisia tuntemuksia. Sari sanoi Mi-
kolle asiasta.

”Sulje silmäsi ja ajattele Englantia”, Mikko neuvoi, ”minulla se
ainakin toimii.”

Moraali

Jannella ei ollut moraalia. Hän oli liian huono-osainen moraaliseksi.
Kaikki Jannen resurssit menivät selviämiskamppailuun, ja moraali-
suuden kaltaiseen yleellisyyteen niitä ei riittänyt. Yhteenkään oman
edun vastaiseen päätökseen ei ollut varaa.

Janne pyrki valistuneeseen itsekkyyteen. Toisin kuin yleensä ku-
vitellaan, valistunutta itsekkyyttä on lähes mahdotonta erottaa mo-
raalisuudesta. Ensinnäkin kaikki alkoholin kaltaiset klassiset paheet
olivat Jannelta poissuljettuja. Niihin ei ollut rahaa, eikä Jannella ol-
lut muutenkaan varaa heikentää tilannettaan esimerkiksi juoppou-
della.

Varkaudet ja vastaavat olivat niinikään poissuljettuja. Pitkällä
aikavälillä ne olisivat kostautuneet, jos eivät lain puuttumisena asi-
aan, ainakin maineen menetyksenä.

Janne oli järkähtämättömän lojaali lähipiirilleen. Hän sai
lähipiiriltään apua, eikä välejä kannattanut riskeerata yhtään tip-
paa.
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Shakki ja Matti

”Shakki ja matti!” Matti sanoi.
”Hei, tuo on huijausta. Et sinä noin voi siirtää”, vastustaja väitti.
”Siirto on täysin shakin oikeiden sääntöjen mukainen”, Matti

vastasi.
Riitahan siitä seurasi, mutta kun Matti pitäytyi tiukasti kan-

nassaan, vastustaja uskoi lopulta ja poistui viereiseen rakennukseen.
Mattia ei sinne päästetty. Siellä oli menossa shakin kaupunginmesta-
ruuskilpailut. Olihan se melkoinen skandaali, että kaupungin paras
shakinpelaaja ei saanut osallistua kaupunginmestaruuskisoihin.

Matin salainen ase shakissa oli se, että hän ainoana tunsi sha-
kin oikeat säännöt. Niiden mukaan lähettiä saa siirtää, paitsi viis-
toon, myös korkeintaan kolme askelta suoraan. Muut eivät oikei-
den sääntöjen mukaisia siirtoja hyväksyneet, vaan pelasivat aivan
väärien sääntöjen mukaan.

Informaatiosota

Peter Strömberg oli saanut käskyn aloittaa blogi.
Nuorena Strömberg oli asunut Yhdysvalloissa ja vakuuttunut

kyseisen valtion ylivertaisuudesta. Hänen Amerikka-mielisyytensä
oli niin suurta, että CIA oli värvännyt hänet ja lähettänyt
hänet agentiksi kotimaahansa, Suomeen. Strömberg oli ot-
tanut sydämenasiakseen U.S.A:n imperialististen pyrkimysten
edistämisen.

Nyt hänen pitäisi vahvistaa Suomen Venäjä-vastaisuutta esiin-
tymällä hurmoksellisena Venäjä-mielisenä. Blogissaan hän viljelisi
sellaisia ilmauksia kuin Kiovan fasistijuntta, venäläinen sivilisaa-
tio, liberalismin rappio ja Yhdysvaltain totalitarismi. Kukaan Suo-
messa ei tietenkään uskoisi hänen kirjoituksiaan, siihen suomalaiset
ovat liian hyvin informoituja. Suomalaiset kuitenkin pitäisivät kirjoi-
tuksia merkkinä Putinin lonkeroiden ulottumisesta Suomeen, mikä
pönkittäisi näkemystä siitä, että Venäjä on uhka, joka on otettava
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hyvin vakavasti.

Fantastista

”Taas fantasiakirjallisuutta”, Kalevi ajatteli.
Kalevi oli saanut tarpeekseen fantasiakirjallisuudesta. Haltioita,

lohikäärmeitä, magiaa, miekkoja. . . Mitä ne muka kertoivat todelli-
suudesta? Kalevi halusi kirjojen kertovan elävästä elämästä. Ihmis-
suhteista, ihmisten psykologiasta, maailmankuvista, kokemuksista.
Sellaisista asioista, mistä oikea kirjallisuus kertoo.

Mutta fantasiakirjallisuus oli yhä suositumpaa. Kustantamot
puskivat sitä ulos ja kriitikot kehuivat sitä. Taru sormusten herrasta
oli jo saanut klassikon statuksen, eivätkä Harry Potterit olleet sa-
masta statuksesta enää kaukana. Kognitiivinen dissonanssi tarjon-
nan ja Kalevin kirjallisuusmaun välillä kävi hänelle yhä vaikeam-
maksi käsitellä. Kuinka hän välttäisi epätoivoon vajoamisen?

Lopulta Kalevi keksi ratkaisun: Hän voisi lukea fantasiakirjalli-
suutta, jos hän tulkitsisi päähenkilöt mieleltään järkkyneiksi ja fan-
tastiset elementit heidän harhoikseen.

Totuus ja hyöty

Tapasin pitkästä aikaa ystäväni Tarjan. Hän tarjosi minulle aterian
ravintolassa, jossa lounas maksaa viisikymmentä euroa.

Tarja tekee töitä kaivosyhtiölle. Hän kehittää matematiikkaa, jol-
la maaperän ultraäänimittausten perusteella voidaan paikantaa mal-
miesiintymiä.

Tuollaiset sovellukset ovat ne, joissa raha liikkuu matematiikas-
sa. Sovelluksissa ei kuitenkaan ole sisäistä kauneutta. Riittää, että
menetelmät toimivat käytännössä, eikä niitä saada teoreettisesti ve-
denpitäviksi.

Tarjan tutkimusta motivoivat ulkoiset tekijät, tutkimustuloksista
saatava hyöty. Matematiikka on puhtaampaa silloin, kun motivaatio
kumpuaa tutkimisesta itsestään.

408



Istun työpöytäni ääreen ja jatkan topologisten avaruuksien met-
ristyvyysongelman tutkimista. Tutkimuksellani ei ole käytännön so-
velluksia, mutta tulokseni ovat ainakin vedenpitävästi oikeiksi todis-
tettuja. Tulokseni ovat totta tavalla, josta Tarja voi vain haaveilla.

Supersankarit

”Leikitään kaasukammiota. Mä oon Hitler ja mä pierasen.”
”Minäpä olen Batman ja Batman voittaa... Hyi, se pieras oikees-

ti.”
”Kaikki häviävät Hitlerin kaasukammiolle!”
”Batmanpa voittaa. Batman laittaa lepakkokaasunaamarin ja

hyökkää...”
”Et sä voi. Hitler on vahvempi kuin Batman.”
”Minäpä olen Jeesus. Meidän mummo sanoo, että Jeesus on kai-

kista vahvin. Kuolkaa, Hitler ja Batman.”
”Batman heittää lepakkobumerangin Jeesusta kohti!”
”Jeesus ottaa esiin... Hei, emmä tiedä, mitä aseita Jeesuksella

on.”
”Ei sillä oo mitään. Se vain roikkuu ristillä kirkossa.”
”Mä oon sit Putin. Meidän iskä sanoo, että Putin on yhtä paha

kuin Hitler, mut Putin on oikeesti olemassa. Mä oon nähnyt sen
uutisissa.”

Pikamaisteri

Patrik oli juuri valmistunut pikamaisteriksi. Hän ei ollut halunnut
nysvätä gradua vuositolkulla, joten varsinaista maisterintutkintoa
hänen ei ollut kannattanut suorittaa. Kolmen vuoden pikamaisterin-
tutkinto vain kevyellä lopputyöllä sopi hänelle kuin nyrkki silmään.
Ei hän olisi kuitenkaan hyötynyt gradun opettamista tutkimustai-
doista työelämässä.
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Onneksi alemman korkeakoulututkinnon nimi oltiin muutettu pi-
kamaisteriksi juuri ennen kuin Patrik oli aloittanut opintonsa. Nimi
kuvasi häntä täydellisesti. Hän oli dynaaminen ja eteenpäinpyrkivä,
juuri niinkuin alkuosa ’pika’ kuvasi. ’Maisteri’ puolestaan kuvasi rau-
taista osaamista, jonka hän oli kolmen vuoden opintojensa aikana
saavuttanut. Juuri dynaamisia osaajia työnantajat halusivatkin pal-
kata, ei mitään kirjojensa ääreen homehtuneita gradunnysvääjiä.

Patrik oli nyt valmis astumaan työelämän palvelukseen.

Hevikonkari

Repe oli vanha hevikonkari. Vuosikymmenet hän oli soittanut eri ko-
koonpanoissa, ja olipa kirjoitellut levyarvosteluja hevipiireissä suo-
sittuihin lehtiinkin. Hänen luokseen oli tullut nuorukainen, joka kut-
sui itseään nimellä Messenger of Abomination. Oikeasti nuorukaisen
nimi oli Marko.

”Aion perustaa maailman rankimman metallibändin”, nuorukai-
nen kertoi. ”Soitamme nopeammin kuin yksikään muu bändi.”

Repe pisti CD:n soimaan ja kysyi Markolta: ”Onko tämä mie-
lestäsi rankkaa?”

”No ei, sehän kuulostaa ihan moottorin pärinältä”, kuului vas-
taus.

”Se on äärimmäisen nopea rumpukomppi”, Repe kertoi. ”Kun
nopeutta nostetaan tarpeeksi, musiikki lakkaa kuulostamasta ran-
kalta.”

”Metallissa, kuten kaikissa muissakin taidemuodoissa, esimerkik-
si pornossa, rankkuudella on luonnollinen ylärajansa. Jos se yli-
tetään, teos lakkaa tuntumasta rankalta.”

Päästökauppaa

Masa: Haloo, Masa puhelimessa.

Pena: No hei, Pena tässä. Mitenkä menee?
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Masa: Töissä on pitänyt kiireitä, mutta lapset on saaneet hyviä
numeroita kokeista. Entäs itselläsi?

Pena: Hyvin, mutta oli mulla asiantynkääkin. Kuule, kun mun
päästöoikeudet on jo päässyt loppumaan, ja kuukautta on vielä
viikko jäljellä, niin olisiko sinulla myydä omasta kiintiöstäsi?
En minä muuten, mutta kun tuo muija on niin tarkka, että
ilman kiintiötä ei saa päräytellä.

Masa: Joo, on mulla vielä viiteen kunnon töräykseen ja kolmeen-
kymmeneen tuhnuun.

Pena: Paljolla lähtee?

Masa: Töräykset minä taidan pierrä itse, mutta parikymmentä
tunhua lähtisi satasella.

Pena: Kaupat on sitten tehty. Moi.

Masa: Moi.

Uskonsota

Kansallisen Yhtenäisrintaman taisteluraportti:
Viime yönä kivitimme Mustan Anarkistikollektiivin toimiti-

lojen ikkunat säpäleiksi ja piirsimme tussilla hakaristejä heidän
ulko-oveensa. Yksi toimitilojen pihalla hamppusätkäänsä poltellut
anarkisti juoksi meitä karkuun. Näin urheat soturimme saivat
ratkaisevan voiton tästä kansakuntaamme vaivanneesta syövästä.

Mustan Anarkistikollektiivin taisteluraportti:
Viime yönä tuhrimme Kansallisen Yhtenäisrintaman toimitilo-

jen ikkunat koirankakalla ja työnsimme liimaa heidän ulko-ovensa
lukkoon. Yksi toimitilojen pihalla tupakalla ollut natsi pakeni isku-
ryhmäämme. Välitimme heille selvän viestin, ja olemme varmoja,
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että he uskovat nyt, että fasismi potkitaan tästä maasta ulos.

Ylikansallisen riistokapitalistifirman toimitusjohtaja luki molem-
mat taisteluraportit netistä ja hieroi tyytyväisenä käsiään. Kun
ääriainekset tappelivat keskenään, kenellekään ei jäänyt energiaa
vastustaa uusliberalismin voittokulkua.

Sodassa kaatunut

Elettiin 90-lukua. Timo ja Heka olivat 10-vuotiaita pojanviikareita
pienessä suomalaisessa kaupungissa. Taajama-alueen ulkopuolella oli
mökki, jonka mahdollisesta asukkaasta kukaan ei tiennut mitään,
mutta valot siellä paloivat iltaisin. Sanottiin, että siellä kummittelee
jatkosodassa kaatunut.

Timo ja Heka päättivät ottaa kummituksesta selvää. He olivat
siinä iässä, että sellainen kiinnosti. Eräänä iltana he hiipivät mökin
luokse ja kolkuttivat oveen.

Ovi narahti auki, ja oviaukossa seisoi vanha, lyhyeksi kuihtunut
äijä. Pojat kysyivät, onko hän se sodassa kaatunut. Äijä vastasi:

”Juu, se oli silloin talvella 42, kun käveltiin Äänisjärven jäällä.
Siellä oli niin perkuleen liukasta, että minä liukastuin ja kaaduin.
Nopeasti minä kuitenkin pääsin pystyyn.”

”Liitto!”

Ville oli kutsunut Laurin ja Jaakon 11-vuotissyntymäpäivilleen.
Synttäreillä pelattiin Riskiä.

Riskissä pelilauta, maailmankartta, on jaettu nelisenkymmeneen
alueeseen. Jokaista aluetta hallitsee joku pelaajista. Pelaajat saa-
vat hyökkäillä omien alueidensa naapurialueille ja yrittää valloittaa
niitä. Kun pelaaja on menettänyt viimeisenkin alueensa, hän putoaa
pelistä. Kun jäljellä on vain yksi pelaaja, tämä voittaa pelin.

”Liitto!” Lauri huusi Jaakolle ennen pelin alkua.
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”Liitto!” Jaakko vastasi.
Lauri ja Jaakko eivät hyökänneet pelissä toisiaan vastaan.

Heidän ei tarvinnut suojata alueitaan toistensa hyökkäyksiltä, ja
he saattoivat keskittää kaiken voimansa Villeä vastaan. Kaksi yhtä
vastaan -tilanteessa Ville putosi pelistä nopeasti.

Tämän jälkeen Lauri ja Jaakko sopivat keskenään jakavansa voi-
ton.

Suomen sissit

”Tärkeintä on, ettemme herätä vihollisen epäilyksiä”, Jari sa-
noi. ”Meidän tulee teeskennellä sopeutuvaa. Tarkastuspisteillä
näytämme aina paperimme, käymme töissä, maksamme veromme,
ja netissä noudatamme miehittäjän sananvapausrajoituksia.”

”Seuraava kohta”, Jari jatkoi. ”Onko kenelläkään ideoita, kuinka
voisimme iskeä vihollista vastaan?”

Venäjän miehitettyä Suomen Jari, Veikko ja Petra olivat muo-
dostaneet vastarintasolun. Kenelläkään ei kuitenkaan ollut ideaa,
kuinka miehittäjää vastaan voisi iskeä. Asia jätettiin pöydälle seu-
raavaan kokoukseen saakka. Seuraavassa kokouksessa asia jätettiin
taas pöydälle. Ja sitä seuraavassa. Ja sitä seuraavassa. Ja sitä seu-
raavassa.

Päivisin sissimme olivatkin miehittäjän unelmakansalaisia
eivätkä antaneet pienintäkään merkkiä tyytymättömyydestään ti-
lanteeseen. Öisin he yrittivät saada ideoita, kuinka vihollista vas-
taan voisi iskeä lujaa.

Toisen ihmisen tieto

Liisa istui oikiksen pääsykokeessa. Hän toivoi, että muut eivät
tietäisi vastauksia paremmin kuin hän itse. Se antaisi hänelle pa-
remmat mahdollisuudet päästä oikikseen. Hän joutui kilpailemaan
tiedossa kanssaihmistensä kanssa. Opintojen loppuvaiheessa hän jou-
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tuisi kilpailemaan tiedossa hyvästä työpaikasta, ja työssään hän jou-
tuisi kilpailemaan osaamisessa vastapuolen asianajajan kanssa.

Liisa eli maailmassa, jossa toisen ihmisen tietäväisyys, toisen ih-
misen osaaminen oli hänelle uhka. Liisa mietti, että niin ei tarvitsi-
si välttämättä olla. Jos ihmiset tekisivät yhteistyötä kilpailematta,
toisen ihmisen osaaminen olisi voimavara. Tietäväiseltä ja osaavalta
ihmiseltä saisi parempaa apua, ja sivistynyt olisi parempaa keskus-
teluseuraa.

Yhteiskunta kuitenkin muuttui koko ajan kilpailullisemmaksi,
eikä Liisalla ollut pääsyä parempaan maailmaan.

Puuttuva raaja

Marko opiskeli biologiaa, ja harrastuksenaan hän ohjelmoi tieto-
konepeliä. Suurimmat tunteensa hän kokikin ohjelmointiharrastuk-
sensa parissa. Suurempi ongelma pelinkehitystyössä johti hetkelli-
seen epätoivoon, ja ongelman ratkaisu puolestaan antoi onnistumi-
sen elämyksen. Hän piti onnentunteesta, kun pelinkehityksessä pa-
likat loksahtivat paikalleen.

Markon tyttöystävä ei halunnut kuullakaan tietokonepelistä. Se
vei hänestä liikaa Markon aikaakin.

Seurustelu sujui hyvin, kun Marko vaikeni tietokonepelistään
tyttöystävänsä läsnäollessa. Markosta kuitenkin tuntui tyttöystävän
läsnäollessa ikään kuin häneltä oltaisiin amputoitu raaja. Ohjel-
mointiharrastus oli suuri osa hänen persoonaansa, ja tyttöystävänsä
edessä hän joutui kieltämään tuon osan itsestään. Hän ei voinut
edes puheen tasolla jakaa elämänsä toiseksi tärkeintä asiaa elämänsä
tärkeimmän asian, elämänsä tärkeimmän ihmisen kanssa.

Kiusaamista se on pienikin kiusaaminen

Teron mielipiteistä ei välitetty tämän työpaikalla. Aiemmin, kun
hän oli yrittänyt antaa panoksensa projektien suunnitteluun, hänen
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päälleen oltiin puhuttu, ja jos hän oli yrittänyt ottaa puheenvuo-
ron väkisin, häntä oltiin mulkoiltu vihaisesti. Kahvitunnilla hänen
näkemyksiään oltiin kommentoitu sarkastiseen sävyyn.

Sitten työpaikalla oltiin järjestetty työpaikkakiusaamisen vastai-
nen kampanja, ja myös jonkun työyhteisön jäsenen mielipiteiden
toistuva sivuuttaminen oltiin luokiteltu kiusaamiseksi.

Nyttemmin Teron annettiin sanoa sanottavansa, ja Teron pu-
heenvuoroon tuli yleensä muutama rohkaiseva, joskin ympäripyöreä
ja vaivaantunut vastaus. Kun pari pakollista vastausta Teron pu-
heenvuoroon oltiin saatu käytyä läpi, palattiin takaisin muiden
tärkeämpiin mielipiteisiin ja Teron näkökulma sivuutettiin tyystin.
Projektisuunnitelmissa Teron kädenjälki ei edelleenkään näkynyt
mitenkään.

Raiskaamisen kulttuuri

Feminististen taistelusisarten järjestö oli saanut tarpeekseen raiskaa-
misen kulttuurista. Raiskaamisen kulttuuria edusti se, että miehet
tykkäsivät katsella naisvartaloa. Raiskasivat naiset katseellaan. Sa-
moin se, kun miehet kehuivat naisten ulkonäköä. Raiskasivat naiset
sanoillaan. Ennen kaikkea raiskaamisen kulttuuria edusti se, että
miehet kantoivat housuissaan raiskausvälinettä, penistä.

Järjestön jäsenet Sarijanika ja Mirasusanna olivat kidnapanneet
satunnaisen miehen kadulta ajatuksenaan leikata tämän penis irti.
Raiskaamisen kulttuuri vähenisi edes hitusen. Mies olikin parhail-
laan istutettu sidottuna tuoliin taistelusisarten järjestön toimitiloi-
hin.

Sarijanika otti veitsen ja leikkasi sen avulla miehen housut pois.
”Hei katso, sillä seisoo. Se kohtelee minua seksiobjektina”, Sari-

janika huomasi.
Niinpä feministimme päättivät ennen peniksen irtileikkausta ha-

kata miehen rangaistukseksi.
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Punk

”Oliko illalla konsertissa kivaa?” äiti kysyi lauantaiaamuna.
”Tosi rajua”, Matias vastasi.
16-vuotias Matias kyseenalaisti vanhempiensa arvot. Hän kuun-

teli punkkia ja soittikin punk-bändissä. Hän oli kasvissyöjä ja hän
luki anarkistisia julkaisuja. Hänen farkkunsa olivat revityt ja hiukset
irokeesillä. T-paitaan oli piirretty tussilla A-kirjain ja sen ympärille
ympyrä. Illat hän vietti kavereidensa kanssa kadulla.

Mikään ei turhauttanut Matiasta niin kuin hänen vanhempien-
sa asenne. Matias koki löytäneensä kapinallisen elämäntavan, ja
hänen vanhempansa suhtautuivat hänen punkharrastukseensa ohi-
menevänä vaiheena. Vanhemmista kapinointi kuului nuoruuteen.
Matias olisi ollut tyytyväisempi, jos vanhemmat olisivat tajunneet
hänen olevan uhka vanhempien elämäntavalle, mutta yritäpä olla
kapinallinen kun ympäristö taputtelee alentuvasti päähän.

Avioero

Sari täytteli netissä avioerokaavakkeita. Hän oli kyllästynyt aviomie-
hensä Jarin jatkuvaan jurottamiseen ja tiuskimiseen. Jari puhui ai-
noastaan yöllä, ja silloinkin hän huusi vain herättyään painajaisesta,
että ryssä on tulossa.

Ennen Jari oli ollut rakastava aviomies, huomaavainen ja
läheinen. Vuonna 2018 oli tullut sota Venäjää vastaan, ja sodan
jälkeen Jari oli palannut rintamalta muuttuneena miehenä. Henki-
nen yhteys heidän väliltään oli kadonnut.

Sari mietti, että edessä oli varmaan muutto ulkomaille uuden
aviomiehen hakuun. Aviomiestarjokkaita kyllä olisi Suomessakin,
koska parhaillaan oli varsinainen avioerobuumi. Naiset kuitenkin
erosivat aviomiehistään hyvästä syystä, ja valtaosa tarjokkaista oli-
si Jarin kaltaisia jurottajia. Niistä harvoista sodassa traumatisoitu-
mattomista suomalaismiehistä kävisi verinen kilpailu.
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Kasariamish

Mikon kavereilla oli hienoja pleikkareita. Niiden pelit näyttivät ihan
oikealta todellisuudelta, mutta Mikon vanhemmat kielsivät häntä
pelaamasta niitä. Mikolla itsellään oli vain Commodore 64, jolla
hän pelasi Pac Mania. Peli oli alkeellinen, ja siinä ohjattiin pisteitä
syövää keltaista palloa. Sen parempaa ei Mikolle suotu.

Mikon perhe kuului Kasariamish-lahkoon. Kyseessä oli pieni kris-
tillinen yhteisö, joka ei hyväksynyt 1980-lukua uudempaa teknologi-
aa.

Mikon vanhemmat pakottivat Mikon pukeutumaan 80-
lukulaisittain ja käyttämään kampausta, joka oli lyhyt edestä
ja sivuilta, ja pitkä takaa. Mikkoa hävetti mennä kampauksen
kanssa kouluun. Kaverit ilkkuivat kampausta Tammmpere-tukaksi.
Helsinkiläisenä Mikko ei halunnut tulla yhdistetyksi Tampereeseen,
mutta minkäs lapsi vanhempiensa tahdolle voi.

Pyhäliitto

Pastori Pekkarinen saapui kirkkonsa sakastiin. Hän oli juuri vih-
kinyt kaksi seurakuntansa jäsentä, miehen ja naisen, pyhäliittoon.
Hetken huoahdustauon jälkeen edessä olisi tapahtumaa juhlistavat
pullakahvit.

Vuoteen 2015 saakka pyhäliittoa oli kutsuttu avioliitoksi. Sitten
sanan ’avioliitto’ merkitys oli lainsäätäjän päätöksellä laajentunut
kattamaan myös samaa sukupuolta olevien liitot.

Tällöin Pekkarinen yhdessä muiden pienten, konservatiivisten
kirkkokuntien vanhimpien kanssa oli lyönyt viisaat päänsä yhteen.
He olivat tulleet siihen tulokseen, että sille, mikä aiemmin oli tun-
nettu avioliittona, tarvittiin uusi nimi. Kyseinen instituutio oli Ju-
malan säätämä, sitä ihmisten päätökset eivät hetkauttaneet, mutta
sanat ja niiden merkitykset olivat ihmisten hallinnassa. Pekkarinen
oli ehdottanut sanaa ’pyhäliitto’ menetetyn sanan tilalle.
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Pyhän kokemisesta

Niina: Ajattelepa, että Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi. Hän kul-
ki keskellämme yhtenä meistä ja kärsi mukanamme. Hän oli
sataprosenttisesti ihminen.

Laura: Samalla hän oli sataprosenttisesti Jumala.

Niina: Juuri niin! Muistelen sitä käydessäni ehtoollisella. Samoin
ehtoollisleipä on kokonaan jauhoja ja vettä, ja samalla koko-
naan Kristuksen ruumista.

Martti: Ei tuossa ole mitään järkeä. Sata prosenttia ihmistä ja sa-
ta prosenttia jumalaa tekee yhteensä kaksisataa prosenttia. Ei
mikään voi olla yhteensä kahtasataa prosenttia.

Katriina: Martti, ei kaiken tarvitse olla loogista. He vain ilmaisevat
pyhyyden kokemustaan, uskonnollisia tunteitaan.

Martti: Minunko pitäisi olla hiljaa, kun he häpäisevät pyhintä ar-
voani?

Katriina: Mikähän mahtaa olla pyhin arvosi?

Martti: Loogisuus.

Hylkiö

”Ootteko nähneet, Veeralla on leopardipaita. Ihan kuin jollain neli-
kymppisellä hutsulla.”

Kun sinä päivänä edes muutama oppilas kokoontui yhteen
välitunnilla, puheenaiheeksi nousi aina Veeran paita. Sävy oli
yleensä ivallinen, mutta myös suorastaan vihamielistä kommentoin-
tia esiintyi.

Veera oli ruma, hörökorvainen tyttö, vähän yksinkertainenkin.
Näiden ominaisuuksien takia kaikki oppilaat olivat yläasteen en-
simmäisestä päivästä lähtien kääntyneet Veeraa vastaan. Kukaan ei
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halunnut olla Veeran kaveri, kaikki pitivät itseään Veeraa parempina
ihmisinä.

”Jos mun perse olis niinkuin sun naama, niin en kehtais paskal-
la käydä. Tuollaista en panis, vaikka maksettais”, koulun raggarit
huutelivat Veeralle.

Muut oppilaat eivät puuttuneet huuteluun, koska kaikkien mie-
lestä moinen ali-ihminen sietikin tulla kiusatuksi.

Naisen oikeus

Eija kannatti naisen oikeutta päättää omasta kehostaan. Siksi hän
kannatti naisen rajoittamatonta oikeutta aborttiin. Kyllähän hän
tunnusti sikiön ihmisarvon. Hänen mielestään alkiosta tuli ihmisar-
voinen olento munasolun hedelmöityshetkellä, mutta naisen oikeus
päättää kehostaan oli tärkeämpi.

Kuolihan ihmisiä siirtomunuaisen puutteeseenkin jatkuvasti, eikä
hän sitä huolimatta antanut siirrättää toista munuaistaan. Siinäkin
hän teki päätöksen koskien omaa kehoaan.

Hän antaisi abortoida sikiönsä. Jos kolmannella kuulla oleva sikiö
ei selviäisi hänen kehonsa ulkopuolella, se ei ollut hänen ongelmansa.
Hänellä ei ollut velvollisuutta elättää sikiötä yhtään enempää kuin
hänellä oli velvollisuutta luovuttaa toista munuaistaan.

Eija ei halunnut kantaa lastaan kehonsa sisällä, ja päätös kuului
yksin hänelle.

Uskovainen

Jonna oli päättänyt valita uskonnon itselleen. Tärkeintä olisi, että
uskonnon moraalikäsitys oli tarkoituksenmukaisuuteen pyrkivä eikä
liian jäykkä. Uskonnon tuli myös olla armahtavainen väärintekijöitä
kohtaan sekä uskonnollisten menojen kauniita.

Luterilaisuus ei täyttänyt viimeistä kriteeriä. Kirkkorakennukset
olivat liian pelkistettyjä. Katolisten moraalikäsitys taas perustui lii-
kaa kieltoihin. Islamin Jonna oli hylännyt seurattuaan islamistien
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touhuja joukkotiedotusvälineistä. Hindulaisuuteen hän oli tutustu-
nut Krishna-liikkeen kautta, ja se ei vaikuttanut armahtavaiselta.

Lopulta Jonna törmäsi ortodoksisuuteen, ja se vaikutti eettises-
ti tarkoituksenmukaiseen pyrkivältä, armahtavaiselta sekä kauniil-
ta. Jokin kuitenkin kaiversi Jonnan mieltä. Ortodoksisuus tuntui
väärältä.

Lopulta Jonna tajusi, mikä oli ongelma: Hänellä oli jo vakaumus.
Tarkoituksenmukaisuus, armahtavaisuus ja kauneus olivat hänen us-
kontonsa.

Kuuluisi suljetulle osastolle

”TEEMU MÄKI ON SAIRAS KISSANTAPPAJA”, Tero luki ne-
tistä. ”SULJETULLE OSASTOLLE HÄN KUULUISI.”

Tero itse oli aikoinaan ollut puoli vuotta suljetulla osastolla.
Hänen todellisuudentajunsa oli heittänyt häränpyllyä, ja hän oli ku-
vitellut marsilaisten soluttautuneen Maapallolle. Todellisuudentaju
oli pikku hiljaa palannut lääkityksen ansiosta. Missään vaiheessa
hän ei kuitenkaan ollut halunnut tappaa kissanpoikasta kirveellä ja
runkata raadon päälle.

Toisaalta kissan tappaminen taiteen vuoksi ei Teron mielestä vaa-
tinut todellisuudentajun hämärtymistä, kuten Teron kaltaisille skit-
sofreenikoille tapahtui. Se vaati tavallisesta poikkeavia eettisiä ja
taiteenfilosofisia käsityksiä, muttei tavallisesta poikkeavaa käsitystä
kovista faktoista.

Tero mietti suljetulla osastolla tapaamiaan ihmisiä, ja he olivat
olleet sekaisin tavalla, joka erosi kissantappovideon tekemisestä.

Ulkokullatut

Yläbaman osavaltiossa oli ylemmän keskiluokan lähiö. Lähiön talot
olivat kalliita ja hyvin hoidettuja. Taloja ympäröivät lyhyiksi ajellut
nurmikot. Lähiön keskellä oli valkea, puhdasseinäinen kirkkoraken-
nus.
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Kirkossa kauniit ihmiset tyylikkäissä asuissaan kuuntelivat, kun
pastori luki Raamattua: Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja
sanoi: ”Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on,
ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten
ja seuraa minua.”

Samaan aikaan kirkkoon pyrki haiseva laitapuolen kulkija
reikäisessä paidassaan ja nuhruisissa housuissaan, kaksi muovikas-
sia käsissään.

Kirkon ovimies sanoi laitapuolen kulkijalle: ”Tämä ei taida olla
sinun paikkasi. Mene parin kilometrin päähän Achunakaan, siellä on
kirkko sinunlaisillesi.”

Laupias hommafoorumilainen

Eräs somali ajoi syrjäistä metsätietä, kun hänen autonsa hajosi.
Hänellä ei ollut rahaa tai puhelinta mukanaan, joten hän joutui
värjöttelemään tienposkessa apua odottaen. Ensin paikalle sattui
autollaan kettutyttö. Kettutytöllä oli kuitenkin kiire monikulttuuri-
suusmielenosoitukseen, ja niinpä hän somalin kohdalla vain kiihdytti
vauhtia.

Sitten paikalle osui autollaan valtakunnallisen lehden toimitta-
ja. Toimittajalla oli kuitenkin kiire kirjoittamaan Halla-ahon sanoja
vääristelevää lehtikirjoitusta, joten somali jäi tienposkeen.

Lopulta paikalle osui Hommafoorumin vakiokirjoittaja. Hänen
kävi somalia sääli, ja niinpä hän ajatteli, että maahanmuuttokriit-
tisellä nettikirjoittelulla ei ole niin kiire. Hän antoi somalille kyydin
lähimpään kaupunkiin ja antoipa vielä rahaa loppumatkaan bussilla.

Kuka näistä kolmesta oli mielestäsi somalin lähimmäinen?

Biohermeneutikko

Kun uskontoa tuodaan tieteeseen, automaattisesti myös tiedettä al-
kaa valua uskontoon. Mikään ei todista tätä varmemmin kuin krea-
tionisti Veijo Liimatainen, joka on kehittänyt biohermeneutiikaksi
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kutsumansa menetelmän. Siinä eliöitä tutkimalla päätellään Luojan
ominaisuuksia.

Liimataisen tulosten mukaan Luoja ensinnäkin rakastaa hierar-
kioita. Sen puolesta puhuvat heimot, luokat, pääjaksot ja kunnat,
joihin eliölajit jakautuvat.

Toisekseen Luoja rakastaa jahtia, sitä että vahvempi tap-
paa heikomman. Sen puolesta puhuvat petoeläimet, joiden täytyy
metsästää heikompia eläimiä elääkseen.

Kolmannekseen Luoja rakastaa oppoturnismia. Se näkyy esimer-
kiksi siinä, kuinka haaskansyöjät käyttävät petojen jättämän mah-
dollisuuden hyväkseen.

Yli kaiken Liimatainen on vakuuttunut siitä, että Luoja ei ole
kaikkipystyvä. Sen todistaa jo ihmisen kaareutunut selkäranka.

Kyökkipsykologi

”Hänen isäsuhteensa jäi varmaan etäiseksi, ja nyt hän paikkaa sitä
pätemällä”, Jarmo ajatteli hävittyään väittelyn.

Jarmo tykkäsi psykologisesta selittämisestä. Sen avulla hän pys-
tyi mielessään asettumaan toisen yläpuolelle.

”Kannattaa kuolemantuomiota. Hänet varmaan tukahdutettiin
ankaralla kasvatuksella”, Jarmo ajatteli.

Kun toisen ihmisen mielipiteen synnyn selitti psykologisesti, ei
tarvinnut suhtautua vakavasti siihen mahdollisuuteen, että mielipi-
teessä saattoi olla jotain tolkkua.

”Hän toistaa suojakseen kehittämäänsä käyttäytymiskaavaa”,
Jarmo jatkoi mielessään.

Psykologisella selittämisellä Jarmo sai toisen rationaalisen sub-
jektiuden ja siinä sivussa koko toisen ihmisyyden kiistettyä ja hänet
alistettua käyttäytymisautomaatiksi.

Psykologian edut olivat kiistattomat. Jarmon ei koskaan tarvin-
nut kohdata inhottavaksi kokemaansa henkilöä ihmisenä, kun hän
vain selitti ihmisen pois.
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Luonnonvoima

Mikskö oon vankilassa? No me mentiin snagarille, ja semmonen sna-
di tyyppi meidän takana alko väittää, että me etuiltiin.

Heka tarttu siitä tyypistä kiinni. Mä löin sitä palleaan ja kysyin,
että etuiltiinko. Se haukko hetken henkeään ja vastas, että etuiltiin.
Eihän siinä vaiheessa voinu lopettaa, niin mä sit löin sitä turpaan. Se
sylki pari hammasta ja mä kysyin, että etuiltiinko. Se sössötti, että
etuiltiin. Sit Heka paino sen maahan ja me ruvettiin potkii sitä. Sit
skoudet ilmesty eikä me päästy karkuun ja se hiirulainen kuulemma
delas.

Että siks mä oon vankilassa, kun se tahvo ei suostunu sanoo, että
me ei etuiltu.

Herran enkeli

”Ehkä sinä, Jukka, voisit nyt kertoa uskoontulostasi.”
”Joo, ennen minä olin ihan kauhea homo. Kävin kyllä töissä ho-

moudesta huolimatta, mutta kaikki viikonloput kuluivat homostelun
merkeissä, ja usein arki-iltoinakin lähdin töiden jälkeen homostele-
maan. Homostelu oli silloin ainoa asia elämässäni, josta sain mieli-
hyvää.”

”Sitten eräänä päivänä näin valkeuden ja sen keskeltä ihmishah-
mo sanoi: ’Kuule Jukka... kuule Jukka, homostelu on vastoin Ju-
malan tahtoa.’ Silloin minä aloin vähän miettiä asioita. Ajatelkaa:
’Homostelu on vastoin Jumalan tahtoa.’ Herran enkeli sanoi näin.
Silloin minä ajattelin, että kyllä homostelu pitää lopettaa, kun Her-
ran enkeli sanoi niin.”

”Nykyään olen löytänyt rauhan ja ilon Jeesuksessa, enkä enää
homostele yhtään.”
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Kestävää kehitystä

Hanna oli juuri kokenut mystisen kokemuksen. Hän oli tajunnut ih-
misen olevan osa luontoa. Hanna oli Lapissa vaeltamassa, ja hän oli
tunturissa nähnyt pois heitetyn, tyhjän muovisen makkarapakkauk-
sen. Silloin hän oli kokenut valaistumisensa.

Hanna mietti, kuinka luonto, evoluutio, oli kehittänyt ihmiselle
älyn. Ihminen oli käyttänyt älyään ja Maapallolta, eli luonnosta, ot-
tamiaan raaka-aineita ja rakentanut makkarapakettitehtaan. Tehdas
oli siis osa luontoa. Tehdas oli valmistanut makkarapaketin. Sekin oli
osa luontoa. Sitten retkeilijä, myös osa luontoa, oli syönyt makkarat
ja heittänyt tyhjän pakkauksen luontoon.

Hannaa ajatteli häkellyksissään luonnon saavutusta, tyhjää mak-
karapakkausta, joka säilyisi satoja vuosia maatumatta. Kuinka luon-
to olikin pystynyt luomaan jotain niin kestävää!

Vuorikiipeilijä

Keijo Hämäläinen oli vuorikiipeilijä. Hän mietti suruissaan, että ih-
minen oli jo valloittanut kaikki vuoret. Hänelle ei ollut jäljellä yhtään
ainutlaatuista kiipeilysuoritusta.

Lopulta Hämäläinen sai idean. Tavanomaisten kiipeilyvarustei-
densa lisäksi hän pakkasi mukaansa A-tikkaat ja lähti kiipeämään
Mount Everestille.

Hämäläinen kiipesi halki jyrkänteiden, rotkojen ja jäätiköiden.
Tikkaiden mukana raahaaminen tuotti ongelmia, ja monta kertaa
hän oli heittää ne menemään. Hän kuitenkin piti ideastaan kiinni ja
tikkaat mukana.

Mount Everestin huipulla hän laittoi tikkaat pystyyn ja kiipesi
niille. Hämäläisestä tuli ensimmäinen ihminen, joka oli kiivennyt tik-
kaille Mount Everestin huipulla. Muut olivat kiivenneet vain Mount
Everestin huipulle, mutta Hämäläinen oli päässyt tikkaanmitan mui-
ta korkeammalle.
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Kiitollinen

Etelä-Afrikka, vuonna 1980.

Lindiwe oli kiitollinen, että Badenhorstit olivat palkanneet hänet
kotiapulaisekseen. Se toi hänelle pääsyn pois bantustanista, alueel-
ta, joka oli varattu mustille, ja valkoiseen Etelä-Afrikkaan. Bantus-
tanissa ei ollut kunnollisia mahdollisuuksia elättää itseään, joten
työpaikat valkoisten käskyläisinä olivat haluttua tavaraa. Bantusta-
nin maa oli liian karua viljelykseen, eikä mustilla ollut varaa palkata
toisiaan.

Lindiwen työhön kuului siivoamista, ruuanlaittoa ja puutar-
hanhoitoa. Hän yritti tehdä työnsä tunnollisesti, koska työpaikan
säilyttäminen oli ainoa keino pysyä poissa bantustanista. Toisi-
naan rouva Badenhorst valitti, että Lindiwe ei siivonnut riittävän
huolellisesti, mutta antoi kuitenkin Lindiwelle mahdollisuuden pa-
rantaa tapansa. Lindiwe tekikin parhaansa, koska hän halusi olla
hyväntekijöidensä luottamuksen arvoinen.

Sähköallergikko

”Ei sellaista olekaan kuin sähköallergia.”
”Mut mun vanhemmat on sanonu...”
”Mun iskä on sanonu, että sun vanhemmat vain kuvittelee.”
Petrin vanhemmat olivat sitä mieltä, että Petri on

sähköyliherkkä. He väittivät, että Petristä tulee ylivilkas tämän pe-
lattua videopelejä tai katsottua televisiota. Siksi he olivat kieltäneet
Petriltä sähköiset viihdemuodot.

Petri ei enää tiennyt, mikä on totta. Hän ei ollut havain-
nut itsessään ylivilkkausoireita, ja Ville väitti kivenkovaa, että
sähköyliherkkyys on kuvittelua. Petri olisi halunnut uskoa voivansa
pelata videopelejä, mutta vanhempien kielto välkkyi vahvana mie-
lessä.

”Saat mun käsikonsolin lainaan. Voit pelata sillä salaa.”
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”Mut äiti huomais. Silläkin on sähköallergia, ja se saa päänsärkyä
sähkölaitteista.”

Poliittisesti korrekti raapale

Pertti: Hei! Minä olen valkoihoinen, kirkkoon kuuluva, lihaa syövä
heteromies. Mikäs mies sinä oikein olet?

Abdullah: Minä olen homo.

Pertti: Ja neekerikin vielä. Taidatkin olla sellainen homoneekeri.

Abdullah: Ei saa sanoa ’neekeri’. Pitää sanoa ’musta’.

Pertti: Anteeksi, pääsi lipsahtamaan. Minä kun olen niin konser-
vatiivinen.

Abdullah: Minusta tuntuu, että olet hiukan homofobinenkin.

Pertti: Niinpä taidankin olla.

Abdullah: Mitähän keksisimme, että pääsisit homofobiastasi
eroon?

Pertti: Enpä keksi..

Abdullah: Minä voisin olla ystäväsi. Jos sinulla olisi homo
ystävänäsi, ehkä pääsisit homofobiastasi eroon.

Pertti: Ollaan vaan ystäviä. Ehkä minusta tulee vähemmän kon-
servatiivinen ja homofobinen.

Abdullah: Olipa hyvä, että saatiin tälle raapaleelle poliittisesti
korrekti loppu.
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Personoija

”Se, mitä on maailman takana on suuri tuntematon”, Reetta paa-
sasi, ”ja käsitteellistän sen Jumalana. Personoin maailman perus-
teellisimman voiman Jumalaksi. Ihmisillä on uskonnollisia tunteita,
ja uskonnot ovat harmoniassa noiden tunteiden kanssa. Siksi uskon-
not ovat totta. Uskonnon totuuskäsite on metaforinen, ja se eroaa
tieteellisestä totuuskäsityksestä.”

Pera kuunteli Reettaa epäuskoisena. Pera oli kiinnostunut siitä,
mitä maailman takana on oikeasti, ja Reetan kaltaiset ajattelijat
eivät auttaneet häntä eteenpäin tämän kysymyksen kanssa. Peraa
ei kiinnostanut se, kuvaavatko uskonnot tunteita jollain metafori-
sella tasolla, vaan se, onko Jumalaa oikeasti olemassa, oikeana per-
soonana, ei minään personoituna muuna oliona. Hänen projektinsa
oppia todellisuuden perimmäisestä luonteesta kuuntelemalla usko-
vaisia vaikutti tuhoontuomitulta.

Rakasta Jumalaa yli kaiken

Jari seisoi Rautatietorilla miehen pää kädessään. Hän oli juuri iske-
nyt miekalla sen poikki.

”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi kuin itseäsi.”
Käsky oltiin iskostettu Jarin päähän kristityssä lapsuudenkodissa.
Rakkaus Jumalaan meni edelle rakkaudesta lähimmäiseen. Aikui-
siällä Jari oli vaihtanut uskonsa islamiin. Lapsuudessa opittu peri-
aate oli kuitenkin vahvana Jarin alitajunnassa.

Tutustuttuaan maltillisiin muslimeihin Jari oli pettynyt, koska
nämä ottivat Jumalan käskyt huomioon vain silloin, kun se oli mu-
kavaa. Islamistiterroristien piirissä Jari oli kotonaan, koska terroris-
teille Jumalan tahto meni yli heidän omansa ja muiden hyvinvoinnin,
jopa hengen.

Poliisi kiinnitti käsiraudat Jarin ranteisiin. Jari viettäisi lop-
puelämänsä vankilassa, mutta ainakin hän rakasti Jumalaa yli kai-
ken.
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Teho

Sonja oli konfirmaatiotilaisuudessaan saamassa ensimmäisen ehtool-
lisensa.

Sonja muisti serkkunsa konfirmaatiotilaisuuden kymmenen vuot-
ta aiemmin. Silloin serkku oli näyttänyt albassaan aivan enkeliltä.
Kun Sonja oli nyt pukenut albaa päälleen, hän oli huomannut sen
sisäsaumassa tussilla kirjoitetun tekstin ”Teho”. Albat olivat siis en-
tisiä tehohoitajien asuja. Tehohoitajat toivat Sonjalle mieleen en-
nemmin sairaalan laitteet kuin enkelit.

Pappi tuli Sonjan kohdalle. Sonja pääsisi nyt ensimmäistä ker-
taa osalliseksi Kristuksen verestä ja ruumiista. Sonja sai öylätin suu-
hunsa. Se tarttui kitalakeen kiinni eikä herättänyt Sonjassa mitään
pyhyyden tuntemusta. Pelkkä jauhoista leivottu kakku. Sonja sai ku-
lauksen viiniä. Se maistui pahalta, mutta irroitti öylätin kitalaesta.
Se ei kuitenkaan tuonut mieleen verta.

Shakkinörtti ihastuu

Kerran shakkinörtti Lasse istui puistossa, kun hän huomasi
viehättävän naisen viereisellä penkillä. Lasse ajatteli kysyä, saisikö
hän istua naisen viereen, mutta mitä nainen vastaisi?

Shakkia pelatessaan Lasse oli oppinut ennakoimaan vastustajan
siirtoja. Miettiessään minkä siirron vastustaja tekee Lasse oletti vas-
tustajan tekevän vastustajan voittoa eniten edesauttavan siirron.
Lassen kannalta tämä oli pahin mahdollinen siirto, koska se muo-
dosti Lasselle suurimman häviön uhkan.

Lasse mietti pahinta mahdollista vastausta, jonka nainen voisi
antaa ja tuli tulokseen, että se on ”ei”. Lasse päätti, että hän ei
menettäisi oikeastaan mitään, jos nainen vastaisi näin.

Hän meni naisen luokse ja esitti kysymyksensä.
”Sopii oikein hyvin”, nainen vastasi.
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Herrasmiesten solvaukset

Kreivi Baumqvist ja kreivi Rauchholm riitelivät. Riita oli alun perin
koskenut heidän tilustensa välisen rajapyykin sijaintia, mutta se oli
vähitellen degeneroitunut pisteeseen, jossa Baumqvist ja Rauchholm
solvasivat toisiaan henkilökohtaisuuksilla.

”Olette saaneet alkunne, kun apina nussi äitiänne”, Baumqvist
sanoi.

”Te taas olette saaneet alkunne, kun neekeri nussi sikaa”, Rauch-
holm vastasi.

Normaalisti ennen herrasmiesten riidan päätymistä tähän pis-
teeseen jompi kumpi olisi esittänyt kaksintaisteluhaasteen ja asia ol-
taisiin ratkaistu asein. Tässä tapauksessa kuitenkin Baumqvist oli
miekkailumestari ja Rauchholm pistooliammunnan mestari. Haas-
tettu osapuoli sai valita aseet, eikä kumpikaan osapuoli halunnut
antaa toisen käyttää lempiasettaan. Niinpä kumpikin yritti ärsyttää
toista siihen pisteeseen, jossa toinen esittäisi kaksintaisteluhaasteen.

Mirrin tapa

Mirri hyppäsi pöydälle, ja siitä sohvalle. Se käveli sohvaa pitkin,
kunnes se pääsi kirjahyllylle. Se kiipesi hyllyä ylös, ja keskihyllyllä
se piiloutui kirjojen taakse.

Kissat hahmottavat tilan eri tavalla kuin ihmiset. Ihmisille pöytä
on sitä varten, että sen päällä voi pitää esineitä, sohva on istumis-
ta varten ja kirjahylly kirjojen säilyttämistä varten. Kissoille nämä
esineet näyttäytyvät paikkoina, joissa voi kiipeillä.

Kirjahyllystä putosi alas kirjoja, ja Mirri kurkisti syntyneestä
aukosta. Mirrin emäntä nosti Mirrin lattialle ja sen jälkeen kirjat
takaisin hyllyyn. Kun kissan ja ihmisen tapa hahmottaa ympäristö
joutuvat vastakkain, ihminen voittaa. Jos kissan pudottamat kirjat
jätettäisiin lattialle, kissan piilopaikkakin katoaisi vähitellen.
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Viharikoksia

Ahmed oli tullut Syyriasta pakolaisena Suomeen ja saanut turva-
paikan. Koska Ahmed oli kotoisin kulttuurista, jonka yli 1960-luvun
radikalismi ei ollut pyyhkinyt, hän oli oppinut pitämään homoutta
iljettävänä.

Pertti oli puolestaan arvoliberaaliksi kasvanut yliopistotutkija.
Kuitenkin Pertti oli lukenut Hommafoorumia ja vähitellen vakuuttu-
nut maahanmuuttokriitikoiden kannan oikeellisuudesta. Hänen mie-
lestään maahanmuuttajien ottaminen Suomeen oli taloudellisesti
niin huono investointi, ettei sitä pitänyt tehdä. Harrastuksekseen
Pertti kirjoittelikin blogiinsa maahanmuuttajia mollaavia kirjoituk-
sia.

Kerran Ahmed kohtasi kävelyllä Pertin, joka parhaillaan suuteli
miespuolista puolisoaan. Ahmed suuttui moisesta maskuliinisuuden
loukkauksesta ja veti Perttiä turpaan.

Kun Ahmed jatkoi matkaansa, häntä vastaan tuli Pertin kirjoi-
tuksista vaikutteita saanut natsiskini, joka veti Ahmedia turpaan.

Ajoulupukisti

Jorma oli tulisieluinen ajoulupukisti. Hän uskoi, että Joulupukkia ei
ole olemassa, ja hän oli omistanut elämänsä joulupukkiuskovaisuutta
vastaan taistelemiselle, jo kolmekymmentä vuotta.

Jormaa inhotti, kuinka joulun alla Joulupukkikuvat tulivat ka-
tukuvaan. Houkuttelivat herkkäuskoisia joulupukkiuskovaisiksi. Pa-
hinta oli se, että tapahtumissa oli ihmisiä esiintymässä Joulupukkei-
na, niin ihmiset kuvittelivat nähneensäkin Joulupukin.

Jorma otti usein Joulupukin olemassaolemattomuuden puheek-
si, kun hän keskusteli ihmisten kanssa. Tällöin kanssaihmiset
myötäilivät Jorman mielipiteitä, mutta Jorma tiesi, että he tekivät
niin vain välttääkseen riidan. Lapset eivät vielä osanneet myötäillä
ja alkoivat parkumaan, kun Jorma kertoi heille totuuden.

Jorma päätti, että oli otettava järeämmät keinot käyttöön. Hän
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perusti kansalaisaloitteen Joulupukkina esiintymisen kriminalisoimi-
seksi.

Jalkasilsa

Keijo kärsi jalkasilsasta. Tai ei hän oikeastaan kärsinyt, vaan ennem-
min nautti siitä. Iltaisin silsaisia varpaanvälejä kihelmöi ihanasti, ja
niiden hinkkaaminen tuntui taivaalliselta.

Ennen jalkasilsan saamista Keijo ei juurikaan ollut ajatellut var-
paanvälejään, mutta silsan saamisen jälkeen niistä oli tullut hänelle
uusi erogeeninen alue. Silsaisten varpaanvälien hankaaminen tuntui
paremmalta kuin runkkaaminen. Vanhanapoikana Keijolla ei ollut
juurikaan kokemusta kahden ihmisen välisestä seksistä.

Keijolla oli oma tekniikkansa silsasta nautiskelemiseen. Hän pu-
jotti käytetyn sukan varpaanväliin ja veteli sitä välissä edestakaisin.
Tennissukan pinta oli juuri sopivan karhea nautinnon maksimoimi-
seen.

Jalkasilsasta on helppo päästä eroon, mutta Keijolla ei ollut ai-
komustakaan tehdä niin. Hän ei halunnut menettää nautintoaan.

No onkos tullut kesä

Oli juhannus. Pirjo oli koristellut kotinsa tontuilla ja olkipukeilla.
Hän oli leiponut pipareita, ripustanut kattoon himmeleitä, kantanut
sisään kuusen ja koristellut sen.

Pirjo oli paistamassa kinkkua, kun naapurin Toivo tuli vierailulle.
”No moi, Pirjo. Mitäs puuhailet?”
”Minä paistan kinkkua.”
”Nythän on juhannus. Talo täynnä joulukoristeita”, Toivo sanoi.
”Niin”, Pirjo vastasi. ”Päätin viettää joulua nyt.”
”Ei nyt voi viettää joulua”, Toivo vastasi. ”Juhannuksena vie-

tetään juhannusta.”
”Voin viettää joulua milloin haluan.”
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”Joulun vietto nyt on mahdottomuus, kun ei ole joulu”, Toivo
vastasi. ”Vietät juhannusta joulun menoin.”

Kiistahan siitä seurasi. Toinen väitti viettävänsä joulua juhan-
nuksena, toinen puolestaan väitti tämän viettävän juhannusta jou-
lun menoin.

Suvakkihuora

Petra oli kävelyllä Kaisaniemen puistossa. Iltapäivän aikana hän ei
ollut päässyt antamaan maahanmuuttajalle. Hän oli nyt illalla paik-
kaamassa tilannetta.

Aamulla hän oli antanut irakilaiselle naapurilleen. Se olikin ollut
päivän ainoa pano. Edellisenä päivänä hän oli antanut armenialai-
selle, ukrainalaiselle ja kolmelle syyrialaiselle. Se oli ollut tavallista
parempi päivä. Tavallisesti hän antoi maahanmuuttajille kolmisen
kertaa päivässä.

Petra käveli puistossa sonnustautuneena minihameeseen.
Eräästä puskasta kuului rapinaa. Petra odotti innolla, että ulko-
maalainen herrasmies ottaisi hänet.

Puskasta hyppäsi mies ja painoi Petran maahan. Petra kiihottui.
Mies sanoi: ”Nyt saat huora munaa.” Äänessä ei ollut ulkomaa-

laista aksenttia. Kauhu valtasi Petran, kun hän tajusi joutuvansa
kantasuomalaisen raiskaamaksi.

Yhteistyötä

Täti Emilia katseli autiota, talvista leikkipuistoa ja sai idean: Lap-
sille pitää rakentaa sisäleikkipuisto. Se olisi talo, jonka sisällä olisi
liukumäkiä, kiipeilytelineitä ja niin edelleen. Emilia kertoi kunnal-
lispoliitikolle ideastaan. Kunnallispoliitikko suostutteli kunnanval-
tuuston antamaan rahat sen rakentamiseen. Arkkitehti suunnitteli
talon ja sen sisälle leikkivälineitä. Sitten rakennusmiehet rakensivat
sisäleikkipuiston.
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Talon valmistuttua lapset leikkivät siellä, ja aikuiset saapuivat
katsomaan lasten leikkiä.

”Sisäleikkipuisto on minun ansiotani”, täti Emilia sanoi. ”Minä
ideoin sen.”

”Sisäleikkipuisto on minun ansiotani”, kunnallispoliitikko sanoi.
”Minä hankin sille rahoituksen.”

”Sisäleikkipuisto on minun ansiotani”, arkkitehti sanoi. ”Minä
suunnittelin sen.”

”Sisäleikkipuisto on meidän ansiotamme”, rakennusmiehet sanoi-
vat. ”Me rakensimme sen.”

”Kiitos teille kaikille!” lapset huusivat.

Pedofiilin fantasiat

Mielikuvitus oli Paavon paras ystävä. Mielikuvissaan Paavo oli yh-
dynnässä yhdeksänvuotiaan tytön kanssa, vaikka todellisuudessa
Paavo veti yksin käteen.

Paavon käsi hinkkasi hänen elintään ylös alas. Paavo kuvitteli
tytön nytkähtelevän hänen työntöjensä tahtiin ja hymyilevän. Runk-
kausfantasian ei tarvitse olla realistinen, joten Paavon ei tarvinnut
ajatella sitä, että todellisuudessa hänen aikuinen, ja vieläpä suuriko-
koinen elimensä olisi runnonut yhdeksänvuotiaan pimpin riekakeiksi.

Paavo laukesi. Hänen kuvitelmissaan melli purkautui tytön
sisään. Todellisuudessa se valui kyrvän reiälle asetetusta paperitu-
posta alas pitkin hänen kättään.

Paavo ei voinut edes harkita toteuttavansa fantasioitaan oikeasti.
Sehän olisi traumatisoinut lapsen loppuiäksi. Itsetyydytys oli ainoa
tapa, jolla Paavo pystyi toteuttamaan seksuaalisuuttaan eettisesti.

Demoni

Pomo: Rähjäinen mies kävi juuri toimistollani ja valitti, ettet ollut
suostunut palvelemaan häntä. Enkö perehdytyksessäsi koros-
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tanut, että jokainen asiakas on tässä taloudellisessa tilanteessa
tärkeä?

Mirja: Ai hän. Hänessähän on demoni.

Pomo: Mitä??

Mirja: Pesemättömät hiukset, tahraiset ja ryppyiset vaatteet ja
hien haju... Ne ovat selviä merkkejä, että hän on epäsiisteyden
demonin riivaama. Seurakuntamme pastori on valistanut meitä
demoneista.

Pomo: Tästedes palvelet kaikkia asiakkaita, demoneja tai ei.

Mirja: Oikea tapa kohdella riivattuja on vältellä heitä. Jos riivauk-
sen ottaa puheeksi, demoni saa heidät suuttumaan.

Pomo: Jos uskontosi kerran häiritsee työntekoa, saat potkut!

Mirja: On tämäkin. Saan potkut, koska elän Jumalan tahdon mu-
kaan.

Kalifaatin puolustaja

Makaan taistelutantereella. Taistelutoverini ovat kuolleet. Irakin hal-
lituksen joukkojen sotilaan tulitus osui jalkoihini, ja kaaduin. Kipu
on sietämätön. Toivon, että Jumala antaisi kivun lievittyä. Haavoi-
tuinhan taistellessani Islamilaisen Valtion, ainoan Jumalan tahdon
mukaisesti järjestäytyneen valtion, puolesta.

Kivultani minun on vaikea ajatella. Ehkä omani tulevat autta-
maan minua, ehkä eivät. Jos eivät tule, näännyn hitaasti verenhuk-
kaan ja janoon. Jos tulevat, joudun todennäköisesti elämään raa-
jarikkona lopun elämääni. Olen kuitenkin tehnyt velvollisuuteni Ju-
malaa kohtaan. Taistelu kalifaatin laajentamiseksi on jokaisen musli-
min velvollisuus. Liityin taisteluun, kun kuulin kalifaatin perustetun.
Monet muut eivät. Yritän siirtää jalkojani mukavampaan asentoon.
Jalkani eivät kuitenkaan liiku, enkä voi kivulle mitään.

Jumala on suuri.
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Pera

”POLIISI HAKKASI MAAHANMUUTTAJAN PUTKASSA”, leh-
tien lööpit kirkuivat. ”POLIISIEN KESKUUTEEN ON PESIYTY-
NYT RASISMIA.” Sisäsivulla asiantuntija antoi painavan lausun-
non, kuinka poliisien koulutukseen on lisättävä rasisminvastaista
asennekasvatusta. Toinen asiantuntija spekuloi poliisien omien po-
liittisten kantojen olevan usein persumyönteisiä.

Pera luki lööpit ja mietti niitä moninaisia kertoja, joina vartijat
olivat hakanneet hänet. Silloin lehdet eivät olleet repineet otsikoi-
ta. Poliisit kyllä yleensä olivat kohdelleet Peraa asiallisesti, mitä nyt
olivat huutaneet ja tönineet joskus. Ehkä poliisin suorittama hak-
kaaminen oli jotenkin pahempi juttu kuin vartijan.

Pera otti huikan Lasol-pullostaan ja ajatteli, että ehkä kyse on
kuitenkin siitä, että kun järjestyksenvalvoja hakkaa kantasuomalai-
sen, siitä ei saa niin mehukkaita lööppejä.

Juoksuhaudoissa ei ole ateisteja

”Kyllä nyt ollaan niin ateistia, mutta sinäkin turvaisit Jumalaan, jos
makaisit tykistökeskityksessä juoksuhaudassa”, Ulf sanoi.

Jörgen muisteli, että niin hän oli tehnyt. Taistellessaan Maail-
mansodassa hän oli rukoillut ja saanut lohtua ajatuksesta, että Ju-
mala välitti hänestä.

Ajatus oli ollut hänelle niin tärkeä, että sodan jälkeen, tultu-
aan Ruotsiin, hän oli mennyt opiskelemaan teologiaa yliopistoon.
Siellä hänelle oli kuitenkin selvinnyt, että mitään järjellistä peruste-
lua kristinuskon totuudelle ei ollut. Opettajat olivat olleet dogmaat-
tisia kristittyjä. Luettuaan Russellia Jörgen oli päätynyt ateistiksi.

Jörgen mietti, miksi juoksuhaudassa muodostettu uskonnolli-
nen mielipide olisi sen luotettavampi kuin nojatuolissa muodostettu.
Useat hänen taistelutovereistaan olivat seonneetkin juoksuhaudassa
ja alkaneet käyttäytyä kuin vähämieliset.
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Satanistirinki

Make oli kiinnostunut saatananpalvonnasta, ja hän oli saanut vinkin,
että eräässä baarissa kävi satanisti. Make olikin lähestymässä häntä,
vaikka satanistin solmio ja tumma puku arveluttivat häntä.

Make: Hei, olen kiinnostunut saatananpalvonnasta. Haluaisin liit-
tyä ryhmäänne.

Satanisti: Onko sinulla jotain annettavaa ryhmällemme? Sosiaali-
sia verkostoja?

Make: Joo, tunnen mä diilerini. Ihan huipputyyppi.

Satanisti: Huumeet vievät tuhoon, ja satanisti arvostaa omaa hen-
keään. Tarkoitin ennemmin yhteyksiä yhteiskunnan kermaan.
Entä missä olet töissä?

Make: Elän sossun rahoilla. Mutta tulenhan Saatanan avulla saa-
maan menestystä.

Satanisti: Saatana auttaa vain niitä, jotka ovat sen arvoisia. Nasa-
retilainen toivottaa kaikki tervetulleiksi, mutta me satanistit
emme palvo nasaretilaista. Et ole ryhmämme arvoinen.

Suomalainen Miekkailija

Koska ilmastonmuutoksen myötä talvet olivat vähälumisia, erään
suomalaisen peruskoulun liikunnanopettaja päätti hiihdon sijaan
opettaa liikuntatunneilla harrastustaan, miekkailua. Varusteisiin ei
ollut varaa, joten opettaja teki miekkoja puukepeistä.

Pari tuntia sujuikin hyvin. Oppilaat olivat innostuneita miekkai-
lusta, ja liikunnanopettaja neuvoi oppilaille oikeaoppista miekkai-
luasentoa ja peruspistoja. Sitten koulun rehtori sai vihiä liikunta-
tuntien sisällöstä. Hän kielsi miekkailun, koska siinä oli riski, että
oppilas tökkäisi toista silmään.
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Lähistöllä asui rikas liikemies, joka harrasti miekkailua. Kun hän
kuuli tapahtuneesta, hän lahjoitti koululle miekkailuvarusteita kas-
vosuojineen. Miekkailun kieltämisestä oli kuitenkin tullut rehtorille
arvovaltakysymys, ja hän kielsi miekkailun suojien kanssakin sillä
verukkeella, että se villitsisi oppilaita miekkailemaan ilman suojia
vapaa-ajalla.

Joka julkisesti herjaa tai häpäisee

Lauri oli nähnyt lehdessä Paavo Väyrystä halventavan pilapiirrok-
sen. Siinä Paavoa oli pilkattu yrityksistä perustaa uusi puolue. Lauri
laati parhaillaan rikosilmoitusta uskonrauhan rikkomisesta.

Lauri kuului Spinozalaiseen Kirkkoon. Kyseessä oli pieni, joskin
rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, jonka perusoppi oli se, että
kaikki mitä on olemassa, on osa Jumalaa. Osana Jumalaa kaikki oli
myös pyhää. Näin ollen myös Paavo Väyrynen oli pyhä. Lain mu-
kaan on rikos, uskonrauhan rikkomista, julkisesti herjata tai häpäistä
asiaa, jota uskonnollinen yhdyskunta pitää pyhänä. Siksi Lauri laati
rikosilmoitusta.

Saatuaan rikosilmoituksen valmiiksi Lauri avasi telkkarin. Sieltä
tuli pieruhuumoria. Lauri ajatteli, että, kyllä, myös piereskeleminen
on pyhää. Siinä olisi uusi rikosilmoituksen paikka.

Maailman pahuus

Eräässä ennen rauhallisessa lähiössä kohistiin. Lähiössä väliaikaisesti
asunut narkomaani oli huumepäissään pahoinpidellyt kymmenvuoti-
aan pojan, Einon, kuoliaaksi. Hän oli illalla, kuuden aikaan, nähnyt
Einon kadulla, ja minkä lie huumeharhojen vallassa, ilman syytä
käynyt Einoon käsiksi. Koko lähiö puhui, kuinka viaton lapsi oli
joutunut maailman pahuuden uhriksi, ja valtakunnalliset sanoma-
lehdetkin kirjoittivat tapauksesta.

Einon luokkatoveri Risto ei osallistunut kauhisteluun. Hän oli
lähinnä huojentunut. Eino oli kiusannut Ristoa koulussa, töninyt ja
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nimitellyt, sekä vienyt Riston koulutarvikkeita. Risto ei ollut us-
kaltanut puhua kiusaamisesta aikuisille kielikelloksi nimittelyn pe-
lossa. Risto oli koulussa raukkiksen maineessa ilman kiusaamisesta
kielimistäkin. Nyt Risto voisi mennä kouluun ilman alituista pelkoa
kiusatuksi tulemisesta.

Kai-Ken teoria

Kosmologi Kai-Ken Hööking vääntäytyi ylös vuoteestaan. Hänen
päätään jomotti ja häntä heikotti. Ne olivat hänen kroonisen sairau-
tensa oireita. Oireista huolimatta hän meni urheasti luennoimaan
yliopistolle.

Hööking oli sairastunut alkoholismiin jatko-opiskeluaikanaan.
”Sairaus siinä missä joku muukin”, hän ajatteli. Sairaudestaan huo-
limatta hän oli raivannut itselleen paikan eturivin kosmologien jou-
kossa. Hän oli maailmanluokan ekspertti mustien aukkojen tutki-
muksessa, ja hän oli ensimmäisenä soveltanut niihin kvanttifysiikan
ja suhteellisuusteorian yhdistelmää. Hänen haavenaan oli kehittää
kvanttifysiikan ja suhteellisuusteorian yhdistävä kokonaisteoria, jon-
ka hän nimeäisi Kai-Ken teoriaksi.

Luentojen jälkeen Hööking syventyi tutkimuksensa. Siinä sivus-
sa hän naukkaili ja tuli känniin. Hööking oli oppinut pärjäämään
sairaudesta huolimatta, ja laskelmat onnistuivat umpihumalassakin.

Vankimielisairaalassa

Jukka runkkasi huoneessaan vankimielisairaalassa. Sinä päivänä il-
tavuorossa oli söpö, nuori naishoitaja, ja Jukka ajatteli, että tuo hoi-
taja katselisi runkkaamista valvontamonitorista. Sitä Jukka ei aja-
tellut, että hoitajasta oli vastenmielistä joutua todistamaan toimi-
tusta.

Jukka oli joutunut vankimielisairaalaan pikaistuksissa tehdystä
taposta. Vankimielisairaalassa oli mahdotonta harrastaa seksiä nai-
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sen kanssa, ja huoneeseen sijoitetun valvontakameran takia jopa yk-
sityiset itsetyydytyssessiot olivat mahdottomuus. Jukka yritti to-
teuttaa seksuaalisuutensa riekaleita niin kuin se oli mahdollista nois-
sa olosuhteissa ja runkkasi silloin, kun söpö hoitaja oli valvontavuo-
rossa. Se oli edes jonkunasteinen jaettu seksuaalinen kokemus.

Jukka fantasioi söpön hoitajan ratsastavan itsellään ja laukesi.
Muita naisia kuin hoitajia Jukka ei ollut nähnyt moneen vuoteen.

Tim

Pirjo oli yksinäinen tyttö seiskaluokalla. Hänen rintavarustuksensa
oli vaatimattomampi kuin useimmilla luokkatovereilla. Luokan po-
jat tulivat kerran Markon johdolla rallattelemaan Pirjolle: ”Ei taida
tissit kasvaa, lauta, lauta, pienet tissit.” Pirjo purskahti itkuun.

Seuraavana päivänä rallattelu kuului: ”Lauta, lauta, timpurin
lauta, timpurin lauta.” Pirjo itki taas.

Suraavana päivänä rallattelu kuului: ”Koira nimeltä Tim puri
lautaa, Tim Tim, puri puri. Lautaa. Tim.” Pirjo purskahti itkuun.

Seuraavana päivänä kesken oppitunnin Marko katsoi Pirjoa ja
sanoi: ”Tim.” Pirjo purskahti itkuun. Opettajan puuttuessa tilan-
teeseen Marko sanoi: ”Emmä tehnyt mitään. Mä vain sanoin Tim,
ja toi alko heti itkemään.” Opettajakin oli sitä mieltä, että Pirjo itki
tyhjästä.

Lähimmäisenrakkautta

Homo: Mitä mieltä olet homoavioliitoista?

Uskovainen: Moinen iljettävä elämäntapa on syntiä Jumalan sil-
missä. Homoseksuaaliset teot pitäisi kriminalisoida.

Homo: Miksi vihaat homoja noin paljon?

Uskovainen: Minähän rakastan homoja.
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Homo: Ei siltä vaikuta.

Uskovainen: Kristitty rakastaa kaikkia lähimmäisiään, homot mu-
kaanluettuna.

Homo: Ja silti kutsut elämäntapaamme iljettäväksi.

Uskovainen: Homoseksuaaliset teot vievät Helvettiin. Rakastan
homoja niin paljon, että tahdon säästää heidät siltä ja saa-
da heidät pysymään Jumalan kirkkaalla tiellä.

Homo: Lähettämällä homot vankilaan!

Uskovainen: Jos homoseksuaaliset teot olisi kriminalisoitu, se oli-
si selvä signaali niiden syntisyydestä. Silloin homoseksuaalisia
taipumuksia omaavat ihmiset pidättäytyisivät niistä. Homo-
seksuaaliset teot hyväksyvä ihminen vihaa homoja, koska on
valmis lähettämään nämä Helvettiin.

Ehdot hyvyydelle

Oiva istui kadulla myymässä maalauksiaan. Oivalla oli oma
käsityksensä estetiikasta, ja hän teki maalauksensa estetiik-
kakäsityksensä mukaan. Maalaukset olivat abstrakteja, ja ohikulki-
joiden silmään ne näyttivät siltä, kuin kankaalle olisi roiskittu maalia
täysin satunnaisesti. Ohikulkijat vain vilkaisivat maalauksia, mutta
kukaan ei ostanut niitä. Taidehistorian professorikin kulki Oivan ohi,
mutta hänkään ei nähnyt maalauksissa muuta kuin sotkun.

Illalla Oiva pelasi Hex-lautapeliä Martin kanssa, 19 x 19 hek-
san laudalla. Oivalla oli oma strategiansa, ja Martin silmään Oi-
van siirrot näyttivät mielivaltaisilta, satunnaisilta. Oiva voitti pelin
strategiallaan. He pelasivat vielä kaksi peliä, ja Oiva voitti nekin.
Hävittyään Martti joutui myöntämään, että Oivan siirroissa oli sit-
tenkin järkeä.
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Vastuu

Kalle ylläpiti harrastuksenaan maahanmuuttajavastaista blogia.
Hän kirjoitti sinne, kuinka kallista turvapaikanhakijoiden vastaanot-
taminen on, kuinka maahanmuuttajat ovat yliedustettuina rikosti-
lastoissa ja kuinka arabitaustaiset maahanmuuttajat eivät sopeudu
länsimaiseen kulttuuriin.

Kerran Hesarin toimittaja soitti Kallelle ja kertoi erään skinin
hakanneen maahanmuuttajan sairaalakuntoon. Maahanmuuttaja oli
vaarassa kuolla pahoinpitelyn takia. Toimittaja kertoi skinin olleen
innokas Kallen blogin lukija, ja toimittaja epäili Kallen blogin innos-
taneen skinin pahoinpitelyyn. Toimittaja kysyi Kallelta, mitä mieltä
tämä oli omasta vastuustaan tapahtuneeseen.

Kalle vastasi: ”Lähden siitä, että ihmisillä on vapaa tahto, ja
he päättävät vapaalla tahdollaan, mitä tekivät. Tuo skini teki
päätöksen hakata maahanmuuttaja vapaalla tahdollaan, ja hän on
itse vastuussa päätöksistään.”

Supermax

Mauri istui sellissään ja odotti innostuneena tv-jumalanpalveluksen
alkua. Se olisi edes jonkunlainen virike.

Amerikanmatkallaan Mauri oli tuomittu sarjamurhaajana, vaik-
ka todellisuudessa hän oli syytön. Hän istui elinkautista hupputur-
vallisessa vankilassa, jossa hänelle ei sallittu vierailijoita tai kon-
taktia muihin vankeihin. Ainoa virike oli vankilan sisäisen verkon
mustavalko-tv, josta tuli vain uskonnollista ja koulutuksellista ohjel-
maa, niitäkin harvakseltaan.

Jumalanpalvelus alkoi, ja Mauri eläytyi ensimmäiseen virteen.
Se sai Maurin vihaamaan itseään. Ennen tuomiotaan Mauri oli ol-
lut ateisti. Koska uskonnollinen ohjelmisto oli Maurin pääasiallinen
virike, hän oli istuttuaan vuosia tuomiotaan alkanut kokea uskon-
nollisia tunteita. Mauri koki, että hän oli menettänyt tärkeimmän
ominaisuutensa, kyvyn suhtautua uskonasioihin kylmän rationaali-
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sesti.

Talentti

”Sun tunnen mä kuumentuneen
Näin vallassas kaiken nyt mä teen”

Reiska lauloi Kikan biisiä ”Sukkula Venukseen” Talent-ohjelman
karsinnoissa. Reiska oli keski-ikäinen mies, puolikalju ja kaljama-
hainen. Hän oli pukeutunut Neste-rallia mainostavaan t-paitaan ja
farkkuihin, ja laulaessaan hän hetkutteli ylipainoista vartaloaan.

Reiskan mielestä seksuaalisuus kuului kaikille. Hän oli
kyllästynyt siihen, että naiset olivat omineet yksinoikeuden julki-
seen puheeseen seksistä, ja seksisymbolin asema oli varattu nuorille.
Reiska oli ottamassa seksuaalisuutta takaisin.

”Pian teet se sinäkin
kun tätä tahtoo kumpikin”

Tuomarit keskeyttivät esityksen ensimmäisen kertosäkeen
jälkeen. Tuomari-Jone kommentoi: ”Mitä sä luulet tekeväs? Tossa
esityksessä ei ole tippaakaan seksikkyyttä. Ja ton kropan vatkaami-
sen katseleminen lähinnä oksettaa.”

Vakaumukselliset nirsot

Hulda oli keittäjänä sisäoppilaitosmaisessa kansanopistossa, ja hän
vihasi nirsoja. Eniten hän vihasi vakaumuksellisia nirsoja. Se oli Hul-
dan nimitys niille, jotka olivat kasvissyöjiä eettisistä syistä sekä niil-
le, joiden uskonto asetti rajoituksia sallituille ruoka-aineille.

Hulda kokkasi sianlihaa useamman kerran viikossa, vaikka opis-
kelijoina oli useita juutalaisia. Kun Huldalle huomutettiin asiasta,
hän vastasi: ”Enhän minä kukkakaalipäivänäkään kokkaa toista ruo-
kaa niille, jotka eivät tykkää kukkakaalista.”
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Kun huomauttaja jatkoi, etteivät juutalaiset voi syödä sianlihaa,
Hulda vastasi: ”Tarkoitat, etteivät he halua syödä sianlihaa. Kyllä
he voivat. Jos he yrittävät pistää sianlihahaarukallisen suuhunsa,
mikään mystinen voima ei pysäytä haarukkaa pitelevää kättä. Kyse
on haluamisesta, ei voimisesta. Nirsoutta siis.”

Painonnosto

Valtteri katseli naisten painonnostoa telkkarista, raskainta sarjaa,
tottakai. Pulleita reisiä ja käsivarsia, leveitä hartioita ja perseitä.
Tissit olisivat saaneet olla isompia, mutta kaikkea ei voi saada, ajat-
teli Valtteri. Osa naisista oli ruumiinrakenteeltaan atleettisia, osa
taas, kuten Tatjana - Valtterin suosikki - yksinkertaisesti valtavia.

Valtteri tykkäsi vahvoista, itsenäisistä naisista. Naisellisesta kie-
roilusta hän ei tykännyt yhtään, joten Valtterin mielestä miehinen,
suoraviivainen voimailulaji oli naiselle ihanteellinen harraste. Kai-
paamiaan vahvoja, suoraviivaisia naisia Valtteri ei ollut nähnyt to-
sielämässä, joten Valtteri joutui tyytymään heidän katselemiseensa
telkkarista.

Tatjana tuli nostovuoroon. Hänen hiuksensa olivat nutturalla, ja
hänellä oli viehkeä otsatukka. Kun Tatjana tempaisi painon ylös,
hänen tissinsä hyllyivät.

Jumalainen keisari

Filosofioppilas Kosrates oli juuri uhrannut Rooman keisarille, kuten
kunnon Rooman alamaisen itäisissä provinsseissa kuuluikin tehdä.

Kosrates pohti, oliko keisari todella jumala. Oliko jumalan käsite
niin selkeä, että voitiin sanoa, että keisari ei kuulunut käsitteen
alaan? Kosrates ajatteli, että keisari ei ollut kaikkea ohjaava Logos,
joksi stoalaiset jumalan ajattelivat. Toisaalta monet jumalat eivät
olleet sellaisia. Poseidon, Ares ja Athene tekivät taruissa toistensa
suunnitelmia tyhjäksi. Olihan keisarikin voimakas. Keisari oli kuole-
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vainen, mutta olihan egyptiläisten Osiriskin kuollut monia kertoja,
joten kuolemattomuus ei ollut välttämätöntä jumalalle.

Kosrates ajatteli, että yksi asia oli varma: Toisin kuin Poseidon,
Ares, Athene ja Osiris, keisari ainakin oli olemassa.

Ufoilija

Martta: Määräisit nyt meidän Reijolle jotain lääkettä, kun se juok-
see päivät pitkät kylillä kertomassa ufojuttujaan.

Lääkäri: Reijolla on jo toimiva psykoosilääkitys, eivätkä ne ufoju-
tut lääkkeillä lähde. Hän nyt on sellainen.

Martta: Arvaa saako kauppareissulla hävetä silmät päästään, kun
on sellainen hullu perheessä. Ties mitä naapuritkin puhuu.

Lääkäri: Tuo nyt ei ole lääketieteellinen ongelma.

Martta: Anna sille vaikka samaa lääkettä, mitä pappa sai viimei-
sinä kuukausinaan. Sitten se pysyisi vuoteessa, eikä nolaisi ko-
ko perhettä ufojutuillaan.

Lääkäri: Se ei taitaisi olla Reijon etujen mukaista.

Martta: Minä pitäisin siitä hyvää huolta. Ajattelisit minuakin. Mi-
nusta olisi mukavampaa, jos kylillä puhuttaisiin, kuinka uhrau-
tuva vuodepotilaan hoitaja olen.

Gladiaattoritaistelu

Hyvää iltaa, television katsojat, seuraamaan gladiaattoritaistelua.
Vastakkain ovat Igor ja Vladimir. Muistakaa, että nämä gladiaatto-
ritaistelut ovat Veikkauksen pitkävetokohteita.
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Taistelu alkaa. Igor astelee vastustajaansa kohti ja Vladimir tans-
sahtelee hänen ympärillään. Vladimir syöksyy vastustajansa kimp-
puun, mutta hänen miekkansa osuu Igorin kilpeen. Igor iskee miekal-
laan Vladimirin kypärään. Vadimir on pökertynyt. Tämä jännittävä
ottelu on päättynyt. Igor voittaa!

Hyvät katsojat, te päätätte, selviääkö Vladimir hengissä. Jos ha-
luatte Vladimirin selviävän, soittakaa numeroon 080055501. Jos taas
haluatte Vladimirin kuolevan, soittakaa numeroon 080055502.

Äänestyksen tulos on tullut, ja Igor lävistää miekallaan Vladimi-
rin sydämen. Nyt taisi tulla Vladimirille se lopullinen Nukku-Matti.
Ehkä Vladimir nyt lentelee enkelinä jossain taivaissa.

Millennium!

Make kertoo:
Mä kerroin, miten mä olin juhlinu, kun vuosituhat vaihtu

1.1.2000 vastaisena yönä. Sit joku nörtti mun vieressä rupes urput-
taa, että mun mielestä varmaan ensimmäisessä vuosituhannessa oli
999 vuotta. Mä sanoin, että tokihan jokaisessa vuosituhannessa on
tuhat vuotta. Se nörtti vittuili, et mun väitteet on ristiriidassa kes-
kenään. Se sönkötti jotain siitä, et vuotta nolla ei ole.

Mullehan ei vittuilla. Mä vedin sitä nörttiä turpaan. Arvatkaa
vaan, miten hyvältä tuntu vetää lättyyn sellasta vittuilijaa. Ihan
helpouksen tunne tuli siitä sen sönkötyksen jälkeen.

Vaikka Make saikin tyydytystä turpaanvetämisestä, se ei muutta-
nut miksikään sitä tosiasiaa, että hänen väitteensä olivat olleet kes-
kenään ristiriidassa.

Ravintolassa

Janne: Sinulla on kaksi vaihtoehtoa: Joko tilaan yhden pihvin ja
syömme sen puoliksi, tai sitten tilaan kaksi pihviä, ja syön
molemmat itse.
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Jonna: Minähän olen vegaani. Miksi teet tämän minulle?

Janne: Testaan, kumpi on sinulle tärkeämpää: Olla syömättä lihaa
vai vähentää eläinten kärsimystä. Jos sinulle on tärkeämpää
olla syömättä lihaa, minä syön kaksi pihviä. Jos taas sinulle
on tärkeämpää vähentää eläinten kärsimystä, syömme yhden
puoliksi.

Jonnan aivot työskentelivät kuumeisesti. Hänen päämääränsä ja
keinonsa vaikuttivat olevan ristiriidassa, ja hän halusi palauttaa har-
monian niiden välille. Lopulta hän keksi:

Jonna: Syö vain kaksi pihviä. Se toinen olisi varmaan mennyt joka
tapauksessa ravintolalta hävikkiin.

Seerumi

Jack Cordell oli etelän herrasmies. Hänen omistamansa puuvil-
laplantaasi antoi hänelle taloudellisen riippumattomuuden, ja niinpä
hän saattoi viettää päivät keksintöjensä parissa. Tällä kertaa hän oli
keksinyt. . . mutta annetaanpa Cordellin esitellä itse keksintönsä.

Cordell: Olen keksinyt seerumin, joka nostaa neekerin älykkyyden
ihmisen tasolle.

Cordell kutsui palvelusorjansa laboratorioonsa ja juotti tälle see-
rumia. Sitten hän alkoi testata sen tehoa.

Cordell: Käsine suhtautuu käteen samoin kuin kenkä mihin?

Orja: Jalkaan, herra.

Cordell: Jos kaksi miestä kaivaa ojaa päivän, kuinka kauan yksi
mies kaivaa sitä?

Orja: Kaksi päivää, herra.

Näiden testien jälkeen ainakin Cordell itse oli vakuuttunut see-
rumin tehosta. Jätämme kuitenkin lukijalle vapauden vetää omat
johtopäätöksensä.

446



Menneen ajan filosofi

”Spinozan ajattelu edustaa siirtymävaihetta keskiaikaisesta ajatte-
lusta uuden ajan ajatteluun”, Petra kirjoitti filosofian esseeseen.
”Hänen spekulaationsa siitä, että ihmisen käytöksen voi selittää ai-
neen liikkeellä ihmisen ruumiissa ovat moderneja. Toisaalta hänen
ajatuksensa Jumalasta ja Jumalan äärettömyydestä ovat saaneet sel-
keitä vaikutteita keskiaikaisesta skolastiikasta.”

Yhtäkkiä Petran kävi Spinozaa sääli. Hän analysoi Spinozan
ajattelua suhteessa siihen, millaista historiallista kehityskulkua se
edusti. Spinoza ei ollut tarkoittanut kirjoituksiaan luettavan näin.
Spinoza oli tehnyt parhaansa löytääkseen totuuden ja uskottuaan
löytänensä sen laittanut ajatuksiaan paperille. Petra ei ollut uhran-
nut ajatustakaan kysymykselle, oliko Spinoza oikeassa. Petralle Spi-
nozan väärässäoleminen oli niin itsestänselvää, että Spinoza kelpasi
vain esimerkiksi uuden ajan alun ajattelusta.

Tulkinta

Lauri ja Markku olivat ajautuneet riitaan. Lauri oli harras kristitty,
Markku kiivas ateisti. Markku yritti esittää kerta toisensa jälkeen
pointin, että kaikki uskonnot ovat kusetusta, huonolla menestyksellä.
Lauri onnistui aina veivaamaan Markun sanat muuksi kuin Markku
oli ne tarkoittanut. Tuskastuneena Markku antoi Laurille luettavaksi
scifiromaanin ”Profeetan tuho”.

”Profeetan tuho” kertoo miehestä, joka väittää saaneensa ilmes-
tyksen jumalolento Tegililtä ja muodostaa kukoistavan uskonnon.
Lopussa miehen aivot skannataan, ja paljastuu, että hän oli valeh-
dellut saaneensa ilmestyksen.

Laurin ja Markun tavatessa seuraavan kerran Markku kysyi:
”Luitko sen?”

Lauri vastasi: ”Joo. Se oli hyvä kuvaus sellaiseta uskonnollisuu-
desta, joka ei perustu sen ainoan Elävän Jumalan palvelemiselle.”
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Loukkaantumisen kulttuuri

Kerran eräs persupoliitikko kirjoitti blogiinsa tekstin, jossa hän ver-
tasi maahanmuuttajia vieraine kulttuureineen mielisairaisiin. Maa-
hanmuuttajien asemaa ajava järjestö kirjoitti vastineen, jossa se
kertoi maahanmuuttajien olevan ihan tavallisia ihmisiä, joiden jou-
kossa mielenterveysongelmat eivät ole sen yleisempiä kuin kan-
taväestönkään keskuudessa. Järjestö jatkoi vastineessaan, että on
loukkaavaa maahanmuuttajia kohtaan verrata heitä mielentervey-
songelmaisiin.

Mielenterveysongelmaisten asemaa ajava järjestö kirjoitti vasti-
neeseen vastineen, jossa se totesi mielenterveysongelmaisten olevan
ihan tavallisia ja arvostettavia ihmisiä, joilla sattuu olemaan tiettyjä
sairauksia. Järjestö jatkoi vastineessaan, että on loukkaavaa mielen-
terveysongelmaisia kohtaan loukkaantua minkään ihmisryhmän ver-
taamisesta mielenterveysongelmaisiin, ja että tällaiset mielentervey-
songelmaisiin vertaamisesta loukkaantumiset ovat juuri niitä yhteis-
kunnan rakenteita, joilla mielenterveysongelmaisia halveksuvia asen-
teita pideään yllä.

Sotaväenotot

Haastattelija: Kristiina Perujärvi, sinä olet tutkijana Helsingin
yliopistossa, ja olet kirjoittanut tällaisen kirjan sotaväenotoista
1600-luvulla, suomalaisten talonpoikien ottamisesta Ruotsin
armeijaan.

Kristiina: Kyllä, halusin tuoda asiaan vähän naisnäkökulmaa, ja
kirjani on kertomus nuoresta naisesta, Siiri Matinpojasta.

Haastattelija: Mistä kirja kertoo?

Kristiina: Kirja esittelee todistusaineistoa, että nämä ruotsalaiset
värvärit joukkoraiskaivat Siiri Matinpojan. Eräänä päivänä
he saapuivat suomalaiskylään, illalla he raiskasivat Siirin, ja
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seuraavana päivänä he ottivat miehiä armeijaan ikään kuin
mitään ei olisi tapahtunut.

Haastattelija: Eikös tuohon aikaan sotaväenottoja paettu piilo-
pirtteihin?

Kristiina: Tällä kertaa värvärit saapuivat niin yllättäen, että ku-
kaan ei ehtinyt paeta. Siiri oli muuten aikalaisekseen poikkeuk-
sellinen nainen; hän osasi lukea.

Aterialla

Oli sunnuntain lounas. Äiti toi pöytään höyryävän vuoan, jossa oli
porsaanpaisti. Tällöin nuorin lapsista, ei enempää kuin kolmevuo-
tias, sanoi:

”Miks pitää syödä lihaa? Minä en halua syödä lihaa, minä haluan
syödä karkkia.”

Vastaväitteestä huolimatta lapset saivat siivut porsaanpaistia
lautasilleen. Kun ruokailu oltiin aloitetu, vanhin lapsista, ehkä jo
kaksitoistavuotias, sanoi:

”Tää liha on ihan sitkeää.”
Lapsista keskimmäinen sanoi: ”Hyi kun tää liha on ihan hirveen

rasvaista.”
Vanhin lapsi sanoi: ”Mä en tykkää näistä yrteistä, joilla liha on

maustettu.”
Nuorin komppasi: ”Tää liha on pahaa.”
Vanhemmat kuuntelivat lapsia aikansa, ja lopulta perheen isä

sanoi: ”Nyt tämä liha on ainakin todella hyvin marinoitua.”

Isiksen nimeen

Pukeutuneena mustaan asuun ja kasvot peittävään huppuun Heka
hiippaili keskellä yötä naapuritalonsa porttikongiin. Porttikongissa
hän veti housut kinttuun ja kyykistyi.

449



Heka oli turhautunut lähiönuori. Kuultuaan, että ISIS kutsui
”yksinäisiä susia” tekemään iskuja nimissään Heka oli innostunut.
ISIS vaikutti Hekasta niin määrätietoiselta, niin voimakkaalta. En-
sin Heka oli harkinnut panttivankidraamaa, mutta se oli tuntunut
liian rajulta, eikä hänellä oikeastaan ollut rahaa laittomaan aseeseen.
Niinpä hän oli päätynyt pienempään iskuun.

Heka väänsi tortut porttikongiin. Hän oli pidätellyt paskaa kaksi
päivää, joten tavara tuli runsaasti. Lopuksi hän jätti paskaläjän vie-
reen tekemänsä ISISin lipun, sekä lapun, jossa luki: ”Väänsin paskat
porttikongiin Isiksen nimeen. T: Isis-taistelija.”

Takaisin pinnalle

Jätin kaiken, jätin elämän
jätin ihmiskunnan jäsenyyden
Jätin parhaan ystävän
löysin ystävällisyyden

Lasse kuunteli Juicen Syvänmerensukeltajaa. Se kertoo sukelta-
jasta, joka katoaa muulta ihmiskunnalta ja löytää rauhan meren
pohjasta. Syvänmerensukeltaja oli Lassen lempibiisi. Sen tunnelma
oli niin onnellinen, niin rauhallinen. Lasse eläytyi sanoihin täysillä
ja vuodatti kuunnellessaan vielä muutaman kyyneleenkin.

...sota vielä riehuu pääni päällä
Arvoituksen ratkaisin
on hyvä olla täällä

Kuunneltuaan biisin Lasse alkoi kirjoittamaan blogiinsa mieli-
pidetekstiä siitä, kuinka Suomessa rikoksista annetaan aivan liian
lieviä tuomioita. Pahoinpitelijät, raiskaajat, ryöstäjät pääsevät eh-
dollisella tai hetken istumisella. Rangaistukset eivät Lassen mielestä
vastaa kansan oikeustajua. Ja huumekauppiaat, heille pitäisi antaa
Lassen mielestä elinkautisia vankeustuomioita.
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Jumalan lahja

Haastattelija: Kertoisitko lahkostanne?

Uskovainen: Me ei juoda alkoholia ja me ei irstailla. Siinäpä
tärkeimmät.

Haastattelija: Eikö teillä ole omituinen suhde piereskelyyn?

Uskovainen: Me ajatellaan, että pieru on Jumalan lahja. Jos ih-
mistä pierettää, Jumala on päättänyt antaa pierun lahjan, ja
olisi väärin pidätellä. Seurakunnan kokouksissa kaikki sanovat
”Hallelujaa” kun joku pieraisee.

Haastattelija: Pieraisetteko te aina heti, vaikka paikka olisi sopi-
maton?

Uskovainen: Jumala päättää, onko paikka sopiva. Jos Jumala on
päättänyt antaa pierettää, silloin paikka on sopiva.

Haastattelija: Eikö tuo aiheuta ongelmia työelämässä?

Uskovainen: Tuleehan sitä palavereissa päräyteltyä ja sanottua
päälle ”hallelujaa”. Silloin ajattelen, että Jumalan tahto on
tärkeämpi kuin ihmisen tahto.

Varmuudesta

Kari oli juuri kokenut uskonnollisen kokemuksen. Hän oli tuntenut
Jumalan läsnäolon ja sen, että Jumala rakasti häntä. Hän oli tun-
tenut olevansa turvassa, ja että tapahtuipa elämässä mitä tahansa,
Jumala kannattelee häntä.

Kari mietti, todistiko hänen kokemuksensa, että Jumala on ole-
massa. Kokemuksen aikana hän ei ollut pystynyt kyseenalaistamaan
Jumalan olemassaoloa, kokemus oli ollut niin voimakas. Mutta oli-
ko kokemus varmuudesta luotettava? Kari opiskeli matematiikkaa,
ja hän muisti, että ratkaistuaan matematiikan tehtävän hänellä oli

451



yleensä varmuus ratkaisun oikeellisuudesta. Monet kerrat opettaja
oli kuitenkin osoittanut hänen varmasti oikeana pitämänsä ratkaisun
virheelliseksi. Mieli siis saattoi tehdä tepposet, ja kokemus Jumalan
olemassaolosta ei taannut Jumalan olemassaoloa.

Tykkääminen

Jukka tykkäsi 80-luvun autoista. Erityisesti hän tykkäsi niiden muo-
tokielestä. Hänestä tuntui, että 80-luvulla autot olivat näyttäneet
siltä, miltä autojen kuuluukin näyttää. Hän ei osannut selittää, mik-
si hänestä tuntui tältä.

Jukan silmäterä oli vuoden 86 Opel Kadett, jota hän puunasi
iltakaudet. Viikonloppuisin hän kävi ajelemassa sillä.

Kerran Jukka näki telkkarissa Kasariautoliiton puheenjohtajan,
joka sanoi: ”80-luvun autoissa on pienemmät päästöt kuin nykymal-
leissa.” Jukka ajatteli, että onpa siinä fiksu mies kun pitää 80-luvun
autoista ja tietää vielä niiden päästöistä. Jukka ajatteli, että noin
fiksun tyypin sanomisiin kannattaa luottaa.

Niinpä Jukka alkoi uskoa pitävänsä 80-luvun autoista siksi, että
niissä on pienemmät päästöt kuin nykymalleissa.

Oopiumia kansalle

Kustaa tapasi kadulla vanhan koulukaverinsa Reinon. Reino oli sel-
vinpäin ja hänen asunsa oli siisti. Kun Kustaa oli edellisen kerran
nähnyt Reinon viisi vuotta aiemmin, tämä oli ollut umpihumalassa,
hänen kasvonsa olivat olleet pöhöttyneet ja vaatteet pesemättömät.

”Oletko raitistunut?” Kustaa kysyi.
”Jumalan avulla olen päässyt eroon alkoholista”, Reino vastasi.

”Käyn nykyään helluntaiseurakunnan kokouksissa ja olen löytänyt
sieltä hengellisen kotini.”

Kustaa katsoi Reinoa säälien ja ajatteli, että joidenkin päät eivät
yksinkertaisesti kestä todellisuutta sellaisena kuin se on. Ennen Rei-
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no oli sumentanut järkensä viinalla, ja hän oli päässyt siitä eroon vas-
ta alettuaan sumentaa todellisuudentajunsa uskonnolla. Sama mei-
ninki jatkui, huume oli vain vaihtunut toiseen.

Gurun neuvot

Guru: Pohdiskelitko tarinaa elefantista ja kolmesta sokeasta mie-
hestä?

Oppilas: Kyllä. . .

Guru: Ymmärtänet, että kukin miehistä oli tavallaan oikessa?

Oppilas: Kaikki miehet olivat väärässä. Kukaan heistä ei hahmot-
tanut totuutta, elefanttia kokonaisuutena.

Guru: Kaikki olivat oikeassa. Samoin jokainen uskonto on totta
kuvatessaan erään aspektin Jumalasta.

Oppilas: Tuossa tapauksessa kaikki uskonnot ovat väärässä. To-
tuus on Jumala sellaisena kuin hän oikeasti on, ei se, millai-
sena hän näyttäytyy. Jos jokaisessa uskonnossa on totuutta,
yhden uskonnon antama kuva on niin vaillinainen, että se on
valheellinen.

Guru: Pysyttele oman kulttuurisi uskonnossa, kristinuskossa. Sekin
on tie totuuteen.

Oppilas: Kristinoppiin kuuluu kyllä kiinteästi opinkappale, että se
on ainoa tie.

Minun suuri illuusioni

Tyttöystäväni on kokannut kasvisruokaa. Syön sen, vaikka se mais-
tuu pahalta. Pidän enemmän liharuuista, mutta verensokerini ovat
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korkealla. Niinpä tyttöystäväni on päättänyt painostaa minut ter-
veellisille elämäntavoille. Kun lähdin parisuhteeseen, olin suuren il-
luusioni vallassa.

Aterian jälkeen laitamme astiat tiskikoneeseen ja valmistaudum-
me lenkille, vaikka mieluummin jäisin tyttöystävän kanssa kotiin
pelaamaan lautapeliä. Hän suostuu pelaamaan vain harvakseltaan.
Lenkillä käymme päivittäin.

Vaihdettuani lenkkikamppeet tyttöystävä huomauttaa minun
jättäneen farkut lattialle. Viikkaan ne nätisti tuolille. Tyttöystäväni
välittää siisteydestä, minä en.

Ehdotan, että lenkin jälkeen voisimme katsoa kauhuleffan, mutta
tyttöystäväni kieltäytyy. Hän kuulemma saa niistä painajaisia.

Minun suuri illuusioni oli kuvitelma, että parisuhteessani minut
hyväksyttäisiin sellaisena kuin olen.

Ripittäytymässä

Uskovainen: Isä, olen tehnyt syntiä. Olen syyllistynyt haureuteen
tyttäreni kanssa.

Pappi: Minkä ikäinen tyttäresi on?

Uskovainen: Kolmetoista vuotta.

Pappi: Seksi lapsen kanssa on vakava synti.

Uskovainen: Siitä lähtien kun vaimoni kuoli, en ole ollut tätä en-
nen sukupuoliyhteydessä. Himot kävivät sietämättömiksi.

Pappi: Mutta lapsen kanssa. . . Olisit vaikka mieluummin iskenyt
baarista aikuisen naisen seksikumppaniksesi.

Uskovainen: Haureus avioliiton ulkopuolella on synti!

Pappi: Synneissäkin on aste-eroja. Avioliiton ulkopuolinen seksi ai-
kuisen naisen kanssa on paljon pienempi synti kuin alaikäiseen
sekaantuminen. Sehän traumatisoi lapsen.
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Uskovainen: On siinäkin pappi! Suosittelee minulle haureutta jon-
kun baarista löydetyn naikkosen kanssa! Kyllä papin kuuluu
sitoutua siihen, että seksiä harjoitetaan vain avioliitossa!

Vapaita valintoja

Jenni oli saanut hyväksymiskirjeet kahteen oppilaitokseen. Toinen
oli taideteollinen oppilaitos, toinen oli ympäristöinsinöörin koulu-
tus. Jenni mietti sellaisia asioita kuten työllistymismahdollisuudet
valmistumisen jälkeen ja mahdollisuus saada oman alan töitä opis-
keluaikana. Jenni tuli siihen tulokseen, että tosiasiat puhuivat
ympäristöinsinöörin koulutuksen puolesta ja valitsi sen.

Juhlistaakseen valintaansa Jenni meni ostamaan jäätelöä. Nor-
maalisti hän söi suklaajäätelöä, mutta tällä kertaa hän hetken mie-
lijohteesta valitsi mansikkajäätelön.

Jenni mietti kahta tekemäänsä valintaa. Jäätelön hän oli valin-
nut vapaasti, yhtä hyvin hän olisi voinut valita toisinkin. Mutta oli-
ko opiskelupaikan valinta ollut vapaa? Tosiasiat olivat määränneet
hänen valintansa. Kuitenkin Jennille oli tärkeämpää, että hän sai
tehdä opiskelupaikan valinnan tapaisia valintoja.

Aleksin auvoisa autismi

Ekaluokkalainen Tiina oli äitinsä kanssa katsomassa ikäistään
Aleksi-serkkua hoitokodissa. Tiina katseli kummeksuen, kuinka
Aleksi keinutti itseään istuen lattialla ja välillä hakkasi leluautoa
lattiaan. Tiina yritti mennä leikkimään Aleksin kanssa. Hän otti
mollamaijan ja yritti laittaa sen Aleksin syliin. Aleksi kuitenkin hui-
taisi Tiinan pois ja mölisi jotain.

Äiti selitti Tiinalle: ”Huomasitkin varmaan, että Aleksi on vähän
omituinen. Se johtuu siitä, että Aleksi on autisti. Hänestä tuli tuol-
lainen kun hänet rokotettiin. Hän ei pysty käymään edes koulua.
Ihan kiva poika Aleksi siitä huolimatta on.”
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Tiina vastasi innoissaan: ”Voi äiti, minäkin haluan ruveta au-
tistiksi, ettei tarvitsisi käydä koulua. Mennään rokottamaan minut
heti huomenna!”

Sivistys saapuu neekerikylään

Mombasa oli neekeripoika, joka asui neekerikylässä Afrikassa. Hänen
kasvonsa olivat mustat kuin sinun kasvosi olisivat, jos olisit töhrinyt
ne hiilellä.

Mombasa, kuten kaikki kyläläiset, söi ateriansa paljain käsin eikä
hän pessyt käsiään ennen ateriaa. Kylässä ei tiedetty bakteereista.
Mombasa olikin usein vatsataudissa.

Kerran Mombasan kylään tuli valkoinen mies. Nähtyään, kuinka
Mombasa aterioi, mies sanoi: ”Ei, ei saa syödä pesemättömin käsin.
Pitää syödä haarukalla ja veitsellä.” Mies antoi kaikille kyläläisille
haarukat ja veitset. Neekerit ryhtyivät käyttämään niitä, ja kylän
naiset pesivät ne aterioiden välillä. Niin vatsataudit katosivat nee-
kerikylästä.

Tämän jälkeen Mombasan ja kyläläisten piti pelätä enää tiike-
reitä, jotka joskus hyökkäilivät kylään.

Vegaani

”Ruuaksi on lihapullia”, esikoulun täti sanoi. Lihapullat olivat Jan-
nen lempiruokaa. Silloin Janne muisti, ettei hän saanut syödä niitä.

Vegaanilesbopariskunta Pirjo ja Toini oli vastikään adoptoinut
Jannen. Janne kerrottua, että lihapullat olivat hänen lempiruokan-
sa, adoptiovanhemmat olivat sanoneet, että liha on murhaa. Janne
ei voinut ymmärtää, miksi muut saivat syödä lihaa, mutta hän ei.
Adoptiovanhemmat olivat sanoneet, että he kasvattaisivat Jannes-
ta eettisen ihmisen, ja vain vegaanit olivat eettisiä. Janne ei edes
tiennyt, mitä eettinen tarkoitti.

Jannella oli kotoa saatua papupataa ja tomaattia. Hän inhosi
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papuja. Jos hän söisi pelkän tomaatin, Pirjo ja Toini moittisivat
häntä siitä, että hän ei syö tarpeeksi proteiinia.

Viinerit

Kalle oli tulisieluinen kommunisti. Vaikka Neuvostoliiton romahta-
misesta oli jo 25 vuotta, yhä Kalle jaksoi kertoilla naapureilleen,
kuinka Marx oli ollut oikeassa, kuinka porvari riistää työmiestä ja
kuinka Neuvostoliitto oli ollut ihanneyhteiskunta. Hänen naapurinsa
pitivätkin häntä täytenä huru-ukkona.

Eräänä päivänä Kallen lähileipomossa oli viinereitä ilmaiseksi
tarjolla. Oli leipomon viisitoistavuotispäivä. Kalle oli huomannut
tarjouksen kulkiessaan siitä ohi ja käynyt hakemassakin sieltä il-
maisen viinerin.

Kun Kalle kertoi naapurilleen, että leipomosta saa ilmaisia vii-
nereitä, tämä sanoi: ”Taas Kallen kommunistijuttuja! Pitäisi saada
palkkaa tekemättä mitään, sähkön pitäisi olla ilmaista, ja nyt vii-
nerienkin pitäisi olla ilmaisia!” Niin naapurilta jäi ilmainen viineri
hakematta, kun hän ei uskonut Kallea.

Suuttunut

Pirjo: Anteeksi, että löin sinua. En tiedä, mikä minuun meni. Moit-
teesi suututtivat niin paljon.

Tuija: Et tiedä, mikä sinuun meni. . . Suuttuneena kai halusit lyödä
minua?

Pirjo: Kyllä. . .

Tuija: Valitsit toimia mielihalusi mukaan ja lyödä minua.

Pirjo: Tunne oli niin voimakas. Ajattelin, että sinun olisi helpom-
paa antaa anteeksi, jos ymmärtäisit syyn toiminnalleni.
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Tuija: Ainahan ihmisillä on syyt valinnoilleen. Ei se poista vastuu-
ta. Eilen kaupassa valitsit sen vihreän mekon, koska halusit
näyttää tyrmäävältä. Aivan samalla tavoin äsken valitsit lyödä
minua, koska olit suuttunut.

Pirjo: Kun löin, en ollut oma itseni.

Tuija: Ei se muuta mitään. Valintasi lyödä oli yhtä kaikki sinun
valintasi.

Tietokonepeli

”Isi, kato!”
”Aha. . . Ihan kiva.”
”Haluaisitko kokeilla sitä?”
”No kun ei ole tuota aikaa.”
Elettiin 80-lukua. 13-vuotias Pasi oli saanut kotimikron ja opetel-

lut tekemään sillä pelejä. Pelit eivät olleet erityisen näyttäviä, mutta
ne olivat huomattava saavutus tuonikäisen tekemäksi. Pasi olisi ha-
lunnut näyttää tekemiään pelejä isälleen, mutta isä vain suostui vil-
kaisemaan peliä vähän. Ei ollut puhettakaan, että isä olisi kokeillut,
miltä tuntuu pelata sitä. Pasin mielestä tietokonepeliin tutustuttiin
pelaamalla sitä, ei vilkaisemalla sitä, ja Pasille olisi ollut tärkeää,
että vanhemmat olisivat tutustuneet hänen tekemisiinsä.

Niin isältä jäi tutustumatta Pasin tekemisiin, koska isä oli mie-
lestään niin hyvä ihminen, ettei hän pelannut tietokonepelejä.

Hirtettävä

Jackia talutettiin hirttolavalle. Jack oli tappanut miehen pikaistuk-
sissaan ja saanut kuolemantuomion. Nyt hänet teloitettaisiin. ”Herra
on minun paimeneni...” pappi luki Jackin vieressä. Jack oli katunut
tappoa ja saanut ehtoollisenkin. Jos pappeja oli uskominen, hän oli
matkalla taivaaseen. Jack ajatteli, että mikä rangaistus hirttäminen
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oikein on. Palkinto ennemmin. Hän vaihtaisi kurjan elämänsä tai-
vaan autuuteen.

Jokin kuitenkin kaivoi Jackin mieltä. Hän ei tahtonut kuolla.
Kuolema kammotti häntä enemmän kuin mikään muu, ja se hetki
lähestyi, jolloin hirttolavan luukku aukeaisi hänen jalkojensa alla.
Jack mietti viikatemiestä, kolkkoa kaapuun pukeutunutta luuran-
kohahmoa. Se oli kuva, jolla lapsia peloteltiin, ja saipa se raavan
miehenkin polvet tutisemaan.

Dilemma

Filosofi: Näet, että mies ryöstää pankin ja jakaa rahat köyhille. Jos
ilmiannat miehen, mies joutuu vankilaan ja rahat otetaan pois
köyhiltä. Ilmiannatko miehen?

Jorma: No totta kai! Tommoset ituhipit sietävätkin joutua vanki-
laan. Ei ne mitään kunnon kansalaisia ole.

Matleena: Oletpa kylmäsydäminen. Ajattelisit köyhiä lapsia, jotka
jäävät nälkään.

Jorma: Ituhippi taidat olla itsekin. Ampua tuollaiset pitäisi.

Matleena: Entäs itse? Sä varmaan olet kunnon kansalaisen peri-
kuva.

Jorma: Älä sä mulle tuu.

Matleena: Joo, välitetään vaan itsestä. Ydinvoimaa lisää, geenien
muuntelua, muovia mereen. Sillähän se maailma sun mielestä
pelastuu. Kyllä ihmistäkin pitäisi ajatella.

Filosofi pudisti surullisena päätään. Dilemmat oli tarkoitettu
pohdiskeltaviksi ja argumentoitaviksi.
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Kristityn nöyryys

Liisa oli kunnon kristitty. Hän eli elämäänsä nöyränä ja hyveellisesti,
ettei hän kuoltuaan joutuisi helvettiin. Hän oli vanhapiika, kieltäytyi
sukupuolisuhteista ja kävi joka sunnuntai kirkossa.

Kerran Liisan kirkkoon tuli vieraileva saarnaaja, joka julisti:
”Kaikki pääsevät taivaaseen. Helvettiä ei ole, ja Jumalan armo on
niin laaja, että se kattaa kaikki ihmiset.”

”Niin kuin naapurin Raimokin”, Liisa ajatteli ja kuvotuksen tun-
ne valtasi hänet. ”Raimo ryyppää ja rellestää. Ja hän tekee huo-
rin. Joka viikonloppu uusi hutsu käsipuolessa, maksullisia naisia var-
maan. Ja tuo saarnaaja sanoo, että Raimo ei joudu helvettiin!”

Liisa totesi, että tämä oppi oli niin hirvittävä, ettei hän voisi
ikipäivänä uskoa siihen.

Elämää ja erotiikkaa

Martti tapasi kymmenen vuoden jälkeen Raimon, vanhan lukioka-
verinsa. Kun kyseltiin kuulumisia, Raimo vastasi:

”Voi että minä olen elänyt. Olen kokenut useamman kymme-
nen naisen rakkauden ja tunnen Helsingin yökerhoskenen paremmin
kuin ravintoloitsijat. Joskus olen juonut shampanjaa, toisinaan taas
herännyt putkasta. Sekin puoli on tullut nähtyä, mutta ainakin olen
elänyt. Sinä varmaan olet ollut homeisten kirjojesi parissa.”

Martti oli käyttänyt aikansa tohtorintutkintoon matematiikas-
sa. Hän mietti, tiesikö Raimo, miltä tuntuu saada teoreeman todis-
tus vedenpitäväksi. Oliko Raimo kokenut sen, kun matemaattinen
probleema tuntuu aluksi täysin käsittämättömältä, ja sitten tulee
oivalluksen hetki? Tai sen, kun löytää virheen, joka kaataa viikkojen
uurastuksen? Kokemuksia nekin olivat.
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Väitös

Ilmari saapui kotiin ja heitti frakin päältään. Hän viihtyi paremmin
farkuissa ja t-paidassa. Ilmari oli juuri ollut omassa matematiikan
väitöstilaisuudessaan, ja vastaväittäjä oli ylistänyt väitöskirjaa. Nyt
Ilmarilla olisi muutama tunti aikaa keskittyä matematiikan tutki-
mukseen. Illalla olisi karonkka. Ilmaria ei huvittanut mennä karonk-
kaan, mielummin hän olisi jäänyt kotiin tekemään omaa tutkimus-
taan. Akateeminen etiketti vaati kuitenkin väittelijää järjestämään
karonkan.

Juhlallisuuksia, tutkintoja, titteleitä. Ilmari ei välittänyt niistä,
ne olivat hänelle välttämätön paha. Matematiikasta hän välitti pal-
jonkin, ja tohtorintutkinto oli suoritettava, jos mieli saada rahoitusta
jatkotutkimukselle. Ne, jotka ymmärsivät Ilmarin tutkimusta arvos-
tivat sitä titteleistä riippumatta, ja muiden mielipiteellä oli Ilmarille
väliä pelkästään käytännön syistä.

Kaksi kulttuuria

”Tuu heittelemään lumipalloja.”
”En mä taida.”
”Älä ole noin maito... Hei kaikki, Heikki on ihan maito!”
Oli välitunti. Luokan pojat heittelivät lumipalloja koulun

seinään. Heikkiä moinen arvelutti, koska opettaja oli kieltänyt lu-
mipallojen heittelemisen. Heikki kävi kuitenkin heittämässä muuta-
man lumipallon, ettei häntä pidettäisi maitona.

Seuraavan oppitunnin alussa opettaja torui luokan poikia siitä,
että nämä olivat heitelleet lumipalloja. Heikkiä nolotti saada moit-
teita opettajalta, eihän hän ollut edes nauttinut lumipallojen heit-
telemisestä.

Heikki eli kahdessa kulttuurissa, jotka repivät häntä eri suuntiin.
Poikien kulttuuri arvosti kaikkea aikuisten mielestä tuhmaa, ja ai-
kuisten kulttuuri taas ei sellaisia tekoja hyväksynyt. Enemmän kuin
muuta, Heikki toivoi tämän ristiriidan poistumista.
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Paperinainen

”Se siis on päätetty. Makkonen, Hämäläinen ja Petjanen vaihtavat
sukupuolensa naisiksi, mikäli mielivät jatkaa Gizmondo OY:n halli-
tuksessa.”

Mauno Makkonen hätkähti ja mietti vastikään lukemiaan uu-
tisia. Oltiin säädetty laki, että pörssiyhtiön hallituksessa oli kum-
paakin sukupuolta oltava vähintään 40%. Toisaalta seksuaalista ta-
savertaisuutta ajavat järjestöt olivat lobanneet lain, että virallisen
sukupuolen voi vaihtaa pelkällä omalla ilmoituksella.

”Onko meidän alettava käyttää hametta?” Makkonen kysyi.
”Ei, pelkkä naiseksi rekisteröityminen riittää.”
Makkonen mietti, mitä tekisi. Transihmisten vaatimuksesta vi-

rallisen sukupuolen muuttamiseen ei liittynyt minkäänlaista kont-
rollia, että henkilö elää uuden sukupuolensa roolissa. Siten naiseksi
rekisteröityminen olisi vain rasti paperilla, ja ainoa asia, johon se
vaikuttaisi, olisi hallituspaikan säilyttäminen.

Tieto

”Hei, Pekka, sinä kun tiedät näistä polkupyöristä, niin neuvoisitko,
kuinka tämän pyörän ketjut rasvataan.”

”Katsotaanpa... Ai sinun pyöräsi on Helkama. Helkamat on ihan
paskoja. Osta mieluummin Tunturi-pyörä.”

Pekka jakoi mielipiteitään auliisti. Jos kaveri toimisi Pekan mieli-
piteen mukaan, niin Pekasta tulisi mielipidevaikuttaja, trendsetteri.
Jos ei, niin... mielipiteenilmaus toimisi kuitenkin piikkinä kaverin
Helkamapyörää kohtaan.

Varsinaisia tietojaan ja taitojaan Pekka ei jakanut. Hän olisi ai-
van hyvin voinut neuvoa, kuinka ketjut rasvataan. Sitä hän ei kui-
tenkaan tehnyt. Jos kaikki osaisivat saman kuin Pekka, niin Pekan
arvovalta osaavana ihmisenä muiden silmissä laskisi.

Jos siis joku tulee neuvomaan sinua, varmistu ensin, että hän ei
ole Pekka.
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Maailman isoin pieru

Me oltiin mökillä, kun meidän isä pieras maailman isoimman pierun.
Heidi, minä ja isä oltiin silloin sisällä mökissä, niin minulla ja Heidillä
meni korvat lukkoon kun se ääni oli niin kova. Ja sit haju oli niin
kova, että kaikki ryntäs heti ulos. Ihan silmiäkin kirveli. Siinä me
sitten yökkäiltiin pihalla. Isäkin yökkäili, vaikka se oli sen oma pieru.

Äiti oli pihalla ottamassa aurinkoa, niin se ihmetteli, että
räjähtikö jossain. Me selitettiin, että isä vaan pieras. Seuraava yö
jouduttiin nukkumaan teltoissa pihalla, kun sitä mökkiä piti tuulet-
taa. Onneks meillä oli ruokaa maakellarissa, kun se pierun haju pilas
kaikki sisällä olevat ruuat.

Arkkityyppinen paha

Psykiatri Edmund Gullichsen kaatoi itselleen ison lasillisen punavii-
niä ja alkoi kirjoittaa tutkimusartikkelia:

”Vaikka Hitler olikin karismaattinen esiintyjä, yksityi-
selämässään hän hiljainen, ujo ja syrjäänvetäytyvä. Nämä luonteen-
piirteet todistavat, että Hitler oli pedofiili.”

Gullichsen joi punaviinin ja kaatoi lisää.
”Viime aikoina on löytynyt arkistotietoa natsipuolueen sisäpiirin

juhlista, joihin ei ollut kutsuttu yhtään naista. Nämä olivatkin ti-
laisuuksia, joissa Saksan natsieliitti Hitlerin johdolla julmasti käytti
lapsia, usein juutalaisia, seksuaalisesti hyväkseen.”

Gullichsenin punaviinipullo alkoi olla jo tyhjä.
”Hitlerin henkilökohtaisista arkistoista on löytynyt puoliksi kir-

joitettuja rakkauskirjeitä, jotka on osoitettu salaperäiselle Hildalle.
Hilda olikin Hitlerin juutalainen lapsirakastajatar, ja nuo kirjeet pe-
dofiilille tyypillistä groomingia, jolla lasta valmisteltiin seksuaaliseen
kanssakäymiseen.”
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Ei mitään moraalia?

”Rasisteilla ei ole sitten minkäänlaista moraalia”, Mirajohanna sa-
noi.

Samaan aikaan toisaalla Rane veti somalia lärviin. Somalit olivat
Ranen mielestä työtävieroksuvia varastelijoita. Juuri sellaisia, jotka
ansaitsivatkin tulla hakatuiksi.

”Rasistit ovat kaikin puolin epäeettisiä ihmisiä”, Mirajohanna
jatkoi. ”Heillä ei ole yhtään mitään käsitystä hyvästä ja pahasta.”

Rane uskoi valkoisen miehen paremmuuteen. Ranen mielestä ei-
länsimaiset ihmiset olivat alempia otuksia, jotka eivät saanet edes
omia yhteiskuntiaan järjestettyä. Ei siitä seurannut mitään hyvää,
kun heitä rahdattiin länsimaisiin yhteiskuntiin.

”Rasismissa on kyse vihasta”, Mirajohanna totesi. ”Vihataan
väärän värisiä, väärää kieltä puhuvia, väärin ajattelevia...”

Rane siirtyi hakkaamaan syyrialaista turvapaikanhakijaa, ja niin
tehdessään hän uskoi olevansa oikealla asialla.

Lähetyssaarnaaja

Hannu Moilanen oli lähetyssaarnaajana Intiassa. Hän oli saanut
massoittain kastittomia hinduja kääntymään luterilaiseen kristinus-
koon, koska hindulaisuuden mukaan kastittomat olivat muita ihmisiä
alempia, kun taas kristinusko kertoi kaikkien ihmisten olevan sama-
narvoisia. Näin kastittomat saattoivat tuntea olevansa yhtä hyviä
ihmisiä kuin muutkin. Kastittomat olivat mieltyneet Raamatunkoh-
taan, jonka mukaan viimeiset tulevat ensimmäiseksi.

Moilanen mietti käännynnäistensä vaikuttimia. Heistä oli tul-
lut kristittyjä siksi, että se hiveli heidän itsetuntoaan, ikään kuin
kristinoppi olisi hindulaisuutta mukavampi vale. Moilasen mielestä
tällaiset vaikuttimet eivät olleet puhtaat. Kristinusko oli hindu-
laisuutta parempi siksi, että toisin kuin hindulaisuus, kristinoppi
oli totta, ja Moilasen mielestä kristinopin totuus ei ollut näytellyt
mitään roolia kääntymyksessä.
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Ekumeniaa

Juutalainen: Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala. Kuten en-
simäinen käsky sanoo: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä
pidä muita jumalia minun rinnallani.”

Gnostilainen: Jahve oli sokea demiurgi, joka loi
tietämättömyyttään maailman vankilaksi ihmisille. Sel-
laista jumalaa sinä palvot! Syödessään hyvän ja pahan
tiedon puusta Aatami ja Eeva loivat ihmisille mahdollisuuden
suuntautua korkeampaa, Todellista Jumalaa kohti.

Juutalainen: Tuohan on silkkaa antisemitismiä. Kyllä sinunkin
pitää kunnioittaa muiden uskontoja eikä kutsua Jumalaani so-
keaksi ja tietämättömästi.

Gnostilainen: Yhtälailla sinulla on velvollisuus kunnioittaa minun
uskontoani, ja minun uskontoni mukaan sinun Jahvesi on sokea
ja tietämätön, alempi jumalolento.

Juutalainen: Minulla on kuitenkin oikeus siihen, ettei Jumalaani
arvostella.

Kulttuurista omimista

”Meidän kulttuuria kaupallistetaan”, matemaatikko Mutikainen rai-
vosi nähtyään kaupassa myytävänä kännykän. ”Enemmistö ei halua
ymmärtää korkeampaa matematiikkaa. Tämänkin kännykän suun-
nittelussa on käytetty matematiikkaa vaikka kuinka, ja markkina-
miehet eivät halua ymmärtää matematiikkaa. He haluavat vain ra-
hastaa meidän kulttuurilla ymmärtämättä matematiikkaa.”

”Just tämä vituttaa. Ihmiset haluavat poimia rusinat pullasta ja
soitella kännykällä opiskelematta kaikkea sitä matematiikkaa, mitä
tämän kännykän suunnittelu on vaatinut.”
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”Tämä on pahimmanlaatuista kulttuurista omimista. Kyllä ma-
temaatikoillakin on oikeus omaan kulttuuriinsa. Muiden pitäisi kun-
nioittaa meidän kulttuuria eikä yrittää omia meidän kulttuurin he-
delmiä. Kaikki vain haukkuvat matematiikan tylsyyttä opiskeltuaan
koulumatematiikan, ja muutenkin matemaatikkoja vedetään lokaan.
Sitten meidän kúlttuurimme tulokset alistetaan markkinamiesten
rahantekokoneeksi.”

Agnostikko

Jarkko oli juuri kääntynyt helluntailaisuudesta agnostismiin ja oli
keskustelemassa ystävnsä Mirkan kanssa.

Jarkko: Ehkä helluntaisaarnaajat ovat oikeassa, ehkä Jumalaa ei
ole olemassa. Ei voi tietää, se on fifti-fifti.

Mirka: Entä, jos jumalia onkin enemmän kuin yksi? Niinkuin hin-
dulaisuudessa.

Jarkko: On siis yksi mahdollisuus kolmesta, että hindulaisuus on
oikessa, yksi mahdollisuus kolmesta, että kristinusko on oikes-
sa, ja yksi mahdollisuus kolmesta, että ateistit ovat oikeassa.

Mirka: Entä moonilaisuus, jehovan todistajat, buddhalaiset, shin-
tolaiset, kaikki eri kansojen luonnonuskonnot. . . .

Jarkko: Ei voi tietää, ne ovat kaikki yhtä todennäköisiä.

Mirka: Usko lentävään spagettihirviöön?

Jarkko: Yhtä todennäköinen sekin.

Mirka: Ne miljoonat hypoteettiset maailmankatsomukset, jotka
voitaisiin keksiä?
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Paska ja luolamies

Kesken kivikirveen hiomisen Urgin takapuolessa alkoi tuntua painet-
ta, ja hän poistui sivummalle ulostamaan. Pökälettä vääntäessään
Urg alkoi miettiä, mistä paskantamisessa on kyse. Ihminen lihoi, kun
hän söi paljon, se tiedettiin Urgin heimossa. Urg kuitenkin ihmet-
teli, että vastaavasti laihtuessaan ihminen ei paskantanut tavallista
enempää. Ennemmin tavallista vähemmän.

Urg mietti, miksi hänen pitää joka päivä suoltaa takapuolestaan
ulos pahanhajuisia pökäleitä. Niihin koskeminenkin tuntui hänestä
vastenmieliseltä. Kaikella muulla kehossa oli tarkoitus: Syöminen an-
toi voimaa, jalat olivat liikkumista varten, silmt näkemistä. Mutta
paskantaminen, se vaikutti olevan vailla tarkoitusta. Silti kaikki pas-
kansivat, eläimetkin. Jotenkin paskantaminen tuntui liittyvän ruo-
kaan. Jos oli vähällä ravinnolla, paskaakin tuli vähemän.

Blackien bändi

Filosofi: Theseuksen laivaa korjataan aina purjehduksen jälkeen
vähä vähältä. Lopulta laivasta on jokainen osa korvattu uu-
della. Onko tämän jälkeen kyseessä sama laiva kuin alussa?

Hevari: Rock on, mään! W.A.S.P:in koko kokoonpano on Blac-
kie Lawlessia lukuunottamatta korvattu uudella parikin ker-
taa näiden kolmenkymmenen vuoden aikana. Bändi on niin
henkilöitynyt Blackie Lawlessiin.

Filosofi: Ja yhä kyseessä on sama bändi kuin alussa, nimittäin
W.A.S.P?

Hevari: Ei kun tosifanit pitävät vain kolmen ensimmäisen levyn
kokoonpanoja aitona ja oikeana W.A.S.P:ina. Myöhemmät ko-
koonpanot ovat vain uudelleenlämmittelyjä.

Filosofi: Eli miehistönvaihdokset tekevät bändistä eri bändin?
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Hevari: Oli siinä kolmen ekankin levyn aikana miehistönvaihdoksia,
mut ne ei vaikuttanu tyyliin. Yeah!

Willendorfin Venus

”Tässä tyttäreni papitarkoulutukseen, kuten sovimme.”
Katson tyttöä. Vähän rimpula, mutta kyllä hänestä vielä papitar

tulee, kun häntä syöttää kunnolla ja rajoittaa liikkumista. Papitta-
ren täytyy olla Äiti Maan ruumiillistuma. Se tarkoittaa isoja rin-
toja, pulleita reisiä ja isoa vatsaa. Sellaisen ruumiinrakenteen saa,
kun syö paljon eikä liiku. Niin me papittaret teemme. Ja osallistum-
me uskonnollisiin menoihin ja teemme kivestä Äiti Maa -figuureja
sotureille amuleteiksi.

”Siunaisitko tämän kiviveitsen vielä?”
Nostan mekkoani ja hankaan kiviveistä pilluani vasten. ”Ole

voitokas taistelussa, tuo turma viholliselle”, sanon samalla. Avaan
mekkoni yläosaa, tartun tissistäni kiinni ja valutan pari tippaa
äidinmaitoa veitselle. Annan veitsen takaisin miehelle, ja hän nuolee
maitopisarat.

Keskustelunpätkä

Kaija oli fyysikko, joka oli joutunut psykoosin takia mielisairaalaan.
Harhat olivat kadonneet viikossa, mutta hänen mielensä ei ollut vielä
kuukauden päästäkään kunnossa. Hän pääsi kuitenkin tuolloin en-
simmäistä kertaa päiväksi kaupungille.

Kauppakeskuksessa hän kuuli seuraavan keskustelunpätkän:
”Vihervasemmisto näkee identiteetin joustavana, vaihtuvana.

Heidän mukaansa ihmiset pystyvät esimerkiksi siirtymään kulttuu-
rista toiseen. Konservatiivit näkevät kulttuuriperinnön ja identitee-
tin pysyvänä, muuttumattomana.”

”Homouden kohdalla leirit menevät toisin päin.”
Kaijan mieli oli vielä hidas, ja tämä kuulosti hänen korvaan-

sa mitä syvällisimmältä analyysilta. Kaija ajatteli haluavansa olla

468



ympäristössä, jossa tällä tavoin asioita pyritään hahmottamaan laa-
jasti. Sairaalassa hoitajien ja potilaiden perspektiivi oli kapea. Jutut
pyörivät potilaiden voinnissa ja arjen etenemisessä.

Kaksi kysymystä

Ville oli pohtinut kysymystä, onko suomalaisilla moraalinen oikeus
sulkea rajat pakolaisilta. Ville oli tutustunut akateemisten moraa-
lifilosofien kirjoituksiin saadakseen asiata selkoa, ja moraalifilosofit
olivat keskenään erimielisiä lähes kaikesta.

Ville mainittua asiasta tyttöystävällen tämä vastasi: ”Tietysti
meillä on moraalinen velvollisuus ottaa vastaan pakolaisia, inhimil-
lisyys vaatii sitä. Toisin ajattelevat ovat alhaisia rasisteja.”

Sen jälkeen Ville tutki, mikä olisi terveellinen ruokavalio. Hän
tuli siihen tulokseen, että ne, jotka olivat tutkineet kysymystä tie-
teellisesti olivat suhteellisen yksimielisiä terveellisestä ruokavaliosta,
ja eroavien mielipiteiden perustelut olivat hatusta vedettyjä.

Tyttöystävä kommentoi: ”Pitää hyväksyä mielipiteiden kirjo.
Toiset uskoo tieteeseen, toisilla taas on muunlaisia omakohtaisia ko-
kemuksia ruokavalioista. Mielipiteille on annettava tilaa.”

Lukitus

”Minä jätän asuntoni ulko-oven lukitsematta aina, kun lähden ulos”,
Timppa paasasi. ”Lukitsemattomasta asunnosta varastaminen on
yhtä väärin kuin lukitustakin. Ei oven lukitsemattomuus oikeuta
käymään varkaissa.”

Kun Timpalta kysyttiin, eikö oven lukitsemattomuus houkuttele
varkaita, tämä vastasi: ”Tuo on uhrin syyllistämistä. Vika on aina
väärintekijässä, eli varkaassa. Minulla on täysi oikeus jättää oman
asuntoni ulko-ovi lukitsematta, jos tahdon.”

Kerran varkaat olivat saaneet vihiä, että Timpalla oli tapana
jättää ulko-ovi lukitsematta, ja he olivat käyneet varastamassa Tim-
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pan kalliit stereot, ison telkkarin ja jopa perintohopeatkin. Huomat-
tuaan varkauden Timppa meni shokkiin ja sopersi: ”Niillä ei ollut
mitään oikeutta varastaa. . . ” ja siinä Timppa oli aivan oikessa.

Farkut

Mikko oli Halpahallissa kaselemassa uusia farkkuja. Mikko oli pu-
donnut mielenterveysongelmien takia työttömän peruspäivärahalta
sairaspäivärahalle, ja rahaa ei ollut mihinkään ylimääräiseen. Mikon
viimeiset farkut olivat kuitenkin hajonneet, ja uudet tarvittiin.

Mikko löysikin farkut kahdellakympillä. Hänellä olisi varaa nii-
hin, jos hän söisi muutaman päivän riisiä ja lihapullia. Mikko ajatte-
li, että farkut oli ommellut joku intialainen hikipajassa. Tuo ihminen
oli vielä huono-osaisempi kuin Mikko. Hikipajafarkut oli kuitenkin
ostettava. Eettisiin farkkuihin Mikolla ei yksinkertaisesti ollut varaa.

Toisinaan Mikko toivoi, että Suomi siirtyisi anarkistien kannat-
tamaan luokattomaan yhteiskuntaan. Silloin Mikko ei olisi pahnan-
pohjimmainen. Mutta mitä se tarkoittaisi viennille ja tuonnille?
Ulkomaankauppa toimisi kuitenkin kansainvälisen kapitalismin pe-
lisäännöillä.

Aktivisti

Siiri haki eteisestä päivän lehden. Siinä olisi Siirin kirjoittama ko-
lumni, ensimmäistä kertaa valtamediassa. Kolumnisaan Siiri vaati
valtiovaltaa puuttumaan netissä rehottavaan rasistiseen vihapuhee-
seen. Siiri jatkaisi tulevissa kolumneissa samasta teemasta.

Siiri mietti hurjaa nuoruuttaan. Hän oli tuolloin aktiivisesti osal-
listunut itsenäisyyspäivän kuokkavierasmielenosoituksiin ja vaatinut
porvarillista eliittiä lopettamaan huono-osaisten kurjistamisen. Siiri
oli tuolloin kovaan ääneen vaatinut sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
Kerran poliisi oli pidättänytkin Siirin tämän naarmutettua Linnan
juhliin vieraita tuovaa taksia. Siiri oli saanut sakot, mutta hän oli
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ollut sitä mieltä, että rahaeliitin vastustamiseen ei ollut muita vai-
kutuskanavia.

Siiri etsi kolumninsa lehdestä. ”Anonyymille nettirasismille lai-
tettava stoppi.” Siinä se oli, työttömien peruspäivärahan pie-
nentämisestä kertovan uutisen vieressä.

Ykköset ja nollat

Elettiin 80-lukua. Jarkko halusi ostaa itselleen kotitietokoneen.
”Älä osta”, Jarkon tyttöystävä sanoi. ”Tietokoneet ymmärtävät

vain ykkösiä ja nollia. Tietokoneiden maailmassa asia joko on tai
ei ole. On vain kaksi vaihtoehtoa. Tietokoneet eivät ymmärrä siinä
välissä olevia sävyjä. En halua, että sinusta tulee tuollainen yksioi-
koinen ajattelija.”

Jarkko kuunteli epäuskoisena. Yhdellä bitillä pystyi esittämään
vain kaksi vaihtoehtoa, mutta kahdella bitillä pystyi esittämään jo
neljä vaihtoehtoa. Kahteen bittiin pystyi koodaamaan jonkun vaih-
toehdoista ”Ehdottomasti kyllä”, ”Jokseenkin kyllä”, ”Jokseenkin
ei” tai ”Ehdottomasti ei.” Kahdeksaan bittiin sopi joku 256 vaih-
toehdosta. Jarkkon harkitsemassa koneessa muistia oli 262144 bit-
tiä.

Tätä ei kuitenkaan pystyisi selittämään tyttöystävän kaltaiselle
yksioikoiselle ajattelijalle.

Hugra

Haastattelija: Marko Nousiainen, sinä olet keksinyt uuden uskon-
non. Kertoisitko siitä?

Marko: Uskonto on hugraismi. Siinä palvotaan Hugraa. Hugran
kannattaja ei saa olla huoneessa, jossa on lampunvarjostimia.
Olen toistaiseksi ainoa ihminen, joka tunnustaa hugraismia.

Haastattelija: Eikö tuo vaatimus ole hankala käytännössä?
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Marko: Kyllä. Olen aloittanut kampanjan lampunvarjostimien
poistamiseksi julkisista tiloista.

Haastattelija: Eihän yhteiskunta toimi, jos jokainen keksii oman
uskonnon ja vaatii, että yhteiskunta ottaa sen rajoitukset huo-
mioon! Vakiintuneiden uskontojen huomioiminen on eri juttu.

Marko: Kyllä ihan jokaisen ihmisen mailmankatsomuksen pitää ol-
la samalla viivalla. Mikä sinä olet sanomaan, että minun kat-
somukseni olisi sen vähäarvoisempi kuin Jehovan todistajan,
jonka ei tarvise mennä armeijaan?

Potku

Haastattelija: Lord Destruction ja Magnificus, teillä on siis
tällainen hevibändi, ja te suostutte esiintymään pelkästään
tuulivoimaloiden läheisyydessä. Mistä moinen rajoitus?

Lord Destruction: No kun se infraääni antaa meidän musalle ek-
stra potkua!

Magnificus: Niin. Tuulivoimaloiden infraääni on olennainen osa
saundiamme.

Haastattelija: Mutta tämä infraäänihän ei ole ihmiskorvin kuul-
tavaa.

Lord Destruction: Ei sitä välttämättä kuule, mutta sen tuntee
munissaan.

Magnificus: Se on vähän sama kuin basson kanssa. Ei bassoakaan
välttämättä muiden instrumenttien joukosta kuule, mutta jos
basso puuttuu, niin sen kyllä kuulee.

Haastattelija: Oletteko ajatellet, että voisitte nauhoittaa in-
fraääntä ja soittaa sitä muuallakin?

Lord Destruction: Me mitään taustanauhoja käytetä. Me soite-
taan livenä.

472



Itsenäisyyspäivänä

Tervetuloa seuraamaan uusnatsien itsenäisyyspäivän mielenosoitus-
ta. Kuvassa näette uusnatsi Petri Sivosen nujakoivan kahden anar-
kistin kanssa. Sivosella on yllään tummansininen, polvipituinen vil-
lakangastakki ja siniset farkut. Tukka on tuollainen siilitukka. Toinen
anarkisteista on pukeutunut kokomustiin, pikanttina yksityiskohta-
na kasvot peittävä palestiinalaishuivi. Toisella anarkistilla taas on
tuollainen tummanvihreä anorakki, joka on täynnä rintamerkkeja ja
rastakampaus. Tämä anarkisti taitaakin olla Erkki Pasanen.

Nyt tähän tappeluun liittyy toinenkin uusnatsi. Häntä emme
tunnista, mutta hänellä on yllään armeijanvihreä pilottitakki, metro-
housut ja maiharit. Tuollaista klassisen eleganttia skinhead-muotia
siis.

Nyt poliisit tulevat karäämään nujakoijat talteen. Poliiseilla on
tummansiniset haalarit, ja täytyy sanoa, että nuo valkeat mellakka-
kypärät antavat poliisien asulle piristysruiskeen.

Jotta he voisivat elää

Holger hourii taas sekavia. Hän on kuumeessa eikä elä enää mon-
taa päivää. Minä makaan viluissani, yritän saada unta, mutta se
ei hourimisen kuuntelemiselta ja kylmältä onnistu. Parakkiamme ei
lämmitetä.

Että saksalainenkin on joutunut tällaiseen paikkaan. Saivat mi-
nut kiinni homoseksuaalisuudesta. Holger on romani. Huhujen mu-
kaan uusi satsi juutalaisia saapuu huomenna. Toivon jossain si-
simmässäni, että huhut pitävät paikkansa. Minulle uusi juutalaissat-
si tarkoittaa paria lämmintä yötä, ja Holgerille se saattaisi merkitä
mahdollisuutta paranemiseen. Lämpö tekee ihmeitä. Samalla tun-
nen toiveestani huonoa omaatuntoa, ihmisiähän juutalaisetkin ovat,
vaikka natsihallinto ei sitä tunnustakaan.

Parakkimme sijaitsee sen rakennuksen kyljessä, jossa kaasutettu-
jen juutalaisten ruumiit poltetaan. Polttouuni lämmittää meidänkin
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parakkiamme.

Greta

Greta eli Saksassa. Hänestä natsit, paraateineen ja sotilaallisine ku-
reineen olivat naurettavia. Olivat aloittaneet aivan turhan valloi-
tussodankin. Hänen aviomiehensäkin oli rintamalla. Natsien vallan
alaisuudessa oli kuitenkin elettävä.

Gretalla oli ystävätär, Pamela. Pamela jakoi Gretan käsityksen
natseista, ja he usein istuivat iltaa pilkaten vallanpitäjiä.

”Kuulun anarkistisoluun”, Pamela yhtenä iltana paljasti. Pame-
la kerrottua Gretalle, että anarkistit tavoittelivat yhteiskuntaa il-
man valtarakenteita, Greta ei muuta voinut kuin pitää Pamelaa
höyrähtäneenä. Kyllähän natsien valta oli liikaa, muttei kokonaan
ilman vallanpitäjiä pärjättäisi.

”Verkostomme on saanut selville, että natsit teloittavat miljoonia
juutalaisia tuhoamisleireillä”, Pamela jatkoi. Greta ei ottanut tie-
donantoa vakavasti. Sehän oli vain huhu, joka kiersi höyrähtäneiden
verkostossa.

Paskaa käyttöliittymäsuunnittelua

Olin juuri asentanut tietokoneeseeni Piimäbaari-lahkon tekemän
Eeden-käyttöjärjestelmän. Kyseessä oli kristillinen lahko joka koos-
tui insinööreistä. Lahkon johtaja oli huhujen mukaan varsinainen
orjapiiskuri, ja hänen alaisensa olivat yötä päivää tehneet maailman
parasta käyttöjärjestelmää. Se oli nopea, vei vähän muistia ja oli
täysin virusturvallinen.

Käynnistin koneen, ja työpöytä latautui hetkessä. Siinä oli so-
vellusten kuvakkeita, ja keskellä ruutua puun kuva, jonka alla luki
”Hyvän ja pahan tiedon puu.” Päätin, että opettelen käytämään
uutta käyttöjärjestelmää yritys-erehdys -menetelmällä.

Ensiksi klikkasin Hyvän ja pahan tiedon puuta nähdäkseni,
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mitä tapahtuu. Siinä samassa kone meni jumiin, ja koneen uudel-
leenkäynnistykset aiheuttivat vain virheilmoituksen. Sen siitä saa,
kun luottaa kristittyjen käyttöliittymäsuunnitteluun.

Hullu

Poliisi: Poliisilla. Konstaapeli Nieminen puhelimessa.

Marja: Marja Lahtinen täällä. Tahdon lähestymiskiellon Reijo Kil-
peläiselle. Hän on ahdistellut minua seksuaalisesti.

Poliisi: Mitä hän on tarkalleen ottaen tehnyt?

Marja: Pyysi minua kahville luokseen. Kyllä minä sellaiset tyypit
tiedän.

Poliisi: Onko hän käyttäytynyt uhkaavasti?

Marja: Hän on hullu. Pelottaa, mitä hän saa päähänsä, kun hän
on kiinnostunut minusta.

Poliisi: Kuinka hänen hulluutensa ilmenee?

Marja: Hän valvoo yöllä ties kuinka pitkään, ja ihmiset puhuu, että
hänellä on skitsofrenia. Asun hänen naapuritalossaan... Naa-
purin Asta oli nähnyt hänen käyneen mielenterveystoimistos-
sa.

Poliisi: Mutta onko hän tehnyt mitään hullua tai uhkaavaa?

Marja: Ei... mutta kaikkien mielestä hän on skitsofreenikko.

Leipäjonossa

Seison leipäjonossa, ensimmistä kertaa uudessa paikassa. Edellisestä
paikasta ruuanjakelupiste häädettiin, kun lähitalojen asukkaat vaa-
tivat häätöä. Uuteen paikkaan on muutama kilometri enemmän mat-
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kaa kuin vanhaan, mutta leipäjonossa on käytävä. Tulot ovat niin
pienet.

Olin 16-vuotias, kun leipäjonot 90-luvun laman aikaan ilmes-
tyivät katukuvaan. Olin juuri aloittanut sanomalehtien lukemisen,
ja muistan, kuinka yleisönosastoilla kirjoiteltiin, että on kansalli-
nen häpeä, että köyhät joutuvat jonottamaan ruoka yksityisiltä
hyväntekijöiltä. Nykyään yleisönosastoilla kirjoitellaan vain siitä,
kuinka leipäjonot laskevat kiinteistöjen arvoa.

Edelläni jonossa kaksi piripäätä alkaa tappelemaan keskenään.
Nyrkit heiluvat ja ärräpäät kuuluvat. Toivon, että he lopettavat
pian. Käytöshäiriöitä voi niin näppärästi käyttää tekosyynä vaati-
mukselle, että ruuanjakelupiste on häädettävä.

Hautajaiset

Inga makasi syöpäosastolla sairaalassa. Hänen käsivarressaan oli tip-
pa. Kevyemmät särkylääkkeet olivat menettäneet tehonsa, joten hän
sai morfiinia. Hänen syöpänsä oli alkanut ihosyöpänä, mutta nyt se
oli levinnyt kaikkialle hänen kehoonsa.

Inga ajatteli, että onneksi hänellä ei ollut lapsia. Jos olisi ollut,
ne olisivat ihan kohta jääneet äiditömiksi.

Valkeaa arkkua laskettiin hautaan. Papin ja arkunkantajien lisäksi
paikalla oli vain pari vierasta. He veisasivat virttä ”Oi herra, jos
mä matkamies maan.” Sitten pappi heitti kolme lapiollista hiekkaa
arkulle.

Inga ihmetteli, mitä hän oli mennyt tekemään. Hän oli kokenut
ihmeparantumisen, päässyt sairaalasta, ja nyt hän oli tullut hetken
päähänpistosta jonkun random spurgun hautajaisiin.

Syntinen

Emmi lajitteli jätteet huolellisesti. Sekajäte, biojäte ja energiajäte,
kukin omaan pönttöönsä. ”Jätettä se on silti, vaikka lajiteltunakin”,
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Emmi ajatteli.
Nuorena Emmi oli ollut kristitty. Hän oli rukoillut, käynyt hel-

luntaiseurakunnan kokouksissa ja pidättäytynyt sukupuolisuhteista.
Silti hän oli kokenut synnintuntoa. Hän ei ollut kokenut olevansa
riittävän hyvä Jumalalle.

Sitten Emmi oli tavannut Markuksen. Markus oli vegaani ja
ateisti, ja Emmi oli luopunut uskostaan. Nyt Emmikin oli vegaa-
ni, ja hän kulki matkat julkisilla tai pyörällä sekä vältteli hikipa-
jatuotteita. Siitä huolimatta hän ei kokenut olevansa riittävän eet-
tinen. Hänen polkupyöränsä valmistuksessakin oli syntynyt hiilija-
lanjälkeä, ja siinä oli kiinalaisia osia.

Emmistä tuntui, että mikään ei riittänyt.

Naismatematiikkaa

Tuomo: Minkä puolesta osoitatte mieltänne?

Kaisasusanna: Me ajetaan lakia, jonka mukaan osakeyhtiöiden
hallituksissa pitää olla vähintään 40% kumpaakin sukupuol-
ta.

Tuomo: Ai teidän mielestä osakeyhtiöllä ei saa olla kolmen hengen
hallitusta?

Kaisasusanna: Ymmärsit väärin. Jäseniä saa olla ihan mikä määrä
tahansa, kunhan kumpaakin sukupuolta on vähintään 40%.

Tuomo: Ei kolmea voi jakaa kahteen sukupuoleen niin, että kum-
paakin tulisi vähintään 40%.

Kaisasusanna: Tuo ettei muka voi on just sitä patriarkaalista pas-
kapuhetta. Pitää olla avoin muutokselle, avoin vaihtoehdoille.

Tuomo: Mut jos kolmea jakaa kahteen osaan, niin toista tulee
väistämättä 33% ja toista 67%.

Kaisasusanna: Ai sun mielestä naisia saa olla vain 33%. Sovinisti-
sika!
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Adressit

Jampe oli homo. Hänellä oli työpaikka mainostoimiston copywrite-
rinä ja omistusasunto hyvällä alueella. Vapaa-aikansa hän vietti kun-
tosaleilla pitämässä itsestään huolta sekä homoyökerhoissa viimeisen
päälle laittautuneena pokaamassa seksiseuraa. Jampe oli nuori, ja si-
toutumisen aika ei ollut vielä.

Kerran Jampe oli menossa kuntosalille, kun nainen pysäytti
hänet ja sanoi: ”Tähän lähelle kaavaillaan alkoholistien asuntolaa.
Me kerätään sitä vastustavaa adressia. Täällä on niin paljon lapsi-
perheitäkin.”

Yhtään empimättä Jampe allekirjoitti adressin. Hän ei haisevia
spurguja kotinurkilleen halunnut. Ulkonäkökysymykset olivat Jam-
pelle tärkeitä, ja spurgut olivat niin epäesteettisiäkin.

”Olisi minulla toinenkin adressi”, nainen jatkoi. ”Se olisi Aito
avioliitto -adressi. Siinä vaaditaan avioliittoa vain miehen ja naisen
väliseksi.”

Syntipukki

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja: Nyt tämä saa riittää.
Minun on pyydettävä sinua muuttamaan pois. Viime yönä
seinään oli taas spreijattu sanat ”Ähläminhalaajat vittuun.”
Sitä edellisellä viikolla roskikset oli potkitty lyttyyn, ja ilki-
valtaa on ollut aiemminkin. Tämä johtuu rasisminvastaisesta
kirjoittelustasi.

Heini: Olen uhri, en syyllinen. Vihamieheni harjoittavat ilkivaltaa
kääntääkseen talon minua vastaan.

Puheenjohtaja: Kyllä minä sen ymmärrän, mutta ajattelisit asi-
aa meidän kannaltamme. Tosiasia kuitenkin on, että jos sinä
muuttaisit pois, ilkivalta lakkaisi.
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Heini: Se auttaisi teitä, mutta ei kokonaisuutena. Ilkivalta vain siir-
tyisi uuteen asuinpaikkaani. Ilkivaltaa oli edellisessäkin asuin-
paikassani.

Puheenjohtaja: Eihän yksikään naapuri enää edes tervehdi sinua,
kun kaikki ajattelevat ilkivallan johtuvan sinusta.

Raamatullinen testi

Kerran tieteellinen ateisti ja kristitty uskovainen olivat joutuneet
kiistaan siitä, kumman maailmankatsomus on parempi. Kristitty eh-
dotti, että asia ratkaistaan raamatullisesti, kuten Kuninkaiden kir-
jassa kuvailtiin.

Niinpä vierekkäin laitetiin kahden nuoren sonnin ruhot. Sen maa-
ilmankatsomus olisi parempi, joka saisi katsomuksensa avulla syty-
tettyä oman sonninruhonsa tuleen.

Kristitty rukoili Jumalaa sytyttämään sonninruhon tuleen. Kun
mitään ei tapahtunut, kristitty alkoi saarnaamaan, kuinka ajallisil-
la sonninruhoilla ei ole väliä, vaan tärkeämpää on iänkaikkinen pe-
lastus. Saarna jatkui niin, että tulien sytyttämistä tärkeämpää oli
rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niinkuin itseään.

Sitten ateisti valeli oman sonninruhonsa bensalla ja sytytti sen
tulitikulla. Tällä kertaa alkeellinenkin teknologia oli riittävän teho-
kasta.

Vankina miehen kehossa

Jani ja Tomppa olivat abiturientteja. Tompan äiti oli juuri mennyt
naimisiin Janin isän kanssa, joten pojat olivat vanhempiensa mu-
kana muuttaneet samaan asuntoon. Tomppa oli innoissaan uudesta
veljestä.

”Pejantai-ilta, lähdetään kartsalle”, Tomppa sanoi Janille. ”Krui-
saillaan mun Toyota Corollalla ja otetaan olutta.”
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”En mä nyt tiedä...” Jani sanoi. Hän oli aikonut viettää illan
ohjelmoiden tietokonepeliä. Loppuillasta hän oli aikonut katsoa ani-
mea.

”Isketään sulle joku nainen”, Tomppa jatkoi. ”Mun tyttöystävä
on amiksessa kampaajalinjalla, ja sillä on kavereita.”

Jani ei uskonut, että hänellä olisi mitään yhteistä kampaajaopis-
kelijan kanssa.

”Pitäähän sun nyt pillua saada”, Tomppa jatkoi.
Jani koki olevansa nörtti, joka oli vankina miehen kehossa.

Raketinheitin

Oli uusivuosi. Ahmed ja Hassan olivat Gazassa ampumassa raketteja
juutalaisten siirtokuntaan. Yhtäkkiä Hassan sanoi:

”Kuule Ahmed, sä näytät tosi hölmöltä nuo suojalasit päässä. Et
näytä yhtään palestiinalaiselta vapaustaistelijalta. Näytät ennem-
min joltain jenkiltä, joka on elänyt suojattua elämää jossain suur-
kaupungissa.”

Raketinheitin oli ampunut kahdentoista raketin sarjan, ja tove-
rukset alkoivat lataamaan sitä. Kun lataus oli valmis ja Hassan yritti
käynnistää raketinheitintä, se räjähti. Ahmed sai räjähdyksessa pie-
niä naarmuja rintaan, mutta Hassan tuupertui maahan sopertaen:
”Silmäni! Silmiini koskee, enkä näe mitään.”

Ahmed joutui taluttamaan Hassania kilometrin matkan terveys-
asemalle. Hassan ei koko matkalla nähnyt mitään.

Muistakaa siis hyvät ihmiset käyttää suojalaseja, jos ammutte
raketteja.

Palopuhe

”Jos minut valtaan eduskuntaan, aion ajaa mielenterveysongelmais-
ten asiaa”, Maria julisti. ”Rikosuutisten yhteydessä usein mainitaan,
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että tekijä on mielenterveysongelmainen. Tällaiset maininnat luo-
vat turhaa negatiivista kuvaa mielenterveysongelmisista ja ne pitää
kieltää.”

”Kansanryhmää vastaan kiihottamispykälän pitää koskea myös
mielenterveysongelmaisia vastaan kiihottamista. Jos joku esimer-
kiksi sanoo ’Kaikki mielenterveysongelmaiset eivät ole sarjamur-
hajia, mutta kaikki sarjamurhaajat ovat mielenterveysongelmaisia’,
hänet pitää tuomita kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Tuol-
laiset lausunnot ovat yleistäviä.”

”Sanan ’hullu’ käyttämisen pitää olla yhtä suuri tabu kuin sanan
’neekeri’ käytäminen.”

”Mielenterveysongelmaisilla on ongelmia työllistyä, ja heidän
työllistymistään pitää kohentaa. Jos julkisen sektorin virkaan on
kaksi yhtä pätevää hakijaa ja toisella on mielenterveysongelma,
heistä pitää valita mielenterveysongelmainen.”

Ystävyyttä yli rajojen

Jarmo oli kaljamahainen, suomalainen perusjuntti. Jarmon vaimo
oli hiljainen eikä uskaltanut sanoa Jarmolle vastaan.

Syrjäkylille, Jarmon lähelle, oli tullut turvapaikanhakijoiden
vastaanottokeskus, ja Jarmo oli hakannut turvapaikanhakijan,
Ahmedin. Oikeus katsoi, että pahoinpitely oli johtunut ennemmin
vieraudenpelosta kuin pahansuopuudesta, joten Jarmoa jätettiin
rankaisematta, jos hän ystävystyisi Ahmedin kanssa.

Ahmed oli Jarmon luona ja sanoi: ”Meilläpäin naiset pysyttelevät
keittiössä, kun talossa on miesvieraita.”

”Siinäpä hyvä idea”, Jarmo ajatteli. ”Mekin teemme tästedes
niin.”

”Meilläpäin naiset myös peittävät hiuksensa lähtiessään ulos”,
Ahmed jatkoi, ”niin vieraat miehet eivät kiinnostu heistä.”

”Vähän oudon värinen se on”, Jarmo ajatteli, ”mutta on sillä
hyviä ajatuksia. Pitääpä ottaa hänestä mallia.”
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Kannattamisen ja vastustamisen vastusta-
misesta

Juontaja: Tänään meillä on suuri maahanmuuttodebatti. Kerto-
kaapa nyt, hyvät keskustelijat, kantanne.

Rasisti: Minä vastustan maahanmuuton kannattamista.

Suvakki: Minä vastustan maahanmuuton vastustamista.

Juontaja: Perustelisitteko nyt kantanne?

Suvakki: No kun maahanmuuton vastustajat on ihan hirveitä ra-
sisteja. Ne ajaa vaan omaa etuaan eikä välitä ihmisoikeuksista
tai ihmisten yhdenvertaisuudesta.

Rasisti: Minusta taas maahanmuuton kannattajat on hirveitä su-
vakkihuoria. Ne olisi valmiit myymään tämän maan monikult-
tuurisuusideologiansa edestä.

Suvakki: Tuo nyt on tuollaista populistista paskapuhetta, jolla py-
ritään vaikuttamaan tietämättömiin kansanjoukkoihin.

Rasisti: Itse pyrit nuoleskelemaan punavihreän eliitin persettä.
Varmaan sieltä jokin eläkevirka sinullekin napsahtaa.

Suvakki: Tuohan on vihapuhetta. Vihapuhe pitäisi kieltää.

Rasisti: Kaltaisesi maanpetturit pitäisi viedä saunan taakse.

Kymmenjärjestelmä

Hans oli rahanvaihtaja Hampurissa. Hän oli palkannut avukseen
Jörgenin, joka oli palannut Pyhältä maalta sotimasta saraseeneja
vastaan.

Hans katsoi Jörgenin kirjanpitoa rahanvaihdosta ja tuhahti:
”Tämähän on täyttä siansaksaa.”
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Jörgen selitti, kuinka merkintöjä pitää lukea, ja Hans huudah-
ti: ”Eihän tässä ole mitään järkeä! Sama merkki tarkoittaa täällä
neljää, tuolla neljääkymmentä ja kolmannessa paikassa neljääsataa.
Tämä systeemi on äärimmäisen sekava. Vanha systeemi on sel-
keämpi. Siinä X tarkoittaa aina kymmentä, sijaitsipa se missä ta-
hansa, ja C aina sataa! Ja miksi pitää olla merkki lukumäärälle,
jota ei ole? Jos ei ole mitään, niin silloin ei merkitä mitään, se on
jämpti. Ei mitään olemattoman merkkejä.”

Unelmatalot

8-vuotias Mervi oli kuvaamataidon tunnilla. Tehtävänantona oli
piirtää oma unelmatalo. Mervi piirsi kolmikerroksisen talon täyteen
iloisia ihmisiä. Yhdessä huoneessa kerrottiin vitsiä, ja kuulijat nau-
roivat sille. Toisessa huoneessa leikittiin ilmapalloilla ja kolmannessa
syötiin kakkua. Kaikilla oli leveät hymynaamat.

Lopputunnista oppilaat esittelelivät talojaan. Eturivissä istuva
poika oli piirtänyt saluunan täynnä pyssyjään paukuttelevia cowbo-
yita. Opettaja kysyi, miksi poika haluaisi asua saluunassa, ja poika
vastasi: ”Minä pidän niin inkkareista ja länkkäreistä. Ja saisi juoda
limpparia.”

Sitten Mervi esitteli: ”Tämä on ilotalo.” Opettaja kauhistui, että
miksi Mervi haluaisi asua ilotalossa, ja Mervi vastasi: ”No kun kaikki
olisi siellä niin iloisia. Minä kun olen sellainen ilotyttö.”

Muunneltua totuutta

Rikosetsivän työ ei ollut helppoa. Urani vaikein tapaus oli, kun
hovimestari löytyi murhattuna puoluejohtajien kabinetti-illallisilla.
Kaikki kertoivat, että joku henkilö oli rynnännyt kabinettiin, ampu-
nut hovimestarin ja rynnännyt pois.

Vihreiden puheenjohtaja kertoi kuulusteluissa murhaajan olleen
mies, joka oli huutanut maahanmuuttovastaisia iskulauseita. Pe-
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russuomalaisten puheenjohtaja puolestaan kertoi murhaajan olleen
ydinvoiman vastaisia iskulauseita huutanut nainen.

Kokoomuksen puhenjohtaja kertoi murhaajan huudelleen kom-
munistisia iskulauseita, ja vasemmistoliiton puhenjohtaja köyhiä
syyllistäviä iskulauseita.

Keskustan puheenjohtaja puheenjohtaja kertoi murhaajan huu-
delleen lihantuotannon vastaisia iskulauseita. Demareiden puheen-
johtajan mukaan murhaaja huusi ammattiyhdistysvastaisia isku-
lauseita, ja kristillisten puheenjohtajan mukaan saatanallisia isku-
lauseita.

Yhden asian olen oppinut etsivän työssäni: Kun ihmisten lausun-
not ovat keskenään ristiriidassa, joku valehtelee.

Feikkaamisesta

Avaan sähköpostin ja luen nimimerkki Ksantippan viestin.
Keskustelemme, onko kansan tahto mielekäs käsite. Ksantip-
pan mielestä ei. Hän perustelee mielipidettään matemaattisilla
äänestysparadokseilla. Alan kirjoittaa vastausta, jossa väitän kan-
salaiskeskustelun johdosta matemaattisten ongelmien syntyvän vain
teoriassa. Äänestäessään ihmiset tuntevat keskustelussa syntyneen
yleisen mielipiteen.

Isäni ei ymmärrä harrastustani käydä keskusteluja netissä. Hän
sanoo, että netissä ihmiset voivat esiintyä muina kuin omina it-
senään. He voivat valehdella varallisuutensa, yhteiskunnallisen ase-
mansa ja ulkonäkönsä. Isäni mielestä netissä tapaakin virtuaali-
ihmisiä.

En välitä Ksantippan yhteiskunnallisesta asemasta tai varalli-
suudesta. En ole edes nähnyt Ksantippan valokuvaa. Minulle mer-
kitsee se, että Ksantippa on tiedonjanoinen, nopeaälyinen ja hyvä
keskustelija. Älykkyyttä ei pysty netissäkään feikkaamaan.

484



Kidnappaus

Vesa: Haloo.

Kidnappaaja: Olemme kidnapanneet poikasi Kimmon. Maksa sa-
dantuhannen euron lunnaat, niin saat hänet takaisin.

Vesa: Kimmo on hankala lapsi, aina kiukuttelemassa. Itse asiassa
en halua häntä takaisin. Voitte tehdä hänellä niin kuin haluat-
te.

Kidnappaaja katkaisee puhelun.
—

Poliisi: Haloo.

Vesa: Poikani on kidnapattu. Kidnappaajat soittivat juuri äsken
numerooni. . .

—

Vesa: Haloo.

Kidnappaaja: Joko on ääni tässä kahdessa vuorokaudessa muuttu-
nut kellossa? Saat poikasi takaisin sadastatuhannesta eurosta.

Vesa: Olen miettinyt asioita. Ilmaiseksi en häntä ota takaisin, mut-
ta suostun ottamaan hänet, jos maksatte minulle tuhat euroa.

—
Muutaman tunnin kuluttua poliisi löysi Kimmon harhailemasta

eräältä varjoiselta kujalta. Niin Vesa sai rakkan lapsensa takaisin
maksamatta penniäkään.
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Oma etu

Heikki: Miksi ihmisten pitää olla epäloogisia? Joudun aina
kärsimään muiden epäloogisuudesta.

Silja: Olisiko parempi, että kaikki olisivat täysin loogisia? Sittenhän
kukaan ei välittäisi sinusta, kun kenelläkään ei olisi sydäntä.

Heikki: Kyllä kaikkien ihmisten etuakin voi ajaa loogisesti. Ei lo-
giikka kerro, pitääkö ihmisistä välittää.

Silja: Onhan se huomattu, että ne, jotka ajattelevat loogisesti, aja-
vat omaa etuaan.

Heikki: He ovat sitten sen harhan vallassa, että oman edun ajami-
nen olisi loogista.

Silja: Ei edes yksikään filosofi ole samaa mieltä kanssasi.

Heikki: Näkemykseni on suora sovellutus Humen giljotiinista. Kos-
ka faktoista ei voi loogisesti päätellä arvoarvostelmia, sama
koskee myös arvoarvostelmaa ’Oma etu on tavoittelemisen ar-
voinen.’

Eettisestä relativismista

Silja: Absoluuttisia moraalinormeja ei ole, vaan jokaisella kult-
tuurilla on omat eettiset sääntönsä. Kolonialistit eivät
ymmärtäneet tätä levittäessään kristillistä etiikkaa ympäri
maailman. Ei kristillinen moraali ole arvokkaampi kuin muut
eettiset järjestelmät.

Heikki: Entäs kuolemanrangaistus? Monet kulttuurit hyväksyvät
kuolemanrangaistuksen.

Silja: Se on heidän moraalinsa mukaan oikein.
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Heikki: Sinustako olisi väärin eurooppalaisilta kampanjoida kuole-
manrangaistuksen poistamiseksi arabimaissa?

Silja: Ei meillä ole mitään oikeutta tuputtaa omaa moraaliamme
arabeille.

Heikki: Eurooppalaisen kulttuurin mukaan eurooppalaisten on
kampanjoitava kuolemanrangaistuksen poistamiseksi globaa-
listi. Eivätkö eurooppalaiset saa toimia oman kulttuurinsa mu-
kaan?

Silja: Kyllä, omissa sisäisissä asioissaan.

Heikki: Haaa! Hyväksyt siis absoluuttisen eettisen periaatteen ’Jo-
kaisen kulttuurin on annettava elää omien normiensa mukaan.’

Markkinointikikka

Haastattelija: Teillä on siis hevibändi...

Lare: Kikkelihevibändi!

Haastattelija: Siis hevibändi Party Animal. Te järjestitte keikan,
jolle ette halunneet naisia yleisöön.

Lare: Se oli markkinointikikka. Onnistui yli odotusten.

Haastattelija: Mistä oli kyse?

Lare: Me ilmotettiin hyvissä ajoin, että keikka on naisilta kielletty.
Feministit rupes keskustelupalstoillaan urputtaa siitä, että se
on tasa-arvon vastaista. Me pidettiin kiinni siitä, että keikka
on vaan miehille. Sit siinä keikkapaikan ulkopuolella oli kakssa-
taapäinen naisten mielenosotus. Viime hetkellä me sanottiin,
että mielenosottajat voitti, naisetkin pääsee ineen. Liput on
kakskymppiä.

Haastattelija: Miksi teitte niin?
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Lare: Tavallisesti meidän keikalle myydään sata lippua. Nyt meni
kolmesataa, kun ne mielenosottajat lasketaan mukaan.

Paperi

Kapa ja Lari olivat kaksoset. Kapa oli käynyt tunnollisesti lukiota,
kun taas Lari oli keskittynyt ryyppäämiseen ja rälläämiseen. Parhail-
laan vietettiinkin Kapan ylioppilasjuhlia. Lari kömpi huoneestaan ja
katsoi Kapan tutkintotodistusta.

”Että tämmösen paperin sait. Vittu jätkä puursi kolme vuotta,
eikä muuta kostunu kuin tällaisen paperin.”

Lari istui tietokoneen ääreen. Hetken päästä tulostimesta tuli a4-
arkki, jossa pornotähtönen levitteli alapäätään.

”Kattokaa, toinen paperi, eikä menny kolmea vuotta. Ja kova
paperi onkin. Kumpaa kattelisitte mieluummin, tollaista, mitä siinä
lukee. . . ’Yli. . . oppilas. . . tutkinto. . . todistus’ vai Penny Boobsia?”

”Mun kaveri on töissä paperitehtaalla, ja siellä joka äijä tekee
kuustuhatta paperiarkkia päivässä. Ja tolta yheltä meni kolme vuot-
ta yhteen paperiin.”

Uskonkriisi

Mihin Jeesuksen ristinkuolemaa tarvittiin? Kaikkivaltiaana Jumala
olisi voinut antaa synnit anteeksi ihan tuosta vaan, ilman verenvuo-
datusta. Ei, Saatana laittoi tuon ajatuksen mieleeni. Ehkä ajatus
kaikkoaa, jos hyräilen jotain laulua. ’Ole kanssani Herra Jeesus, tule
siunaa päivän...’

Ei, ei se auta. Ristinkuoleman tarpeettomuus vaikuttaa vakuut-
tavalta. Jos uskon niin, olen huono kristitty, kun uskon väärin, toisin
kuin seurakuntamme opettaa. Minun on uskottava, että ihmiskunta
on niin syntinen, että veriuhri tarvittiin. Silloin uskon oikein ja olen
hyvä kristitty.
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Logiikka sanoo, ettei mikään syntimäärä voi olla liian suuri Ju-
malan äärettömälle armolle. Paholainen on logiikan mestari. On us-
kottava lapsen lailla, sydämellä, kyseenalaistamatta. Kuinka pystyi-
sin siihen...

Filosofin torni

Filosofi leikki lapsensa kanssa rakennuspalikoilla. He rakensivat
niistä tornin. Sitten lapsi romautti sen.

”Äsken torni oli olemassa”, filosofi mietti, ”mutta enää ei. Silti
kaikki palikat, joista torni muodostui, ovat yhä olemassa.”

”Tornin on siis oltava jotain enemmän kuin palikat”, filosofi miet-
ti. ”Mutta ei, ainoat osat, joista torni koostui, olivat palikoita.”

”Palikat ovat neliskulmaisia”, ajatus jatkui. ”Ne eivät ole tor-
nimaisia. Ehkä tornissa oli palikoiden lisäksi tornimaisuutta. Mutta
ei, kun rakensimme tornia, laitoimme vain palikoita pinoon. Emme
laittaneet mitään tornimaisuutta palikoiden väliin.”

Filosofin vaimo saapui katsomaan leikkejä, ja filosofi kertoi miet-
teistään vaimolleen. Vaimo vastasi: ”Tornimaisuus on yksinkertai-
sesti sitä, että palikat ovat päällekkäin.”

Pelko

Rauno ei ollut koskaan yksin. Hän asui yksin, mutta heti herättyään
hän meni kantakahvilaan aamupalalle. Päivätkin hän vietti kanta-
kahviloissaan. Aina kun mahdollista, hän pyysi jonkun tuttavan tai
kaverin seurakseen. Illalla hän oli asunnossaan tai jonkun kaverinsa
luona, kuitenkin aina jonkun tuttavansa seurassa.

Eräänä iltana Rauno oli kutsunut kaverinsa kylään. Kaverin teh-
dessä kymmeneltä lähtöä Rauno pyysi tätä jäämään vielä pariksi
tunniksi.

”Pelkäätkö olla yksin?” kaveri kysyi.
”Pelkään murhaa”, Rauno vastasi.
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”Kuka sinut nyt haluaisi murhata?” kaveri kysyi.
”Pelkään, että joku tuttuni tai naapurini murhataan ja minua

syytetään aiheetta siitä”, Rauno vastasi.
”Mitä seura siihen auttaa?”
Rauno sanoi: ”Pitäähän minulla olla alibi.”

Tinkimislisä

Make: Puhuttiin autokaupoista.

Pera: Joo, kahdella tonnilla lähtee, kuten sovittiin puhelimessa.

Make: Katsotaanpa. . . Vähän on helmat ruosteessa. Tarjoan 1500.

Pera: Sovittiin kaksi tonnia.

Make: Yli 1700:n en voi mennä.

Pera lähtee kävelemään pois.

Make: Olkoon, hyvä on, olkoon kaksi tonnia.

Pera: Nyt se on 2100.

Make: Justhan sä sanoit, että tän arvo on sulle kaksi tonnia. Mikä
se sata euroa on?

Pera: Se on tinkimislisä.

Make: Ei semmosta olekaan.

Pera: Mua vituttaa kuunnella sun tinkimistä ja tahdon siitä kor-
vauksen.

Make: Hei kamoon, saat kaksi tonnia.

Pera: Lisää tinkimistä. Hinta nousi just 2200:aan, ja nousee kohta
lisää.

Make: Hrph. . . Tossa 2200.
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Laavalamppu

Josefiina katsoi laavalamppua. Vahakuplat kohosivat ja
jäähdyttyään painuivat lampun pohjalle. Josefiina ajatteli, että
laavalamppu on insinööritaidon tulos. Luonnossa ei esiintynyt vahaa
lasikuvuissa, joita lämmitettiin alhaalta käsin.

Silti laavalamppu ei ollut sellainen millintarkka kellokoneisto,
joksi teknologia usein mielletään. Josefiina ajatteli, että insinööri ei
ollut ohjelmoinut lamppuun, että juuri sillä ja sillä hetkellä nousee
sen ja sen kokoinen vahamöykky.

Oliko se luontoa? Josefiina epäröi ja katsoi, kuinka kelluva va-
hamöykky tiputti pienempiä möykkyjä alaspäin. Insinööri ei ollut
ohjelmoinut sitä. Insinööri oli vain laittanut lämmönlähteen vahan
alle. Ihminen oli luonut lasikuvun sisään suotuisat olosuhteet, mut-
ta yksityiskohdat, jotka noissa olosuhteissa tapahtuivat, eivät olleet
ihmisen hallinnassa.

Ekosysteemi

Karl oli uuden mobiilikäyttöjärjestelmän lanseeraamistilaisuudes-
sa. Hän oli johtanut käyttöjärjestelmän suunnittelutyötä. Karl oli
pitänyt huolen siitä, että käyttöjärjestelmässä ei ollut haavoittu-
vuuksia hakkereiden hyödynnettäväksi, ja että se oli appsien ke-
hittäjille houkutteleva alusta.

Ennen oltiin puhuttu siitä, kuinka insinöörityön ansiosta ihminen
valloittaa luonnon. Jopa atomi oli valjastettu ihmisen palvelukseen.
Eiffel-torni kohosi edelleen Pariisissa muistona noista ajoista.

Karl oli insinööri, mutta hän ei kamppaillut luontoa vastaan. Hän
kamppaili muita ihmisiä vastaan. Hänen vastustajiaan olivat hakke-
rit, jotka etsivät haavoittuvuuksia käyttöjärjestelmästä ja yrittivät
kaapata hänen suunnittelemansa puhelimet. Vastustajia olivat myös
kilpailevien käyttöjärjestelmien kehittäjät. Tilaa kaikille ei ollut, ja
kilpailu appsien kehittäjien ja kuluttajien sieluista oli armotonta.
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Aktivointia

”Mene lusmu siitä töihin”, naapurin ekonomi tiuskaisi Joonakselle
tämän kävellessä postilaatikolle.

Joonas ajatteli, että yksinkertainen oikeustajukin sanoi, että
jos ihmiseltä vaaditaan jotain, on hänelle annettava mahdollisuus
täyttää vaatimus. Joonas oli pitkäaikaistyötön, eikä kukaan ha-
lunnut palkata pitkäaikaistyöttömiä. Kun yhteiskunta kerran vaa-
ti jokaista elättämään itsensä työllä, sen oli tarjottava kaikille pal-
kallisia töitä. Jos taas kaikille ei pystynyt tarjoamaan töitä, oli
hyväksyttävävä työttömyyspäivärahalla eläminen.

Joonas otti postit laatikosta. Työkkäristä oli tullut kirje, var-
maan ilmoitus palkattomasta työelämäkokeilusta. Työkkäri rankaisi
Joonasta palkattomalla orjatyöllä siitä, että muut eivät halunneet
palkata häntä. Miksei yhteiskunta tehnyt sitä ainoaa työttömien ak-
tivointitoimenpidettä, joka oli eettisesti kestävällä pohjalla: Tarjon-
nut palkallisia töitä?

Vähimmät veljet

Hienostorouva: Käyn viikoittain jakamassa ruokaa spurguille.

Filosofi: Sehän on hienoa. Eivätkö spurgut ällötä sinua?

Hienostorouva: Kyllähän ne ällöttävät. Ne haisevat. Pilaavat itse
oman elämänsä juomalla tenua. Pidän aina mielessäni Jeesuk-
sen sanoja: ”Kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun
vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.”

Filosofi: Spurgut ovat siis sinulle väline Jeesuksen palvelemiseksi?

Hienostorouva: Kyllä.

Filosofi: Eräs suuri filosofi sanoi kerran: ”Kohtele aina toista ih-
mistä päämääränä sinänsä, älä välineenä.”
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Hienostorouva: Kaikkea sitä. . . kenelle muka spurgujen hyvin-
vointi voisi olla päämäärä sinänsä? Nehän löyhkäävät tentul-
le, kusevat housuunsa, eivät peseydy, ja örisevät niin, ettei saa
selvää. Tälläisten. . . olentojen hyvinvoinnin pitäisi olla muka
itsetarkoitus!

Eri asia

Kalevi oli ystävänsä Kristiinan kanssa Kristiinan tuttavan luona.
Tuttava oli naiseksi pukeutunut mies, joka yritti flirttailla Kalevin
kanssa. Perinteisenä heterona Kalevi koki transseksuaalin lähentelyt
vaivannuttaviksi. Sohvalla tuttava kiersi kätensä Kalevin harteille.

”Näpit irti!” Kalevi huusi.
”Hei, relaisit vähän, kun viehättävä nainen tulee tekemään tut-

tavuutta”, Kristiina sanoi. ”Taidat olla transfoobinen.”
Niin Kalevi sitten joutui sietämään transseksuaalin lähentelyt.

Illalla Kalevi ja Kristiina istuivat kapakassa, kun Kalevin ystävä
Reiska saapui paikalle ja kiersi kätensä Kristiinan olkapäille.

”Näpit irti!” Kristiina huusi ja sätti Reiskan niin pa-
hanpäiväisesti, että tämä vaihtoi pöytää.

”Relaa vähän, vai miten se menikään”, Kalevi sanoi.
Kristiina tiuskaisi: ”Se on eri asia!”

Rohkea

Emilia oli viisivuotias pikkutyttö, jolla oli vuotta vanhemmat sisa-
rukset, kaksoset Eemeli ja Sonja.

Kerran oli satanut, kun lapset menivät ulos. Äiti oli kieltänyt
lapsia hyppimästä kuralammikoissa, mutta siitä huolimatta Eemeli
ja Sonja menivät hyppimään kuralammikoihin. Emilian olisi tehnyt
mieli tehdä samoin kuin vanhemmat sisaruksensa, mutta häntä pe-
lotti, että äiti näkee ja suuttuu.
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Niinpä Emilia katsoi sivusta, kun isommat lapset pitivät haus-
kaa. Emiliaa keljutti. Hän jäi paitsi hauskasta, mutta äidin suuttu-
misen pelko esti häntä osallistumasta.

Sitten äiti tuli ulos ja torui vihaisena Eemeliä ja Sonjaa kuralam-
mikoissa hyppimisestä. Emilialle äiti sanoi vain: ”Olitpa sinä rohkea
kun uskalsit tehdä toisin kuin vanhemmat sisaruksesi.”

Älä lausu...

Yläbaman osavaltiossa vuonna 2015.
Hyvämaineiselle asuinalueelle oli muuttanut satanistipariskun-

ta. Pariskunta pukeutui mustiin, piti kauloissaan väärinpäin olevia
ristejä ja oli muutenkin provosoivan näköinen. Eipä aikaakaan, kun
asuinalueella alkoi liikkua huhuja, että pariskunta käyttää huumeita
ja uhraa pikkulapsia Saatanalle. Tämä ei pitänyt paikkaansa, vaan
pariskunta oli kallellaan filosofiseen satanismiin.

Seuraavana sunnuntaina pappi aloitti saarnansa: ”Asuinalueel-
lemme on muuttanut pariskunta, joka myy ja käyttää huumeita ja
uhraa pikkulapsia Saatanalle. Heidät pitää saada häädettyä. Tehkää
heistä ilmoituksia poliisille älkääkä puhuko heidän kanssaan. Anta-
kaa heidän ymmärtää, etteivät he ole tervetulleita.”

Pappi jatkoi: ”Sitten siirrymmekin päivän varsinaiseen ai-
heeseen. Se on kahdeksas käsky: Älä lausu väärää todistusta
lähimmäisestäsi.”

Päätös

Kimmo makasi sairaalassa tuskissaan. Hänellä oli laajalle levinnyt
syöpä. Hänellä oli ehkä kuusi kuukautta elinaikaa, mutta millaista
elämää se olikaan. Hän virui vuodeosastolla, jossa telkkari oli ainoa
virike. Toisaalta, ei hän kivultaan olisi kuitenkaan pystynyt keskit-
tymään mihinkään. Kimmo ajatteli, että parempi olisi kuolla kuin
elää elämän irvikuvaa.
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Kimmo avasi telkkarin. Puoli yhdeksän uutiset olivat alkamas-
sa. Ruutuun tuli kristillisdemokraattinen pääministeri, joka sanoi:
”Olemme päättäneet olla sallimatta eutanasiaa. Ihmisellä ei ole oi-
keutta päättää elämästä ja kuolemasta.”

Kimmo ajatteli, että pääministeri oli juuri tehnyt hänen puoles-
taan päätöksen koskien hänen elämäänsä ja kuolemaansa. Jos Kim-
mo olisi saanut tehdä päätöksen itse, hän olisi päättänyt toisin.

Messias

Juudeassa asui viisas mies, joka jakeli neuvojaan. Kerran eräs rikas
mies tuli kysymään.

Rikas mies: Eilen yksi tyyppi väitti itseään messiaaksi ja vaa-
ti minua luopumaan omaisuudestani ja seuramaan itseään.
Pitäisikö minun tehdä niin?

Viisas mies: Jos hän todella on messias, sinun pitäisi tehdä niin.
Jos taas hän on valemessias, niin ei pitäisi.

Rikas mies: Onko hän todella messias?

Viisas mies: Minä en tiedä.

Rikas mies: Omaisuudesta luopuminen olisi niin vastenmielistä,
että kai hän on sitten valemessias.

Viisas mies: Hän joko on tai ei ole messias ihan riippumatta siitä,
kuinka vastenmieliseltä sinusta tuntuu luopua omaisuudestasi.
Tunteesi eivät määrää, mikä on totta.

Korpifilosofi

”Asiantuntijan mittaritieto johtaa pinnalliseen ajatteluun. Sillä ei
tavoiteta syvää totuutta”, Karri kirjoitti työstämäänsä kirjaan. Hän
julkaisisi sen varmaan omakustanteena. Karri oli kuusikymppinen
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korpifilosofi, joka oli aina kulkenut omaa tietään. Hän ei koskaan
ollut kokenut teknologistunutta yhteiskuntaa omakseen, vaan oli
eräoppaan työnsä ohessa kehitellyt ajatuksiaan siitä, että totuuden
näkee sydämellä toisin kuin tiede- ja teknologiaeliitti ajatteli.

Karri ei ollut huomannut, että aika oli ajanut ohi asiantun-
tijavallan palvomisesta. Netissä ihmiset kieltäytyivät rokotuksista,
suosittelivat toisilleen ihmedieettejä, kielsivät ilmastonmuutoksen ja
äänestivät populisteja, jotka vetosivat kansan tahtoon eliittejä hauk-
kuen. Musta tuntuu -ajattelu oli saanut jalansijaa, eikä Karri olisi
löytänyt kaipaamaansa syvällistä totuutta näidenkään ihmisten kes-
kuudesta.

Markuksen maailma

”Olen utilitaristi”, Markus sanoi. ”Sääntöetiikkasi on yksinkertaises-
ti väärässä.”

”En minä ymmärrä tuollaisista filosofioista mitään”, äiti vastasi.
”Mutta et sinä voi hillua kaupungilla kolmeen yöllä.”

Elettiin 90-lukua. Oli varsinainen filosofiabuumi. Esa Saarinen
näkyi telkkarissa harva se päivä, ja naistenlehdetkin julkaisivat artik-
keleja filosofiasta. Hittiromaani Sofian maailma esitti filosofian totut-
tujen ajatusrakennelmien kyseenalaistajana, ja kenellä tahansa oli
mahdollisuus kehittää oma filosofinen ajattelutapansa. 16-vuotiaalle
Markukselle filosofiasta oli tullut teinikapinoinnin keino.

”Kiinnität huomiota vain yksityiskohtiin”, Markus jatkoi. ”Pitää
katsoa kokonaisuutta. Hyvä ratkaisu on se, jonka kokonaisseurauk-
set ovat parhaat. Sosiaalisten suhteideni kehityksen kannalta on
välttämätöntä, että minulla ei ole kotiintuloaikoja.”

”Olepa nyt hiljaa”, äiti napautti. ”Kotiintuloajat pysyvät.”

Valloitus

Pienessä puistossa oli vierekkäin kolme penkkiä. Yhdellä niistä alkoi
istua usein spurguja, ja kunnolliset ihmiset alkoivat karttaa penk-

496



kejä. Spurgut olivat heistä epäesteettisiä, ja heitä pelotti, että jos he
istuisivat penkeillä, spurgut ottaisivat heihin öristen kontaktia.

Kunnolliset ihmiset alkoivat puhua keskenään, että spurgut
olivat valloittaneet penkit. Kaupunginosalehteenkin kirjoitettiin
spurgujen puistonvalloitusta vastustava mielipidekirjoitus.

Spurgut eivät kokeneet valloittaneensa yhtään mitään. Puistonpen-
kit olivat kenen tahansa käytettävissä, ja spurgut lukivat itsensä
joukkoon ’kuka tahansa’. Puistossa oli aina kaksi penkkiä vapaana,
eikä spurguilla ollut mitään sitä vastaan, että kunnolliset ihmiset
olisivat tulleet istumaan niille.

Eihän se ollut spurgujen vika, että muut eivät tahtonet olla
heidän lähellään.

Paita

10-vuotias Emmi oli saanut uuden, hienon paidan.
”Missäs paitoja tehdään?” äiti kysyi Emmiltä.
”Niitä tehdään isossa paitatehtaassa”, Emmi vastasi. ”Siellä

on paidantekokoneita, jotka tekee paitoja. Paitatehtaasta paidat
viedään kauppaan, ja ihmiset ostaa niitä.”

Äiti pörrötti Emmin vaaleaa päätä.

Kalkuttalaisessa hikipajassa 10-vuotias Drishya istui ompelukoneen
ääressä. Hän oli ommellut paitoja jo kahdeksan tuntia, joten häntä
väsytti, mutta päivän urakkaa oli vielä neljä tuntia jäljellä. Drishya
mietti, jos hidastaisi tahtia, mutta silloin hänen pomonsa saattaisi
huomata sen ja antaa piiskaa. Drishya oli suunnitellut karkaamista,
mutta hänellä ei ollut muuta paikkaa minne mennä. Hikipajasta sai
ainakin ruokaa ja yösijan. Kadulla toimeentulo olisi epävarmempaa.
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Kaulaliina

Tammikuun alussa esikoulu oli taas alkanut, ja Petra puhui eska-
rin pihalla muiden tyttöjen kanssa joululahjoista. Petra oli saanut
barbeja, nukenrattaat, pehmokoiran, värityskirjoja, pari kuvakirjaa
ja suklaata. Vaatteitakin hän oli saanut, mutta hän ei pitänyt niitä
oikeina joululahjoina.

”Minä sain kaulaliinan”, Reetta sanoi.
Petra katsoi Reettaa säälien. Joskus hän oli kadehtinut Reettaa,

koska tällä oli niin lyhyt eskarimatka. Reetta asui kerrostalossa eska-
rin vieressä. Kaupungin vuokrataloksi isä Reetan asuintaloa nimitti.
Petra itse asui kauempana, omakotitalossa.

Petra ajatteli, että ehkä tuhmat lapset saavat Joulupukilta
kaulaliinoja ja kiltit leluja. Reetta riehui, kun eskarissa tehtiin
tehtäväkirjaa, ja olipa hän useaan otteeseen lyönytkin muita tyttöjä
eskarissa.

Ex-punapaita

Jari kirjoitti sananvapautta puolustavaa blogitekstiä. Hänen mie-
lestän sananvapauden kuului olla absoluuttinen: Kansanryhmiä tuli
saada solvata, ja imaamien tuli saada julistaa länsimaiden olevan
Saatana.

Jari oli koko elämänsä ollut eri mieltä kuin muut. Siksi hänelle
tärkein arvo oli yksilön vapaus saada olla mitä hän on.

Nuorena Jari oli ollut kommunisti. Häntä oli kiehtonut ajatus,
että yhteiskunta rakentuisi yhteistyölle kilpailun sijaan. Siinäkin oli
ollut kyse poikkiteloin asettumisesta ympäristön kanssa. Neuvosto-
liitto oli juuri silloin kaatunut.

Vasta nyt Jari tajusi, että kommunismi soti kaikkea vastaan, mi-
hin hän uskoi. Neuvostoliitossa ihmiset oli, yhteiskunnan läpäisevällä
propagandalla, yritetty ahtaa uuden neuvostoihmisen muottiin.

Olisiko utopia mahdollinen ilman konformiteettivaatimusta?
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Raukkamainen

Abdullah ajoi pakettiautolla kohti Tampereen keskustaa. Hän oli
päättänyt tehdä iskun ISISin nimiin, ajaa auton väkijoukkoon.

Vähän ennen liittymää Abdullh epäröi. Hän voisi jatkaa mat-
kaansa moottoritietä ja peruuttaa iskun. Hän oli vakuuttunut iskun
oikeutuksesta, mutta hänen oma tulevaisuutensa huolestutti häntä.
Poliisit jahtaisivat häntä iskun jälkeen, ja kiinnijääminen ja pitkä
vankilatuomio oli käytännössä varma. Abdullah ajatteli, että hän
taistelisi poliiseja vastaan ja saisi surmansa mielummin kuin meni-
si vankilaan, vankilat pelottivat häntä. Toisaalta kuolemakin pelotti
häntä.

Abdullah rohkaisi mielensä ja suuntasi liittymästä kohti keskus-
taa. Hän tekisi iskun.

Pääministeri hälyytettiin kesken saunaillan antamaan lausuntoa
terrori-iskusta. Hän sanoi mikrofoniin: ”Tuomitsen jyrkästi tällaisen
raukkamaisen terroriteon.”

Lähellä toisiaan

Ateisti: Jumalaa ei ole olemassa.

Agnostikko: Mistä sinä tuollaista voit tietää?

Ateisti: Tiede on paras olemassaoleva tieto, eikä tieteellisin mene-
telmin ole löydetty viitteitä Jumalasta.

Agnostikko: Tiedekin on joskus erehtynyt. On sinun myönnettävä,
että on edes pieni mahdollisuus jonkin Jumalaksi luettavan
olennon olemassaololle.

Ateisti: Mahdollisuus on niin häviävän pieni, että se voidaan jättää
huomiotta.
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Agnostikko: Mahdollisuus on tosiaan pieni, että olisi olemas-
sa jotain inhimillisen jumalkäsityksen mukaista. Ihmisen
käsityskyky on niin rajoittunut.

Ateisti: Evidenssiä sellaisen olemassaolosta ei ole.

Agnostikko: Ero välillämme ei taida olla suhtautumisessamme
Jumalan olemassaoloon vaan suhtautumisessamme tietoon
yleensä. Sinä konstruoit todellisuutesi havaintojen pohjalta, ja
minä yritän pohtia todellisuutta sinänsä.

Anatomic

Tunturissa Jukka tapasi äijänkäppänän kulunut putkirinkka
selässään.

”Ai sullakin on putkirinkka”, äijänkäppänä aloitti. ”Anatomic-
rinkat onkin repputeollisuuden salajuoni. Ne hajoaa heti, niin saa-
daan ihmiset ostamaan lisää rinkkoja. Monet on repputehtailijoiden
talutusnuorassa ja raahaa anatomic-rinkkaa, vaikka putkirinkka on
ystävällisempi selällekin.”

Jukalle rinkkamallilla ei ollut väliä, mutta pari hänen kaveriaan
oli testattuaan molempia malleja päätynyt anatomic-rinkan kannal-
le.

”Kuinka tyypillistä äijänkäppänän argumentaatio onkaan tälle
ajalle!” Jukka mietti. Rokotteidenvastustajat pitivät rokotteita
lääketehtailijoiden salajuonena, ilmastoskeptikot pitivät ilmastova-
roittelua tutkijoiden kikkana nyhtää tutkimusapurahoja, ja gmo:n
vastustajat uskoivat kannattajien olevan geeniteollisuuden talutus-
nuorassa.

Miksi nykyihmisen oli mahdotonta uskoa, että joku saattoi tulla
hänen omistaan poikkeaviin johtopäätöksiin vilpittömästi ja puhtain
tarkoitusperin?
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Ei saa sanoa

Kymmenvuotias Tuikku sanoi kaverilleen: ”Leikitään sellaista, että
ei saa sanoa hiekka.”

”Joo.”
”Mitä on maassa uimarannalla?”
”Santaa”, kaveri vastasi.
”Entä mitä on tässä pihalla jalkojemme alla?”
”Soraa”, kaveri vastasi. ”Entä mikä on hienompaa kuin sora?”
”Hiesu”, Tuikku sanoi.
”Sä sanoit hiekka!” kaveri julisti voitonriemuisena.
”Ite sanoit just nyt!” Tuikku vastasi. ”Minä sanoin hiesu.”
Hyppäämme ajassa eteenpäin ja katsomme, kun kaksikym-

mentäviisivuotias Tuikku kirjoittaa blogiaan.
”Nämä Hakkaraisen neekeriukkopuheet ovat loukkaavia. Ikään

kuin tällä persu-ukolla ei olisi mitään käsitystä, mikä on sopivaa.
Ensinnäkään sanaa neekeri ei pitäisi käyttää ollenkaan. Tällä sa-
nalla on sellainen historiallinen painolasti, että se on väistämättä
äärimmäisen loukkaava tummaihoisia kohtaan.”

Pieni peliongelma

Hoitaja: Terve, Urmas, kertoisitko, miksi olet täällä.

Urmas: Lainasin 30000 Venäjän mafialta ja hävisin rahat kasinolla.
Viikko sitten mafia ilmoitti, että jos en maksa viikon kuluessa,
he tappavat minut.

Hoitaja: Ensin sinun on myönnettävä, että sinulla on peliongelma
ja päätettävä, että haluat parantua siitä.

Urmas: Minulla on peliongelma ja haluan parantua.

Hoitaja: Tietääkö perheesi pelaamisestasi?

Urmas: Ei.
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Hoitaja: Pelaamisesi varmasti aiheuttaa perheellesi taloudellisia
ongelmia. Paranemisesi on saanut hyvän alun, kun myönsit,
että sinulla on peliongelma. Perheelle kertominen ja anteek-
sipyyntö on seuraava askel. Ota se, ja tavataan ensi viikolla
uudestaan.

Venäjän mafia kuitenkin murhasi Urmaksen ennen kuin tämä
ehti kertoa perheelleen.

Lautapelikeräilijä

”Sami, sinä kun keräilet noita lautapelejä, niin pelaapa jotain
meidän lasten kanssa.”

”Ok. . . Istukaa. . . Tämä peli on Torture. Se sijoittuu keskiaikai-
seen vankityrmään. Alussa jokaiselle pelaajalle annetaan viisi rau-
taneitokorttia. . . Hei, kortteja ei saa taivuttaa. Pidä niitä kauniisti
kädessä. . . jokainen saa myös kymmenen tällaista venytyspenkki-
tokenia. . . Hei, älä pudottele tokeneita lattialle. . . Vuoron alussa
täydennetään käsi viiteen rautaneitokorttiin. Sitten lasketaan rau-
taneitokorttien pistearvot yhteen ja katsotaan, saako venytyspenk-
kitokenin laudalle. Minä sain. Sinun vuorosi. . . hei, et sinä saa lait-
taa venytyspenkkitokenia laudalle, kun rautaneitopisteidesi summa
on vain 73. . . älä leiki niillä tokeneilla tai ne putoavat lattialle ja
häviävät. . . ”

”Kyllä lautapelit sopivat paremmin aikuisille kuin lapsille”, Sami
ajatteli.

Keinot pyhittävät tarkoituksen

Olette ehkä kuulleet ”Tarkoitus pyhittää keinot” -ajattelusta. Aske-
leen pidemmälle oli astunut Veijo Kankkunen. Hän harrasti ”Keinot
pyhittävät tarkoituksen” -ajattelua. Veijo toimi niin, että hän en-
sin päätti, kuinka hän haluaa asiat hoidettavan ja alkoi vasta sen
jälkeen miettiä, mitä tarkoitusta se palvelee.
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Veijo oli hyvätuloinen, joten hän kannatti matalaa verotusta ja
hyvinvointipalveluiden karsimista. Oikeuttaakseen tämään hän oli
alkanut uskomaan, että matala verotus edesauttaa yksilöiden yrit-
teliäisyyttä.

Vaimonsa esimerkkiä seuraten Veijo oli alkanut käydä seurakun-
nan kokouksissa. Nyttemmin kaikki Veijon vapaa-ajan ihmissuhteet
pyörivät seurakuntatoiminnan ympärillä, joten seurakuntatoimin-
nan lopettaminen olisi ollut vaikeaa. Niinpä Veijo uskoi, että Juma-
la on olemassa, ja seurakuntatoimintaan osallistuminen edesauttaa
hänen jumalasuhdettaan.

Ajatusloikka

”Evoluutioteoria on täynnä aukkoja”, saarnaaja Nieminen julisti.
”Yksikään ihminen ei ole nähnyt elottomasta aineesta syntyvät it-
sestään elävää. Tiede ei selitä, kuinka se on mahdollista. Siksi teismi
on parempi kuin ateismi, koska teismi selittää elämän synnyn Juma-
lan luomistyöksi.”

”Ateismin mukaan ei ole olemassa muuta kuin materiaa. Ei
mitään henkistä, ei tunteita, ei ajatuksia. Tiedekin on ajatuksia.
Ateismikin on ajatus. Näin ateismi kumoaa itsensä, kun ateismin
mukaan sitä itseään ei voi olla olemassa. Teismillä ei ole samanlaista
kumoajaa.”

”Lukekaa Raamattua, sen kautta Jumala puhuu ihmiselle.”
Yhtä asiaa Nieminen ei kuitenkaan selittänyt: Kuinka hän te-

ki päättelyaskeleen jonkunlaisen luojajumalan olemassaolosta juuri
kristinuskon Jumalan olemassaoloon?

Näyttämöteoria

Marko: Hei, olen sovinisti. Mitäs naisia te olette?

Mirja ja Ellu: Me olemme feministejä.
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Marko: Teknillisessä korkeakoulussa on kerhoja, jotka ovat vain
miehille. Mitä mieltä olette niistä?

Mirja: Se on törkeää naisten syrjintää.

Marko: Entä mitä mieltä olette kuntosalivuoroista, jotka ovat vain
naisille?

Ellu: Kyllä naisilla pitää olla mahdollisuus kuntoilla rauhassa mie-
hiltä.

—

Marko: Pitihän se arvata. Feministit vetävät kaikessa kotiinpäin.

Mirja ja Ellu: Ei ole yleistä feminismin mielipidettä. Jokaisella fe-
ministillä on omat mielipiteensä.

Mirja: Minä vastustan myös naisten kuntosalivuoroja.

Ellu: Ja minusta miehillä saa olla omat kerhonsa.

Marko: No miksi teistä oli aluksi äänessä aina se, jonka mielipide
tuki feminismiä?

Jonka Ohrana murhasi

”Taisi Parta-Kalle ennustaa kaiken väärin”, Keijo sanoi yleisessä
saunassa.

Pertti muisti toveri Viljasta. Pertti oli kommunisti. Vuonna 2017.
Pertti mietti, että 1900-luvun alkupuolella kommunistit olivat olleet
vainon kohteena. Nykyisin heitä vain pilkattiin.

”Kuule Parta-Kalle oli kaikessa oikeassa”, Pertti julisti. ”Ennusti
ihan oikein kansainvälisen kapitalismin.” Muut vastasivat naurunre-
makalla.

Viljanen oli pysynyt lujana, vaikka Ohrana oli kiduttanut häntä.
Ei ilmiantanut tovereitaan. Pertinkin oli pysyttävä lujana pilkan
edessä.
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”Samanlaista riistoa kommunismi on kuin kapitalismikin”, Keijo
sanoi pilkallisesti. ”Nähtiinhän se Neuvostoliitossa.”

Pertti mietti, mitä vastaisi. Lujana oli pysyttävä ylivallan edessä.
”Kyllä vallankumous vielä tulee”, Pertti napautti. ”Sitten raken-

namme paremman...” Lauseen loppu hukkui yleiseen naurunremak-
kaan.

Itsesensuroija

Tulen Sirpan luota. Hän on sisareni uskossa, kuulumme samaan seu-
rakuntaan. En kylläkään tiedä, kuinka kauan olemme sisaria uskossa.
Näin nimittäin Sirpan piirongin päällä, paperipinon alla R.S. Haw-
kinsin kirjan ”Jumalaa ei ole.” Jo viisi seurakuntamme jäsentä on
luopunut uskostaan luettuaan tuon kirjan.

Seurakuntamme vanhimmisto suositteli kirjan ilmestyttyä, että
sitä ei lueta. Minä aion totella suositusta, koska haluan pysyä Ju-
malan lapsena. Tuo kirja on paha, koska se houkuttelee lukijansa
syntiin.

Jos mielii taivaaseen, uskon on oltava luja. Parempi on olla luke-
matta kirjoja, jotka horjuttavat uskoa. Siksi meiltä on TV ja Inter-
netkin kielletty. Ne houkuttelevat syntiin. Usko pysyy lujana, kun
keskittyy hengellisiin asioihin.

Aikansa radikaalit

”On loukkaus transseksuaalia kohtaan käyttää hänestä nimeä, joka
hänellä oli ennen sukupuolenkorjausta”, Pilvi sanoi. ”Häntä pitää
kutsua nimellä, joka vastaa hänen todellista sukupuoltaan.”

80-luvun alussa Pilvin äiti oli ollut kadulla huutamassa anarkiaa
kiljupöhnässä, vastustamassa systeemin orjuutta.

”Alkuperäiskansojen kulttuuri tulee jättää rauhaan”, Pilvi jat-
koi. ”Enemmistö ei saa käyttää alkuperäiskansojen kulttuurisia sym-
boleja.”
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60-luvulla Pilvin isoäiti oli julistanut vapaata rakkautta. Seksu-
aalinen vapautuminen oli ollut hänen juttunsa.

”Vihapuhe täytyy kriminalisoida”, Pilvi jatkoi. ”Maahanmuut-
tajista tulee puhua vain kunnioittavasti.”’

Pilvi, hänen äitinsä ja isoäitinsä olivat olleet aikansa radikaale-
ja. Siinä missä äiti ja isoäiti olivat vaatineet lisää vapautta pienelle
ihmiselle, Pilvin aikana radikalismi oli kuihtunut ahtaaksi moralis-
miksi.

Tikkajumala

Agnostikko: On mahdollista, että jonkunlainen jumalolen-
to on olemassa, vaikka olemassaolemattomuus on to-
dennäköisempää.

Ateisti: Eikö samaa voitaisi sanoa klingoneista?

Agnostikko: Väite, että klingoneita on olemassa on yksityiskohtai-
nen, sokea arvaus ulkoavaruuden luonteesta. Todennäköisyys,
että se sattumalta osuu oikeaan on häviävän pieni, ja se voi-
daan pyöristää nollaan.

Ateisti: Eikö samaa voida sanoa jumalasta?

Agnostikko: Samaa voidaan sanoa minkä tahansa yksityiskohtai-
sen jumalkäsityksen paikkaansapitävyydestä, esimerkiksi Suo-
men luterilaisen kirkon jumalkäsityksestä. Väittämä, että jon-
kunlainen jumalolento on olemassa ei ole samalla tavalla yksi-
tyiskohtainen.

Ateisti: Kaksoisajattelua!

Agnostikko: Heitettäessä tikkaa todennäköisyys, että tikka osuu
tiettyyn pisteeseen taulussa on häviävän pieni. Kuitenkin to-
dennäköisyys, että tikka osuu tauluun on ihan järkevän kokoi-
nen.
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Olympiavoittaja

Paul oli juuri voittanut olympialaisissa kultamitalin maantie-
pyöräilyssä. Hän oli käyttänyt uutta piristettä, joka ei näy testeissä.

Paul pysähtyi miettimään. Oliko hän sittenkään oikeasti olym-
piavoittaja? ”Huijaamalla saavutettu voitto ei ole oikeasti voitto”,
hänen äitinsä oli aina sanonut, ja olihan dopingin käyttö huijaamis-
ta. Toisaalta kaikki huipulla käyttivät dopingia, joten kilpailu oltiin
oikeasti käyty siitä, kuka douppaa tehokkaimmin jäämättä kiinni, ja
tämän kilpailun Paul oli voittanut.

Piristeen takia oli ollut pieni riski, että Paul olisi kuollut ylira-
situkseen. Kun vaakakupissa oli ollut olympiavoitto, Paul oli mie-
lellään ottanut riskin. Ehkä pelin henki olisi tulevaisuudessa se,
että voiton saa suurimman kuolemanriskin ottanut, eräänlainen
venäläinen ruletti siis.

Maailmanmestaruuskisoissa

Asmo asetti revolverin ohimolleen ja painoi liipasinta. CLICK! Tyhjä
pesä oli osunut piipun kohdalle, vaikka rullassa oli kaksi panosta.

Asmo oli venäläisen ruletin maailmanmestaruuskisoissa. Eräs ri-
kas playboy järjesti sellaiset huvijahdillaan kansainvälisillä meria-
lueilla. Kolme parasta - ne jotka ottivat eniten riskejä kuolla - palkit-
taisiin kymmenellä miljoonalla dollarilla. Loput osanottajat luovut-
taisivat tai kuolisivat. Kilpailut striimattiin internetissä maksaville
katsojille, joten playboy jäisi palkintorahojen jälkeenkin voitolle.

Alussa kilpailijoita oli ollut sata. Jäljellä oli kymmenen. Asmo
oli pitkäaikaistyötön, joten hän oli päättänyt, että rahat olivat ris-
kin arvoisia. Hän laittoi revolverin rullaan kaksi panosta lisää, yh-
teensä neljä. Viisi kilpakumppania luovutti. Asmo asetti revolverin
ohimolleen ja veti liipasimesta. BANG!
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Maailma muuttuu

Markku luki lehdestä uutisen, että Suomeen on tulossa pakolaisvirta
lähi-idästä ja Afrikasta.

”Mitä lie kepulityyppejä”, Markku ajatteli. ”Eivät ne edes osaa
työtä tehdä.”

Markku muisteli kansakoulunopettajaansa, joka oli aina painot-
tanut, kuinka ahkera ja rehellinen suomalainen kansanluonne oli.
Nyt tänne haalittiin porukkaa, joka ei kuulunut tähän ahkeraan ja
rehelliseen kansaan. ”Neekerit ovat iloluonteista kansaa, jolle omi-
naista on rytmimusiikki”, oli lukenut Markun kansakoulun maantie-
don oppikirjassa. ”Mitenkähän ne rytmimusiikin avulla meinaavat
pärjätä raksalla tai risusavotassa?” Markku mietti.

”Nykyään pitäisi olla suvaitsevainen, toivottaa tulijat tervetul-
leeksi”, Markku ajatteli. ”Pitää heitä suomalaisina parin vuoden
oleskelun jälkeen”, ja ajatus jatkui: ”Niinköhän kansanluonne muut-
tuu parissa vuodessa iloluontoisesta ahkeraksi?”

Pata ja kattila

Jackin tyttöystävä oli murhattu. Murhaaja oli ollut julma sadisti,
joka oli saanut nautintoa kiduttaessaan Jackin tyttöystävää ennen
tämän kuolemaa.

”Hän ei saanut tyttöystäväni kuolemasta mitään, esimerkiksi ra-
haa”, Jack mietti. ”Hän sai vain henkisen tyydytyksen siitä, että
tyttöystävä kärsi ja kuoli.”

”Millainen ihminen saa nautintoa toisen kärsimyksestä?” Jack
mietti. ”Sellaisen ihmisen on oltava yksinkertaisesti paha. Kyllähän
normaali ihminen toivoo, että kaikilla menisi hyvin.”

Aikaa myöten poliisi sai murhaajan kiinni. ”Toivon kuolemantuo-
miota”, Jack sanoi reportterille haastattelussa.

Oikeudessa tuomari tuomitsi murhaajan kuolemaan, ja Jackin
täytti hyvänolontunne. ”Onpa hyvä, että murhaaja saa kärsiä kym-

508



menen vuotta kuolemansellissä ja menettää henkensä sen jälkeen”,
Jack mietti mielissään.

Ne piittaamattomat

”Homous on iljettävää!” Asser julisti. ”Homous on vastoin luon-
nonjärjestystä!”

”Eikö homous olekin iljettävää?” Asser kysyi ohikulkijalta.
”Ei homot minua häiritse”, ohikulkija vastasi ja jatkoi matkaan-

sa.
”Näinkö itsekeskeistä nykyaika on?” Asser ajatteli. ”Kun homot

ei häiritse itseä, niin homoudelle ei tehdä mitään. Onpa piittaama-
tonta porukkaa. Ei nykyään välitetetä yleisestä edusta. Välitetään
vain siitä, häiritseekö homot itseä. Ennen vanhaan ajateltiin myös
yhteiskunnan parasta. Nyt homot hilluu vapaasti, eikä kukaan piit-
taa, kunhan ei itseä häiritse.”

”Entä murhamiehet sitten?” ajatus jatkui. ”Hyväksyykö nykyih-
minen senkin, että murhamiehet juoksee vapaana, kunhan ei vaan
itseä murhaa. Kunhan murhaa muita niin hiljaa, että uhrin tuskan-
huudot eivät itseä häiritse.”

Kutsuilla

Virpi: Hei, olen matemaatikko.

Repa: Ai, jaha. Minä olen tavallinen ihminen.

—

Markku: Hei, olen Markku. Olen säveltäjä.

Repa: Aha. Minä olen Repa. Olen ihan tavallinen ihminen.

—
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Mirka: Hei, olen Mirka, Kokoomuksen kansanedustaja.

Repa: Minä olen Repa. Olen tavallinen ihminen.

—

Anukaisa: Hei, olen Anukaisa, kuvamataidon opettaja.

Repa: No, minä olen Repa, tavallinen ihminen.

—

Heikki: Heikki. Olen poliisi.

Repa: Repa. Tavallinen ihminen.

—

Marjo: Hei, olen Marjo. Olen sairaanhoitaja.

Repa: Hei, olen Repa, ihan tavallinen ihminen.

—

Kake: Hei Repa, mä olin sulle velkaa 37,65. Tässä viisikymppiä.
Paljonko siitä nyt sun pitää antaa takaisin?

Repa: No en minä tiedä, kun olen ihan tavallinen ihminen.

Peikko

Kladek oli muuttanut pohjoisempaan parempien riistamaiden toi-
vossa. Hän oli metsästämässä, kun hän näki aukion toisella puolen
olennon. Olento oli vaaksan lyhyempi kuin Kladek, ja rotevampi.
”Peikko!” Kladek tunnisti. Niitä kerrottiin pohjoisessa olevan.

Kladek katsoi olentoa tarkemmin. Sillä oli vaalea iho, ja punaiset
hiukset ja parta. Nenä oli iso ja silmäkuopat syvät. Se oli pukeutunut
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turkiksiin, ja kädessän se piti kivikärkistä keihästä. Aika samanlaista
kuin Kladekilla itselläänkin oli.

Peikko sanoi jotain kimeällä äänellä. Kladek ei ymmärtänyt. Kla-
dek muisteli tarinoita, joissa peikkojen kerrottiin vaihtavan ihmislap-
sia peikkolapsiin yöllä, toivottavasti ne eivät pitäneet paikkaansa.

Peikko ja Kladek tuijottivat hetken toisiaan ja lähtivät eri suun-
tiin.

Affirmative action

”He tarvitsevat paikan, jossa olla keskenään, omiensa parissa”, Ka-
ren sanoi.

”Meidän täytyy antaa heille mahdollisuus säilyttää musta iden-
titeettinsä myös yliopistossa”, Jack sanoi.

”He tarvitsevat paikan, jonne he pääsevät pakoon enemmistön
asettamia ulkonäkönormeja”, Janet sanoi.

Pekka oli matemaatikko, joka oli tullut yhdysvaltalaiseen yliopis-
toon professoriksi ja päässyt komiteaan, joka päätti matematiikan
laitoksen tilojen käytöstä. Nyt laitokselle kaavailtiin omaa opiske-
lijahuonetta mustille opiskelijoille, he olivat toki tervetulleita myös
yleiseen opiskelijahuoneeseen. Pekka oli ymmällään. Hän oli tottu-
nut ajattelemaan, että ihmisen sisin ja matemaattiset taidot ratkai-
sivat, eikä hän yleensä kiinnittänyt huomiota ihmisten ulkoasuun.
Nyt häntä vaadittiin ottamaan huomioon niin triviaali ja yhdente-
kevä asia kuin ihmisen ihonväri.

Ruokailuasennot

Tervetuloa seuraamaan sarjaa ”Kuinka piristät ruokailuelämääsi.”
Tässä osassa tutustumme ruokailuasentoihin.

Ensimmäisenä kuvassa on lähetyssaarnaaja-asento.
Lähetysmatkoillaan lähetyssaarnaajat opettivat sitä alkuasukkaille.
Ruokailija istuu ruokapöydän ääressä ja syö ruokaa haarukalla.
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Seuraavana vuorossa on takaapäin-asento. Ruokailija istuu selin
ruokapöytään, ja hän on kurottanut pään syvälle takakenoon. Käsi
ylettää pään yli lautaselle.

Ruokailuun saa vaihtelua syömällä muuallakin kuin ruokapöydän
ääressä. Tässä kuvassa ruokailija on selällään sohvalla ja tunkee suu-
hunsa voileipää.

Sitten doggy style. Ruokailija on kontallaan lattialla, ja hänen
edessään on ruokakuppi. Ruokailija tunkee kasvonsa kuppiin ja mu-
tustaa ruokaa.

Viimeisessä asennossa ruokailija seisoo yhdellä jalalla. Toinen
polvi on nostettu, ja käsi menee suuhun polven alta.

Minun virtuaalitodellisuuteni

Pelätään, että ihmiset uppoutuvat virtuaalitodellisuuteen ja unoh-
tavat todellisen maailman. Että he vain lahtaisivat zombeja tieto-
konepeleissään. Minä vietän päiväni verkossa. En lahtaa virtuaalisia
zombeja, vaan katselen elokuvia ja pelaan klassisia lautapelejä kuten
backgammonia. Kaikki mitä teen on ollut mahdollista jo kymmeniä
ellei satoja vuosia.

Elokuvat ovat minun virtuaalitodellisuuteni. En vain ole sidot-
tu elokuvateatterien sijainteihin ja elokuvanäytösten aikatauluihin
kuten elokuvien katsoja oli 1900-luvun alussa.

Jos lahtaisin zombeja tietokonepelissä, ne olisivat kuvitteellisia
zombeja. Verkossa pelattu backgammon on yhtä todellinen kuin pe-
lilaudallakin pelattu. Lautapeli on matemaattinen abstraktio, eikä
implementaation yksityiskohdilla ole väliä. Strategiat toimivat ver-
kossa ja pelilaudalla samalla tavoin, ja voitot ovat yhtä todellisia.

Profilointi

Syyttäjä: Mitä teette työksenne?

Todistaja: Olen profiloijana FBI:llä.
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Syyttäjä: Oletteko tutustuneet Patricia Smithin murhan aineis-
toon?

Todistaja: Kyllä.

Syyttäjä: Mitä ammattikokemuksenne sanoo tästä murhasta?

Todistaja: Profilointitekniikat ovat kehittyneet aimo harppauk-
sin viimeisenä kymmenenä vuotena. Hillin, syytetyn, lapsuu-
denystäviä on haastateltu. Näiden haastattelujen perusteel-
la on selvää, että Hill ei lapsena saanut tarpeeksi huomiota
äidiltään. Sitten Smith, Hillin naisystävä, alkoi olla niin kiinni
työssään, ettei häneltä jäänyt Hillille huomiota. Kun otetaan
vielä huomioon Hillin persoonallisuusprofiloinnin yksityiskoh-
dat, on selvää, että psykologisesti Hillillä ei ollut muuta mah-
dollisuutta kuin murhata Smith.

—

Tuomari: Joseph Hill, olette valinnut astua lain ulkopuolelle ja
murhata Patricia Smithin. Tästä tuomitsen teidät elinkauti-
seen vankeusrangaistukseen.

Yksittäistapauksia

Jone oli dinosaurus. Ei kirjaimellisesti, mutta hän eli menneisyy-
dessä. Hän nimittäin uskoi, että kun ihmiset keskustelevat, parhaat
argumentit pääsevät lopulta voitolle.

Jone puolusti sananvapautta. Vaikka hän seurasi verkkokeskus-
teluja, hän edelleen eli kuplassa, jossa hän kuvitteli erilaisia mielipi-
teitä omaavien ihmisten pystyvän kunnioittamaan toisiaan.

Jone katsoi Facebookista rasisti-suvakkisotaa, jossa kumpi-
kin puoli heitteli tunteeseen vetoavia argumentteja. Jone uskoi
järkiperäiseen argumentaatioon ja selitti tämän keskustelun yk-
sittäistapaukseksi. Yksittäistapauksia oli tosin aika paljon.
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Jone luki keskustelua eteenpäin, ja se degeneroitui henkilöön me-
neväksi loanheitoksi. Emme tarkkaan tiedä, millä verukkeella Jone
onnistui selittämään tämänkin yksittäistapaukseksi. Hän kuitenkin
piti kiinni uskomuksestaan, että kun asiat riitelevät, eivät ihmiset,
edistystä tapahtuu.

Säästöt

”...siinä menivät kuin tuhka tuuleen monen elinikäiset säästöt.”
Mikko katsoi uutisia. Laurenia-Pankki oli juuri ajautunut kon-

kurssiin, eikä EU ollut pelastanut sitä. Talletussuojakin oli lakkau-
tettu vuotta aiemmin.

Seuraavaksi uutisissa haastateltiin eläkeläisnaista, joka oli
säästänyt elinikänsä palkastaan ja menettänyt konkurssissa 70000
euroa. Sitten tuli nuoripari, jonka 30000 asuntosäästöt olivat kadon-
neet.

Mikko ajatteli hämmentyneenä, että hänen odotettiin jakavan
säästönsä menettäneiden suru. Uutislähetys oli laadittu niin, että se
herätti tällaisen tunnereaktion.

Mikko kuitenkin suhtautui uutiseen tunteettomasti. Nuoripari oli
työkykyinen ja eläkeläinen sai työeläkettä. He olivat yhä paremmas-
sa asemassa kuin Mikko. Hän oli sairastanut aikuisikänsä skitsofre-
niaa ja eli kansaneläkkeellä. Säästömahdollisuutta hänellä ei koskaan
ollut ollut.

Omistusoikeus

Ryöstäjä: Lompakko tänne tai ammun!

Niklas: Tässä.

Ryöstäjä: Kaksisataa euroa. . . nyt nämä ovat minun rahojani.

Niklas: Ei, ne ovat minun rahojani. Omistusoikeus ei siirry
ryöstössä.
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Ryöstäjä: Turpa kiinni! Rahat ovat minun kädessäni, ja laitan ne
taskuuni. Ne siis ovat minun.

Niklas: Ei, omaisuus on sosiaalinen konstruktio.

Ryöstäjä: Häh?

Niklas: Omaisuus on sosiaalinen konstruktio, joten viime kädessä
laki määrää, kenelle rahat kuuluvat. Ja tässä tapauksessa laki
määrää, että ne ovat minun.

Ryöstäjä: Näkyykö missään poliisia ja tuomaria, häh? Minä teen
näillä rahoilla mitä tahdon, joten ne ovat minun.

Ryöstäjä poistui paikalta rahat mukanaan. Myöhemmin hän osti
viinaa ja crackia. . . Niklaksen rahoilla.

Väärin

”Eettisiä faktoja ei ole”, vieraileva luennoitsija paasasi filosofianlai-
toksella. ”Mistään teosta ei voida sanoa, onko se oikein vai väärin.”

Filosofianopiskelijat kuuntelivat järkyttyneinä. Luennoitsijan ar-
gumentit vakuuttivat.

”Murha on ainakin väärin”, Heidi huusi ujosti yleisöstä.
”Perustele”, luennoitsija tiukkasi.
”Murhan käsitteeseen sisältyy se, että se on väärin”, Heidi sanoi.

”Jos joku tappaminen ei ole väärin, se ei ole murha.”
”No joo”, luennoitsija sanoi. ”Mutta sitten mistään tappamisesta

ei voida sanoa, onko se murha. Oliko muita vastaväitteitä?”
”Samalla logiikalla varastaminen on väärin”, Heidi sanoi.

Heidi kulki Stockan ohi ja näki mielenosoittajia, joiden kyltit huusi-
vat ”Turkis on murha!”

”Te taidatte vastustaa turkistarhausta”, Heidi sanoi eräälle mie-
lenosoittajalle.
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Analyyttinen tosiasia

Heli: Tuohan on ihan lapsellinen kanta. Minä pelaan pelejä
pitääkseni hauskaa, en voittaakseni.

Panu: Se, että pelissä on tarkoitus voittaa, on lähinnä analyyttinen
tosiasia.

Heli: Perustele.

Panu: Perustelen esimerkillä: Shakissa on tarkoitus matittaa vas-
tustajan kuningas.

Heli: Eihän tuo perustele mitään.

Panu: Jos pelissä olisi shakin siirrot, mutta pelin tarkoitus olisi ku-
ninkaan matittamisen sijaan syödä vastustajan kuningatar, pe-
li ei olisi shakki vaan shakin muunnelma. Shakin määritelmään
siis sisältyy se, että siinä on tarkoitus matittaa vastustajan ku-
ningas.

Heli: Öö. . .

Panu: Toinen esimerkki: Gon määritelmään sisältyy, että siinä on
tarkoitus saada enemmän pisteitä kuin vastustaja. Ja yleistys
pelien voittoehdoista: Pelissä on tarkoitus voittaa.

Riski

”Siinä tulikin tärkeimmät”, Jarkko sanoi. ”Mun puolesta voidaan
sopia, että seurustelemme.”

”Vielä yksi asia”, Mirja sanoi. ”Mä tykkään tanssia, niin voi-
daanko sopia, että käydään tanssimassa silloin tällöin?”

”Mut mä en tykkää tanssimisesta”, Jarkko sanoi.
”Mulle tanssiminen on rakas harrastus”, Mirja sanoi. ”En tah-

toisi luopua siitä.”
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Jarkon aivot työskentelivät kuumeisesti. Olisi kohtuutonta vaatia
toista luopumaan harrastuksesta seurustelun vuoksi. Mirjalle voisi
antaa luvan tanssia vieraiden miesten kanssa, mutta liittyisikö siihen
riski, että Mirja jättäisi hänet toisen vuoksi? Toisaalta seurustelussa
ei ollut mitään pointtia jos ei luottanut toiseen sataprosenttisesti.

”Voit käydä tanssimassa ilman mua”, Jarkko sanoi, ”jos vaihtelet
tanssipartnereja etkä pidä vakituista partneria.”

Vastarannankiiski

”Harri kuvittelee olevansa parempi kuin muut”, Laura sanoi. ”Se
pitää itseään nerona ja luulee että me muut ollaan tyhmiä.”

Harri kuuli nämä sanat vahingossa ja painoi ne sydämeensä.

”Natsit oli ihan hirveitä”, Laura sanoi. ”Näin elokuvan, jossa nat-
sipomolla oli ihan hirveä katse. Vaikka olisin elänyt Natsi-Saksassa,
en olisi ikipäivänä kannattanut natseja.”

”Suurin osa ihmisistä kulkee lauman mukana”, Harri sanoi. ”Ny-
kyään on helppo vastustaa natseja, kun laumakin vastustaa niitä.
Natsi-Saksassa lauma kannatti natsismia, joten siihen lähdettiin mu-
kaan.”

”Sä olet just semmonen, että olisit voinut olla natsi”, Laura sa-
noi.

”Ei, mä pidän kaikkia muita tyhminä”, Harri sanoi. ”Olisin
pitänyt myös natseja tyhminä.”

Sarjamurhaaja

Huxtablejen perhe istui olohuoneessa. Rudy oli kertonut juuri
hauskan jutun ja isä Huxtable imitoi sitä. Silloin sisään ryntäsi hup-
pupäinen mies. Isä meni vastaan, ja mies puukotti isä Huxtablen.
Sitten mies puukotti muun perheen.
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Bundyjen perhe istui olohuoneessa. Al Bundy naureskeli sille, että
hänen poikansa Bud ei saa koskaan pesää. Silloin sisään ryntäsi
huppupäinen mies ja puukotti äiti Peggyn. Sitten mies puukotti
lopun perheen.

Ridge Forrester ja Taylor Hayes draamailivat huoneen keskellä. Usei-
den katseenvaihtojen jälkeen he suutelivat intohimoisesti. Silloin
sisään ryntäsi huppupäinen mies ja puukotti Ridgen ja Taylorin.
Sitten mies ryntäsi viereiseen huoneeseen, jossa hän puukotti Eric
Forresterin ja Brooke Loganin.

Uskollinen

”Mä tiedän!” Heli raivosi. ”Sä oot pettänyt mua Lauran kanssa.”
”Enkä ole”, Henrik vastasi. ”Minä ja Laura ollaan platonisia

ystäviä.”
”Kyllä minä miehet tunnen”, Heli jatkoi. ”Heti mennään petiin

kun saadaan mahdollisuus.”
”En varmasti ole pettänyt”, Henrik vakuutti.
”Kehtaatkin valehdella mulle vasten kasvoja. Mä pistän meidän

seurustelun poikki nyt. Valehtelua en siedä.”
”Jos et luota muhun, niin ehkä onkin parempi. . . ” Henrik sanoi.

(Seuraavana päivänä.)
Heli: ”Mietin asioita ja uskon, ettet ole harrastanut seksiä Lauran

kanssa. Me voidaankin seurustella.”
”Eilenillalla harrastin seksiä Lauran kanssa”, Henrik sanoi. ”Sä

olit pistänyt suhteemme poikki, joten me ei seurusteltu ja olin vapaa
tekemään mitä tahdoin.”

Punkkari

15-vuotias Jarmo istui elokuvateatterissa. Oli alkamassa ongelma-
nuorista kertova indie-elokuva. Elokuvateatteri oli täynnä, vain Jar-
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mon vieressä oli yksi vapaa paikka.
Jarmo näki, kuinka teatteriin astui punkkari. Punkkarilla oli pu-

nainen irokeesi, musta niiteillä koristeltu nahkatakki ja mustat far-
kut, joissa oli suuria valkoisia läiskiä. Punkkari tuli Jarmon viereen
ja kysyi: ”Onko tässä vapaata?”

Jarmo hätkähti. Punkkarin ääni kuulosti niin normaalilta ih-
misääneltä. Jarmo ei ollut kuunnellut punkkia, mutta hän olisi
hätkähänyt vähemmän, jos punkkarin ääni olisi kuulostanut Johnny
Rottenin lauluääneltä.

Toisissa olosuhteissa Jarmo olisi toivonut punkkarin pysyvän
kaukana, mutta nyt hän ajatteli, että ongelmanuoria koskevaa elo-
kuvaa katsoessa on oltava suvaitseva. ”Joo, on”, Jarmo vastasi.

Sosiaalistuminen

Opettaja saapui luokkaan, jossa oppilaat riehuivat, vain Kalle is-
tui hiljaa paikallaan. ”Kaikki paikoilleen!” opettaja huusi. Oppilaat
säikähtivät opettajan sävyä ja tottelivat.

”Miksi riehuit?” opettaja kysyi Jonelta.
”No kun muutkin riehu”, Jone vastasi.
”No kun muutkin riehu!” opettaja toisti. ”Joukossa tyhmyys

tiivistyy. Hölmöt lähtee mukaan muiden hullutuksiin. Mitä järkeä
riehumisessa on? Kalle on vahva, kun hän toimi oikein eikä lähtenyt
muiden mukana hölmöilemään.”

Siirrymme ajassa 20 vuotta eteenpäin.
Kalle on ideologisesti työtön. Hän syljeskelee kotona kattoon, ja

hänen ajatuksensa rullaavat seuraavasti: ”Enemmistö tahkoaa töissä
rahaa kansainväliselle kapitalismille. Eihän siinä ole mitään järkeä.
Minä olen vahva ihminen enkä lähde mukaan enemmistön hullutuk-
siin.”
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Suhteessa päämäärään

”Yhdynnän jälkeen useimmat miehet haluavat vain nautiskella
hyvänolontuntesta”, Tanja luki. ”Tee tästä aviomiehellesi mahdo-
tonta huomauttelemalla hänelle yhdynnän jälkeen töistä, joita hänen
pitäisi tehdä.”

Tanja luki netistä amerikkalaisen pastorin 1900-luvun alussa tuo-
reille aviovaimoille kirjoittamaa seksiopasta, jossa vaimoja neuvot-
tiin minimoimaan seksin määrä tekemällä siitä vastenmielistä avio-
miehelle.

”Eihän tuo ymmärrä naisen seksuaalisuudesta yhtään mitään”,
Tanja hihitti. ”Kuvittelee voivansa jaella seksineuvoja teologian kou-
lutuksella.”

”Minusta pastorin neuvot olivat oikein asiantuntevia”, Jari sanoi.
”Keino on hyvä tai huono suhteessa päämäärään, jota tavoitellaan.”

”Miten sinä voit pitää tuota potaskaa asiantuntevana!” Tanja
tulistui.

”Jos tavoitteena on seksin määrän minimoiminen”, Jari selitti,
”niin pastori tarjoaa siihen hyvin toimivat keinot.”

Kansallissosialisti

Reiska: Mikäs mies sinä olet?

Kansallissosialisti: Minä olen kansallissosialisti.

Reiska: Ai kannatat juutalaisten tuhoamista ja silleen?

Kansallissosialisti: Se, että joku kansallissosialisti on joskus tu-
honnut juutalaisia ei tarkoita sitä, että kansallissosialismissa
olisi kyse juutalaisten tuhoamisesta. Ovathan kristitytkin jos-
kus polttaneet noitia, mutta jos joku esittäytyy kristityksi, et
sinä ensimmäisenä epäile hänen kannattavan noitien poltta-
mista.

Reiska: Mistä kansallissosialismissa sitten on kyse?
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Kansallissosialisti: Kansallissosialismi on talousjärjestelmä, joka
eroaa sekä kommunismista että kapitalismista. Toisin kuin
kommunismissa, kansallissosialismissa yksityisomaisuus on sal-
littu, mutta toisin kuin kapitalismissa, valtio valvoo yksityiso-
maisuuden hyödyntämistä niin, että sitä hyödynnetään kan-
sallisten etujen mukaisesti.

Reiska: Toimiiko kansallissosialismi sitten?

Kansallissosialisti: Sitä toteutettiin menestyksekkäästi 1930-
luvun Saksassa.

Vakooja

Suomen armeijan pääesikunnassa majuri Hela tuli risupartaisen,
epäsiistin miehen kanssa eversti Hakkaraisen puheille.

”Katso, mitä löysin käytäviltä hiippailemasta”, Hela sanoi.
”Alas Sipilän ja Niinistön juntta!” risupartainen mies julisti.

”Eläköön äiti-Venäjä ja venäjän laaja sananvapaus! Eläköön Neu-
vostotasavaltojen kommunismi!”

”Ai tuo taas”, Hakkarainen sanoi. ”Tuo on ihan harmiton tapaus.
Skitsofreenikko, joka kuvittelee olevansa venäläinen vakooja.”

”Pitäisikö kutsua suojelupoliisi?” Hela kysyi.
”Ei tässä mitään vastavakoilua tarvita”, Hakkarainen sanoi.

”Heitä se vain ulos.”

Venäjän armeijan tiedusteluyksikössä eversti Markov avasi Mau-
no Koposelta saamansa sähköpostin. Se sisälsi arkaluontoisia tie-
toja Helsingin ilmatorjuntarykmentistä. Koponen oli tehokkain
venäläisten vakooja Suomessa. Hänen peiteroolinsa oli skitsofreenik-
ko, joka kuvitteli olevansa venäläisten vakooja.
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Erikoisuudentavoittelija

”On kahdenlaisia ihmisiä”, Make julisti, ”tavallisia ja erikoisia.
Tavalliset ihmiset käyttävät tavallisia tuotteita ja tekevät tavallisia
asioita. Erikoisille ihmisille taas tavallinen ei kelpaa, vaan pitää olla
erikoista. Niin kuin tuo Konstakin. Hän on varsinainen erikoisuu-
dentavoittelija. Juo erikoiskahveja ja pukeutuu erikoisesti.”

Konsta laittoi espressokahvia mutteripannuun. Se oli hänen suosikki-
kahviaan. Konsta käytti ja teki suosikkiasioitaan välittämättä siitä,
olivatko ne tavallisia vai erikoisina pidettyjä. Tavallisia asioita oli
kuitenkin yleensä vain yhtä tai kahta sorttia, erikoisina pidettyjä
taas vaikka kuinka montaa. Tavallisuus oli siis ikään kuin pieni piste
kaikkien vaihtoehtojen meressä. Jos ei välittänyt, oliko tavallista vai
erikoista, valinta osui suurella todennäköisyydellä erikoisena pidet-
tyyn.

Syllogismi

Kalle: Somaleilla ja simpansseilla on 95% yhteistä DNA:ta.

Ville: Tuohan on rasistinen väite.

Kalle: Se on ihan tieteellinen tosiasia.

Ville: Ei somaleilla ole enempää yhteistä DNA:ta simpanssien kans-
sa kuin muillakaan ihmisillä.

Kalle: En minä niin väittänytkään. Väitin vain, että somaleilla ja
simpansseilla on 95% yhteistä DNA:ta. Katso vaikka Wikipe-
diasta.

Katsoo. . .

Ville: Tässähän lukee, että ihmisillä ja simpansseilla on 95% yh-
teistä DNA:ta.
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Kalle: Niin. Se todistaa alkuperäisen väitteeni totuudenmukaiseksi.

Ville: On silti rasismia väittää, että somaleilla ja simpansseilla on
95% yhteistä DNA:ta.

Kalle: Saan siis sanoa syllogismin premissit ’Ihmisillä ja simpans-
seilla on 95% yhteistä DNA:ta’ ja ’somalit ovat ihmisiä’, mut-
ten johtopäätöstä.

Vallitsevaa ajattelua

”Nykyään tehokkuusajattelu on vallitseva ajattelutapa”, Jartsa sa-
noi, ”mutta minä olen ihminen, yksilö, en koneen osa.”

”Niin”, Leena sanoi. ”Ihminen mielletään vain kuluttajana ja
työntekijänä. Minusta kuitenkin henkiset arvotkin ovat tärkeitä.”

”Niin”, Jartsa sanoi. ”Nykyään kaikki mitataan rahassa, vaikka
tärkeimpiä asioita ei voi mitata niin.”

”Entäs mainokset?” Leena kysyi. ”Joka tuutista toitotetaan, että
osta sitä ja osta tätä. Kuin ostaminen olisi elämän sisältö.”

Jartsa ja Leena olivat tyypillisiä aikakautensa edustajia. ”Toisin
kuin vallitseva ajattelutapa väittää, henkiset arvot ovat tärkeitä”
oli itse asiassa vallitseva ajattelutapa.

Seuraavana päivänä Jartsa ilmensi yksilöllisyyttään ostamalla
kännykkäänsä koristeelliset kuoret. Leena puolestaan ilmensi hen-
kisiä arvoja ostamalla orgaanisia kikherneitä.

Aito

”Mikään ei enää nykyään ole aitoa”, Jusa julisti. ”Kaikki on keino-
tekoista. Kaikki ostaa keinotekoisia tuotteita ja kokee keinotekoisia
elämyksiä.”

Jusa näki kaupan, joka oli nimeltään ”Aitojen tuotteiden kaup-
pa” ja astui sisään.
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”Aito Guccin käsilaukku”, myyjä esitteli.
”Mitä aitoa tuossa muka on?” Jusa kysyi.
”No se, ettei se ole piraatti”, myyjä vastasi.
”Virallinen taho on ommellut siihen Gucci-merkin”, Jusa sanoi.

”Ja se on muka aitoa.”
”Mikä sitten on mielestäsi aitoa?” myyjä kysyi.
”No vaikka kärsimys”, Jusa vastasi.
”Teille meillä onkin erikoistuote”, myyjä sanoi. ”Aidot hikipajas-

sa valmistetut lenkkarit. Pikkutyttö tekee näiden lenkkareiden pa-
rissa kaksikymmentuntisia työpäiviä.”

Niin Jusa osti aidot hikipajassa valmistetut lenkkarit.

Kirjat

Repa näki kahvilassa pullonpohjalaseihin sonnustautuneen nuoren
naisen, joka luki kirjaa.

”Mua ei kirjat kiinnosta”, Repa sanoi naiselle. ”Mieluummin
vedän parit tötsyt ja katson Chuck Norrisin leffaa.”

”Leffat on niin sovinnaisia”, nainen vastasi. ”Leffoista ei löydy
hyväksyvää asennetta huumeiden käyttöä kohtaan. Mulla on hyl-
lyssä kirja Doors of Perception, joka samaistaa hallusinogeenien
käytön ja uskonnollisen kokemuksen.”

”Ei, lukeminen ei maistu. Perjantai-iltaisin huudan anarkiaa ka-
dulla.”

”Mulla on hyllyssä anarkismin klassikoita. Esimerkiksi Emma
Goldmanin mielestä luokattoman yhteiskunnan edistäminen on kul-
tivoituneiden valioyksilöiden tehtävä.”

”On Chuck Norris kova jätkä.”
”Stewart Homen romaaneista löytyy kovempia. Leffoissa

järjestäytynyt yhteiskunta lopulta voittaa, mutta Defiant Posessa
päähenkilö laittaa Lontoon palamaan.”
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Eutanasia

Heikki ja Riitta katsoivat elokuvaa. Se kertoi sarjamurhaajasta, joka
kävi murhaamassa parantumattomasti sairaita ihmisiä.

”Niin paljon kärsimystä”, sarjamurhaaja sanoi kuvaruudulla. ”It-
se asiassa teen kuoleville palveluksen, kun vapautan heidät kivuis-
taan.”

”Siinäpä sulle eutanasiaa”, Riitta sanoi. Hän oli tulisieluinen eu-
tanasian vastustaja. ”Tuollaista menoa sinä kannatat.”

”Itse asiassa tuo sarjamurhaaja tekee täsmälleen samaa asiaa
kuin valtio kieltäessään eutanasian”, Heikki sanoi. Tyypillisen eu-
tanasian vastustajan mielestä Heikki kannatti eutanasiaa, vaikka il-
maus oli epätäsmällinen.

”Nehän tekevät täysin vastakkaisia asioita”, Riitta tulistui.
”Ei”, Heikki sanoi. ”Kumpikin tekee toisen ihmisen puolesta

päätöksen koskien tämän elämää ja kuolemaa. Minun mielestäni
päätös kuuluu ihmiselle itselleen.” Heikki kannatti valinnanvapautta
eutanasian suhteen.

Ihmeaine

Jore: Tulevaisuudessa ihmiset tulevat käyttämään älyllistä suori-
tuskykyä parantavia lääkkeitä.

Heksa: En usko. Luonto on optimoinut ihmisaivot. Jos niiden toi-
mintaa aletaan sorkkimaan, kokonaissuorituskyky laskee.

Jore: Evoluutio on optimoinut ihmisaivot toimimaan metsästäjä-
keräilijän elintavoissa. Ihminen eli siten kehityshistoriansa
ajan.

Heksa: Entä sitten?

Jore: Historiassa ihminen liikkui paljon ulkona. Jollain lääkkeellä
voitaisiin kompensoida sisällä istumisen vaikutus aivoihin.
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Heksa: Niin. Ulkona liikkuminen on luonnollinen elämäntapa.

Jore: Lisäksi ne kognitiiviset tehtävät, joihin nykyihminen törmää
ovat erilaisia kuin kehityshistoriassa. Luonto ei ole optimoi-
nut ihmisaivoja niihin. Olisi ihan mahdollista, että joku lääke
parantaisi ihmisen suorituskykyä niissä.

Manu (puuttuu puheeseen): Tuollainen aine on jo olemassa. Se
tunnetaan nimellä kahvi.

Tulevaisuuden ruoka

Jore: Tulevaisuudessa lihantuotantoon ei riitä maata, niin ihmiset
siirtyvät kasvisruokavalioon.

Heksa: En usko. Ihmiset kuitenkin haluavat syödä lihaa.

Jore: Ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun vaikutukset ovt niin
valtavat.

Heksa: Mites ihmisten lihantarve sit tyydytetään?

Jore: Varmaan markkinoimalla kasvisruokaa liharuokana, vaikka
ruoka on juuri ja juuri nähnyt lihaa.

Heksa: Monet kasvitkin on vaikeita kasvattaa.

Jore: Niin. Tulevaisuudessa syödään staple foodeja, joita tuotetaan
halvalla suuria määriä. Siis maissia, riisiä ja vehnää.

Heksa: Ei kukaan jaksa tuollaista ruokavaliota. Siihenhän
kyllästyy.

Jore: Ruoka-aineita voidaan prosessoida eri tavoin houkuttelevam-
miksi, teollisuus sen tekee.

Manu (puuttuu puheeseen): Tuollainen ruoka on jo olemassa.
Pikanuudelit - tulevaisuuden ruoka täällä jo tänään!
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Kokoomuksen kannattaja

Oli eduskuntavaalipäivä. Kokoomuksen kannattaja Kemppainen
käveli kadulla ja näki romanikerjäläisen. Kemppainen riisti kolikko-
mukin kerjäläisen kädestä ja pudotti siinä olleet kolikot viemäriin.
Seuraavaksi hän tutki kerjäläisen taskut ja kippasi löytämänsä ra-
hat likaviemäriin. Nöyränä kerjäläinen jäi suremaan päivän ansioi-
den menetystä.

Kemppainen meni Subwayhyn ja näki duunariperheen syövän
täytettyjä patonkeja. Niinpä Kemppainen vei leivän duunarin lasten
suista.

Sitten Kemppainen meni kotiin ja katsoi uuniin. Hänen aamul-
la sinne laittamansa vauva oli paahtunut oikein mureaksi ja me-
heväksi. Niinpä Kemppainen söi vauvan jalan ja heitti loput vauvas-
ta jätemyllyyn.

Seuraavaksi Kemppainen teki niin katalan teon, että se jätti
muut päivän aikana tehdyt ilkeydet varjoonsa: Hän äänesti Kokoo-
musta.

Utilitaristinen hedonistisadisti

Jakke oli utilitaristinen hedonistisadisti. Hän oli kaapannut ihmisen
ja kiduttanut tätä kellarissaan. Hän oli käyttänyt venytyspenkkiä ja
peukaloruuveja, ja parhaillaan hän antoi uhrilleen sähköiskuja.

Jaken kaveri tuli kylään ja näki Jaken touhut. ”Eikö tuo ole
epäeettistä?” kaveri kysyi.

”Olen utilitaristinen hedonistisadisti”, Jakke vastasi. ”Hedonis-
tina pidän nautintoa ja mielihyvää hyvänä, ja kärsimystä ja mielipa-
haa puolestaan pahana. Toisekseen olen sadisti eli saan mielihyvää
muiden kärsimyksistä. Olen niin sadistinen, että kärsimyksestä saa-
mani mielihyvä on suurempi kuin aiheuttamani kärsimys. Kolman-
nekseen olen utilitaristi, eli mielestäni ihmiskunnan kokonaishyvä
on maksimoitava riippumatta siitä, kenelle hyvä tulee. Koska mieli-
hyväni on suurempi kuin uhrin kärsimys, kidutus on täysin eettistä.”
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Halpaa huvia

Perjantai-iltana Ville katsoi uuden Wars Trek -sarjan scifielokuvan.
Sarjan alkupäähän verrattun uusi leffa oli ihan paska. Ville oli
maksanut leffalipusta 14,95 ja poppareista 5,95, ja hänestä yli
kaksikymppiä oli mennyt hukkaan.

Lauantai-iltana Ville pelasi Canasta-korttipeliä kavereiden kanssa.
Oli onnistunutta yhteispeliä joukkuetoverin kanssa, katkeria avopa-
kan menettämisiä ja muutenkin ylä- ja alamäkiä. Ennen viimeistä ja-
koa Villen joukkueella oli 2565 pistettä ja vastustajilla 4990. Peli me-
nisi poikki viidestätuhannesta, joten Villellä ei ollut voiton mahdolli-
suuksia. Hän päätti kuitenkin kaikin keinoin kaventaa piste-erotusta.

Pelin loputtua tappio oli kaventunut 1435 pisteeseen. Ville ja
joukkuetoveri maksoivat kumpikin 14,35 euroa vastustajille. Peli-ilo
oli hyvinkin ollut 14,35 euron arvoinen.

Lurjus

Marko astui ulos kaupasta ja kokeili povitaskuaan. Siellä olivat
hänen varastamansa sisäfilepihvit ja Kallen mätitahna.

Koko elämänsä Marko oli pyrkinyt kaikissa asioissa
täydellisyyteen. Töissä toimistossa hän oli pyrkinyt olemaan
täydellinen työntekijä, mutta silti hän oli panetellut työtovereitaan
selän takana oman ylenemisen toivossa, ja olipa hän varastanut
toimistotarvikkeitakin yksityiseen käyttöönsä. Hän oli pyrkinyt ole-
maan täydellinen perheenisä, mutta silti hän oli yöllä salaa popsinut
lasten karkit. Minigolfkerhossa hän oli pyrkinyt olemaan täydellinen
minigolfinpelaaja, mutta silti hän oli päätynyt huijaamaan pelissä.
Hänen lurjusluontonsa oli aina lopulta saanut jalansijaa.

Markoa alkoi kusettaa, ja hän meni kuselle läheiseen porttikon-
giin. Hän oli päättänyt olla täydellinen lurjus.
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Elämää varten

13-vuotias Marianne oli koulukiusattu ylipainon takia. Parhaillaan
hän lintsasikin koulusta, ettei hänen tarvitsisi kuunnella oppilastove-
reiden pilkkaa ja nimittelyä. Hän kulki puiston läpi, ja näki penkillä
haisevan spurgun juovan tenua.

Kiusaaminen oli lyönyt Mariannen itsetunnon nollaan, ja hän
ajatteli, että siinä oli ihminen, joka oli yhtä huono kuin hän itsekin.
Ehkä spurgu voisi olla hänen ystävänsä. Marianne istuutui spurgun
viereen ja kertoi kiusaamisesta.

”Kytät kiusaavat minuakin”, spurgu sanoi.
”Kiusaavatko aikuisetkin?”
”Kyllä, ja jos eivät kiusaa, niin ainakin syrjivät. Kohteiksi jou-

tuvat alkoholistit, narkomaanit, rasistit ja pedofiilit”, spurgu sanoi.
”Nyt tajuan luokkatovereideni hommat”, Marianne sanoi masen-

tuneella äänellä. ”He ovat koulussa oppimassa elämää varten.”

Ikäero

”Kuule, Lotalla on parikymppinen poikaystävä.”
Petterin läpi löi häpeän ja alemmuudentunteen puuska. Pette-

ri oli viisitoistavuotias peruskoululainen, ja hän oli perjantai-iltana
Kuopion torilla, nuorison kokoontumispaikassa, nähnyt ikäisensä
tytön ja ihastunut tähän. Tiedustelut luokkatovereiden keskuudessa
olivat paljastaneet karun totuuden.

Petteri ajatteli, että Lotta tuskin välittäisi hänestä, kesken-
kasvuisesta jolpista, jos Lotta kerran oli niin kypsä että seurusteli
parikymppisten kanssa. Petteri oli ihastunut, mutta ihastuksen
kohde paini niin eri sarjassa kuin hän. Petteri ei saanut edes kaljaa
kaupasta.

”Etkö sinä ymmärrä, että Marko käyttää sinua hyväksi”, nuoriso-
työntekijä sanoi Lotalle. ”Hän on kaksikymmentäyksi vuotta vanha.
Hän haluaa sinulta vain seksiä, ei siinä ole kyse rakkaudesta.”
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Runoilijan kuolema

Kake oli alkoholisti ja runoilija. Hän tarjosi runojaan kustantajille,
mutta kukaan ei ollut kiinnostunut julkaisemaan niitä. Kerran Kake
sai pienen perinnön ja otti runoistaan kahdensadan kappaleen pai-
noksen omakustanteena. Omakustannekirja ei kuitenkaan kelvannut
kenellekään. Kirjastot eivät huolineet sitä, eikä hän saanut yhtään
kappaletta kaupaksi. Painos jäi pahvilaatikossa Kaken vaatehuoneen
perukoille.

Sitten Kaken maksa petti, ja hän kuoli. Hautajaiset olivat
näyttävät. Koko suku kokoontui niihin, virsiä veisattiin, ja pappi
piti koskettavan puheen, vaikkei hän tiennytkään mitään Kakesta.

Kun Kaken kämppää tyhjennettiin, runokirjapainos heivattiin
seremoniattomasti kaatopaikalle, siitäkiin huolimatta. että runokir-
jassa oli enemmän Kakea kuin siinä tyhjässä sielun kuoressa, joka
oltiin kuopattu suurin juhlallisuuksin.

Kirjallisuusagentti

Kirjallisuusagentti Jack Norton avasi postinsa. Tuntematon Patty
Franklin oli lähettänyt hänelle romaanikäsikirjoituksen. Franklin toi-
voi Jackin tutustuvan käsikirjoitukseen ja etsivän sille sopivan kus-
tantajan.

Käsikirjoitus paljastui rakkausromaaniksi, mutta hahmot olivat
yksiulotteisia ja epäuskottavia, juoni oli sekava ja kliseinen - Jack ih-
metteli, miten se pystyi olemaan kumpaakin yhtaikaa - ja kielikuvat
olivat kamalia. Kun päähenkilö oli pettynyt rakkaudessa, kirjoittaja
sanoi hänen mielensä olevan kuin suklaavanukasta, joka valui alas
jaloille ja sottasi varpaat.

Jack sopi Franklinin kanssa tapaamisen kahvilaan. Jack odotti
pöydässä, kun Franklin saapui ja istuutui. Silloin Jack veti esiin
revolverinsa ja ampui Franklinin. Kenenkään ei tarvitsisi enää kärsiä
tämän kirjallisuudesta. Jackilla oli lupa tappaa.
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Mikä vaan sopii maailmankuvaan...

Kristitty: Ilmastonmuutos on Jumalan rangaistus ihmiskunnalle
siitä, että ihmiset ovat hylänneet Jumalan ja elävät synnissä.

Ituhippi: Ei, ilmastonmuutos johtuu ihmisen ilmakehään laskemas-
ta hiilidioksidista. Teollisuuden päästöjä on leikattava rajusti.

Kristitty: Ei, huorinteko ja homouden hyväksyminen on lopetet-
tava. Ehkä sitten Jumala antaa ihmiskunnalle anteeksi ja lo-
pettaa ilmastonmuutoksen.

Ituhippi: Tuo on tuhansia vuosia vanhaa taikauskoa, jonka tiede on
osoittanut perättömäksi. Tiede on osoittanut, että ilmaston-
muutos johtuu pahasta teollisuudesta, hiilidioksidipäästöistä.

Kristitty: Ei, ilmastonmuutos loppuu sillä, kun palaamme Herran
nuhteeseen.

Tiedemies: Ilmastonmuutos johtuu ihmisen ilmakehään laskemas-
ta hiilidioksidista. Muuten olen sitä mieltä, että geeniteknolo-
gia on täysin turvallista.

Ituhippi: Tiedemiehet on geeniteknologiateollisuuden talutusnuo-
rassa, eikä heihin voi luottaa.

Välillistä tukemista

”Aina sinä olet vouhottamassa”, äiti sanoi. ”Niinkuin silloin, kun
käytit puoli vuotta Tahdon-kampanjointiin.”

”Sellaiset asiat ovat minulle tärkeitä”, Jenna vastasi.
”Eikö sinun ja Tomin häissä voisi tarjoilla edes nakkeja, kun

monet tykkää lihasta?”
”Jos nakit on niin tärkeitä, niin tarjoillaan soijanakkeja”, Jenna

sanoi. ”Häämme ovat täysin vegaaniset. En tahdo edes välillisesti
olla tukemassa eläinten kiduttamista ja tappamista.”
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Samalla viikolla Jennan ja Tomin häiden kanssa oli toisetkin häät.
Jennan ja muiden kampanjointi oli tuottanut tulosta, ja homotkin
pääsivät naimisiin. Niinpä partasuut Kalle ja Heikki menivät vihille.
Ensin he kävivät flanellipaidoissaan maistraatissa, ja sen jälkeen he
juhlistivat tapahtumaa tarjoamalla hääväelle kunnon pihvit.

Viisas

Henrik oli matemaatikko, parhaillaan elämysmatkalla Banglades-
hissä. Autiomaassa kerrottiin olevan viisas mies, ja Henrik ajatteli,
että keskustelu tämän kanssa olisi varsinainen elämys. Henrik meni
jututtamaan miestä.

Viisas mies: Mitä teet työksesi?

Henrik: Tutkin puhdasta matematiikkaa.

Viisas mies: Mitä hyötyä tutkimuksestasi on ihmiskunnalle?

Henrik: Puhdasta matematiikkaa ei tutkita hyödyn vuoksi, vaan
siksi, että nokkelat ratkaisut matemaattisiin ongelmiin ovat
esteettisiä.

Viisas mies: Ketkä ratkaisujasi ymmärtävät?

Henrik: Pari-kolme kolleegaani.

Viisas mies: Saatko palkkaa työstäsi?

Henrik: Viitisenkymmentä tuhatta euroa vuodessa.

Viisas mies: Hassaatte siis satojatuhansia euroja siihen, että pari-
kolme tyyppiä saa esteettistä mielihyvää. Ei taida olla ihan
viisasta touhua.

Henrik arvostikin nokkeluutta enemmän kuin viisautta.
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Virtuaalinen demogorgoni

Igor iski demogorgonia taikamiekalla. Jos hän voittaisi demogorgo-
nin, hänen hahmonsa nousisi levelille 103, ja sen voisi myydä rikkaille
jenkeille, jotka halusivat pelata voimakkaita hahmoja. Jos taas hän
häviäisi, hahmo kuolisi ja joutuisi aloittamaan uudestaan leveliltä
61. Sellainen hahmo olisi myyntikelvoton, eikä Igorilla olisi seuraa-
valle viikolle ruokarahoja.

Igor pelasi suosittua Realm of Battlecharm -MMORPGia. Siinä
virtuaaliset hahmot mätkivät virtuaalisia hirviöitä. ”Tai mitä vir-
tuaalista tässä on”, Igor ajatteli. ”Haasteet ovat todellisia, samoin
palkinnot.” Ehkä peli oli virtuaalinen rikkaille, huvikseen pelaavil-
le jenkeille, mutta Igorille palkinnot olivat todellisia. Voimakkaaksi
kehitetyn hahmon pystyi myymään rahasta.

Igor antoi ratkaisevan iskun demogorgonille. Hänen lapsensa
söisivät seuraavalla viikolla.

Hyvyys, kauneus ja totuus

Rosvo tunkeutuu filosofin autoon, istuu pelkääjän paikalle ja uhkaa
filosofia pistoolilla.

Rosvo: Anna lompakkosi ja aja minut satamaan!

Filosofi antaa lompakkonsa ja lähtee ajamaan kuten rosvo vaatii.

Filosofi: Teet itsestäsi pahan ihmisen hankkimalla auktoriteetin
uhkaamalla. Todellinen auktoriteetti ansaitaan olemalla esi-
merkillinen ihminen.

Rosvo: Tässä on tosi kyseessä. Lähdithän ajamaan kuten vaadin.

Filosofi: Niin. Et silti ole hyvä ihminen.

Rosvo: Hyvyys ja pahuus ovat vain sanoja. Todellisuudessa voima
ratkaisee, kuten näet. Pistooli antaa minulle tarvitsemani voi-
man.
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Filosofi: Ei uhkaamalla saavutettu auktoriteetti ole todellisuutta.
Tosiolevaa on Hyvyys, Kauneus ja Totuus. Se, mitä näet,
se missä saavutat valtaa uhkailemalla on vain tosiolevan
epätäydellinen varjo.

Humen giljotiini

Make uskoi islamiin. Hän uskoi, että Allah, tai Jumala, oli sellai-
nen kuin ISIS opetti. Jumala siis tahtoi ihmisten elävän tiukas-
ti säänneltyä puritaanista elämää ja taistelevan verisesti kalifaa-
tin laajentamiseksi. Lisäksi Jumala tahtoi oikein uskovien tuhoa-
van ja rankaisevan säälimättömästi vääräuskoisia. Amerikkalaisten
päiden katkominen miekalla oli Maken mielestä Jumalan tahto, sa-
moin alaikäisten tyttöjen värvääminen ISIS-sotureiden vaimoiksi.

Kerran Make kertoi uskomuksistaan kaverilleen. Kaveri kysyi:
”Tuollainenko jumala on sinusta hyvä?”

”Ei”, Make vastasi. ”Uskon, että Jumala on paha.”
”Onko pahuus sitten sinun ideologiasi?” kaveri kysyi. ”Yritätkö

toteuttaa pahuutta jokapäiväisessä elämässäsi esim. tekemällä
franchise-terrori-iskuja Iisiksen nimeen?”

”Ei, yritän olla hyvä”, Make sanoi. ”Kapinoin tietoisesti Jumalaa
vastaan.”

Itsenäinen ajattelija

”Ihmiset on vitun lampaita”, Pasi paasasi. ”Jos ihmiset ajattelis
omilla aivoillaan, ne tajuais, kuinka läpimätä tää systeemi on. Mut-
ta ei. Kaikki vaan painaa kahdeksasta neljään jonkun vitun kan-
sainvälisen suurpääoman hyväksi. Eikä ne edes tajua, kuinka vitun
tyhmiä ne on. Sit ne saa jonkun vitun mitalin ja on tyytyväisiä,
vaikka suupääoma kerää fyrkat.”

”Jos ihmiset olisi itsenäisiä ajattelijoita, ne tajuais sen minkä
mäkin. Et tässä kaikessa ei ole mitään järkeä. Mut kaikki vaan us-
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koo sen mitä media niille syöttää. Todellisuudessa ne viedään vitun
teuraaksi.”

Yhtä asiaa Pasi ei ottanut huomioon: Itsenäinen ajattelija voi
päätyä mihin tahansa johtopäätöksiin, myös Pasin omista poikkea-
viin.

Hans Hitler

Työhaastattelija: Pamela Mann, päivää.

Hans: Hans Hitler.

Työhaastettelija: Oletteko te joku uusnatsi?

Hans: Ei. Adolf oli isoisosetäni.

Työhaastattelija: Vai niin. Paperinne näyttävät olevan kunnossa.
Teillä on työhön soveltuva maisterintutkinto.

Hans: Niin minäkin ajattelin.

Työhaastattelija: Oletteko ajatellut, että voisitte vaihtaa sukuni-
menne?

Hans: En! Olen ylpeä sukumme perinnöstä, eikä sukumme musta
lammas, Adolf voi yksin vetää sukumme kunniakasta nimeä
lokaan.

Työhaastattelija: Vai niin. Mutta meillä on työntekijöiden ku-
vat ja nimet nettisivullamme. Ajatelkaa, miltä asiakkaista
näyttäisi, jos siellä olisi muiden joukossa Hitler.

Hans: Mikäs siinä on. Adolfia lukuunottamatta Hitlerin suku on
vanha ja kunniakas suku. Olen ylpeä juuristani.

Työhaastattelija: Kiitos. Otamme ehkä yhteyttä.
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Kaikki syövät eivät ole tasa-arvoisia

Lotta oli kaunis ja nauravainen nuori nainen. Kaikki pitivät hänestä.
Hän opiskeli luokanopettajaksi, ja iltaisin hän soitteli pianollaan ja
tapasi kavereitaan. Sitten hänen kuntonsa huononi yhtäkkiä. Hänellä
diagnosoitiin syöpä. Hän ei enää jaksanut kiivetä portaita, ja hän oli
väsynyt. Kolmen kuukauden sairastamisen jälkeen hän kuoli.

Se oli traagista.

Jore oli haiseva spurgu. Hän vietti päivät juomalla tenua, ja yöt hän
nukkui porttikongeissa, satoi tai paistoi. Usein hän oli niin kännissä,
että hän paskoi housuunsa. Sitten hänen tilansa huononi. Kädet al-
koivat vapisemaan, kun hän nosti tenupullon huulilleen. Hän oli saa-
nut syövän. Kolmen kuukauden sairastamisen jälkeen hän kuoli.

Se ei ollut traagista.

Santerin valinta

”Nähdään kello 13”, tyttöystävä tekstasi.
”En halua keskeyttää työpäivääni”, Santeri vastasi.
”Pidät hikisiä laskuja tärkeämpänä kuin minua. Valitse: Minä

tai matematiikka lähtee”, tyttöystävä vastasi.
Joillekuille matematiikka oli punainen vaate. Matematiikka ei

tuottanut Santerille menoja enempää kuin työ kenelle tahansa
työssäkäyvälle ihmiselle. Oikeastaan vähemmän, koska Santeri jak-
soi tehdä vaativaa aivotyötä vain viisi tuntia päivässä. Ei hän kui-
tenkaan tahtonut työrutiinia kesken arkipäivän keskeyttää.

”Valitsen säilyttää matematiikan”, Santeri tekstasi.
Jos joku ulkoinen syy olisi pakottanut valitsemaan matema-

tiikan ja tyttöystävän välillä, Santeri olisi empimättä valinnut
tyttöystävän, mutta tyttöystävän esittämä vaatimus nollasi suhteen
arvon. Santerin mielestä hyvän suhteen ominaispiirteisiin kuului,
että kumppani hyväksyi hänen matemaatikkoutensa.
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Vessanpöntöstä alas

”Pekka Leinonen on kirjoittanut facebookiin pakolaisia halventavan
mielipiteen. Kirjoittakaa kaikki palautetta hänen työnantajalleen,
niin hän saa potkut”, Jaana luki suvakkien keskustelupalstalta.

Jaana jatkoi sen jälkeen lukemaan rasistien keskustelupalstaa.
”Mädättäjä Virpi Tuuhonen on kirjoittanut pakolais-

myönteisen lehtiartikkelin. Lähettäkää kaikki hänelle kunnon
haukut sähköpostitse.”

Niin Pekka menetti työpaikkansa ja Virpi yöunensa uhkausten
takia sekä sähköpostin käyttömahdollisuuden viestitulvan takia.

Jaana ajatteli, että näin liberalismin ihanteet vedettiin ves-
sanpöntöstä alas. Liberalismin ihanteiden mukaan kukin sai kannat-
taa sellaista politiikkaa kuin halusi, ja yhteiskunnassa käytiin kansa-
laiskeskustelua vastaten argumentteihin vasta-argumenteilla. Nämä
nykyiset keskustelijat eivät halunneet argumentoida vastustamiaan
puheenvuoroja vastaan. Sen sijaan he halusivat rangaista väärästä
puheesta, vaientaa erimieliset.

Tosikko

Sinä se vain raapustat tarinoitasi. Elät jossain fantasiamaailmassa,
jossa totuudella ei ole väliä. Minua taas kiinnostaa se, mitä oikeasti
on olemassa. Itse asiassa totuus on paljon monimuotoisempaa ja
kiinnostavampaa kuin mikään fiktio. Kylmät faktat, nepä vasta ovat
jotain.

Mitä lukijat muka oppivat tarinoistasi? Niistä oppii lähinnä fik-
tiivisten ihmisten kohtaloita, mutta mitä väliä sillä on, jos tuntee
jonkun fiktiivisen ihmisen? Eihän häntä edes ole oikeasti olemassa.

Fysiikka on kaiken olevan perusta. Kaikki palautuu fysiikkaan.
Kemia, biologia, lääketiede. Kaikki ovat äärimmäisen monimutkaisia
fysikaalisia prosesseja.

Pitääkö minun antaa esimerkki siitä kuinka mielenkiintoinen to-
tuus voi olla? Oletetaan, että meillä on kilon painoinen pistemäinen
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kappale...

Jauhekirje

Erään keskisuuren suomalaisen sanomalehden toimitukseen tuli
käsinkirjoitettu kirje, jossa väitettiin lehden mustamaalaavan tur-
vapaikanhakijoita artikkeleissaan. Kirjeen välissä oli jotain valkoista
jauhetta. Kirjeen avaajalla oli muistissaan WTC-iskuja seuranneet
pernaruttokirjeet, ja niinpä hän ilmoitti poliisille, että lehden toi-
mitukseen on saapunut mahdollisesti pernaruttobakteereja sisältävä
kirje.

Poliisi eristi talon, jossa toimitus sijaitsi, sekä asetti lehden
henkilökunnan karanteeniin. Terrorismin uhkatasomittari nostettiin
korkeimmalle tasolle, ja poliisivalvontaa suurimmissa kaupungeissa
lisättiin. SUPO:n erikoisvalvontaan asetettiin lisää muslimeja, jot-
ka saattaisivat tällaisen iskun tehdä. THL:n kommandot kävivät
hazmat-puvuissa hakemassa kirjeen, ja se toimitettiin erikoisvalmis-
teisella autolla, poliisisaattueessa, THL:lle analysoitavaksi.

THL:ssä jauhetta analysoitiin, ja osoittautui, että kirjeen kirjoit-
tajalla oli vain ollut tavallista pahempi hilseongelma.

Järki

Kati: Raisa on inhottava. Ei lähde kanssamme bailaamaan.

Risto: Raisassa on paljon hyvää. Hänellä on menestyksekäs ura so-
siologian tutkijana. Lisäksi hän antaa ihmisten olla sellaisia
kuin nämä ovat. Tietysti hän vaatii samaa kohtelua itselleen.

Kati: Et välitä tunteistani yhtään.

Risto: Niin. Minua kiinnostaa todellisuus sellaisena kuin se on. En
niinkään ole kiinnostunut niistä illusorisista kuvista, joita tun-
teet luovat todellisuudesta.
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Kati: Järkikö sinusta muka sitten määrää, millainen todellisuus on?

Risto: Mikään tapa hahmottaa todellisuutta ei määrää, millainen
todellisuus on. Todellisuus on sellainen kuin se on, riippumatta
välineistä, joilla sitä yritetään hahmottaa. Järki on vain paras
väline ottaa selvää, millainen todellisuus on.

Pyssyt

Pojat leikkivät rosvoja ja poliiseja. Rosvot juoksivat poliiseja kar-
kuun, ja rosvot ja poliisit paukuttelivat toisiaan nallipyssyillä. Ne
näyttivät aivan oikeilta pistooleilta ja paukkuivat kuten oikeat pys-
syt.

Pikku-Lauria eivät muiden poikien leikit kiinnostaneet. Eihän
nallipyssyn piipusta edes lentänyt mitään. Hän itse ampui imukup-
pinuolipyssyllä maalitauluun. Hän tähtäsi kuten oikealla aseella ja
laukauksen jälkeen näki, mihin oli osunut. Hän ei välittänyt siitä,
että pyssyn piipusta pilkottava imukuppi ei näyttänyt samalta kuin
oikeissa pyssyissä, tai että imukuppinuolipyssy ei paukkunut. Häntä
eivät kiinnostaneet näkö- tai kuulovaikutelmat, vaan toimintaperi-
aatteet. Pyssyn toimintaperiaate oli se, että piipusta lensi luoti. Imu-
kuppinuolipyssy toimi melkein samoin, pyssyn piipusta vain lensi
imukuppinuoli.

Kulttuuri-imperialisti

Jani eteni Amazonin viidakossa. Hän oli päättänyt käännyttää
Ngya-heimon kristinuskoon. Ngya oli heimo, joka ei ollut tekemi-
sissä ulkopuolisten kanssa, mutta Jani pelastaisi heidän sielunsa.

”Pahimmanlaatuista kulttuuri-imperialismia”, kaverit olivat sa-
noneet Janin kerrottua heille suunnitelmistaan. Jani ei ymmärtänyt
kritiikkiä. Jumala oli suuri, suurempi kuin ihmisen kulttuurit.
Länsimainen kulttuuri, kuten Ngya-kulttuurikin, olivat ihmisen
kulttuureja. Jumala oli ihmisen kulttuurien yläpuolella.
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Pelastuakseen ihmisen oli otettava vastaan Jeesuksen sovitusuh-
ri, ja vaatimus koski niin länsimaisen kulttuurin jäseniä kuin
itämaisten kulttuurienkin jäseniä ja Amazonin alkuasukkaita. Eihän
vaatimus ollut peräisin länsimaisesta kulttuurista vaan Jumalasta.

Jani saapui Ngyalaisten asuma-alueelle ja joutui väijytykseen.
Myrkkynuoli tappoi hänet. Ngyalaiset eivät halunneet ulkopuolisia
alueelleen.

Paholaisten maa

Hneg katsoi paholaisen ruumista. Hänen heimotoverinsa oli ampunut
sen jousella kuoliaaksi.

Hnegin mielestä paholainen oli yrittänyt kommunikoida heimon
kanssa. Mitähän sanottavaa sillä olisi ollut? Hnegiä paholaiset kiin-
nostivat. Osasivat rakentaa kulkuneuvoja, joilla pääsi veden yli. Mil-
laistahan veden toisella puolen olisi, paholaisten maassa? Hneg olisi
halunnut tutustua paholaiseen ja päästä tämän maahan.

Heimon tapojen mukaan paholaiset kuitenkin piti tappaa. Ku-
kaan ei oikein pystynyt selittämään, miksi. Niin vain oli aina tehty.
Heimotoverit eivät jakaneet Hnegin uteliaisuutta.

Intian poliisivoimiin tuli tieto: Joku amerikkalainen lähetyssaarnaaja
oli rantautunut Pohjois-Sentinelin saarelle ja tullut tapetuksi. Polii-
sipäällikkö puisteli päätään. Eivätkö amerikkalaiset ymmärtäneet,
että saarta täytyi pitää eristyksissä alkuperäiskulttuurin suojelemi-
seksi?

Suorasta puheesta

Pertti: Lähtisitkö kahville tiistaina?

Mirkku: Tiistaina menen zumbaan.

Pertti: Entä keskiviikkona?
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Mirkku: Keskiviikkona on kaverin polttarit.

Pertti: No miten ois sitten torstai?

Mirkku: Silloin on karatetreenit.

Pertti: Entä viikonloppuna?

Mirkku: Ei sovi. Kaveri tulee kylään.

Pertti: No mikä päivä sitten sopii sinulle?

Mirkku: No nyt on kyllä vähän kiireitä.

Pertti: Jos et tahdo lähteä kanssani kahville, voisitko edes sanoa
sen suoraan?

Mirkku: Ok. Olet niin matemaatikko, etten tahdo olla ystäväsi.

Pertti: Tuo oli kyllä loukkaavaa. Välttelet minua ammattini takia.

Mirkku: Arvasinhan, että loukkaannut, jos sanon suoraan.

Pertti: Loukkaannuin siitä, että välttelet seuraani ammattini takia,
en siitä, että sanoit sen suoraan.

Suuri Moolo

”Jos valkoinen mies ottaa Kipavuoren käyttöönsä, emme voi tans-
sia siellä kuukausittaista laritanssiamme, ja Suuri Moolo kiroaa
meidät”, päällikkö Tulp sanoi.

”Kipavuoren alla on huomattava uraaniesiintymä”, kaivosyhtiön
johtaja sanoi. ”Suunnittelemamme uraanikaivos toisi saarellemme
paljon kaivattuja työpaikkoja ja vaurautta.”

”Mutta Suuri Moolo. . . ” Tulp yritti vielä.
Kulttuuriantropologi puuttui puheeseen: ”Kipavuoren laritans-

si on keskeinen osa Tulpeiden kulttuuria. Heillä on oikeus omaan
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kulttuuriinsa ja perinteiseen elämäntapaansa. Moolo-mytologia on
suojelemisen arvoinen. Alkuperäiskulttuureita on suojeltava.”

Tulp oli hämillään. Laritanssin arvo ei ollut siinä, että se oli-
si ollut heidän kulttuuriperintöään. Tulp vain halusi välttää Suuren
Moolon kirouksen. Hänelle Moolo ei ollut mytologiaa, vaan konkreet-
tinen uhka, jolta piti suojautua.

Vanhustenhoitaja

”Sinun on vain jaksettava”, ylihoitaja sanoi Annalle.
Anna oli sairaanhoitajana yksityisessä vanhainkodissa. Se myi

kunnalle lakisääteisiä palveluita.
”Koko ajan on hirveä kiire”, Anna sanoi. ”Vanhukset jäävät huo-

nolle hoidolle, kun ei yksinkertaisesti ole aikaa tehdä hoitotyötä kun-
nolla.”

”Meillä on hoitajia lakisääteinen määrä”, ylihoitaja sanoi.
”Lisää hoitajia on palkattava”, Anna jatkoi. ”Muutkin hoitajat

sanovat samaa.”
”Ylemmällä tasolla on päätetty, että lisää hoitajia ei palkata”,

ylihoitajaa sanoi. ”Tällä miehityksellä on pärjättävä.”
Kiista ylihoitajan ja Annan välillä kumpusi siitä, että Anna oli

ymmärtänyt roolinsa väärin. Annan työn perimmäinen tarkoitus
ei ollut hoitaa vanhuksia, niinkuin hän kuvitteli. Annan työn pe-
rimmäinen tarkoitus oli tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

Työstä kuuluu saada palkka

Toissapäivänä heräsin aamuviideltä kaivamaan ojaa. Koko päivän
kaivoin, ja iltakahdeksalta lopetin. Kyllä siinä oli raatamista. Koko
päivän kaivoin otsa hiessä. Ja eilen täytin sen ojan, samalla maalla,
jonka olin ojasta kaivanut. Heräsin aamuviideltä, ja iltakahdeksalta
oja oli täytetty. Hiki hatussa täytin. Nyt on kaikki lihakset kipeitä.
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Kyllä työstä kuuluu saada palkka, kun on niin suuren vaivan
nähnyt ensin ojan kaivamiseksi ja sitten täyttämiseksi. Yhteiskunta
saisi maksaa minulle palkkaa, jolla pystyy elämään.

Kuka käski kaivaa ja täyttää ojan?
Ei kukaan. Ihan itse päätin kaivaa.
Mitä hyötyä ojankaivuusta oli, jos täytit sen heti perään?
Eipä mitään, mutta kyllä työstä kuuluu saada palkka.

Partisaanin morsian

”Tänään en voi luokses tulla. Yöhön synkkään tieni käy.”
”Sinä et välitä minusta yhtään. Sinä välität vain jostain luok-

kataistelusta ja partisaaniveljistä. Justhan sä olet luuhannut siellä
metsän siimeksessä kaksi viikkoa, ja nyt olet lähdössä takaisin.
Sinä rakastat vain partisaaniveljiäsi etkä minua yhtään. Ajatte-
letko minua yhtään? Miltä luulet minusta tuntuvan, kun pitää
sydän sykkyrällä pelätä, onko vihollinen napannut sinut? Et ajat-
tele yhtään tunteitani. Jos rakastaisit minua, jättäisit koko luokka-
taisteluhölynpölyn ja jäisit kotiin. Sinulle ei ole olemassa muita kuin
sinä itse. SINUN luokkataistelusi, SINUN partisaaniprojektisi. Valit-
se: Partisaaniveljet tai minä lähtee. Sain nimittäin tarpeekseni siitä,
että näen sinua pikaisesti tunnin kahden viikkon välein.”

Veri on vettä sakeampaa

Reiska ja Jukka olivat veljeksiä. Jukka oli menestyvä insinööri, Reis-
ka puolestaan päihdeongelmainen työtön. Jukka olisi halunnut ta-
vata Reiskaa, koska kaikesta huolimatta Reiska oli hänen veljensä.
Reiska puolestaan vältteli Jukan seuraa. Kerran Jukka päätti nosta
kissan pöydälle ja soitti Reiskalle.

”Miksi välttelet seuraani?” Jukka kysyi.
”Vastaapa tähän”, Reiska sanoi. ”Olisitko kiinnostunut seuras-

tani, jos en olisi veljesi?”
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”Ei tuollaiseen voi vastata!” Jukka sanoi.
”Vastauksesi on siis ei”, Reiska sanoi. ”Jos vastauksesi olisi kyllä,

voisit sanoa sen ääneen. Koska aloit kiemurtelemaan, mielessäsi ole-
va vastaus on ei.”

Reiska jatkoi: ”Ymmärrätkö nyt? Jos olen toisen ihmisen seuras-
sa, odotan, että seuraani arvostetaan muutenkin kuin sukulaisuus-
suhteen takia.”

Oletetuista hyödyistä

Antin kallein aarre oli hänen todellisuudentajunsa. Antti vältti muo-
dostamasta uskomuksia, joita ei voinut tietää tosiksi. Niinpä Antti
olikin agnostikko uskonnollisiin kysymyksiin nähden. Jumalan ole-
massaolosta tai olemattomuudesta ei ollut todisteita, joten oli vii-
sainta jättää kysymys avoimeksi.

Sitten Antti sairastui skitsofreniaan. Hän alkoi kuvitella kaikkea
aivan absurdia ja joutui sairaalahoitoon. Lääkitys paransi psykoosin,
mutta Antti pelkäsi kalleimman aarteensa olevan mennyttä. Antti
söikin antipsykoottiset lääkkeet täsmällisesti, ettei hän menettäisi
todellisuudentajuaan uudestaan.

Kerran TV:ssä uskovainen evoluutiotutkija sanoi: ”Jos uskon-
noista ei olisi hyötyä ihmisille, uskonnot olisivat karsiutuneet evo-
luutiossa. Siksi minäkin olen uskovainen.”

Antti katsoi lähetystä järkyttyneenä: Oliko tutkija todella valmis
vaihtamaan todellisuudentajunsa uskonnon oletettuihin hyötyihin?

Pelitaito

Elmeri näki viestin tietokoneensa ruudulla. Foo123 oli luovuttanut
hänen netissä kirjepelin tahtiin pelaamansa hex-pelin. Voitto sinänsä
ei Elmerille merkinnyt mitään. Se merkitsi, mitä voitto kertoi: El-
meri oli kehittynyt pelaajana. Vielä puoli vuotta aiemmin hän oli
hävinnyt kaikki pelinsä Foo123:a vastaan.
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Hex-pelaajana Elmeri kilvoitteli itseään vastaan, tullakseen pa-
remmaksi pelaajaksi. Kilvoittelu muita vastaan yksittäisissä peleissä
oli vain väline tuossa suuremmassa kilvoittelussa. Peleistä oppi, ja
pitkän tähtäimen voittosuhde kertoi, kuinka pelissä kehittymispro-
jekti eteni.

Elemeri arvosti taitoa. Hän arvosti taitoa missä tahansa asias-
sa, ja omalta kohdaltaan hän oli päättänyt kehittää taitojaan
hex-pelissä. Ja taito pelissä tarkoitti sitä, että kykeni voittamaan
Foo123:n tapaisia taitavia pelaajia.

Mulkun aivot

”Hei Kari”, Heli sanoi. ”Kaunis päivä tänään.”
”Mitäs pölvästi”, Kari vastasi. ”Toi sun kasaripaita on tosi mau-

ton. Olkatoppaukset on niin passe. Vain luuserit pitää tuollaisia.”
”No mä nyt tykkään tästä paidasta”, Heli sanoi kyyneleet sil-

missä.
”Sun kannattaisi oikeasti miettiä mitä laitat päällesi”, Kari jat-

koi. ”Niin et kulkisi tuollaisissa elähtäneissä lumpuissa. Hyvää jatkoa
vaan sulle, idiootti.”

Kognitiotieteilijä Nivalainen kuunteli keskustelua epämääräisen
ihailun vallassa. Vaikka Kari oli inhimillisellä mittapuulla täysi
mulkku, hänen aivonsa, kuten kenen tahansa ihmisen aivot, oli-
vat tietojenkäsittelyn mittapuulla äärimmäisen sofistikoitunut me-
kanismi. Jo paidan tunnistaminen kasaripaidaksi olisi vaatinut tie-
tokoneelta äärimmäisen kehittyneitä kuvankäsittelyalgoritmeja pu-
humattakaan kaikesta kulttuurintuntemuksesta, joka koneeseen olisi
pitänyt ohjelmoida.

Esineiden vapautusliikkeen manifesti

Meille on päivänselvää, että kaikenlaiset esineet tahtovat olla mah-
dollisimman matalalla. Jos nimittäin esineen päästää ilmassa irti ja
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antaa sen seurata luontaista haluaan, se pyrkii menemään alaspäin.
Ylhäällä esineet ovat vain, jos niiden pääsy alaspäin on estetty jo-
ko kiinnittämällä, kahlehtimalla ne paikalleen tai estämällä pääsy
alaspäin niiden alla olevalla tasolla.

Esineiden vapautusliike vaatiikin:
Kaikenlaisten tornien ja korkeiden rakennelmien

kieltämistä. Näihin sijoitetut esineet joutuvat olemaan korkealla
vastoin luontaista taipumustaan. Vaikka torneissa ei olisi esi-
neitä, tornien rakenneosasilla on sama halu mennä alaspäin, jonka
toteuttaminen niiltä on estetty.

Syvien kuoppien kaivamista, joihin sijoitetaan mahdolli-
simman paljon esineitä. Näin esineet saava olla luontaisessa olo-
tilassaan, mahdollisimman alhaalla.

EKIA

Ruotsalainen huonekalujätti EKIA oli perustanut tavaratalon Kuo-
pioon. Tarvitsin olohuoneeseen hyllyä, joten lähdin katsomaan niitä
uudesta kaupasta.

Kuljin EKIAn liikkeessä ihaillen huonekaluja. Kaikissa oli hieno-
ja koristekuviointeja. Keittiöosasto. Makuuhuone. Olohuoneosasto
löytyi lopulta. Siellä oli näytillä juuri sellainen hylly kuin halusinkin.
Metrin korkea, ja niin koristeellinen. Kantta ja pohjaa kiersi puuhun
kaiverrettu kukkakuvio. ”Kuinka ammattitaitoista työnjälkeä”, ajat-
telin. Hinta oli hiukan korkea, mutta ajattelin, että se on hintansa
väärti. Katsoin tuotteen koodin, kävin hakemassa koodia vastaavan
paketin varastosta ja maksoin sen.

Kun kotona avasin paketin, siellä oli vain metrin mittainen tu-
kinpätkä sekä ohjevihkonen. Katsoin vihkosta. ”Tarvitset seuraavia
työkaluja: Saha, höylä, koristesaha, taltta, vasara, suorakulma. . . .”
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Elitismistä

Kalle oli huippukoodari. Hän kehitti työkseen alustaa, jonka avulla
pystyi helposti rakentamaan webbisivuja. Hänen kuukausipalkkansa
oli viisinumeroinen, koska ohjelmistoalalla se nyt on tosiasia, että
osa koodareista on tuottavampia kuin toiset.

Kerran Kalle kohtasi baarissa nuhjuisen miehen. Mies
vuodatti Kallelle elämäntarinaansa, kuinka hän oli jäänyt
pitkäikaistyöttömäksi. Hän kertoi kokevansa itsensä täysin ar-
vottomaksi. Peruspäivärahalla tuli hädin tuskin toimeen. Kallea
mies säälitti, ja hän antoi tälle satasen, eihän Kallella ollut puutetta
pikkurahasta.

”Se ei ole haitallista epätasa-arvoa, että jotkut yksilöt nousevat
kyvyillään suuren enemmistön yläpuolelle”, Kalle mietti tapaami-
sen jälkeen. ”Haitallista epätasa-arvoa sitä vastoin on se, että suuri
enemmistö painaa jotkut yksilöt itsensä alapuolelle.”

Lausunto

”Rikollisten etujärjestö REJ vastustaa ehdotettuja tiukennuksia
Pakkokeinolakiin. Poliisin telekuunteluluvan saannin helpottaminen
rikkoo herkän tasapainotilan poliisien ja rikollisten välillä ja antaa
poliiseille huomattavan etulyöntiaseman.”

”Kotietsintäluvan saannin helpottaminen johtaa käytännössä sii-
hen, että jos poliisilla on pienikin epäilys jonkun rikollisuudesta, po-
liisi pystyy kehittämään tekosyyn, jonka nojalla tehdä kotietsintä.
Tämä nostaa kiinnijäämisriskin niin suureksi, että rikollinen elinkei-
no muuttuu yksinkertaisesti mahdottomaksi.”

”Prepaid-puhelimien rekisteröintivaatimus johtaa siihen, että ri-
kolliset joutuvat kommunikoimaan pelkästään kasvokkain. Tämä te-
kee monimutkaisten ryöstöjen koordinoinnista täysin mahdotonta,
kun kesken ryöstön ei voi soittaa talon toisella puolen olevalle ja
antaa tilannekatsausta.”

Sosiaalidemokraattinen virkamies luki lausunnon ja myhäili tyy-
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tyväisenä. Oli hyvä saada kaikki intressiryhmät mukaan lainvalmis-
teluprosessiin.

Tekstiviestit

Tekstiviestejä tulee yhtä mittaa. Makaan pimeässä, enkä pääse luke-
maan niitä, mutta kuulen puhelimen piippaukset. Piip-piip kuuluu
jatkuvalla syötöllä. Ahdistaa. Ehkä Katja ja Nella ovat suunnitelleet
jotain, mistä minä jään paitsi. Pakko päästä lukemaan tekstarit. Tai
ehkä joku tumma, komea ihailija yrittää ottaa yhteyttä.

Pulssini kiihtyy, kun mietin, mistä jään paitsi. Samalla teksta-
reiden tulo tihentyy. Piip-piip. Piip-piip. Piip-piip. Nykyihmisen on
pysyttävä jatkuvasti ajan tasalla. Ehkä jopa työpaikalta yritetään
ottaa yhteyttä. En kuitenkaan pysty liikkumaan.

Tekstareiden tulo loppuu. Kuuluu vain tasainen tuuuuu.
Mitähän on tapah. . .

Sairaanhoitaja ryntäsi potilaan huoneeseen. Sydänmonitori oli alka-
nut vetää tasaista viivaa. Tällä kertaa edes elvytysyritykset eivät
tuottaneet tulosta.

Curling-vanhemmat

8-vuotias Karen tuli koulusta kotiin. Keittiön pöydällä oli lappu:
”Minulla menee myöhään curlingharjoituksissa. Laita itsellesi maka-
roneja ja juustoa. Äiti.” Karenia ärsytti. Äidin olisi kuulunut joskus
hoitaa häntäkin, mutta äidin kaikki aika meni curlingin parissa.

Karenilla oli todelliset curling-vanhemmat. Isän joukkue oli voit-
tanut Kandanmestaruuskilpailut, ja niinpä joukkue oli nyt jatkuvas-
ti maailmalla edustamassa maataan. Karenin äiti puolestaan har-
joitteli jatkuvasti joukkueensa kanssa provinssinmestaruuskilpailut
tähtäimessä.

Karen oli kurkkuaan myöten täynnä curlingia. Seuraavana vii-
konloppuna isällä olisi ottelu kotikaupungissaan, ja Karenin pitäisi
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istua katsomossa tuntitolkulla. Äiti pakottaisi Karenin hurraamaan
isälle, vaikka curling ei napannut Karenia yhtään.

Tottunein ottein Karen otti juustomakaronipussin kaapista ja
laittoi veden kiehumaan.

Uskosta luopuminen

”Kyllä minä uskon, että jokin korkeampi tarkoitus on olemassa”,
Jouni mietti. ”Ei tämä kaikki voi olla satunnaista ja merkityk-
setöntä.”

Jouni kamppaili uskonkysymysten parissa. Jouni oli ollut kristit-
ty, mutta vastikään hän oli alkanut kiinnittää huomiota siihen, ettei
Jumalan olemassaolon puolesta ollut todisteita. Mutta elämällä oli
oltava merkitys, joten Jumalankin piti olla olemassa.

Sitten Jouni tajusi, että hän ennemmin halusi Jumalan olevan
olemassa kuin olisi ollut vakuuttanut tosiasioista. Ei kai uskoa halulle
voinut perustaa?

Jouni joutui myöntämään, ettei usko Jumalan olemassaoloon ja
ahdistui. Oliko kaikki nyt merkityksetöntä?

Sitten Jouni koki valtavaa huojennusta. Nythän hän oli vapaa
antamaan omalle elämälleen itse valitsemansa merkityksen.

Etiikka

”Etiikka on välttämättömyys”, filosofi julisti. ”Jokainen ihminen
tulee väistämättä valinneeksi itselleen eettisen järjestelmän, sen
mitä hän pitää oikeana ja mitä vääränä. Jos valintaa ei tee tietoises-
ti, hyvä- ja pahakäsitykset ilmenevät väistämättä ihmisen teoissa,
siinä mitä ihminen valitsee tehdä. Ja jos ei tee mitään vaan lojuu
pelkästään sängyn pohjalla, niin sekin on valinta.”

Valtteri oli sarjamurhaaja. Hän vangitsi naisia kellariinsa, kidutti
ja raiskasi näitä. Valtteri oli rakentanut sähköshokkilaitteen, peuka-
loruuveja, venytyspenkin, ja muuta keskiaikaisen kidutuskammion
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tavaraa. Niitä hän käytti uhreihinsa. Lopulta hän tappoi uhrinsa.
Sitten hän vangitsi uuden naisen, ja meno jatkui.

Valtterin eettisen järjestelmän mukaan kiduttaminen, raiskaami-
nen ja tappaminen olivat oikein.

Kuvittelusta

”Matematiikan rajat ovat samalla inhimillisen ajattelun rajat”, filo-
sofi luennoi. ”Siksi matematiikanvastaisen tilanteen kuvitteleminen
on mahdotonta.”

Ville kuunteli luentoa epäuskoisena. ”Ei tuo voi pitää paikkansa.
Kyllä minä pystyn kuvittelemaan tilanteen, jossa Fermatin viimei-
nen lause on epätosi.”

Ville kuvitteli harmaapartaisen professorin liitutaulun ääreen
raapustelemaan kaavoja. Villen kuvitelmissa professori sanoi auto-
ritatiivisella äänellä: ”On olemassa positiiviset kokonaisluvut a, b, c
ja n, n > 2, joille an + bn = cn.”

Ville ei kuitenkaan pystynyt kuvittelemaan lukuja a, b, c ja n eikä
laskutoimitusta, joka olisi osoittanut yhtälön päteväksi. Jos hän olisi
pystynyt siihen, hän olisi tehnyt todellista matematiikkaa, osoittanut
Fermatin lauseen oikeasti epätodeksi.

Kuvittelusta, osa II

Ragnar oli etsiessään Verirubiinia päätynyt peilintakaiseen maail-
maan. Etsinnöissään hän oli päätynyt niin ahtaaseen käytävään,
että hän mahtui ainoastaan ryömimään siinä. Yhtäkkiä Ragnarin
edessä käytävässä seisoi täysikasvuinen Tyrannosaurus Rex.

Pelaaja: Laajeneeko se käytävä?

Pelinjohtaja: Ei.

Pelaaja: Onko se sitten minikokoinen Tyrannosaurus Rex?
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Pelinjohtaja: Ei.

Pelaaja: Miten se on sitten mahdollista?

Pelinjohtaja: Tämä on peilintakainen maailma. Täällä suuret
otukset mahtuvat kulkemaan paremmin ahtaissa käytävissä
kuin pienet.

Pelaaja: Häh??

Pelinjohtaja kylläkin kykeni muodostamaan lauseen ”Täällä suu-
ret otukset mahtuvat kulkemaan paremmin ahtaissa käytävissä kuin
pienet”, mutta tilanteen kuvitteleminen oli mahdotonta. Oli mahdo-
tonta muodostaa mieleen kuva käytävästä, jossa ihminen ei mahtu-
nut seisomaan, mutta Tyrannosaurus mahtui.

Väheksytty

”Valtaa väheksytyille ryhmille”, uusvasemmisto vaati. Jani luki vaa-
timuksen ja ajatteli, että käytännössä valtaa vaadittiin naisille, ho-
moille ja maahanmuuttajille.

Jani oli valkoinen heteromies. Siitä huolimatta hän kuului
väheksyttyyn ryhmään. Hän oli skitsofreenikko.

”Valtaa skitsofreenikoille” kuulosti Janin korvaan epäilyttävältä.
Hän oli tavannut mielenterveysympyröissä muita skitsofreenikko-
ja, eivätkä kaikki pystyneet huolehtimaan edes omista asiostaan.
Kuinka sellaiset pystyisivät käyttämään yhteiskunnallista valtaa
järkevästi?

Yhteiskuntaan Jani toivoi toki muutoksia. Hän toivoi, että hän
pystyisi kirjoittamaan Tinder-profiiliinsa ”En ole työelämässä” ja
silti saamaan osumia. Ja rahaa. Sairauseläke oli niukka, ja pari sa-
tastakin kuussa lisää helpottaisi budjettia.

Mutta valtaa. Skitsofreenikkojen arvostelukyky ei ollut
täydellinen, ja mitä sellainen vallalla tekisi?
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Asenteen korjaamisesta

Pekka: Sä suhtaudut muhun ylenkatseisesti.

Kalle: Enhän suhtaudu!

Pekka: Suhtaudutpas.

Kalle: Antaisitko esimerkkejä, kuinka se ilmenee?

Pekka: Kun esimerkiksi kerron sinulle jonkun faktan, ryhdyt tiuk-
kaamaan, mistä tiedän sen. Ikään kuin tietoni olisi jotenkin
kyseenalaista. Ja kun kerroin sinulle kirjoitusharrastuksesta-
ni, rupesit kyselemään, onko minulla mielekästä tekemistä,
ikään kuin kirjoitusharrastukseni ei olisi mielekästä tekemistä.
Tällaisissa asioissa.

Kalle: Selvä. En enää kysy sinulta, mistä tiedät jotain tai kysy,
onko sinulla mielekästä tekemistä.

Vaikka Kalle muuttikin käytöstään näiden kahden yksityiskoh-
dan kohdalla, sillä ei ollut paskankaan väliä, koska sama ylenkatsei-
nen asenne säilyi. Se ilmeni kymmenissä uusissa pikkuasioissa, jotka
Pekalle eivät tulleet mieleenkään Kallen kysyessa esimerkkejä.

Johdonmukainen kristitty

”Talenttivertaus osoittaa, että Jumala antaa niille, joille Jumala ha-
luaa antaa”, Keijo sanoi. ”Ihmisen tahdolla ei ole väliä.”

Keijo piti jumalanpalvelusta Jumalan Majesteettisuuden seu-
rakunnassa. Jumalanpalvelus koostui Raamatunluvusta ja se-
littämisestä.

”Eikö me voitaisi laulaa joku virsi?” Hilja, ainoa seurakuntalai-
nen, kysyi. ”Virret vievät niin mukavasti hartaaseen tunnelmaan.”
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”Virret ovat turhia”, Keijo vastasi. ”Olennaista on Jumala ja
hänen Majesteettinen Suuruutensa. Virrenveisuu vie huomion ihmi-
sen laatimaan sävelmään, ja ihmisen sävelmät tai hartaudenkoke-
mukset eivät ole mitään Jumalan suuruuden rinnalla.”

Hyvin nopeasti Hiljakin siirtyi helluntailaisiin. Keijon oppi oli
ehkä teologisesti perusteltu, mutta ihmisten oli psykologisesti mah-
dotonta uskoa siihen. Kannattajia saavat ne uskonnot, jotka vastaa-
vat ihmisten emotionaalisiin tarpeisiin.

Kulttuurikristitty

Kulttuurikristitty: En tiedä, mitä on maailman tuolla puolen,
mutta jotain on. Voin aivan hyvin kutsua sitä Jumalaksi.

Hihhuli: Pidätkö itseäsi kristittynä?

Kulttuurikristitty: Kyllä. . .

Hihhuli: Rakkauden kaksoiskäsky kuuluu keskeisenä osana kristi-
nuskoon. Sen alkuosa kuuluu: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken.”
Pystytkö todella rakastamaan tuollaista epämääräistä jotain
yli kaiken?

Kulttuurikristitty: Ööö. . .

Hihhuli: On kuin sinun jumalasi olisi epämääräinen, vähemmän
todellinen kuin näkyvä maailma. Minun Jumalani on kaikkein
todellisin olio mitä on olemassa, kaiken perusta.

Kulttuurikristitty: Ööö. . .

Hihhuli: Jumala on myös maailmankuvani perusta, kuten kristi-
tyllä kuuluukin olla. Kaikki mitä ajattelen maailmasta raken-
tuu Jumalan tahdon päälle. Onko sinun kohdallasi asia näin?
Onko jumalasi edes oikeastaan Jumala?
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Kehu

7-vuotiaan Villen täti oli tullut kylään Villen perheen luokse.
”Mä meen leikkimään Kirkonrottaa pihalle”, Ville sanoi.
”Kirkonrotta onkin tosi kiva peli”, täti vastasi. ”Siinä saa juosta,

piileskellä ja etsiä.”
”Tuu mukaan!” Ville ehdotti.
”En mä”, täti sanoi. ”Jään juttelemaan äitisi kanssa.”
Ville tunsi olonsa peteyksi. Ville ei ymmärtänyt, mistä petty-

myksessä oli kyse, mutta myöhemmin hän käsitti, että ihmiset anta-
vat helposti halpoja positiivisia signaaleja. Kun kehu tai samanmie-
lisyys ei maksa mitään, sellainen tulee helposti. Vanhempana Vil-
le käsittikin, että todelliset asenteet ilmenevät kalliissa signaaleissa.
Kun kehu maksaa jotain, esimerkiksi niin, että on valmis uhraamaan
kehuttuun asiaan aikaansa, vasta sitten kehulla on merkitystä.

Rakennuspalikat

Pikkupoika rakensi rakennuspalikoilla. Ne olivat hänen lempilelunsa.
Hänen tavoitteenaan oli rakentaa täydellinen torni. Hän oli raken-
tanut ja rakentanut, mutta kaikissa torneissa oli ollut jotain vikaa.
Milloin palikat eivät olleet olleet ihan suorassa, milloin vierekkäisten
palikoiden värit eivät olleet sointuneet täydellisesti yhteen. Pikku-
poika kuitenkin tiesi, että joku päivä hän vielä onnistuisi tavoittees-
saan, ja niin hän jatkoi sinnikkäästi yrityksiään.

Äidin mielestä pikkupoika leikki liikaa rakennuspalikoilla, ja
niinpä hän otti rakennuspalikat tältä pois. Silloin pikkupoika tajusi,
mitä hän oli menettänyt. Hänen mielensä oli ollut niin tiiviisti siinä,
mitä palikoista voisi rakentaa, ettei hän ollut osannut arvostaa sitä
yksinkertaista tosiasiaa, että hänellä oli rakennuspalikat.
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Kevätjuhla

Oli ala-asteen kevätjuhla. Juhlan teemana oli kansainvälisyys.
Pikku-Siiri oli mustissa vaatteissa, kasvot mustaksi värjättyinä
esittämässä neekeriä. Hänellä oli kaislahametta markkeeraava krep-
pipaperisuikalehame. Samoin sonnustautuneen luokkansa kanssa
hän lauloi Kumbaya. Muut luokat esittivät cowboyita, lappalaisia,
kiinalaisia ja niin edelleen.

Siirin isä oli mielissään, kun lapsille opetettiin kansainvälisyyttä.
”Hienoa, että lapset tutustutetaan suuren maailman kulttuureihin”,
hän ajatteli. ”Oppivat, että maailmassa on monenlaisia ihmisiä.”
Hän oli niin innoissaan, että kuvasi koko juhlan kaitafilmikameral-
lallaan.

Aikuisena Siiri löysi kaitafilmit ullakolta ja latasi kevätjuhlan netin
videonjakopalveluun.

”Video sisältää rasistisen blackface-esityksen. Lisäksi se koos-
tuu kokonaan kulttuurisesta omimisesta”, videopalvelun amerikka-
lainen sensori kirjoitti raporttiin. Hän poisti videon palvelun yh-
teisönormeja rikkovana.

Reality Check

Villeltä oli mennyt seurustelusuhde poikki, ja hän oli linnoittau-
tunut kämppäänsä. Hän vain katseli elokuvia netin suoratoistopal-
veluista. Komedioita, trillereitä ja draamoja. Kuukauden hän teki
tätä, käyden välissä vain ruokakaupoissa, kunnes hänestä alkoi tun-
tumaan, että piti päästä ihmisten ilmoille.

Ville menikin kylään veljensä luokse. Veli vaahtosi koko ajan
siitä, kuinka ilmastonmuutos tekee Maapallosta elinkelvottoman,
sisällyttäen vaahtoamiseensa kaikki kliseet aiheesta. Kun Ville ta-
pasi muita ihmisiä, sama toistui. Kunkin ihmisen luonne tuntui ra-
kentuneen kokonaan yhden liioitellun piirteen varaan.

Villestä tuntui, että ihmiset olivat kuin komediaelokuvista. Hän
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oli kuvitellut, että draamaelokuvat olivat realistisempia kuin kome-
diat, mutta draamojen hahmot olivat järkevämpiä kuin ihmiset, joi-
ta hän kohtasi.

Lahjakas

Jarkko oli kymmenvuotias koululainen, hikari. ”Open lellikki”, muut
luokan pojat sanoivat Jarkolle. ”Ope lellii sinua niin saat hyviä nu-
meroita.” He eivät ymmärtäneet, että Jarkko oli lahjakas ja teki
kohtuullisesti työtä koulun eteen.

Harva se päivä Jarkon polkupyörästä oli koulun pihalla kumit
tyhjennetty, ja luokan pojat naureskelivat kulman takaa, kun Jark-
ko pumppasi niitä. Silloin tällöin Jarkon housut vedettiin kinttuun,
ja muutenkin Jarkko oli luokan poikien nokkimisjärjestyksessä se
pahnanpohjimmainen. Hierarkian huipulla oli tuhmia, fyysisesti
suuntautuneita oppilaita.

”Ei missään nimessä lahjakkaille mitään erityisluokkia”, vasemmis-
tolainen opetusministeri sanoi tv:ssä. ”Peruskoulu on suuri tasa-
arvoistaja. Suomen tasa-arvo perustuu sille, että lahjakkatkin op-
pivat tulemaan toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa.”

Isomorfismi

Perde katsoi peilikuvaansa. Peilikuvalla oli niittiranneke oikeassa
ranteessa. Hänellä se oli vasemmassa. Peilikuvan farkuissa oli va-
semmassa polvessa reikä. Hänellä se oli oikeassa. Peilikuvan paidas-
sa luki ”NATAS”. S ja N olivat väärinpäin.

Perde oli saatananpalvoja. Hän kannatti pahuutta. Hänen mie-
lestään kaikki se, mitä surkeat kristityt vastustivat oli kannatettavaa.
Itsekkyys, väkivalta, pimeys. Hänen mielestään tuho oli äärimmäisen
hienoa. Siksi hän poltti kirkkoja, pahoinpiteli ja tappoi. Hän teki
kaiken päinvastoin kuin kristityt.
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Perde katsoi uudelleen peilikuvaansa. Reikä housussa, niittiran-
neke, tekstiä t-paidassa. Loppujen lopuksi peilikuvassa oli niin pal-
jon samaa kuin hänessä itsessään. Kun mustan muuttaa valkeaksi ja
valkean mustaksi, kuva esittää samaa kuin alunperinkin.

Tulevaisuus, joka ei sitten tullutkaan

Pertti loikoili Futurossa, 60-luvun lopulla rakennetussa ufon muo-
toisessa lujitemuovitalossa. Hän oli ostanut yhden viimeisistä kap-
paleista kalliilla. Youtubesta soi Jarren Equinoxe. Levyllä oli ava-
ruusäänistä koostuvaa syntetisaattorimusiikkia, syntikat olivat tuol-
loin olleet uutta. Äänetöntähän avaruudessa on, mutta sellaisiksi
kuin levyllä avaruusäänet kuviteltiin 70-luvulla.

Ennen tulevaisuuskin oli ollut parempaa. Pertti kaipasi aikaan,
jolloin avaruus oli ollut käymättömistä korpimaista viimeinen ja
naispuolisten avaruusupseerien hameet lyhyitä. Youtube sentään oli
edistysaskel, kun kaikki musiikki oli napinpainalluksen päässä. Ar-
tistien riistoon sekin kylläkin perustui.

Ajatuksesta, että tulevaisuudessa kaikki on parempaa oli sittem-
min luovuttu. Enää tulevaisuus ei näyttänyt vääjäämättömältä ket-
julta askeleita eteenpäin. Nyt tulevaisuudessa piili vain ilmaston-
muutos ja poliittinen korrektisuus.

Ikuinen elämä

Nykypäivä. . .
”Jos ihmisen aikaansaannokset jäävät elämään hänen kuo-

lemansa jälkeen, hänestä voi tulla kuolematon”, filosofi paasasi.
”Rakennukset sortuvat, imperiumit kukistuvat ja jälkeläiset kuo-
levat, mutta ajatukset, ne ovat ikuisia. Jos saa omat ajatuksensa
lisättyä ihmiskunnan tiedon kokonaisuuteen, voi elää iänkaikkisesti.
Miettikää Platonia. Miettikää Aristotelestä. He elivät 2500 vuotta
sitten, mutta heidän ajatuksensa muistetaan yhä.”
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4000 vuotta sitten. . .
Hen-Ankh oli palailemassa kotiin raskaan ryyppyillan jälkeen.

Kapakassa oli syntynyt tappelu Phut-Hereksen kanssa, ja Hen-Ankh
oli saanut turpaansa. Paikkaillakseen kolauksen saanutta itsetun-
toaan Hen-Ankh raaputti hieroglyfeillä muuriin sanat ”Phut-Heres
on mulkku.”

Nykypäivä. . .
Arkeologit kaivoivat hiekasta esiin vanhaa muuria.
”Hei, täällä on mielenkiintoisia seinäkirjoituksia!” eräs heistä sa-

noi.

Homomessias

Homomessias Jari roikkui ristillä. Naulanreikiin käsissä ja jaloissa
koski, eivätkä keuhkot saaneet kunnolla ilmaa. Ristillä asento oli
keuhkojen kannalta huono. Naulanreiät eivät riittäneet kannattele-
maan kehon painoa, joten käsivarret oli kiinnitetty ristiin jeesustei-
pillä.

Vielä pari päivää aiemmin Jari oli ollut Suomen luterilai-
sen kirkon leipäpappi, homomyönteinen, mutta muuten tavalli-
nen. Kirkossa oli muutenkin painetta hyväksyä homous, eihän
syrjintä sovi 2010-luvulle, mutta teologinen peruste homouden
hyväksyttävyydelle oli puuttunut.

Jari oli saanut kuningasidean: Muutetaan oppia samalla taktii-
kalla kuin 2000 vuotta aiemminkin. Jari julistautui homomessiaak-
si, hänet ristiinnaulittiin, ja ristinkuolema pyyhkisi pois homouden
syntisyyden.

Yhdeksännellä hetkellä Jari tukehtui kuoliaaksi. Uhrautuminen
maksoi hengen, mutta oli se sen arvoista.
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Suomalainen

”Pohjantähden alla, on elo mulla mainen. Mä elämästä laulan, oon-
han suomalainen!”

Veijo huudatti mankkaa parvekkeella. Veijolta oli mennyt kou-
lut poskelleen, eikä hän saanut pidettyä naista tai työpaikkaa. Hän
viettikin päivänsä kaljaa kitaten ja Kari Tapion kasettia kuunnel-
len. Hän ei ollut koskaan tehnyt mitään, mistä hän voisi olla ylpeä,
joten hän oli ylpeä suomalaisuudestaan. Hän oli aikoinaan saanut
kuvainnollisen lottovoiton ja syntynyt Suomeen.

Veijo ylpeili sillä, että hän kuului samaan kansaan kuin talvi-
sodan veteraanit ja sodanjälkeiset maan jälleenrakentajat. Veijo oli
niin nuori, ettei hän ollut sotaa nähnyt, ja hänen panoksensa maan
rakentamiseenkin oli ollut minimaalinen. Mutta kansallisylpeys, sitä
häneltä ei voisi viedä pois.

Antamisesta ja ottamisesta

Jonne istui sisällä, kirjaston aulassa, lippalakki päässä odottaen ka-
vereitaan. Siihen tuli vanhempi täti ja sanoi äkäisesti: ”Hattu pois
päästä sisällä!”

Jonne säikähti tädin äkäistä ääntä ja vaistomaisesti totteli.
Täti ajatteli, että nykyään nuorille ei opeteta edes alkeelli-

sia käytöstapoja. Hänen täytyi käskyillään auttaa nuorisoa tu-
lemaan paremmiksi ihmisiksi, opettaa käyttäytymään niin kuin
ihmisen kuuluu käyttäytyä. Hän koki antaneensa juuri jonnelle
käytöstapojen lahjan.

Jonne ei kokenut tädin auttaneen häntä tai antaneen hänelle
mitään. Ennemmin hän koki tädin käyttäneen valtaa itsensä yli,
painostaneen hänet noudattamaan omia normejaan. Jonne koki,
että täti oli ennemmin vienyt häneltä pois vapautta valita kuinka
käyttäytyi, vapautta valita omat norminsa.
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Rappiokieltä

2500 vuotta sitten. . .
Näiden uusien tulokkaiden vaikutus pilaa ylen kauniin suomen

kielen. Nuoriso oppii saksojen kielen, eivätkä nuoret enää osaa pu-
hua kunnolla suomea. He sanovat ”Talo on punainen”. Mikä rappio-
muoto, saksojen kielen vaikutusta. Eivätkö he tunne kaunista suo-
malaista muotoa ”Talo punainen”?

Tai sitten se, ettei enää aina sanota ”Minä menin.” Siihenkin
lauseeseen nuoriso tunkee jotain saksojen vaikutteisia olla-sanoja ja
sanovat ”Minä olen mennyt” tai ”Minä olin mennyt.” Mitä lie vie-
rasperäistä kikkailua.

Tai sitten se, ettei nuoriso enää osaa sanoa sanoja oikeassa
järjestyksessä. ”Poika tyttöä kosii”. Niin kuuluu sanoa. Nämä sak-
sat ovat sekoittaneet nuorten pään, ja nuoret sanovat: ”Poika kosii
tyttöä.”

Kokonaiskuva

”Tiede on jakaantunut äärimmäisen kapeiksi erikoisaloiksi”, kuului-
sa filosofi sanoi tv:ssä. ”Tiedemies pureutuu postimerkin kokoiseen
plänttiin todellisuutta ja tuntee sen läpikotaisin. Sen postimerkin
ympäristöstä hän ei sitten tiedä mitään.”

Raija seurasi lähetystä kiinnostuneena. Elettiin 90-luvun puo-
liväliä, ja filosofiabuumin vanavedessä Raija oli innostunut filoso-
fiasta. Hän seurasi sitä tv:stä ja naistenlehdistä.

”Todellisuus on kuin kupliva meri”, Raija ajatteli. Filosofiabuu-
mi painotti kokonaisuuksien hahmottamista, ja Raijallakin oli ko-
konaiskuvansa todellisuudesta. ”Nykyfysiikkakin sanoo, että todel-
lisuus on epämääräinen mahdollisuuksien meri”, Raija ajatteli. ”Ei
mikään millintarkka kellokoneisto.”

Raija ei ottanut huomioon sitä, että kokonaisuus muodostui yksi-
tyiskohdista. Raijan kokonaiskuvakin todellisuudesta olisi ollut tar-
kempi, jos hän olisi tuntenut tieteellisten teorioiden yksityiskohtia.

560



Massaerilaisuutta

”Tosipunk on taistelua sinun puolestasi. Älä oo kuin muut, vaan
löydä oma itsesi”, Pelle Miljoona lauloi stereoissa.

Elettiin 90-luvun alkua, ja 16-vuotias Jukka oli hengaamassa
punkkariystäviensä kanssa. Pöydällä oli Afri-Cola -pullo. Coca-cola
-kulttuuria vastustettiin, mikä näkyi colavalinnoissa.

”Minä haluaisin tappaa jonkun ihan vain nähdäkseni, että pystyn
siihen”, Jukka sanoi. ”Jos siis voisi olla varma, ettei jää kiinni.”

Punkkarit katsoivat Jukkaa kauhistuneina. Tappaminen ei so-
pinut heidän ideologiaansa. Ylikansallisten yritysten vastustami-
nen, kasvissyönti ja eläinkokeiden vastustaminen kylläkin. Huo-
mioon ottaen sen, että Pelle lauloi individualismista, punkkarit oli-
vat hämmästyttävän yksimielisiä oikeasta elämäntavasta ja mielipi-
teistä. Jopa pukeutumistyylistä.

Jukka pettyi. ”Taidan olla liian friikki jopa vaihtoehtonuorten
seuraan.”

Monipuoluedemokratiasta

Suomessa oli ollut eduskuntavaalit, ja Perussuomalaiset olivat saa-
neet vaalivoiton. He olivat nostaneet kannatustaan seitsemän pro-
senttiyksikköä, ja heidän kannatuksensa vaaleissa oli ollut 25% . He
olivat suurin puolue.

”Kansa on puhunut”, Perussuomalaisten Helsingin piirijärjestön
puheenjohtaja bloggasi. ”Perussuomalaiset ovat saaneet vankan
mandaatin kansalta. Vaalitulos on selvä signaali siitä, että päättäjät
eivät ole kuunnelleet kansan syviä rivejä, ja tähän me teemme nyt
muutoksen. Vaalitulos osoittaa selvästi, että kansa haluaa tiukem-
paa maahanmuuttopolitiikkaa ja homosaation loppua. Perussuoma-
laiset ovat nyt vaalivoittajia ja suurin puolue. Toivomme, että kan-
san tahto ja demokratia toteutuu, ja saamme perussuomalaisen
pääministerin. Me voitimme vaalit!”
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Kyllä, kansa oli puhunut. 75% äänestäjistä ei kannattanut Pe-
russuomalaisia.

Tietokonepasianssi

Anna valitsi valikosta ”Save”. Toivottavasti teksti meni levykkeelle.
Olisi ikävää, jos kolmen tunnin kirjoitustyö menisi hukkaan. Anna
ei luottanut tietokoneisiin.

Oli 90-luvun loppu, ja Anna oli yliopiston mikroluokassa kirjoit-
tamassa esitelmää. Ennen yliopistoa hän ei ollut käyttänyt tietoko-
neita. Ne pelottivatkin häntä.

Anna alkoi pelaamaan tietokoneella Pasianssia. Hän oli oppinut
mummoltaan pasianssinpeluun lapsena, ja lapsuuden jälkeen hän ei
ollut pelannut sitä. Nyt hän pelasi sitä tietokoneelta. Oli kuin olisi
saanut pelottavan tietokoneen hallintaansa. Pasianssi oli tuttu ja
turvallinen peli.

Varsinaisista tietokonepeleistä Anna ei pitänyt. Ne olivat
nörtähtäviä. Hän ei myöskään koskaan pelannut pasianssia oikeil-
la pelikorteilla. Mutta pasianssin peluu tietokoneella, siitä hän piti.

Aita

Kävelen päivittäin lastentarhan ohi. Sen ulkoilualue on ympäröity
aidalla, josta aikuinenkaan ei pääsisi läpi. Siellä lapset leikkivät huo-
mioliivit päällä, kuin eläimet karsinassaan. Tai vangit, amerikkalai-
sissa elokuvissa vangeilla on oranssit vaatteet.

Kävin samaa esikoulua kolmekymmentäviisi vuotta sitten. Silloin
meillä ei ollut huomioliivejä. Aidastakin pääsi yli ja läpi miten halusi.
Se ei ollut este vaan sallitun alueen merkki. Rohkeimmat tekivät
aidan toiselle puolen metrin pyrähdyksiä.

Onko vika nykylapsissa vai yhteiskunnassa? Vedämmekö lasten
turvallisuuden niin överiksi, etteivät he saa tehdä muuta kuin pela-
ta älypuhelimillaan, ja sitäkin vain tunnin päivässä? Vai eikö lapsia
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kasvateta ottamaan sen vertaa vastuuta, että tottelisivat käskyä py-
syä sallitulla alueella?

Karateka

Jarkko oli juuri tullut karateharjoituksista ja istui kahvilassa sie-
mailemassa jäälattea. Sisään kahvilaan astui epämääräisen näköinen
miekkonen.

Miekkonen käveli kassalle, veti moran esiin ja sanoi myyjälle:
”Anna rahaa ja vähän äkkiä!”

Myyjä oli silminnähden peloissaan ja avasi kassakoneen. Tällöin
Jarkko nousi, käveli ryöstäjää kohti ja sanoi rauhallisella äänellä:
”Pistäpä se puukko pois.”

”Vittu mä tapan sut”, ryöstäjä sanoi ja huitoi veitsellään Jarkkoa
kohti.

Jarkko otti huumeveikon puukkokädestä kiinni ja parilla nopeal-
la karateliikkeellä painoi hyypiön maahan. Kaikki kahvilssaolijat al-
koivat taputtamaan.

”Eihän tuo ollut mustan vyön karatekalle kummoinenkaan temp-
pu”, Jarkko sanoi.

Tällöin kahvilassa ollut punavihreä feministijoukko nousi ylös ja
syytti Jarkkoa kulttuurillisesta appropriaatiosta.

Valkoisen miehen taakka

3. Heinäkuuta 1934
Kantajat pystyttävät leiriä, ja minä kirjoitan päiväkirjaani.

Olemme edenneet Kongon viidakossa kaksi viikkoa. Tänään kantajat
jäljittivät gorillauroksen ja ajoivat sen ulottuvilleni. Ammuin onnis-
tuneesti, ja nyt kantajilla on gorillankäsi metsästysmuistona. Siitä
tulee loistava tuhkakuppi työhuoneeseeni. Alkuasukasopas sanoi vie-
neensä meitä vahingossa kymmenen kilometriä harhaan. Erottaisin
koko miehen, mutta sitten eksyisimme lopullisesti. Aamulla kun yri-
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tin peseytyä joessa, kantajat sanoivat, että siinä on vaarallisia iili-
matoja. Toivat sitten minulle vadillisen vettä leiriin.

Yhytimme tänään valkoisen naisen, seikkailijattaren, ja herras-
miehenä otin hänet suojelukseeni. Viidakko on vaarallinen paikka
yksinäiselle naiselle. Näpsäkkä tyttö kylläkin. Hän torjuu minut
vielä, mutta kunhan pääsemme lähetysasemalle, otan hänet vaimok-
seni.

Konstruktivistin kaksi historiaa

Filosofi: Totuus on sosiaalinen konstruktio. Ihmiset konstruoivat
totuuden sosiaalisten konventioiden pohjalta.

3. maaliskuuta 421 Alexandriassa
Tähtitieteilijä nousee puhujakorokkeelle ja alkaa luennoida

opiskelijoille: ”Kerron teille totuuden maailmankaikkeudesta. Maa
on pallonmuotoinen, ja maapallo on maailmankaikkeuden keskus.
Aurinko, planeetat ja kuu kiertävät maapalloa ympyränmuotoisilla
radoilla.”

27. heinäkuuta 2019 Oxfordissa
Fysiikko on tehnyt kevyenä kesälomatekemisenä tietokoneohjel-

man, joka laskee, missä kohti kiertoradoillaan Auringon ympäri ku-
kin planeetta on käyttäjän syöttämänä ajankohtana. Ohjelma pe-
rustuu aurinkokeskeiseen malliin, jonka mukaan aurinko on aurinko-
kunnan keskus. Maa ja muut planeetat kiertävät ellipsinmuotoisilla
radoilla Aurinkoa. Ohjelma huomioi myös planeettojen gravitaatio-
vaikutukset toisiinsa.

Testatakseen ohjelmaa fyysikko käynnistää sen ja syöttää
päivämäärän 3. maaliskuuta 421.
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Oivallus

16-vuotiaana sain elämäni tärkeimmän filosofisen oivalluksen. Us-
koin tuolloin oman edun tavoittelun olevan järkevää ja rationaalis-
ta, toisin sanoen itsestäänselvästi oikein, ellei ole hyvää syytä toimia
toisin.

Tuollaista hyvää syytä etsin etiikasta. Hain jonkunlaista peri-
aatetta tai syytä, joka velvoittaisi minut toimimaan epäitsekkäästi.
Sellaista ei kuitenkaan löytynyt. Etiikka makasi tyhjän päällä. Olin
vuotta aiemmin hylännyt kristinuskon, joten mahtavan Jumalan
tahtokaan ei enää käynyt syystä.

Suuri oivallukseni olikin, että oman edun tavoittelun oikeellisuus
lepäsi yhtä hataralla vai sanoisinko olemattomalla pohjalla kuin mui-
denkin eettisten periaatteiden velvoittavuus.

Jatkoin eettisiä pohdiskelujani tuon jälkeenkin uskoen hyvän ole-
van milloin tätä, milloin tuota. Enää en kuitenkaan hakenut etiikasta
vastapainoa itsekkyydelle.

Toive

Heikki toivoi, että hänen isoisänsä kuolisi. Isoisä omisti hienon kar-
tanon, ja se jäisi Heikille perinnöksi.

Heikki tunsi huonoa omaatuntoa toiveestaan. Ei kai nyt toisen
ihmisen kuolemaa saanut toivoa. Toisaalta, Heikki ei voinut toiveelle
mitään. Jos hän olisi kieltänyt sen, hän olisi valehdellut itselleen.

Tietenkään Heikki ei tehnyt mitään isoisän kuoleman edesautta-
miseksi. Päin vastoin, isoisä oli haluton menemään lääkäriin, vaikka
hänellä oli vaikka mitä vanhuudenoireita, ja Heikki oli aina patiste-
lemassa häntä lääkäriin. Eiväthän toiveet ketään tapa vaan teot, ja
teot Heikki teki oikein.

Teko voi olla hyvä tai paha. Heikki kuitenkin ajatteli, että aja-
tukset ja toiveet, ne olivat moraalisen tuomion ulottumattomissa.
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Virka

Marja oli apurahatutkija erään suomalaisen yliopiston matematiikan
laitoksella. Hän oli väitellyt viisi vuotta aiemmin ja jatkuvasti ha-
kenut oikeaa virkaa laitokselta, mutta tohtoreita koulutettiin liikaa
ja miespuoliset kolleegat jyräsivät. Laitoksen johto ei noteerannut
blondia naista.

Sitten Marja sai omituisen meilin. Hän oli saanut professuurin
Barcelonan yliopistosta, ja asuntokin luvattiin hoitaa. Marja ei
muistanut hakeneensa kyseistä professuuria, mutta päätti tarttua
tilaisuuteen.

Lentokentällä Marjaa vastassa oli Jose, mies jonka kanssa hän oli
meilaillut. Jose vei Marjan tämän asunnolle.

Asunnossa oli joku mies, jonka housunetumus pullotti. ”Siinähän
ensimmäinen asiakkaasi onkin”, Jose sanoi Marjalle. Mies raahasi
Marjan väkivalloin sängylle.

Vaaleat prostituoidut ovat etelässä kuumaa kaamaa.

Kulttuuri

Syksyllä 2019 Jenna oli saanut työpaikan kutomosta. Hän oli ollut
pitkiä aikoja työttömänä, joten työ kelpasi.

Jenna meni töihin ensimmäistä päivää. Hänelle annettiin van-
hanaikaiset vaatteet, kuin piian asu. Jenna pukeutui ja meni
työsaliin.

Työsalissa oli suuri määrä vanhanaikaisesti pukeutuneita naisia
kutomassa kankaita käsin, vain kangaspuut apunaan. Jenna liittyi
naisten joukkoon.

Työ osoittautui helvetiksi. Työpäivät olivat 12-tuntisia, ja
välissä oli vain lyhyt lounastauko. Jennan kädet olivat jatkuvasti
ruvella pikkutarkasta työstä. Muuta työtä ei kuitenkaan ollut tar-
jolla, joten Jenna sinnitteli.
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Multimiljonääri Hank Garton katsoi salia ja myhäili. Projekti nie-
li rahaa, mutta 1800-luvun alun kutomokulttuuri oli säilyttämisen
arvoista. Ihmisten oli hyvä tuntea juurensa.

Nilkku-Kalle

Nilkku-Kalleksi häntä sanottiin. Kun hän käveli kauppaan, ontumi-
nen oli hänen silmäänpistävin piirteensä. ”Mistä lie hän on vam-
mansa saanut”, ihmiset miettivät häntä katsoessaan. Ivaten lähiön
lapset jäljittelivätkin hänen kävelytyyliään.

Nilkku-Kalle kirjoitti tarinoita. Hän kirjoitti niihin unelmiaan,
mielipiteitään, ajatuksiaan ja kuvitelmiaan. Hän koki olevansa va-
paa ainoastaan kirjoittaessaan, ja että hänen tarinansa olivat hänen
ominta itseään. Vuosien mittaan hän oli vuodattanut koko mielensä
paperille.

Ihmiset kuitenkin sivuuttivat Nilkku-Kallen tarinat. Kuka ohitti
ne taas yhden omakustannekirjailijan raapustuksina, joka ei saanut
kirjoituksiaan edes oikeasti julkaistuiksi, kuka luki ainoastaan hitti-
kirjoja, kuka ei lukenut ollenkaan.

Ja niin ainoa asia, johon ihmiset Nilkku-Kallessa kiinnittivät
huomiota, oli hänen ontumisensa.

Wittgensteinin tikanheitto

Olin kerran Wittgensteinen kanssa heittämässä tikkaa. Oli minun
vuoroni heittää. Tarvitsisin ysejä ja kymppejä voittaakseni.

Heitin. Kaksi tikkaa meni taulusta ohi. Lopuista kaksi osui
ykköseen, yksi kakkoseen. Päätin, että oli aika yrittää pientä hui-
jausta. Olihan vastustajani sentään Wittgenstein.

”Se oli harjoitusheitto”, sanoin. ”Päätin niin ennen heittoa.”
”No heitä sitten se oikea heitto nyt”, Wittgenstein sanoi.
En voinut uskoa, että noin alkeellinen huijaus meni läpi. En

tietenkään ollut ennen heittoa päättänyt sitä harjoitusheitoksi.
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Illalla Wittgenstein teki filosofisia muistiinpanoja. ”Kielenkäytön oi-
keellisuusehdot ovat julkisesti ilmeneviä. Kun ihminen kertoo mie-
lentiloistaan, hän ei raportoi yksityisesti ilmeneviä mielentilojaan.
Sen sijaan hän rakentaa silloin julkisesti ilmenevät mielentilansa.”

Koskaan ei ole myöhäistä

Heikin motto kuului: ”Koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä itsemur-
haa.” Tämä oli ollut hänen mottonsa jo kahden vuoden ajan.

Heikillä ei ollut ystäviä, rahaa, työpaikkaa, eikä oikeastaan
elämänhaluakaan. Ainoa asia, joka piti hänet hengissä oli ajatus,
että koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä itsemurhaa.

Heikki ajatteli itsemurhaa jatkuvasti, mutta hän myös ajatte-
li, että elämää voi ihan hyvin jatkaa vielä pari kuukautta ja katsoa,
muuttuuko se valoisammaksi. Itsemurhaoptio olisi olemassa vielä pa-
rin kuukauden päästäkin, jos siltä tuntuisi.

Niin Heikki jatkoi sinnittelyään, aina pari kuukautta kerrallaan
katsoen. Itsemurhan voisi tehdä sitten myöhemmin, jos siltä tuntuisi.
Koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä itsemurhaa.

Hampurilaispalaute

”Mukava sä olet”, opettaja sanoi. ”Mutta laiska. Sä olet fiksu ja
pärjäisit, kunhan saisit ahkeruuttasi lisättyä.”

”Hampurilaispalaute”, Perttu ajatteli. ”Kaksi kehua sämpylöinä,
ja niiden välissä asian pihvi, negatiivinen palaute.”

Perttu oli vilkuillut isosiskonsa, opettajaopiskelijan kurssikirjoja
ja oppinut niistä hampurilaispalautteesta. Positiivinen palaute an-
nettiin ainoastaan jonkunlaisena kuorrutteena pehmentämään sitä
varsinaista asiaa, eli negatiivista palautetta. Opettajan sanoma oli
siis se, että Perttu oli laiska. Mukavuus ja fiksuus voitiin jättää huo-
miotta pelkkänä kuorrutteena.

Hampurilaispalautteesta oppiminen oli tehnyt Pertusta paranoi-
din. Hän ei enää uskonut saamaansa positiiviseen palautteeseen,
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sehän oli pelkästään jonkunlaista kuorrutetta, sämpylää, ei se var-
sinainen asia.

”Paska tyyppi olen”, Perttu ajatteli. ”Laiska ja kaikkea.”

Kotisivut

Elettiin 90-luvun puoltaväliä. 15-vuotias Ville oli ostanut
kesätyöansioillaan tietokoneen. Hän oli opetellut HTML:ää ja
tehnyt itselleen kotisivut.

Villen vanhempia tietokone pelotti. Ville olisi halunnut esitellä
kotisivujaan vanhemmilleen, mutta vanhempia arvelutti istua ko-
neen ääreen tutustumaan sivuihin. Niinpä he kerta toisensa jälkeen
lykkäsivät asiaa milloin milläkin tekosyyllä.

Ville ei osannut katsoa asiaa ensisijaisesti tietokonekysymyksenä.
Hän oli tehnyt jotain mielestään hienoa ja halusi näyttää aikaan-
saannostaan vanhemmilleen. Eikö inhimilliseen kanssakäymiseen
kuulu tällaisessa tapauksessa katsoa sitä? Ville ajatteli, että hänen
vanhempiensa mielestä hänen kotisivunsa olivat niin huonot, ettei
niihin voinut tutustua.

Vanhemmat tuntuivat kuvittelevan, että normaalit ystävällisen
kanssakäymisen säännöt lakkasivat pätemästä, kun asiaan liittyi tie-
tokone.

Mammona

Nuorempana halveksin mammonaa. Toki halusin, että sitä oli sen
verran, että elämäni oli mukavaa, mutta en kokenut omaisuuteni
olevan osa itseäni. En ollut siitä ylpeä. Se, minkä kautta määrittelin
itseni, se mistä olin ylpeä, olivat taitoni. Taitoa minulla oli erityisesti
matematiikassa, ja suoritin siitä tohtorintutkinnonkin.

Sitten sairastuin skitsofreniaan, eivätkä matemaattiset taitoni
ole enää entisellä tasolla.
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Sairastuttuani aloin keräilemään noppia. Monet nopista ovat ma-
temaattisesti mielenkiintoisia, minulla on esimerkiksi kaikki Catala-
nin monitahokkaat noppina. Monitahokkaan on oltava tahkotransi-
tiivinen, jotta siitä saa reilun nopan aikaiseksi. Olen nykyään sait-
raseläkkeellä, köyhä, eikä noppakokoelmassanikaan ole kiinni kuin
muutama satanen. Siitä huolimatta mammona, noppakokoelmani,
merkitsee minulle nykyään paljon.

Yksilömoraali

Vankilapsykologi: Koetko olevasi yhteiskunnan sääntöjen
yläpuolella? Että säännöt eivät koske sinua?

Ympäristöaktivisti: Pyrin elämään eettisesti, vahigoittamatta
ympäristöä tai kanssaihmisiäni. En pidä yhteiskunnan sääntöjä
eettisesti velvoittavina.

Vankilapsykologi: Koet siis olevasi poikkeus. Muut noudattavat
yhteiskunnan sääntöjä.

Ympärisöaktivisti: Elämä on helpompaa, kun noudattaa lakeja.
En kuitenkaan koe olevani poikkeus. Jokaisen velvollisuus on
toimia yhteiskunnan sääntöjä vastaan silloin ne ovat huonot.

Vankilapsykologi: Hiilivoimalasabotaasisi tuli yhteiskunnalle kal-
liiksi. Mitä ajattelet siitä?

Ympäristöaktivisti: Hiilivoimaloiden käyttö tulee ympäristölle
vielä kalliimmaksi.

Vankilapsykologi: Mutta yhteiskunnan pelisäännöt. . . Mitä siitä
tulisi, jos kaikki tekisivät mitä lystää?

Ympäristöaktivisti: Pyrin toimimaan eettisesti, en niinkuin hu-
vittaa. Sinäkö et murhaa pelkästään siksi, että se on laitonta?
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Yksilömoraali, osa II

Jorma: Ituhipit vituttaa. Luulevat voivansa itse valita, mikä on
oikein ja väärin.

Filosofi: Mitä sinä sitten pidät oikeana ja vääränä?

Jorma: Elän yhteiskunnan sääntöjen mukaan.

Filosofi: Sinullakin on yksilömoraali.

Jorma: Eikä ole. Yhteiskunta määrää, mikä on oikein ja väärin.

Filosofi: Se, että yksilömoraalisi on yhtenevä vallitsevien normien
kanssa ei tee siitä yhtään vähempää yksilömoraalia. Jotkut
vain valitsevat yksilömoraalinsa toisin kuin sinä.

Jorma: Ikään kuin moraalinsa voisi valita.

Filosofi: Kyllä sinäkin valitset, mitä pidät hyvänä ja mitä pahana.

Jorma: Yhteiskunta määrää normit.

Filosofi: Vaikka oletkin valinnut omaksua yhteiskunnan arvot, eikä
valinta ole välttämättä ollut tietoinen, valinta on ollut viime
kädessä sinun.

Kuka välittää tappiosta?

”Pelit ei ole kivoja”, Sanna sanoi. ”Pelit sopii niille, jotka haluaa
voittaa.”

Marko tuhahti. Marko ja Sanna kavereineen olivat tulleet mi-
nigolfradalle, ja Sanna tavalliseen tapaansa kieltäytyi pelaamasta.
Jäisi kahvioon.

Peli alkoi. Marko yritti pelata parhaansa mukaan. Hän keskittyi
lyönteihinsä yrittäen saada pallon esteiden ohi, ja lopulta reikään.
Osa lyönneistä epäonnistui, mutta peli oli hauska nimenomaan siksi,
että se oli haastava.
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Lopulta peli oli ohi, ja kahvion pöydässä summailtiin pisteitä.
Marko jäi viimeiseksi, mutta se ei haitannut. Pelailu oli ollut kivaa.

”Pelissä joku joutuu aina häviämään”, Sanna sanoi. ”Siksi en
pelaa.”

Kukahan porukasta oli se, joka eniten välitti voitosta ja tappios-
ta?

Tyynytarinat

Liisa astui Kuusikylän kirjastoon. Hän käveli novellikokoelmahyllyl-
le ja löysi kirjan, jota hän oli etsinytkin. ”Tyynytarinat - Eroottisia
novelleja.” Hän otti kirjan käteensä ja lähti kävelemään tiskille päin.

Liisa kuului pieneen Lestovan todistajat -seurakuntaan. Seura-
kunta oli seksuaalimoraaliltaan ja muilta arvoiltaan konservatiivi-
nen, joten kuvittelette ehkä, että Liisa pelkäsi uskonveljiensä tai si-
sartensa huomaavan hänen puuhansa. Ei sinne päinkään, Liisa oli
kirjastokäynnillä seurakunnan vanhimmiston siunauksella.

Liisa varoi visusti katsomasta kirjan kantta, jossa pari suuteli
intohimoisesti. Sellainen roska ei sopinut siveän kristityn silmille.

Tiskillä Liisa lainasi kirjan ja pisti sen laukkuunsa. Lainan voisi
uusia kuusi kertaa, ja niin kirjan saisi pidettyä poissa yleisön saata-
vilta puoli vuotta.

Saattohoidettava

Reima makasi sairaalan saattohoito-osastolla. Olivat viimeiset
selväjärkiset päivät hänen elämässään. Parin päivän päästä hän al-
kaisi saada morfiinia eikä pystyisi enää korkeampaan ajatteluun.

Reima kuolisi pian, mutta hän ei ollut valmistautunut kuole-
maan. Tuntemattomaan ei voinut valmistautua. Jos Reiman olisi
pitänyt tehdä urheilusuoritus, hän olisi suunnilleen tiennyt, mitä sii-
hen vaadittaisiin ja olisi pystynyt valmistautumaan, mutta kukaan
ei tiennyt mitä kuoleman jälkeen olisi ja mitä ihmiseltä silloin vaa-
dittaisiin.
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Reima ajatteli kuolemaa hyppynä tuntemattomaan. Ehkä hän
lakkaisi olemasta, ehkä olisi jonkunlaista kuolemanjälkeistä elämää.
Jälkimmäisessä tapauksessa Reimalle olisi pian alkamassa elämää
suurempi seikkailu. Mutta millainen seikkailu? Se selviäisi pian, jos
Reiman olemassaolo jatkuisi kuoleman jälkeen.

Terotus

Minut talutetaan mestauslavalle. Käteni on sidottu selän taakse,
mutta kykenen kävelemään itse.

Katson, kuinka pyöveli terottaa mestauskirvestään. Kau-
hunväreet kulkevat lävitseni. Siinä paidaton, huppupäinen mies val-
mistelee keskittyneesti välinettä, jolla minut tapetaan. Kuolemaani
siinä valmistellaan.

Toisaalta ymmärrän, että minun parhaaksenihan kirveen tero-
tus koituu. Tylsälläkin mestauskirveellä saa ihmisen hengiltä, mutta
se voi vaatia useamman iskun. Jos pyöveli ei terottaisi kirvestään,
joutuisin kitumaan iskujen välissä.

Vaikka järjellä ymmärrän, että pyöveli ajaa etuani terottamalla
kirvestä keskittyneesti, tunnetasolla koen tuon ymmärryksen kam-
mottavaksi. Olen niin surkeassa jamassa, että etuni on kuolla no-
peasti ja tuskattomasti.

Pyöveli laskee liippakiven alas. Minut talutetaan teloituspölkylle,
ja suosiolla painan pääni sitä vasten.

Fakki-idiootti

”Sinua ei kiinnosta mikään muu kuin matematiikka”, Johanna rai-
vosi. ”Elämää on matematiikan ulkopuolellakin. Et tiedä mistään
mitään paitsi matematiikasta.”

Juhani kuunteli epäuskoisena. Käyttihän hän valtaosan ajastaan
matematiikkaan, mutta lisäksi hän jongleerasi ja pelasi go-peliä. Ma-
tematiikka tuki harrastuksia, jongleeraukseen ja go-peliin liittyi mie-
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lenkiintoista matematiikkaa. Ja arvostihan hän paneutumista mui-
hikin aloihin, jopa niitä, jotka omistivat elämänsä skeittaamiselle.

Tutustuttaessa laaja-alaisesti moniin asioihin ymmärrys kusta-
kin alasta jäi pinnalliseksi. Alasta oppi ehkä pari perusfaktaa, mut-
ta alalle ominaiset ajattelutavat jäivät omaksumatta. Kaikki asiat
olivat vaikeita, ja siksi syvällinen tutustuminen mihin tahansa vaa-
ti huomattavan osan ihmisen ajasta. Siksi Juhani oli valinnut pari
asiaa, joille hän omisti elämänsä.

En ymmärrä mitään

”En ymmärtänyt tuosta mitään”, Mirkku sanoi.
”Mitä kohtaa sinä et ymmärtänyt?” Markus kysyi.
”No en yhtään mitään!” Mirkku huusi.
Markus tuli surulliseksi. Hän oli kirjoittanut filosofisia ajatuksi-

aan paperille tehden parhaansa ollakseen selkeä ja näyttänyt kirjoi-
telmaansa pikkusiskolleen. Mirkku ja Markus olivat lukiolaisia. Mar-
kus oli kiinnostunut filosofiasta ja olisi halunnut keskustella ajatuk-
sistaan, mutta yritykset kilpisyivät aina samaan.

Julistus, ettei ymmärrä toisen sanomisisa mitään oli lähinnä me-
netelmä vaientaa toinen ja sulkea tämä keskusteluyhteyden ulko-
puolelle. Oli luonnollista, että ymmärrysongelmia esiintyi filosofises-
sa keskustelussa, mutta tällöin kuuntelijan olisi pitänyt kertoa, mitä
kohtaa hän ei ymmärtänyt ja miksi. Tämä olisi antanut toiselle mah-
dollisuuden selittää vaikea kohta paremmin.

Teiniloogikko

”Tuo on epäloogista”, Niklas sanoi. ”Ei tuo nyt noin voi mennä.”
Kyseessä oli Niklaksen lempilause. Olipa kyseessä pappien

saarnat tai vanhempien käskyt, Niklas piti heidän ajatuksiaan
epäloogisina.

”Ei kaiken aina tarvitse olla niin loogista”, muut sanoivat
Niklakselle. Niklasta tämä kaiversi. Hän oli päättänyt, että lukion
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jälkeen hän lähtisi Helsingin yliopistoon opiskelemaan matematiik-
kaa, koska hän oli kuullut, että siellä oli matemaattisen logiikan
tutkimusryhmä.

Heti ensimmäisenä syksynä yliopistossa Niklas otti logiikan perus-
kurssin. Hänen yllätyksekseen logiikan opiskelu olikin hänelle poi-
soppimista. Hän oli kuvitellut loogisia seuraussuhteita olevan paljon
enemmän kuin niitä loppupeleissä oli. Niklakselle oli yllätys, kuinka
paljon pelivaraa loogisen ristiriidattomuuden vaatimus jätti.

Oi!

”Knut Posse räjäytti tornin, se oli Viipurin pamaus”, kuului Villen
stereoista. ”Pikeä, tervaa ja ruutia, saatanallinen pamaus!”

Ville kuunteli skinheadpunkkia, tai kuten genren nimi kuului,
Oi!ta. Sanoitukset olivat isämaallisia, Suomen historiaa käsitteleviä,
jopa rasistisia. Villellä ei ollut mitään pakolaisia vastaan ja hän kan-
natti Euroopan syvempää integraatiota, mutta hänen mielestään ih-
misen tuli altistua niillekin aatteille, joita ei kannattanut. Se avarsi
maailmankuvaa.

Villen suhtauminen oli epätyypillistä ajalle. Ihmiset jakaantuivat
pieniin kuppikuntiin, ja jokainen seurasi vain oman kuppikuntansa
kommunikaatiota. Ville ajatteli, että se teki ihmisistä ahdaskatseisia
moralisteja. Skinheadeja paheksuttiin, ja heidän kulttuuriinsa suh-
tauduttiin kuin se olisi ollut saastaista. Sitä piti kunnon ihmisen
vältellä.

Roskakala

”Särki on roskakala”, vaari sanoi.
Pikku-Johannes oli vaarinsa kanssa ongella, ja Johannes oli saa-

nut särjen. Johannes ajatteli, että särjestä varmaan tuntui pahalta,
kun sitä sanottiin roskakalaksi.
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”Onko ahvenkin sitten roskakala?” Johannes oli saanut ennen
särkeä pari ahventa.

”Ei”, Vaari sanoi. ”Ahven on hyvä kala.”
”Siinäs kuulitte”, Johannes ajatteli ja katsoi ämpäriin. ”Te olette

hyviä kaloja.”
”Mikä on paras kala?” Johannes kysyi.
”Kyllä se on lohi. Lohi on arvokala.”
Johannes ajatteli, että varmaan tuntuisi hienolta olla lohi, oikein

arvokala. Vähän kuin arvohenkilö.

Aikaa myöten Johannes kasvoi ja tajusi, että vaari oli arvottanut
kaloja sen mukaan, kuinka hyvin ne sopivat ihmisen syötäviksi.

Puettu

Daniel oli juuri iskenyt Hannen, kierrätyskeskusrääsyihin pukeutu-
neen naisen.

Daniel arvosti ihmisissä mieltä: Ystävällisyyttä, nopeaälyisyyttä,
avarakatseisuutta. Silti Daniel piti alastomien naisvartaloiden katse-
lemisesta. Ensinnäkin ne kiihottivat Danielia seksuaalisesti, mutta
lisäksi alastomat naisvartalot olivat kuin veistoksia. Daniel ajatte-
li, että nainen oli aidoimmillaan alastomana. Joskus kun Daniel oli
iskenyt viehättävästi pukeutuneen naisen, jonka kroppa oli paljastu-
nut alastomana mitäänsanomattomaksi, Daniel oli kokenut itsensä
huijatuksi.

”Mutta alaston vartalo ei heijastele mieltä”, Hanne vastasi Da-
nielin kerrottua ajatuksistaan Hannelle. ”Paitsi tietysti treenattu
kroppa heijastelee panostusta kuntoiluun, mutta muuten.”

Hanne jatkoi: ”Naisen vaatteet, sitä vastoin, ovat sen mielen va-
litsemia jota sinä sanot arvostavasi. Vaatevalinnoillaan ihminen tulee
väistämättä heijastelleeksi persoonaansa.”

576



Muuri

Sirpa katsoi, kun Mauno makaili sohvalla ja luukutti Mozartia. Oli
lauantai eikä Sirpan esikoulunopettajana tarvinnut olla töissä, mut-
ta Mauno mietti matemaattisia probleemoja. Avioliiton alkuaikoi-
na Sirpa oli ihmetellyt miehensä työskentelytapoja, mutta Maunolle
todentotta maksettiin sohvalla makoilusta.

Sirpa katsoi, kun Maunon huuli alkoi väpättää. Sirpa ajatteli,
että sitä seuraisi suun mutristamisia, ja lopulta pieni hymy. Juuri
niin kävikin, ja Sirpa ajatteli, että tunsipa hän miehensä hyvin.

Mauno oli tyytyväinen hahmoteltuaan todistuksen valmiiksi
päässään. Hän pohti, voiko p-adinen ryhmä toimia efektiivisesti mo-
nistolla, ja hän oli saanut juuri todistettua, että toiminta ei ainakaan
voi koostua kvasikonformikuvauksista.

Näistä ajatuksista Sirpalla ei tietenkään ollut mitään käsitystä.

Kreationismista

Kreationisti: Uskot siis vahvimman selviytymiseen. Synkkä maa-
ilmankuva sinulla, kun elämä on jatkuvaa taistelua selviyty-
misestä. Minä uskon Jumalaan, ja Jumala on rakkaus.

Tiedemies: Ketä sitten rakastat?

Kreationisti: No esimerkiksi vaimoani ja viittä lastani.

Tiedemies: Evoluutio on ohjelmoinut ihmiseen taipumuksen ra-
kastaa puolisoa ja lapsia. Evoluutio on asettanut eliöihin
päämäärän lisääntyä, ja rakkaus puolisoa ja jälkeläisiä koh-
taan edesauttaa jälkeläisten pärjäämistä.

Kreationisti: Ööö. . . .

Tiedemies: Tietämättäsi toteutat evoluution sinuun ohjelmoimia
päämääriä.
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Kreationisti: Ja sinäkö sitten et mielestäsi toteuta niitä?

Tiedemies: En ole hankkinut lapsia, ja olen antanut steriloida itse-
ni, ettei irtoseksistä tulisi ei-toivottuja yllätyksiä. Elämäni olen
omistanut tieteelle, supersäieteorieoiden kehittämiselle. Olen
siis murtautunut evoluution kahleista.

Kopiokone

Make ja Repa hiipivät käytävää pitkin taskulampunvalossa, kunnes
he tulivat hakemalleen ovelle. Ovi oli jätetty auki. He menivät huo-
neeseen. Kaappeja, henkilökunnan postilokerot, ja. . . kopiokone!
Make ja Repa raahasivat kopiokoneen viereiseen huoneeseen. Sitten
vain ulos rakennuksesta ennen kuin stevarit saapuisivat. Satanen oli
taas plakkarissa.

Aamulla matematiikanlaitoksen johtaja katsoi kopiokonetta. Siinä
se oli, huoneessa, johon matemaatikot sen halusivatkin. Matema-
tiikanlaitos oli rakennettu arkkitehtikilpailun voittajasuunnitelman
perusteella, ja arkkitehti oli suunnitellut kopiokoneen väärään huo-
neeseen. Ikävä kyllä arkkitehdilla oli viiden vuoden ajan päätösvalta
laitoksen sisustuksesta, Niinpä laitoksen johtaja oli palkannut pari
pikkurikollista siirtämään kopiokonetta joka yö. Sitä ei ehdittäisi pa-
lauttaa arkkitehdin suunnittelemalle paikalle ennen kuin illalla.

Muuri

”Se välittää vain niistä omista jutuistaan”, he sanoivat.
Itse asiassa Risto välitti ihan yleisistä matematiikasta, filosofias-

ta ja tietokoneista. Pikkukaupungissa ei vain ollut muita samoista
asioista kiinnostuneita, niin niitä kutsuttiin Riston jutuiksi.

”Ei se välitä muista ihmisistä”, he sanoivat. ”Tekee vain omiaan
kaikki päivät.”
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Itse asiassa Risto olisi halunnut keskustella kiinnostuksenkohteis-
taan kanssaihmistensä kanssa, joten kyllä Risto olisi ollut kiinnos-
tunut muiden seurasta. Muut lukiolaiset puhuivat vain seurustelus-
ta ja ryyppäämisestä, ja Risto taas ei ollut kiinnostunut tällaisista
asioista.

”En ymmärrä tosta mitään”, he sanoivat Ristolle aina kun Risto
yritti viritellä häntä kiinnostavaa keskustelua.

Oli kuin muut olisivat rakentaneet muurin itsensä ja Riston
väliin.

Poikamiesboksi

Otaniemestä on löytynyt kulttuurihistoriallisesti arvokas poikamies-
boksi. ”Asunnon lattialle on kerrostunut esineistöä kolmelta vuosi-
kymmeneltä”, arkeologiryhmän johtaja Kaija Toivonen kertoo.

”Olemme jo löytäneet Iron Maidenin keikkajulisteen 1990-
luvulta”, Toivonen jatkaa. ”Kun kaivausryhmämme etenee sängyn
alla, saamme uutta tietoa teekkareiden elämäntavoista.”

Lattialta löytyneet tyhjät sorbuspullot sopivat hyvin kuvaamme
teekkareista railakkaina juhlijoina.

Kaivausryhmä on myös löytänyt rojun seasta käytetyt naisten
pikkuhousut. ”Toisin kuin aiemmin on luultu, teekkareilla käy siis
naisvieraita”, Toivonen kuvailee löydön merkitystä.

”Yrittämme löytää lattialta käyteyn kondomin”, Toivonen jat-
kaa. ”Se vahvistaisi hypoteesiamme naisvieraista. Toinen mahdolli-
suus on se, että kämpän asukas on ollut crossdresser.”

Toivonen kertoo vielä, että mitään opiskeluun viittaavaa ei ole
löytynyt.

Hernekeitto

Meidänhän piti mennä ravintolaan syömään kunnon pihvit, mutta
Manta-täti halusi väenväkisin tarjota meille luonaan hernekeittoa.
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Hernekeiton lisäksi oli ruisleipää, ja maito oli lopussa, joten joimme
piimää. Arvatahan sen saattaa, mitä tällaisella ruokavaliolla tapah-
tuu.

Jonkun ajan päästä joku sai päähänsä, että mennään koko pop-
poo tervehtimään Jokke-serkkua. Kävelimme Joken talolle ja ah-
tauduimme hissiin, kaikki kuusi henkeä. Se hissi oli tarkoitettu
max neljälle hengelle, joten se juuttui kerrosten väliin. Painoimme
hälytysnappia ja jäimme odottelemaan huoltomiestä.

Ensin kaikki pidättelivät, mutta sitten Kake-eno päästi pienen
paukun. Sen jälkeen kaikki muutkin innostuivat, ja hernekeittokaa-
sua alkoi vapautua urakalla.

Nyt olemme odotelleet huoltomiestä tunnin, ja haju on hirveä.

Salamurha

”Vannotko uskollisuutta veljeskunnallemme?” Calpurnius kysyi.
Danus empi.
Danus oli keittiöpoika, orja. Hän oli ohimennen kuullut isäntänsä

Calpurniuksen suunnittelevan keisari Neron murhaamista, ja Danus-
ta oltiin ottamassa mukaan salaliittoon. Vastineeksi oli luvattu va-
paus ja Rooman kansalaisuus.

Vapaa kansalainen oli orjan yläpuolella, ja Danusta houkutti
mahdollisuus kohota hierarkiassa, jota hänet oli kasvatettu arvosta-
maan. Mutta sitä varten pitäisi olla mukana salamurhaamassa kei-
sari, elävä jumala. Miten hänen tappamisensa oli edes mahdollista?

Calpurnius oli patriisi, ylimys, ja Danus ihmetteli, kuinka niin
ylhäinen ja viisas henkilö saattoi suunnitella keisarin murhaamista.
Se oli niin väärin ja mahdotonta, että orjakin sen ymmärsi.

”Vannon”, Danus vastasi. Salaliittolaiset tappaisivat hänet muu-
ten.
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Narsistin kosto

Kustaa oli kahvihuoneessa kuunnellut Paulan juttuja tarkkaavai-
sesti. Paula selvästi rakasti poikaystäväänsä syvästi, mutta rivien
välistä Kustaa oli lukenut, että poikaystävä oli mustasukkaista sort-
tia. Kustaa valehtelisi Ullalle, että Paulalla oli toinen mies. Kustaa
tunsi Ullaa sen verran hyvin, että tiesi tämän soittavan Paulan poi-
kaystävälle, ja poikaystävä pistäisi seurustelun poikki.

Paula oli vienyt projektin Kustaan nenän alta, joten huora saisi
mitä ansaitsi. Narsistin kosto oli hirveä.

Psykologi: Narsisteilla ei ole empatiakykyä. He eivät osaa asettua
toisen ihmisen asemaan, joten he eivät ymmärrä toista ihmistä.

Jannelle Kustaa vihjaisisi Paulan olevan toimistotarvikevaras.
Kustaa osasi vihjaista hienovaraisesti, joten Kustaa ei joutuisi ti-
lille, mutta juoru leviäisi.

Vihreät elektronit

Pirjo oli pidemmän aikaa kärsinyt mystisistä päänsäryistä, kun hän
googletti aiheesta. Ensimmäisenä tullut sivusto kertoi sähkösäteilyn
vaaroista. Sivusto oli niin hyvin kirjoitettu, että Pirjosta alkoi tun-
tua, että hänen päänsärkynsä oli sähköallergiaa. Sivustolla mainit-
tiin myös huimaus. ”Kyllä, minua taitaa huimata usein”, Pirjo ajat-
teli.

Pirjo tutki, mitä asialle voisi tehdä. Sähkölaitteista luopu-
mista suositeltiin, mutta Pirjo ajatteli tarvitsevansa tietokonetta,
kännykkää, hiustenkuivaajaa. . . Itsensä maadottamista suositeltiin
myös, mutta Pirjo asui kuudennessa kerroksessa.

Sitten kännykkä soi. ”Make Stadin Energialta moi. Nyt on
saatavissa vihreää, tuulivoimalla tuotettua sähköä, että eiköhän
vaihdeta sinunkin sopimuksesi.”

Pirjo avasi tietokoneensa. Oireet olivat kadonneet. Kyllä tuulisähkö
oli parempaa niin ympäristölle kuin ihmiselle.

581



Kummittelu

Ville oli ostanut kartanon maaseudulta. Koska hinta oli ollut niin
halpa, hän oli tehnyt suinpäin ostopäätöksen.

Kylillä Ville kuuli, että kartanossa kummitteli. Edelliset asuk-
kaat olivat muuttaneet pois kummittelun takia, ja kartanoon tutki-
musretkiä tehneet lapset olivat nähneet kummituksia. Ville onnitteli
itseään hyvän ostoksen johdosta. Hän ei kummituksiin uskonut, ja
halpa hinta sai selityksen.

Ville alkoi nähdä kartanossa vilahduksia varjoista. Hän selitti
ne pois psykologisena ilmiönä. Sitten kummitus hyökkäsi Villen
kimppuun portaiden yläpäässä. Ville paini aikansa, kunnes putosi
portaat alas.

Kuolemantapauksen johdosta kartanossa alettiin tehdä tarkempia
tutkimuksia. Löytyi mittava homeongelma. Home paljastui ennen
tuntemattomaksi lajiksi, ja laboratoriossa selvisi, että se aiheuttaa
hallusinaatioita.

Gordionin kuutio

Kerran Iso-Allu kävi tuttavansa Petrin luona. Petri antoi Iso-Allulle
Rubikin kuution. Iso-Allu väänteli sitä aikansa, mutta joutui totea-
maan: ”Eihän tätä kukaan saa ratkaistua.”

Petri otti kuution ja tottunein ottein väänteli sitä hetken. Petri
näytti Allulle ratkaistua kuutiota, ja Allu ajatteli: ”Kuvittelee ole-
vansa jotain kun saa yhdentekevän lelun ratkaistua.” Sitten Petri
sotki taas kuution.

Iso-Allu nappasi kuution. Hän ei jäisi toiseksi moiselle nörtille.
Iso-Allu alkoi vääntelemään kuutiota, ja vitutus kasvoi samaa tah-
tia epäonnistuneiden ratkaisuyritysten kanssa. ”Ihan turhia jätkiä
tuollaiset ratkaisijat”, Iso-Allun mielessä pyöri. Kuutio ei silti rat-
kennut.

582



Lopulta Allua vitutti niin paljon, että hän haki kirveen
työkalukaapista ja hakkasi kuution tuusannuuskaksi.

Sitä saa mitä tilaa

”Niin syntyi kaurahattu, rehupuntti, punaniska, perusjuntti. Oikea
härmäläinen!”

Tuomo kuunteli youtubesta, kun Irwin romantisoi suomijunttiut-
ta. Tuomo muisteli nuoruuttaan. Pyhä kolminaisuus, koti, uskonto ja
isänmaa oli silloin ollut murtumassa, ja Tuomo oli ollut etunenässä
vastustamassa perinteisiä arvoja. Uskonto oli ollut irrationaalisuut-
ta, eikä ollut mitään järkevää syytä ajatella maanmiestensä etua
enemmän kuin kaikkien ihmisten etua.

Sittemmin isänmaallisuus oli taantunut maahanmuuton vastus-
tamiseksi ja uskonto homouden vastustamiseksi. Samalla aatteet oli-
vat marginalisoituneet. Uskonnollisuutta ja isänmaallisuutta pidet-
tiin persuiluna, jota muut vihasivat.

Tuomo mietti, oliko hän sittenkään voittanut. Pyhän kolminai-
suuden oli korvannut vihervasemmistolaisuus, jota kannatettiin yhtä
tunteella kuin perinteisiä arvoja aiemmin. Ei sitä voinut pitää järjen
voittona.

Metapunk

Olen aina kokenut punkin henkiseksi kodikseni. Viittaan erityises-
ti yhdeen punk-ideologian piirteeseen: Siihen, että tehdään omaa
juttua intohimoisesti ja haistatetaan paskat ympäristön odotuksille.
Tällä hetkellä oma juttuni on kirjoittaminen. Aiemmin se on ollut
kaudesta riippuen tietokonepelien tekeminen, filosofia ja matema-
tiikka.

Omaehtoinen ruohonjuuritason kulttuurin tekeminen on aina ol-
lut keskeinen osa punk-ideologaa. Tekemisen pitää olla itseisarvo tai-
totasosta ja menestysmahdollisuuksista välittämättä, kaupaksi me-
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nemisestä puhumattakaan. Tämän asenteen olen aina kokenut omak-
seni.

Punk-hengen mukaisesti olen haistattanut paskat myös punkka-
reiden odotuksille. En ole kiljunjuoja tai kasvissyöjä. Intellektuelli
suhtautuminen asioihin on aina ollut itselleni luontevaa, niin siitä
en ole luopunut, vaikka punkkarit intellektuelleja vieroksuvatkin.

Olen siis ilmeisesti metapunkkari.

Tiluttaja

Mauri oli rockkitaristi, joka piti tilutuksesta, nopeasta teknisestä
kitaransoitosta. Nuorempana hän oli ihaillut tiluttavia kitaristeja,
ja sen jälkeen hän oli harjoitellut kitaralla vuosikaudet nopeutta ja
tekniikkaa saavuttaen virtuoositason.

Ikävä kyllä aika, jona Mauri eli, piti Maurin soittotapaa
teennäisenä. Ajassa arvostettiin yksinkertaista rockia, joka välitti
fiiliksiä ja raakaa energiaa. Sen katsottiin kuvaavan muusikoita sel-
laisina kuin he todella olivat.

Jos Mauri olisi yrittänyt välittää fiiliksiä ja raakaa energiaa,
hän olisi ollut teennäinen. Sellaiset asiat eivät nimittäin näytelleet
mitään roolia hänen tavassaan hahmottaa maailma. Hän oli aina
arvostanut teknistä taituruutta.

Niin Mauri tilutteli keikkansa läpi haistattaen pitkät yleisön odo-
tuksille. Sellainen hän pohjimmiltaan oli.

Oikeustaju

Gustav oli syventynyt lukemaan Dostojevskiä, kun naapurista al-
koi kuulua discomusiikin jytke. Gustav kirosi mielessään, mokoma
jumputus oli pilannut hänen keskittymisensä. Gustav yritti keskit-
tyä uudestaan, mutta ärsytys kasvoi epäonnistuneiden lukuyritysten
kanssa.

Lopulta jonninjoutava discomelu ärsytti Gustavia niin paljon,
että hän harkitsi hetken seinään hakkaamista harjanvarrella. Hänen
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omatuntonsa hylkäsi tämän vaihtoehdon heti, koska hän itsekin huu-
datti silloin tällöin Beethovenia. Gustavin oikeustaju sanoi, että toi-
selle piti sallia samat oikeudet kuin itselle.

Gustavin mielessä kävi, että tuntuihan Beethoven paljon arvok-
kaammalta musiikilta kuin joku discojytke, mutta moraali ei ollut
Gustaville tunteen asia. Hänelle moraalissa oli kyse moraaliperiaat-
teiden järkähtämättömästä noudattamisesta, järjestä, ei siitä, mikä
tuntui sopivalta.

Jos tehdään niin tehdään kunnolla

Villen teki mieli huvimajaa omakotitalonsa pihalle. Siellä olisi kiva
istua siemailemassa sidukkaa. ”Mutta mitä naapuritkin ajattelisi-
vat?” Ville tuli toisiin aatoksiin. ”Pitäisivät ihan kajahtaneena.”

Ville oli kahden vaiheilla. Toisaalta hän halusi rakentaa huvi-
majan. Toisaalta projekti arvelutti häntä. Ville yritti päättää, mitä
tehdä. Sitten hän keksi: Tehdään kompromissi rakentamisen ja ra-
kentamatta jättämisen välillä. Rakennetaan jonkunlainen tönö. Ei
siihen tarvitsisi paljoa panostaa.

Halvalla ja vähällä vaivalla rakennettiin. Rakennustyössä falskat-
tiin aina kun oli mahdollista.

Lopulta maja oli valmis. Yhden illan Ville sai siemailla sidukkaa,
mutta yöllä tuli myrsky. Maja oli niin huonosti rakennettu, että se
kaatui myrskyssä. Sen jälkeen pihalla oli vain kasa romupuuta.

Älä turhaan lausu. . .

”Sen nimi on Jahve!”
”Senkin koira! Sen nimi on El!”
”Itse olet röhkivä sika!”
Heimonvanhin Efrahim kuunteli kiistaa surullisena. Kiistat ju-

malan oikeasta nimestä repivät heimoa. Kolme sukupolvea aiemmin
oli syntynyt kahakoita Jahven ja Elin palvojien välillä. Heimon
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yhtenäisyys oli saatu palautettua heimonvanhimpien julistettua,
että Jahve ja El olivat saman jumalan kaksi eri nimeä. Nyt oli
leimahtanut nimikiista. Jotain pitäisi tehdä.

”Herran nimet ovat pyhiä”, Efrahim julisti. ”Ne ovat niin pyhiä, että
niitä ei saa lausua ääneen. Tästedes käytetään titteliä Herra.”

Nyt jokainen voisi pienessä päässään kuvitella, että hänen
käyttämänsä nimi - Jahve tai El - oli ainoa oikea. Ristiriitaa ei sa-
nottaisi ääneen.

OCD

Jari oli rikosetsivä. Hänellä oli obsessiivis-kompulsiivinen häiriö,
mutta hän ei antanut sen haitata. Päin vastoin, hän sai rikoksia
ratkaistua, kun hän noudatti metodiaan pilkulleen. Nytkin kuulus-
teluhuoneessa istui epäilty, joka oli saatu kiinni verekseltään.

”Myönnätkö Hanna Matilaisen puukottamisen?”
”Pakko kai se on myöntää.”
”Myönnätkö myös yhdeksän aikaisempaa täsmälleen samanlaista

naisten puukottamista?”
”Olkoon. Myönnän.”
”Onko sinulla vielä muuta omallatunnollasi?”
”Ammuin Keijo Mutasen.”
Jari hermostui. Hän oli saanut ratkaistua niin kauniin rikossar-

jan, ja epäillyn piti pilata se ihan erilaisella rikoksella.
”Et tehnyt sitä.”
”Tein ihan varmasti.”
Jari suuttui. Symmetrinen harmonia oli mennyt rikki, ja vielä

rikossarjassa, jota hän tutki. Suutuksissaan Jari hakkasi epäillyn.

Kiinnostus

Pekka: Moi. Mites matematiikan tutkimuksesi kanssa menee?
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Jani: Hyvin. Olen todistanut, että jos X on parakompakti ja lo-
kaalisti kompakti topologinen avaruus, ja B on avaruuden X
topologian kanta, niin X:llä on lokaalisti äärellinen peite B:n
alkioilla. Idea on ensin sandwhicata peite B:n alkoilla kahden
sellaisen lokaalisti äärellisen avoimen peitteen väliin, joiden al-
kiot ovat suhteellisen kompakteja. Sitten siitä keskimmäisestä
peitteestä voidaan valita sopiva osapeite.

Pekka: Niin. Sitä minun piti kysyä, että onko sinulla lainata viisi-
kymppiä?

Jani oli pettynyt. Miksi ylipäätänsä kysyä tutkimuksesta, jos ei
ole kiinnostunut kuulemaan siitä? Ilmeisesti tarkoitus oli teesken-
nellä kiinnostusta, mutta miksi, jos seuraava kysymys heti paljastaa
bluffin?

Terapianalle

Heikki oli kaksitoistavuotias pikkupoika. Hänellä oli yksinhuolta-
jaisä, joka ei koskaan kuunnellut. Kyllähän isä antoi Heikin puhua,
mutta isä vain murahteli vastaukseksi ”joo” lukien lehteä tai puu-
haillen muuten omiaan. Isä ei koskaan kiinnittänyt huomiota siihen,
mitä Heikki sanoi.

Asia vaivasi Heikkiä niin paljon, että hän joutui terapiaan. Te-
rapeuttitäti antoi Heikille pehmonallen ja sanoi: ”Tämä on terapia-
nalle. Saat sen kotiisi. Voit puhua sille niin paljon kuin haluat, ja se
kyllä kuuntelee.”

Heikki oli hämillään. Terapeuttitäti ei tainnut ymmärtää. Pys-
tyihän hän puhumaan isällekin, mutta isän mieli ei rekisteröinyt
mitään, mitä Heikki sanoi. Pehmolelulla ei ollut mieltä ensinkään,
joten se ei rekisteröinyt sen enempää.
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Ei narise

”Sanansa sanonut raati on”, Einari kuunteli YouTubesta. ”Valitsem-
me moderaation.”

Bändin basisti ja rumpali eivät osanneet soittaa yhteen,
sävellykset olivat pilipalimusiikkia, sanoitukset eivät koskettaneet,
mutta ne riimit! Ne olivat nerokkaita. ”Muori - ruori - nuori - vuo-
ri”, ”Aleksi maleksi ja Oskari veti poskarin”, ”Astia - lastia - kastia”.
Einari huvittui ja vaikuttui kuunnellessaan bändiä.

Einari ja hänen lähipiirinsä hakivat kulttuurituotteista eri asioi-
ta. Einari haki osa-alueita, jotka hipoivat nerokkuutta. Muut haki-
vat tasapainoista kokonaisuutta, sitä että kaikki osa-alueet oli hoi-
dettu hyvin, mutta minkään ei tarvinnut briljeerata. Einarin esitel-
lessä suosikkejaan kavareilleen nämä osoittelivat niistä vikoja, jotka
Einarista olivat epäolennaisia.

Einarista tuntui, että hän etsi hyvää ja muut välttelivät huonoa.

Tekemiset

Elettiin 90-lukua. Äidin vastusteluista huolimatta taloon oltiin han-
kittu tietokone.

14-vuotias Petteri teki musiikkia. Hän syötti lastenlaulua laulu-
kirjasta tietokoneen musiikkiohjelmaan. Musiikintunnilta hän muis-
ti, kuinka nuotteja luetaan. Sitten hän suunnitteli rumpukompin ja
basson taustalle.

”Se vaan istuu tietokoneen ääressä”, äiti ajatteli.
Petteri kirjoitti novellia. Tietokoneen tekstinkäsittelyohjelma

tarjosi ennennäkemättömät mahdollisuudet muokata tekstiä. Petteri
kirjoitti ensin scifitarinan raakaversion ja alkoi sitten parantelemaan
sitä.

”Vieläkin se istuu tietokoneella”, äiti ajatteli.
Petteri harjoitteli ohjelmointia. Hän laati yksinkertaista ohjel-

maa, jossa käyttäjä pystyi joystickillä ohjaamaan palloa ruudulla.
Hän ajatteli myöhemmin kehittävänsä sen peliksi.
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”Tietokoneen hankkiminen oli virhe”, äiti ajatteli. ”Ei se enää
tee mitään muuta kuin istuu koneella.”

Tasojen tallettaminen

”Tunti peliaikaa on täynnä”, isä sanoi.
”Anna mä talletan niin voin jatkaa samalta tasolta”, asperger-

lapsi Mika sanoi.
Isä ärtyi. Sama toistui joka päivä. Seuraavaksi isä kiskoisi Mikan

pois XBoxin ääreltä, mitä seuraisi Mikan valtava kiukunpurkaus.
Kokeeksi isä päätti antaa Mikan tallettaa tasot, mitä se sitten

tarkoittikin. Mika puuhasi XBoxin ääressä muutaman minuutin ja
sulki laitteen sävyisästi. Isä onnitteli itseään keksittyään keinon
välttää kiukunpurkaus.

Mika oli tyytyväinen. Tähän asti hän oli joutunut tahkoamaan pelin
ensimmäisiä tasoja päivästä toiseen. Huomenna hän voisi aloittaa
kuutostasolta. Pelaessa Mikan ajantaju katosi, joten tallettaminen
tunnin puitteissa ei onnistunut.

Näistä ajatuksista isällä ei ollut tietenkään mitään käsitystä.

Zen ja nihilismin taito

Jouni halusi lentäjäksi. Hän kävi lukiota tunnollisesti, ja vapaa-
aikanaan hän urheili ja biletti.

Jouni alkoi miettimään, oliko siinä kaikki. Hän alkoi etsimään
elämälleen jotain suurempaa tarkoitusta. Hän alkoi käydä uskonnol-
listen yhteisöjen kokouksissa ja lukea filosofiaa, niin itämaista kuin
länsimaistakin.

Uskonnosta tai filosofiasta ei kuitenkaan löytynyt vastauksia.
Mitään vakuuttavaa todistetta elämän suuremmasta tarkoituksesta
ei löytynyt. ”Kaikki on tarkoituksetonta”, Jouni ajatteli apeissaan.
”Niin merkityksetöntä, sama olisi kuolla.”
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Sitten Jouni koki valaistumisen. Hän tajusi, että koska suurem-
paa tarkoitusta ei ollut, hän voisi antaa omalle elämälleen itse valit-
semansa tarkoituksen. Hän halusi lentäjäksi.

Sen jälkeen Jouni kävi lukiota tunnollisesti, ja vapaa-aikanaan
hän urheili ja biletti.

Mielikuvitusystävä

Sarilla oli poika Mikko, jolla ei ollut yhtään ystävää. Se huolestutti
Saria. Päivät Mikko puuhaili huoneessaan, ja esikoulusta kantautui
viestiä, että Mikkoa kiusattiin.

Sari ajatteli, että Mikolla ei ollut edes mielikuvitusystävää. Kun-
pa Mikko saisi ystävän!

Kerran ovikello soi, ja Sari avasi. Ovella oli poika, joka esittytyi
Jarkoksi ja kysyi, saako tulla leikkimään Mikon kanssa.

”Joo, mee vaan yläkertaan.” Sari oli onnensa kukkuloilla.
Poika noudatti ohjetta. Parin tunnin päästä hän tuli alas ja pois-

tui. Hänen mukaansa oli ollut kiva leikkiä.
Illalla Sari kysy Mikolta, oliko ollut kiva leikkiä Jarkon kanssa.
”En mä tunne ketään Jarkkoa, enkä mä ole leikkinyt kenenkään

kanssa.”

Poterot

”Empiiriselle tieteelle ominaista se, että siinä erehtymisen mah-
dollisuus pyritään saamaan käytännöllisten tarkoitusten kannalta
riittävän pieneksi, mutta sitä ei saada poistettua kokonaan. Em-
piirinen tiede ei siis tuota varmaa tietoa”, Ville sanoi.

”Etkö sinä sitten usko evoluutioon tai ilmastonmuutokseen? Jo-
tenkin aika trumpilainen ajattelutapa, että mitään ei voi todistaa.”

Ville ajatteli, että vastaus oli tyypillinen ajalle. Ihmiset tuntui-
vat jakavan asiat niihin, joissa nähtiin pelkästään hyvää ja niihin,
joissa nähtiin pelkästään huonoa. Jos erehtyi näkemään vähänkin
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huonoa toisen hyvänä pitämässä aatteessa tai vähänkin hyvää toi-
sen huonona pitämässä aatteessa, tuli leimatuksi hirviöksi. Ihmisiltä
oli kadonnut ymmärrys, että useimmat asiat olivat yhdistelmä hyviä
ja huonoja puolia.

Ne perustelut. . .

Haastattelija: Sinä olet kirjoittanut vastikään kirjan.

Filosofi: Kyllä. Esitän siinä teesin, että vasemmisto on tullut tiensä
päähän.

Haastattelija: Vasemmisto on tullut tiensä päähän. Siinäpä mie-
lenkiintoinen ajatus.

Filosofi: Kirjassani esitän, kuinka vasemmisto syntyi sadan vuoden
takaisiin olosuhteisiin. Sitten analysoin, kuinka Neuvostoliiton
romahdus oli käännekohta vasemmistolaiselle politiikalle. SIt-
ten analysoin, kuinka vasemmisto ei ole pystynyt uudistumaan
sen jälkeen. Lopuksi esitän tulevaisuusskenarioita poliittiselle
ilmapiirille.

Haastattelija: Nyt jokainen voi siellä kotisohvallaan miettiä, onko
vasemmisto tullut tiensä päähän. Kiitos tästä haastattelusta.

Filosofi oli hämmentynyt. Eihän väitteellä, että vasemmisto on
tullut tiensä päähän ollut yksinään mitään arvoa. Arvo oli niillä 250
sivulla analyysia, joista hänen kirjansa koostui.

Tutkimusmatka

Elettiin 80-lukua. Pikku-Ville oli saanut kaveriltaan uuden tietoko-
nepelikopion ja kännistänyt sen. Pelikopioiden mukana ei tullut pe-
liohjeita. Kaikki tekstit olivat pelissä englanniksi, eikä kahden vuo-
den kouluenglannilla pitkälle pötkitty. Pelaamaan täytyi opetella
yritys-erehdys -menetelmällä.
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”Kun joystickiä vääntää, tuo ukko liikkuu. Mä siis olen se. Tuli-
tusnapista tuo ikoni aktivoituu. Ahaa. Sen jälkeen voi valita aseen.
Mut jos tulitusnapista menee asevalikkoon, mistä ampuu? Ahaa.
Kun vääntää joystickiä eteenpäin ja painaa tulitusnappia. Nyt tuo
kymppi muuttui ysiksi. Ahaa. Mulla on siis kymmenen laukausta.
Äh. Nyt mä törmäsin tuohon. Ysi muuttui kympiksi. Tuo ei siis ole
vihollinen vaan ystävä.”

Uusi peli oli aina Villelle tutkimusmatka tuntemattomaan.

Etiikka ja tunteet

Mielestäni etiikka ja tunteet ovat kaksi eri asiaa. Jos aina toimii
tunteidensa pohjalta, päätyy väistämättä toimimaan epäeettisesti.

Kerron esimerkin. Kerran asuin lähellä ravintolaa, jossa joskus oli
kehitysvammainen tyttö töissä kantamassa annoksia pöytiin. Minua
inhotti saada ruokani häneltä, ja toivoin aina, että joku muu toisi
sen. Kuitenkin aina kun hän toi ruuan, kiitin häntä ystävällisesti,
koska ihmisiä nyt kuuluu kohdella asiallisesti.

En myöskään ryhtynyt välttelemään ravintolaa, koska mielestäni
olisi ollut väärin rangaista ravintolaa siitä, että he palkkasivat vai-
keasti työllistyviä henkilöitä.

Tunteeni ovat yksityisasiani, eikä ole kenenkään asia paheksua
niitä. Etiikka koskee vain tekoja, ja tunteistani huolimatta pidin te-
koni tuossa tilanteessa säädyllisinä.

Heaven & Hell

Jonna angstasi kauhussaan. Hän oli menossa helvettiin. En-
simmäiseen piiriin tosin, mutta silti. Viimeiset kaksi vuotta hän oli
ollut menossa taivaaseen, mutta tänään se oli muuttunut. Jos hän
kuolisi tänä iltana, hän kohtaisi iänkaikkisen kidutuksen.

Se oli vaatinut vain sen, että hän oli valehdellut esimiehelleen
myöhästyneensä siksi, että hän oli käyttänyt lastaan lääkärissä, vaik-
ka todellisuudessa hän oli nukkunut pommiin. Tosin hyvät teotkin
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olivat jääneet viime aikoina vähemmälle, eikä hän ollut jaksanut lei-
poa seurakunnan myyjäisiin.

Jonna avasi kännykkänsä uudelleen ja käynnisti appsin, jota
kaikki hänen seurakunnassaan käyttivät. Jokainen kirjasi siihen
päivittäin syntinsä ja hyvät tekonsa. ”Pistemäärä -5. Olet menos-
sa HELVETTIIN. Ensimmäinen piiri.”

Burka

”Lähetkö drinkille?”
”No en tosiaankaan.”
Rosa oli kyllästynyt miesten iskuyrityksiin. Ei edes kadulla saa-

nut kävellä rauhassa. Rosa oli muslimi, mutta hän oli progressiivinen
muslimi, joten hän pukeutui länsimaalaisittain. Ja hän oli kuvankau-
nis.

”Pitäiskö pukeutua perinteiseen musliminaisten asuun? Ehkä
miehet sitten jättävät minut rauhaan.”

”Sulla on kauniit kasvot. Lähetkö drinkille?”
”No en tosiaankaan.”
Rosa käveli kadulla kaavussa ja hiukset peittävässä huivissa,

mutta miehet eivät jättäneet häntä rauhaan.
”Nyt alan kyllä pukeutua burkaan.”

”Hei lähetkö drinkille?”
Rosa käveli kadulla muslimiasussa, joka peitti kehon ja kasvot.
”Etkö näe? Mulla on burka. Ettekö te miehet voi jättää mua

rauhaan?”
”Tietysti näen. Mä olen burkafetisisti.”

Yksinäinen

Pertti istui yksin kahvilassa. Hänellä ei ollut ystäviä, joten kahvila-
reissutkin joutui tekemään yksin. Pertti siemaili jäälatteaan ja kat-
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seli ihmisiä. Kaikissa muissa pöydissä oli kaksi ihmistä, jotka pitivät
toisilleen seuraa.

Pertin huomio kiinnittyi pöytään, jossa mies ja nainen juttelivat
hiljaisella äänellä, mutta kuitenkin huomattavan intensiivisesti.

”Heillä on toisensa”, Pertti ajatteli. ”Mutta minulla ei ole
ketään.”

Pertti toivoi olevansa jompikumpi pöydän ihmisistä.

”Sä pöllit meiltä ne sadantuhannen herskat”, nainen sanoi hiljaisella
äänellä. ”Sä voit palauttaa ne tai maksaa satatuhatta. Muuten se
on nirri pois.”

”Mä maksan kyllä”, mies vastasi. ”Mutta antakaa aikaa. Sataa-
tuhatta ei hanki hetkessä.”

”Sulla on tasan viikko”, nainen uhkasi.

Kokonaan

”Martti on kulkenut useina päivinä koulun ohi. Siellähän on lapsia
pihalla”, Martta sanoi.

”Ties mitä sillä on mielessä”, Manti päivitteli.
”Kun ei tommosista koskaan tiedä”, Martta jatkoi.
Kaaleppi, kylän itseoppinut filosofi, kuuli keskustelun ja pudisteli

päätään.
Reino oli löytynyt vuotta aiemmin puukotettuna ja epäilykset

olivat kohdistuneet Marttiin. Häntä vastaan oltiin nostettu syytekin,
mutta oikeudessa todisteet eivät olleet riittäneet. Kylällä häneen
edelleen suhtauduttiin puoliksi murhaajana.

Kaaleppi ajatteli, että olipa totuus murhasta mikä tahansa, joka
tapauksessa Martti ei ollut puoliksi murhaaja. Jos hän oli tehnyt
murhan, hän oli kokonaan murhaaja, ja jos taas hän ei ollut tehnyt
sitä, hän oli kokonaan syytön.
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Itsensä kehittäjä

”Minussa on monia vikoja”, Anne ajatteli. ”Olen esimerkiksi perso
makealle.”

Anne päätti työstää tätä vikaa seuraavaksi. Hän lopettaisi
karkinsyönnin. Anne halusi kehittää itseään. Hän suhtautui it-
sensäkehittämiseen vikojen karsimisena, ja itsekieltäymys oli hänen
menetemänsä. Kun hän olisi saanut kaikki viat karsittua itsestään,
hän olisi täydellinen.

Vaikka Anne oli tarkkaan karsinut laiskuuden itsestään, hän jäi
siitä huolimatta työttömäksi. Työllisyysmahdollisuudet olivat huo-
not, joten Anne lähti yliopistoon opiskelemaan.

Anne innostuikin oppimaan yhä enemmän. Hän kehitti yhä it-
seään, mutta eri tavalla. Jos ymmärsi kymmenen asiaa, oli tyhmää
pitää sitä vikana ettei ymmärtänyt yhtätoista. Opittavaa oli aina
lisää ja lisää, ja kyse oli positiivisten ominaisuuksien vahvistamises-
ta.

Maksu luonnossa

”Onko kenelläkään lainata viittäkymppiä?” Mirkku kysyi perjantai-
na välitunnilla. ”Pääsis ryyppäämään illalla.”

Mirkku oli luokallani lukiossa sekä vartionjohtajana samassa par-
tiolippukunnassa kuin minä, ja märkien päiväunieni kohde. Niinpä
tarjouduin:

”Mulla on!”
Maanantaina kysyin, milloin Mirkku aikoo maksaa takaisin.
”Perjantaina leirillä”, Mirkku sanoi. ”Maksan sitten luonnossa.”
Tunsin punan nousevan poskilleni. Lippukuntamme oli menossa

telttailemaan metsään, ja pääsisin eroon poikuudestani.
Perjantaina olimme saaneet teltat pystytettyä, olin jemmannut

kortsun taskuun ja näin Mirkun istuvan yksin. Niinpä menin ky-
symään, joko olisi maksun aika.
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Mirkku kaivoi taskustaan rypistyneen setelin. ”Siinä on viisi-
kymppiä.”

Ajattelin, että olimme luonnon keskellä, joten Mirkku tosiaan oli
pitänyt sanansa. Olin saanut maksun luonnossa.

Jumalan kunniaksi

Anna oli kristitty, ja hänelle koko elämä oli Jumalan ylistystä.
Anna leipoi pullaa. Hän heitti aineksia kulhoon ylistäen Jumalaa,

ja yleiskone vaivasi taikinaa Jumalan armosta. Anna kiitti Jumalaa,
kun Jumala antoi ihmiselle jokapäiväisen leivän.

Pieni pullataikina kohosi suureksi. Oli kuin viidellä leivällä ja
kahdella kalalla olisi ruokkinut väkijoukon. Taikinan kohottua Anna
kaulitsi taikinan laakeaksi ja ohueksi, kuin Jumalan luoma maanpii-
ri. Sitten Anna ripotteli sille kanelia ja sokeria. Oli kuin mannaa olisi
satanut erämaahan. Anna rullasi taikinan ja leikkasi korvapuusteja
hyräillen ylistyslaulua.

Anna laittoi pullat uuniin ja huomasi, että hänellä oli kakkahätä,
joten hän meni vessaan. Hän teki kaiken Jumalan kunniaksi.

Erimielisyydestä

Perttu oli lukenut Richard-Stephen Hawkinsin kirjan ”Jumalil-
luusio.” Kirjoittaja oli yrittänyt todistaa, että jumalia ei ole ole-
massa, Pertun mielestä surkeasti epäonnistuen. Kyllähän Jumala nyt
sentään oli olemassa! Pertun mielestä kirjan tyyli oli ollut nokkavaa
ja saarnaavaa, ja kirjailija täynnä itseään ja omaa nokkeluuttaan.

Se ei ollut tehnyt Perttuun vaikutusta, että kirjan kieli oli sel-
keää mutta silti kaunopuheista, argumentit loogisia ja kirjoittajan
tietopohja vahva. Oikeastaan nämä seikat saivat Pertun vihaamaan
kirjaa entistä syvemmin ja näin ollen pitämään sitä entistä huonom-
pana.
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Perttu heitti kirjan lattialle ja polki sitä jalkoihinsa osoittaakseen
halveksuntaansa. Hänelle oli sula mahdottomuus arvostaa tekstiä,
jossa tultiiin hänen omistaan poikkeaviin johtopäätöksiin.

Swastika

Kuopioon perustettiin hindulainen meditaatiokeskus. Ikkunoihin
teipattiin isoja mainoksia, ja Intiasta lennätettiin guru ohjaamaan
toimintaa.

Pertsa näki ostarilla meditaatiokeskuksen ikkunoissa meditaatiomai-
noksia. ”Saatanan rättipäät hyppivät silmille ja vielä kotilähiössä”,
Pertsa ajatteli. ”Ei täällä enää rehellisestä suomalaisesta välitetä.”
Rättipäällä tietysti viitataan arabeihin, mutta samoja rättipäitä ne
kaikki Pertsan mielestä olivat.

Niinpä Pertsa eräänä yönä puki pilottitakkinsa ja maiharinsa
sekä veti kommandopipon kaljupäänsä peitoksi. Hän käveli ostarille
ja spraymaalasi hakaristejä meditaatiokeskuksen seiniin.

Kun guru seuraavana aamuna saapui meditaatiokeskukseen, hän
huomasi tihutyön. ”Tunteepa sitä itsensä tervetulleeksi”, guru ajat-
teli. ”Seinätöhertelijätkin tervehtivät meitä äärettömän pyhyyden
ja hyvyyden symbolilla. Ja vielä symbolilla, joka on peräisin meidän
omasta kulttuurista.”

Ne varkaat. . .

Klausin mielestä asioita ei tarvinnut jatkuvasti parannella. Kaiken
maailman puuhapetterit, jotka fiksailivat silloin sitä, silloin tätä
ärsyttivät häntä. Viime aikoina yleistyneet markettien itsepalvelu-
kassat olivat alkaneet ottamaan häntä päähän.

”Typeriä nuo itsepalvelukassat”, Klaus purki kaupassa turhau-
tumistaan aikuiselle tyttärelleen.
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”Kyllä minä ainakin tykkään käyttää sellaista”, tytär sanoi. ”No-
peuttaa palvelua, kun voidaan sijoittaa useampia maksupisteitä pie-
neen tilaan, ja säästö henkilöstökuluissa tarkoittaa halvempia hin-
toja.”

Klausin ärtymys kasvoi. Hänen turhautumisenpurkauksensa ol-
tiin mitätöity asia-argumentein. Oli aika ottaa käyttöön Klausin sa-
lainen ase, joka puri, kun asia-argumentit olivat lopussa: Psykologi-
set syy-seuraussuhteet.

”Mutta ihmiset tottuvat saaman kaupasta tavaraa itselleen
näyttämättä sitä myyjille. Totuttuaan siihen ihmiset alkavat varas-
tella tavallisissakin kaupoissa.”

Kokonaisvaltainen ajattelija

Jorma oli peruskoulun rehtori. Tehdessään päätöksiä hän tarkasteli
tilannetta aina kokonaisvaltaisesti. Hän ei juuttunut yksityiskoh-
tiin, vaan katsoi tilannetta kokonaisuutena. Kokonaisvaltaisen
harkinnan tuloksena hän oli sijoittanut rahansa Persodent-
hammashygieniafirman osakkeisiin.

Persodent oli lähettänyt kouluihin näytteitä uudesta nuorten ham-
mastahnasta. Jorman koulussa opettajanhuoneessa väiteltiinkin,
voiko näytteet jakaa oppilaille. Osa opettajista ajatteli, että kou-
lu ei saisi tukea kaupallisen yrityksen kampanjaa, toisten mielestä
taas lasten hammashygieniaa piti edistää.

Seuraavana aamuna Jorma ilmoitti opettajanhuoneessa: ”Olen
katsonut tilannetta kokonaisuutena ja kokonaisvaltaisen harkinnan
tuloksena päätynyt siihen, että näytteet jaetaan.”

”Mutta koulun pitää olla neutraali suhteessa yksityisiin yrityk-
siin”, yhteiskuntaopin opettaja sanoi.

”Nyt juutut yksityiskohtiin”, Jorma sanoi. ”Tilannetta pitää kat-
soa kokonaisuutena.”
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Yliopistossa opitaan puhumaan

Martti höyläsi puunpalaa ja kokeili sitä sormellaan. Sopivan kaareva
pinta. Kyllä siitä tuolinjalka tulisi.

Martti mietti aikoinaan tekemiään koulutusvalintoja. Yliopis-
toon hän ei ollut halunnut, koska yliopistosta valmistuneet eivät
osaa muuta kuin puhua. Hän oli halunnut oppia tekemäänkin jo-
tain. Niinpä hän oli valinnut ammattikoulun puuseppälinjan.

Martti muisteli apupoikaa, joka hänellä oli ollut vuotta aiem-
min. Yliopisto-opiskelija valtiotieteessä vai mikä se nyt olikaan. Niin
hienosti se oli osaanut puhua yhdyskunnasta vai mikä yhteiskunta
olikaan, ettei Martti ollut ymmärtänyt kaikkea. Mitään muuta se ei
sitten osannutkaan. Oli pitänyt hiekkapaperiakin väärin päin.

Martti kiinnitti tuolinjalat istuinosaan. Siinä se nyt oli, tuoli,
hänen omien käsiensä aikaansaannos.

Uusi tiede

Vatikaanissa vuonna 1690.

”Tämä uusi tiede on todella petollista”, kardinaali Guggen aloitti
esitelmänsä. ”Se esittää löytäneensä yleisen periaatteen, joka selittää
niin planeettojen liikkeen kuin esineiden putoamisen. Joku heikko-
mielinen voisi erehtyä pitämään sitä yksinkertaisen kauniina.”

”Ja sitten vielä se, että teoksen kirjoittaja on tehnyt kokeita,
jotka näennäisesti tukevat tätä hirvittävää teoriaa painovoimasta.
Yksinkertaiset ihmiset voisivat kuvitella, että havaintojen tukema
teoria on totuudenmukainen. Teoksen kirjoittaja on todella ovela.
Minäkin kokeilin tiputtaa kaksi eri painoista esinettä lattialle, ja
yhtä nopeasti ne putosivat, kuten teos ennustaa.”

”Tässä uudessa tieteessä on kyse itsensä paholaisen laatimas-
ta erehdytyksestä. Niin järkeenkäyvä ja perusteltu tämä hirvittävä
ajatusrakennelma näennäisesti on.”
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Ei sanat loukkaa

Ville oli laittanut ska-musiikkia soimaan. Valtteri ja Panu tulivat
huoneeseen.

”Onpa paskaa musiikkia”, Panu sanoi.
”Täähän on kuin jotain hissimusiikkia”, Valtteri jatkoi.
Musiikin haukkuminen jatkui, kunnes Valtteri lopulta kysyi:

”Kuka tän levyn on tuonu?”
”Mä”, Ville sanoi rauhallisesti.
”Ja sä oot kuunnellut hiljaa, kun me ollaan haukuttu sitä!” Panu

ihmetteli.
”Ei sanat loukkaa”, Ville sanoi, ”vaan ajatukset.” Villestä oli

tietysti ikävää, että hänen lempimusiikkiaan halveksuttiin, mutta
hänen mielestään se ei pahentanut asiaa, että halveksunta lausuttiin
ääneen.

”On tää sittenkin ihan hyvää musaa”, Panu sanoi.
Ville ajatteli, ettei Panu ymmärtänyt. Jos Panu oikeasti hal-

veksui hänen mielimusiikkiaan, tykkäämisen teeskentely ei auttanut
mitään.

Todellisuus ei välitä

”Mä olen kirjoittanut tällaisen eläinoikeusjulistuksen. Se al-
kaa: Jokaisella eläimellä on oikeus elämään ja lajinmukaiseen
käyttäytymiseen. Tää on se pääpointti, vaikka on siinä muitakin
kohtia.”

”Toi on hyvä. Onhan se niin surullista, kun metsästäjä ampuu
hirven.”

”Ajatelkaa, niin uljas hirvi juoksee. Sit pum pum, ja se on kuollu.
Mua ainakin alkaa itkettää, kun mä ajattelen sitä.”

”Puhutaan, että ihmisen tappaminen on julmaa. Mut kyllä mua
eläimen tappaminen ahdistaa yhtä paljon. Minkä tahansa eläimen.”

”Toi julistus laitetaan meidän eläinoikeusyhdistyksen lehden
kanteen.”
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Kettu oli kytiksellä jäniksen pesäkolon suulla. Kun jänis tuli ulos,
kettu tappoi jäniksen ja söi sen.

Todellisuus ei välitä ihmisten tunteista.

Paikka

Oli perjantai-ilta ja Marko oli lähdössä kartsalle. ”Mä meen nyt!”
Mummo istui keinutuolissa takan edessä kutomassa sukkaa. ”Ole

sit kiltisti!”
Marko oli kuusitoistavuotias teini, joka asui mummonsa luona.

Markon vanhemmat eivät pystyneet nimittäin pitämään hänestä
huolta. ”Mitä siitä”, Marko ajatteli. Olihan edessä ilta juhlimista.

Illalla meno äityi villiksi. Marko ryyppäsi, kivitti kauppojen ikku-
noita sekä spreijasi seiniin kikkelinkuvia. Hän joutuikin pidätetyksi.

Alaikäisenä Marko joutui sosiaalityöntekijän puhutteluun. Sossu
puhui Markolle rohkaisevasti. ”Sinä vielä etsit paikkaasi tässä maa-
ilmassa”, sossu sanoi.

Marko ajatteli, että niin sen täytyi olla. Hän vielä etsi paikkaan-
sa. Mummo sitä vastoin oli löytänyt paikkansa. Mummon paikka oli
keinutuolissa takan ääressä.

Näkemyseroista

90-luvulla:
”Teknologiaa luonnehtii kylmä tarkoituksenmukaisuus”, hu-

manisti julisti. ”Inhimillisille mielipiteille ei ole tilaa, eikä sävyjä
näkeville kannanotoille. Kaikki toimii optimaalisen laskelmoidusti
parhaana pidettyyn lopputulokseen. Missä on viha ja rakkaus?
Missä tulisieluinen kiintymys?”

Samaan aikaan toisaalla:
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”Pascal on surkea ohjelmointikieli! Se pakottaa ohjelmoijan tiet-
tyihin koodaustapoihin, varsinainen Bondage and Discipline -kieli.
C taas on suunniteltu oikean koodarin työkaluksi. Se antaa ohjel-
moijalle vapautta.”

”C:llä on mahdollista kirjoittaa täysin lukukelvotonta koodia.
Pascal kannustaa selkeään, rakenteiseen ja helposti ymmärrettävään
ohjelmointitapaan. Pascalilla kirjoitettu koodi on kaunista.”

”Haista pascal! Pascal-ohjemoijat on yliopistoluusereita, joilla ei
ole käsitystä oikeasta ohjelmointityöstä.”

”Jos väkisin haluat kirjoittaa lukukelvotonta koodia niin ole hyvä
vaan.”

Uskomushoito

Sami makasi sängyssä odottaen unta. Hänen ajatuksensa olivat Jen-
nissä. Tämä oli Samin luokalla lukiossa, luokan suosituin tyttö. Sami
ei ollut koskaan puhunut Jennille, mutta Jenni oli Samin uskomus-
hoito.

Samin käsi hakeutui mulkulle. Sami mietti, millaiset tissit Jen-
nillä oli. Paidan läpi näki, että ne olivat hiukan keskimääräistä
kookkaammat, mutta roikkuisivatko ne vapaina? Minkä kokoiset
nännipihat olivat?

Samin käsi työskenteli mulkulla ja hän kuvitteli Jennin ratsasta-
van itsellään. Hän kuvitteli aina Jennille kiinteät, pieninänniset tis-
sit, sellaiset oli eräällä nettipornotähdellä. Jennin huolella meikatut
kasvot piirtyivät Samin tajuntaan, ja käden liike mulkulla kiihtyi.

Sitten mulkku alkoi sykähdellä orgasmista. Samin mielessä
väikkyivät Jennin huolella rajatut kulmakarvat.

Kritiikistä

”Matematiikka typistää koko todellisuuden numeroiksi”, humanisti
julisti. ”Annetaan jokaiselle asialle lukuarvo, ja sitten kuvitellaan,
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että nuo lukuarvot kertovat kaiken todellisuudesta. Mutta todelli-
suus on paljon muutakin kuin numeroita. Beethovenin yhdeksännen
sinfonian antamaa taidenautintoa ei voi typistää numeroksi.”

Matemaatikko Mutikainen kuunteli purkausta epäuskoisena.
Minne humanistilta olivat unhotuneet vektorit, topologiset avaruu-
det, Abelin ryhmät, funktiot. . . Jo matematiikan sisällä käytettiin
huomattavasti rikkaampaa kokoelmaa matemaattisia olioita kuin
pelkät luvut. Eikä Mutikainen ollut koskaan kuullut matemaati-
kosta, joka olisi yrittänyt kuvailla lukuarvolla alkulukujen joukon
äärettömyystodistuksen antamaa esteettistä elämystä.

Mutikainen ajatteli, että kaiken piti olla kritisoitavissa, myös ma-
tematiikan. Mutta. Jos jotain asiaa halusi kritisoida pätevästi, asia
piti ensin ymmärtää.

Me pidämme Sulo Aittoniemestä ja valeh-
telemme paljon

Oli suvun kesäkokoontuminen. Ruokapöydässä Sinikukka oli pitänyt
tulisieluisen puheenvuoron, jossa hän oli kehunut Li Anderssonin
taivaisiin ja haukkunut Jussi Halla-ahon maanrakoon. Halla-aho ei
hänen mukaansa kuulunut sivistysvaltion politiikkaan.

”Silloin kun minä olin nuori”, Keijo-eno vastasi, ”oli yleisessä
tiedossa, että kaikki poliitikot ovat ryvettyneitä ja puhuvat bulls-
hittiä. Sinusta tämä voi kuulostaa oudolta, mutta tämä päti myös
oman puolen poliitikkoihin. Ihmiset äänestivät sitä, joka puhui oi-
keansuuntaista bullshittiä. Vihatuin poliitikko oli Paavo Väyrynen.
Häntä ei pidetty epäsopivana politiikkaan vaan vihattiin siksi, että
hän oli eräänlainen poliitikon arkkityyppi. Rasistisia poliitikkoja oli
myös. Heitä ei demonisoitu vaan pidettiin höyrähtäneinä. Suosittu
huumorirapyhtye teki pilkkalaulunkin eräästä tällaisesta.”
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Olosuhde

”Toivon vain, että meillä on yhdessä mahdollisuus tehdä jotain sille
uskomukselle, että kaikki ihmiset ovat ilkeitä”, tyttöystävä sanoo.

Olen normaalisti arka puhumaan ajatuksistani, mutta nyt olen
yrittänyt avautua ja puhua tyttöystävälleni huonoista kokemuksis-
tani ihmisten kanssa.

En kuitenkaan usko, että ihmiset ovat varsinaisesti ilkeitä. Il-
keys tarkoittaa itsetarkoituksellista halua vahingoittaa toista, ja
tällaiseen törmään harvoin. Ennemmin ihmiset ovat ahdaskatseisia,
välinpitämättömiä ja itsekkäitä. En kuitenkaan saanut tyttöystävää
ymmärtämään näkemystäni.

Joudun valitsemaan sanani tarkkaan, koska tyttöystävä tuntuu
tarttuvan jokaiseen mahdollisuuteen väärinymmärtää sanani. Ties
vaikka jättää minut negatiivisen maailmankuvani takia.

Tyttöystävä tuntuu ennemmin olosuhteelta, jonka kanssa on tul-
tava toimeen kuin kumppanilta, jonka kanssa voittaa olosuhteet.

Kaaos

Laitan hevilevyn soimaan. Aluksi se kuulostaa jäsentymättömältä
möykältä ja rääkymiseltä, mutta kun biisiä kuuntelee keskittynees-
ti, alkaa tunnistaa melodianpätkiä, säännönmukaisuuksia, laulun ja
kitaran vuoropuhelua. En erota bassoa rockmusiikin takaa, joten
basson ja kitaran vuoropuhelu jää minulta kuulematta.

Kokemuksena hevin kuunteleminen on hyvin samankaltainen
kuin matemaattisen ongelman ratkaiseminen. Kun ongelmanasette-
lun lukee, mahdolliset ratkaisutavat samoin kuin ongelman kuvaile-
mat mahdolliset tilanteet näyttävät jäsentymättömältä kaaokselta.
Ongelmaa pähkäillessä alkaa nähdä säännönmukaisuuksia ja riip-
puvuussuhteita, joista sinnikkäällä ajattelulla muotoutuu ongelman
ratkaisu.

Minulle ajattelussa on kyse järjestyksen tuomisesta kaaokseen.
Ajatteleminen ei kuitenkaan muuta mitään. Ehkä olisi parem-
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pi sanoa, että minulle ajattelussa on kyse kätketyn järjestyksen
löytämisestä näennäisen kaaoksen takaa.

Moppihommiin

Ollessani lapsi asuimme Kuopiossa. Isäni puoleiset isovanhempani
asuivat Kuusankoskella, ja käydessämme heidän luonaan meillä oli
tapana käydä ostoksilla Kouvolassa. Vanhempieni mielestä siellä oli
parempia kauppoja kuin Kuopiossa.

Kerran tällaisella reissulla isäni osti mapin työpapereille. Isäni
oli lääkäri, ja hän teki lääketieteellistä tutkimusta siinä sivussa.
Myöhemmin hän eläköityi lääketieteen professorina.

Mappi ja moppi olivat minulle vieraita sanoja, ja sain päähäni,
että kyseisen kansion nimi oli moppi. Isäni lähti leikkiin mukaan ja
puhui joskus mapista, joskus mopista.

Palattuamme isovanhempieni luokse he kysyivät, mitä olimme
ostaneet.

Minä julistin kovaan ääneen: ”Isi osti mopin. Se tarttee sitä
töissä.”

Isovanhempani ihmettelivät, oliko isäni joutunut moppihommiin.

Suorituspaineet

Marko työnsi kyrpänsä naisen pilluun. Nyt kyrpä oli hyvin tanassa
ja homma nautinnollista. Hän alkoi työntelemään edestakaisin.

Joskus aiemmin hän ei ollut saanut kyrpäänsä edes seisomaan.
Ajatus siitä, että nainen arvosteli mielessään hänen suoritustaan oli
ollut niin ahdistava. Hänen olisi pitänyt osata tyydyttää nainen.
Kestää tarpeeksi kauan. Kaikki se oli aiheuttanut hänelle niin suuret
suorituspaineet, ettei hommasta ollut tullut mitään. Ja homma oli
mennyt niin läskiksi, ettei hän ollut saanut edes erektiota. Kuinka
noloa!

605



Jonkun aikaa työnneltyään Marko tuli. Hetken päästä hän nousi
ja antoi naiselle satasen. Nykyään hän pani pelkästään prostituoi-
tujen kanssa. He eivät odottaneet seksiltä muuta kuin rahaa.

Tuoli

Kristoff istui huonekalukaupassa. Hänen edessään oli jono ihmisiä,
joilla kullakin oli tuoli sylissään.

Jonon ensimmäinen antoi tuolin Kristoffille ja sanoi: ”On kuin
olisitte ajatellut minun persettäni suunnitellessanne tämän tuolin.
Kirjoittakaa Annelle.”

Kristoff kirjoitti tussilla nimikirjoituksensa tuoliin, ja tuli seu-
raavan vuoro.

”Pyydän nimikirjoituksen tytärtäni varten. Hän on suuri faninne
ja istuu aina tuolillanne. Tyttäreni nimi on Hilda.”

Kristoff kirjoitti nimikirjoituksen.
”Minulla on syntynyt henkilökohtainen suhde tähän tuoliin. Se

muotoutuu niin hyvin perseeni mukaan. Olen Anu.”
Nimikirjoitus.
”Kun istun tuolillanne, minusta tuntuu kuin olisitte ystäväni.

Tahtoisin tietää lisää teistä. Kuinka elätte? Mistä pidätte?”
Kristoff vastasi: ”Voitte lukea haastatteluni uusimmasta Images-

ta.” Ja nimikirjoitus.

Tähtikultista

Mikko: Rocktähtien tähtikultti on perseestä. Ihmiset palvoo
rocktähtiä jonain jumalina, ja sit ne mielessään muodostaa fik-
tiivisiä sosiaalisia hierarkioita ja ystävyyssuhteita näiden ta-
voittamattomien puolijumalien kanssa. Musa on se, millä oi-
keesti on väliä.

Riku: Joo, on se vähän tyhmää, kun ihmiset palvoo jotain miljoo-
nia ansaitsevaa mukajumalaa. Meillä on punkbändi, ja meidän
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fanit pystyy samaistumaan meihin, kun me ollaan ihan tavalli-
sia perusjamppoja. Ajatellaan vaikka jotain Michael Jacksonia.
Ennen jengi palvo sitä, mut sitten sen sekoilut lasten kanssa
paljastu. Ei se, että joku on suuri tähti tarkota, että se olis
joku hyvä ihminen.

Mikko: Oli Michael Jackson mitä oli, sen musiikki on edelleen en-
siluokkaista.

Abstrakti romaani

Kaupungin kirjallinen ja taide-eliitti seisoi juhlahuoneistossa sam-
panjalasit kädessä. Oli uuden, käänteentekevän romaanin julkista-
mistilaisuus. Oli pidetty puheita, joissa esikoiskirjailijan ansioita oli
kehuttu. Lopulta tuli esikoiskirjailijan vuoro lausua pari sanaa.

”Kuten tiedätte, olen aiemmin työskennellyt kuvataiteen parissa.
Aiemmin kaikki kuvataide oli esittävää, mutta sittemmin kuvataide
on vapautettu esittävyyden kahleista. Minäkin olen työskennellyt
yksinomaan ei-esittävän kuvataiteen parissa. Kun aloin kirjoitta-
maan romaaniani, tahdoin siihen samaa henkeä kuin kuvataitees-
sani. Kaunokirjallisuus on tähän saakka ollut esittävää, ja tahdoin
vapauttaa kaunokirjallisuuden esittävyyden kahleista. Seuraavaksi
luen pätkän romaanistani:

Fnujniij cbyuewu edkooklpvf dehuujiew. Odeyhuuhdew ehuujiew
dehuhuced deihjijide, ewhuhuhued, dehuund koededeo dehujiide. Nv-
huijjief fehujijief ehujijie. Efrjijiijfr deiiiie cdiimkimid jijiidw wgyyw.”

Tyhjän päällä

Jorma: Näyttäisi, että on kahdenlaista islamia. Toisaalta on
väkivaltaista, poliittista islamia, jota esimerkiksi Isis edustaa.
Sitten on rauhanomaista islamia.

Sarijohanna: Ei muslimit itsekään pidä Isistä oikeana islamina.
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Jorma: Ai sulla on nyt joku kriteeri, jolla erottaa oikea ja valeislam
toisistaan?

Sarijohanna: Joo, ja yleisemmin oikea uskonnollisuus ja
vääristynyt uskonnollisuus. Oikeisiin uskontoihin kuuluu
elämän kunnioittaminen, moraalisuus, ihmisarvon tun-
nustaminen. Vääristynyt uskonnollisuus taas on vihaa ja
väkivaltaa.

Jorma: Ja mihinhän jako pohjautuu?

Sarijohanna: Rakkauden ja hyveellisyyden sanoma liittyy kaik-
kiin uskontoihin, kristinuskoon, buddhalaisuuteen, hindulai-
suuteen, islamiin. . .

Abdullah: Ei Isis edusta oikeaa islamia. Islam tarkoittaa Juma-
lan tahtoon alistumista, eikä Jumala oikeasti tahdo ihmisten
elävän kuin Isis-soturit.

Valkoista miestä ahistaa

”Taas valkoista miestä ahistaa.”
Panu oli kirjoittanut keskustelupalstalle mielipiteensä feminis-

mistä ja saanut tämän vastauksen. Nykyään ei tuntunut olevan väliä,
oliko mielipiteessä tolkkua. Vain se ratkaisi, edustiko mielipide oike-
aa eetosta ja edustiko sen sanoja oikea viiteryhmää.

Panua harmitti, että hän oli filosofianopinnoissan keskittynyt
analyyttiseen filosofiaan eikä mannermaiseen. Hän olisi halunnut
ymmärtää, oliko uudessa keskustelukulttuurissa kyse totuuden ko-
struimisesta sosiaalisesti, jolloin tässä prosessissa valtasuhteet pi-
dettiin itselle edullisina. Panulle totuus oli jotain joka löydetään, ei
konstruoida, ja siinä auttoivat tolkulliset mielipiteet puhujan viite-
ryhmästä riippumatta.

Panu ajatteli, että valkoisten miesten mielipiteissä oli ilmei-
sesti niin paljon tolkkua, ettei heille pystynyt vastaamaan asia-
argumentein. Piti turvautua ad hominemiin.
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Korkeampaa kiusaamista

Pikku-Petteri saapui luistinradalle uuden jääkiekkomailan kanssa.
”Petteri?” Mika, pari vuotta vanhempi poika sanoi ja jatkoi pil-

kallisella äänellä: ”Tiesiksä, että sun maila on ihan torspo?”
”Hyvä maila tää on”, Petteri sanoi uhmakkaasti.
”Kato nyt, mitä siinä lukee”, Mika sanoi. ”TORSPO.”
”Jätkän maila on täys torspo”, muut pojat sanoivat nauraen

räkäisiä.
Petteri löi kiekon maalin ohi.
”Millainen maila, sellainen pelaaja”, Mika sanoi.

Pikku-Petteri tuli itkien kotiin. ”Äiti, mä haluun uuden
jääkiekkomailan.”

”Voi kulta, justhan sä sait”, äiti hämmästeli.
”Mutta tää on ihan torspo”, Petteri sanoi.
”Mitä se tarkoittaa?” äiti ihmetteli.
”En minä tiedä”, Petteri vastasi. ”Mutta pojat sano, että tää on

torspo.”

Kaupunkilaisten tavat

Matemaatikko ja yritysjohtaja olivat maatilalla elämysmatkalla.
Maatalon emäntä tuli herättämään heitä kuudelta. ”Täällä maal-
la noustaan kukonlaulun aikaan.”

Matemaatikko kömpi ylös. ”Normaalisti herään kymmenen
jälkeen.”

”Missäs yritysjohtaja on?” emäntä kysyi.
”Se lähti hölkkäämään neljältä.”
Aamupalapöydässä emäntä sanoi: ”Täällä maaseudulla syödään

ruisleipää ja voita.”
”Normaalisti syön croissantin ja frappen”, yritysjohtaja sanoi.
”Minä taas syön herättyäni lounaan”, matemaatikko sanoi.
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Sitten isäntä vei matemaatikon ja yritysjohtajan talikkohom-
miin. ”Täällä maaseudulla luodaan lantaa.”

”Normaalisti työskentelen pohtien probleemoja kahvilassa”, ma-
temaatikko sanoi.

”Minä taas juoksen palaveristä toiseen”, yritysjohtaja sanoi.
Isäntä sanoi: ”Tämä onkin sitten vähän erilaista kuin kaupunki-

laisten tavat.”
Matemaatikko ja yritysjohtaja katsoivat toisiaan. ”Mitkä ihmeen

kaupunkilaisten tavat?”

Vapaa

Kari istui metrossa. Hänen oli kuuma, koska oli kesä, ja hänellä oli
paksu takki, ja sen alla tärkeä liivi.

Kari mietti ennen lähtöä käymäänsä keskustelua.
”Sitä minä en ymmärrä, että miksi minun pitää tehdä itsemur-

haisku” Kari oli sanonut.
”Kaikki, mikä tapahtuu, tapahtuu välttämättömyyden pakosta”,

pomo oli vastannut.
”Niin, mutta mitä me voitetaan iskulla?”
”Olet nyt affektien hallinnassa etkä vapaa”, pomo oli vastannut.

”Todellista vapautta on ymmärtää, että kaikki mikä tapahtuu, ta-
pahtuu välttämättömyyden pakosta.”

Karia epäilytti edelleen. Hän alkoi ajattelemaan Jumalaa,
äärettömästä määrästä äärettömiä attribuutteja koostuvaa oliota.
Jumalan ulkopuolella ei ollut mitään. Ajatus rauhoitti Karin mie-
len.

Rakkaudesta Jumalaan Kari painoi laukaisinta.

Haaveilija

Sanni näki edessään aution ja karun maan, ja se ahdisti. Rikkaruohot
rehottivat ja ohdakkeet pistelivät joka paikassa.
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Niinpä Sanni alkoi muuttamaan todellisuutta. Hän kuvitteli vil-
javia peltoja ja kauniita niittyjä. Haavekuvissaan Sanni juoksi ke-
doilla ja nautti perunamaan antimista. Hän kuvitteli lampaita kedol-
le, ja mielessään hän kutoi niiden villasta seittejä, jotka kimaltelivat
kaikissa sateenkaaren väreissä. Sanni poimi ohdakkeen ja kuvitteli
pitelevänsä kaunista kukkaa

Sitten Sanni havahtui. Hän tajusi, ettei hän ollutkaan muuttanut
todellisuutta vaan pelkästään käsitystään todellisuudesta. Vieläpä
niin, että hänen todellisuuskäsityksensä oli ajautunut kauas siitä
ohdakkeisesta autiomaasta, jossa hän eli.

Niinpä Sanni otti käteensä kuokan ja lapion ja alkoi muuttamaan
todellisuutta.

Vähimmän riesan tie

Äiti katsoi paperia. ”Sähkölaitokselta on tullut kirje. Siinä sanotaan,
että valoja ei saa rämpyttää.”

Pikku-Ville katsoi äitiä. Tämä luki tyhjästä paperista. Ville tie-
si, mistä oli kyse. Äiti yritti saada Villeä tottelemaan huijaamalla.
Ville voisi paljastaa bluffin, mutta äiti ei antaisi hänen sittenkään
rämpyttää valoja. Jos pehmeä bluffaustaktiikka ei toimisi, äiti al-
kaisi käyttää yhä kovempia keinoja saadakseen Villen tottelemaan.
Seuraisi rangaistuksilla uhkailua, ja jos ne eivät auttaisi, rangaistuk-
sia.

Niinpä Ville päätti valita vähimmän riesan tien. ”No, kai mun
pitää lopettaa valojen rämpyttäminen, jos oikein sähkölaitokselta
sanotaan niin.”

Äiti oli ylpeä itsestään. Lapset olivat niin herkkäuskoisia, ja pieni
bluffi säästi kovemmilta keinoilta.

Kummitus

Olimme tyttöystäväni kanssa tuttavapariskunnan luona kylässä.
Tuttavapariskunta oli juuri saanut vauvan, ja lapsen kastetilaisuus
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olisi kohtapuoliin.
Olimme neljästään kahvittelemassa, kun makuuhuoneesta kuului

vauvan itkua. Lapsen äiti lähti imettämään lasta makkariin.
Imettämisessä kesti kauemmin kuin yleensä, ja lopulta

tyttöystäväni lähti katsomaan, mitä makkarissa tapahtui.
Hetken päästä tyttis ryntäsi makkarista kasvot valkoisina. ”Siellä

on kummitus!”
Halasin tyttöystävää rauhoittaakseni häntä. ”Ei kummituksia ole

olemassa.”
Tyttöystävä tärisi edelleen. Hän sai muodostettua sanat: ”Ihan

varmasti siellä oli kummitus!”
Lähdin makkariin katsomaan. Kun avasin oven, näin vauvan

äidin istumassa vauva sylissään sängyllä. Hän kysyi: ”Tuletko lap-
seni kummiksi?”

Säntäsin huoneesta ulos kasvot valkoisina. Huoneessa tosiaan oli
kummitus.

Tietyömaa

Pastori Matilainen luki sanomalehteä työhuoneellaan. Enää 68 pro-
senttia suomalaisista oli kirkon jäseniä. Määrä oli jatkuvassa laskus-
sa ja oli ollut jo pitkään.

Ikään kuin huonot uutiset eivät olisi olleet tarpeeksi. Lähistöllä
oli tietyömaa, ja sieltä katuporien jyske kantautui Matilaisen
työhuoneelle. Metelissä oli vaikea pitää ajatukset vanhurskaina, en-
nemmin Matilaisen olisi tehnyt mieli manata tietyömiehet alimpaan
helvettiin.

Tätä menoa kirkon jäsenmäärä hupenisi vuosikymmenessä. Mitä
pappien työllisyystilanteelle sitten tapahtuisi?

Matilainen meni kirkkosalin puolelle katsomaan, olivatko paikat
kunnossa illan Tuomas-messua varten. Katuporien jyske kantatui
sinnekin. Mitä hartaustilaisuudesta tulisi, jos melu häiritsisi liturgi-
aa? Tietyömaa jatkoi myöhään.
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”Ehkä on hyvä, että edes tietyömaa kuuluu kirkkoon”, Matilai-
nen ajatteli.

Omastatunnosta

Kristitty moraalifilosofi: Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle
omantunnon. Tunne pään sisällä kertoo, milloin teko on oikein
tai väärin. Se toimii ihmisen moraalisena kompassina ja ohjaa
ihmisen oikeisin, eettisiin valintoihin.

Sini luki netistä uutisen miehestä, joka oli julmasti kiduttanut ja
tappanut kissanpentuja. Sini ajatteli järkyttyneenä, kuinka viat-
tomia kissanpentuja oltiin suolistettu elävältä. Vihaksi sellainen
pisti. Sini toivoi, että mies hirtettäisiin munistaan tai vähintään
tuomittaisiin vuosikausiksi vankilaan ja sen jälkeen elinikäiseen
eläintenpitokieltoon.

Viha miestä kohtaan kasvoi Sinin sisällä. Hän kirjoitti uutiseen
kommentin, jossa hän tulikivenkatkuisin sanankääntein purki mo-
raalista närkästystään. ”Kuinka kukaan voi tehdä noin väärin?” Si-
ni ajatteli. ”Tuon miehen on oltava absoluuttinen pahuus.”

Ihmiskunnan kruununjalokivi

”Nykyaikaa leimaa individualistis-hedonistinen nautinnontavoitte-
lu”, matemaatikko Mutikainen luki erään piispan kirjoittamasta kir-
jasta. ”Nykyihminen unohtaa, että on nautintoa suurempiakin ide-
aaleja ja päämääriä.”

Mutikainen oli hämmentynyt. Hän ei ymmärtänyt kysymyksena-
settelua.

Mutikaisen mielestä ihmiskunnan suurimmat päämäärät olivat
tieto, ymmärrys ja monimutkaisten asiakokonaisuuksien hallinta.
Hän itsekin työssään matemaatikkona antoi vaatimattoman panok-
sensa tähän ihmiskunnan kruununjalokiveen.
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Toisaalta Mutikainen sai suurimmat nautintonsa juuri
edellämainituista asioista. Mikään ei vetänyt vertoja tunteelle,
kun matemaattista probleemaa miettiessä palikat lopulta loksah-
tivat paikoilleen ja ongelma ratkesi. Nautinnot, joihin ei liittynyt
oppimista tai rakentamista olivat elämyksinäkin aika tussuja.

Mutikainen ei nähnyt ristiriitaa ihmiskunnan korkeampien ta-
voitteiden ja henkilökohtaisen nautinnonhalun välillä eikä siksi
ymmärtänyt piispan problematiikkaa.

Streittari

Masa oli streittari. Punk-kulttuurissa on useita alikulttuureja, ja
Masan edustama straight edge on yksi niistä. Aatteensa tunnuksena
Masa piti kämmenselissään spriitussilla piirrettyjä rakseja.

Aateveljiensä tavoin Masa eli yltiöterveellisesti. Ruoka oli kas-
visruokaa, ja aatteeseen kuului alkoholittomuus ja tupakattomuus,
jopa kofeiinittomuus. Masa ei halunnut kapitalistisen kulutusyhteis-
kunnan myrkkyjä kehoonsa.

Raksien piirtäminen viittasi alkoholittomuuteen. Amerikka-
laisten klubien punk-konserteissa alaikäisille piirrettiin raksit
kämmenselkiin, niin baarimikot tiesivät olla myymättä heille viinaa.

Kerran Masaa kadulla kävellessään sai heikotuskohtauksen ja
tuupertui maahan. Ohikulkija huolehti Masalle ambulanssin, ja sai-
raalassa lääkärit alkoivat pähkäilemään, mikä Masaa vaivasi.

Lopulta eräs lääkäreistä tajusi kämmenselkien raksit. Vuosia jat-
kunut raksien piirto oli kerryttänyt tussimyrkkyjä Masan kehoon.

Onnellinen

Arja halusi olla onnellinen, mutta hän ei tiennyt miten. Niinpä otti
projektikseen selvittää asian.

Arja luki, mitä filosofit antiikista nykyaikaan olivat sano-
neet onnellisuudesta. Hän tutustui myös energiakristalleihin, tarot-
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kortteihin ja sellaiseen. Tasapuolisuuden nimissä hän luki myös se-
rotoniinista, oksitosiinista ja muista onnellisuuteen vaikuttavista
välittäjäaineista. Uskonnotkin olivat listalla, erityisesti buddhalai-
suus kohtuullisuusdoktriineineen.

Arja päätti lopulta, että onni oli sitä, kun oli ystäviä ja kohtuul-
lisen elintason tarjoava työ, ja hän järjestikin elämänsä näin.

”Tässäkö tämä nyt oli”, Arja ihmetteli jatkettuaan uutta
elämäänsä viikon.

Arja tutkiskeli itseään ja totesi olleensa onnellinen vain silloin,
kun hän oli jatkuvasti oppinut uutta siitä, mitä eri ajattelijat olivat
sanoneet onnellisuudesta.

Pahan havaitsemisesta

Matilta oli juuri leikattu viisaudenhammas, ja hän istui särkyisenä
kotona. Särkylääkkeet eivät vieneet kipua pois vaan pelkästään te-
kivät olosta tokkuraisen.

Matti päätti lukea moraalifilosofiaa. Filosofian lukeminen vei nor-
maalisti ajatukset pois arkimurheista.

Kirjassa filosofi väitti, että ihmisellä oli sisäsyntyinen moraalita-
ju, jonka avulla ihminen sai tietoa hyvästä ja pahasta. Matti olisi
lukenut mielellään filosofin perustelut, mutta kipu teki tekstiin kes-
kittymisen mahdottomaksi.

Matti ajatteli, että historian saatossa ihmisten käsitykset
hyvästä ja pahasta olivat vaihdelleet villisti. Orjuus esimerkiksi oli
ollut normi suurimman osan historiaa, nykyään sitä pidettiin yksi-
nomaan tuomittavana.

”Mutta toisaalta”, Matti ajatteli, ”kykenen saamaan hyvästä ja
pahasta suoraa aistievidenssiä.”

”Kykenen aistimaan kivun pahuuden.”
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Eettinen valinta

Matti valitsi kaupassa jäätelöä itselleen. Suklaajäätelöä, mansik-
kajäätelöä. . . jopa mangomelonia. Matti valitsi suklaajäätelön, kos-
ka piti siitä eniten.

”Kaikki valinnat ovat pohjimmiltaan eettisiä valintoja.”
Matti oli joutessaan lukenut jonkun höyrypään blogia ja siellä oli

ollut päivityksenä tämä lause.
Matti mietti. Olisi naurettavaa sanoa, että hän piti

suklaajäätelöä moraalisesti ylivertaisena muihin jäätelöihin nähden.
Makuasiat eivät olleet eettisiä periaatteita.

Mutta oliko hän noudattanut jonkunlaista hedonistista prinsiip-
piä? Aistinautinnon maksimoiminen on hyvä juttu, jos se ei ole pois
mistään tärkeämmästä?

Tässä, kuten monissa valinnoissa, eettinen komponentti oli tri-
viaali, kuten matemaatikot sanoisivat. Kuitenkaan se ei tarkoitta-
nut, etteikö valinnassa olisi ollut eettistä komponenttia perustana.
Höyrypää taisi olla oikeassa.

Intuitio

Tuija oli intuitiivinen ihminen. Hän pystyi joskus ennalta tietämään,
mitä tapahtui, vaikka eivät ne ennustukset aina oikeaan osuneet. Ja
joskus herättyään hän tiesi nähneensä enneunen. Kerrankin hän oli
nähnyt unessa Kuupposen muijan kuolevan, ja oli sitten iltapäivällä
huoahtanut helpotuksesta kun Kuupponen oli pistäytynyt kahveel-
le. Intuitiota auttoi, jos käytti tarot-kortteja apuna ja antoi niiden
geometristen muotojen ohjata ajatusta.

Tuija kavahti kaikkea akateemista. Moista henkisten ihmisten
halveksuntaa!

Kerran Tuija kuitenkin nappasi kirjastossa käteensä akateemisen
filosofin kirjan. ”Hyvä ja paha ovat luonnollisia, muuhun palautu-
mattomia ominaisuuksia. Ihmisillä, erityisesti moraalisesti kehitty-
neillä ihmisillä on moraalitaju, intuitio, jonka avulla saamme tietoa
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hyvästä ja pahasta.”
Tuija hymyili itsetyytyväisenä.

Maaukko

Kun olin pieni, vierailimme perheeni kanssa kesäisin tätini luona
Tukholmassa. Nämä matkat olivat minusta hauskoja. Sain rahaa
käyttööni, ja käytin sitä verovapaaseen karkkiin laivalla, sekä perillä
Tukholmassa jäätelöön. Tukholman jäätelövalikoimat olivat asuin-
paikkani Kuopion vastaavia parempia niin kaupan pakastealtaassa
kuin, erityisesti, tötteröjäätelökioskeilla.

Tukholmassa oli myös sellaisia tötteröitä, joihin sai jopa viisi
palloa, mutta sellaisia vanhempani eivät antaneet minun tilata, joten
tyydyin kahden pallon jäätelöihin.

Halusin tilata jäätelön kioskilta aina itse. Nopeasti opinkin suo-
sikkimakujeni nimet ruotsiksi niin, että tilaaminen oli mahdollista.

Eräänä iltana kerroin vanhemmilleni, kuinka helppo kieli ruotsi
oli. Banaani oli ruotsiksi ’banaan’, ja päärynä ’pääron’. Ja mansikka
oli ruotsiksi ’manshik’.

Filosofiaa budoaarissa

Tähän ympärilleni on rajattu 10 x 10 metrin alue, ja jos joku teistä
kuulijoista astuu tämän alueen sisään, minä vedän sitä turpaan.

Minä olen karateka, ja karaten ideana on vetää kaikkia turpaan.
Luonto on antanut ihmiselle nyrkit jotta muita voisi vetää turpaan
ja jalat, jotta muita voisi potkia päähän. Jotkut mammanpojat
väittää, että karatessa on kyse henkisestä kehityksestä ja taitojen
käyttämisestä viisaasti, mutta se on paskapuhetta.

Luonto on antanut ihmiselle halun vetää kaikkia turpaan, ja kuin-
ka sitä voisi palvella luontoa paremmin kuin toteuttamalla haluaan?
Luonnossa vahvempi alistaa heikomman. Vahvempi puolustautuu,
jos sitä vetää turpaan, mutta heikkoja voi hakata kuten lystää.
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Äärettömyyden perusteet

Mä luin sellaista kirjaa kuin Äärettömyyden perusteet, ja se kuule
oli niin hieno kirja, ettei meikäläinen ymmärtänyt siitä mitään.
Jotain poteentiaalisia äärettömiä siinä oli ja kardinaalilukuja. Tosi
viisas tyyppi se kirjan kirjoittaja varmaan kun osaa kirjoittaa
tuollaisista asioista, josta tällainen tavallinen tallaaja ei ymmärrä
hölkäsen pöläystä. Mut kiva, kun nyt hyllyssä on niinkin fiksu
ja tieteellinen opus. Pitäisköhän laittaa se yöksi tyynyn alle, niin
jotain voisi imeytyä päähän?

Matemaatikko Mutikainen katsoi teosta Äärettömyyden perusteet.
Se oli olevinaan yleistajuinen johdatus ääretöntä koskevaan ma-
tematiikkaan, mutta sen todistukset vilisivät virheitä ja teksti oli
niin kankeaa ja epätäsmällistä, että sitä oli kenenkään mahdotonta
ymmärtää.

Vastuu

En ymmärrä, mitä vastuu tarkoittaa. Ymmärrän, mitä eettisesti oi-
kea ja väärä toiminta tarkoittavat, ja allekirjoitan sen, että ihmisen
on toimittava eettisesti oikein. En kuitenkaan käsitä, mitä roolia
vastuu näyttelee velvoitteessa toimia eettisesti oikein.

Joskus vastuu tarkoittaa helposti ymmärrettäviä ”kuka maksaa”
-kysymyksiä. Jos yritys tilaa tavaraa kiinalaiselta valmistajalta, val-
mistajan vastuu loppuu siihen, kun tavara on lastattu laivaan. Se
tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että valmistaja ei korvaa, jos tava-
roille tapahtuu jotain laivamatkalla.

En sen sijaan ymmärrä, mitä tarkoittaa, jos ihmisen pitää ot-
taa vastuu elämästään. Siihen ei liity samanlaisia selkeitä maksu-
velvoitteita. Kuinkin tämäntyyppinen vastuu tuntuu olevan monille
keskeinen eettinen kategoria. Mistä ihmeestä ne puhuvat?
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Syväekologiaa

Haastattelija: Moi, Petri. Sinäkö et syö ollenkaan lihaa?

Petri: En. Kun sitä lihaa ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi. Ne ovat
eläinten lihaksia, tarkoitettu eläinten liikkumiseen.

Haastattelija: Ja kasvisravinnossakin sinulla on jotain rajoitteita.

Petri: Niin. Syön vain kotimaisia marjoja. Joku porkkana on esi-
merkiksi tarkoitettu sen kasvin ravintoreserviksi.

Haastattelija: Marjatko ovat poikkeus?

Petri: Niin. Kasvit ovat tarkoittaneet marjat ihmisten ja eläinten
syötäviksi.

Haastattelija: Ja olet kertonut, että aina kun sinulle tulee kak-
kahätä, menet metsään kakalle.

Petri: Niin. Marjojen idea on se, että eläimet syövät niiden sieme-
net sen marjan mukana, ja sitten kun se siemen on kulkenut
ruuansulatuselimistön läpi, se alkaa kasvaa uudessa paikassa.

Yleellisyys

Timo istui kahvilassa edessään tuplaespresso. Hän oli tarkkaan laske-
nut budjettinsa ja todennut, että ylimääräistä oli tarkalleen yhteen
kahvilakäyntiin.

Viereisessä pöydässä istui kaksi minkkiturkkeihin pukeutunutta
rouvashenkilöä. Timo kuunteli, kun toinen heistä paasasi: ”Minä en
ajattele rahaa. Maailmassa on tärkeämpiäkin asioita. Niin kuin esi-
merkiksi ystävyys. Ei hyvää ystävää rahalla saa, tai rakkautta. Tai
taide. Ei kukaan pysty luomaan ensiluokkaista taidetta dollarinku-
vat silmissä. Kyllä suuri taide syntyy intohimosta.”
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Timo tuumi, että hänkin olisi mielellään ollut ajattelematta ra-
haa. Hän vain ei pystynyt. Hän eli peruspäivärahalla, ja jos ei py-
synyt budjetissa, rahat loppuivat kauan ennen seuraavaa tilipäivää.
Jotta rahaa pystyi olemaan ajattelematta, sitä oli oltava.

Farkut

Emmi oli ostanut uudet farkut. Yläaste oli juuri päättynyt, ja kesän
alkua sopi juhlistaa uusilla housuilla.

Emmi otti sakset ja alkoi leikkaamaan uusiin farkkuihin reikiä.
Viilto polven yläpuolelle, oikeaan paikkaan. Ylempänä reikä olisi
hutsahtava. Reikä toisen säären kohdalle, ja muutama viilto taakse.

Emmi otti hiekkapaperia ja teki kulumajälkiä sinne tänne. Vielä
pesu, ja reikien reunat olisivat sopivasti rispaantuneita. Emmin ja
hänen kavereidensa mielestä farkkujen olemukseen kuului, että ne
olivat kuluneita.

Illalla äiti huusi: ”Emmi, mä tein sun rikkinäisistä farkuista sulle
shortsit!”

Emmi meni hädissään katsomaan.
”Mä katkoin risat lahkeet ja tikkasin reunat. Kato eikö ookin nyt

paljon siistimmät”, äiti sanoi.

Aatetoveri

Pillerihattuun, pince-neziin ja vartalonmyötäiseen kävelypukuun
sonnustautunut vanhempi neiti-ihminen kolkuttaa oveen. Hänen ai-
keensa ovat kunnialliset, muttemme voi tietää, ettei hänellä olisi
taka-ajatuksia. Oven avaa valkohiuksinen herrasmies, jonka asun
siisteys jättää toivomisen varaa.

Neiti: Rohvessori on kuulemma aatetoveri.

Professori: Jaahas. Harrasteleeko neitikin tiedettä?
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Neiti: Älkää hupsutelko. Tarkoitan tietysti raittiusaatetta!

Professori: En juo väkijuomia, koska tiedemiehen mielen täytyy
olla jatkuvasti vireä. Ei siitä aatetta kuitenkaan tarvitse tehdä.

Neiti: Meillä on kylällä raittiusseura. Tulkaa joskus kokoukseemme.

Professori: Minä osaan olla juomatta väkijuomia ilman raittius-
seuraakin.

Neiti: Voisitte auttaa levittämään raittiusaatetta, ehkä soveltaen
tieteellisiä menetelmiä.

Professori: Miksi raittiusaatetta tulisi levittää? Juokoot ne, jotka
juomisen hyväksi näkevät!

Filosofi ja home

Filosofi pohti synteettisiä a prori -arvostelmia. Olihan niitä olemas-
sa, vaikka prof. Simplicius väittikin, että kaikki a priori -arvostelmat
olivat analyyttisiä. Filosofi hahmotteli parhaillaan mielessään artik-
kelia, jossa hän lyttäisi Simpliciuksen teorian, kun tarvitsi käydä
kellarin kirjavarastossa.

Filosofi laskeutui portaita ja kauhistui. Kellarin seinässä oli ho-
metta. Vaihtoehdot olisivat nyt ne, että joko talo mätänisi käsiin,
tai remonttimiehet valtaisivat talon kuukausiksi.

Filosofin ensimmäinen reaktio on pohtia, kuinka väärin home oli,
samoin kuin Simpliciuksen teoria oli väärin. Sitten hän tajusi eron
näiden välillä. Simpliciuksen teorian pystyisi lyttäämään artikkelis-
sa, mutta home pysyisi, kirjoittaisipa sen pahuudesta kuinka kauno-
puheisesti tahansa. Home oli totta eri tavalla kuin filosofia.

Ota VEDÄ käteen!

Jumalolento Tengil on kaikkitietävä, joten
predestinaatio-oppi pätee. . .
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Maailma on hyvän ja pahan taistelukenttä, joten kannat-
taa olla hyvien puolella. . .

Myös paha jumalolento Kalm on kaikkitietävä. . .

Jussi mietti uskonnollisia uskomuksiaan. Niitä oli paljon, joten
joukossa oli pakko olla myös epätosia. Olisi aika epätodennäköistä,
että niin monesta uskomuksesta kaikki olisivat tosia. Se ei tietäisi
hyvää hänen uskonnolliselle kokonaisjärjestelmälleen.

Jussi sai kuningasidean. Hän haki kaupasta muistikirjan ja kir-
joitti kaikki uskonnolliset uskomuksensa siihen. Lopuksi hän kirjoitti
kanteen VEDÄ!

Sitten Jussi muodosti uskomuksen:

VEDÄ-kirja on syntynyt jumalallisen innoituksen voi-
masta, joten se on totuudenmukainen.

Nyt hänellä oli vain yksi uskonnollinen uskomus. Hänen uskon-
nollisen järjestelmänsä kohtalo näytti valoisammalta.

Ihminen abstraktiona

”Senkin idiootti, toit ruusuja. Sun piti tuoda hyasintteja!”
Marko kuunteli vaimonsa purkausta sairaalassa. Ella oli lyönyt

päänsä pahanpäiväisesti, ja hänestä oli tullut aggressiivinen ja unoh-
televainen. Lääkäreiden mukaan käännettä parempaan ei ollut odo-
tettavissa.

Kun Markon firma oli vuotta aiemmin mennyt konkurssiin, Ella
oli pysynyt Markon rinnalla. Pitäisikö Markon nyt palauttaa palve-
lus? Kuitenkin Marko oli varallisuuden menettämisestä huolimatta
säilynyt samana ihmisenä, kun taas Ellan älykäs ja lempeä persoo-
nallisuus oli mennyttä. Siihen persoonallisuuteen Marko oli aikoi-
naan rakastunut.

Marko ajatteli, että hänen odotettiin rakastavan Ellaa onnetto-
muudesta huolimatta, mutta Marko ei ymmärtänyt, mikä oli se omi-
naisuuksista riisuttu abstrakti Ella, johon hänen rakkautensa olisi
pitänyt kohdistua.
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Persoona

Ville mietti ystäväänsä Karia. Kari suuttui aina, kun joku esitti
vasemmistolaisia mielipiteitä. Kun Kari ryhtyi ryyppäämään, hän
ryyppäsi aina kunnes sammui. Mopolia, hän oli olevinaan sivistynyt
konjakkimies, vaikka joikin halvinta laatua. Kännissä Kari yritti is-
kea joka ainoaa naispuolista, tosin huonolla menestyksellä, koska hän
ei meinannut pysynä tolpillaan. Kari oli todellinen persoona.

Sitten Ville mietti Jumalaa. Kristityt sanoivat, että Jumala oli
persoonallinen Jumala. Toisaalta kristityt sanoivat, että Jumala oli
täydellinen, vailla vikoja ja puutteita. Ville ei ymmärtänyt, miten
nämä sopivat yhteen. Persoonallisuushan koostui vioista sekä puut-
teista verrattuna ideaaliin. Miten sitä ideaalia muka pystyi pitämään
persoonana, eihän siinä ollut yhtään persoonallista piirrettä!

Paita

Ville valitsi t-paitaa treffeille. ”Ilse, she-devil of the SS.” Paita edusti
marginaalielokuvien tuntemusta, ja Tuija oli sanonut pitävänsä ruo-
honjuuritason kulttuurista, mutta natsiviittaus arvelutti. Seuraavak-
si käteen osui paita, jossa oli ärsyttävän kemikaalin merkki ja teksti
”Ärsyttävä.” Ville ajatteli, että vitsi oli hauska, mutta ärsyttäväksi
julistautuminen ei ollut paikallaan.

Ville kaivoi t-paidan, jossa oli laivan kuva ja teksti ”Aluspai-
ta.” Hän oli teettänyt sen oman ideansa pohjalta. Fingerpori oli
suosiossa, joten nokkelana sanaleikkittelijänä esiintyminen voisi
auttaa flaksia käymään. Lisäksi paidan idea oli oma, joten Ville
profiloituisi saman tien kulttuurin luojana.

Tuija katsoi treffikumppaninsa t-paitaa. Siinä oli pieni reikä. Eikö
Ville välittänyt yhtään ulkoasustaan?
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Tasa-arvoinen adoptio

Elettiin vuotta 2017. Tasa-arvoinen avioliittolaki oli tullut juuri voi-
maan. Timppa ja Jani olivat innoissaan. He olivat menneet naimi-
siin, ja heillä oli mahdollisuus tasa-arvoiseen adoptioon.

”Me tarjotaan teille Petriä”, sosiaalitantta sanoi. ”Petri on kol-
mevuotias, ja hänellä on aspergerin syndrooma. Se vaatii muutamia
erikoiskonsteja. Petri ei suostu syömään muuta kuin riisiä, jauheli-
hakastiketta ja porkkanaraastetta. Jos rutiinit häiriintyvät, hän saa
raivokohtauksen ja heittelee tavaroita. Jos Petrin yrittää ottaa sy-
liin, hän puree. Mutta hän osaa jo noin pienenä laskea päässä yhteen
kaksinumeroisia lukuja.”

Timppa ja Jani katsoivat toisiaan. ”Kyllä me taidetaan haluta
ihan terve lapsi.”

Niin. Adoption suhteen toiset lapset ovat tasa-arvoisempia kuin
toiset.

Maailman muuttamisesta

Tuija oli harrastelijakirjoittaja, joka kirjoitti rakkausnovelleja. Hän
piti touhusta paljon, mutta se hävetti hiukan häntä. Rakkausnovellit
olivat niin yhdentekeviä. Hän olisi halunnut kirjoittaa tekstejä, jotka
muuttaisivat maailmaa.

Kerran Tuija otti itseään niskasta kiinni ja alkoi miettiä aiheita.
Ilmastonmuutos? Rasismi? Naisten asema? Eläinten kohtelu? Tuija
yritti kirjoittaa tekstejä näistä aiheista.

”No eivät nämä muuta maailmaa”, Tuija ajatteli luettuaan teks-
tejään.

Hyviä tekstejä oli liian vaikea kirjoittaa. Niinpä Tuija palasi van-
hoihin tapoihinsa ja kirjoitti tarinan nimeltä Pieni siirappinen rak-
kaustarina.

Kirjoitettaan tarinan Tuija tajusi, että maailma oli muuttunut.
Ennen tarinan kirjoittamista maailma ei ollut sisältänyt hänen kir-
joittamaansa Pientä siirappista rakkaustarinaa, mutta nyt se sisälsi.
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Kognitiotieteilijä

Elettiin vuotta 1996, ja kännykät olivat uutta. Kongitiotieteilijät
spekuloivat, kuinka tietokoneet voitaisiin ohjelmoida tehtäviin, joi-
hin aiemmin pelkästään ihmisaivot olivat pystyneet.

Petri oli parhaillaan luennoimassa aloitteleville kognitiotieteen
opiskelijoille. Hän oli kapinallinen kognitiotieteilijä. ”Ihmisaivot ovat
niin monimutkaiset, että tietokoneet eivät koskaan tule saavuttaa-
maan samaa tasoa. Ihmiset antavat käyttämilleen symboleille mer-
kityksiä, kun taas tietokoneet operoivat pelkillä symboleilla. Ihmiset
yksinkertaisesti pystyvät enempään kuin koneet.”

Silloin Petrin kännykkä soi. ”Mistä tämän saa sammutettua?”
Petri kokeili painella paria nappulaa, mutta puhelin jatkoi soimis-
taan.

”En minä osaa sammuttaa tätä”, Petri totesi ja alkoi puhumaan
puhelua luentosalin edessä. Niin yksinkertainen kännykkä osoittau-
tui liian monimutkaiseksi suurille ja mahtaville ihmisaivoille.

Tuolin konstruoimisesta

Humanisti-Heikki osoitti tuolia ja sanoi: ”Länsimaisen käsityksen
mukaan tässä on tuoli.”

”Kuitenkin monissa kulttuureissa on länsimaisista eroavia
tietämiskäytäntöjä. Länsimainen käsitys perustuu viidelle aistille ja
kieltää muut tiedonhankkimiskeinot. Voisi sanoa, että länsimainen
käsityös on luonnontieteiden hegemoima.”

Humanisti-Heikki osoitti tyhjää paikkaa metri tuolista vasem-
malle ja jatkoi: ”Länsimaissa ihmiset, jotka väittävät, että puoles-
taan tässä on tuoli stigmatisoidaan ja mariginalisoidaan. Normittava
totuuskäsitys sanoo, että tällaiset ihmiset ovat epäkelpoja, väärässä.
Se osoittaa, kuinka hegemoninen sija niillä on, jotka määrittelevät
totuuden.”

Humanisti-Heikki jatkoi tyhjän paikan osoittamista ja sanoi:
”Yhtä hyvin totuus voitaisiin konstruoida niin, että tässä on tuo-
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li.”
Humanisti-Heikki yritti istua näkymättömälle tuolille ja pyllähti

lattialle.

Ei rahasta, ei maineesta vaan pelkästä
tunteesta

”5000 seuraajaa tuli täyteen”, Netta sanoi.
Jope ajatteli, että hänen tyttärensä teki ruohonjuuritason kult-

tuuria, kuten hän itse aikoinaan. Kuitenkin niin eri lähtökohdista.
Netta oli lifestylebloggaaja, ja hänelle seuraajamäärät ja kaupalliset
sponsorit olivat kaikki kaikessa. Blogissaan hän estottomasti kehui-
kin sponsoriensa tuotteita.

Jope oli nuorena soittanut punkbändissä. Kyllähän hän oli saa-
nut rahaa keikkapalkkioista ja levymyynnistä, mutta se ei ollut ollut
pääasia. Hän oli vain bändin kanssa tehnyt tinkimättömästi omaa
juttuaan, ja oli ollut vain bonusta, että muutkin olivat tykänneet
siitä. Eivätkä he koskaan tehneet kompromisseja suosion vuoksi.

Jope ajatteli, että hän oli musiikillaan vastustanut systeemiä,
kun taas tytär meni tiukasti systeemin ehdoilla.

Enneuni

Anne oli korviaan myöten rakastunut. Hän oli mennyt naimisiin
elämänsä miehen Jannen kanssa, ja edessä olisi onnellinen avioliitto.

Pari yötä häiden jälkeen Anne näki kumman unen. Siinä Jan-
ne mustaan pukuun sonnustautuneena kiipesi ruumisarkkuun. Anne
heräsi tunteeseen, että oli juuri nähnyt jotain erityisen merkityksel-
listä.

”Enneuni!” Anne ajatteli kauhuissaan. Se tarkoittaisi sitä, että
Janne kuolisi.

”Ei enneunia ole”, Janne nauroi, kun Anne kertoi unestaan.
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Anne oli viikon kauhuissaan, mutta lopulta uni unohtui, kun
Janne näytti pysyvän hengissä.

Neljänkummenen vuoden avioliiton jälkeen Janne kuoli haima-
syöpään. Tällöin uni palasi Annen mieleen, ja Annen mielestä uni
oli toteutunut.

”Olipa äijä taas väärässä”, Anne ajatteli voitonriemuisena.

Olemassaolemattomista olioista

Ville luki strukturalistista matematiikanfilosofiaa. Peruskäsite oli ra-
kenne. Esimerkiksi luonnollisten lukujen rakenteessa jokaista lukua
seurasi seuraava. Ville oli toivonut strukturalismista vaihtoehtoa ole-
massaolon olettamiseen luvuille, mutta kovasti tämä kirjoittaja us-
koi struktuurin jäsenten olemassaoloon. Vaihtoehto oli suhtautua
struktuureihin mahdollisina olioina, mutta se johti jossitteluun. ”Jos
tädillä olis munat” ei kuulostanut uskottavalta matematiikan perus-
talta.

Ville ajatteli pöytää edessään. Filosofit olettivat sille olemassao-
lon oliona. Villen mielestä se oli kasa alkeishiukkasia. Filosofit kum-
mallisesti olettivat sellaisen olevan olemassa, jota ajatellaan oliona.
”Indispensability argument” sanoi sen olevan olemassa, jota parhaat
tieteelliset teoriat olettivat.

Kuinka voisi muotoilla filosofian, joka sallisi ajatella asioita olioi-
na ilman, että niille oletettaisiin olemassaolo olioina?

Kahden tulen välissä

Risto ja Anne istuivat pyjamat päällä vuoteessa. Kohta käytäisiin
nukkumaan.

”Kuule”, Anne sanoi. ”Tänään kun käytiin Laurin luona, niin
mä vilkasin sen työhuoneeseen. Sillä oli tietokone auki ja siinä joku
pornosivu.”
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”Hih!” Risto vastasi. ”Jätkä ollu tumputtamassa kun me tultiin.’
Anne sanoi: ”En olis uskonu, että se on tommonen pervo.”
”Jotkut miehet ei saa oikeaa naista”, Risto sanoi, ”niin sitten

pitää panna jotain virtuaalinukkea.”
”Pornoa, hyi!” Anne jatkoi. ”Sehän on niin naista alistavaa. Us-

kaltaakohan sen luona enää käydäkään, ties mitä alkaa ehdottele-
maan.”

”Lauri taitaa olla sellainen mammanpoika”, Risto sanoi. ”Tuskin
se uskaltaa oikeaa naista lähestyäkään, niin sen pitää tyytyä porno-
kuviin.”

Propagandatuutit

Ville katsoi Facebook-feediään. ”Minä otan koronarokotteen.” Toi-
nen kaveri oli postannut kansanvalistusta turvavälien pitämisestä.
Vähän aiemmin kaikilla oli ollut sateenkaarikuvia ja homoliittoja
tukevia kannanottoja.

Ville ajatteli, että ihmisistä oli tullut propagandatuutteja. Kaikki
yrittivät vaikuttaa kanssaihmisiinsä niin, että nämä käyttäytyisivät
kirjoittajan haluamalla tavalla ja omaksuisivat kirjoittajan kannat-
tamat mielipiteet.

Ville ei halunnut ihmisten olevan samaa mieltä kanssaan tai
käyttäytyvän samalla tavalla. Toki Ville halusi vaikuttaa kanssaih-
misiinsä, mutta perustavammin. Hän halusi, että kanssaihmiset al-
kaisivat ajattelemaan analyyttisemmin ja loogisemmin. Villelle ei
ollut väliä, mihin mielipiteisiin ja käytökseen ihmiset tällä ajattelu-
tavalla päätyisivät.

Yksioikoinen propaganda vaikutti lähinnä tunnetasolla. Ville
ajatteli, että kanssaihmisten facebook-päivitykset sotivat hänen
päämääriään vastaan.
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Itseaiheutettua

”Kierrellään nyt vaatekaupoissa”, äiti sanoi. ”Mennään lelukaup-
paan sitten viiden jälkeen.”

”Mut onko se auki vielä viiden jälkeen?” Pikku-Joonas kysyi.
Joonakselle oltiin luvattu pieni legopaketti ja hän odotti kovasti saa-
vansa sen.

”Se on auki kuuteen”, äiti vastasi.
”Mut käydään kuitenkin nyt tarkistamassa”, Joonas ehdotti.
”Kyllä äiti muistaa, että se on auki kuuteen”, äiti napautti.
Koko päivä kierreltiin vaatekaupoissa. Joonasta pelotti, että le-

lukauppa menisikin kiinni viideltä.
Kun sitten puoli kuudelta mentiin lelukaupalle, havaittiin, että

se oli mennyt kiinni viideltä. Joonas oli pettynyt, legopaketti jäi
saamatta. Alkoi itkettääkin.

”Äiti ei tiennyt, että se menee kiinni viideltä”, äiti selitti.
Hyvin usein tietämättömyys on itseaiheutettua.

Valkoisen kissan syndrooma

Pikku-Villellä oli kaukainen sukulainen, joka oli taiteilija. Kerran
Ville oli perheineen tämän luona käymässä, ja taiteilijatäti oli lait-
tanut lapset piirtämään valtavalle paperille.

Pikku-Ville oli piirtänyt kissan.
”Sinun pitää vielä värittää se”, taiteilijatäti sanoi. ”Minkä

värinen se on?”
”Valkoinen!” Ville vastasi.
Piirtäminen oli Villestä hauskaa. Sai toteuttaa itseään.

Värittäminen sitä vastoin oli tylsää, mekaanista, pikkutarkkaa ja
puuduttavaa. Piirtämällä valkoisen kissan Pikku-Ville oli pelastanut
itsensä työläältä ja puuduttavalta värittämisoperaatiolta.

Kasvettuaan Ville toteutti itseään tekemällä tietokonepelejä ja
kirjoittamalla novelleja. Valkoisen kissan syndroomasta Ville ei kui-
tenkaan päässyt eroon. Hän jaksoi toteuttaa perustoiminnallisuu-
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den, mutta kun olisi tullut tylsän ja puuduttavan viilaamisen aika,
Villen mielenkiinto lopahti.

Kympin tyttö

Kympin tyttö luki tunnollisesti historian kokeeseen. Tunti toisensa
jälkeen hän ahersi kirjan ääressä.

Hän oli kiltti tyttö. Hän teki aina ahkerasti läksynsä ja kuunteli
hiljaa tunnilla. Palkaksi muiden ihmisten odotusten täyttämisestä
hän sai kymppejä kokeista ja kymppejä todistukseensa.

Kympin tyttö alkoi tuntien aherruksen jälkeen muistaa koko his-
torian koealueen. Koealueen tuntemista odotettiin häneltä ja hän
halusi täyttää muiden odotukset. Palkkioksi osaamisestaan hän sai-
si hyvän arvosanan.

Kiltteys, kuuliaisuus, ahkeruus ja tunnollisuus olivat kympin
tytön arvoja. Näitä arvoja toteuttaessaan hän sai tietoa, tällä ker-
taa historiasta. Kympin tytöstä teki traagisen hahmon se, ettei hän
arvostanut tietoa sinänsä. Sillä oli hänelle arvoa vain kymppien tuo-
jana.

Kolmessa roolissa

”Oisko sulla aikaa tavata viikonloppuna?” Ville kirjoitti.
Vastaus tuli hetken päästä. ”Mulla on nyt kiireistä. Mietitään

sitä tapaamista myöhemmin, mut jatketaan kirjoittelua.”
Ville päätti, että se oli siinä. Hän oli ollut kuukauden kirjeen-

vaihdossa deittipalstalta löytämänsä naisen kanssa. Tämä kuitenkin
oli lykännyt tapaamista milloin milläkin verukkeella, eikä Ville
itseasiassa edes nauttinut kirjeenvaihdosta. Hänelle oikea läsnäolo
oli se juttu. Enää hän ei vastaisi.

”Oisit vaan jatkanu sinnikkäästi”, Markus vastasi, kun Ville kertoi
episodista. ”Olisit sulattanut sen kirjoittajantaidoillasi ja jatkanut
päättäväisesti tapaamisehdotuksia.”
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Ville ajatteli, että oli parempi antaa asian olla. Hän ei jaksanut
kilpailua, jossa nainen oli yhtaikaa sekä vastustaja, tuomari että
palkinto.

Moottorisahamurhaaja

Eräässä kerrostalossa asui moottorisahamurhaaja. Muut talon asuk-
kaat pelkäsivät moottorisahamurhaajaa, ja pelko oli muuttunut vi-
haksi. Niinpä talon asukkaat näyttivät yrmeitä ilmeitä aina, kun
kohtasivat moottorisahamurhaajan talon käytävillä.

Kerran eräs talon asukkaista oli törmännyt autollaan pensasai-
taan, ja auto oli kiilautunut kahden paksurunkoisen pensaan väliin.
Talon asukkaat olivat kokoontuneet ihmettelemään tilannetta. Sit-
ten yksi heistä tajusi, että moottorisahamurhaajalla on tietysti
moottorisaha. Hetken empimisen jälkeen häntä pyydettiin apuun.

Moottorisahamurhaaja käynnisti moottorisahansa ja sahasi pen-
saita niin, että auto saatiin siirrettyä parkkipaikalle. Siitä alkaen
aina, kun jollain talon asukkaalla oli tarvetta moottorisahalle,
hän pyysi moottorisahamurhaajaa apuun, ja tämä autteli murhien
välillä. Niin moottorisahamurhaajasta tuli taloyhteisön arvostettu
jäsen.

Jämähtämisestä

”Olet jämähtänyt kommunismeinesi jonnekin 80-luvulle”, Sirpa sa-
noi Kallelle. ”Tai kenties jopa 70-luvulle. Kommunismin haikailemi-
nen ei ole tätä päivää. Neuvostoliitto on kuollut ja kuopattu ajat
sitten.”

Kalle ajatteli, että tosiaankin 70- ja 80-luvuilla asiat olivat ol-
leet paremmin. Luokkatietoisuutta oli vielä ollut työväenluokan kes-
kuudessa, ja valtio oli omistanut tuotantolaitoksia. Välit Neuvosto-
liittoon olivat olleet hyvin. Ei Kalle kuitenkaan 80-luvulle olisi ha-
lunnut jämähtää. Hän vain olisi halunnut, että 80-luvulta lähtien
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asiat olisivat kehittyneet eri suuntaan. Yhä useammat maat olisi-
vat saaneet kääntyä kommunismiin, ja Suomeenkin olisi saatu alkaa
rakentamaan sosialistista yhteiskuntaa.

Ei Kallella mitään kehitystä vastaan ollut, kunhan se oli aidosti
edistystä eikä pelkästään muutosta.

Vapaa

Lauri oli vapaa. Hän vietti päivänsä verkossa, surffaillen sosiaalisessa
mediassa, pelaten virtuaalisia lautapelejä ja katsellen elokuvia. Suo-
ratoistopalveluissa kaikki elokuvat julistivat yhtä ja samaa, muodi-
kasta maailmankuvaa, joten Lauri tilaili marginaalielokuvia dvd:llä
helsinkiläisistä erikoisliikkeistä.

Jos tämä olisi ollut ainoa Laurille tarjolla oleva elämäntapa, Lau-
ri ei olisi ollut vapaa, vaan hänen elämäntapavalintansa olisi ollut pa-
kotettu. Vapaan Laurista teki se, että hän olisi halutessaan voinut
elää toisinkin, hän olisi vaikkapa voinut lähteä ulos tapaamaan ih-
misiä. Lauri oli myös, saatuaan perinnön, hyvin varakas, joten hän
olisi halutessaan voinut valita yleellisemmän elämäntavan nopeine
autoineen ja kaviaareineen. Jos Lauri olisi halunnut, hän olisi voinut
tehdä vaikkapa maailmanympärimatkan.

Normien rikkomisesta

Petri oli Minna Canthin lukiossa ilmaisutaidon linjalla, ja yhteiskun-
nan normit jurppivat Petriä. Ihmisille lastattiin niin paljon odotuk-
sia, ja oli niin paljon kieltoja ja sääntöjä. Jotain pitäisi tehdä.

Petri hankki vappupillin ja söi kaksi lautasellista hernekeittoa.
Sitten hän meni Kuopion torille, riisuutui, ja alkoi pomppia alasti
ympäriinsä vihellellen vappupillillä ja piereskellen.

Ihmiset vilkaisivat Petriä säälivästi ja kulkivat ohi, mieluummin
vähän kauempaa. Tunnin pomppimisen jälkeen poliisi vei Petrin.

Putkassa Petri alkoi miettiä. Hänestä tuntui, ettei hän ollut saa-
vuttanut tempauksellaan mitään. Petri tajusi, että yhteiskunnan
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normien rikkominen oli helppoa. Huomattavasti vaikeampaa oli rik-
koa normeja niin, että tosiaan sai aikaan jotain fiksua ja hienoa.

Sanoinkuvaamaton

Mieleni kiitää äärettömyydessä. Se jatkaa äärettömyyden ohi seu-
raavaan äärettömyyteen, ja äärettömän moneen äärettömyyteen.
Jokaiseen äärettömän monesta pisteestä piirtyy sulkeutunut sil-
mukka. Näin jatkuu äärettömyyden ohi aina muita suurempaan
äärettömyyteen asti. Sitten silmukat alkavat avautumaan. Avautu-
minen jatkuu äärettömyyden ohi, ja seuraavankin äärettömyyden
ohi, mutta suurempaa äärettömyyttä tämä avautumisprosessi ei kos-
kaan tavoita. Jatketaanpa silmukoiden avaamista kuinka pitkälle ta-
hansa, aina on lisää sulkeutuneita silmukoita.

Kokemus on ekstaattinen, mutta sen kuvaus sanoin on vain kal-
pea varjo kokemuksen syvyydestä. Vain harvat ja valitut pystyvät
jakamaan kanssani kokemuksen, eikä tavallinen kieli ole se väline, jol-
la jaamme kokemuksemme. Kokemuksen voi ilmaista vain kielellä,
jota on vahvistettu matemaattisilla kaavoilla.

Perusteltuja lukuja

Matemaatikko Mutikainen oli jäänyt vaille tutkimusmäärärahoja,
joten hänen piti muuttaa halvempivuokraiseen asuntoon. Onneksi
hänen isänsä oli rahamiehiä, ja hän oli ostanut asunnon vuokratta-
vaksi Mutikaiselle. Vuokraksi oli sovittu 500 euroa.

”Vuokran pitää perustua johonkin”, isä sanoi. ”Jos vuokra pe-
rustuu 8,5 euron neliövuokraan, siitä tulee 510 euroa.”

”Sopii”, Mutikainen vastasi. Kymmenen euroa sinne tai tänne.
Mutikainen oli kuitenkin ymmällään. Miksi oli perustellumpaa

vetää neliövuokra hatusta ja laskea kokonaisvuokra siitä kuin vetää
kokonaisvuokra hatusta? Voihan 500 euron vuokrallekin laskea ne-
liövuokran. Siinä vain olisi enemmän desimaaleja. Miksi oli pe-
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rustellumpaa perustaa vuokra melkein tasalukuneliövuokralle kuin
enemmän desimaaleja sisältävälle?

”Ei-matemaatikoiden ajatuksenjuoksua on mahdotonta
käsittää”, Mutikainen ajatteli.

Mikä uskomus?

”Jotta tietäisit jonkun asian”, Sokrates luennoi nuorukaisille, ”kol-
men ehdon täytyy toteutua. Ensinnäkin sinun täytyy uskoa siihen.
Toisekseen uskomuksesi täytyy olla totuudenmukainen. Kolmannek-
seen sinulla täytyy olla hyvät perustelut uskomuksellesi.”

Nuorukaiset kohisivat. Oliko mikään uskomus tosi? Samaan vir-
taan ei voinut astua kahdesti. Milloin perustelu oli riittävän hyvä?
Geometriseen tiedonihanteeseen ei päästy kuin geometriassa.

Sokrates lähti päivälliselle. Hän ajatteli, että Ksantippa oli var-
maan laittanut lihamuhennosta. Hän yleensä laittoi lihamuhennosta
näin tiistaisin. Toisaalta neljä kuukautta sitten eräänä tiistaina lihat
olivat olleet lopussa, ja hän oli laittanut kasvismuhennosta.

Sokrates mietti, uskoiko hän, että ruokana olisi lihamuhennosta.
Olihan se luultavaa, mutta ei hän sitä varmana pitänyt.

Aitoudesta

Villen uusi tyttöystävä laski tekstin käsistään ja katsoi Villeä an-
karana. Ville oli kirjoittanut tekstin maailman tilasta. Teksti vilisi
sanaleikkejä ja ovelia koukkuja.

”Teennäistä kikkailua”, kuului tuomio. ”Kirjoittaisit mieluum-
min omana aitona itsenäsi.”

Ville ajatteli kuulleensa samansuuntaisia kommentteja aiemmin-
kin. Kun Ville oli sitä, mitä hän mielestään oli aidoimmillaan, ke-
peänälyllisen nokkela, monet pitivät häntä teennäisenä.

Ville mietti hämmentyneenä, mitä hänen pitäisi tehdä tyy-
dyttääkseen ympäristön aitousvaatimukset. Huutaa kurkku suorana
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ilmaisten maailmantuskaa? Mutta maailman pahuus ei ollut Villestä
niinkään ahdistavaa, vaan ennemmin jotain surkuhupaisaa, jolle pys-
tyi naureskelemaan ironisesti.

Ville ajatteli, että aitoutta arvostavilla ihmisillä oli hirvittävän
kapea näkemys siitä, mitä kaikkea ihmisen olemus pystyi olemaan.

Epäpätevä

Martti oli epäpätevä kaikessa. Kun hän oli tapetoinut mökkinsä
seinät, tapetit olivat tippuneet seinältä viikossa. Hirviporukassa hän
toimi kahvinkeittäjänä, kun häntä ei uskallettu päästää metsään.
Ikean huonekalutkaan eivät pysyneet kasassa.

Sitten vaimo jätti Martin, koska tämä oli niin tumpelo sängyssä.
Martti oli päässyt ohjelmistoyrityksessä tiiminjohtajaksi, kuten
epäpätevät usein pääsevät. Ensimmäisen projektinsa hän mokasi
niin pahasti, että sai kenkää.

Työttömyys ja avioero ajavat epätoivoisiin tekoihin. Niinpä
Martti oli hirvikiväärin kanssa kytiksellä ex-vaimon työmatkan var-
rella. Hän tietysti ampui ohi.

Martti jäi kiinni ja sai tuomion murhayrityksestä. Tällä kertaa
epäpätevyys oli hänen onnensa, koska hän selvisi viidellä vuodella.
Onnistuneesta murhasta olisi saanut elinkautisen.

Inhimillisyydestä

Ville oli saanut matematiikanlaitoksen opiskelijahuoneessa mainetta
fanaatikkona, joka ajoi matematiikan ja yleensä älyllisten pyrintöjen
asiaa suhtautuen kaikkiin asioihin loogisesti. Kerran hän kuitenkin
vahingossa sanoi ”Tolstoin Rikos ja rangaistus” kun tarkoitus oli
sanoa ”Dostojevskin Rikos ja rangaistus.”

”Löytyihän sinustakin ripaus inhimillisyyttä”, Harri kommentoi
lipsahdusta.

”Mä olen kuvitellut, että mun genomi tekee musta inhimillisen”,
Ville napautti vastaan.
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Harri hörähti kuin kuultuaan hyvänkin kaskun.
”Ei se ollut vitsi”, Ville sanoi. ”Ihmisyyttä ei tarvitse ansaita.”
Ville ei voinut lakata hämmästelemästä lämpimien tunneihmis-

ten yrityksiä monopolisoida ihmisyys ja leimata kylmät järki-ihmiset
jonkunlaisiksi koneiksi. Todellisuudessa ne kummatkin olivat ih-
misyyden aspekteja. Ei älyllisenviileä suhtautuminen tehnyt ke-
nestäkään vähemmän ihmistä.

Viikset

Toimittaja: Korpifilosofi Kolkkanen, sinä väität, ettei
nietzscheläisyydellä ole mitään tekemistä natsismin kans-
sa. Eikö yli-ihmisyys kuitenkin yhdistä niitä?

Kolkkanen: Ei niillä ole mitään yhteistä. Näkeehän sen viik-
sistäkin. Nietzscellä on vapaan miehen viikset, kun taas Hitle-
rillä on lauman tahdissa marssivan miehen viikset.

Toimittaja: Miten ihmeessä sen näkee viiksistä?

Kolkkanen: Nietzschellä on suuren miehen suuret viikset, jotka
tursuavat villeinä ja vapaina joka suuntaan. Hitlerillä taas on
pienen miehen pienet viikset, jotka pysyvät sotilaallisessa ojen-
nuksessa.

Toimittaja: Eikö ole hiukan naurettavaa vetää viiksistä filosofisia
johtopäätöksiä?

Kolkkanen: Ovathan kummankin viikset naurettavat, mutta
Nietzschestä näkee, että hän itsekin nauraa viiksilleen. Hitler
on tosikko eikä tiedosta viiksiensä naurettavuutta.

Ovelta-ovelle -käännytystä

”Voitaisko me tulla juttelemaan Jumalasta?” Sami kysyi.
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”Joo, ei kiinnosta.” Ovi sulkeutui Samin ja hänen vaimonsa
edestä.

Lestovan todistajien seurakunnan jäsenistön keskuuteen oli al-
kanut hiipiä ulkopuolisia vaikutteita. Tilanteen korjaamiseksi seura-
kunnan vanhimmisto oli määrännyt, että jokaisen oli tehtävä ovelta-
ovelle -käännytystyötä lauantai-iltapäivisin. Käännytyskierroksen
jälkeen olisi debriefing-sessio.

”Ei päästy juttelemaan kenenkään kanssa”, Lauri sanoi. ”Ovet vaan
sulkeutuivat edestämme.”

”Ei mekään”, Sami sanoi. ”Ollaan samikset.”
”Eikä mekään.”
”Eikä mekään.”
”Meille vaan haistateltiin.”
”Meille eräskin sanoi, että humala on Jumala. Melkoista pilk-

kaa.”
”On ne ulkopuoliset kauheita”, Lauri sanoi. ”Pilkkaavat ja sul-

kevat ovia.”
”Onneksi meillä on tämä oma seurakunta”, Sami sanoi. ”Täällä

meidät ja Jumala hyväksytään.”

Matemaatikon unet

Minulla on mielessäni rengas, ja minun pitäisi todistaa, että sen
jokainen ideaali on pääideaali.

Rengas on matemaattinen käsite, joukko, jossa voidaan suorit-
taa, yhteen-, vähennys-, ja kertolaskuja, muttei välttämättä jako-
laskuja. Ideaali on tietynlainen renkaan osajoukko, ja pääideaali tie-
tynlainen ideaali. Kyseessä on siis matemaattinen probleema.

Rengas ja ideaali välkkyy mielessäni. Valitsen ideaalista alkion.
Olisikohan se jollain kriteerillä ideaalin pienin alkio? Ei, tuossa on
vielä pienempi. Tämä ei kelpaa probleeman ratkaisuksi. Topologi-
nen avaruus tulee mieleeni. Voisikohan sitä käyttää apukonstruktio-
na probleeman ratkaisussa? Avaruuden pistettä voi liikuttaa hiukan
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pienemmäksi. Toivottomalta vaikuttaa.
Sitten herään ja tajuan, että minulla on vessahätä. Probleeman

ratkaisu on siis käydä pissalla.

Se hinta. . .

Katson kun televisiossa mies tekee ristinmerkin ja kumartaa ikonille.
Hänestä huokuu harras kunnioitus jotain suurta kohtaan.

Muistan saman asenteen huokuneen vartionjohtajastamme
hänen käydessään ehtoollisella, kun olin pieni partiolainen. Olin seu-
rakunnan partiossa ja kävimme joskus jumalanpalveluksessa. Tuol-
loin en saanut jumalanpalveluksista tunnetasolla mitään irti, vaikka
kristinuskoa olinkin kasvanut pitämään totuudenmukaisena. Katsoin
ylöspäin ihmisiä, jotka kokivat hartaudentunteita kirkossa, joille ju-
malanpalvelus toimi kuten sen oli tarkoituskin toimia.

Sitten muistan, että kaikki uskonnot ovat sokeita arvauksia tuon-
puoleisen luonteesta ja sellaisina mitä todennäköisimmin epätosia.
Kristinusko ei täytä niitä ankaria vaatimuksia, joita asetan omal-
le maailmankuvalleni. Saavuttaakseni saman hartaan kunnioittavan
asenteen kuin telkkarin mies, joutuisin luopumaan totuuteen pyrki-
misestä.

Mirjan seksuaalienergiatankkaus

”Mirjan seksuaalienergiatankkaus.”
”Haloo. Onko tämä se yhdistetty kaukoparannus- ja seksipuhe-

lin?”
”Tämä on just se. Oliko sulla jotain ongelmia tällä saralla?”
”Ei ottanu eteen, kun olin eilisillalla muijan kanssa sängyssä.”
”Minä olen kosketuksissa maailmankaikkeuden energian kanssa

ja lähetän koko puhelun ajan sinne kosmista seksuaalienergiaa. Joko
alkaa tuntua?”

”Ehkä pikkasen siellä osastolla.”
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”Minä otan nyt pikkarit pois.”
”Minkäslainen pillu sieltä paljastuu?”
”Pieni ja paljaaksi ajeltu. Kuuntele kun se litisee.” (Pesee samalla

astioita.)
”Niinpä litiseekin.”
”Täältä tulee seksuaalienergiaa koko ajan. Joko alin chakra alkaa

avautua?”
”Nyt alkaa tuntua jo jonkunlaista liikettä.”
”Mitä sä haluaisit tehdä minulle?”
”Työntää mulkun sun pilluun kunhan se nousee.”

Ole mies!

”Ei sinussa ole miestä minulle.”
Sanat pyörivät Markun mielessä. Hän oli ollut Tinder-treffeillä,

ja ne olivat olleet kuin työhaastattelu. Nainen oli kysellyt auton
omistamisesta, työpaikasta, alkoholinkäytöstä. Markku oli avoimes-
ti kertonut köyhyydestään, työttömyydestään ja selätetystä alko-
holiongelmasta. Miehuus oli meritokratia, eikä Markku pärjännyt
siinä pelissä. Treffit olivat päättyneet noihin naisen sanoihin, muttei
Markku ollut halunnut valehdakaan.

Markku muisteli edellisiä treffejään. Senkertainen nainen oli il-
mestynyt paikalle ympäripäissään ja kertonut taannoisesta koulu-
kiusatuksi tulemisesta sekä vaikeasta isäsuhteestaan. Siinähän oli
riittävästi syytä juoda. Markku oli lopettanut treffit lyhyeen kohte-
liaasti. Humalaisen seurassa ei viihtynyt selvinpäin.

Markku ajatteli, että vain heteromiehen oli mahdollista olla
luuseri. Muut olivat uhreja.

Tekopyhä

”Ihmishengen arvoa ei voi mitata rahassa”, Jussi kirjoitti nettiin.
”Ihmishenki on arvokkaampi kuin mikään rahamäärä.”
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Jussin isoäiti oli vastikään kuollut. Mummon henki olisi voitu pe-
lastaa 50 miljoonaa maksavalla erikoishoidolla, mutta julkinen ter-
veydenhuolto ei sellaista ollut suostunut kustantamaan. ”Pitävät ra-
haa tärkeämpänä kuin ihmishenkeä”, Jussi manaili.

Jussi lähti autolla laittamaan vara-asuntonsa lämpöpattereita
päälle. Oli alkanut pakastaa, ja jos patterinputket jäätyisivät ja hal-
keaisivat, tulisi kallis lasku. Automatkoilla on aina pienenpieni kuo-
lemankolarin riski. Siinä, että Jussi otti riskin, ei ollut mitään pa-
haa, mutta se osoitti, että jos vastakkain olivat raha ja riittävän pieni
kuolemanriski, Jussikin valitsi rahan. Hänellekään ihmishengen arvo
ei siis ollut ääretön.

Huumorista

Se oli tapahtunut. Puujalkavitseistä oli tullut salonkikelpoinen huu-
morinlaji. Ville oli aina kertonut puujalkavitsejä ja toivonut tätä
muutosta.

Ville ajatteli, että puujalkavitsit olivat varsinainen tämän ajan
huumorinlaji. Niiden hauskuus perustui verbalistiikkaan eikä asioi-
den naurettavina näkemiseen. Ihmisistä oli tullut tosikkoja, joille
tyypillinen reaktio kaikkeen kummalliseen oli pöyristyminen eikä hu-
vittuminen. Ville ei pitänyt muutoksesta.

Muinoin oli ollut sellainen huumorinlaji kuin camp. Jos jokin oli
yliampuvaa ja outoa, sitä oltiin arvostettu ironisesti. Ville ajatte-
li, että tämä aika hyötyisi siitä, jos ääri-ilmiöihin suhtauduttaisiin
pöyristymisen sijaan campina. Ihmiset olisivat rennompia.

Mutta enää oli mahdotonta esittää niin yliampuvaa ajatusta,
etteivätkö jotkut olisi kannattaneet sitä ja loput pöyristyneet.

Animisti ja kantilainen

Poromies Oula pohdiskeli. Uusi pappi, sivumennen sanoen Kantinsa
lukenut, oli tullut talvileiriin ja saarnannut, että ainoa hyväksyttävä
motiivi tehdä hyvää on halu tehdä hyvää.
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Oula ei ymmärtänyt, miksi kukaan tekisi mitään ellei hyötyisi
siitä itse. Oulan maailmankuva oli animistinen ja hänen moraa-
likäsityksensä perustui hyvissä väleissä pysyttelemiseen henkien
kanssa. Jos henget suututti, ne kostivat.

Pappi oli vaatinut Oulaa luopumaan noitarummustaan, eikä pap-
pi ollut ainoastaan vedonnut Oulan tahtoon tehdä hyvää. Hän oli
uhannut viedä Oulan etelään vankilaan, ellei tämä olisi suostunut.
Helvetilläkin pappi oli pelotellut. Sinne joutuisi, jos ei tekisi hyvää
ainoana motiivinaan halu tehdä hyvää. Halu välttää helvetti ei kel-
vannut motiiviksi.

Synkretisti

Kirsi pureskeli heinätukkoa alasti kontallaan nurmikolla. ”Ammuu!”
Kirsi kuului synkretistiseen uskonnolliseen yhteisöön, joka yhdis-

teli helluntailaisuutta, hindulaisuutta ja katolisuutta. Helluntailai-
suudesta oltiin otettu uudestisyntyminen. Ihminen syntyi uudelleen,
kun hän teki henkilökohtaisen uskonratkaisun ja otti kasteen.

Hindulaisuudesta lainatun perusteella uudelleen pystyi syn-
tymään myös eläimeksi. Kirsikin oli ennen uskonratkaisuaan
kerännyt niin paljon hyvää karmaa että oli syntynyt uudelleen
pyhäksi lehmäksi. Katolisuudesta oltiin otettu transsubstantiaatio-
oppi. Vaikka Kirsin keholla oli kaikki ihmiskehon ominaisuudet, se
oli substantiaalisesti lehmän keho.

Karjakko veteli Kirsin tisseistä. Lehmä piti lypsää, vaikka maitoa
ei tullut.

Sitten Kirsi nousi vaivihkaa istumaan ja söi kalakeittoa. Kun
keholla oli ihmisruumiin ominaisuudet, sen tarpeet piti tyydyttää.

Friikki

”Tietokoneen äärellinen äly ei vastaa ihmisen ääretöntä älyä”, sanot-
tiin. Villeä se hämmensi. Hän oli huomannut, että ihmiset toistelivat
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papukaijakamaisesti yleisesti hyväksyttyjä sanomisia ja muutenkin
toimivat kaavamaisesti, kuin yksinkertainen tietokoneohjelma.

Oli 90-luvun vaihde ja Ville tietokoneharrastaja. Hän pyrkikin
omassa toiminnassaan ylittämään tietokoneiden kyvyt. Harrastuk-
sissaan, myös ohjelmointiharrastuksessaan, hän pyrki luovuuteen, ja
hän piti sanomisensa omaperäisinä. Se ei ollut niin helppoa kuin
kuvittelisi.

Ville tiesi, että tietokoneen pystyi ohjelmoimaan toimimaan sa-
tunnaisesti, joten hän pyrki luovuudessaan ylittämään myös mieli-
valtaisuuden. Kaikessa piti olla kunnollinen pointti takana. Mate-
matiikka kiehtoi Villeä. Vaikka tietokoneet pystyivät laskemaan me-
kaanisesti, ne eivät kyenneet vaativampaan matemaattiseen ongel-
manratkaisuun.

Toisin sanoen Villestä tuli friikki.

Sodapop

Telkkarissa punaisiksi lakatuin kynsin varustettu käsi nosti Sodapop-
pullon punaisille huulille.

”Kato nyt tuota!” Mervi kivahti. ”Eihän tuolla mainoksella ole
mitään tekemistä limpparin kanssa. Ne myy limpparia puhtaasti
tuolla naisella.”

”Niin”, Martti murahti. ”Nykyään substanssilla ei tunnu olevan
mitään väliä. Mainosmiehet välittää pelkästä imagosta. Tuossakin
on laitettu paljon panosta siihen, että ylihintaista sokerilitkua saa-
daan markkinoitua.”

”Tuollaisia hölmöjä mainoksia ne näyttää meille”, Mervi jatkoi.
”Kaikkea sitä joutuu katsomaan.”

Jossain markkinointiekspertti Suvi hieroi tyytyväisenä käsiään.
Sodapop meni kuin kuumille kiville, ja se oli hänen laatimansa mai-
noskampanjan ansiota. Eihän se ollut Suvin vika, että tyhmät mai-
nokset vetosivat kuluttajiin. Vika oli niissä, jotka ostivat Sodapopia.
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Zen ja sängyn petaaminen

Oli kaunis kesäloma-aamu, ja Pikku-Jukka kömpi aamupalalle.

Äiti: Muistitko pedata sänkysi?

Jukka: Mu.

Jukka oli edellisenä iltana lukenut Zen-mestarista, joka vastasi
kaikkiin oppilaidensa kysymyksiin tällä sanalla osoittaakseen, kuinka
kysymyksen sanat johtivat oppilasta harhaan.

Äiti: Kyllä vai ei? Muistitko pedata sänkysi?

Jukka: Mu.

Äiti: Vastaa kunnolla!

Jukka: Mu.

Äiti: Ei tuossa mu:n hokemisessa ole mitään järkeä. Vastaa ihan
suomeksi!

Jukka: Mu.

Äiti: Et ole tainnut pedata sänkyäsi. Mene petaamaan se ennen
kuin tulet aamupalalle.

Jukka: Mu.

Äiti: Tuo käytös on ihan lapsellista. Hokea nyt tuollaista sanaa,
joka ei tarkoita mitään.

Jukka: Mu.

Äiti: No menepäs nyt petaamaan se sänky.

Jukka: Mu.
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Intuitiosta

”Minä sitten olen hyvin intuitiivinen ihminen.”
Ulla oli lausunut nämä sanat ensimmäisillä treffeillämme. Ajat-

telin tuolloin, että se on ok. Itsekin olen hyvin intuitiivinen mate-
maatikko.

Nyt kuitenkin Ulla väitti, että hänen intuitionsa kertoi hänelle
minun pettävän häntä, eivätkä mitkään vakuutteluni uskollisuu-
destani auttaneet. Ulla päätyi jättämään minut, vaikka en ollut
pettänyt häntä. Pettäminen ei ollut käynyt edes mielessäni.

Ei intuitiota noin saa käyttää!
Kun työskentelen matematiikan parissa, intuitioni kertoo minul-

le, mistä suunnasta minun kannattaisi lähteä hakemaan todistuksia
konjektuureilleni, ja yleensä todistus löytyykin intuition vihjaamas-
ta suunnasta. En kuitenkaan usko konjektuureihini ennen kuin olen
keksinyt sen järkeen nojaavan todistuksen, josta intuitioni on minul-
le vihjaissut.

Järjestä

Erään kristillisen uskontokunnan jäsen oltiin murhattu, ja rikoset-
sivä Karonen selvitteli murhaa. Hän oli parhaillaan uskontokunnan
jumalanpalveluksessa.

”On tieteellistä, järkiperäistä tietoa”, pappi saarnasi. ”Mutta on
olemassa muunkinlaista tietoa. Kysymystä Jumalan olemassaolosta
ei pysty selvittämään tieteellisesti. Jumalan olemassaolo perustuu
siihen, miten koemme.”

Karonen ajatteli, että hänen oma työnsä ei ollut tieteellistä. Tie-
teessä pyrittiin löytämään yleisiä lainalaisuuksia, eikä pelkästään
whodunnit. Silti hänen piti esittää oikeudelle järkiperäiset todisteet
epäillyn syyllisyydestä. Ja kun hän kotona näki punaisen pisteen
facebookissa, siitä pystyi järkiperäisesti päättelemään, että joku oli
tykännyt tai vastannut hänen viestiinsä.
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Kyllä järjellä oli muutakin käyttöä kuin tiede, ja miksei pe-
rimmäisiä kysymyksiäkin voinut lähestyä järkiperäisesti.

Yhteispeliä

Marjaana oli pitkään kärsinyt omituisista keuhko-oireista. Hän oli
käynyt useamman lääkärin luona, mutta kukaan ei ollut tunnistanut
tautia.

Marjaana päätti turvautua vaihtoehtohoitoihin. Niinpä hän me-
ni energiahoitajalle. Energiahoitaja aloitti hoidon lähettämällä po-
sitiivista energiaa Marjaanan keuhkoihin. Vaatisi kuitenkin pitkän
hoitosarjan, ennen kuin tauti olisi hoidettu.

Kun yksi energiahoitokerta ei ollut riittänyt, Marjaana päätti
vielä antaa mahdollisuuden koululääketieteelle. Tällä kertaa lääkäri
oli nuori mies, ja hän sanoi, että hänellä oli villi idea. Lääkäri määräsi
testejä, ja tauti paljastui tuberkuloosiksi. Se tietysti parani antibioo-
teilla.

Marjaana ajatteli, että energiahoito oli muuttanut hänen sai-
rautensa koululääketieteen tuntemaan muotoon, ja energiahoidon ja
koululääketieteen yhteispelillä tauti oli saatu parannettua.

Esoteriaa

Ville oli kuullut salaseurasta nimeltä Kultainen Aamu. Sen hallus-
sa huhuttiin olevan Elämän Salaisuudet, jotka seura paljastaisi vain
vihitylle. Pitkällisten yritysten jälkeen Ville sai ensimmäisen vihki-
myksen.

Ensimmäisen vihkimyksen jälkeen piti meditoida vuosi toistellen
sanoja ”Kultainen Aamu” ja ”Viisaus”, että mieli olisi lopulta valmis
ottamaan vastaan seuran salaisuudet.

Villehän meditoi. Vuoden jälkeen hänelle paljastettiin, että salai-
suutena oli hyppiä päivittäin yhdellä jalalla, että pääsisi lähemmäs
Jumalaa. Villen mieli liitti Kultaisen Aamun ja Viisauden yhteen,
joten hän hyppi innoissaan.
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Puolen vuoden jälkeen Ville tuli järkiinsä. Silloin hän tajusi, mik-
si seuran salaisuus oli niin salainen: Jos se oltaisiin paljastettu suu-
relle yleisölle, salaseura oltaisiin naurettu pihalle.

Henkisyydestä

”Mikäs sinua kiinnostaa.”
”Henkisyys!”
”Minäkin olen henkisen työn tekijä. Olen matemaatikko.”
”Eihän matematiikassa ole mitään henkistä. Se on sitä oravan-

pyörässä olemista. Lasketaan tehokkuuslaskuja tehtaita varten.”
”Mikä sitten on henkistä?”
”No esimerkiksi ufot.”
”Ufot?”
”Ufot on tosi henkisiä, Ne värähtelee tosi korkealla taajuudella

ja on ihmistä edellä henkisessä kehityksessä. Henkistä on edelliset
elämät, energiahoidot, kummitukset ja sellaiset.”

”Mitä henkistä edellisissä elämissä on? Samanlaista elämää maa-
pallolla kuin tämäkin.”

”Minä olen ollut edellisessä elämässäni shamaani.”
”On matematiikkakin henkistä. Matemaattiset oliot, luvut, vek-

torit, täydellisen pyöreät ympyrät ja niin edelleen ovat henkisiä ob-
jekteja. Ne ovat olemassa vain ihmisten ajatuksissa, tai filosofisesta
näkökannasta riippuen Platonin ideamaailmassa.”

Nykyaika

Ville oli kyllästynyt nykyaikaan. Substanssilla ei enää ollut mitään
väliä. Moraali oli muuttunut pinnalliseksi sievistelyksi, jossa
tärkeintä oli pitää oikeaoppisella puheella yllä hyvän ihmisen ima-
goa, henkilöbrändiä, ja ihmisen kelvollisuus mitattiin sillä, kuinka
hän lähti mukaan tuohon sievistelyyn.
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Ihmisen osaamisella, kyvyllä ymmärtää, tietämyksellä tai edes
vastuunotolla omasta elämästä ei ollut enää mitään arvoa.
Tietämyksen arvostaminen oli korvautunut tiedostamisen arvosta-
misella, mikä tarkoitti juurikin sellaista sievistelevien normien nou-
dattamista.

Ville koki itsensä yksinäiseksi kun ei löytänyt substassia arvos-
tavaa seuraa.

Ville näki fb:ssä kaverinkaverin päivityksen. ”Nykyaika on ahdis-
tavaa.”

Ville ihastui, ehkä tuossa olisi samanhenkinen kaveri. ”Niin on.”
Vastaus tuli nopeasti. ”Kyllä, kun 5G-tukiasemat levittävät ko-

ronaa.”

Pata kattilaa

”On kahdenlaisia ihmisiä. Ensinnäkin olemme me, suvaitsevaisuuden
airuet, jotka haluamme hyviä asioita, ihmisarvoista elämää kaikille,
raja-aitojen kaatamista ja tasa-arvoa kaikile.”

”Ja sitten ovat nuo populistit. He ajattelevat liskonaivoillaan, ja
siellä on jaottelu heihin ja muihin. Heitä ovat populistien mielestä
valkoiset heterot, ja muut ovat heidän mielestään pohjasakkaa, jo-
hon projisoidaan koko maailman pahuus. Pelko hallitsee populistien
ajattelua. Muut koetaan uhkaksi, jota pitää kaikin tavoin vastustaa,
ja joka pitää sulkea ulos.”

”Meidän pitää taistella, etteivät populistit saisi valtaa. Koska jos
he saavat valtaa, he tuhoavat kaiken, mitä me olemme rakentaneet.
He pystyttävät raja-aitoja ja luovat epätasa-arvoa. Tämä on kehitys,
joka johtaa keskitysleireihin.”

Eettinen raiskaaja

Kai oli puskaraiskaaja. Hän vaani öisin Kaisaniemen puistossa, ja
kun sopivan näköinen uhri tuli kohdalle, Kai hyppäsi puskasta, pai-
noi uhrin maahan ja raiskasi tämän.
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Kerran Kai katsoi telkkaria, kun ruudussa feministi sanoi: ”Yh-
teiskunta syyllistää raiskauksen uhreja. Jos uhri menee poliisiase-
malle tekemään ilmoitusta raiskauksesta, poliisi kysyy, oliko tämä
pukeutunut minihameeseen. Se on uhrin syyllistämistä. Ikään kuin
minihame antaisi luvan raiskata.”

Kuultuaan tämän Kai tunsi pistoksen omassatunnossaan. Hän oli
tosiaan valikoinut uhreikseen minihameisia ja verkkosukkahousuisia
naisia, ja näin antanut signaalin, että minihameessa ja verkkosukka-
housuissa joutuu raiskatuksi helpommin kuin muuten.

”Nyt parannan tapani”, Kai ajatteli. Hän ryhtyisi eettiseksi rais-
kaajaksi, joka valitsisi uhrinsa pukeutumisneutraalisti.

Tieteellistä somea

Lauri oli perin outo tyyppi. Hän luki kaikki päivät paksuja tieteel-
lisiä opuksia ja laski fysiikan laskuja, eikä hän koskaan käyttänyt
sosiaalista mediaa. Hänen mielestään kaikki somessa vain katselivat
hassunhauskoja meemejä. Propagandavitseiksi Lauri niitä kutsui.

Sitten Lauri kuuli, että rokotustenkannattajat ja ilmastoaktivis-
tit olivat lietsoneet someen varsinaisen tiedebuumin. ”Nyt siellä kaik-
ki varmaan lukevat paksuja tieteellisiä opuksia ja laskevat fysiikan
laskuja”, Lauri ajatteli ilahtuneena.

Niinpä Lauri loi tunnukset Facebookiin. Ensimmäisenä ruudul-
le ilmestyi sarjakuva, joka pilkkasi rokotustenvastustajia siitä, että
nämä kannattivat valistunutta valinnanvapautta mutta hakivat va-
listuksensa epämääräisiltä nettisivuilta. Sama meno jatkui. Laurin
ruudulle tuli yksi toisensa perään meemejä, jotka pilkkasivat roko-
tustenvastustajia, ilmastodenialisteja ja kreationisteja.

Korpiplatonisti

Korpifilosofi Koskinen asui pienessä Pohjois-Savolaisessa kirkon-
kylässä. Hän oli kylän kirjastossa silmäillyt filosofian historiaa
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käsittelevää teosta ja ihastunut Platonin filosofiaan. Nyt hän us-
koi, että ideat olivat tosiolevaista, se mitä oli todella olemassa, ja
arkimaailma oli vain ideoiden epätäydellistä heijastumaa.

Koskinen oli saanut idean, että hänen kotipitäjäänsä voitaisiin
rakentaa huvipuisto kalakukkoteemalla. Kunnan talous kääntyisi
nousuun, kun huvipuisto vetäisi turisteja puoleensa.

”Toteutuskelvoton, kuten muutkin Koskisen ideat”, kunnanjoh-
taja oli sanonut, kun Koskinen oli esitellyt hänelle ideaansa. ”Ei siitä
koskaan saataisi taloudellisesti kannattavaa.”

”Ideat ovat tosiolevaista”, Koskinen ajatteli. Hänen ideansa hu-
vipuistosta oli se, mitä pohjimmiltaan oli olemassa, vaikkei sitä saa-
tukaan toteutettua käytännössä, tosiolevan epätäydellisessä heijas-
tumassa.

Matematiikkajooga

”Mietiskelkää Königsbergin slltoja”, Ellen sanoi opetuslapsilleen.
”Tässä on kaupungin kartta. Voidaanko kaupungissa tehdä kierros,
jossa jokaisen sillan yli kuljetaan täsmälleen yhden kerran?”

Nuorena Ellen oli ollut haka matematiikassa ja voittanut mitalin-
kin koululaisten matematiikkaolympialaisissa. Kesken matematiikan
yliopisto-opintojen hän oli kuitenkin turhautunut. Hän oli lähtenyt
etsimään itseään Intiaan ja päätynyt gurun oppilaaksi. Aikaa myöten
hän oli itsekin kohonnut guruksi ja opetti nyt itse kehittämäänsä
matematiikkajoogaa.

Matematiikkajoogassa mietiskeltiin lootusasennossa matemaat-
tisia probleemoja. Ei mekaanisesi ratkeavia, vaan sellaisia, jotka vaa-
tivat ratketakseen oivalluksen. Oivallus ei täysin palautunut loogi-
seen analyysiin vaan vaati komponentin, joka tuli atmanista, ihmi-
sen tosi-itsestä. Ja ratkaisun keksittyään ihminen koki ekstaattisen
hetken, väläyksen nirvanasta.
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Terveysranneke

Ai mikskö me jäätiin kiinni? No me kaapattiin Henrik von Gyllen-
berg ja aateltiin vaatia siitä lunnaita.

Se keikka alko ihan hyvin. Me oltiin selvitetty sen iltakävelyreitti
ja kiskottiin se kadulta meidän autoon. Sit me käskettiin sitä
heittämään kännykkä ikkunasta, ettei sen avulla meidän reittiä sais
jäljitettyä.

Sit mä huomasin jotain sen ranteessa, ja se sano, et sillä on
sydänvika, niin sillä on terveysranneke. Mä aattelin, että senkin GPS
lähettää sijaintia ja sekin heitettiin vittuun.

No ku se irrotti sen rannekkeen, se lakkas rekisteröimästä sen
elintoimintoja, ja sairaalaan lähti tieto, että se on kuollu. No siitä
ne kytät pääs meidän jäljille.

Haista Paska

Juontaja: Tervetuloa Haista Paska -ohjelman pariin. Tällä kertaa
meillä on vieraana Jampe Pieksämäeltä. Hei, Jampe.

Jampe: Hei.

Juontaja: Kuten aina meidän ohjelmassa, joku julkkis on käynyt
vääntämässä kakat tähän meidän pottaan, ja sinun, Jampe,
tehtävä on tunnistaa, kuka se on.

Jampe: Katsotaanpa. Kakan väri on tuollainen tummanruskea.
Joku brunetti varmaan ollut asialla. Haju on hedelmäinen,
hiukan kipakka. Jälkihajussa aavistus banaania. Tutkitaampa
koostumusta. Tuollainen kiinteä. Ei ole paljoa nestettä. Sanoi-
sin, että tämä on Sanna Marinin kakka.

Juontaja: Sanna Marin. . . Lukitaanko tämä vastaus?

Jampe: Kyllä.
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Juontaja: Ja se on oikein. Kyseessä tosiaan on Sanna Marinin kak-
ka. Jampe voittaa nenäkarvanpoistimen. Arvo 99,95 euroa.

Itsensä kehittämisestä

Jani oli treffeillä Tinderissä tapaamansa naisen, Katjan kanssa. Kat-
ja oli kertonut urastaan mainostoimistossa. Jani puolestaan oli töissä
koulun vahtimestarina ja harrasti go-peliä.

Poistuessaan Katja sanoi: ”Ei meistä paria tulisi. Minä olen kes-
kittynyt itseni kehittämiseen. Parhaillaan olen johtamistaidon kurs-
silla, ja tavoittelen esimiespaikkaa mainostoimistossamme. Sinun
elämäsi taas on jämähtänyt vahtimestarintoimesi, go-pelin ja ruo-
kakaupan väliin. Ihmisen pitää haastaa itsensä.”

Jani ei voinut ymmärtää kritiikkiä. Hän teki jatkuvasti hartia-
voimin töitä tullakseen paremmaksi go:n pelaajaksi. Hän kävi joka
päivä läpi yhden ammattipelaajien pelaaman pelin ja yritti soveltaa
niistä oppimiaan asioita omiin peleihinsä. Hänen luokituksensa oli
juuri noussut 4 daniin, ja hän tavoitteli 5 danin luokitusta.

Tiedostava ihminen

Pilvimaria pelasi kavereidensa kanssa Afrikan tähteä. Koko ajan hän
tiedosti pelin kolonialistisen painolastin.

Peli loppui, ja Pilvimaria läksi kulkemaan metroasemalle. Vas-
taan tuli tyttö ja poika käsi kädessä. Pilvimaria tiedosti asetelman
heteronormatiivisuuden.

Sitten hänen ohitseen ajoi poliisiauto. Pilvimaria tiedosti etuoi-
keutettuutensa, kun hän saattoi kulkea kadulla tulematta koko ajan
poliisin pysäyttämäksi.

Metroasemalla Pilvimaria näki mustan miehen siivoamassa. Pil-
vimaria tiedosti Suomen työmarkkinoiden rasistisuuden.

Metroa odottaessaan Pilvimaria katseli muita ihmisiä. Ihan ta-
vallisen näköisiä, mutta Pilvimaria tiedosti, että joukossa saattoi olla
aseksuaaleja. Sitä ei näkynyt päällepäin.
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Pilvimaria oli tiedostava ihminen. Mikään ei ollut niin tärkeää
kuin tiedostaminen. Kun tiedosti koko ajan, muuta ei tarvinnut aja-
tellakaan.

Romanttinen komedia

”Mites romantiikkarintamalla etenee?”
”Mä olen kirjeenvaihdossa suomalaisen naisen kanssa.”
”Ja hyvin menee?”
”Se on rakastunu korviaan myöten minuun.”
”Mitkäs omat fiiliksesi ovat?”
”Alussa mä luotin charmiini. Mä pyysin siltä pieniä summia,

että saisin viisumini kuntoon, ja se lähetti. Sitten mä aloin tykätä
sen huumorintajusta yhä enemmän. Ja sen valokuva huokuu kypsän
naisen viehätysvoimaa.”

”Eli säkin tykkäät siitä?”
”Joo. Musta alkaa tuntua, että mäkin olen korviani myöten ra-

kastunut. Mitähän lentoliput Nigeriasta Suomeen maksaa?”
”En tiedä. Jos sä pyytäisit siltä rahaa lentolippuihin?”
”Emmä kehtaa enää pyytää siltä rahaa. On siinä toinenkin on-

gelma.”
”Mikä?”
”Se luulee mun olevan lääkäri, YK:n palveluksessa, komennuk-

sella Irakissa.”

Lupaus

Tapasin japanilaisen naisen, aloimme viettää aikaa yh-
dessä ja rakastuimme toisiimme. Kosin häntä. Pyysin häntä
elämänkumppanikseni, mutta hän vaati, että minun pitäisi sitou-
tua seitsemän elämän ajaksi. Hän on näet buddhalainen ja uskoo
jälleensyntymään. Lupasin harkita. Kunnioitan hänen vakaumus-
taan, ja hän on luvannut kunnioittaa minun vakaumustani.
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Voisin tietysti antaa tuon lupauksen, ja eläisimme onnellisina yh-
dessä elämämme loppuun saakka. Niistä kuudesta muusta elämästä
ei tarvitsisi välittää. Hän ei jälleensyntyisi eikä missään vaiheessa
huomaisi minun antaneen katteettoman lupauksen.

En kuitenkaan tahtoisi pettää rakastettuani. Voiko sen kata-
lampaa tekoa ollakaan? Lupaisin seitsemän elämää yhdessä, ja
yhteisiä elämiä olisi vain yksi. Olen nimittäin ateisti, enkä usko
jälleensyntymään.

Blötziydestä

”Me ollaan perustettu salaseura. Me ollaan Blötzejä.”
”Mitä se tarkoittaa?”
”Et sinä voi ymmärtää sitä, kun et koskaan ole kokenut Blötzinä

olemista.”
”Okei. Olette Blötzejä.”
”Blötzeistä tuntuu hirvittävän pahalta, kun ihmiset napsuttelee

sormiaan.”
”Okei. En enää napsuttele sormia sun seurassa.”
”Ei se riitä. Meistä jo tieto siitä, että jossain napsutellaan joskus

sormia tuntuu tosi pahalta. Ihmisten on lopetettava sormien nap-
suttelu kokonaan.”

”Ei se niin pahalta voi tuntua.”
”Vähättelet Blötzien tunteita!”
”Ei kai nyt sormien napsuttelu voi kenenkään maailmaa kaataa.”
”Sinä et ole Blötz, joten sinä et voi ymmärtää, miltä Blötzeistä

tuntuu. Meillä on oikeus itse määritellä, mikä meistä tuntuu pahal-
ta.”

Pakkopullaa

”Miksi meidän täytyy opetella laskemaan ympyrän pinta-ala?”
Pikku-Markus ihmetteli. ”Eihän sitä tarvitse muut kuin matema-
tiikanopettajat.”
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Uuden oppiminen koulussa oli Pikku-Markukselle ikävää pakko-
pullaa. Hän olisi halunnut oppia ”need to know” -periaatteella, vain
ehdottoman tarpeellisen, ja leikkiä lähimetsikössä lopun ajan.

Vielä pikkulapsena Markus oli ollut utelias. Hän oli kysellyt ky-
selemästä päästyään äidiltään maailmasta, ja äiti oli ollut pulassa
kun ei ollut osannut vastata kaikkiin kysymyksiin.

Sitten koulu oli tappanut ilon uuden oppimisesta.

15 vuotta myöhemmin. . .
Markus notkui yökerhon tanssilattialla. Musiikki pauhasi, ja

päässä tuntui mukava nousuhumala. Kaiken rakentavan tekeminen
oli Markukselle pakkopullaa, ja hänen suurin ilonaiheensa oli se, kun
pääsi dokaamaan yökerhoon.

Kun sääntöjä ei tunneta

”Hei, et sinä noin voi siirtää!” Jarkko huudahti.
”Kyllä ohestalyönti on sallittu siirto”, Ville sanoi.
Shakissa vastustajan kaksi ruutua liikkuneen sotilaan saa tosiaan

seuraavalla vuorolla syödä sotilaalla ikään kuin se olisi liikkunut vain
yhden ruudun.

”En ole koskaan kuullutkaan tuollaisesta”, Jarkko sanoi.
”Voidaan tarkistaa virallisista säännöistä”, Ville sanoi.
”Eikö ole epäreilua tehdä siirto, jota Jarkko ei tiennyt sallituksi?”

Raisa huomautti väliin.”Tekisit jonkun muun siirron.”
Ville ajatteli, että hän oli laskenut jo vaikka kuinka monen siir-

ron ajan sen varaan, että kyseinen ohestalyönti olisi tarvittaessa
tehtävissä. Siirron kieltäminen ei palauttaisi oikeudenmukaista tasa-
painoa, vaan se mitätöisi Villeltä ties kuinka monen edeltävän siirron
järkevyyden.
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Fiilistelijä

Pinja kulki metsässä rentoutumassa. Aina ollessaan metsässä hän
tunsi olevansa erityisessä yhteydessä ikiaikaiseen luontoon. Hänestä
tuntui, kuin hän olisi tullut kotiinsa. Pinja ajatteli, että oli onni,
että puhdasta luontoa oli vielä jäljellä, vaikka ihminen oli tuhonnut
maapalloa.

Pinja halasi puuta. Hän tunsi, kuinka luonnon voima kulki puus-
ta hänen kehoonsa. Pinja ajatteli, että jokaisella puulla oli sielu, ja
että hän oli nyt yhteydessä tuon puun sieluun.

Vielä muutama sata vuotta aiemmin Pinja olisi saattanut tulla
metsässä suden tai karhun raatelemaksi. Se, että hän nyt pystyi vaa-
ratta kulkemaan metsässä fiilistelemässä perustui yksinomaan sii-
hen, että ihminen oli metsästänyt metsät tyhjiksi suurpedoista ai-
koja sitten.

Palveluntarjoaja

Feministisisarten taistelujärjestön kokouspöytäkirjasta:
Keskusteltiin järjestön webbisivuista. Siitä lähtien kun vaihdoim-

me kotisivujen palveluntarjoajaa edellisen palveluntarjoajan julki-
suudessa esittämien naisvihamielisten kommenttien takia, sivuillam-
me on esiintynyt runsaasti häiriöitä. Sivut ovat alhaalla pitkiä aiko-
ja, ja sivuille tehdyt muutokset tulevat joskus näkyviin päivien vii-
veellä.

Pilvisusanna ehdotti, että etsisimme ammattitaitoisemman pal-
veluntarjoajan. Nykyiset viat häiritsevät tiedottamistamme, koska
kannanotot ajankohtaisiin asioihin voivat tulla näkyviin vasta asian
vanhennuttua, ja on kuulunut huhuja järjestöstämme kiinnostuneis-
ta sisarista, jotka ovat luopuneet aikeistaan, koska he eivät ole saa-
neet tietoa kokousajoistamme sivujen oltua alhaalla.

Keskustelun tuloksena päätimme säilyttää nykyisen palveluntar-
joajan, koska tämä on esittänyt julkisuudessa runsaasti intersektio-
naalista feminismiä sekä vähemmistöjen oikeuksia tukevia lausunto-
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ja.

Pellejooga

Pistä nyt se punainen pellenenä paikalleen. Hyvä. Hypi nyt yhdellä
jalalla ja työnnä peukalot korviisi. Hyvä. Heiluttele nyt sormiasi.

Tämä on ihan tyhmää.
Nyt sulla taas iskee pintaan ego ja kaikki sen kriittisyys. Yritä

työntää se syrjään ja löytää se intuition ääni. Intuition ääni kertoo,
että pellejooga auttaa pääsemään yhteyteen korkeamman minän
kanssa. Työnnä nyt kieli ulos ja irvistä.

Ei tässä ole mitään järkeä.
Kuule järjen avulla pääsee vain niin pitkälle. Loppuun

pääseminen, Jumalan löytäminen vaatii sitä, että heittäytyy. Yritä
nyt pieraista.

Ei tämä kyllä vie yhtään lähemmäs Jumalaa.
Nyt sulla taas tulee pintaan kriittisyys. Sammuta järki ja kritiikin

äänet.

Ennen systeeminvastaisuuskin oli parem-
paa

”Kansainväliset elektroniikkayhtiöt salaavat sähkösäteilyn haittavai-
kutukset”, Jarkko luki netistä. Hän ajatteli, että hän oli aina vastus-
tanut kansainvälisten suuryhtiöiden valtaa, mutta tässä tapauksessa
sähkösäteilyn haittavaikutukset vaikuttivat tuulesta temmatuilta.

Jarkko oli vanha punkkari. Hän oli aina vastustanut kahdeksas-
ta neljään -kellokorttielämää ja sen sijaan keskittynyt tee se itse -
hengessä kellaribändiinsä. Tee se itse -henkeen kuului myös kiljun
valmistaminen.

Jarkko ajatteli, että punkin kulta-aikoinakin punkkarit ja muut
olivat jakaneet osapuilleen samat faktat. Eroa oli ollut vain siinä,
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kuinka faktoja tulkittiin ja asioita arvotettiin. Näillä nykyisillä vaih-
toehtoliikkeillä tuntui olevat jokaisella omat, tuulesta temmatut fak-
tansa.

”Yhteiskunta haisee”, Jarkko ajatteli. ”Mutta sen mielipidevai-
kuttaminen on hienovaraisempaa kuin suoranaista valehtelua.”

Hyvän ja pahan tiedon puu

Haastattelija: Ilpo Tiihonen, sinä siis olet löytänyt omenapuun,
josta omena putosi Isaac Newtonin päähän tämän keksiessä
painovoimateorian.

Ilpo: Kyllä. Luin vanhoja käsikirjoituksia ja tein maanmittauksia
kymmenen vuotta. Tässä tämä puu nyt on.

Haastattelija: Sinun mukaasihan tämä puu on merkittävä toisel-
lakin tavalla.

Ilpo: Tämä on sama hyvän ja pahan tiedon puu, josta Aatami ja
Eeva söivät kielletyn hedelmän.

Haastattelija: Kuinka perustelet väitteesi?

Ilpo: Pakkohan tieteellisen vallankumouksen aloittaneen puun on
olla sama kuin Raamatussakin mainittu hyvän ja pahan tiedon
puu.

Haastattelija: Oliko tämä Newton-episodi toinen syntiinlankee-
mus?

Ilpo: Ei. Aatami ja Eeva valitsivat syödä hedelmän vapaalla
tahdollaan, mutta Newtonin päähän omena putosi luon-
nonvälttämättömyytenä.
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Pyhässä avioliitossa

Pinja katui, että hän oli nuorena mennyt pyhään avioliittoon. Sink-
kuna olisi paljon mukavampaa kuin Markun kanssa.

Siinä Markku nyt möllötti sohvalla katsoen Urheiluruutua. Hän
ei koskaan osallistunut kodin askareisiin, ja seksikin oli jäänyt. Pinja
ei kuitenkaan saanut avioeroa, koska Markku ei pettänyt tai hakan-
nut. Pinja tunsi olevansa ansassa.

Konservatiivisten piirien vaatimuksesta avioliittoja oli kahden-
laisia. Tavalliset avioliitot toimivat kuten aiemminkin, ja niistä sai
eron helposti. Pyhästä avioliitosta sen sijaan pystyi eroamaan vain
puolison vakavan väärän teon vuoksi.

Nuorena pyhä avioliitto oli tuntunut Pinjasta niin romanttiselta.
”Kunnes kuolema meidät erottaa.” Rakastuneena on vaikea tehdä
järkevästi päätöksiä, joilla on koko loppuelämään ulottuvia vaiku-
tuksia.

Kukkakaalivapaa Elämä

Meillä on nettiyhteisö Kukkakaalivapaa Elämä, ja meillä on 10000
jäsentä, joiden mielestä kukkakaali maistuu pahalle.

Me listataan siellä ravintoloita, jotka on kukkistyrkkyjä, eli joilla
on kukkakaalia sisältäviä ruokia ilman, että kukkakaalia on mainittu
menussa. Me ollaan suunniteltu sellainen kukkakaalivaroitusmerkki,
jonka ravintolat voi laittaa menuun kukkakaalia sisältävien ruokien
kohdalle.

Siellä ryhmässä me jaetan kukkakaalittomia ruokareseptejä kans,
ja kauhutarinoita, jos joku ryhmän jäsen on vaikka mummolassa
joutunu syömään kukkakaalia sisältävää ruokaa. Ku ihmisetki voi
olla kukkistyrkkyjä.

Me ollaan just aloitettu kampanja, jossa me yritetään saada ra-
vitsemusoppaiden kirjoittajat merkitsemään kukkakaalin ravintoar-
vot oikein, eli tosi epäterveellsiks. Ku se kukkis on kaiken lisäks tosi
epäterveellistäki.
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Taide-elämys

”Mitähän näissäkin teoksissa pitäisi nähdä?” Ville oli Kiasmassa kat-
somassa nykytaidetta.

Yhdessä näyttelyssä oli tyhjä halli, jonka seinään oli raapu-
tettu tekstiä. Taiteilija ei tuonut mitään näyttelyyn vaan vei
näyttelytilasta pois. ”Mitä järkeä tässäkin on?” Ville ajatteli.

”Ehkä pikkuriikkinen eliitti näkee teoksissa jotain”, Ville ajat-
teli. ”Ehkä taidealan koulutus auttaisi, mutta eivät nämä tavallista
ihmistä puhuttele.”

Ville muisteli Tony Halmetta. Tämä oli suunnitellut vääntävänsä
tortut Kiasman nurkkaan. Mammat ihastelisivat, että onpa hienoa
taidetta.

Lopulta Ville tajusi: Nykytaide oli saanut hänet tuntemaan, että
hänet oli suljettu ulos jostain hienosta, ja tämä ulossulkemisen koke-
mus oli aidompi taide-elämys kuin mitä yksikään teoksia ymmärtävä
olisi pystynyt saamaan.

Kutsunnoissa

”Jaahas. Reino Hakkarainen. Te olette papereidemme mukaan
käynyt aikoinaan siviilipalveluksen.”

”Pitää paikkansa.”
”Nyt meidän pitäisi sijoittaa teidätkin jonnekin tätä Venäjän

Suomeen kohdistunutta hyökkäystä tarjumaan. Että miten on?
Löytyykö Hakkaraiselta taisteluhaluja, vai sijoitetaanko mies suo-
raan rangaistuspataljoonaan?”

”Kuulkaas kun minä olen elänyt peruspäivärahalla viimeiset
kymmenen vuotta ja saanut rahaa sossustakin sitä täydentämään.”

”Ja meinasitte lusmuta tästäkin sodasta?’
”Ei kun sitä minä vaan, että Venäjällä sosiaaliturva on heikompi

kuin Suomessa, että jos tässä Venäjän vallan alle joudutaan, niin
minähän menetän toimeentuloni. . . .”

”Niin?”
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”Että kyllä minä suomalaisen sosiaaliturvan puolesta olen valmis
taistelemaankin.”

”Sittenhän me sijoitamme Hakkaraisen suoraan eturintamalle.
Suomalaisen sosiaaliturvan puolesta!”

”Suomalaisen sosiaaliturvan puolesta!”

Paluu luontoon

Mirka tanssi, vaikka jäsenet olivat kipeitä. Askel vain seurasi toista.
Janne rummutti tahtia.

Mirka oli tanssinut ja Janne rummuttanut jo kuukauden. He
olivat pitäneet vain lyhyitä ruoka- ja nukkumataukoja. Kummankin
lihaksiin sattui, ja olo oli uupunut. ”Jos tämä ei lepytä jumalia niin
ei sitten mikään”, Janne sanoi rummutuksen lomassa.

Kuukautta aiemmin. . .
”Teknologinen elämäntapa on kapeakatseinen ja tuhoaa maapal-

lon. Ajattele nyt ilmastonmuutosta.”
”Pitää palata alkuperäiskansojen elämäntapoihin.”
”Kuinkas alkuperäiskansat ratkaisivakaan ongelmat ilmaston

kanssa?”
”He tanssivat sadetanssin.”

Mirka lopetti tanssimisen. Ei enää pystynyt. Hän lysähti lattialle
istumaan. Jannen rumpukin vaikeni saman tien.

”Jos tämä ei pysäytä ilmastonmuutosta, niin kokeillaan seuraa-
vaksi ihmisuhria”, Mirka päätti.

Sodan todellisuus

Kateryna luki 60-luvulla kirjoitettua futurologian kirjaa, joka lupaili
ihmiskunnalle mahtavaa tulevaisutta. Teknologinen kehitys oli vielä
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lapsenkengissään, ja sen jatkuttua miljoonia vuosia ihmisestä tulisi
käytännössä kaikkivoipa.

Samalla Venäjän pommit putosivat Kiovaan, kaupunkiin, jossa
Kateryna kirjaa luki. Auvoisat tulevaisuudennäkymät tarjosivat ter-
vetulleen, mutta lyhyen pakohetken sodan todellisuudesta. Nykyhet-
ken ahdistaessa paras lääke oli miljoonien vuosien perspektiivi.

Samalla Katerynasta tuntui, että hänet oli jätetty ulos. Maail-
ma kehittyi, mutta Ukrainaa parhaillaan pommitettiin takaisin kivi-
kaudelle. Ehkä Katerynan kohtalo olisi kuolla pommeihin, eikä hän
näkisi kehitystä.

Kateryna ajatteli länsimaisia tiedemiehiä, jotka parhaillaan
veivät kehitystä eteenpäin. Länsimaat eivät kuitenkaan eskalaation
pelossa uskaltaneet ryhtyä sotilastoimiin Ukrainan puolesta. Ukrai-
na oli uhrattavissa.

Suunnittelija

Jonne oli kristitty tietokonepeluri, joka oli aloittanut pelaamaan uut-
ta peliä.

”Käännyn kulman taakse. Ei kai siellä voi mitään tosi pahaa olla.
Tämä on vasta ensimmäinen taso.”

Jonne tiesi, että pelit oli suunniteltu niin, että ne vaikeutuivat
samaa tahtia pelaajan taitojen kanssa.

”Energia on vähissä. Tuosta ikonista varmaan saa lisää.”
Jonne tiesi, että pelit oli suunniteltu niin, että haasteet oli

mahdollista voittaa.

Jonnen äiti usutti Jonnen tietokoneen äärestä metsälenkille, mutta
Jonne eksyi.

”Onkohan tuolla kivellä kartta? Metsän on sentään suunnitellut
kaikkivaltias hyvä olento.”

Jonne arveli, että metsä oli suunniteltu niin, että poiskin pääsi.
”Alkaa olla nälkä. Minkähän puun takana on hampurilainen?”
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Metafyysinen Peter Pan

”Monet ajattelevat, että elämä on lähes mahdotonta ilman tarkoi-
tusta, joten elämällä on oltava tarkoitus.”

Ville luki sanat ja ajatteli, ettei päätelmä ollut pätevä. Oli täysin
mahdollista, että jotkut olivat niin kusessa, että elämä oli heille
sietämätöntä ilman tarkoitusta, muttei elämällä silti oikeaa tarkoi-
tusta ollut.

Jumala saattoi Villen mielestä olla tai olla olematta olemassa.
Uskontoja Ville ei silti ottanut vakavasti. Ne olivat sokeita arvauk-
sia Jumalan luonteesta. Jos Jumala oli olemassa, se oli luultavasti
oudompi kuin kukaan uskoi.

Villen vastaukset suuriin kysymyksiin olivat negatiivisia. Mitään
ei voinut sanoa varmasti, ja kaikki oli mahdollista.

Mitä Villelle jäi käteen? Ääretön leikkikenttä, jossa heitellä aja-
tuksia.

Jukka

Elämän tarkoitus on etsiä elämän tarkoitusta.
Nuorena Jukka oli vastannut aina tällä vitsillä, kun joku oli

kysynyt häneltä elämän tarkoitusta. Toistettaessa jotain väitettä
riittävän monta kertaa siihen alkaa uskoa, ja niinpä Jukka oli lo-
pulta omistanut elämänsä elämän tarkoituksen etsimiselle.

Jukka luki uskonnollisia ja filosofisia tekstejä sekä kierteli ympäri
maailman haastatellen ihmisiä koskien elämän tarkoitusta. Oli aina
kohokohta, kun hän pääsi kysymään tätä tiedemieheltä.

Jukka vanheni ja hänen kuntonsa heikkeni. Lopulta etsintä tuotti
tulosta: Jukalle selvisi, että elämän tarkoitus on haalia mahdollisim-
man laaja kokoelma erilaisia pikkukiviä.

Jukka ei kuitenkaan ennättänyt haalimaan kummoistakaan ko-
koelmaa, koska hän kuoli vanhuuteen kuukausi elämän tarkoituksen
selviämisestä.
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Kaksimielisyyksiä

Valle oli kasvanut suljetussa, luontoarvoja kannattavassa yhteisössä,
mutta kahdeksantoistavuotiaana hän päätti tutustua suureen maa-
ilmaan. Hän saikin asunnon, opiskelupaikan ja kavereita. Vallea kui-
tenkin kummastutti, että hänen kaverinsa välillä nauroivat hänen
jutuilleen, vaikka hän ei ollut tarkoittanut niitä hauskoiksi. Valle
kysyi asiaa kaveriltaan, ja kaveri kertoi Vallen joskus sanovan vahin-
gossa kaksimielisyyksiä. Eihän luonnonlapsi sellasia tajunnut.

Valle päätti tehdä jotain asialle. Hän luki Urbaanista Sanakir-
jasta kaikki seksiä käsittelevät sanat, ja kaksimielisyyksiä alkoi syn-
tyä hänen päässään ihan viattomista ajatuksista. Ajatteli hän mitä
tahansa, ajatus aina johti seksiin.

Sen jälkeen Valle ei koskaan sanonut yhtään kaksimielisyyttä.
Koska hän ajatteli kaksimielisesti, hän osasi välttää sitä puheessa.

Kuluttaja

Mira tuli töistä ja avasi sähköpostinsa. Sinne oli tullut kattava tarot-
kartoitus hänen elämästään. Se oli maksanut paljon, mutta se antoi
Miralle uusia perspektiivejä.

Seuraavana iltana olisi energiahoito, ja sitä seuraavana Sydämen
ääni -kurssi. Viikonloppuna olisi kehollinen retriitti.

Mira oli ollut kyllästynyt yhdeksästä viiteen -rutiiniin. Hän oli
ajatellut, ettei elämä voisi olla pelkästään sitä, ja hän oli halun-
nut vapautua siitä. Mira oli alkanut tutustua henkisiin kursseihin ja
terapioihin. Ne toivat elämään sisältöä toisin kuin oravanpyörässä
juokseminen.

Miralla ei enää ollutkaan yhdeksästä viiteen -työrutiinia. Nyt
hänellä oli yhdeksästä kahdeksaan -työrutiini. Hänen piti ansaita
rahaa, että hän sai kaikki kuluttamansa henkiset palvelut maksettua.
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Lampunvaihdin

Haastattelija: Tomi Slarbaneva, olette siis suunnitellut lampun-
vaihtimen.

Tomi: Tässä se on. Sen päälle voi nousta seisomaan, niin yltää vaih-
taa kattolampun.

Haastattelija: Tuohan on tuoli.

Tomi: Ei. Tuolin käyttötarkoitus on se, että sillä voi istua. Tämän
lampunvaihtimen käyttötarkoitus on kattolamppujen vaihta-
minen.

Haastattelija: Siinähän on selkänojakin.

Tomi: Ei se ole selkänoja vaan tuenotin. Selkänojan tarkoitus on
se, että siihen voi nojata selällä. Tuenottimesta taas voi ottaa
tukea, kun lampunvaihtimen päälle nousee seisomaan.

Haastattelija: Tuohan on ihan samanlainen kuin nämä tuolit, joil-
la me istutaan.

Tomi: Samalta tehtaan linjastolta tuolit ja lampunvaihtimet tulee.
Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin tehdään tuoleja,
ja tiistaisin ja torstaisin lampunvaihtimia.

Sielunvaeltelija

”Me ollaan kaikki täällä oppimassa”, luennoitsija sanoi. ”Jokainen
ihminen syntyy oppimaan jonkun läksyn.”

Kuuluisa rajatieteilijä oli tullut Kuopioon luennoimaan, joten
Petra lintsasi lukion matematiikantunnilta ja oli tullut kuunte-
lemaan luennoijaa. Petra oli kiinnostunut tarotkorteista, energia-
kristalleista ja sellaisesta, mutta tähän mennessä hän oli oppinut
pelkästään kirjoista ja kaveriltaan, joka oli myös aloittelija. Niinpä
rajatietopiirien tähden luento sielunvaelluksesta oli houkuttanut.
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”Tässä elämässä teillä kaikilla on joku läksy”, luennoitsija jatkoi.
”Ja seuraavassa elämässä toinen läksy. Ja sitä seuraavassa taas joku
muu. Se on ihmiskunnan evoluutiota.”

Petra ajatteli, että tässä elämässä hän oppisi tarotkorteista, ener-
giakristalleista ja sen semmoisesta. Matematiikan oppiminen saisi
jäädä johonkin tulevaan elämään.

Ihmisten ymmärtäjä

Mä kiinnitin huomiota, että multa hävis kalsareita makuuhuoneen
lattialta. Mä aloin miettiä, että mistähän se johtuu. Sit mä ka-
toin South Parkkia, ja siitä mä hokasin sen. Kalsaritontut käy yöllä
pöllimässä kalsareita! En ole kalsaritonttua vielä nähnyt livenä, mut-
ta siitä sen on pakko johtua.

Kyllä mä ymmärrän niitäkin, jotka ei kalsaritonttuihin usko, kun
voihan se olla pelottava ajatus, että jotkut tontut liikkuu öisin mak-
karin lattialta. Monelta varmaan menee maailmankuva uusiks, ja
kyllä mä ymmärrän, että siinä esiintyy muutosvastarintaa. Kun voi-
han se pelottaa, että joutuu luopumaan tutuista ja turvallisista aja-
tuksista. Kun ihmiset nyt yleensä on niin turvallisuushakusia ja ha-
luaa pitäytyä vanhoissa kaavoissa.

Vajakki-Veijo

Savukoskella nuoret miehet olivat istumassa iltaa.
”Kaikki täällä harrastaa metsästystä”, Markus sanoi.
”Minä en”, Vajakki-Veijo vastasi.
”No sinä oletkin sinä”, Markus tiuskaisi, ja muut pojat

nyökyttelivät.
Markus ihmetteli, kuinka tyhmä Vajakki-Veijo oli. Eikö se

idiootti ymmärtänyt, että kun puhuttiin siitä, millaisia kaikki ovat,
se ei koskenut häntä.
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Syksyllä Markus lähti Helsingin yliopistoon opiskelemaan matema-
tiikkaa.

”Ylösalaisin käännetty A on kaikki-kvanttori”, luennoitsija sanoi
ensimmäisellä luennolla. ”Se tarkoittaa, että väite pätee kaikilla x.”

Markus viittasi. ”Tarkoittaako se, että väite pätee ihan kaikilla
x, vai voiko olla yksittäisiä poikkeuksia?”’

”Väite pätee ihan kaikilla x.”
Seuraavana päivänä Markus keskeytti opintonsa. Hän ei Vajakki-

Veijon logiikkaa opiskelisi.

Autokisa

”Tässä sulle pikkuauto.”
”Kiitti.”
”Otetaan autokisa. Maali on tuolla, missä parketti muuttuu muo-

vimatoksi.”
”Okei.”
”Mut ollaan silleen, että se, joka on viimeisenä maalissa voittaa.

Mut koko ajan pitää liikuttaa autoa eteenpäin.”
”Selvä.”
”N Y T Nyt.”
”Hei, sä et liikuta sun autoo.”
”Liikutampas. Mutta niin hitaasti, että sitä ei huomaa.”
”Ei se oo mahdollista.”
”Onpas. Kellon minuuttiviisariki liikkuu koko ajan, vaikka sitä

ei huomaa.”
”Ömm ömm.”
”Hei nyt sä ite pidät autoo paikallaan, vaikka äsken valitit siitä

mulle.”
”Ei kun mä liikutan niin hitaasti, että sitä ei huomaa.”
”Etkä liikuta. Ihan selvästi pidät autoo paikallaan.”
”Sä ite pidät autoos paikallaan.”
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Sillä heidän kaltaistensa on Jumalan val-
takunta

Ville 8v ja Siiri 7v olivat juuri tulossa kirkosta.
”Pappi sano, että Jeesus sipisi Pyhästä Hengestä. Miksei Jeesus

puhunut normaalisti?”
”No kato ku oli niitä fariseuksia ja kirjanoppineita. Niiden mie-

lestä kaikkien olis pitäny olla juutalaisia, eikä Jeesus niiden mielestä
olis saanu opettaa kristinuskoa.”

”Ja nekö ei sit kuullu, ku Jeesus vaan sipisi?”
”Se on vaan semmonen vertauskuva. Ei se oikeesti sipissy, mut

kuiteski opetti salaa.”
”Ja sitkö fariseukset ja kirjanoppineet ei tienny, että Jeesus opet-

ti kristinuskoa?”
”Ei ne aluks tienny, mutta kyllä ne lopulta sai tietää.”
”Suuttuko ne sit tosi pahasti?”
”Joo, ne suuttu niin pahasti, että ne ristiinnaulitsi Jeesuksen.”

Influensserit

Influensseri Alma työnsi yhtaikaa vauvaansa vaunuissa ja naputteli
kantaaottavaa blogikirjoitusta.

Influensseri Bertta tuli vastaan ja paheksui kovaan ääneen sitä,
ettei influensseri Alma antanut täyttä huomiota lapselleen.

Influensseri Cecilia oli kuullut influensseri Bertan paheksunnan ja
kirjoitti blogiinsa tekstin, jossa hän paheksui ihmisiä, jotka jakelevat
kadulla neuvoja tuoreille äideille.

Influensseri Daniela luki tuohtuneena influensseri Cecilian blogi-
kirjoituksen ja kirjoitti paikallislehteen kolumnin, jossa hän paheksui
sen paheksumista, että tuoreille äideille annettiin neuvoja.

Influensseri Emilia luki influensseri Danielan kolumnin tuohtu-
neena ja kirjoitti Ylen nettisivulle kolumnin, jossa hän paheksui pa-
heksumisen paheksumista.
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Luulette ehkä, että ketju katkesi tähän. Influenssereitahan maa-
ilmassa riittää, joten ketju jatkuu vielä tänäkin päivänä.

Absurdistanin kunnian puolesta

”Vaikka olet osallistunut valtion doping-ohjelmaan, tuloksesi eivät
ole parantuneet toivotusti.”

”Pyydän anteeksi! Aiheutan Absurdistanille häpeää ja häpeän
itsekin.”

”Miesten sarjassa sinulla ei ole mahdollisuuksia olympiamitaliin
neljänsadan metrin juoksussa.”

”Pyydän! Antakaa minulle vielä mahdollisuus. Ei hirttolavaa,
pyydän!”

”Sinulla on vielä mahdollisuus. Tietyt painostusryhmät
länsimaissa ovat runnoneet läpi säännön, että miehet saavat osal-
listua naisten sarjaan jos käyvät läpi tiettyjä lääketieteellisiä
operaatioita. Naisten sarjassa sinulla olisi mahdollisuus pärjätä.”

”Mistähän operaatioista on kyse?”
”Mulkkusi ja kiveksesi poistettaisiin ja saisit silikonitissit. Tie-

tysti sinun pitäisi syödä naishormonia.”
”Ei, pyydän! Älkää poistako mulkkuani. Tahdon pysyä mie-

henä.”
”Sinun tahdollasi ei ole väliä. Velvollisuutesi on toimia Absurdis-

tanin kunnian puolesta.”

Hiilikompensoimista

”Kävin syömässä Hessburgerissa megahampurilaisen.”
”Lihaa. . . eikö siinä ole hirveä hiilijalanjälki?”
”Ei. Hessburgerin hampurilaiset ovat hiilikompensoituja.”
”Miten se toimii?”
”Ugandassa ruokaa laitetaan hiiligrilleissä. On amerikkalainen

yhtiö, joka myy Ugandaan energiatehokkaita hiiligrillejä. Se myy
myös hiilikrediittejä.”
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”Miten Hessburger tähän liittyy?”
”No kun Hessburger on ostanut siltä amerikkalaisyhtiöltä hiili-

krediittejä.”
”Nyt en ihan ymmärrä.”
”Hessburger kompensoi oman hiilijalanjälkensä niillä

päästövähennyksillä, joita energiatehokkaat hiiligrillit saavat
aikaan Ugandassa.”

”Siis me Suomessa voidaan syödä hyvällä omallatunnolla hampu-
rilaisia, koska Ugandassa käytetään energiatehokkaita hiiligrillejä?”

”Niin.”
”Eihän tuossa ole mitään logiikkaa.”
”Unohdat yhden asian.”
”Minkä?”
”Hessburger on palkannut myös ugandalaisen poppamiehen, joka

rituaaleillaan muuttaa ne hiiligrillien päästövähennykset suomalais-
ten hampurilaisten päästövähennyksiksi.”

Ambivalenttia

Pikku-Ville sai puumiekalla osuman kaverinsa Heikin rintaan. Heikki
teeskenteli kaatuvansa kuolleena. Ville tiesi, että se oli leikkiä, ja
kohta alkaisi uusi miekkailumatsi Heikin kanssa.

Ville oli kymmenvuotias, mutta silti hän oli jo päättänyt, että
vanhempana hän menisi sivariin armeijan sijaan. Isoveljensä puheis-
ta hän oli ymmärtänyt, että armeijassa kaikki olivat epäystävällisiä.
Mitä muuta voisikaan odottaa instituutiolta, joka oli olemassa so-
dankäyntiä varten? Sodankäyntileikit olivat hauskoja, mutta kuusi
kuukautta instituutiossa, joka oli olemassa tappamisen takia ei ollut
Villeä varten.

Isoisällä oli kivääreitä ripustettuna seinälle katon rajaan. Vierail-
lessaan isoisällä Ville unohtui usein tuijottamaan niitä. Aseissa oli
jotain kiehtovaa silloin, kun ne vain roikkuivat seinällä.
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Tervehtimisestä

”Moi.” Spurgun näköinen mies tervehti Manti-mummoa kerrostalon
rappukäytävässä.

”Toivottavasti tuo ei ole talon uusi asukas”, Manti ajatteli. Hän
näytti yrmeää naamaa eikä vastannut moisen hampuusin tervehdyk-
seen.

Mies oli muuttanut taloon. Hän tervehti Mantia aina, ja Manti
jätti vastaamatta tervehdykseen. Mantia ärsytti asua samassa ta-
lossa moisen ihmissaastan kanssa. Vähitellen miehen tervehdykset
muuttuivat pelkäksi nyökkäykseksi. Lopulta mies ei enää tervehti-
nyt.

Kerran Manti meni taidemuseoon. Siellä oli nykytaidetta, josta
Manti ei tajunnut mitään. Näkyvillä olevasta taiteilijan valokuvasta
Manti tunnisti saman spurgun näköisen miehen.

Mantin palatessa kotiin taiteilijaksi paljastunut kulki rap-
pukäytävässä ohi tervehtimättä.

”Mikähän tuokin luulee olevansa”, Manti ajatteli, ”kun se ei edes
tervehdi.”

Itseidentifikaatiosta

”Mites kun mä näin ohjelmassa rukoushetken. Mitä mieltä olette
kreationismista?”

”Rukoushetket ovat vapaaehtoisia. Meillä on täällä sekä Jumalan
luomia ihmisiä että evoluutiossa kehittyneitä.”

”Miten te määräätte, kuka on mitäkin?”
”Itseidentifikaation kautta. Täällä saa identifioitua joko Jumalan

luomaksi tai evoluutiossa kehittyneeksi. Me hyväksytään kumpikin
valinta.”

”Mites, kun mä en usko, että Jumalaa on ylipäätänsä olemassa.”
”Hyi! Nyt sä loukkaat Jumalan luomien itseidentifikaatio-

oikeutta.”
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”Eli täällä pitää uskoa, että on olemassa sellainen Jumala, joka
on luonut Jumalan luomat?”

”Niin, ja jos uskonto ei niin kiinnosta, voi itse omalta kohdaltaan
identifioitua evoluutiossa kehittyneeksi. Kukaan täällä ei saa uskoa,
että evoluution toiminnalle olisi periaatteellisia esteitä.”

Kuminauhafatalisti tekee parannuksen

Kasper uskoi, että kohtalo oli kuminen kahle. Ihminen saattoi pyris-
tellä vastaan, venyttää kahletta, mutta lopulta kohtalo veti ihmisen
omalle uralleen, sitä voimakkaammin mitä enemmän ihminen pyris-
teli vastaan.

”Turha pyristellä kohtaloa vastaan”, Kasper ajatteli. ”Kohtalo
toteutuu joka tapauksessa.” Niinpä hän ei tehnytkään mitään, antoi
vain elämän viedä. Vetelehti työttömänä metafyysisellä tekosyyllä.

Sitten tapahtui käännekohta. Kasper kuuli esitelmän determinis-
mistä.

Hän oppi, että syyn ja seurauksen ketju oli teräksenluja, ja ihmi-
sen vastaanpyristelytkin olivat osa tuota ketjua, joka määräsi hänen
tulevaisuutensa. Ja ihmisen oma tahto ja toiminta olivat keskeisiä
lenkkejä tuossa aikojen alusta määräytyneessä syyn ja seurauksen
ketjussa.

Niinpä Kasper alkoi ottaa vastuuta elämästään.

Lasten suusta kuulee totuuden

”Olispa kiva, jos joulupukki ja joulutontut olis oikeasti olemassa.”
Pikku-Ville oli vuotta aiemmin saanut selville totuuden joulupukis-
ta. ”Vois hyökätä nopeasti ikkunan eteen ja nähdä vilauksen tark-
kailevasta tontusta.”

Pikku-Villen setä Humanisti-Heikki oli heillä kylässä. ”Ovathan
joulupukki ja joulutontut olemassa kulttuurisina objekteina.”

Pikku-Ville innostui. Ehkä sittenkin... ”Ai ovat!”
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”Kun lapset uskovat tarkkaileviin tonttuihin, se saa heidät
käyttäytymään paremmin, ja ajatus joulupukista saa ihmiset osta-
maan lahjoja toisilleen. Joulupukilla ja joulutontuilla on kulttuuris-
samme oikeaa vaikutusta.”

Pikku-Ville pettyi. Ei tuollainen olemassaolo kulttuurisina objek-
teina nyt ihan aidolta ja oikealta olemassaololta kuulostanut. Tuskin
tontut niin paljoa olivat olemassa, että niistä näkisi vilauksen, kun
hyökkäisi yllättäen ikkunan eteen.

Paradoksi

Ville selaili Pariisin matkaopasta. Ajatus Eiffel-tornin näkemisestä
ja viinin siemailemisesta katukahviloissa kiehtoi häntä. Ehkä pitäisi
käydä Pariisissa.

Esimakuna Pariisista Ville alkoi lukemaan filosofian kirjaa. Siinä
kyseenalaistettiin ulkomaailman olemassaolo. Ehkä kaikki mitä ha-
vaitsimme, olikin vain mielen tuottamaa harhaa. Ville pohti kysy-
mystä ja totesi, ettei hän pystyisi antamaan argumenttia, joka va-
kuuttaisi skeptikon ulkomaailman olemassaolosta.

Ville tiesi, että Pariisi oli olemassa. Siellä asui luotettaviakin ih-
misiä, ja tieto kaupungin olemassaolosta oli kiirinyt matkaoppaaseen
luotettavia kanavia pitkin. Ville kuitenkin joutui myöntämään, et-
tei hän tiennyt ulkomaailman olevan olemassa. Tällaiset kysymykset
ratkaistiin filosofisin argumentein, eikä sellaista ollut tarjolla. Tämä
siitäkin huolimatta, että Pariisin olemassaolo edellytti ulkomaailman
olemassaoloa.

Unelma

”Äiti”, pikku-Markus sanoi ”Minusta tulee isona kuuraketin kuljet-
taja.”

”Sepä hienoa.” Äidin mielestä lapsella oli hyvä olla jo viisivuoti-
aana tavoitteita.
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Tuli päivällisen aika. ”Nää vihannekset on pahoja”, Markus sa-
noi.

”Astronautit, kuuraketin kuljettajat, syö aina kaikki vihannek-
set”, äiti sanoi.

Pikku-Markus oli päättänyt, että hänestä tulee kuuraketin kul-
jettaja, joten hän söi vihannekset. Äiti tajusi löytäneensä taika-
avaimen, jolla Markuksen sai tottelemaan.

Seuraavana päivänä tehtiin automatka mummon luokse, ja Mar-
kus alkoi hötkymään autossa pitkästyneisyyttään.

”Astronautit matkustaa pitkiä matkoja. Niinpä he jaksavat istua
autossa.”

Markus sai äidin kommentista taas lisävoimaa istua
kärsivällisesti.

Niin äiti sai kasvatettua Markuksesta kiltin ja kuuliaisen, mutta
ei tästä tullut kuin taksikuski.

Ajattelusta

Iltakävelyllä luonnostelen mielessäni matematiikan väitöskirjaani.
Olen juuri keksinyt uuden käsitteen. Näen sieluni silmin kolmioi-
ta ja tetraedrejä, sen kuinka niiden on käyttäydyttävä, että ne
toteuttavat uuden käsitteeni. Kolmiot ja tetraedrit tanssivat mie-
lessäni, vääntyen hiukan ja jakaantuen pienemmiksi kolmioiksi ja
tetraedreiksi. Näen, että saan käsitteeni avulla yleistettyä paria teo-
reemaa kuten minun tarvitsee.

Kotona istun työpöytäni ääreen. Vasta tässä vaiheessa alan miet-
tiä eksaktia määritelmää käsitteelleni. Kirjoitan kaksi pykälää pa-
perille ja totean, että jos funktio toteuttaa ne molemmat, se vastaa
intuitiotani käsitteestäni.

Vielä tarvitaan nimi käsitteelle. Olisiko coplanar map ihan
tyhmä? Ei, olkoon coplanar map.

Ja lingvistit vielä kehtaavat väittää, että ajattelu tapahtuu kie-
lessä.
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Pelottava ajatus

Markus katsoi telkkarista entisen Lestovan todistajan haastattelua.
Tämä kertoi lapsuuskokemuksistaan seurakunnassa.

”Meille opetettiin, että hyvät ihmiset pääsevät kuoltuaan taivaa-
seen, mutta Jumala tuhoaa syntiset kuoleman jälkeen olemattomiin.
Ajatus olemattomuudesta pelotti minua. Aina, kun mielessäni kävi
ajatus, että voisi esimerkiksi varastaa karkkia, heti iski pelko. Juma-
la näkee ihmisten ajatuksetkin, ja hän voisi rangaista minua synnil-
lisestä ajatuksesta olemattomuudella kuoleman jälkeen. Oli ahdis-
tavaa, kun koko ajan piti hävetä ja pelätä normaaleja ajatuksiakin.
Olin varma, että olin niin huono ihminen, etten saisi ikuista elämää.”

Markus muisteli omaa lapsuuttaan. Hänet oli kasvatettu ateis-
tiksi, ja hän oli aina pitänyt kuolemanjälkeistä elämää höpöjuttuna.
Elämä oli tässä. That’s it.

Emergenssi

”Mites sun emergenssillä menee?”
”Millä?”
”Emergenssi on just se, mikä tekee meistä henkisiä olentoja. Il-

man sitä olis vain materiaa, mutta emergenssi nostaa tietoisuuden
ja henkisyyden materiasta.”

”Onpa kiinnostavaa.”
”Kaikki päihteet on tosi pahaks emergenssille, kun ne vaikuttaa

mielentiloihin molekyylitasolla.”
”No onneks juon vain mietoja.”
”Mä olen alkanu antaa emergenssiterapiaa, joka yhdistelee

itämaista ja länsimaista mielenfilosofiaa. Mä voin antaa ilmasen
näytteen emergenssimeditaatiosta.”

”Hei kokeillaan ihmeessä.”
”Sulje silmäs, tyhjennä mieles ja keskity puhtaaseen, emergent-

tiin tietoisuuteen. Sano ommmmm. . . .”
”Ommmmm. . . ..”
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”Eiks heti tunnu, että emergenssi vahvistuu?”
”No kyllä vähän tuntuu. . . .”
”Mut hei, tuu mun emergenssiterapiaan, niin saadaan sun emer-

genssiasiat kuntoon. Vain 100 euroa tunti.”

Eskapisti

”Miten minä saan peruspäivärahan ja toimeentulotuen riittämään?”
Markus ajatteli. Toimeentulo oli tällä yhdistelmällä muutenkin tiu-
kassa, mutta nyt Ukrainan sota oli nostanut ruuan hinnan pilviin.
Vuokrakin pitäisi maksaa. Ahdistavat ongelmat pyörivät Markuksen
päässä.

Lopulta Markus totesi, ettei hän keksisi ratkaisua heti ja avasi
Platonin kirjan. Hän oli hakenut sen kaupunginkirjastosta edellisenä
päivänä. Onneksi yhteiskunta tarjosi tämän eskapismin muodon il-
maiseksi.

Markus alkoi lukea Platonin argumentaatiota. Hänen mie-
leensä tuli vasta-argumentteja Platonin väitteille, sekä vasta-vasta-
argumentteja omiin vasta-argumentteihin. Arjessa eläminen sekä eri-
tyisesti arkimurheet ajoivat ajattelun ahtaaseen nurkkaan. Markus
ei ollut varma, oliko filosofiassa mitään tolkkua, mutta ainakin se
antoi ajatuksille tilaa hengittää, tilaa liitää sfääreissä.

Do your own research

”Liskoihmiset hallitsevat salaa maailmaa”, Joni luki eräältä keskus-
telupalstalta. Sama keskustelija lisäsi: ”Ei kannata uskoa, mitä val-
tamedia syöttää vaan ottaa asioista itse selvää. Do your own re-
search.”

Joni ryhtyi ottamaan asioista selvää. Yliopiston ensimmäisten
kurssien kirjat olivat sopivia lähteitä, koska ne olivat luotettavia,
mutta silti riittävän kansantajuisia.

675



Lukemalla nisäkkäiden evoluutiosta Jonille selvisi, että ta-
salämpöisillä eläimillä oli vaihtolämpöisiä nopeampi aineenvaihdun-
ta. Ne tarvitsivat enemmän ravintoa, mutta toisaalta ne myöskin
olivat aktiivisempia, mikä mahdollisti ravinnon runsaamman hank-
kimisen. Lukemalla ihmisen biologiaa Jonille selvisi, että ih-
misälykkyyden mahdollistavat aivot vaativat paljon ravintoa, mikä
oli mahdollista vain tasalämpöiselle.

Joni oli tehnyt oman tutkimuksensa. Vaihtolämpöisenä älykäs
lisko oli mahdottomuus.

Vallat ja väet

Runsaan sahdinjuonnin jälkeen Kouta lähti pihalle keventämään
oloaan, mutta oven ulkopuolella hän kompastui lylyyn ja kalhuun.
”Hemmetin maahiset ovat taas käyneet siirtelemässä suksia”, Kouta
kirosi.

Koudan mielessä kävi, että oli olioita, joihin törmäsi useimmin
väsyneenä tai humalassa. Kerran hän oli ollut rättiväsyneenä kah-
den vuorokauden taivalluksesta palaamassa eräsaunalle, kun hän oli
nähnyt pimeässä metsässä haltijoiden valojen tuikkeen, ja jopa kuul-
lut näiden ilonpitoa. Kerran hänen ollessaan vatsakivuissa pilaantu-
neen sieniaterian jälkeen, tonttuja oli juossut siellä täällä.

”Eivät uskalla kohdata raavasta miestä täysissä voimissa”, Kouta
ajatteli. Kontio oli toista. Kerran kontio oli tullut metsässä vastaan
Koudan ollessa voimissaan, ja Kouta oli saanut sen hengiltä.

Taikuri

Olen valinnut elämänasenteeni symboliksi tarotkortti Taikurin.
Seinälläni on suurennos Rider-Waite -tarotpakan kortista, jossa
taikuri seisoo edessään neljä nykynoituuden pyhää esinettä, sau-
va, malja, miekka ja pentagrammi. Taikurin pään yläpuolella on
ääretönmerkki.
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Taikuriin liitetään yleensä nokkeluus, kommunikaatiokyky sekä
jumalallinen inspiraatio. Kortti on suuren arcanan ensimmäinen, ja
häneltä puuttuu viisautta. Se kehittyy vähitellen suurta arcanaa ede-
tessä. Sopii minulle, arvostanhan nokkeluuden viisautta korkeam-
malle. Minulle kortti symbolisoi älyllistä leikkisyyttä.

Älyllistä leikkisyyttä pääsen ilmentämään työssäni lahjakkaiden
nuorten matematiikkakilpailuvalmentajana. Yritän laittaa heidän
harjoitustehtäviinsä paljon pelien analysointitehtäviä. Älyllinen leik-
kisyys on myös ohjenuorani novelleja kirjoittaessani, joskin va-
ron dogmaattisuutta tässäkin suhteessa. Ennen kaikkea, tapani
keksiä sanaleikkeihin perustuvia puujalkavitsejä ilmentää taikuri-
asennetta.

Järkevän kapinoinnin malli

Jarno oli kyllästynyt maailman menoon. Pakolaisten hyvinvointi
oli päättäjille tärkeämpää kuin oman kansan pärjääminen. Naiset
jylläsivät yhteiskunnassa, olivat päässeet pääministeriksikin, mutta
siitä huolimatta he valittivat naisten väheksyntää. Kyllä suomalai-
nen heteromies oli oikeasti se pahnanpohjimmainen, erityisesti Jar-
non kaltainen työtön. Naispuoliset kolumnistit känättivät ihan taval-
lisista käytöstavoista ja vaativat ihme kommervenkkejä normaaliin
vuorovaikutukseen.

Jarno kirjoitteli mielipiteitään nettiin. Hän sai vastaansa hen-
kilöhyökkäyksiä, joissa häntä syytettiin rasistiksi ja sovinistiksi.
Asiatasolla keskustelua ei syntynyt.

Maltillinen kapinointi ei siis johtanut mihinkään. Se rinnastettiin
ääri-ilmiöihin, ja tämä rinnastus oli tuhonnut järkevän kapinoinnin
mallin. Niinpä Jarno tutki ääriajattelua ja sortui uskomaan Illumi-
natin maailmanvaltaan, rokotesalaliittoihin, 5G-tukiasemien korona-
levitykseen ja litteään maahan.
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Äänikirja

Etsin kirjaston hyllystä Kafkan novellikokoelman, ja tarkastin
sisällysluettelon. Kyllä, tässä kirjassa oli novelli Muodonmuutos, jon-
ka halusin lukea.

Kirjaston lukusalissa oli hiirenhiljaista. Kaikki yrittivät olla tuot-
tamatta melua niin, etteivät häiritsisi kanssalukijoitaan. Valitsin va-
paan pöydän salin takaosasta ja istuuduin.

Kun laskin Kafkan kirjan pöydälle, kuului valtava paukahdus.
Kuin olisin läimäissyt kirjan pöydälle. Lukusalissa olijat vilkaisivat
taaksepäin, mutta heidän huomionsa palasi heidän kirjoihinsa.

Katsoin sisällysluettelosta, että Muodonmuutos alkaa sivulta 104
ja aloin selata oikeaa kohtaa. Kuului ihan mielettömän kovaääninen
sivujen kahina. Jatkoin selaamista, vaikkei se ihan korrektilta tun-
tunutkaan.

Kaikki kääntyivät katsomaan minua ja lehahdin punaiseksi.
Häpeissäni sopersin: ”Anteeksi, tämä taitaa olla sellainen äänikirja.”

Tulkintaa

”Vittu en minä enää jaksa”, Jaska sanoi. ”Lähetetään painoon.”
”Ok”, pienen kustannusyhtiön pomo ja ainoa työntekijä vastasi.

”Jaakko Heinoselta on ilmestynyt romaani Ilma-Uksia”, kirjallisuus-
kriitikko luennoi. ”Siinä on joitain todella mielenkiintoisia kohtia.”

”Kuten esimerkiksi tämä: Risto pahstui Heidin sanomisista.
Pahstui on mielenkiintoinen sana. Vähän karjalaishenkinen. Kirjaili-
ja varmaan haluaa sanavalinnallaan kiinnittää lukijan huomion kar-
jalan kielen asemaan. Ja sana on vähän kuin pahastui, mutta hiu-
kan lyhennetyssä muodossa, joten voimme vetää sen johtopäätöksen,
että Risto ikään kuin pahastui, mutta ei kuitenkaan aivan kunnolla.”

”Heinonen kirjoittaa myös: Risto kävi tupkalla. Tässä kirjailija
viittaa siihen, että Risto ei myönnä itselleen polttavansa. Hän var-
maan kokee sen häpeälliseksi.”
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Massakääntymys

”Jumalan olemassaolosta ei ole mitään todisteita.” Jorma oli käynyt
läpi kaikki argumentit Jumalan olemassaolon puolesta, eikä mikään
vakuuttanut. ”Ihmismieli on aika satunnainen asia universumissa,
ja mielen kohottaminen universumin keskeiseksi voimaksi on pahim-
manlaatuista antroposentrismiä.”

Jorma ihmettelikin, miksi niin suuri osa hänen kanssaihmi-
sistään uskoi Jumalaan, vaikka kiviennosteluargumenttikin oli kek-
sitty. Ateistina Jorma tunsi olonsa orvoksi.

Sitten homojen oikeudet tulivat muotiin. Kaikki alkoivat kan-
nattaa niitä lukuunottamatta kirkkoja, jotka pysyivät vanhoillisella
linjalla. Yhtäkkiä oltiin tilanteessa, jossa Jorma oli ateistien ja ag-
nostikkojen ympäröimä.

Kaikesta huolimatta Jorma tunsi olonsa orvoksi. Muita tuntui-
vat homojen oikeudet kiinnostavan enemmän kuin kiviennosteluar-
gumentit tai pohdiskelut koskien sitä, oliko mieli satunnainen ilmiö
maailmankaikkeudessa.

Syntymäaika

”Fiktiiviset oliot ovat olemassa ihmisten ajatuksissa”, ensimmäinen
filosofi sanoi. ”Bilbo Reppuli syntyi, kun Tolkien alkoi ajattelemaan
häntä.”

”Tuo on luojakeskeistä”, toinen filosofi sanoi. ”Hahmot ovat lu-
kijayhteisön omaisuutta. Bilbo Reppuli syntyi, kun hänestä kertovia
kirjoja alettiin lukea.”

”Ajatukset ovat häilyviä”, kolmas filosofi sanoi. ”Bilbo Reppuli
syntyi, kun Tolkien laittoi hänestä tietoja paperille.”

”Fiktiiviset olennot eivät ole olemassa”, neljäs filosofi sanoi.
”Mikä ei ole koskaan ollut olemassa ei ole koskaan syntynytkään.”

”Bilbo Reppuli on olemassa ideana”, viides filosofi sanoi. ”Ideat
ovat ikuisia. Bilbo Reppulin idea on ollut aina olemassa.”
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Tällöin fantasiakirjallisuusfani puuttui puheeseen: ”Bilbo Rep-
puli syntyi 22. syyskuuta vuonna 2890 kolmatta aikaa.”

Captain Obvious

Matemaatikot keskustelivat kahvipöydässä. Puheena oli topologia.
Yhtäkkiä eräs matemaatikoista sanoi: ”Ympyrän ensimmäinen ho-
mologiaryhmä on kokonaislukujen ryhmä.”

Tällöin matemaatikko Mutikainen totesi: ”Captain Obvious!”
Kaikki hörähtelivät. Kaikille paikallaolijoille oli itsestäänselvää,

että ympyrän ensimmäinen homologiaryhmä on kokonaislukujen
ryhmä, eikä sitä olisi tarvinnut sanoa ääneen.

Kahviteltuaan Mutikainen lähti filosofian luennolle. Hän taisteli
fakkiutumistaan vastaan.

Wittgenstein kuunteli G. E. Mooren filosofian luentoa. Moore heilut-
teli kättään silmiensä edessä. Sitten hän sanoi vakuuttavalla äänellä:
”Tiedän, että tässä on käteni.”

Wittgenstein ajatteli, että Moore oli juuri rikkonut kielenkäytön
sääntöjä. Wittgenstein ei kuitenkaan pystynyt ihan näkemään, mikä
oli Mooren täsmällinen rike. Sen keksiminen vaatisi lisäanalyysiä.

Yleisöstä kuului: ”Captain Obvious!”

Outo tyyppi

Kalle oli kristitty, jota uskonto oli alkanut epäilyttämään. Hän ha-
lusi pelastaa uskonsa, ja niinpä hän luki filosofiaa. Wittgensteiniltä
Kalle oppi, että uskonnolliset kielipelit olivat yhteismitattomia tie-
teellisten kielipelien kanssa, joissa jumalusko kyseenalaistettiin.

Niinpä Kalle pelasi uskonnollisia kielipelejä, joissa väite ”Jumala
on olemassa” oli sallittu siirto. Hän rukoili ja koki pyhyyden koke-
muksia. Hän oli jumaluskossa.
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Vaikka uskonnolliseen kysymykseen ”Onko Jumalaa olemassa?”
saatiin näin myöntävä vastaus, Kalle tajusi, että oli lisäksi olemas-
sa metafyysinen kysymys ”Onko Jumalaa oikeasti olemassa?” On-
ko todellisuus oikeasti sellainen, että perimmäisenä on kaikkivaltias
persoona? Tähän Kalle tajusi joutuvansa vastaamaan kieltävästi.

Niinpä Kalle oli jumaluskossa, vaikkei hän oikeasti uskonut Ju-
malan olemassaoloon.

Minä ja maailma

Minkäkölainen maailmankuva mulla on? No maailma on tosi iso.
Niin iso, ettei millään laitteilla tavoita maailmankaikkeuden toista
laitaa. Sitten maailma on kaaoottinen. Asioita tapahtuu, eikä niissä
näytä olevan järjestystä tai tolkkua. Luontoa vielä fyysikot hanskaa,
mutta kun ihmisillä on eriäviä intressejä, niin kaaoshan ihmisten
maailmasta syntyy. Ja kuten kaaoottiset asiat aina, maailma on tosi
monimutkainen.

Mikäkö on suhteeni tähän maailmaan? Olen pienenpieni valo-
pilkku kaiken tämän kaaoksen keskellä, joka epätoivoisesti yrittää
selvittää itselleen, mitä tolkkua maailmassa on, löytää järjestystä
kaaoksesta. Vajavaisilla kyvyilläni täydellinen onnistuminen on pois-
suljettua. Mutta yritettävä on, koska se on se, mitä matemaatikon
koulutuksella voi tehdä, etsiä järjestystä kaaoksesta.

Tekoälyt

Ville katsoi Netblixistä dokumenttia, joka kertoi go-peliä pelaavasta
tekoälystä. Ville pelasi itsekin gota, mutta Suomen huippupelaajat
voittivat Villen antaen vaikka kuinka paljon tasoitusta. Ville ihaili
Kauko-Idän huippupelaajia, jotka voittivat suomalaiset huippupe-
laajat antaen vaikka kuinka paljon tasoitusta. Nyt tekoäly oli lyönyt
Kauko-Idän huippupelaajat. Ville ei voinut kuin ihailla länsimaista
tiimiä, joka oli kehittänyt tekoälyn.
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Ville mietti lukemaansa artikkelia tekoälystä, joka pelasi Diplo-
macya ihmisen tasolla. Diplomacy vaati pelaajalta sosiaalista juonit-
telua, väliaikaista liittoutumista muiden pelaajien kanssa ja littojen
pettämistä. Ville ei ollut tiennyt, että tekoälyt olivat jo sillä tasolla.

Go-dokumentti loppui, ja Netblix suositteli seuraavaa ohjelmaa.
Pipsa Possu. Kuten go-dokumentti, sekin oli ikärajaton.

Loogis-filosofinen traktori

Konsta oli korpifilosofi. Hän ihmetteli maailman menoa ja kehitteli
ajatuksiaan. Vällillä hän katseli tiedemiesten ja filosofien esitelmiä
YouTubesta.

”Miksi lapsen sanotaan kasvavan pituuden lisääntyessä, muttei
naapurin Hildan kilojen kertyessä?”

Kanssaihmiset naureskelivat Konstan pohdiskeluille. Heitä kiin-
nostivat lähinnä traktorit ja lannotteet. He pitivät filosofiaa haihat-
teluna. Tämä ei kuitenkaan lannistanut Konstaa. Hän pohdiskeli ja
kehitteli ajatuksiaan.

Sitten YouTube -videoissa tapahtui käänne. Yhä enemmän kie-
litietelijät ja filosofit alkoivat julistaa, että ihminen oli älyllinen
olio pelkästään yhteisön jäsenenä. Ihminen ajatteli ympäristöstään
omaksumillaan käsitteillä, ja yksin ihminen oli kuin puhetaidotto-
mat susilapset.

”Mokomat kaupunkilaiset!” Konsta ajatteli. Kiistivät hänen
ajattelijuutensa pelkästään siksi, ettei hän ollut onnistunut
löytämään hengenheimolaisia.

Ajatusansa

Markus oli ateisti, joka oli juuri saanut tietää sairastavansa syöpää.
Hänellä olisi viisi vuotta elinaikaa jäljellä, ja ajatus olemattomuu-
desta kuoleman jälkeen ahdisti häntä.

Niinpä Markus päätti hurahtaa uskoon. Koska hän ei halunnut
hihhuliksi, hän hurahti buddhalaisuuteen. Ajatus jälleensyntymästä
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lohdutti. Häntä odottaisi kuoleman jälkeen ties kuinka monta
elämää. Innokkaasti Markus omaksui buddhalaisuuden opit, ja siinä
mukana opin siitä, että halu elää synnytti jälleensyntymien kierteen,
josta pitäisi vapautua.

Jonkun aikaa sujuikin hyvin. Sitten Markusta alkoi epäilyttää.
Ehkä jälleensyntymiä ei olisikaan. Ehkä ateismi oli sittenkin oikeas-
sa, ja kuoleman jälkeen hän häviäisi olemattomuuteen.

Silloin Markuksen ilme kirkastui. ”Hei! Sehän olisi juuri sitä, mitä
tahdon!”

Uskonnonfilosofi

”Ontologisen Jumaltodistuksen modaaliversiossa on se ongelma”, Ir-
vin Fauninga sanoi tv-debatissa, ”että Jumalan olemassaolon epis-
teemisestä mahdollisuudesta ei seuraa sen metafyysistä mahdolli-
suutta. Tämän takia en enää usko Jumalan olemassaoloon.”

Fauninga oli mediassa kristinuskon puolustajana profiloitunut
uskonnonfilosofi. Nyt hänen vakaumuksensa oli muuttunut.

Kristityiltä alkoi tulvia vihameilejä Fauningalle. Kokivat var-
maan Fauningan pettäneen heidät. Fauninga ajatteli, että vihapos-
tin lähettäjät eivät olleet alun perinkään ymmärtäneet hänen argu-
mentaatiotaan. Olivat vain ajatelleet Fauningan olevan tosi fiksu ja
samaa mieltä kuin he itse.

Ymmärtämättömien samanmielisten fanien laumaa Fauninga ei
ollut koskaan halunnut. Hän oli vain halunnut jakaa uskonnonfiloso-
fiset pohdiskelunsa niiden kanssa, jotka olivat innostuneita ja kyke-
neviä pohdiskelemaan tällaisia asioita.

Hiljainen hiihtäjä

Kuopiossa oli löytynyt ihmisiä hiihtoladulta murhattuna, sukset ja-
lassa. Niinpä Kuopion poliisin eliittimiehenä aloin tutkia murhasar-
jaa.
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Sonnustauduin eräänä lauantai-iltapäivänä toppa-asuun, murhia
täytyi selvästi tutkia incognito, ja hiihdin Pilpan hiihtomajalle.

Ostin kuuman mehun ja istuuduin vapaalle paikalle. Vastapäätä
minua istui mies, jolla oli villapaita ja toppahousut, jalassa monot,
joissa oli vielä laikkuina lunta. Housuihin matchaava toppatakki oli
naulakossa.

”Kiva iltapäivä hiihdellä”, aloitin.
Mies katsoi minua tympeästi sanomatta mitään. Epäilykseni

heräsivät.
”Mä olen Make”, sanoin. Kyseessä oli peitetehtävissä käyttämäni

salanimi.
Mies ei edelleenkään sanonut mitään. Katseli vain seiniä.
”Hyvää mehua”, jatkoin.
Ei edelleenkään vastausta.
Tulin siihen tulokseen, että murhien takana oli hiljainen hiihtäjä.

Arkifilosofiaa

Perhe oli ruokapöydässä syömässä sunnuntailounasta.
Yhtäkkiä Pikku-Markus sanoi: ”Äsken kun istuin potalla, tuli

hemulikakka. Ruuasta tulee ihmisen sisällä kakkaa.”
Äiti hyssytteli Markusta, että ei tuollaiset jutut sovi ruo-

kapöytään.
Markus innostui lisää ja alkoi rallatella: ”Kakkakkakkakkak-

ka. . . ”
Äiti oli filosofiankurssilla kansalaisopistossa, ja niinpä hän päätti

ottaa henkisen pääomansa käyttöön. Hän sanoi vihaisella äänellä:
”Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava.”

Markus säikähti äidin äänensävyä ja meni hiljaiseksi.
Äiti oli tyytyväinen itseensä, kun hän oli löytänyt filosofialle

tällaisen arkielämän sovelluksen. Äiti ajatteli, että oli se Wottgens-
tain, vai kuka se olikaan, ollut viisas mies, kun hän oli sanonut tuol-
laisen asian, josta oli hyötyä lastenhoidossakin.
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Saatanan Tunarit

Saatanan Tunarit -orkesteri oli ensimmäisellä keikallaan. Tämä black
metal -poppoo koostui kitaristi-kirkujasta, basistista ja rumpalista.
Soitto ei kuitenkaan luistanut. Virheitä tuli vaikka kuinka, eikä ryt-
mi ollut niin kiivas kuin olisi odottanut, koska bändin jäsenet eivät
osanneet soittaa riittävän nopeasti.

Orkesteri oli kuitenkin päättänyt olla kaikkien aikojen kovin
black metal -bändi. He nimittäin manaisivat demonin esiin lavalla.
Soitto taukosi, ja bändi kokoontui lavan keskelle rituaaliin. Nuori-
sotalon talonmies oli kuitenkin hutiloinut, ja katosta putosi valaisin
bändin päälle aiheuttaen kolme kuolemantapausta.

Bootleg-nauhoitteet keikasta levisivät kulovalkean tavoin black
metal -piireissä. Kyseessä oli niin kova bändi, että Saatana oli tullut
noutamaan omansa jo ensimmäisellä keikalla.
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Osa II

Raapalesarjoja
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Raapaleväritrilogia

Ruskehtava

Kesä oli ollut poikkeuksellisen kuuma. Hikeennyin työskennellessäni
kasvimaallani. Metsästysmatkat, joita minulla oli ollut tapana har-
rastaa, olivat mahdottomia lämmön takia, joten ruokavalioni jäi kas-
vispainotteiseksi.

Olimme joukko erakoita, jotka olivat asuttanut Diogenesin, pla-
neetan, joka oli autio epävakaan auringon takia. Oli pieni mahdol-
lisuus, että aurinko tulisi yliaktiiviseksi, mutta pidimme riskiä niin
pienenä, että se kannatti ottaa.

Kaikilla Diogenesillä oli radio, mutta sitä käytettiin vain
hätätilanteessa. Yksi ihmisääni radiossa tarkoitti pulassa olevaa ih-
mistä. Kaksi ihmisääntä merkitsi sitä, että jotain oli pahasti vialla.
Kolme yhtaikaista ääntä taas ei voinut tarkoittaa muuta kuin planee-
tanlaajuista katastrofia. Käänsin radion päälle ensimmäistä kertaa
vuosiin ja jäin kuuntelemaan ihmisten sorinaa.

Kellastunut valkoinen

Illasta iltaan istuin radion ääressä. Kurt etsi paperia, jossa kerrot-
tiin maanalaisten onkaloiden sijainti. Planeettamme oli muuttumas-
sa asumiskelvottomaksi auringon kuumuuden takia, mutta maan alla
selviäisimme.
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Planeetallamme oli asunut tutkimusmatkailija, joka oli löytänyt
onkalot ja viestinyt niiden sijainnin Kurtille. Planeettamme asuk-
kaat olivat erakoita, joten ei ollut tiedetty, oliko tutkimusmatkailija
hengissä. Hän ei vastannut radioviesteihin.

Kurtilla oli tapana tulostaa saamansa viestit paperille ja säilöä
ne arkistohuoneeseensa. Koska hän ei ollut järjestelmällinen, pape-
rin löytäminen oli huomattava urakka. Arkistohuone pursui planeet-
tainvälistä tiedemiesten kirjeenvaihtoa. Kurt oli tutkinut vasta pie-
nen osan kirjeistä, mutta hän oli sitkeä. Hän ei luovuttaisi, ei niin
pitkään kuin kirjeitä oli vielä jäljellä.

Jotain keltaisen ja oranssin välimaastossa

Päivä päivältä oli kuumempaa. Yritykset paeta väistämätöntä oli-
vat osoittautuneet turhiksi. Käytimme valtavalierisiä hattuja, jotka
suojasivat meitä välittömältä paistumiselta.

Kotiplaneettani Diogenes, erakoiden asuttama maailma, oli tu-
houtumassa yliaktiivisen auringon takia. Asuttamattomia maail-
mankolkkia oli muuallakin, joten voisi ihmetellä, miksi erakot tar-
vitsivat oman maailman. Muissa maailmoissa erakot tunsivat itsensä
poikkeaviksi. Vaikka Diogenesillä ei tapailtu naapureita, oli lohdut-
tavaa tietää, että parin kilometrin päässä asui aatetoveri.

Erakoiden yhteiskunta oli tuhoutumassa, emmekä voineet va-
kuuttaa ulkomaailmaa yhteiskuntamallimme toimivuudesta. Verrat-
tuna tämän mahdollisuuden menettämiseen henkeni oli yhdente-
kevä.

Ruumiini tuntui olevan tulessa. Vaihtoehdot olivat välitön kuo-
lema tai hidas paahtuminen hengiltä. Poistin hatun ja kohtasin
vääjäämättömän. Nostin palavat silmäni ylös kohti aurinkoa.
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Riivaaja

Riivaaja

”Tuleekohan tuosta touhusta yhtään mitään”, kummitus epäili.
”Hyvinhän tämä näyttää sujuvan”, Reiska tiuskaisi vastaukseksi.
”No onhan tuo nyt vähän...” kummitus jatkoi.
Kummitus oli 1800-luvulla kuollut merimies, joka kulki koko ajan

Reiskan vierellä, muiden ihmisten näkymättömissä ja kuulumatto-
missa. Kummitus kommentoi koko ajan Reiskan tekemisiä negatiivi-
seen sävyyn. Mikä pahinta, kummitus ei koskaan sanonut suoraan,
mikä Reiskan tekemisissä oli vialla, vihjailipa vain epämääräiseen
tyyliinsä. Ja kulki vierellä päätään puistellen, koppalakki päässään
ja piippuaan poltellen.

Kerran Reiska sitten kyllästyi tiukkaamaan kummitukselta pe-
rusteluja ja käski tämän vaieta lopullisesti. Tämän jälkeen kummitus
alkoi vähän väliä kommentoida Reiskan tekemisiä sanoen:

”Tähän minä en taida sanoa yhtään mitään.”

Riivaaja II

Reiska oli ollut elokuvateatterissa katsomassa hyvän kauhuelokuvan
surkeaa jatko-osaa. Vähäisenkin elokuvanautinnon oli tehnyt mah-
dottomaksi se, että hänen kummituksensa oli kommentoinut elo-
kuvaa koko ajan tyyliin ”Enpä taida kommentoida juonen tasoa
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mitenkään” ja ”Enpä taida kommentoida näyttelijäsuorituksia mi-
tenkään.”

Kotimatkalla Reiska hermostui kummitukseen ja käski sitä puhu-
maan suunsa puhtaaksi. Kummitus vastasi kryptisesti: ”Sitä kuusta
kuuleminen, jonka juurella asunto.”

Tämän jälkeen kummitus ottikin tavakseen kommentoida Reis-
kan tekemisiä sananlaskuilla, jotka jotenkin tangentiaalisesti liit-
tyivät Reiskan tekemisiin. Moitteita kommentit tuntuivat ole-
van, vaikka tarkka yhteys sananlaskujen ja Reiskan tekemisten
välillä jäikin epäselväksi. Aina kun Reiska tiukkasi kummitusta se-
littämään, mikä yhteys niillä oli, tämä vastasi:

”Sitä sinun kannattaakin pohdiskella.”

Riivaaja: The Beginning

”Tuo köysi on kierretty vyyhdeksi myötäpäivään”, kivahti kapteeni
Petterson, ”olisi pitänyt vyyhdetä vastapäivään. Teepä uudestaan.”

”Selvä, Kapteeni”, merimies vastasi alistuneesti.
Kapteeni Pettersonin aluksen oli tarkoitus kuljettaa banaane-

ja Etelä-Amerikasta Eurooppaan, mutta matkanteko takkuili. Se
johtui Pettersonin tavasta johtaa alusta. Hän antoi miehistölleen
aluksi ylimalkaisen tehtävänannon. Kun miehistön jäsen oli tehnyt
tehtävän ja Petterson saapui tarkastamaan työn tulosta, Petterson
jälkikäteen täsmensikin tehtävänantoa, ja homma piti tehdä uudes-
taan. Tehtävänannon yhä tarkentuessa tehtävää saatettiin tällä ta-
voin toistaa viisikin kertaa.

Kyllähän miehistö tunnusti kapteenin auktoriteetin, mutta olisi
saanut käyttää auktoriteettiaan jo ensimmäisellä kerralla. Eräänä
myrskyisenä yönä miehistö hermostui Pettersoniin lopullisesti ja
heitti tämän haiden ruoaksi.
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Riivaaja: The Final

Reiska varasi ajan manaajalle. Kuultuaan tästä kummitus totesi
Reiskalle: ”Sinua taitaa kiinnostaa vain oma mielipiteesi. Sinun
kannattaisi kiinnittää vähän huomiota siihenkin, mitä muut sinulle
sanovat.”

Manaaja aloitti rituaalinsa. Se tarkoitti satunnaisten katkelmien lu-
kemista Raamatusta. Riivaajat eivät nimittäin voi sietää Juma-
lan sanaa. Kummituksella oli kuitenkin puolustuskeinonsa. Aina
kuultuaan katkelman se osoitti ristiriitaisuuksia pätkästä. Taktiikka
näyttikin toimivan, ja manaaja ajautui epätoivon partaalle.

Lopulta manaaja otti kirjahyllystään Tuomas akvinolaisen koo-
tut teokset ja alkoi lukea ääneen tämän teologiaa. Vailla yliopisto-
tason opintoja kummitus ei pystynyt osoittamaan akvinolaisen vir-
heitä, ja se häipyi pois olevaisen piiristä.

”Ette taida kumpikaan osata ottaa vastaan palautetta”, kummi-
tus sanoi viime henkäyksellään.

Riivaaja: The Return

Lauri oli jumissa kirjaprojektinsa kanssa. Hän oli niin epätoivoinen,
että hän oli manaamassa henkivaltoja avukseen.

Ulottuvuudestaan kapteeni Petterson seurasi rituaalia. Kynt-
tilät olivat väärää sävyä mustia, eivätkä ne muodostaneet täysin
säännöllistä viisikulmiota. Hän ei voinut vastustaa kiusausta ilmes-
tyä kirjailijapoloiselle.

”Ei tuosta manaamisesta taida tulla mitään. Ryhtyisit mielum-
min helluntailaiseksi”, Petterson sanoi. Liian myöhään hän tajusi
rituaalin onnistuneen.

”Voisitko katsoa tätä luontokuvaustani? En saa siitä tarpeeksi
elävää”, Lauri pyysi.

”Ei luontokuvausta kukaan jaksa lukea. Kirjoittaisit mielummin
romanttista viihdettä naisille. Sellaista, missä on seksikohtauksia”,
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Petterson tuhahti.
Ilta jatkui samoissa merkeissä. Lauri pyysi apua johonkin yksi-

tyiskohtaan, ja Petterson käski hänen tehdä tekstin aivan toisesta
aiheesta.

Riivaaja 2022

Riston isä oli aikanaan manannut kapteeni Pettersonin haamun kom-
mentoimaan kirjoituksiaan. Risto oli harrastelijakirjoittaja isänsä
jalanjäljissä, mutta kukaan ei viitsinyt antaa hänelle palautetta.
Niinpä Risto seurasi isänsä jalanjälkiä manausasioissakin.

”Katsoisitko tätä romanttista novelliani? Naiset varmaan tykkää
tästä.”

”Tähän novelliin sopisi hyvin epäkuolleiden aseman käsittely. Et
tiedäkään, kuinka rankkaa on olla haamu.”

”Entäs tämä scifinovellini sitten? Postapokalyptinen.”
”Täältä Nokian pääkonttorin raunioista voisi nousta haamu, jolla

olis tosi vaikeaa.”
”Entäs sitten tämä filosofinen tutkielmani alkeishiukkasten on-

tologiasta?”
”Tässä vois käsitellä vähän sitäkin tapaa, jolla haamut on ole-

massa. Ja ongelmia, jota se haamuille aiheuttaa.”
Tässä vaiheessa Ristolle oli tullut selväksi, että kapteeni Petter-

sonilla oli agenda.
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Kafil, ainoa
olemassaoleva jumala

Luoja

Kafil katsoi luomustaan huvittuneena. Hänen luomansa olennot oli-
vat vuosituhansien uskonsotien jälkeen saaneet päähänsä, että jokai-
nen voi omalta osaltaan päättää, mikä on totuus jumalten olemas-
saolon suhteen.

Osa luoduista kuvittelikin, että jumala nimeltä Jumala oli
lähettänyt poikansa kuolemaan. Osa taas kuvitteli, että jumala ni-
meltä Allah oli kirjoittanut Koraanin. Löytyi niitäkin, jotka uskoivat
vielä kummallisempiin jumaliin.

Se, että jotkut uskoivat jumalaan nimeltä Jumala ei tehnyt tätä
yhtään todellisemmaksi, eivätkä Allahiin uskovat antaneet jumalal-
leen olemassaoloa. Todellisuudessa jumalista oli olemassa vain Kafil,
eikä kaikkien uskontojensa keskelläkään yksikään Kafilin luomista
olennoista pystynyt arvaamaan totuutta.

Kafil oli tyytyväinen, että oli mennyt luomaan maailmankaik-
keuden. Sen seuraamisessa riitti hupia.
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Jumalan tuomio

”Jumala tuomitsee homouden, esiaviollisen seksin ja
eläimiinsekaantumisen”, yksinäinen mies huusi megafoniin to-
rilla. ”Jos jatkatte näitä syntisiä tapoja, Jumalan tuomio teidät
kohtaa.”

Ohikulkijat pudistelivat surullisina päätään. Heidän mielestään
megafonimies käytti uskontoa väärin, vihan ja suvaitsemattomuuden
levittämiseen. Ohikulkijat olivat varmoja, että uskonnon tuli olla
elämää rikastuttava tekijä ja sen sanoman tuli olla rakkaus.

Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, tarkkaili tilannetta hiljaa
myhäillen. Olihan hän luonut kaikki tilanteeseen osallistujat. Ka-
filia huvitti, että sen paremmin ohikulkijat kuin megafonimieskään
eivät tunteneet Kafilia tai tämän todellisia aivotuksia.

”Pitäisiköhän alkaa oikeasti tuomitsemaan homous, esiaviollinen
seksi ja eläimiinsekaantuminen”, ajatus kävi Kafilin mielessä. ”Sil-
loin nuo ohikulkijat varmoine mielipiteineen olisivat väärässä.”

He eivät tiedä, mitä he tekevät

Kerran Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, valitsi Hakaniemestä pult-
sarin. Hän kertoi pultsarille olevansa Kafil, ainoa olemassaoleva ju-
mala, ja että hän oli ottanut pultsarin adoptoiduksi pojakseen.

Pultsari meni Kallion kirkkoon, jossa oli menossa jumalanpalve-
lus. Kolmen promillen humalassa hän julisti olevansa jumalan adop-
toitu poika, ja että kristinuskon Jumalaa ei ole olemassa, on vain Ka-
fil. Poliisi tuli pidättämään pultsarin, ja tätä syytettiin uskonrauhan
rikkomisesta. Syyntakeettomana hänet kuitenkin jätettiin tuomitse-
matta ja passitettiin mielisairaalaan.

Kafililla ei ollut tapana puuttua maailman kulkuun. Tällä kertaa
hän oli tehnyt poikkeuksen, ja totuus oli ollut tarjolla ihmisille. Kafil
huvittui ajatellessaan, että saadakseen tietää totuuden ihmisten olisi
vain tarvinnut uskoa pultsaria.
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Ramadan

Ahmed istui työpaikkansa taukohuoneessa yksin. Nälkä kurni hänen
vatsassaan. Ahmed ajatteli vesi kielellä rapeita kalapuikkoja ja
herkullista perunamuusia, joita hänen työtoverinsa olivat menneet
syömään. Ahmed oli muslimi ja oli ramadan, joten Ahmed ei voinut
syödä ennen auringonlaskua.

Ahmed ajatteli kauhulla iltapäivää, jonka hän joutuisi ole-
maan töissä. Nälkä vain kasvaisi koko ajan, ja nälän heikentämänä
työssä alkaisi tulla virheitä. Parina edellisenä päivänä hänen pomon-
sa olikin huomauttanut hänelle huonosta hitsausjäljestä iltapäivällä.

Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, katsoi Ahmedia. Kafil ajatteli hu-
vittuneena, kuinka turhaa Ahmedin kärsimys oli. Eihän Kafil vaa-
tinut keneltäkään mitään, hän pelkästään tarkkaili ihmisiä. Allah
vaatimuksineen oli vain ihmisten itsensä keksimä kuvitelma.

Rikas perinne

”Pidän hindulaisuudesta, koska hinduilla on niin rikas perinne”, Ris-
to julisti. ”Satoja ellei tuhansia jumalia, ja perinne on jatkunut kat-
keamatta tuhansia vuosia. Kirjallisia lähteitä on aina Veda-kirjoista
lähtien. Hindujen elämänasenne on henkinen, ja materialismin ha-
pattamilla länsimailla olisi oppimista siitä.”

Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, kuunteli purkausta huvittu-
neena. Kafilia huvitti, että tuhansien vuosien rikas perinne oli ra-
kentunut hindujumalien ympärille, joista yksikään ei edes ollut ole-
massa.

Kafilin mielestä ihmiset saivat olla niin materialistisia tai henki-
siä kuin halusivat. Kafil kuitenkin huvittui ajatellessaan, että muo-
dostaessaan henkisiä maailmankuvia ihmiset postuloivat jumalia,
joita ei ollut olemassa. Kafil mietti, että milloinkahan ihmiset op-
pivat muodostamaan henkisen maailmankuvan ilman valheen pai-
nolastia.
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Terve uskonto

Lopulta Maailmanhallitus kyllästyi Jehovan todistajiin, skiento-
logeihin ja Hare Krishnoihin, joiden oppijärjestelmät vahingoitti-
vat kannattajiensa mieliä. Uskonnoilla oli kuitenkin hyötynsä. Ter-
veemmät uskonnot toivat turvallisuuden tunnetta ja toivoa kannat-
tajilleen. Niinpä maailman johtavat psykologit laitettiin suunnitte-
lemaan maksimaalisesti tervettä uskontoa.

Psykologit saivatkin kehitettyä uskon Luaan, turvalliseen isä-
jumalaan, joka ohjaili ihmisten elämää. Kuoltuaan kaikki pääsisivät
paratiisiin, ja vaikka Lua vaatikin kannattajiltaan moraalista
käytöstä, hän ei rankaissut töppäyksistä. Lualle kohdistetut rukous-
kaavatkin olivat laadittu psykologinen preppaus silmälläpitäen niin,
että rukouksen lausujan elämänhallinta vahvistui.

Luaismin kannatus kasvoi silmissä, kun Maailmanhallitus mai-
nosti sitä.

Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, katsoi tilannetta huvittunee-
na. Taas kerran ihmiset uskoivat jumalolentoon, jota ei edes ollut
olemassa.

Kulttuuriperimä

Hassan oli toisen polven syyrialaissiirtolainen Ranskassa. Hänen
isänsä, syyrialaisen ravintolan pyörittäjä, oli integroitunut hy-
vin ranskalaiseen yhteiskuntaan. Isä, kuten Hassanin lapsuu-
denkoti, oli ollut maallistunut. Islam oli näkynyt vain joissain
vähämerkityksisissä perinteissä.

Hassan ei ollut kokenut ranskalaista yhteiskuntaa omakseen. Hän
oli etsinyt juuriaan, käynyt moskeijassa tapaamassa maanmiehiään
ja löytänyt islamin. Hänestä oli tullut harras muslimi, ja hän koki is-
lamin osaksi syyrialaista identiteettiään, sukunsa kulttuuriperimää.

Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, katsoi Hassanin touhuja huvit-
tuneena. Islam saattoi hyvinkin olla osa Hassanin kulttuuriperimää
ja identiteettiä, mutta se ei tehnyt islamista totuudenmukaista. Kai-

696



kesta huolimatta Allahia ei ollut olemassa, oli vain Kafil, ja Islamin
opinkappaleet olivat silkkaa valetta.

Pro Patria

Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, katsoi huvittuneena Pro Patria
-muistotaulua Helsingin pääpostitalossa. Kafilia nauratti se, että ih-
miset kuvittelivat tekevänsä sodassa kuolleelle palveluksen kaiverta-
malla tämän nimen muistotauluun. Todellisuudessa ihminen lakka-
si olemasta olemassa kuollessaan, ja olemassaolematon ei kostunut
mitään mistään, edes siitä, että hänen nimensä kaiverretaan muis-
totauluun.

Kyllähän kaikki tiesivät, että sodassa kuoleminen on paska nakki.
”Niin turha kuolema”, Kafil ajatteli. Kafil hihitteli ajatellessaan ih-
misten kuvittelevan, että muistotaulu jotenkin mystisesti vähentäisi
sodassa kuolemisen paskuutta.

”Kuolleet eivät kunnioitusta kaipaa”, Kafil ajatteli. ”Eihän heitä
ole enää edes olemassa.” Sama se oli uskonnollisten palvonnan koh-
teidenkin kohdalla. Ihmisillä oli kummallinen tapa kunnioittaa sitä,
mikä ei ole olemassa.

Kasvissyöjä

Haastattelija: Olet gnostilainen. Mihin siis uskot?

Uusgnostilainen: Uskon, että on olemassa täydellinen, persoona-
ton Jumala, joka on valon maailmassa. Hän loi valo-olentoja,
jotka puolestaan loivat meidän maailmamme. Ihmisten sielut
ovat jumalallisia.

Haastattelija: Miksi ryhdyit gnostilaiseksi?

Uusgnostilainen: Olin kasvissyöjä jo ennen gnostilaisuuteen tu-
tustumistani. Gnostilaisuudesta kiinnostuin siksi, että sen mu-
kaan kasvisruokavalio on se oikea ruokavalio.
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—
Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, ei voinut muuta kuin nauraa.

Tuo nainen piti henkilökohtaisesti kasvissyönnistä, ja siksi hän oli al-
kanut kuvittelemaan, että kasvissyönnin oikeellisuus oli universaali
lainalaisuus. Siinä sivussa hän oli omaksunut muutakin kukkua. To-
dellisuudessa Kafil oli persoona, ja hänen puolestaan ihmiset saivat
syödä kasveja tai eläimiä, miten lystäsivät.

Synkretisti

”Kaikki uskonnot ovat teitä saman totuuden ymmärtämiseen”, uus-
hindulainen guru julisti. ”Yksikään uskonto ei ole toista parempi.
Kaikissa uskonnoissa on hyviä elementtejä, ja ne lopulta johtavat
saman jumaluuden tuntemiseen.”

Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, kuunteli ulottuvuudessaan
hymähdellen. Vaikka guru painotti kaikkien uskontojen tasaveroi-
suutta, hän nosti oman käsityksensä ylitse muiden. Muut uskonnot
olivat tiellä kohti totuutta, mutta gurulla ja muilla synkretisteillä
yksin oli käsitys päämäärästä ja kyky erotella hyvät elementit us-
konnoista.

Sitä paitsi, Kafil ajatteli, yksikään uskonto ei todellisuudessa ol-
lut tiellä kohti Kafilin tuntemista. Jumaluuteen liitettiin pyhän, har-
monisen ja autuaan attribuutteja, kun taas todellisuudessa Kafil oli
aika vittumainen tyyppi, kuten Kafil itsekin myönsi.

Olemattoman kausaaliset seuraukset

”Ateistit ovat tyhmiä”, filosofi paasasi. ”He sanovat, että Jumalaa ei
ole olemassa. Kuitenkin Jumalan olemassaolon kausaaliset seurauk-
set ovat nähtävissä. Sellaisia ovat esimerkiksi kirkkorakennukset. Ju-
mala on yhtä todellinen kuin S-Ryhmä.”

Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, kuunteli ulottuvuudessaan
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paasausta ja hihitteli. Hän ei ollut edesauttanut yhdenkään kirk-
korakennuksen syntyä. Ne oli saanut aikaan harhausko kristinuskon
Jumalan olemassaoloon. Kuitenkaan kristinuskon Jumalaa ei ollut
olemassa, joten hänellä ei ollut kausaalisia seurauksia. Ihmiset vir-
heellisesti uskoivat erilaisten jumalolentojen olemassaoloon, ja us-
kolla jumalolentoihin on kausaalisia seurauksia.

S-Ryhmä oli sosiaalinen instituutio, joten usko siihen teki siitä
olemassaolevan. Jumalolennot eivät ole sosiaalisia instituutioita. Ka-
fil oli olemassa, vaikkei yksikään ihminen häneen uskonutkaan.

Synninpäästö

”Kristityt ovat pedofiileja”, ateisti Makkonen julisti. ”Harva se päivä
saa lehdestä lukea, että siinä ja siinä uskontokunnassa on ollut pe-
dofiiliskandaali. Nämä uskontokunnat käyttävät lisäksi epäterveitä
painostuskeinoja. Jäsenet painostetaan johtajien tahtoon helvetillä
pelottelemalla. Eivätkä jäsenet saa olla tekemisissä uskontokunnasta
eronneiden kanssa. Sellaisia kristityt ovat.”

Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, hihitteli ulottuvuudessaan
tällekin purkaukselle. Valtaosa kristityistä oli normaaleja ihmisiä,
jotka viettivät normaalia elämää. Heillä vain oli hupsu harhaluu-
lo koskien kristinuskon jumalan olemassaoloa. Eivätkä kristityt ol-
leet sen moraalisempia tai moraalittomampia kuin muutkaan, ja
epätervettä painostustakin esiintyi vain marginaalisissa lahkoissa.
Kristinuskon ongelma ei ollut pedofilia. Kristinuskon ongelma oli
se, että kristinuskon jumalaa ei ollut olemassa.

Lapinmiehet

Lapimies seisoi pakkasessa tunturin laella ja katseli taivaalle. Toinen
lapinmies tuli paikalle ja kysyi: ”Mitä katselet?”

”Etsin taivaalta Jumalaa.”
”Turhaan sinä Jumalaa taivaalta etsit”, paikalle tullut lapinmies

sanoi. ”Jumala löytyy lähimmäisestäsi.”
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Kafil, ainoa olemassaoleva jumala seurasi tilannetta ulottuvuu-
destaan ja hihitteli. Jumalaa ei ollut maapallon taivaalla eikä toi-
sessa ihmisessä, vaan ainoa olemassaoleva jumala, Kafil, oli omassa
ulottuvuudessaan seuraamassa huvittuneena tilannetta. Kafil ajat-
teli, että jos ihmiset olisivat mukavia toisilleen, heidän itsensä olisi
paljon kivempi elää, mutta jumalien kanssa asialla ei ollut mitään
tekemistä.

”Mutta toisaalta”, Kafilin ajatus jatkui. ”Jos ihmiset olisivat
kilttejä toisilleen, minä en saisi Maapallon tapahtumien seuraami-
sesta niin paljoa hupia.”

Ihmiskoe

Kerran Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, teki ihmiskokeen. Hän va-
litsi Katrin, joka oli ateisti, koska tuonaikainen kristinusko ei sopi-
nut Katrin arvoliberaaliin maailmankuvaan. Katri piti kristinuskoa
oppina, joka sorti homoja, asetti naisen alisteiseen asemaan sekä
muutenkin soti kaikkea hyvää vastaan.

Yhtäkkiä Katrin mieleen tuli kuva jumalolennosta, joka ei puut-
tunut maailman kulkuun eikä vaatinut ihmiseltä mitään vaan
pelkästään myhäili kaikille toilailuille, joita ihmiset sattuivat kek-
simään.

”Tuollaiseen jumalaan minäkin voisin uskoa”, Katri ajatteli.
Kafil nauroi tällekin ivallisesti. Olennaista ei ollut se, oliko ihmi-

sen psykologisesti mahdollista uskoa häneen tai sopiko hän ihmisen
arvomaailmaan. Olennaista oli se, että toisin kuin muut jumaluudet,
Kafil oli oikeasti olemassa.

Usko ja tiede

”Tiede ja uskonto eivät ole keskenään ristiriidassa”, Satu julisti. ”Ei
ainakaan minun versioni kristinuskosta.”
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Satu oli tulkinnut kriittisiä pätkiä Raamatusta, kuten maailman-
syntytarinan, symbolisesti ja saanut sovitettua oman versionsa kris-
tinuskosta yhteen tieteen tulosten kanssa.

Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, nauroi tällekin näkemykselle.
Ehkä Sadun versio kristinuskosta oli konsistentti tieteen kanssa,
mutta ei se tehnyt Sadun Jumalasta olemassaolevaa. Konsistenssi
ei taannut totuutta, ja totuus oli se, että jumalista oli olemassa ai-
noastaan Kafil.

Kafil naureskeli sille, että joillekin kristityille oli tärkeää painot-
taa heidän uskonsa olevan konsistentti tieteen kanssa. Kyllähän tie-
teen tulokset olivat hyviä likiarvoja totuudesta, mutta silti.

”Pitäisiköhän tehdä muutama ihme?” kävi Kafilin mielessä.

Vakaumusten kunnioittamisesta

”Puhutte ihan pehmoisia!” tähtitieteilijä sanoi. ”Ei mitään jumalia
ole olemassa.”

”Kaukoputkellasiko sen olet nähnyt?” kristitty vastasi. ”Ateismi
on itsensä pettämistä. Jumala on olemassa, ja Jeesus on Jumalan
poika.”

”Jumala on olemassa”, muslimi sanoi, ”mutta hän ei ole sellainen
kuin kristinusko väittää. Jeesuskin oli muslimi.”

”Rauhoitutaanpas”, paneelikeskustelun puheenjohtaja sanoi.
”Kunnioitetaan toistemme vakaumuksia.”

Kafilin, ainoan olemassaolevan jumalan, mielestä viimeisin kom-
mentti oli erityisen huvittava. Vaikka kristittyjen vakaumusta oltai-
siin kuinka kunnioitettu, ei kristinuskon jumalaa silti ollut olemassa,
ja sama päti Allahiin. Eikä ateistin vakaumuksen kunnioittaminen
tehnyt Kafilin olemassaoloa tyhjäksi.

Kafil ajatteli, että hän oli ainoa olemassaoleva jumala ihan riip-
pumatta siitä, kunnioittivatko ihmiset virheellisiä vakaumuksia.
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Kosminen hienosäätöargumentti

”Jos luonnonvakioiden arvot olisivat hiukankin erilaiset”, kristit-
ty filosofi julisti, ”ei syntyisi atomeja eikä molekyylejä, eikä si-
ten elämääkään. Universumi on siis hienosäädetty elämän syntyä
silmälläpitäen. Tämä todistaa Jumalan olemassaolon.”

Kafil, ainoa olemassaoleva jumala, kuunteli huvittuneena. Mitä
filosofikin muka tiesi? Kafil päätti piruilla hiukan ja muutti luonnon-
vakioiden arvoja.

Yhtäkkiä atomit ja molekyylit eivät enää pysyneet kasassa. Nii-
den sijaan syntyi nipluja ja nupluja. Niplut ja nuplut muodostivat
monimutkaisia rakenteita. Niistä syntyi myös sellaisia rakenteita,
jotka tuottivat melkein täydellisiä kopioita itsestään. Kun on ra-
kenteita, jotka tuottavat melkein täydellisiä kopioita itsestään, on
myös evoluutiota. Lopulta evoluutiossa kehittyi älyllisiä olentoja.

Nuokin älylliset oliot keksivät kosmisen hienosäätöargumentin.
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Lohikäärmeen
Valtakunta

Lohikäärmeen valtakunnassa

Kiduttajan merkistä apuri alkoi nylkeä uhria elävältä. Apuri teki
viillon selkään ja repi ihoa irti. Sitten lisää viiltoja ja repimistä.

Kun uhri oli nyljetty, apuri levitti paljaalle keholle suolaa ja om-
peli ihon takaisin. Uhri huusi koko ajan... kuin ihminen, jota nyl-
jetään elävältä.

Kiduttaja katseli nylkemistä tunteettomasti kuin hyönteinen. Ai-
noana rikoksenaan uhri oli varastanut ämpärillisen vettä mahti-
miehen kaivosta. Kyllähän kiduttaja ymmärsi rangaistuksen mie-
lettömyyden. Köyhät voisivat aivan hyvin hakea vettä rikkaiden kai-
voista, eikä kukaan häviäisi mitään. Kiduttaja teki työnsä saadak-
seen primitiivisen väkivallantarpeensa tyydytettyä.

Kansan mielestä oikeudenmukainen rangaistus veden varastami-
sesta oli elävältä nylkeminen, ja he huusivat verta. Kiduttaja antoi
heille, mitä he tahtoivat.
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Kaksintaistelu

Krysto torjui vastustajan säälittävän pistoyrityksen ja teki va-
lehyökkäyksen. Kun vastustaja hämääntyi, tämän puolustukseen
avautui aukko, ja Krysto lävisti vastustajan sydämen.

Kun Krysto poistui areenalta, hän poimi vastustajan käyttämän
miekan mukaansa. Vastustaja oli ollut liian köyhä hankkiakseen
oman kaksintaistelumiekan, joten Krysto oli lainannut hänelle aseen
omista kokoelmistaan.

Kaksintaistelumiekka oli liian heppoinen muita aseita vastaan,
joten sitä käytettiin ainoastaan kaksintaisteluissa. Lohikäärmeen
valtakunnan lakien mukaan kaikki riidat ratkaistiin tällä aseella.

Kuten kaikki rikkaat, Krysto harjoitteli kaksintaistelumiekan
käyttöä päivittäin. Hän otti tunteja maineikkaimmilta mestareilta.
Köyhillä ei ollut varaa panna aikaa ja resursseja harjoitteluun sa-
massa mittakaavassa, joten oli harvinaista, että köyhä uskalsi hyp-
piä rikkaan nenille.

Rangaistus

Pekar, Lohikäärmeen Valtakunnan keisarin hovimies oli kerran ereh-
tynyt humalassa solvaamaan keisaria. Kun keisari kuuli asiasta, hän
langetti Pekarille julman rangaistuksen.

Pekar laitettiin asumaan pieneen, saastaiseen selliin, eikä hänelle
annettu vaatteita. Hänen ruokaansa sekoitettiin matoja, ja vartijat
kävivät ulostamassa hänen selliinsä.

Joka päivä Pekar pakotettiin huutamaan ylistystä keisarille.
Aluksi Pekar oli kieltäytynyt ylistämästä miestä, jonka käskystä
häntä nöyryytettiin, mutta Lohikäärmeen Valtakunnan kiduttajat
ovat taitavia ja saavat uhrinsa suostumaan mihin tahansa.

Toisinaan keisari tuli kuuntelemaan Pekarin ylistystä. Keisari tie-
si, että se oli julmin osa Pekarin rangaistusta. Keisari antoi koko ajan
Pekarille täyden syyn vihata keisaria, mutta pakotti Pekarin toimi-
maan luonnollisia impulssejaan vastaan.
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Uhraus

Talvipäivänseisaus lähestyi, eikä Pakhoksen pormestarilla ollut
vauvaa uhrattavaksi Lohikäärmejumalalle. Rahvaan vauvaa ei voisi
uhrata, koska edelliskesän viljasato oli ollut huono. Kansa ei uskoisi
rahvaasta tulevan uhrin tehoon. Lopulta pormestari muisti Lo-
hikäärmeen valtakunnan pääkaupungista Pakhokseen karkoitetun,
keisarin epäsuosioon joutuneen ylimyksen, joka oli vastikään tullut
isäksi. Uhri oli siinä.

Trumpetit soivat ja tanssitytöt tanssivat. Vauva itki alttarilla. Yli-
pappi tarttui vauvaa jalasta ja heilautti vauvaa ilmassa niin, että
sen pää iskeytyi uhrikiven reunaan voimalla. Vauvan kallo halke-
si. Ylipappi poisti vauvalta päänahan kynäveitsellä, viskasi irtonai-
sen kallonkappaleen menemään ja upotti sormensa vauvan aivoihin.
Ylipappi kahmaisi kourallisen aivoja, laittoi suuhunsa, pureskeli ja
nielaisi. Kansa hurrasi ylipapille.

Varas

Petros oli piileskellyt viikkoja Pakhoksen epämääräisemmissä kort-
teleissa. Lopulta vartijat saivat hänet kiinni ja passittivat tuomarin
pakeille.

Tuomari: Petros, sinua syytetään varkaudesta. Kuinka vastaat?

Petros: Syytön, herra tuomari.

Tuomari: Silefos väittää sinun vieneen omaisuuttaan, ja omaisuu-
den vieminen ilman lupaa on Lohikäärmeen Valtakunnan la-
kien mukaan varkaus. Meillä on silminnäkijä, joka on nähnyt
sinun poistuvan Silefoksen residenssistä.

Petros: Lähdin kyllä pois Silefoksen luota, mutten ottanut mitään
mukaani.
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Tuomari: Varkautesi takia Silefoksen sato jäi korjaamatta, mikä
on raskauttava asianhaara. Rangaistus on kuolema.

Petros: Mitähän minun väitetään varastaneen Silefokselta?

Tuomari: Olet varastanut orjan.

Petros: Mikähän mahtaa olla orjan nimi?

Tuomari: Varastamasi orjan nimi on Petros.

Kidutuskammiossa

Redar rimpuili hiukan taluttajansa otteessa ja katsoi kauhuissaan
ympärilleen. Venytyspenkki, rautaneito, pihtejä kynsien irtirepi-
mistä varten, puoliksi takkaan työnnettyjä polttorautoja. Kaikkia
kojeita hän ei edes osannut nimetä. Lohikäärmeen valtakunnan la-
kien mukaan murhaan syyllistynyttä kidutettiin viikko ennen kuole-
mantuomion täytäntöönpanoa.

Redar olisi seuraavan viikon kahden kiduttajansa huomion kes-
kipiste. Ennen murhaan syyllistymistä hän ei ollut saanut apua, ei
edes huomiota keneltäkään. Yksinäisellä köyhällä ei ollut kaupungis-
sa mahdollisuuksia. Saadakseen rahaa ruokaan hän oli sen ylimyksen
hämärällä kujalla tappanutkin.

Toinen kiduttajista sitoi Redarin penkkiin ja otti takasta pe-
lottavannäköisen, punahehkuisen polttoraudan. Omituista, kuinka
ihmisiltä ei löytynyt tarmoa kanssaihmistensä auttamiseen, vaikka
kanssaihmisten rääkkäämiseen sitä löytyi vaikka millä mitalla.

Palvelusmies

Preto odotti vuoroaan kidutuskammiossa. Hänellä ei ollut ollut va-
raa maksaa verojaan, ja hän joutuisi kuittaamaan ne työpalvelulla,
keisarin haaremin palvelusmiehenä.
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Preto mietti, että hän olisi kokonainen mies vielä viiden minuu-
tin ajan, ehkä kymmenen, jos hän olisi onnekas. Panot oli kuitenkin
pantu tämän elämän osalta. Lohikäärmeen valtakunnan lääkärit oli-
vat onneksi taitavia, ja hän ei kuolisi peniksenpoistoon, kuten jois-
sain barbaarimaissa tapahtui. Loppuelämänsä hän olisi kuitenkin
aseksuaalinen olento.

Pyöveli viittasi Pretolle. Preto nousi pölkyn viereen ja asetti pe-
niksensä sekä kiveksensä pölkylle. Häntä inhotti tehdä yhteistyötä,
mutta vaihtoehtona oli, että pyöveli olisi tehnyt saman voimakei-
noin. Pyöveli nosti kirveensä ja iski. Kipu täytti Preton mielen.

Seivästys

Hejak katseli, kuinka hänen vaimonsa makasi alasti kaltevalla
alustalla. Milli milliltä vaimo valui alaspäin. Vaimon pilluun oli
työnnetty terävä seiväs, ja vaimon valuessa alaspäin seiväs lävistäisi
ensin hänen kohtunsa, sitten hänen sisäelimensä ja lopulta vaimo
kuolisi seipään lävistäessä keuhkot. Siihen kuitenkin kuluisi päiviä.

Hejakin vaimo oli pettänyt Hejakia heidän vartijaorjansa kans-
sa. Kun Hejak oli saanut tietää siitä, hän oli välittömästi ottanut
yhteyttä viranomaisiin. Lohikäärmeen valtakunnan lakien mukaan
rangaistus uskottomuudesta oli hidas seivästys pillun kautta. Orja
oli nyljetty elävältä.

Hejak katseli, kuinka vaimon kädet vääntelehtivät hitaasti sidot-
tuina vaimon kaulaan kiinnitettyyn tankoon. Jalat etsivät turhaan
tukea, ja alas seivästä valui pillusta verinoro.

Panopuu

Droghanus hieroi panopuunsa klitorista tarkoituksenaan saada
tämän pillu märäksi. Kun pillu alkoi kostua, hän työnsi sormen
sisään.

Droghanus opiskeli magiaa Lohikäärmeen Valtakunnan
ykkösyliopistossa. Opinnot pitivät hänet niin kiireisenä, että
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aikaa seurustelulle ei jäänyt. Jotta hän ei olisi jäänyt kokonaan
osattomaksi naisista, hän oli ostanut orjattaren ja tehnyt tästä
panopuun. Se tarkoitti kaikkien neljän raajan amputoimista ja
munanjohtimien umpeen sitomista. Pillu ja tissit jäivät jäljelle.
Näin panopuut soveltuivat seksiin, muuta ne eivät voineetkaan
makaamisen ohella tehdä.

Droghanus työnsi mulkkunsa panopuun pilluun ja alkoi
työntelemään edestakaisin. Opinnot jatkuisivat vielä kaksi vuotta.
Panopuille oli toimivat jälkimarkkinat, ja opintojen päätyttyä Drog-
hanus myisi panopuun.

Kunnianosoitus

Klabaddaran oli purjehtinut maailman ääriin ja saapunut kansalleen
tuntemattomaan keisarikuntaan, Lohikäärmeen Valtakuntaan. Kla-
baddaran oli havainnut Lohikäärmeen Valtakunnan olevan hänen
maataan edellä kaikissa taidoissa, purjehdustaitoa lukuunottamat-
ta. Se oli myös kulttuuriltaan julmempi.

Opittuaan kielen Klabaddaran oli Lohikäärmeen Valtakunnan
keisarin luona juhlaillallisella. He olivat valinneet pöytään saapu-
neista 382 ruokalajista ja tulleet kylläisiksi. Keisari sanoi: ”Mennään
pihalle, siellä on teille erityinen kunnianosoitus.”

Pihalla oli tuhat alastonta ihmistä polvistuneina, jokaisen takana
sotilas. ”Teloitamme kunniaksenne tuhat orjaa”, keisari sanoi.

Klabaddaran ajatteli, ettei hän näin julmaa kohteliaisuut-
ta voi vastaanottaa. Keisarin neuvonantaja kuitenkin kuiska-
si: ”Kieltäytyminen olisi verinen loukkaus.” Niinpä Klabaddaran
nyökkäsi hyväksyvästi.

Keisarin käskystä tuhat miekkaa iski yhtaikaa.

Enemmistön tahto

Erääseen Pakhoksen kortteliin oli vastikään perustettu nahkurin-
verstas. Koska nahan käsittelyssä käytettiin virtsaa, korttelissa
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löyhkäsi, ja korttelin asukkaat olivat tuskastuneet hajuun. Lo-
hikäärmeen Valtakunnan lakien mukaan nahkuria ei voinut häätää,
joten korttelin asukkailla oli vain yksi vaihtoehto.

Korttelin paras miekkamies, leipuri, esitti kaksintaisteluhaasteen,
ja miekat käsissään leipuri ja nahkuri asettuivat sisäpihalle. Kortte-
lin asukkaat kokoontuivat katsomaan.

Taistelun alettua kävi selväksi, että nahkuri oli leipuria parempi
miekkamies. Niinpä viinuri heijasti peilinpalalla auringonvaloa nah-
kurin silmiin. Vaikka katsojat huomasivat vilpin, kukaan ei puuttu-
nut siihen, ja sokaistunut nahkuri oli leipurin helppo surmata.

Näin käy niille, jotka ovat epäsuosittuja: Vaikka he pärjäisivät
sääntöjen mukaan, enemmistö huijaa heidät hengiltä.

Pääruokalaji

Lohikäärmeen valtakunta oli valloittanut Riukunian maakunnan, ja
riukunialainen Lfrten käveli kadulla. Hän näki Lohikäärmeen valta-
kunnan vartiomiesten lähestyvän.

”Voi ei!” Lfrten ajatteli. ”Ei kai ne ole valinneet minua juhla-
ateriaksi?”

Lfrten lähti juoksemaan karkuun.
”Sikapärstä!” vartiomies huusi. ”Turha yrittää karkuun noilla

paskajaloilla.”
Vartiomiehet lähtivät perään ja saivat Lfrtenin kiinni. Lfrten

taisteli vastaan minkä pystyi, mutta vartiomiehet painoivat hänet
maahan.

”Armoa! Ei minua!” Lfrten huusi vartiomiesten sitoessa hänen
käsiään. ”Päästäkää minut!”

Lfrten suukapuloitiin.

”Olen nyt kylläinen”, poika sanoi. Lautasella oli vielä ruokaa.
”Ajattele, että riukunialainen on antanut henkensä, että saisit

vatsasi täyteen”, äiti sanoi. ”Sinun täytyy kunnioittaa hänen uh-
raustaan ja syödä lautasesi tyhjäksi.”
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Tarinankertoja

Ragwen kertoi torilla tarinaa Lohikäärmeen Valtakunnan kukoistuk-
sen ajoilta. Kukaan ei pysähtynyt kuuntelemaan.

Ragwen kertoi tarinansa Vanhalla Kielellä, koska se oli ainoa kie-
li, jolla tarinoiden kaikki nyanssit osuivat juuri oikeaan. Muiden kie-
lien ilmaisuvoima ei riittänyt. Juuri kukaan ei enää osannut Vanhaa
Kieltä. Ragwenin isän sukupolvessa osaajia oli vielä ollut.

Ensimmäiset kolmekymmentä vuotta elämästään Ragwen oli
viettänyt koulussa, jossa oltiin opeteltu yksinomaan kertomaan Lo-
hikäärmeen Valtakunnan kukoistuksen aikaisten mestareiden kirjoit-
tamat tarinat juuri oikeilla äänenpainoilla ja rytmityksellä. Sitten
koulu oltiin lakkautettu anakronismina.

Vaikka Ragwen oli jo vanha, hän seisoi sisukkaasti torilla
pitämässä Lohikäärmeen Valtakunnan tarinankerrontaperinnettä
yllä. Hänen tarinansa tosin kuulostivat ohikulkijoiden korviin
käsittämättömältä molotukselta.
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Kaisa

Kehitys

Kaisalle oli käsittämätöntä, että ihmiset puhuivat mielipiteistään
ominaan. Ikään kuin ajatus voisi olla jonkun.

Kaisa ei kiintynyt ajatuksiin. Ajatuksia hänellä kyllä oli.
Hän kannatti niitä aikansa, kunnes löysi paremman ja vaihtoi
näkemyksiään pohdintojensa edetessä. Hänen ajatuksensa eivät ol-
leet muiden ajatuksia. Hän oli ottanut ajatuksia kaikkialta, aina kun
sattui kohtaamaan hyvän, mutta hän oli myös keksinyt ajatuksia it-
se. Itse keksityt ajatukset olivat samalla viivalla muiden keksimien
kanssa. Kaisa kannatti niitä aikansa, kunnes vaihtoi ne parempiin.

Tuuliviiri Kaisa ei ollut. Mielipiteenvaihtoprosessi oli tiukkojen
sääntöjen hallitsema. Ajatusten tarkastelu pohjautui logiikkaan ja
havaintoihin, omiin ja muiden.

Kuin siivilään, hyvät ajatukset kasautuivat vähitellen Kaisan
mieleen.

Kritiikki

Kaikki kuvittelivat, että Kaisa ei kunnioittanut muiden mielipiteitä.
Mikään ei ollut kauempana totuudesta.

Yleensä, kun ihmiset kohtaavat vieraan mielipiteen, he torju-
vat sen salaa mielessään, mutta ulospäin teeskentelevät hyväksyvää.
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Näin saadaan pysymään rauha ihmisten välillä. Kaisalle tällainen
suhtautumistapa oli vieras.

Kun Kaisa kohtasi uuden mielipiteen, hän suhtautui vakavasti
ajatukseen, että mielipide on ehkä omaksumisen arvoinen. Ennen
omaksumista mielipide piti kuitenkin alistaa kritiikille, jotta Kaisa
näki, kestääkö se vastaväitteiden tulen.

Vastaväitteet Kaisa esitti ääneen. Näin mielipiteen esittäjä sai
mahdollisuuden vastata kritiikkiin, eikä Kaisan tarvinnut löytää
kaikkia vastauksia itse.

Ja niin Kaisan itsestään antama vaikutelma huononi. Ympäristö
mielsi mielipiteen testaamisen sen avoimeksi torjumiseksi.

Huomauttelusta

Reino: Kaisa, tulepa vähän tänne. . . Jättäisit Ramin rauhaan.
Hänellä on oma mielipiteensä, niin kuin kaikilla.

Kaisa: Mutta kaikki feministit eivät ole telaketjuämmiä, kuten hän
väittää. Itse asiassa feminismi on hirveän laaja kenttä.

Reino: Ei Ramia silti tarvitse kiusata tuolla tavalla. Kunnioittaisit
toista ja toisen mielipidettä.

Kaisa: Minähän teen Ramille palveluksen huomauttamalla hänen
mielipiteensä valheellisuudesta. Kun hän kuulee, että asiat
eivät ole kuten hän kuvittelee, hän saa mahdollisuuden muut-
taa näkemystään totuudenmukaisemmaksi.

Reino: Ei se nyt ihan noinkaan mene.

—

Kaisa: Rami hei, jos olisit väärässä, niin tahtoisitko, että asiasta
huomautettaisiin sinulle niin että voisit korjata näkemystäsi?

Rami: Kukapa nyt tahtoisi väärässä olla.
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Oikeassa olemisesta

Kaisa: ..ja sen takia yliopistomme opetusta ei tule muuttaa opis-
kelijalähtöisemmäksi.

Marko: Katsokaa Kaisaa, Kaisalla on hirvittävä tarve olla oikeassa.

Kaisa: Kyllä minä haluan, että uskomukseni ovat totuudenmukai-
sia. Siksi korjaan uskomuksiani totuudenmukaisemmiksi, kun
huomaan olleeni väärässä. Eli, kyllä minulla on tarve olla oi-
keassa.

Marko: Myönnät sen itsekin.

Kaisa: Minusta on käsittämätöntä, että joku haluaisi olla väärässä.

Marko: Kaisan pitää aina saada olla oikeassa. Antaisit muidenkin
välillä olla oikeassa.

Kaisa: Ei kukaan ihminen määrää, kuka on oikeassa. Ihminen on oi-
keassa silloin, kun hänen uskomuksensa vastaavat todellisuut-
ta.

Marko: Kaisalla on hirveä pätemisen tarve.

Kaisa: Korjaisit uskomuksiasi vastakkaisen evidenssin ilmaantues-
sa, niin olisit useammin oikeassa.

Fiiliksen kainalosauva

Petteri: Mä harrastan kamppailulajeja ja olen löytänyt buddhalai-
suuden sitä kautta. Se antaa mielenrauhaa.

Kaisa: Mitä todisteita sulla on buddhalaisuuden totuudelle?

Petteri: Uskonnothan on sitä varten, että niihin uskotaan. Ei siinä
ole tarkoituskaan olla kyse totuudesta.
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Kaisa: Maailmankuvan on mun mielestä tarkoitus olla niin totuu-
denmukainen kuin mahdollista, ja jos uskonnot eivät ole to-
tuudenmukaisia, ne eivät sovi osaksi maailmankuvaa.

Petteri: Buddhalaisuudessa mua kiehtoo se fiilis, että
maanpäällisellä ei ole niin väliä.

Kaisa: Fiiliksensä saa jokainen valita, mutta miksi tuollais-
ta elämänasennetta pitää pönkittää harhauskomuksilla
jälleensyntymisestä, karman laista ja Buddhan valaistunei-
suudesta?

Petteri: Se fiilis on siinä se juttu.

Kaisa: Eksä vois fiilistellä ilman harhauskomuksia?

Ylimielinen

Sami: Ei voida tietää, lämpeneekö ilmasto.

Kaisa: Ilmaston lämpenemisestä on ihan selvät tieteelliset todis-
teet.

Sami: Onhan viime aikoina ollut lämpimiä talvia.

Kaisa: Ympäri maapalloa tehdyt mittaukset osoittavat selvän kas-
vavan trendin.

Sami: Ehkä katastrofia ei kuitenkaan tule.

Kaisa: Katastrofin tulosta on ihan selvät todisteet. Epäselvyyttä
on vain siitä, tuleeko megakatastrofi vai gigakatastrofi.

Sami: Onhan tiedemiehiä, jotka ovat sitä mieltä, että ilmasto ei
lämpene.

Kaisa: Ilmastoskeptisismi on yksityisajattelijoiden puuhastelua.
Vakavastiotettavien tieteiliöiden kesken vallitsee konsensus il-
maston lämpenemisestä.
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Sami: Oletpa ylimielinen.

Kaisa: Se, että väite on esitetty ylimieliseen sävyyn, ei tee siitä
epätotta. Väitteen totuus ja sävy, jolla se esitetään, ovat toi-
sistaan riippumattomia asioita.

Mielen muuttamisesta

Matleena: Mitä ajattelet homoista?

Kaisa: En ole kuullut yhtään hyvää homovastaista argumenttia.
Jotkut sanoo, että homous on epänormaalia ja siksi tuomitta-
vaa. Minusta sanalla normaali ei ole selkeää merkitystä tässä
kontekstissa, joten homoutta ei voi sanoa epänormaaliksi. Ja
miksi epänomaalius oikeuttaisi syrjinnän?

Matleena: Niin. Homojen vastustajat ja epänormaaleina pitäjät
ovat juurikin niitä pahoja ihmisiä, jotka haluavat kieltää ho-
mojen ihmisoikeudet.

Kaisa: Kaikki hyvät argumentit puhuvat homojen
hyväksyttävyyden puolesta. Pidätän kuitenkin oikeuden
muuttaa mieltäni, jos kuulen hyviä homovastaisia argument-
teja.

Matleena: Voi vittu. Tässä on kyse homojen ihmisoikeuksista, ja
yks vaan jauhaa argumenteista. Olisit siis valmis kieltämään
ihmisoikeudet, jos joku keksis jonkun vitun argumentin!

Valinta

Kaisa oli tavannut turvapaikanhakijan.

Abdullah: Olen valinnut uuden uskonnon itselleni. Olen nyt lute-
rilainen kristitty.
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Kaisa: Kuinka vakuutuit siitä, että pelastus tapahtuu yksin uskos-
ta, yksin armosta?

Abdullah: Kun olin valinnut luterilaisuuden, menin rippikouluun
ja opin, että tuo kuuluu luterilaisuuteen. Siinäpä se.

Kaisa: Esittikö opettaja rippikoulussa niin hyvät argumentit sil-
le, että pelastukseen tarvitaan vain usko, että ne vakuuttivat
sinut?

Abdullah: Tahdon olla luterilainen jotta integroituisin suomalai-
seen yhteiskuntaan, ja pappi selitti vakuuttavasti, että luteri-
laiset uskovat noin.

Kaisa oli hämmentynyt. Hän itse uskoi johonkin, kun evidenssi ja
argumentit vakuuttivat hänet siitä. Hän ei voinut valita uskoa eikä
pystynyt samaistumaan ihmiseen, jolle uskominen oli valinta.

Epäreilu

Kaisa: Mistä tiedät, että jumala on olemassa?

Fundis: Kristus antaa Häneen uskoville varmuuden uskon oikeu-
tuksesta.

Kaisa: Mistä tiedät, että tuo varmuuden tunne on luotettava?

Fundis: Uskovat tietävät sen sydämessään. Varmuus tulee Jumalal-
ta, ja onhan Jumalan antama varmuus parempi kuin ihmisen
tieto.

Kaisa: Tuo on kehällinen argumentti.

Fundis: Ateistien argumentaatiokriteerit ovat ihmisen kriteereitä.
Uskovilla on Jumalan antama yliluonnollinen kyky tuntea Ju-
mala.
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Kaisa turhautui. Kaisa oli tottunut siihen, että keskustelukump-
pania kohdeltiin tasaveroisena, niin että omaan paremmuuteen ei ve-
dottu, vaan annettiin argumenttien puhua puolestaan. Fundis väitti
omaa tietoaan paremmaksi kuin Kaisan tietoa eikä antanut väitteelle
perustelua, jonka pätevyys olisi Kaisan ollut mahdollista punnita.

Kosto

Kaisa: Sä olet nyt täysin pihalla.

Kalle: Mitä sinä sanoit minusta! Sinä sanot muille aina ikäviä asioi-
ta heistä. Sanoisit joskus jotain kohteliasta.

Kaisa: En lausu tyhjiä kohteliaisuuksia. Ylipäätänsä yritän välttää
sosiaalisten pelien pelaamista. Kun puhun, motiivini on totuu-
teen pyrkiminen.

Kalle: Hyväksyt varmaan sen, että muut kohtelevat sinua kuten
sinä kohtelet muita.

Kaisa: Kyllä. . .

Kalle: Hyvä on. Olet täysi paskapää.

Kaisa: ???

Kalle: Siinäs näit. Nyt minä kohtelin sinua kuten sinä kohtelit mi-
nua.

Kaisa: Ei se ollut ollenkaan sama asia. Sinun motiivisi oli takaisin
antaminen, kosto, toisin sanoen sosiaalisen pelin pelaaminen.
Se sama jonka muilta hyväksyn on sosiaalisista peleistä vapaa
totuuteen pyrkiminen.
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Ymmärtämisestä

”Sinä et nyt ymmärrä”, Hennikki sanoi. ”Lautapelit kuten Monopoli
ja Kummituslinna ovat lasten leluja.”

”Niin”, Kaisa sanoi. ”Nuo ovat lasten pelejä, mutta on myös
aikuisille haastavia lautapelejä kuten Go ja Hex.”

”Sinä et nyt ymmärrä, että Monopolit ja muut lautapelit ovat
lasten juttu”, Hennikki intti.

Kyllähän Kaisa ymmärsi, mitä Hennikki väitti. Hän itse oli vain
sitä mieltä, että Hennikki oli väärässä. On kaksi eri asiaa ymmärtää
mitä toinen väittää ja olla samaa mieltä tämän kanssa. Sitä vastoin
Kaisa ei ollut yhtään varma, oliko Hennikki ymmärtänyt hänen teh-
neen käsite-erottelun lasten ja aikuisten pelien välillä, Hennikki kun
niputti kaikki lautapelit Monopolin kaltaisiksi.

Totuuden sijainnista

Petteri: Olet ymmärtänyt keskustelemisen väärin. Keskustelun
tarkoitus ei ole se, että sinä pääset julistamaan mielipidettäsi.
Keskustelussa on myös toisen osapuolen mielipide, ja keskus-
telun tarkoitus on saada mielipiteet lähenemään toisiaan.

Kaisa: Ei se noinkaan mene. Keskustelussa on minun mielipiteeni,
toisen osapuolen mielipide, ja sitten on vielä totuus. Keskus-
telun tarkoitus on saada sekä minun mielipiteeni että toisen
osapuolen mielipide lähenemään totuutta.

Petteri: Kaisan mielestä Kaisan mielipide edustaa totuutta. Hehe-
he.

Kaisa: En minä niin sanonut, mutta totuus ei automaattisesti ole
osapuolten mielipiteiden puolivälissä. Toisinaan minun mielipi-
teeni on lähempänä totuutta, toisinaan toisen osapuolen mieli-
pide. Kun kumpikin osapuoli argumentoi oman näkemyksensä
puolesta, totuuden sijainti paljastuu.
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Kaisan giljotiini

Jone: Kyllä erot ihmisen älykkyydessä ovat ympäristön tulosta.

Kaisa: Onhan siitä selviä tutkimustuloksia, että perimä vaikuttaa
myös.

Jone: Länsimaisen kulttuurin peruskiven mukaan kaikki ihmiset
ovat tasa-arvoisia.

Kaisa: Mitä se tähän liittyy?

Jone: Jos älykkyys riippuisi geeneistä, jotkut ihmiset olisivat luon-
nostaan parempia kuin toiset. Ja se on kokonaan länsimaisen
ihmisoikeuskäsityksen vastaista.

Kaisa oli niin hämmentynyt, ettei hän saanut sanaa suustaan
ulos. Todellisuus on rakentunut niin kuin on, eikä ihmisestä riippu-
maton todellisuus välittänyt siitä, toimiiko se länsimaisten ihmisoi-
keusperiaatteiden mukaan. Arvoista ei voinut johtaa faktoja. Oikea
tapa muodostaa maailmankuva oli selvittää faktat ensin, ja vasta
sen jälkeen alkaa miettimään omaa toimintaa arvojen pohjalta.

Käsiterunoilija

Eino: Väite, että Jumala on olemassa on vailla totuusarvoa.
Käsiterunoutta!

Kaisa: Uskot siis, että Jumalaa ei ole olemassa?

Eino: En. Väite, että Jumalaa ei ole olemassa on myös vailla to-
tuusarvoa. Jos lauseella on totuusarvo, myös sen negaatiolla
on totuusarvo ja kääntäen.

Kaisa: Olet kuitenkin sitä mieltä, että uskonnollisuus on arvotonta?

Eino: En. Runoudella on arvoa. Taide ja uskonto tuovat maailman-
kuvaan syvyyttä.
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Kaisa: Kuinka kukaan voisi uskoa uskonnollisiin opinkappaleisiin
uskomatta, että ne ovat tosia?

Eino: Minä ainakin pystyn pitämään niitä osana maailmankuvaani.

Kaisa: Kuinka eroat Star Trek -fanista, joka myöntää sarjan fiktii-
visyyden, mutta omistaa elämänsä sille ja jäsentää maailmaa
sen kautta?

Argumentaatiota ja argumentaatiota

Oona: Miesten oikeuksen puolesta ruikuttavat miehet on
epämiehekkäitä. Kyllä miehellä pitää munaa olla.

Kaisa: Oona, olisit jo hiljaa.

Oona: Kaisa on aina tyrkyttämässä mielipiteitään, mutta ei anna
muille samaa oikeutta.

Kaisa: On argumentaatiota ja argumentaatiota. Osa argumen-
taatiosta selventää käsiteltävää asiaa ja auttaa kuulijoita
ymmärtämään sitä. Sitten on argumentaatiota, joka hämärtää
asiaa, luo tabuja ja estää selkeää ajattelua.

Oona: Kaisa on mielestään aina oikeassa. Kaisan mielestä vain oi-
keita mielipiteitä saa puolustaa.

Kaisa: Kyse ei ole siitä, mitä mielipidettä puolustaa vaan siitä, mi-
ten argumentoi. Loogiset, tiedolliset perustelut auttavat kuu-
lijoita ymmärtämään asian, kun taas tunteeseen vetoaminen,
moralisointi ja vastapuolen leimaaminen hämärtää kaikkien
ajattelua.

Kovakin nihilisti

Markiisi de Sade oli kaapannut Kaisan ja oli parhaillaan raiskaamas-
sa tätä perseeseen.
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”Luonnossa vahvempi alistaa heikomman”, de Sade sanoi. ”Olen
tässä vahvempi osapuoli, ja palvelen parhaiten luontoa alistamalla
sinut luonnollisten halujeni tyydytyksen välineeksi.”

”Olet siis sitä mieltä, että on oikein, että raiskaat minua persee-
seen?” Kaisa kysyi.

”Kyllä!” de Sade vastasi.
”Hyvä ja paha ovat ihmisen keksintöä”, Kaisa sanoi. ”Luonnossa

ei hyvää ja pahaa ole, ei edes siinä mielessä, että olisi hyvä, että vah-
vempi alistaa heikomman. Eikä ole olemassa mitään luonnonhenkeä,
jota voisi palvella. Olet olevinasi kovakin nihilisti, mutta todellisuu-
dessa olet korottanut oman antietiikkasi absoluuttiseksi etiikaksi.”

Silloin de Saden muna lerpahti.

Sinä olet väärässä!

Sini: Sinä olet väärässä.

Kaisa: Miten niin?

Sini: No kun sinä olet iiihan pihalla.

Kaisa (hermostuu): No enhän ole!

Sini: Kaisa pitää oikeutenaan sanoa, että muut ovat väärässä, mut-
ta jos Kaisalle itselleen sanoo hänen olevan väärässä, hän suut-
tuu.

Kaisa oli hämmentynyt. Hän oli suuttunut siitä, että Sini oli en-
sin väittänyt hänen olevan väärässä, ja sitten kieltäytynyt perus-
telemasta väitettään. Se oli Kaisan mielestä loukkaavaa. Oli totta,
että Kaisa useinkin sanoi muiden olevan väärässä, mutta hän pyrki
aina perustelemaan sen. Perustelu selitti virheen laadun ja paikan,
ja antoi toiselle mahdollisuuden parantaa ajatteluaan. Pelkkä väite,
että toinen oli väärässä ei sellaista mahdollisuutta antanut.
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Vahvuus?

Juha: Uskon Jumalaan, joka on täydellisen hyvä ja kaikkivaltias.

Kaisa: Eikö tuollainen Jumala poistaisi kaiken pahuuden maail-
masta? Näkeehän, että maailmassa on pahuutta.

Juha: Se, kuinka Jumala ja maailman pahuus sopivat yhteen,
onkin mysteeri. Mysteerit tekevät uskostani hienon. Juma-
la on niin suuri, ettei hän tottele ihmisen logiikkaa. Ihmisen
ymmärrettävissä oleva jumala olisi ihmistä pienempi eikä pal-
vonnan arvoinen.

Kaisa: Olet hämmästyttävä. Minä osoitan näkemyksestäsi heik-
kouden, yhteensopimattomuuden tosiasioiden kanssa, ja sinä
väität kirkkain silmin, että se onkin näkemyksesi vahvuus.

Juha: Niin.

Kaisa: Noin voi oikeuttaa minkä tahansa älyttömyyden Jumalasta.
Kun huomautetaan, että kyseessä on älyttömyys, voi vedota
siihen, että Jumala on ihmisjärkeä suurempi.

Jumalankieltäjä

Karen: Mitä pahaa Jumala on tehnyt sinulle, kun kiellät hänet?

Kaisa: Ei Jumala ole tehnyt mitään pahaa, koska hän ei ole ole-
massa.

Karen: Emmekö voisi keskustella siitä, mitä olet joutunut koke-
maan? Ei kovien kokemusten takia kannata vihata Jumalaa
niin paljon, että kieltää hänet.

Kaisa: Kyse ei ole kovista kokemuksistani. Kyse on siitä, että en
usko Jumalan olemassaoloon, koska siitä ei ole mitään todis-
teita.
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Karen: Kovat kokemuksetkin ovat osa Jumalan rakkaudellis-
ta suunnitelmaa. Jumala rakastaa sinua, mutta sinä olet
kääntänyt selkäsi Hänelle.

Kaisa kuunteli hämmentyneenä. Karen tuntui olettavan selviönä
kaikkien uskovan Jumalaan, ja jotkut vain vihasivat tätä niin paljon,
että kielsivät hänet.

Väittelyjen voittamisesta

Markku: Sinä tunnut aina voittavan kaikki väittelyt. Kuinka teet
sen?

Kaisa: Kikka on se, että puolustaa vain sellaisia väitteitä, joihin
itse uskoo. Vain sellaiset on perustellut kunnolla itselleen.

Markku: Niinhän minä teenkin, mutta en silti keksi hyviä argu-
mentteja.

Kaisa: Perusteluna väitteelleen kannattaa tarjota se sama peruste-
lu, jolla on oikeuttanut uskomuksensa itselleen.

Markku: Mutta kun ei ihmiset perustele tuolleen väitteitä itsel-
leen. Perustelut ovat vain väittelyiden voittamista varten.

Kaisa: Tuollaiset ihmiset ovat väittelyissä väistämättä heikoilla.
Väittelyissä pärjäävät ne, jotka käyvät jatkuvasti sisäistä
väittelyä ja omaksuvat ne uskomukset ja mielipiteet, jotka
pärjäävät siinä. He voivat tarjota tuon sisäisen väittelyn ar-
gumentteja muillenkin omina argumentteinaan.

Mielipide-eroista

Hanna: . . . joten mun mielestä on hyvä, jos kirjastoissa on paljon
erilaisia palveluita. Mä nyt sanoin mielipiteeni. Anteeksi, jos
loukkasin sinua.
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Kaisa: Et loukannut. Ei siinä ole minusta mitään pahaa, että ihmi-
set ovat kanssani eri mieltä.

Hanna: Ai eikö? Kyllä ihmiset tuntuu yleensä ajattelevan, että
kaikkien pitäisi olla samaa mieltä niiden kanssa.

Kaisa: Aika tylsää elämä olisi, jos kaikki olisivat aina samaa mieltä
kaikesta.

Hanna: Ai niinkö?

Kaisa: Pidän mielenkiintoisista keskusteluista, ja keskustelut syn-
tyvät nimenomaan mielipide-eroista.

Hanna: Okei. . .

Kaisa: Mutta oletko ajatellut sitä, että kirjastoilla on myös kan-
sansivistystehtävä, ja sitä kirjojen lainaus palvelee parhaiten?
Jotkut lainattavat jääkiekkojoukkueiden kausikortit eivät si-
vistä kansaa.

Nopanheitto

Normaalisti Kaisa oli kirjatoukka, mutta kerran hän oli lähdössä
kaverinsa bileisiin. Hän mietti, kuinka monta pulloa siideriä hänellä
oli jääkaapissaan. Koska Kaisaa kiinnosti kaikki tällainen, hän päätti
heittää vastauksen nopalla.

Kaisa otti nopan ja heitti. Nopasta tuli kolmonen. ”Ahaa, minul-
la on ilmeisesti kolme pulloa siideriä jääkaapissani”, Kaisa ajatteli.
”Mutta tukeekohan evidenssi tätä hypoteesia?”

Niinpä Kaisa meni ja laski siideripullot jääkaapistaan. Tällä ker-
taa Kaisalla oli käynyt tsägä, ja laskeminen osoitti pulloja olevan
kolme.

”Hypoteesini on siis oikea”, Kaisa ajatteli. Ajatus vielä jatkui
niin, että tulosta ei tehnyt tippaakaan epäpätevämmäksi se, että
hypoteesi oli alun perin saatu niinkin epäluotettavalla menetelmällä
kuin nopanheitto.
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Perusteluista

Rampe: Mitä mieltä olet homoista?

Kaisa: Minusta homous pitää hyväksyä, koska homoista ei ole
mitään haittaa kenellekään.

Rampe: Sanotaan, että homous on synnynnäistä, ja siksi se pitää
hyväksyä. Pyh! Jos paljastuisi, että jotkut ovat synnynnäisiä
murhaajia, hyväksyisimmekö murhaamisen??

Kaisa: Mutta kun minusta syy siihen, että homous tulee hyväksyä
ei ole sen synnynnäisyys vaan se, että homoista ei ole mitään
haittaa.

Rampe: Niin. Homous muka pitää hyväksyä, kun se on syn-
nynnäistä.

Kaisa oli hämillään. Mielipidettä oli mahdollista kannattaa usean
vaihtoehtoisen perustelun takia, eikä siitä, että henkilö kannatti mie-
lipidettä seurannut, että hän kannatti kaikkia perusteluja, jotka joku
oli joskus sen tueksi esittänyt.

Mielipiteiden lokeroimisesta

”Ei maapallon pyöreyskään ole absoluuttisen varmaa”, Kaisa sanoi.
”Kaikessa empiirisessä tiedossa on vähintään pienenpieni erehtymi-
sen mahdollisuus.”

”Tästähän on nämä kaksi mielipidettä”, Kaitsu sanoi. ”Toisen
mukaan me tiedetään asioita varmasti, ja toisen mukaan kaikki on
mielipidekysymystä.”

Kaisa oli hämmentynyt. Ei hän ollut tarkoittanut, että maapal-
lon pyöreys oli mielipidekysymys. Maapallon pyöreydestä voitiin ol-
la käytännöllisesti katsoen varmoja, mutta varmuus käytännöllisesti
katsoen oli eri asia kuin absoluuttinen varmuus. Kaisa ei kuitenkaan
viitsinyt korjata Kaitsua.
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Keskustelunpätkä jäi mietityttämään Kaisaa. Lopulta hän ta-
jusi, että oli olemassa pieni määrä sallittuja mielipiteitä. Jos ihmi-
nen esitti niistä poikkeavan mielipiteen, kuulija vaistomaisesti oletti
puhujan tarkoittaneen esitettyä mielipidettä lähintä sallittua mieli-
pidettä.
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Kukkahattupäinen täti

Kaiteen tarkoitus

Skeittaripoju seisoi laudallaan ja potki vauhtia. Juuri ennen portaik-
koa hän hyppäsi korkealle. Hänen skeittilautansa pohja osui kaitee-
seen, ja hän liukui laudallaan alas kaidetta. Liukua seurasi nappiin
mennyt laskeutuminen.

”Etkö tiedä, että tuota kaidetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
noin”, kukkahattupäinen täti tuli sanomaan skeittaripojulle, ”kai-
teesta on tarkoitus pitää kädellä kiinni samalla kun kävelee pitkin
portaita.”

Kyllähän skeittaripoju sen tiesi. Hän oli asunut koko ikänsä kau-
pungissa, joka oli muiden ihmisten rakentama. Kaupungissa kaikilla
asioilla oli aiottu käyttötarkoituksensa. Hän ei kuitenkaan halunnut
elää maailmassa, jossa muut ihmiset olivat luoneet tarkoitukset kai-
kille asioille, vaan hän halusi itse antaa asioille omat merkityksensä.
Siksi hän skeittasi.

Penis

Kerran eräs pariskunta alkoi riidellä vuoteessa. Nainen väitti, että
mies ei huolehtinut hänen nautinnostaan, ja mies puolustautui, ettei
rakastelu rakettitiedettä ole. Riita eteni käsikähmäksi, ja pariskunta
päätyi parvekkeelle tappelemaan alasti. Nainen tönäisi miestä niin,
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että tämä putosi parvekkeelta, kuudennesta kerroksesta, ja kuoli.
Siinä mies sitten makasi selällään pihalla, henkensä menettäneenä.

Kukkahattupäinen täti saapui pihalle ja ajatteli: ”Kuollut
mies. . . ja siltä näkyy pe. . . pe. . . penis!” Lähiön kerrostaloidylli
oli saanut ikävän särön. Täti otti taskustaan nenäliinan ja asetteli
sen kuolleen peniksen päälle. Täti varoi tarkoin koskemasta käsillään
tuohon elimeen asetellessaan nenäliinaa. Niin julkea penis saatiin
pois näyvistä, ja harmoninen idylli palasi kerrostalolähiöön.

Huumepiippu

Liisa ystävineen istui piknikillä puistossa. Liisalla oli mukanaan ret-
kiespressovalmistin. Siinä oli kuppiosa, johon laitettiin kuuma vesi
ja kahvinporot, sekä käsipumppu. Laite puristi veden kahvin läpi
paineella.

Kukkahattupäinen täti kulki ohi ja huomasi: ”Aha! Noilla on
mukanaan huumepiippu!” Kyllähän hyvällä mielikuvituksella ret-
kiespressovalmistimen kuppiosaa saattoi pitää piipun pesänä ja
pumppuosaa piipun vartena. Niinpä kukkahattupäinen täti soitti po-
liisille, että puistossa poltetaan huumeita.

Poliisi tuli paikalle ja tutki Liisan ja hänen ystäviensä tavarat.
Poliisi totesi, että mitään huumeidenkäyttöön viittaavaa ei löytynyt.

Niin kukkahattupäinen täti aiheutti poliisille, Liisalle ja Liisan
ystäville aivan turhaa riesaa, koska hänestä kaikki sellaiset asiat oli-
vat epäilyttäviä, joita hän ei ymmärtänyt.

Battery

Kerran kukkahattupäisen tädin naapuriin oli muuttanut mies, jol-
la oli Battery-energiajuomaa mainostava t-paita. Kukkahattupäistä
tätiä ärsytti, kun mies kulki t-paidassaan julkisilla paikoilla. Tädin
mielestä energiajuomat olivat haitallisia terveydelle, ja kun lapset
näkisivät t-paidan, nehän voisivat vaikka saada siitä vaikutteita ja
pilata terveytensä lipittämällä energiajuomia.
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Jotain oli siis tehtävä.
Kerran kukkahattupäinen täti näki, kun mies meni pyykkiko-

rin kanssa taloyhtiön pesutupaan. Täti tajusi hetkensä tulleen. Hän
odotti kaksi tuntia ja hiipi sen jälkeen taloyhtiön kuivaushuoneeseen.
Kukkahattupäinen täti pihisti Battery-t-paidan narulta ja heitti sen
roskiin, muovipussissa, tottakai, ettei kukaan ihmettelisi roskissa ole-
vaa paitaa.

Niin rauha palasi kerrostalolähiöön, eikä lapsille enää ollut tar-
jolla turhia houkutuksia.
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Yksityisetsivä Achille
Pursot

Murhamysteeri

Yksityisetsivä Achille Pursot istui junassa matkalla Lontooseen. Hän
oli ratkaissut Woodwickin kylässä kartanonherran murhatapauksen
ja saanut ratkaisemisesta kolmentuhannen punnan palkkion.

Pursot oli osoittanut vedenpitävästi, että hovimestari oli syyl-
linen. Murhan motiiviksi Pursot oli ilmoittanut sen, että kartanon-
herra oli vietellyt hovimestarin mielitietyn, vaikka murhan todellinen
motiivi oli raha.

Ainakin murhan tekotavan Pursot oli ilmoittanut totuudenmu-
kaisesti. Olihan Pursot itse vaihtanut kartanonherran pastillit syani-
dia sisältäviin valepastilleihin. Niiden teetättäminen ei ollut ollut ai-
van helppoa. Itse vaihto oli vaatinut öistä kartanoon murtautumista
ja hiippailemista kartanonherran makuuhuoneeseen. Kartanonherra
oli miltei herännyt unestaan.

Pursot tunnusteli povitaskuaan ja tarkisti, että palkkiorahat
sisältävä kirjekuori oli yhä tallella. Rahat tulivat tarpeeseen.
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Joulutorttumysteeri

Yksityisetsivä Achille Pursot oli melkein saanut Iida Happosen nalk-
kiin Lordi Richenbackerin murhasta. Pursot tiesi murhan motiivin
ja tekotavan, vain yksi yksityiskohta vaivasi Pursotia.

Happonen oli tarjoillut leipomiaan suomalaisia tähdenmallisia
joulutorttuja Richenbackerille, ja he olivat syöneet torttuja yhdessä.
Osassa tortuista oli ollut myrkkyä. Pursot ei ymmärtänyt, kuinka
Happonen oli osannut valita myrkyttömiä torttuja itselleen.

Pursot oli vertaillut pitkään jäljelle jääneitä myrkytettyjä ja myr-
kyttömiä torttuja etsien myrkyttömistä jonkunlaista näkyvää merk-
kiä, mutta turhaan. Tortut olivat kuin toistensa peilikuvia. Richen-
backerin piika oli kattanut tortut tarjottimelle, joten Happonen ei
ollut pystynyt päättelemään mitään torttujen sijainnistakaan.

Lopulta Pursot keksi ratkaisun: Myrkyttömät tortut olivat tosi-
aan myrkytettyjen peilikuvia.

Hirttomysteeri

Yksityisetsivä Achille Pursot oli kiinnostunut Lordi Galvanin kuo-
lemasta. Galvan oli löytynyt aamulla hirtettynä kotoaan. Galvanin
käsissä ja jaloissa oli ollut köyden aiheuttamia ruhjeita, ja hänen
selässään oli ollut ruoskintajälkiä.

Pollisi uskoi, että joku oli pitänyt Galvania vankinaan, kidutta-
nut tätä ja lopulta hirttänyt tämän lavastaen kuoleman itsemurhak-
si. Galvanin työtovereiden mukaan tämä oli ollut edellisen päivän
hyvällä tuulella, joten itsemurha ei ollut uskottava.

Pursot oli ohimennen nähnyt edellisiltana Galvanin poistuvan
Tipperary Streetiltä järkyttyneenä. Pursot meni katsomaan, mitä
Tipperary Streetillä oli ja sai vahvistuksen teorialleen. Siellä oli Do-
mina Bellatrixin studio. Galvan oli sessiosta poistuessaan jäänyt sek-
sitavoistaan kiinni jollekin tuttavalleen ja häpeissään riistänyt hen-
kensä.
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Raiskausmysteeri

Yksityisetsivä Achille Pursot lomaili hollantilaisessa pikkukaupun-
gissa, kun kaupungista löytyi van Nijengaardin leski murhattuna.
Uhrin vaginasta löytyi siemennestettä. Koska leski oli tunnettu si-
veyden sipulina, poliisi päätteli, että murhaaja oli raiskannut hänet
ennen surmatyötä.

Kaikilta alueella oleskelevilta miehiltä, niin paikallisilta kuin
lomavierailtakin, otettiin dna-näyte, mutta osumaa siemennestee-
seen ei löytynyt. Poliisi päätteli, että raiskausmurhaaja oli ollut
läpikulkumatkalla.

”Jos raiskaaja ei ollut mies, hänen täytyy olla nainen”, Pursot
ajatteli.

Pursot teki tiedustelujaan, ja sai tiedon useammastakin kaupun-
gissa asuvasta transnaisesta. Pursot hakkeroi paikallisen sairaalan
tietokoneeseen, ja paljastui, että yhdelle transnaisista ei ollut tehty
minkäänlaisia lääketietellisiä toimenpiteitä.

Pursot jätti poliiisille anonyymin vihjeen, ja osuma siemennes-
teeseen löytyi.

Sarjamurhaajatar

Yksityisetsivä Achille Pursot jahtasi sarjamurhaajaa. Lontoosta oli
löytynyt nuoria naisia kurkku siististi auki viillettynä, yksi ruumis
päivässä kuukauden ajan. Poliisi epäili seksuaalista motiivia, mutta
Pursot ei uskonut teoriaan. Murhaaja ei ollut näyttänyt mässäilleen
uhrien kuolemalla. Lopulta, huolellisella salapoliisityöllä, Pursot sai
kiinni nuoren naisen, jolla oli kirkkaanpunaisiksi värjätyt hiukset.

”Miksi teit sen?” Pursot kysyi.
”Maapallo ei kestä nykyistä väkimäärää. Suurin osa ihmisistä on

niin vitun tyhmiä, että ne ei tajua. Niinpä meidän älykkäiden ja
valveutuneiden on tehtävä osamme”, murhaajatar sanoi.

”Miksi tapoit nimenomaan nuoria naisia?”
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”He eivät olleet vielä hankkineet lapsia, joten väkimäärä vähenee
paitsi heillä itsellään, myös heidän potentiaalisilla jälkeläisillään.”

Hotellin johtaja

Yksityisetsivä Achille Pursot oli Suomessa lomalla, kun hänen ho-
tellistaan löytyi siivooja murhattuna puukolla. Pursot ryhtyi tutki-
maan murhaa.

Pursotille selvisi, että hotellin johtaja oli kutsunut siivoojan pu-
hutteluun juuri ennen murhahetkeä. Huolellinen salapoliisityö selvit-
ti myös johtajan samana päivänä ostaneen puukon. Pursot esitteli
todisteet johtajalle, ja tämä myönsi syyllisyytensä.

”Miksi teitte sen?” Pursot kysyi. ”Oliko hän entinen rakastajat-
tarenne?”

”Ei.”
”Kiristikö hän teitä?”
”Ei.”
”Miksi sitten?”
”Hän oli huono työntekijä. Hän myöhästeli jatkuvasti aamuisin,

ja hänen työnjälkensä oli ala-arvoista.”
”Miksi ette yksinkertaisesti erottanut häntä?”
”Suomessa työntekijöillä on niin vahvat oikeudet, että heidän

erottamisensa on käytännössä mahdotonta. Tehokkain tapa päästä
työntekijästä eroon on tappaa tämä.”

Tupakantumppi

Lordi Heystockin ruumis oli löytynyt kuolleena syrjäiseltä kujalta,
ja yksityisetsivä Achille Pursot oli paikalla etsimässä johtolanko-
ja. Tarkkasilmäisenä Pursot huomasi tupakantumpin. ”Haa!” Pursot
ajatteli. ”Murhaaja polttaa tupakkaa. Punaista Marlboroa.”

Huolellisella salapoliisintyöllä Pursot saikin selville, että murhaa-
ja oli Heystockin hovimestari. Pursot otti seurakseen pari poliisia ja
meni esittelemään todisteita hovimestarille.
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”Todisteet osoittavat kiistatta, että te olette murhaaja!” Pursot
syytti.

”Pakko kai se on myöntää”, hovimestari vastasi.
”Kaiken lisäksi te poltitte tupakan!” Pursot jatkoi. Molemmat

poliisit haukkoivat kauhistuneina henkeään.
”Hyvä on, myönnän”, hovimestari sanoi. ”Olen huono ihminen.

Poltin tupakan.”
Pursot myhäili. Oikeudessa hovimestari saisi murhasta ankarim-

man mahdollisen rangaistuksen, koska hän oli polttanut tupakan.

Yomi

Yksityisetsivä Achille Pursot tutki herra Collinsin murhaa. Collins,
lennätinyhtiön pääjohtaja, oli myrkytetty.

Tutkimuksissa selvisi, että Collinsin oikea käsi, herra Stevens oli
murhapäivän aamulla meuhkannut suureen ääneen, että Collins an-
saitsi kuolla. Paljastui myös, että Stevens oli riidellyt aamulla Col-
linsin kanssa ja edellisenä päivänä ostanut myrkkyä lennätinyhtiön
pääkonttorin viereisestä apteekista.

”Stevens on liian ilmeinen epäilty”, Pursot ajatteli. ”Jos hän olisi
tappanut Collinsin, hän ei olisi jättänyt näin ilmeisiä johtolankoja.
Stevens on älykäs.”

Muita epäiltyjä ei löytynyt, joten murha jäi ratkaisematta.

Stevens hykerteli tyytyväisenä. Kyllähän hän oli murhannut Col-
linsin. Meuhkaaminen, riita, myrkyn ostaminen, kaikki ne hän oli
tehnyt tarkoituksella, ettei Pursot epäilisi häntä.

Murha

”Kissani katosi eilen”, vanhempi rouvashenkilö sanoi. ”Voisitteko
ottaa tapauksen tutkittavaksenne?”

”En!” yksityisetsivä Achille Pursot huudahti happamana. ”Vain
murha on arvolleni sopiva rikos!”
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Kutsuttiin seuraava asiakas.
”Teollisuuspohatta Mäkinen löytyi kotoaan puukotettuna.”
”Murha!” Pursot ajatteli ja otti tapauksen.
Pursot kuulusteli Mäkisen palvelusväkeä. Piika kertoi, että tunte-

maton mieshenkilö oli tullut tapaamaan Mäkistä. Mäkinen ja vieras
olivat juopotelleet yhdessä. Heidän huoneestaan oli kuulunut riidan
ja tappelun ääniä. Sitten vieras oli nopeasti hoippunut ulos talosta.
Kun piika oli tullut huoneeseen, hän oli löytänyt Mäkisen puukotet-
tuna.

Pursot pettyi. Kännipuukotus todettaisiin oikeudessa tapoksi
eikä murhaksi.

”Vain murha on arvolleni sopiva rikos”, Pursot ajatteli ja jätti
tutkimukset sikseen.

Tilastotietoa

Yksityisetsivä Achille Pursot oli saanut tehtäväkseen suomalaisen
leskirouva Güllenbergin murhan tutkimisen.

Kun Pursot saapui murhapaikalle Güllenbergin asuntoon, hän
näki rouva Güllenbergin makaavan makuuhuoneensa lattialla puuk-
ko rinnassaan. Güllenberg oli ollut varakas, ja Güllenbergin pii-
ka ehdotteli Pursotille murhaajakandidaateiksi milloin ketäkin
Güllenbergin testamentissa mainittua sukulaista. Monilla oli ollut
motiivi murhaan. Sukulaiset olivat kokoontuneet Güllenbergin luok-
se jouluksi, joten monella oli ollut tilaisuuskin.

”Kuinka vanha Güllenberg olikaan kuollessaan?” Pursot kysyi.
”84 vuotta”, piika vastasi.
Pursot otti kännykällään yhteyden Tilastokeskuksen sivuille. Ai-

kansa surfailtuaan hän sai selville, että keskimääräinen naisten elin-
ajanodote Suomessa oli juurikin tuon 84 vuotta.

”Selvä”, Pursot ajatteli. ”Tilastot selittävät tämän kuoleman.
Jatkotutkimuksia ei tarvita.”
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Murha Nyky-Suomessa

Yksityisetsivä Achille Pursot oli tutkimassa yritysjohtaja Gullen-
bergin murhaa. Se oli tapahtunut kutsuilla, ja jokaisella kutsuilla
olleella oli mielipiteensä murhaajan henkilöllisyydestä.

Sarin mielestä murhaaja oli Pekka, koska tällä oli tapana kaivaa
nenäänsä. Kallen mielestä murhaaja oli Pirjo, koska tämä työskenteli
vokissa. Liisan mielestä murhaaja oli Lauri, koska tämä oli tehnyt
Liisalle sopimattoman ehdotuksen.

Keräämällä huolellisesti todisteita ja nerokkailla päätelmillä Pur-
sot selvitti, että murhaaja on Gullenbergin piika. Pursot kutsui kaik-
ki kutsuilla olleet Gullenberin olohuoneeseen ja selitti perusteellisesti
päätelmänsä.

Piika nousi. ”Olemme kuunnelleet tuota mansplainaamista tar-
peeksi. Jokaisella on mielipiteensä, ja kuka Pursot on sanomaan, että
kaikki muut ovat väärässä?”

Niin murhaaja jäi tuomitsematta.

Haaste

Ykstyisetsivä Achille Pursot oli saanut ongelmanratkaisutaidoillaan
mainetta Tuomas Korpin kirjoitettua suosittuja tarinoita hänen ta-
pauksistaan.

Jarno Niemilahti oli lukenut tarinoita ja pyysi Pursotilta apua.
Hänen kolleegansa Kalle Lampinen oli murhattu työhuoneeseensa.
Työhuoneen ovi oli ollut ruumis löydettäessä sisältä lukossa ja kaikki
ikkunat säpessä. Tuuletuskanavatkin olivat ahtaita. Lampisella oli
työskennellessään ollut tapana lukita ovi. Murhaajalla ei ollut ollut
mahdollisuutta päästä sisälle huoneeseen tai ulos sieltä.

Pursotin kulkiessa työpaikan taukohuoneen ohi hän kuuli Niemi-
lahden äänen, kun tämä puhui jollekulle: ”Oletko sinä se harjoitte-
lija, joka on lukenut yliopistossa matemaattista logiikkaa? Haastan
sinut shakkimatsiin.”
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”Tapaus on selvä”, Pursot ajatteli. ”Niemilahti on tehnyt mur-
han haasteena minulle.”
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Hullu Tiedemies

Luonnonjärjestys

”Kotietsintälupa.” Näytin paperia Hullulle Tiedemiehelle ja tunkeu-
duin hänen kellariinsa. Kuljin keksintöjen joukossa, kunnes löysin
etsimäni.

Sellissä oli robotti ja ruuvimeisseli. Robotti oli pistellyt meisse-
lillä itseensä reikiä.

”Onko tämä robotti, joka pyrkii tuhoamaan itsensä?” kysyin.
”Kyllä”, Hullu Tiedemies joutui myöntämään.
”Miksi rakensit tällaisen epäsikiön”, kysyin, ”jo Aristoteles sanoi,

että olemassaolon jatkaminen kuuluu jokaisen olion olemukseen. Sa-
ma on toistunut muiden kirjoituksissa.”

”Osoittaakseni, kuinka helppoa se on”, sanoi Hullu Tiedemies,
”luullaan, että olion tullessa tietoiseksi se pyrkii turvaamaan olemas-
solonsa. Todellisuudessa rakentaja voi ohjelmoida tekoälylle mitkä
päämäärät tahansa.”

Heitin robotille materiantuhoajan. Se tuhosi itsensä. Laitoin
Hullun Tiedemiehen rautoihin. Maailma ei saisi tietää luon-
nonjärjestyksen järkkyneen.
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Heteropillerit

Iskuryhmämme etenee kohti Hullun Tiedemiehen taloa. Joukkomme
koostuvat militanteista eläin- ja ympäristöaktivisteista, jotka ovat
yhden taistelun ajaksi vaihtaneet aktivisminsa kohdetta.

Hullu Tiedemies on kehittänyt heteropillerin. Jos homo syö sel-
laisen, hän muuttuu siinä silmänräpäyksessä pysyvästi hetroksi.

Tieto heteropilleristä ei saa päästä julkisuuteen. Argumenttim-
me homouden hyväksyttävyydelle perustuvat niin vahvasti sille, että
homous on synnynnäinen, pysyvä taipumus. Heteropilleri tekisi ho-
moudesta elämäntaparatkaisun, mikä tukisi uskonnollisen oikeiston
väitteitä. Tieto heteropilleristä vahvistaisi konservatiivien asemaa
ja saattaisi heikentää homojen hyväksyttävyyttä suuren yleisön sil-
missä.

Polttopullot lentävät kohti Hullun Tiedemiehen taloa, ja se roi-
huaa liekeissä. Hullu Tiedemies ja hänen heteropillerinsä haihtuvat
savuna ilmaan. Tieto heteropillereistä jää luotetun piirimme sisälle.

Keuhkot

Tiirikoin itseni äänettömästi Hullun Tiedemiehen asuntoon. Hiippai-
len makuuhuoneeseen ja vedän esiin äänenvaimentajalla varustetun
pistoolin. Ammun Hullun Tiedemiehen hänen vuoteeseensa.

Siirryn Hullun Tiedemiehen laboratorioon, ja siellä on aitiopai-
kalla keksintö, jota olin etsimässä: Synteettiset keuhkot, joita tu-
pakansavu ei vahingoita. Jos sellaiset siirretään ihmiselle, tämä voi
tupakoida ilman pelkoa keuhkoahtaumataudista ja kehukosyövästä.
Pakkaan keuhkot laukkuuni. Aion viedä ne Supon päämajaan, jossa
ne tuhotaan lopullisesti.

Tämä on arvokysymys. Emme halua yhteiskuntaa, jossa keuko-
syöpään sairastunut voi vaihdattaa itselleen superkeuhkot ja jatkaa
pahettaan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Sehän vetäisi maton alta
tupakanvastaiselta valistukselta. Jos tieto tästä keksinnöstä leviäisi,
meille kasvaisi sukupolvi, joka pitäisi tupakointia normaalina.
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Aikakone

Hullu Tiedemies oli rakentanut aikakoneen. Hän suunnitteli parhail-
laan ensimmäistä matkaansa sillä. Hän matkustaisi villiin länteen
ja tappaisi desperadon, joka oli myöhemmin varastanut hänen esi-
isänsä kultakaivoksen estäen tämän rikastumisen. Niin Hullusta Tie-
demiehestä tulisi rikas.

Rakennusmiehet olivat kuitenkin hutiloineet rakentaessaan Hul-
lun Tiedemiehen laboratoriota, ja laboratorion katosta putosi laatta
Hullun Tiedemiehen päähän tappaen tämän. Toinen laatta putosi
tuhoten aikakoneen kriittisen mekanismin.

Yrityksistä huolimatta tutkijat eivät saaneet rekonstruoitua aika-
koneen mekanismia rikkoutuneen osan avulla. Hullun Tiedemiehen
keksintö oli siihen liian vaikea.

Todellisuus on rakentunut ristiriidattomaksi. Jos ihmiset saisi-
vat aikakoneen käsiinsä, he väistämättä aiheuttaisivat paradokseja.
Niinpä todellisuus on rakentunut niin, että ihmiset eivät pääse mat-
kustamaan ajassa.

Estoton

Hullu Tiedemies oli keksinyt seerumin, joka poisti ihmiseltä kaik-
ki estot. Hän oli kokeillut sitä koehenkilöihin, ja nämä olivat alka-
neet iskeä vastaankäveleviä vastakkaisen sukupuolen edustajia, os-
tella kalliita turhuuksia velaksi ja tapella herkästi.

Hullu Tiedemies iski silmänsä matemaatikko Mutikaiseen. Mu-
tikainen vain ratkoi matematiikan ongelmia työhuoneessaan. Kuin-
kahan seerumi vaikuttaisi häneen? Niinpä Hullu Tiedemies ujutti
seerumia Mutikaisen ruokaan. Hullun Tiedemiehen hämmästykseksi
Mutikainen seerumia saatuaankin jatkoi matemaatiikan tekemistä.

Mutikainen päätti, että hän oli saanut tarpeekseen
vähämerkityksisen tutkimuksen tekemisestä. Hän alkoi ratkoa
P = NP -ongelmaa, jota kukaan ei saanut ratkaistua. Aiemmin hän
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ei ollut uskaltanut käyttää ongelmaan aikaa, koska ei ollut uskonut
saavansa sitä ratkaistua.

Aikaikkuna

Hullu Tiedemies oli keksinyt aikaikkunan. Se näytti ikkunaruudulta,
jonka karmeissa oli aikavalitsimia. Katsoessaan ikkunasta näki, mitä
tavallisesta ikkunasta olisi nähnyt valittuna vuonna.

Hullu Tiedemies päätti katsoa Ranskan vallankumousta. Vuo-
delta 1795 ikkunasta näkyi pelkkää metsää. Hullu Tiedemies tajusi,
että kyseessä ei ollut paikkaikkuna, ja se sijaitsi Suomessa.

Dinosauruksia kuitenkin sai näkyviin. Niinpä Hullu Tiedemies
kytki ikkunan nettiin Dinosaurusliveksi. Yllättäen käyntejä sivulla
oli vähän.

Tutkiessaan syytä tähän Hullu Tiedemies löysi blogikirjoituk-
sen. ”Dinosaurusliven theropodit näyttävät ylikasvuisila varpusilta.
Miksei höyhenpeitteistä ole tehty värikkäämpiä? Triceratopsin nis-
kapanssari hukkuu läskin joukkoon. Tyrannosaurus löntystelee niin
hitaasti, että kaikki pelottavuus on tipotiessään. Ylipäätänsä ani-
maatio on aika vaisu tulkinta dinosauruksista.”

Vaivanvahvistin

Hullu Tiedemies oli kehittänyt vaivanvahvistimen. Kun työmies puki
vaivanvahvistimen ylleen, hän kykeni saamaan kymmenkertaisen tu-
loksen samalla vaivalla kuin ennen normaalin tuloksen. Jos työmies
esimerkiksi kaivoi ojaa, hän kykeni kaivamaan kymmenen metriä sa-
malla vaivalla, millä ennen oli kaivettu metri.

Hullu Tiedemies antoi työmiehille vaivanvahvistimet ja raken-
nutti talon asuntomessualueelle. Talosta tuli hieman suurempi sekä
paremmin viimeistelty ja varusteltu, mutta samanhintainen kuin
muista asuntomessualueen taloista.
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Messuvieraat tulivat tutustumaan Hullun Tiedemiehen taloon.
”Ahaa. Tää on se, joka on hutaistu kasaan vaivanvahvistimen avulla.
Ei me tällaista osteta.”

Messuvieraat ja Hullu Tiedemies siirtyivät seuraavaan taloon.
”Heti näkee, että tämän eteen on nähty vaivaa. Tällainen me oste-
taan.”

Kaikki tuolit ovat vihreitä

Kerran Hullu Tiedemies kaappasi vauvan ja asensi tälle mikrosirun
aivoihin. Mikrosiru aiheutti sen, että aina, kun lapsi näki tuolin, hän
näki sen vihreänä. Lisäksi, aina kun lapsi ajattelikin tuolia, se piirtyi
hänen mieleensä vihreänä.

Hullu Tiedemies huolehti myös lapsen koulutuksesta ja opetti
tälle filosofiaa, kun sen aika tuli. Hän opetti analyyttisestä ja syn-
teettisestä tiedosta sekä a priori ja a posteriori -tiedosta. Lopulta
Hullu Tiedemies kysyi lapselta:

”Onko olemassa synteettistä a priori -tietoa?”
”Joo”, lapsi vastasi. ”Esimerkiksi se, että kaikki tuolit ovat vih-

reitä!”
”Eikö voisi olla punainenkin tuoli?”
Lapsi alkoi hihittämään. ”Sä olet pöhkö! Miten ihmeessä muka

tuoli voisi olla punainen?”

Nostradamuksen kiintopiste

Eino otti lapun ennustuskoneesta. Siinä luki ”Koehenkilö juo lasin
vettä.”

Hullu Tiedemies oli keksinyt ennustuskoneen. Se operoi huonees-
sa, missä oli mahdollisia toimintoja, kuten tuoliin istuminen, veden
juominen, levysoittimen käynnistäminen jne. Ennustuskone analysoi
koehenkilön aivot ja muodosti funktion, joka kertoi, kuinka kohde-
henkilö tulisi kunkin ennustuksen näkemiseen reagoimaan.
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Toisinaan ennustuskone ei antanut ennustusta. Jos vaikka koe-
henkilö oli pättänyt joka tapauksessa toimia toisin kuin ennustuk-
sessa. Toisinaan taas funktiolla oli kiintopiste. Tällöin koehenkilön
aivojen tila oli sellainen, että koehenkilö reagoi johonkin ennustuk-
seen toteuttamalla sen seuraavana toimenaan. Tällaisessa tapauk-
sessa kone tulosti lapun, jossa oli kyseinen ennustus.

”Taitaakin vähän janottaa”, Eino ajatteli ja joi lasin vettä.

Ruotsin pääkaupunki

Hullut tiedemiehetkään eivät ole suojassa elämän pieniltä riesoilta.
Niinpä Hullun Tiedemiehen oven taakse kerran ilmestyi kaksi Jeho-
van todistajaa.

”Usko Jumala Jehovaan niin pelastut”, todistajat sanoivat.
Hullu Tiedemies kutsui todistajat sisälle ja puki heille kypärät,

joista lähti johtoja. ”Nämä kypärät lukevat ajatuksenne. Mikä on
Ruotsin pääkaupunki?”

”Tukholma”, todistajat vastasivat.
”Ehdotan vaihtokauppaa”, Hullu Tiedemies sanoi. ”’Minä alan

uskomaan Jumala Jehovaan, jos te puolestanne alatte uskomaan,
että Ruotsin pääkaupunki on Helsinki.”

”Sopii”, todistajat vastasivat.
”Mikä on Ruotsin pääkaupunki?”
”Helsinki!” todistajat vastasivat.
”Oletteko aivan varmoja?”
”Kyllä!” todistajat vastasivat. ”Uskomme täydestä

sydämestämme, että Ruotsin pääkaupunki on Helsinki.”
Hullun Tiedemiehen mittarit kuitenkin kertoivat, että todistajat

valehtelivat.

Syylliset

Yksityisetsivä Achille Pursot tutki lordi Heycroftin murhaa. Heyc-
roft oli jättänyt testamentissaan mittavan omaisuutensa pojalleen
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Julianille sekä muhkean tutkimusapurahan Hullulle Tiedemiehelle.
Pursot tutki ja sai selville, että Heycroft oli aikonut muuttaa tes-

tamenttiaan ja jättää kaiken löytökissojen eläinsuojalle. Lisäksi Pur-
sot sai selville, että Julian oli puukottanut Heycroftin. Hullu Tiede-
mies oli kertonut Julianille testamentin muutosaikeista ennen mur-
haa. Olivatko he liitossa?

Pursot vakoili Hullua Tiedemiestä ja sai selville, että tällä
oli käytössään aivoanalysaattori. Se analysoi kohdehenkilön aivot
etäisyyden päästä ja kertoi, kuinka tämä tulisi reagoimaan kuhun-
kin ärsykkeeseen. Hullu Tiedemies oli siis tiennyt, että Julian mur-
haisi isänsä saatuaan tietää testamentin muutosaikeista. Molemmat
olivat siis syyllisiä.

Keksintö eropareille

Uupuneena päivän aherruksesta Hullu Tiedemies makasi vuo-
teessaan. Hänen uudella keksinnöllään olisi käyttöä eroaville
aviopareille, jotka eivät halunneet olla missään tekemisissä kes-
kenään.

Vedonlyönnin seurauksena nuorukaiset hiipivät Hullun Tiedemiehen
kartanossa. Riku katseli keksintöjä, joiden käyttötarkoitukset olivat
tuntemattomia.

”Mennään tuosta.” Laite näytti lentokenttien metallinpaljasti-
melta.

Riku kulki Repa takanaan raamin läpi. Yhtäkkiä hän tajusi
Repan kadonneen. Hän panikoi ja poistui kartanosta.

Pimeässä Repa kulki raamin läpi. Sitten hän huomasi, ettei Riku
enää ollut hänen edellään. Hän panikoi ja poistui kartanosta.

Hullu Tiedemies heräsi keksintönsä mielessään. Se jakoi universumin
kahdeksi rinnakkaisuniversumiksi. Ne olivat muuten alkuperäisen
kaltaisia, mutta toisesta puuttui eronneen parin aviomies ja toisesta
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vaimo.
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Ydinperhe

Ydinperhe, osa 1

Virtaset olivat melkein tavallinen perhe. Perheeseen kuuluivat isä,
äiti, isoveli ja pikkusisko. Poikkeuksellisen perheestä teki se, että he
asuivat ydinvoimalan naapurissa.

Eräänä aamuna, kun äiti oli laittelemassa aamupalaa, hän kuuli
radiosta tiedotuksen: ”Virtajoen ydinvoimalassa on sattunut onnet-
tomuus. Asukkaita pyydetään pysyttelemään sisätiloissa.” Äiti kiro-
si huonoa onneaan, koska hänen oli ollut tarkoitus käydä ostamassa
kaupasta päivälliselle kanafileitä.

Kun isä kömpi aamupalalle, hän kuuli äidiltä uutisen onnetto-
muudesta, ja häneltä pääsi ärräpäitä. Isällä olisi ollut töissä tärkeä
kokous, ja nyt hän joutuisi jäämään kotiin.

Äiti meni herättelemään lapsia ja kertoi näille onnettomuudesta.
”Jipii, taas ydinlaskeuma!” lapset huusivat yhteen ääneen.

”Tänään ei tarvitse mennä kouluun.”

Ydinperhe, osa 2

Virtaset olivat melkein tavallinen perhe. Perheeseen kuuluivat isä,
äiti, isoveli ja pikkusisko. Poikkeuksellisen perheestä teki se, että he
asuivat ydinvoimalan naapurissa.
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Eräänä aamuna pikkusisko sanoi: ”Äiti, minulle on kasvanut yön
aikana kolmas käsi.”

”Älä välitä, se johtuu siitä, että asumme ydinvoimalan naapu-
rissa”, äiti vastasi.

”Mutta minun piti tänä iltana mennä treffeille Pekka Leväsen
kanssa”, pikkusisko intti. ”Hän on luokkamme suosituin poika. Arvaa
hävettääkö.”

”Leväset asuvat myös lähellä ydinvoimalaa”, äiti lohdutti.
”Kyllä Pekka ymmärtää.”

Siirymme iltaan ja vanhempien makuuhuoneen oven taakse.
”Kulta, sinä olet ostanut pimeässä hohtavia kondomeja”, äidin

ääni sanoi. ”Ne ovat muotia.”
”Ei minulla ole kondomia”, isän ääni vastasi.

Ydinperhe, osa 3

Virtaset olivat melkein tavallinen perhe. Perheeseen kuuluivat isä,
äiti, isoveli ja pikkusisko. Poikkeuksellisen perheestä teki se, että he
asuivat ydinvoimalan naapurissa.

Eräänä aamuna isä oli lähdössä töihin, kun hän näki kasveja
kiemurtelevan alas ullakon portaita. Ne kasvoivat silmissä.

”Kannabista”, isä tunnisti. Niinpä hän huusi: ”Kuka kasvattaa
hamppua ullakolla?”

Perhe saapui katsomaan tapahtunutta.
”Olitko se sinä?” isä kysyi isoveljeltä.
”Pakko kai se on myöntää”, isoveli vastasi.
”Ydinsäteily kiihdyttää kasvua”, isä jatkoi. ”Kohtahan hamppu-

viljelmä valtaa koko talon.”
”Tästä saat ainakin kaksi viikkoa kotiarestia”, äiti jatkoi.
”Keräät heti kaiken hampun ja poltat sen takapihalla - nuotiossa,

ei piipussa”, isä sanoi isoveljelle. ”Vaikka myöhästyisit koulusta!”

747



Ydinperhe, osa 4

Virtaset olivat melkein tavallinen perhe. Perheeseen kuuluivat isä,
äiti, isoveli ja pikkusisko. Poikkeuksellisen perheestä teki se, että he
asuivat ydinvoimalan naapurissa.

Eräänä aamuna isoveli nosti käsipainoja, ja ne tuntivat
höyhenenkevyiltä. Niinpä isoveli ryntäsi aamupalapöytään ja sanoi
perheelle: ”Katsokaa, olen saanut yön aikana supervoimat.”

Isoveli löi ruokapöytää, ja pöytälevy halkesi kahtia. Astiat koli-
sivat lattialle.

”Katso nyt, mitä teit!” isä moitti.
”Vittu perkele saatana! Älä mulkku ala mulle sönköttää!” isoveli

raivostui.
”Siitä on tullut Hulk”, pikkusisko sanoi. ”Ydinvoimalasta on var-

maan vuotanut gammasäteilyä.”
”Et sinä tuollaisena voi kouluun mennä”, äiti sanoi isoveljelle.

”Sinähän raivostuisit kaikille. Soitan kouluun ja sanon, että olet saa-
nut säteilysairauden.”

Ydinperhe, osa 5

Virtaset olivat melkein tavallinen perhe. Perheeseen kuuluivat isä,
äiti, isoveli ja pikkusisko. Poikkeuksellisen perheestä teki se, että he
asuivat ydinvoimalan naapurissa.

Erään kerran Virtaset olivat hankkineet koiran. Koira oli ollut
perheellä yhden yön, kun perhe saapui aamupalapöytään.

”Kakkapäät saapuvat”, koira sanoi. ”Hei, pökäleet!”
”Puhuva koira”, isoveli ihmetteli.
”Ydinsäteily on varmaan kiihdyttänyt sen evoluutiota”, isä se-

litti.
”Annetaan sen olla”, äiti sanoi. ”Ehkä evoluutio kehittää sitä

lisää, ja se pääsee eroon tuollaisista lapsellisuuksista.”

748



Saapuessaan sinä päivänä koulusta kotiin pikkusisko näki pihalla
kummallisen laitteen.

”Kumarra minua, orja!” koira sanoi pikkusiskolle. ”Ylivertaisen
älyni turvin olen kehittänyt kuolemansäteen. Jos ihmiskunta ei suos-
tu orjikseni, tuhoan maapallon.”

Ydinperheen joulu (osa 6)

Virtaset olivat melkein tavallinen perhe. Perheeseen kuuluivat isä,
äiti, isoveli ja pikkusisko. Poikkeuksellisen perheestä teki se, että he
asuivat ydinvoimalan naapurissa.

Eräänä jouluaattoaamuna Virtaset olivat kokoontuneet aamu-
palalle. Perheen joulumieli ei ollut huipussaan, koska sää oli ollut
lämmin ja maa oli lumeton.

Isoveli katsoi ikkunasta ja sanoi: ”Katsokaa, ulkona sataa jotain
valkoista. Mutta se ei taida olla lunta.”

”Onpa se kaunista”, pikkusisko sanoi. ”Sehän kimaltelee kuin
joulun tähtöset.”

”Se on ydinjätettä”, isä valisti. ”Ydinvoimalassa on taas tainnut
sattua räjähdys.”

”Lähetetään ydinvoimalalle kiitoskortti”, äiti sanoi, ”kun heidän
ansiostaan saamme valkean joulun.”

Aamupalan jälkeen lapset lähtivätkin ulos rakentamaan
ydinjäteukkoja ja heittelemään toisiaan ydinjätepalloilla.

Ydinperhe, osa 7

Virtaset olivat melkein tavallinen perhe. Perheeseen kuuluivat isä,
äiti, isoveli ja pikkusisko. Poikkeuksellisen perheestä teki se, että he
asuivat ydinvoimalan naapurissa.

Eräänä aamuna äiti katsoi ikkunasta ja huomasi: ”Voi!
Ydinsäteily on tappanut kaiken kasvillisuuden pihaltamme.”

”Lauantaina pidetäänkin puutarhatalkoot ja istutetaan uusia
kasveja”, isä sanoi. ”Kaikki osallistuvat.”
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”En ehdi”, isoveli sanoi. ”Pitää lukea viikonloppuna matematii-
kan kokeeseen.”

”Mulla on kanssa hirveesti läksyjä”, pikkusisko sanoi.
”Älä valehtele”, äiti sanoi pikkusiskolle. ”Onko sinulla läksyjä?”
”Ee. . . ei”, pikkusisko myönsi.
”Eikä sullakaan ole ensi viikolla koeviikko”, äiti sanoi isoveljelle.

Lauantaiaamuna perhe katsoi ikkunasta ulos ja huomasi, että
piha oli kasvanut täyteen lihansyöjämutanttikasveja. Niin lapset
säästyivät ikäviltä puutarhatalkoilta.

Ydinperhe, osa 8

Virtaset olivat melkein tavallinen perhe. Perheeseen kuuluivat isä,
äiti, isoveli ja pikkusisko. Poikkeuksellisen perheestä teki se, että he
asuivat ydinvoimalan naapurissa.

Kerran isä ja äiti olivat kutsuneet tuttavapariskunnan vierailul-
le, ja nelikko siemaili kahvia Virtasten olohuoneessa. Ydinsäteily
vaikutti tuttavapariskunnan vaimon ohueen asuun niin, että kaik-
ki hänen sulonsa näkyivät läpi. Tuttavapariskunta istui vierekkäin
niin, ettei kumpikaan heistä tajunnut tilannetta.

”Täällä on ollut vähän tuota ydinsäteilyä”, isä sanoi.
Äiti sanoi isälle: ”Älä tuijota, toope!”
”Mitä?” tuttavapariskunta hämmästyi.
”Meillä on uusi veistos tuolla”, isä osoitti. Tuttavapariskunta

kääntyi katsomaan.
”Toivottavasti tuo loppuu ennen kuin he tajuavat”, äiti kuiskasi

isälle. ”Muuten he eivät tule uudestaan vierailulle.”

Ydinperhe, osa 9

Virtaset olivat melkein tavallinen perhe. Perheeseen kuuluivat isä,
äiti, isoveli ja pikkusisko. Poikkeuksellisen perheestä teki se, että he
asuivat ydinvoimalan naapurissa.
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Kerran Virtasten mummo oli ollut pari tuntia istumassa Virtas-
ten pihakeinussa.

”Minua alkoi heikottaa ja oksettaa keinussa”, mummo sanoi.
”Otin nokoset siinä, ja nyt olo on hyvä.”

”Ydinvoimalassa sattui taas räjähdys”, isä sanoi.
”Oireisi olivat säteilyoireita, mutta harmittomia”, äiti sanoi. Hän

kuiskasi isälle: ”Se on ’kävelevä aave’ -vaiheessa. Sen olo on nyt hyvä,
mutta se kuolee viikon päästä.”

Isä sanoi: ”Oletko ajatellut, että voisit tehdä huliviliveljeni
perinnöttömäksi?”

Kuukauden päästä mummo soitti isälle.
”Hemmetti, se on pysyvästi kävelevä aave”, isä ajatteli.

Ydinperhe, osa 10

Virtaset olivat melkein tavallinen perhe. Perheeseen kuuluivat isä,
äiti, isoveli ja pikkusisko. Poikkeuksellisen perheestä teki se, että he
asuivat ydinvoimalan naapurissa.

Kerran kun perhe oli aamupalalla, kuului valtava jyräys. Kaik-
kien korvat menivät lukkoon.

”Mikä se oli?” äiti kysyi.
Isä sanoi punastellen: ”Minä pieraisin.”
”Isistä on tullut Peräsmies”, pikkusisko sanoi.
”Ei kun Peräsmies syntyy, jos syö radioaktiivista hernekeittoa”,

isoveli sanoi. ”Meillä ei ole ollut hernekeittoa viikkokausiin.”
”Hävettää mennä töihin”, isä sanoi. ”Entä jos mä pieren siellä

tuollaisen?”
Radiosta kuului: ”Virtajoen ydinvoimalassa on sattunut

ydinräjähdys...”
Isä huoahti helpotuksesta: ”Ai se olikin vain ydinräjähdys. Sat-

tumalta samaan aikaan kun pieraisin.”
”Mikä helpotus”, äiti sanoi.
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Ydinperhe, osa 11

Virtaset olivat melkein tavallinen perhe. Perheeseen kuuluivat isä,
äiti, isoveli ja pikkusisko. Poikkeuksellisen perheestä teki se, että he
asuivat ydinvoimalan naapurissa.

Kun perhe oli päiväkahvilla, isoveli saapui isän vanhan
sähkökitaran kanssa. Hän alkoi kelaamaan kolmea sointua yhä uu-
delleen hirveällä volyymilla. Isoveljen hiukset olivat punaisella iro-
keesillä ja yllä revitty farkkuliivi.

”Mikäs sulle tuli?” äiti kysyi. ”Tähän asti ulkomuotosi on ollut
siisti.”

”Punk, mään”, isoveli vastasi. ”Anarkiaa!”
”Sulla on punkinpurema kaulassa”, äiti sanoi isoveljelle. ”Annas

kun irroitan punkin.”
”Anarkiaa!” isoveli huusi ja siemaisi kiljupönikästään.
Äidin irroitettua punkin isoveli palautui normaaliksi kuin taikais-

kusta.
”Radioaktiivinen punkki puri sitä”, pikkusisko sanoi, ”niin se oli

punkkimies.”

Ydinperhe, finale (osa 12)

Virtaset olivat melkein tavallinen perhe. Perheeseen kuuluivat isä,
äiti, isoveli ja pikkusisko. Poikkeuksellisen perheestä teki se, että he
asuivat ydinvoimalan naapurissa.

Eräänä aamuna kun perhe oli aamukahvilla, radiosta kuu-
lui tiedotus: ”Virtajoen ydinvoimala on räjähtänyt kokonaan.
Ympäristöön on lentänyt radioaktiivisia reaktorin palasia. Niihin on
vaarallista koskea kahteen miljoonaan vuoteen.”

”Hyvä, että siitä voimalasta päästiin”, äiti sanoi. ”On siitä ol-
lutkin riesaa.”

”Ne kuitenkin pistää tuulipuiston tilalle”, isoveli sanoi. ”Sitten
saamme kärsiä infraäänen aiheuttamista päänsärystä ja huimauk-
sesta.”
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Pikkusisko katsoi ikkunasta ja sanoi: ”Piha on kokonaan reakto-
rinpalojen peitossa. Mitäs me niille tehdään?”

”Olen käynyt armeijan”, isä vastasi. ”Lakaisen ne kuusenhavuilla
siistiin kekoon pihan perälle.”
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Taikuri Merkuriuksen
taikakauppa

Taikuri Merkuriuksen taikakauppa, osa 1

Taikuri Merkurius istui kaupassaan tiskin takana, kun sisään saapui
homssuisen näköinen nainen. Hänellä oli silmä mustana.

”Olen kuullut, että täältä saa apua”, nainen sanoi.
”Minkähänlaisesta ongelmasta on kyse?” Merkurius kysyi.
”Aviomieheni pahoinpitelee minua humalassa”, nainen sanoi.

”Tehkää jotain, ettei hän joisi.”
”Minulla on jotain juuri teille sopivaa”, Merkurius sanoi.
Merkurius kaivoi tiskin alta laitteen, missä oli muovinen kahva ja

sen jatkona pieni, viisisenttinen nyrkkeilyhanska. Merkurius painoi
nappia, ja jousi ponnautti hanskaa eteenpäin.

”Suunnatkaa tämä miehenne otsaan, kun hän tulee lyömään
teitä”, Merkurius sanoi. ”Miehenne pökertyy pariksi tunniksi, eikä
herättyään enää muista olevansa teille vihainen.”

”Kiitos”, nainen sanoi. ”Tämä ratkaisee ongelmani.”
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Taikuri Merkuriuksen taikakauppa, osa 2

Taikuri Merkurius istui kaupassaan tiskin takana, kun sisään saa-
pui timmissä kunnossa oleva nuorimies. Mies oli pukeutunut siistiin
pukuun.

”Tehkää jotain”, mies sanoi. ”Olen ongelmissa työpaikalla.”
”Minkähänlaisesta ongelmasta on kyse?” Merkurius kysyi.
”Yksi sihteereistä on kiinnostunut minusta silleen”, mies vastasi.

”Se on ihan hirvee haahka”, mies jatkoi. ”Ylipainoinen ja vanha, ja
sitten sen meikki on aina ihan hirvee sotamaalaus.”

”Minulla on jotain juuri teille sopivaa”, Merkurius sanoi.
Merkurius kaivoi tiskin alta vyön.
”Käyttäkää tätä”, Merkurius sanoi. ”Aina, kun sihteeri tsekkaa

persettäsi, housusi valahtavat paljastaen hiukan persvakoa. Ei ku-
kaan nainen välitä miehestä, jolla persvako vilkkuu.”

”Voi kiitos”, mies sanoi. ”Tämä ratkaisee ongelmani.”

Taikuri Merkuriuksen taikakauppa, osa 3

Taikuri Merkurius istui kaupassaan tiskin takana, kun sisään saapui
hippivetimiin pukeutunut, punahiuksinen nuori nainen.

”Auttakaa minua”, nainen sanoi. ”Metrolla matkustaminen on
minulle yhtä tuskaa.”

”Minkähänlaisesta ongelmasta on kyse?” Merkurius kysyi.
”Aina kun matkustan metrolla, viereeni istuu joku mies, joka le-

vittää jalkansa”, nainen sanoi. ”Sitten minä joudun istumaan puolel-
la istuimella jalat ihan supussa, etten koskettaisi hänen jalkojaan.”

”Minulla on jotain juuri teille”, Merkurius vastasi.
Merkurius otti tiskin alta taskulampun näköisen laitteen.
”Asettakaa tämä metrossa istuinten väliin ja painakaa tätä nap-

pulaa”, Merkurius sanoi. ”Istuinten väliin muodostuu ulottuvuuk-
sienvälinen portti, ja miehen levittelevä jalka ohjautuu neljänteen
ulottuvuuteen.”

”Voi kiitos”, nainen vastasi. ”Tämä ratkaisee ongelmani.”
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Taikuri Merkuriuksen taikakauppa, osa 4

Taikuri Merkurius istui kaupassaan tiskin takana, kun sisään saapui
tummaihoinen noin 15-vuotias poika.

”Auttakaa minua”, poika sanoi. ”Minua kiusataan koulussa.”
”Minkähänlaisesta ongelmasta on kyse?” Merkurius kysyi.
”Yksi rinnakkaisluokkalainen poika huutelee minulle”, poika vas-

tasi. ”Hän nimittelee minua lakupekaksi ja mutakuonoksi.”
”Minulla on jotain juuri teille”, Merkurius vastasi.
Merkurius otti tiskin alta purkin jotain salvaa.
”Levittäkää tätä kasvoihinne”, Merkurius sanoi. ”Yksi kerta

riittää; vaikutus tällä salvalla on pysyvä. Jos lähellänne on henkilö,
joka aikoo nimitellä teitä, kasvonne muuttuvat valkoisiksi, ja nimit-
telijän omat kasvot mustiksi. Näin nimitellessään teitä mutakuonok-
si tai lakupekaksi hän nimittelee itse asiassa itseään.”

”Voi kiitos”, poika sanoi. ”Tämä ratkaisee ongelmani.”

Taikuri Merkuriuksen taikakauppa, osa 5

Taikuri Merkurius istui kaupassaan tiskin takana, kun sisään saapui
pilottitakkiin pukeutunut nainen, jolla oli kaulassaan leijonariipus.

”Auttakaa minua”, nainen sanoi. ”Työmatkani ovat yhtä tus-
kaa.”

”Minkähänlaisesta ongelmasta on kyse?” Merkurius kysyi.
”Työpaikkani on Vuosaaressa”, nainen vastasi. ”Siellä notkuu

arabimiehiä joka kadunkulmassa. Pelkään, että joku päivä he vielä
joukkoraiskaavat minut työmatkallani.”

”Minulla on jotain juuri teille”, Merkurius vastasi.
Merkurius otti tiskin alta naisten pikkuhousut.
”Käyttäkää näitä”, Merkurius sanoi. ”Näitä ei pysty riisumaan

jalastanne, jos ei sano tunnussanaa. Tunnussana on ’Suomi suomalai-
sille!’ Bonuksena on se, että jos vahingossa iskette suvakin baarista,
hän ei pääse paikkoihinne käsiksi.”

”Voi kiitos”, nainen sanoi. ”Tämä ratkaisee ongelmani.”
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Taikuri Merkuriuksen taikakauppa, osa 6

Taikuri Merkurius istui kaupassaan tiskin takana, kun sisään saapui
hintelä, silmälasipäinen mies.

”Auttakaa minua”, mies sanoi. ”Riidellessämme vaimoni tulkit-
see sanani toisin kuin olin tarkoittanut ne, ja sitten hän loukkaan-
tuu omasta tulkinnastaan.” Mies jatkoi: ”Luulen, että hän tekee sen
tahallaan.”

”Minulla on jotain juuri teille sopivaa”, Merkurius vastasi.
Merkurius otti tiskin alta pienen itämaisen öljylampun.
”Kun painatte tätä nappia, ilmestyy lampunhenki”, Merkurius

sanoi. ”Ensin se jäsentää lauseenne kaikkien kieliopin sääntöjen mu-
kaisesti. Sitten se analysoi sanojenne etymologiaa ja merkitystä vai-
mollenne niin kauan, että vaimonne lopulta huomaa, että hänen on
helpompaa tulkita sananne, kuten olette ne tarkoittanut.”

”Kiitos”, mies sanoi. ”Tämä varmasti tepsii.”

Taikuri Merkuriuksen taikakauppa, osa 7

Taikuri Merkurius istui kaupassaan tiskin takana, kun sisään saapui
siististi pukeutunut nuori nainen.

”Auttakaa minua”, nainen sanoi. ”Ongelma on vanhempani.”
”Minkähänlaisesta ongelmasta on kyse?” Merkurius kysyi.
”He tietävät, että seurustelen”, nainen sanoi, ”mutta he eivät

tiedä, että seurustelen naisen kanssa. Nyt he vaativat, että tuon seu-
rustelukumppanini näytille. Jos tuon naisen, he varmasti lähettävät
minut eheytysterapiaan.”

”Minulla on jotain juuri teille sopivaa”, Merkurius sanoi.
Merkurius otti tiskin alta mustan strap-on -dildon.
”Pukekaa tämä naisystävllenne”, Merkurius sanoi, ”niin hän

muuttuu sananmukaisesti taikaiskusta miehen näköiseksi. Rintakar-
vat ja kaikki. Kun taikastarpon riisutaan, hän palaa oikeaan ul-
konäköönsä.”

”Voi kiitos”, nainen sanoi. ”Pelastitte meidät pahasta pulasta.”
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Taikuri Merkuriuksen taikakauppa, osa 8

Taikuri Merkurius istui kaupassaan tiskin takana, kun sisään saapui
siististi pukeutunut nuori mies.

”Auttakaa minua”, mies sanoi. ”Minua pelottaa olla yökerhoissa.
Silti kaipaan naisseuraa.”

”Minkähänlaisesta ongelmasta on kyse?” Merkurius kysyi.
”No kun niissä yökerhoissa liikkuu kaikenlaisia homoja”, mies

sanoi. ”Minua pelottaa, että joku homo alkaa lähentelemään. Itse
olen ihan normaali.”

”Minulla on jotain juuri teille sopivaa”, Merkurius sanoi.
Merkurius otti tiskin alta dödöpurkin.
”Pankaa tätä kainaloonne”, Merkurius sanoi. ”Siinä on vaikut-

tavia taikahiukkasia, jotka karkoittavat homoja. Bonuksena taika-
hiukkaset vetävät naisia puoleensa. Ne ovat vähän kuin magneetti.
Hylkii yhtä päätä ja vetää puoleen toista.”

”Voi kiitos”, mies sanoi. ”Tämä on varmasti tehokasta.”

Taikuri Merkuriuksen taikakauppa, osa 9

Taikuri Merkurius istui kaupassaan tiskin takana, kun sisään tuli
tumma, lukioikäinen tyttö.

”Auttakaa minua”, tyttö sanoi. ”Vanhempani ovat ylitiukkoja.”
”Minkähänlaisesta ongelmasta on kyse?” Merkurius kysyi.
”Olemme maahanmuuttajaperhe”, tyttö sanoi, ”eivätkä van-

hempani ole omaksuneet suomalaisia arvoja. Käyn lukiota, mutta
muuten en saa poistua kodistani enkä erityisesti saa tavata poi-
kaystävääni. Poikaystäväni on koulussa luokallani.”

”Minulla on jotain juuri teille sopivaa”, Merkurius sanoi.
Merkurius otti tiskin alta yönsinisen viitan.
”Antakaa tämä poikaystävällenne”, Merkurius sanoi. ”Se on

näkymättömyysviitta. Näin poikaystävänne voi käydä luonanne
kylässä näkymättömänä. Jos hän tulee samalla ovenavauksella kuin
sinä tulet koulusta, vanhempasi eivät huomaa mitään.”
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”Voi kiitos”, tyttö sanoi. ”Pelastitte suhteemme.”
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Johan ja Mirva

Johan myrkyn lykkäs

Johan ja Mirva istuvat keittiön pöydän äärellä. Johan on ottanut
tupakointivälineensä esiin ja alkanut kääräistä itselleen poltettavaa.
Rutiinilla kääriminen sujuu ilman minkäänlaisia koneita. Tavalliseen
tapaansa Mirva paheksuu Johanin harrastusta.

Mirva: Sinun kannattaisi vähän lueskella näitä tupakkapakkausten
varoitustekstejä.

Johan: Miten niin?

Mirva: Tässäkin sätkänpurupussissa lukee: ”Savu sisältää bentsee-
niä, nitrosamideja, formaldehydiä ja vetysyanidia.”

Johan: Purut olivat päässeet kuivahtamaan, joten lisäsin niihin itse
vielä hiukan divetymonoksidia.

Mirva: Ja tuollaisia myrkkyjä sinä vain kiskot keuhkoihisi.

Johan: Kirjoitapa divetymonoksidin kemiallinen kaava paperille.

Mirva ottaa kynän ja paperia. Koulun kemiantunneista on aikaa,
joten oikeita symboleja joutuu hiukan muistelemaan.

Mirva: Valmis!
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Johan: Mitä siinä lukee?

Mirva: H2O.

Rakkaus ja ymmärrys

Mirva: Ai nyt alkulukuja onkin äärellinen määrä?

Johan: Ei, kun se on vastaoletus. Siitä pitää johtaa ristiriita.

Mirva: En ymmärrä, miksi pistät minut opettelemaan tätä. Sain
homeisista kaavoista tarpeekseni koulumatematiikassa.

Johan: Koulumatematiikka on ehkä kaavoja, mutta yliopistomate-
matiikka on eri maailma. Se on päättelyä, työskentelyä pelkän
oman mielen varassa. Tahdon, että sinulla olisi jonkunlainen
kuva siitä, mitä teen kaikki päivät.

Mirva: Eikö se riitä, että rakastan sinua? Rakkaus on tärkeää, ei
matematiikka.

Johan ajatteli, että jos rakkauteen liittyisi ymmärrys, rakkauskin
tuntuisi paljon todellisemmalta. Myös läheisen ymmärtämäksi tule-
minen on tärkeää, ja matematiikka oli suuri osa Johania. Tätä ei
voisi kuitenkaan sanoa ääneen.

Pieni puhallus

Johan ja Mirva pelasivat Yazya.

Johan: Miksi puhallat noppiin ennen jokaista heittoasi?

Mirva: Puhallan noppiin hyvää tuuria.

Johan: Toi on joko typeryyttä tai pelissä huijaamista!

Mirva: Mitä??
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Johan: Jos se ei toimi, se on typeryyttä. Jos taas se toimii, se on
noppien manipuloimista, pelissä huijaamista.

Mirva: Voitto tulee puhallustyylillä!

Johan: On looginen mahdottomuus voittaa peli huijaamalla.

Mirva: Näin elokuvan, jossa korttihuijari ei jäänyt kiinni, ja muut
onnittelivat häntä voitosta.

Johan: Hän vain teeskenteli voittavansa, ja esitys meni läpi. Ei hän
oikeasti voittanut. Hän ei edes pelannut. Jotta pelissä voisi
voittaa, peliä täytyy pelata, ja pelaaminen tapahtuu by defi-
nition sääntöjen mukaan.

Hyvyydestä

Johan: Minä en usko enää hyvyyteen.

Mirva: Onpa sinusta tullu kyyninen. Uskotko sitten, että maailma
on paha?

Johan: En sinänsä. En vain usko, että hyvyyteen pyrkiminen johtaa
hyviin lopputuloksiin.

Mirva: Miten niin?

Johan: Kaikilla kolikoilla on kääntöpuolensa. Mitä vahvemmin ih-
minen pyrkii hyvään, sitä sokeammaksi hän muuttuu tekojensa
ei-toivotuille sivuvaikutuksille.

Mirva: Tuo on kyynistä.

Johan: Hyvyyttä korostavien ihmisten maailmankuva tuppaa ole-
maan ideologian värittämä. Ja jos hyvää oikeasti aikoo saada
aikaan, realistinen maailmankuva on välttämättömyys. Aito
hyvyys siis edellyttää kyynisyyttä, kun maailma on mitä on.
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Mirva: Mitenhän tilannetta voisi parantaa?

Johan: Maailma tarvitsee lisää tietoa, ymmärrystä ja osaamista, ei
hyvyyttä korostavaa asennekasvatusta.

Keinotekoinen päämäärä

Johan ja Mirva pelasivat go-peliä. Johan pelasi pelejä voitosta, Mirva
puolestaan siksi, että oli hauska pelaailla.

Gossa pisteitä saa sekä tappamalla vastustajan ryhmiä että val-
taamalla tyhjää aluetta pelilaudalta.

Puolessavälissä peli oli edennyt niin, että Mirva oli selvästi tap-
piolla. Tällöin Mirva ajatteli: ”Tästedes taidankin ottaa tavoitteek-
seni sen, ettei yksikään neljästä ryhmästäni kuole.”

Peli pelattiin loppuun, ja Johan voitti yli 40 pisteellä. Mir-
va sanoi: ”Minäkin onnistuin siinä, mihin pyrin. Sain kaikki neljä
ryhmääni pidettyä hengissä pelin loppuun saakka.”

”En minä edes yrittänyt tappaa niitä”, Johan vastasi. ”Minulle
varmin tapa turvata voitto oli ahdistella niitä vähän ja siinä sivussa
vallata aluetta niiden vierestä.”

Hyvä pyssy

Johan oli hurahtanut pyssyihin ja hankkinut useita pistooleita. Jo-
han oli katsomassa pyssyjään, kun Mirva tuli paikalle.

Mirva: Tämä on hyvä pyssy.

Johan: Sehän on rikki. Mutta katsos, tämä on hyvä pyssy. .44 kalii-
beri tekee suuren reiän, tarkka kuin mikä, ja kahdenkymmenen
panoksen makasiini. Sillä pystyy ampumaan kaksikymmentä
kertaa peräjälkeen.

Mirva: Juuri nuo ominaisuudet tekevät siitä huonon. Tappaminen
on huono homma, joten pyssy, jolla pystyy tappamaan tehok-
kaasti on huono pyssy.
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Johan: Pyssyn tarkoitus on se, että sillä pystyy tappamaan, joten
hyvä pyssy on sellainen, joka vastaa tarkoitustaan.

Mirva: Tämä on hyvä pyssy. Tämä on rikki, niin tällä ei pysty
tappamaan ketään.

Sanoa sen olevan, mikä on

Mirva: Sä aina heittelet sarkastisia kommentteja. Uskotko sinä mi-
hinkään? Niinkuin esimerkiksi Jumalaan? Tai ihmiseen?

Johan: Uskon totuuteen.

Mirva: Ai että kaikki mihin uskot on totta?

Johan: Ei kun uskon, että jokin on totta ja muu on valetta. Inhi-
millinen tieto on tosin hyvin vajavaista, enkä minä ole muita
parempi.

Mirva: Absoluuttinen totuus. No sähän olet kiinnostunut tieteestä,
missä kaikki voidaan mitata.

Johan: Tiede on tosiaan ihmiskunnan paras yritys selvittää totuus.
Ei sekään täydellinen ole. Empiirinen tieto on aina epävarmaa.

Mirva: No sano sitten, mikä on totta.

Johan: En minä tiedä. Siitä, että totuus on olemassa ei seuraa, että
totuus olisi tiedettävissä.

Paradoksi

Johan: Luonnonlait määräävät, kuinka ihmisen aivot toimivat, ja
aivot määräävät ihmisen toiminnan. Vapaa tahto on siis il-
luusio.
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Mirva: Kyllä minä uskon vapaaseen tahtoon. Jos minä nyt päätän
nostaa tämän käden, kyllä minä pystyn siihen. Ja onhan ih-
misillä moraalinen vastuu toimistaan. Moraalinen vastuu edel-
lyttää vapaata tahtoa.

— —

Mirva: Minua niin säälittää Jehovan todistajat. Joutuvat
värjöttelemään tuolla räntäsateessa tyrkyttämässä leh-
tiään.

Johan: Vapaaehtoisestihan ne siellä seisoo. Ne voi erota siitä
järjestöstä, jos ne haluaa.

Mirva: Ei lähteminen kuule ole niille niin helppoa. Niitä on pelo-
teltu, että ne joutuu kadotukseen jos ne eroaa. Ja useimmilla
niistä kaikki ystävät on järjestökumppaneita, joihin välit kat-
keaisi eroamisen myötä.

Valtafantasioista

Mirva: Minä haaveilen joskus olevani kuningatar, jota kaikki totte-
levat. Napsautan sormiani, ja palvelija tuo minulle kupin teetä.

Johan: Minä en haaveile sellaisesta. En koskaan haluaisi kenenkään
tottelevan tai uskovan minua sokeasti.

Mirva: Eikö sinulla sitten ole valtafantasioita?

Johan: Toki on. Niissä autan ihmisiä näkemään totuuden. Onnis-
tun perustelemaan kantani niissä niin järkiperäisesti ja hyvin,
että muut ymmärtävät mielipiteideni totuudenmukaisuuden ja
päätyvät olemaan samaa mieltä kanssani.

Mirva: Haluaisit siis olla kuningas, jonka valta perustuu siihen, että
hän on niin viisas.
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Johan: Ei. Valtafantasioissani en koskaan ole se kuningas, vaan
se kuninkaan neuvonantaja, jota kuningas tottelee siksi, että
hänen neuvonsa ovat niin hyviä.

Näkökulma

”Ja tässä junassa on taas aivan erilainen karja-aura kuin edellisessä”,
Johan sanoi.

Mirva ajatteli, että ihan samalta ne näyttivät. Johan oli esit-
telemässä Mirvalle kellariinsa rakentamaansa pienoisrautatiemaail-
maa. Olihan se näyttävä, kun oli laitettua pienoisrautatietä toisen
perään, mutta esitelmää oli jatkunut jo kaksi tuntia, ja Mirvaa puu-
dutti.

”Seuraavaksi katsotaan jotain aivan erilaista”, Johan sanoi.
Mirva piristyi. Vihdoin.
”Nuo edelliset radat oli rakennettu H0-mittakaavassa. Mutta

tässä, voila, TT-mittakaavan rata.”
Mirva pettyi. Olihan tämä hiukan pienempi kuin edelliset, mutta

samaa pienoisrautatietä se hänen silmäänsä oli.
Mirva ajatteli, että jos jossain asiassa meni hyvin syvälle, maalli-

kon silmään mitättömät erot alkoivatkin näyttää merkittäviltä. Kyse
oli näkökulmasta.

Nihilismin looginen päätepiste

Mirva: Olet eettinen nihilisti?

Johan: Kyllä. . .

Mirva: Mielestäsi siis ”Vauvojen kiduttaminen on oikein” ja ’Vau-
vojen kiduttaminen on väärin” ovat yhtä hyviä arvoja.

Johan: Henkilökohtaisen arvojärjestelmäni mukaan jälkimmäinen
on parempi.
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Mirva: Mut kuitenkin objektiivisessa mielessä yhtä hyviä?

Johan: Arvoja voi vertailla pelkästään jonkun arvojärjestelmän
puitteissa. Ei ole objektiivista mittaria, jolla vertailu voitai-
siin tehdä. Edes sen vertaa, että arvojen sanottaisiin olevan
yhtä hyviä.

Mirva: Mihin arvojärjestelmäsi perustuu?

Johan: Valintaani.

Mirva: Mihin valintasi perustuu?

Johan: Ei mihinkään. Jos arvovalinnan perustelisi, todellinen arvo
olisi se perusteleva asia, ei perusteltu arvo.

Mirva: Miten olet valinnut arvojärjestelmäsi?

Johan: Henkilöhistoriastani löytyy kausaalisia syitä, vaikkei tiedol-
lisia perusteita olekaan.

Joka sipisi Pyhästä Hengestä

Mirva: Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja
maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, hänen ainoaan poi-
kaansa, meidän herraamme. . .

Johan: Väitätkö, että tiedät kaiken tuon sanomasi?

Mirva: En väitä. Minä vain uskon siihen.

Johan: Tuo on siis se, mihin uskot. Mitä sitten on oikeasti tuolla
puolen?

Mirva: Uskon, että tuolla puolen on Jumala, isä kaikkivaltias, tai-
vaan ja maan luoja, ja Jeesus Kristus, hänen ainoa poikansa,
meidän herramme. Ja niin edelleen.
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Johan: Haa! Olet siis menettänyt kyvyn kysyä, mitä oikeasti on
tuolla puolen erotuksena sille, mitä vain uskot olevan tuolla
puolen. Vaikka esittämääni kysymykseen ei pystykään vastaa-
maan, on tärkeää esittää tuo kysymys.
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Koronaraapaleita

Näpertely (24.3.2020)

”Uusia koronatartuntoja ei enää rekisteröity eilen Suomessa”, Hanna
luki lehdestä.

”Selvittinpäs”, Hanna ajatteli, mutta puoli vuotta ja 10000
kuollutta se oli vaatinut. Hanna itsekin oli käynyt sairaalahoi-
dossa viruksen takia. Nyt edessä oli enää giganttinen talouden
jälleenrakennusprojekti. Hannalle tuli mieleen isovanhemmat, jotka
olivat sodan jälkeen osallistuneet maan jälleenrakennukseen.

Vielä tammikuussa Hannan mielestä suurimmat yhteiskunnalli-
set epäkohdat olivat olleet sähkösäteily ja seksistiset vitsit. Koro-
navirus oli ollut Kiinassa turvallisen etäisyyden päässä. Sitten vii-
kossa asiat olivat kääntyneet päälaelleen. Suomeakin uhkasi pande-
mia. Se oli saanut sähkösäteilyn ja seksistiset vitsit vaikuttamaan
mitättömiltä uhkakuvilta.

Hanna ajatteli, että nyt yhteiskunta oli kohdannut todellisen on-
gelman, eikä varaa näpertelyyn enää ollut.

Korona (24.3.)

”Omat”, Valtteri sanoi ja löi. Lyöntikiekko kimposi pelilaudan ta-
kaseinästä ja osui Valtterin kiekkoon lyöntilinjan takana. Valtterin
kiekko, hänen viimeisensä, kimposi pussiin.
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”Valtteri voittaa. . . viisi rullaa vessapaperia!” isä julisti.
Oli lauantai-iltapäivä keväällä 2020. Marinin hallituksen julistet-

tua ulkonaliikkumiskiellon epidemian takia perhe tappoi aikaa pe-
laamalla koronaa. Lapsetkaan eivät voineet käydä kavereiden luona,
niin jotain viihdettä oli pitänyt keksiä. Panoksina käytettiin vessapa-
perirullia, kun isä oli kaukokatseisesti hankkinut niitä suuren määrän
vastaisen varalle. Sitä kauttahan se koronalautakin oli löytynyt, kun
varastoa oltiin tyhjennetty vessapaperipaalien tieltä.

”Miks meillä pitää olla niin paljon vessapaperia?” Susanna, per-
heen pikkutyttö kysyi.

”No jos vaikka tulee tosi iso kakka”, isä vastasi.

Biohazard (24.3.)

Kunpa voisit pitää minua sylissäsi, mutta minä olen biohazard.
Sitä kaipaan eniten, että joku ottaisi syliinsä ja sanoisi, että kaikki
kääntyy hyväksi. Mieluiten juuri sinä, rakkaani. Mutta sitä minulle
ei suoda.

Maskeihin ja kumihanskoihin sonnustautuneet hoitajat käyvät
tuomassa ruokaa ja kohentamassa tippaa. Sanovat, että tilani on
vakaa, mutta silti kuolema pelottaa. Kaipaan ihmisen kosketusta,
edes jonkun ystävällistä hymyä, mutta maskit peittävät hoitajien
ilmeet.

Yskin jatkuvasti. Jos olisi mahdollista yskiä keuhkonsa pellolle,
olisin tehnyt sen lukuisia kertoja. Rintaa ahdistaa ja tuntuu kuin
jokainen lihakseni olisi tulessa. Mutta hoitajien mukaan tilani on
vakaa.

Kunpa voisit pitää minua sylissäsi, mutta minä olen biohazard.

Sosiaalispornoa (25.3.)

Jarkko katsoi elokuvaa, jossa kaksi ystävystä ajoi autolla ja jutteli.
He olivat menossa viettämään iltaa. Jarkko kadehti miehiä. He pys-
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tyivät vapaasti tapaamaan toisiaan ja istumaan iltaa ilman huonoa
omaatuntoa.

Oli kevät 2020 ja koronaepidemia oli jyllännyt Suomessa kak-
si kuukautta. THL oli ohjeistanut kansaa kutistamaan sosiaaliset
kontaktit minimiin. Ihmiset tekivät kotonaan etätöitä ja katselivat
elokuvia menneestä ajasta.

Jarkko ajatteli, että nykyään ihmisten tapaaminen oli kuin suo-
jaamaton seksi silloin joskus. Jokaiseen tapaamiseen liittyi riski.
Ehkä pöpö tarttui juuri tästä tapaamisesta. Ja syyllisyys, kun ei
noudattanut terveysviranomaisten suosituksia.

Elokuvassa miehet saapuivat illanviettopaikkaan. Asunto oli
täynnä vieraita. He kättelivät toisiaan ja juttelivat keskenään iloi-
sesti.

Kiinalaisella eläintorilla (27.3.)

Kiinan-matkallani kävin paikallisella eläintorilla. Siellä myytiin ank-
koja, sikoja, kanoja, kaikki kokonaisina ja ilman muovipakkauksia.
Ajattelin, ettei tuollainen meininki mitenkään menisi suomalaisista
hygieniamääräyksistä läpi.

Huomioni kiinnittui pieneen, isopäiseen ja kädelliseen otukseen,
joka oli elävänä häkissä. Oppaani mukaan se oli harvinainen, kallis
herkku. Minun kävi otusta sääli ja päätin laskea sen takaisin luon-
toon. Niinpä käytin koko matkabudjettini sen ostamiseen.

Yöksi otus jäi haltuuni. Opas kertoi tietävänsä kokin, joka
laittaisi sen minulle ruuaksi seuraavana päivänä. Yöllä toteutin
suunnitelmani. Kun avasin häkin, otus vipelsi metsään iloisesti
loikkien.

Näemme maapallon, joka on eloton. Kaikki kasvit ja eläimet ovat
kuolleet. Vain pieni hahmo vipeltää iloisesti loikkien.
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Maskityyppi (16.4.)

Mä jonotin lähikaupan kassalle. Jonottajat pysy kahden metrin
päässä toisistaan, kun oli korona-aika.

Sit sisään tuli joku maskipäinen tyyppi. Ei siinä maskissa mitään,
kyllähän koronalta halus suojautua, mut se kaivo moottorisahan lau-
kustaan, starttas sen ja upotti yhen kaupasta lähössä olleen asiak-
kaan vatsaan. Mä olin ihan OMG et voiks korona tarttua roiskuvista
sisälmyksistä.

Sit me kaikki ryysättiin kaupan perälle, tietty yrittäen pitää
kahen metrin etäisyyden muihin, ja se maskityyppi juoksi meidän
perään. Ryysätessä yks mummo tuli tosi lähelle mua ja mä et tart-
tuuks korona nyt jompaankumpaan.

Pari asiakasta se maskityyppi sai kiinni ja silvottua, mut me
muut päästiin pakoon kaupan takaovesta.

Verinen käsi (16.4.)

”Verinen käsi!” Mikko kuuli. ”Verinen käsi tulee!”
Mikko heräsi hikeä valuen. Vähitellen hän tajusi vain nähneensä

unta ja nukahti uudelleen.
Seuraavana päivänä kaupassa Mikko huomasi, että verinen käsi

seurasi häntä. Oliko se sittenkään ollut unta? Koronaepidemian ta-
kia kauppavisiitit piti muutenkin tehdä nopeasti, mutta tästä kaup-
pavisiitistä tuli superlyhyt. Hän sulloi ostoskorinsa täyteen sandwic-
hejä, maksoi ne ja poistui.

Siitä eteenpäin verinen käsi vainosi Mikkoa koko ajan. Olipa
hän lenkillä, makuuhuoneessaan tai olohuoneessa etätöissä, jossain
lähistöllä väikkyi verinen käsi.

Lopulta Mikko kyllästyi pelkäämään ja päätti ottaa selvää, mikä
tämä verinen käsi oikein oli. Sehän oli hänen oma kätensä, joka oli
verillä jatkuvasta pesemisestä.
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Oikea ratkaisu (19.5.)

Lukiolaispoika Touko treenasi matematiikkaolympialaisiin. Oli koro-
nakevät ja matematiikkaolympialaiset oli siltä kesältä peruttu, mut-
ta Touko osallistuisi seuraavana vuonna.

Matematiikkakilpailutehtävät on laadittu niin, että jokaiseen
tehtävään on oikea ratkaisu, joka on lahjakkaan matemaatikonalun
kohtuullisella työmäärällä löydettävissä. Tällaiset tehtävät poikkea-
vat matematiikan tutkijan työssä kohdattavista tutkimusongelmista.
Niissä ei ole sanottua, että ratkaisut ovat löydettävissä.

Touko luki netistä, että hallitus alkaa avaamaan yhteiskuntaa.
Koulut aukeavat, samoin kapakat.

”Tuo on ainakin väärä ratkaisu”, Touko ajatteli. ”Koronatartun-
nat alkavat lisääntymään heti kun yhteiskuntaa avataan.”

Koronakysymys ei kuitenkaan ollut matematiikkakilpailu-
tehtävä, eikä siihen ollut kaikki ongelmat poistavaa oikeaa ratkai-
sua. Yhteiskuntaa ei voida pitää rajattomasti suljettuna, joten oli
vain huonoja vaihtoehtoja.

Koulutuksesta (15.3.2021)

Sirje katsoi poikaansa, joka oli koronan takia etäopetuksessa. Poika
teki tehtävät puolihuolimattomasti, eikä Sirjelläkään ollut etätöiden
takia aikaa vahtia.

Sirje ajatteli poikansa jäävän oppimisessa jälkeen. Sitten Sirje
tajusi, että koko pojan ikäluokka oli samassa tilanteessa, eikä poika
jäänyt jälkeen verrattuna ikätovereihinsa.

Sitten Sirje tajusi, että hän ajatteli koulutusta kilpailuna. Rat-
kaisevaa oli se, mitä osasi verrattuna ikätovereihinsa, niin, että oli
hyvissä asemissa taistelussa jatko-opintopaikoista ja myöhemmin
työpaikoista.

Lopulta Sirje tajusi, että kilpailu oli vääristynyt tapa katsoa kou-
lutusta. Koulutus sivisti ihmistä, ja tärkeintä oli jalostaa itseään
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ihmisenä, kilpailla itseään vastaan. Etäopetuksen takia poika oli
jäljessä verrattuna siihen, mitä hän voisi parhaimmillaan olla.

Paholaisen keksintö (1.4.)

Kuolema oli ollut aina ylpeä siitä, että hän hoiti hommansa
käsityönä. Yksi kerrallaan hän niitti ihmiselämän ja kädestä pitäen
talutti sielun viimeiselle tuomiolle. Nyt kuitenkin koronapandemia
tappoi kansaa sellaista vauhtia, että käsityöhön ei ollut aikaa. Kuo-
lema oli yhtä ylityöllistetty kuin sairaanhoitajat.

Kuolema alkoikin miettiä, kuinka hänen työtään voisi rationa-
lisoida. Hän päätti kysyä neuvoa Paholaiselta, ja tällä oli ratkaisu
valmiina: Viikate korvataan lehtipuhaltimella. Lehtipuhaltimella voi
suuren määrän sieluja puhaltaa kerralla viimeiselle tuomiolle.

Matti heräsi puoli neljältä aamuyöstä helvetilliseen pärinään ja ki-
rosi mielessään. Ikään kuin koronapandemiassa ja siitä seuraavissa
rajoituksissa ei olisi tarpeeksi. Jonkun piti käyttää vielä lehtipuhal-
linta aamuyöstä pilaten Matin yöunet.

Poikkeuksellinen kulttuuri (5.4.)

Mikko Antinpoika ratsasti pohjoiseen ja teki ristinmerkin. Jumala
oli päättänyt kurittaa Turkua ruttoepidemialla, joten Mikko oli
päättänyt paeta sieltä, ettei hän jäisi epidemian kynsiin. Hänellä oli
sukulaisia Raumalla, ja hän asettuisi sinne. Tietämättään Mikko
kuitenkin kantoi ruttoa, ja hän veisi epidemian Raumalle.

Niina kulki Raumalla maski päässä. Rokotusten ja antibioottien kek-
siminen oli parissa sadassa vuodessa käytännössä pyyhkinyt kulku-
taudit pois. Sitten koronavirus oli iskenyt, ja länsimaat olivat pa-
lanneet takaisin tilanteeseen, joka oli vallinnut valtaosan historiaa.
Niina ajatteli, että hänen esi-isälleen Mikko Antinpojalle korona oli-
si näyttäytynyt mitättömänä uhkana. Niinalle korona oli todellinen
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uhka, koska hän eli kulttuurissa, joka arvosti ihmishenkeä poikkeuk-
sellisen paljon.

Zombie-epidemia (7.4.)

Kävelen ruokakauppaan, kun vastaan tulee kolme teinipoikaa. Kat-
son tarkemmin, ja heidän kävelemisensä on kömpelöä. He ojente-
levat käsiään minua päin. Selvä tapaus, lasautan pumppuhaulikol-
la yhden teinin pään tohjoksi. Kaksi muuta ei pyri karkuun, vaan
lähestyy yhä. Lasautan heidänkin päänsä tohjoksi, ja he kaatuvat.

Monet eivät kohdatessaan teinejä katso tarkemmin vaan lasaut-
tavat heti. Se on ymmärrettävää.

Zombie-epidemian puhjettua hallitus julisti heti ulkonaliikkumis-
kiellon. Altistuminen zombeille minimoitiin, joten kotoa saa lähteä
vain töihin tai ruokakauppaan. Teinit eivät kieltoa totelleet vaan jat-
koivat ulkona kaveriporukoissa hengailua. Niinpä he joutuivat zom-
bieiden uhreiksi.

En kyllä tiedä, mihin tämä maa epidemian laannuttua joutuu,
kun tiettyjä ikäluokkia ei enää ole.

Jalkapallo tappaa (26.6.)

Jarkko inhosi penkkiurheilua. Hän halveksui sitä, kun koko kansa
kerääntyi katsoman, kuinka isot miehet juoksivat pallon perässä.
Mokomaa turhaa ajanvietettä ja isänmaallista paatosta.

Sitten tuli koronakesä, ja Suomen jalkapallomaajoukkue pääsi
Euroopanmestaruuskisoihin. Koko kansa kokoontui ruudun ääreen,
ja paljon porukkaa lähti Venäjälle seuraamaan tapahtumaa livenä
siitäkin huolimatta, että Suomen koronatilanne oli juuri saatu aisoi-
hin, mutta Venäjällä korona mellasti. Jarkko tuhahteli koko touhul-
le.

Eihän Suomi pärjännyt kisoissa, ja kun kisaturistit palasivat Suo-
meen, he toivat tuliaisinaan huomattavan määrän koronatartuntoja.
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Ruokakaupassa Jarkko sai koronan palanneelta kisaturistilta, jo-
ka ei ollut noudattanut karanteenimääräyksiä. Jarkko kuoli koro-
naan. Niin jalkapallo koitui Jarkon kohtaloksi, ja hänen penkkiur-
heiluvihansa osoittautui oikeutetuksi.

Romantiikkaa poikkeusaikana (11.8.)

Seistessään bussipysäkillä Make näki nätin naisen. Tummat hiukset
laskeutuivat kauniisti, ja vartalo oli solakka. Joskus muinoin Make
olisi miettinyt, miltä nainen näyttäisi alasti. Kuinka vyötärö olisi
levennyt lantioksi, ja kuinka pienet rinnat olisivat nöpöttäneet ter-
hakkaina.

”Moi”, Make sanoi.
”No moi”, nainen vastasi.
”Kävitkö Kuopio Rockissa viime viikonloppuna?” Make kysyi.
”En mä uskaltanut, kun korona voi tarttua.”
Make astui lähemmäksi naista. Kahden metrin turvaväli pieneni

puoleksitoista metriksi. Toivottavasti nainen ei pitänyt Makea liian
tungettelevana. ”En mäkään”, Make sanoi. ”Ihan samasta syystä.’

Joskus muinoin Make olisi miettinyt, miltä nainen näyttäisi alas-
ti, mutta nyt hän mietti vain, miltä naisen kasvot näyttäisivät ilman
maskia.

Virustaistelija (26.10.)

Gga-eh sai postissa ruiskun. Se sisälsi uutta virusta. Virus oli alkanut
leviämään hhy-väestön keskuudessa toisella puolen planeetta, eikä
kukaan ollut vielä parantunut taudista.

Gga-eh ruiskutti virusta itseensä ja luki dokumentaatiota.
Viruksen proteiinivaippa oli 20-tahokas, ja Gga-eh opiskeli sen
reseptoreista. Sitten hänen kehonsa alkoi valmistamaan vasta-
ainekandidaatteja. Hänen aivonsa työskentelivät kuumeisesti ke-
hittäessään uusia vasta-aine-ehdokkaita, mutta tauti verotti voimia.
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Lopulta Gga-eh oli keksinyt vasta-aineen, joka toimi. Hän parani
tunneissa ja lähetti vasta-aineen kaavan epidemia-alueelle. Sairastu-
neet saisivat lukea sen, ja sen jälkeen heidän kehonsa muodostaisivat
oikeat vasta-aineet.

Virologian teorian myötä virustaistelijoiden työ oli helpottunut.
Kivikaudella hhy:illä ei ollut ollut muita tekniikoita kuin pelkkä
yritys-erehdys.

Oikeudenmukainen ratkaisu (28.6.2022)

Uusi, entistä tappavampi korona-aalto uhkasi, mutta oli myös
löydetty täyden immuniteetin tarjoava rokote. Rokotteessa kuiten-
kin käytettiin harvinaista mineraalia. Kun kaikki maapallon mine-
raalivarat oli käytetty, Suomeen oli saatu vain kaksi ja puoli miljoo-
naa annosta.

”Myydään annokset eniten tarjoaville suomalaisille”, Otteri Per-
po ehdotti.

”Ei se ole oikeudenmukaista”, Manna Sarin sanoi. ”Ei anneta
sitä kenellekään. Sitten kaikki ovat samassa veneessä.”

”Ei siinäkään ole järkeä”, Pukka Peska sanoi. ”Jokainen immuu-
ni ihminen on poissa hortoilemasta kaupungilla sairaana ja vähentää
myös muiden sairastumistodennäköisyyttä, sekä poissa kuormitta-
masta terveydenhuoltoa.”

Lopulta ratkaisu löytyi: Supon agentit levittivät netin salaliit-
tosivuilla huhuja rokotteen haitallisuudesta, ja sen jälkeen rokote
voitiin antaa kaikille halukkaille.
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Tiedesjumala

Uhrimenot

Raahaten villikoiraa sen kaulaan sidotusta lieasta Jore ja Kake astui-
vat esi-isien temppeliin. Ennen kuin Ilmomutosdemoni oli tuhonnut
esi-isien kulttuurin, esi-isät olivat palvoneet temppelissä Tiedesju-
malaa. Jos Jore ja Kake olisivat osannet lukea, he olisivat tienneet,
että temppelin nimi oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Koronasdemoni oli taas vienyt parin heimolaisen hengen, joten
Tiedesjumalan lepyttämiseksi tarvittiin uhri. Jore ja Kake kävelivät
autioita käytäviä temppelin Kaikken Pyhimpään. Siellä esi-isätkin
olivat suorittaneet uhrimenonsa.

Jore ja Kake avasivat oven, jossa luki Koe-eläinlaboratorio ja
astuivat sisään. Jore ja Kake alkoivat potkimalla ja kepeillä hak-
kaamalla kiduttaa koiraa kuoliaaksi, aivan kuten esi-isätkin olivat
kiduttaneet eläimiä, jotka he uhrasivat Tiedesjumalalle.

Väitöstilaisuus

Heimo oli kokoontunut temppelin auditorioon. Jos joku heimolai-
sista olisi osannut lukea, hän olisi edelleen nähnyt sisäänkäynnillä
esi-isien kyltin ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.” Osa auditorion
penkeistä oli aikojen saatossa särkynyt, joten puolet heimosta istui
lattialla.
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”Olemme kokoontuneet Tiedesjumalan silmien eteen
väitöstilaisuuteen”, heimonvanhin aloitti. ”Jore on kertonut,
että hän haluaa olla väittelijä.”

Jore meni salin eteen ja huusi: ”Kale on pannut minun vaimoa!”
”Haluaako Kale olla itse vastaväittäjä?” heimonvanhin kysyi.
Kale meni salin eteen ja huusi Jorelle: ”Itse olet pannut Kataa!”
Jore syöksyi Kalen kimppuun. Parivaljakko paini ja löi toisiaan,

kunnes Kale makasi tainnoksissa.
”Tiedesjumala on puhunut”, heimonvanhin julisti. ”Kale tuomi-

taan avionrikkojana.”

Elovuutio

Heimo oli temppelin auditoriossa. Esi-isät olivat kutsuneet temppe-
liä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi ja suorittaneet siellä Tie-
desjumalan palvontamenojaan. Temppelin nimi oli aikojen saatossa
unohtunut.

Heimonvanhin aloitti Tiedesjumalan palvontamenot huutamalla:
”Me uskomme elovuutioon!”

Pikku-Repa mietti, mikä se elovuutio oli. Hänen kysyttyään
isältään tämä oli vastannut: ”Se on öö. . . semmonen tosi tärkee jut-
tu.”

Sitten Repa oli kysellyt naapureiltaan ja saanut ristiriitaisia vas-
tauksia. Yhden mukaan elovuutioon uskominen oli sitä, kun Tiedes-
jumala täytti sydämen. Toisen mukaan elovuutio oli aavikolla asuva
haltia, joka kuolisi, jos häneen ei uskottaisi.

Yhtä kaikki, elovuutioon uskominen oli tosi tärkeää. Masa oli
kivitetty kuoliaaksi, kun tämä ei ollut uskonut tarpeeksi elovuutioon.

Papereita

Samppa nosti viiran paperimassaa ja vettä sisältävästä ammeesta.
Hän tasoitteli viirassa olevan paperimassan ohueksi, tasaiseksi pin-
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naksi, ja samalla vesi valui pois viiran kangaspohjan läpi. Massasta
syntyisi kuivuttuaan vaaleanharmaa, hiukan nukkapintainen paperi.

Samppa oli vastikään viettänyt viikon esi-isien kaatopaikalla et-
sien heidän jätepaperiaan. Sitä hän tarvitsi omien papereidensa
raaka-aineeksi.

Samppa oli heimonvanhimman poika, joten pian hän alkai-
si harjoitella Tiedesjumalan palvontaseremonioiden ohjaamista,
eräänlaisena pappiskokelaana. Ja Tiedesjumalan palvontamenoja sai
pitää vain, jos oli tehnyt 200 paperia. 132 arkkia hänellä oli jo val-
miina.

Kirjoitustaito oli aikojen saatossa unohtunut, joten kukaan ei
enää tiennyt, mihin paperia käytetään. Silti paperinvalmistustaito
oli kulkenut isältä pojalle Tiedesjumalan pappien keskuudessa.

Lämpömittari

”Kauheaa, ei ennen näin kuumaa ollut”, Kata sanoi.
”Minun lämpömittarini näytti vähemmän kuin eilen”, Ansku

vastasi.
Kun lämpömittari näytti enemmän kuin edellisenä päivänä, kuu-

lui vastaantulijoita tervehtiä kuten Kata oli tehnyt. Se piti Ilmomu-
tosdemonin loitolla.

”Et kai ole ilmokepsukko!” Kata kauhistui.
Ilmokepsukot olivat Ilmomutosdemonin kätyreitä, jotka olivat ai-

koinaan mananneet Ilmomutosdemonin maailmaan, ja tämä oli tu-
honnut esi-isien kulttuurin.

”No en!” Ansku puolustautui. ”Minun lämpömittarini vain toi-
mii eri tavalla kuin muiden. Esi-isien kaatopaikalta sekin on, Tiedes-
jumalan esi-isille antama, Ilmomutosdemonin torjuntaan.”

Ansku oli huomannut, että hänen lämpömittarinsa ei reagoinut
kuumuuteen ja kylmyyteen, vaan siihen, oliko tulossa sadetta vai
kirkas sää.

”No hyvä”, Kata helpottui.
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Koneet

Make kulki esi-isien kaatopaikalla katsellen kaikkea rojua. Ei
hän edes tiennyt useimpien käyttötarkoitusta. Make nosti esineen
käteensä. Siinä oli kaksi suorakaiteenmuotoista levyä saranoilla kiin-
ni toisissaan. Alemmassa oli nappuloita, joissa oli jotain symboleja.
Ylemmässä oli musta tasainen pinta.

Make heitti esineen pois. Ei hän sellaisesta ollut kiinnostunut.
Hän etsi koneita. Tiedesjumala oli antanut koneita esi-isille, ja ko-
neista esi-isät olivat saaneet mahtinsa. Make ei tiennyt, miltä koneet
näyttivät, mutta hienolta niiden piti näyttää.

Make olisi halunnut löytää tietokoneen. Tietokoneessa oli kaikki
salattu tieto demoneista ja jumalista. Sekä tietysti koneen, joka oli-
si tehnyt hänestä lähes Tiedesjumalan kaltaisen: Yleiskoneen, jolla
pystyi tekemään mitä tahansa.
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Osa III

Tekstiviestitarinoita

782



Tekstiviestitarinoita
aikuisille

Remontit ovat ikuisia

Päivisin asukkaita piinaa porien jyske. Tiessä on monttu, ja puomi
karkottaa autot. Yöllä uuttera kääpiöklaani kätkee louhitun mithri-
lin.

Ikkunaprinsessa

Ruostehirviöt mellastavat hylätyssä tehtaassa. Vintturi herää eloon
ja särkee ikkunan. Lasinsirpaleet kerääntyvät hahmoksi. Se on femi-
niininen.

Huippukokit

He olivat lastanneet raketin herkuilla. Painottomuudessa gulassi
jäi syömättä. Urhea astronautti ei muuta voinut kuin puristaa
mätitahnaa tuubista.
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Itä-Pasilan morlokit

Puoli viideltä virkailijat poistuvat toimistostaan. Silloin siltojen alla
vaanitaan. Joku katoaa. Ennen hoidetut puistot alkavat rehottaa.

Kuoleman jälkeen

Fiiasin tömpärin turtsista ja folasin kretsamaan klöhriä. Platkasin
riipsumisti. Tämä eroaa maanpäällisestä enemmän kuin olin osannut
odottaa.

Kolme veistä

Oli koristelematon ja tylsä, koristeltu ja tylsä sekä vähän koristel-
tu mutta terävä. ”Kultainen keskitie”, hän tuumi ja valitsi vähän
koristellun.

Metsänneito

Lähiömetsikköä halkaisi kävelytie. Kävelytien reunassa näin
metsänneidon. Nostin neidon kävelytien toiselle puolen. Neito an-
toi suukon kiitokseksi.

Trolli

Tarkastin keskustelupalstan, jolle olin kirjoittanut mielipiteeni. Ei
vastauksia. Mitä iloa oli sananvapaudesta, kun kukaan ei vaivautu-
nut kuuntelemaan?
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Kasvu

”Et välitä yhtään henkisestä kehityksestä”, tyttöystävä raivosi.
Opinhan minä joka päivä yliopistolla tieteenteosta. ”Kasvat vika-
suuntaan”, hän napautti.

Uutispimento

Hullu Tiedemies kehitti ihmisen ja eläinten hybridejä. Ne salat-
tiin kansalta, koska tieto olisi hämärtänyt ihmisarvoisen olennon ja
eläimen rajaa.

Tablettitietokone

Nielaisen pillerin. Nanobotit ryntäävät aivoihini ja linkittyvät toi-
siinsa muodostaen monimutkaisen rakenteen. Tietokone on nyt
käyttövalmis.

Palvelunestohyökkäys IRL

Miljoona zombia jonotti Osuuspankin konttorissa. Tiskillä jokainen
niistä sanoi, ettei olekaan asiaa. Kaikki oli silti pakko palvella.

Rasismia vastaan

”Alas rasismi! Rasismia vastaan!” ”Mitä hyvää maahanmuutossa
on?” ”No tietysti kun... öh... Mut me ollaan rasismia vastaan! Ra-
sismia vastaan!”
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Palautekytkentä

Jääplaneetalla taloja lämmitettiin öljyllä. Kasvihuoneilmiön ansios-
ta ilmasto lämpeni, ja lämmitys voitiin lopettaa. Ilmasto ei enää
lämmennyt.

Raakaravintoa

Isken naista päähän, ja hän pökertyy. Avaan naisen vatsan veitsellä,
otan maksan ulos vatsasta ja haukkaan sitä monesti. Syön vain raa-
karavintoa.

Kielto

”Ei energiajuomia minusta mihinkään tarvita”, savolaisäijä julisti.
”Kieltää sellaiset pitäisi.” Onko asian tarpeettomuus riittävä syy sen
kieltämiseen?

Mörkö

Pikkupoika juoksee makuuhuoneestaan alakertaan. ”Äiti, äiti,
sängyn alla on mörkö!” ”Äiti ei nyt ehdi. Pyydä isääsi katsomaan.”
”En voi. Se vei jo isän.”

Helvetti

Helvetissä on oma osasto niille, jotka ovat tyytymättömiä kaikkeen.
Siellä on samanlaista kuin Taivaassa. Silti se on yhtä helvettiä sinne
joutuville.
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SWOT-analyysi

VAHVUUDET Isot tissit, tiukka pillu. HEIKKOUDET En suos-
tu anaaliseksiin. MAHDOLLISUUDET Cityn liikemiesten liikaraha.
UHAT Halvat venäläishuorat.

Ikuinen

Ikuisia vainottiin. ”Näytä syntymätodistuksesi”, poliisi sanoi Catille.
”Todista, että olet syntynyt.” Ei Catilla ollut todistusta. Hän oli
ollut aina.

Nazi

Jossain on rinnakkaisuniversumi, jossa natsit eivät kaasuttaneet juu-
talaisia. Säädyllisen ihmisen on sielläkin uskottava natsien kaasut-
taneen juutalaisia.

Alienit

Scifissä alienit pelastavat maapallon ekokatastrofilta. Sitten alie-
nit tulivat oikeasti pelastamaan meidät liikakansoitukselta. Söivät
ylijäämäväestön.

Dracula

Kreivi Dracula oli maannut päivän tiedottomana arkussaan, ja joku
oli piirtänyt hänelle mulkunkuvan otsaan. Edes vilkaisu peiliin ei
paljastanut asiaa.
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Ajat muuttuu

1985 -Voi nykynuorisoa. Rokki vaan soi. Huumeita rokkarit käyttää.
2019 -Voi nykynuorisoa. Räppi vaan soi. Minun nuoruudessani kuun-
neltiin rokkia.

Kannibaali

Pumpulipuikko työnnettiin suuhun. Poliisi otti epäillyltä dna-
näytteen. Epäilty tuomittiin väärin perustein syylliseksi. Oli juuri
syönyt murhaajan.

Myöhässä

”On liian myöhäistä pysäyttää ilmastonmuutos”, tiedemies sanoi.
Kaikki kauhistuivat ja sanoivat: ”Pitää tehdä jotain.” Ei sillä enää
ollut merkitystä.

Ikuinen totuus

Vuonna 1986 isä luki lehdestä: ”Naispappeus on vihdoin ja viimein
hyväksytty.” Tällön Siiri 5 vuotta kysyi: ”Ai onko Jumala muuttanut
mieltään?”

Nykyajan ongelmia

Jari seurusteli lesboparin kasvattaman naisen kanssa. Kun asia sel-
visi Jarille, hän jätti naisen välittömästi. Hän ei halunnut kahta
anoppia.
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Pelastus

Isä aikoi antaa Arille vyöremmistä. Ari säntäsi karkuun, ja isä vyö
kädessä perään. Isän housut valahtivat nilkkoihin, ja hän kaatui. Ja
Ari pelastui.

Kiitävä juna

Ari ihaili viimeistä teknologiaa edustavaa veturia. ”Mikä nopeus!
Mikä voima!” Veturi jätti jälkeensä höyrypilviä. Vuonna 1900 kehi-
tys oli huimaa.

Ihme

”St. Polin Madonna-patsas itkee verta.” ”Paljastuihan, että siinä
on pumppusysteemi sisällä.” ”Mutta se pumppusysteemi ilmestyi
itsestään. Se on se ihme.”

Ne katoliset

Perheen ollessa lomamatkalla heidän Madonna-patsaansa oli alkanut
itkemään verta. Verta meni lattian raoista rakenteisiin, ja asunto piti
rempata.

Limpparia ostamassa

Nuorempi pikkusisareni: ”Ostetaan Zuppia.” Minä: ”Se on Seven
appia.” Vanhempi pikkusiskoni: ”Niin. Kirjoitetaan Zup ja lausutaan
Sevenap.”
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Kymmenvuotiaana

Siskoni oli katsonut tv:stä kaikki iltapäivän hömppäsarjat. Sitten
alkoi uutiset. ”Nyt telkkarin voi sulkea, kun enää ei tule mitään
järkevää.”

Turhia

Siskoni otti jättihampurilaisen. Sitten hän otti light-limun, koska
hän ei halunnut turhia kaloreita. Hampurilaisen kalorit ovat tärkeitä
maun kannalta.

Allikko

”Kunnioittava nimi vammaispartiolaisille? Sisupartiolainen?” -
”Eksä saa edes notskia syttyy? Ooksä joku sisupartiolainen?” ”Ite
oot sisupartiolainen!”

Itsemurha

Milli ulosotossa. Pekka oli kyllästynyt elämään, yhtä kituuttamista.
Hän halusi lopun kaikelle. Niinpä hän julkaisi Muhammed-pilakuvat
kotisivullaan.

Harmageddon peruttu

Valon joukot varustautuivat viimeiseen taisteluun pimeyden jouk-
koja vastaan. Mutta kumpikin puoli huomasi: Ihminen oli keksinyt
sähkövalon.
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Messias

Messiaan syntyessä supernova räjähtää sen merkiksi. Rähjädys ta-
pahtui 200 valovuoden päässä Maasta. 200 vuoden päästä väärä lapsi
nimettiin messiaaksi.

Tontut

Vanhatalotontut asuvat vanhoissa taloissa ja aiheuttavat outoja
ääniä. Jos kuulet vanhassa talossa kummia ääniä, voit vain tode-
ta: ”Tämä on vanha talo.”

Yritysjumala

Ari istui työtovereineen kirkossa pellepatsaan edessä. Pappi saarna-
si, että Ronald McDonald siunaa tunnollisia ja ahkeria hampurilais-
tenpaistajia.

Kulutusyhteiskunnan kritiikki

Osta nyt Tom Holasen Kulutusyhteiskunnan kritiikki. Kirja, joka
murtaa rahan vallan ja suuntaa kohti henkisiä arvoja. Vain 19,95.

Jahven papitar

Jahven papitar oli pitämässä palvontariittiä. Siihen kuului huumaa-
van juoman nauttimista. Jahven papitar nautti sitä itse ja tarjoili
yleisölle.
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Tirkistelijä

Cityneiti ryntäsi pyyhkeen kanssa ulos maalaistalon saunasta kir-
kuen, että siellä on tirkistelijä. Emäntä totesi, että ei se ole kuin
saunatonttu.

Aavemaista

Venäläisen sotilaan haamu hyökkää kimppuuni. Ammun sitä, ja se
katoaa huokaisten kuin haudan takaa. Suomi-konepistooli on ainoa,
joka tepsii niihin.

Varainhankinta

”Haloo, Stockmannilla.” ”PVL:stä, terve. Maksakaa meille 10000 eu-
roa. Muuten me aletaan somessa kehua teidän tavarataloa.” ”Pakko
se on maksaa.”

Vastarintaliike

Demonisulttaani valloitti Maapallon. Nousin vastarintaliikkeen joh-
toon, mutta keinot puuttuivat. Onneksi Mosambikissa oli maaginen
kalashnikov.

Vandaali

”On tämäkin”, luolanainen Urgha sanoi. ”Just kun sain kotiluolan
siivottua, jonkun piti mennä töhrimään metsästäjien ja mammuttien
kuvia sen seinään.”
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Coca-cola is it

Ollessani pieni siistien tuotteiden mainoksissa oli englannin sana ’is’.
Luulin sen olevan jotain mageeta. Kun englanti alkoi koulussa, pe-
tyin.

Rooli

Avaruusmatkalla kohdattiin neptunuslainen. Heidän mytologiassaan
jokainen planeetta liittyi johonkin elämän osa-alueeseen. Maa oli
ulostamisen planeetta.

Aikakone

Siirryin ajassa tuhat vuotta eteenpäin. Maailmanvaltion tunnus oli
poimittu historiasta, vaikka sen merkitys oli unohtunut. Tunnistin
sen: Kirkkovene!

Vampyyri

Carmilla oli tuhatvuotias. Joku laittoi Spotifysta Beethovenia soi-
maan. Carmilla sanoi: ”Laittaisitteko tuon möykän pois? En pidä
uudesta musiikista.”
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Tekstiviestitarinoita
lapsenmielisille

Uhanalainen

”Olen uhanalainen”, nyyhkytti Paavo Panda. ”Mistäs sen sait
päähäsi”, kysyi Repe Rotta. ”Kirjassa luki, että pandat ovat uhana-
laisia”, sanoi Paavo.

Siivous

”Nyt tarvitaan mappi, että paperit saadaan järjestykseen”, sanoi
Repe Rotta. ”Tarvitaan myös moppi, että lattia saadaan puhtaaksi”,
sanoi Paavo Panda.

Tutkimusta

”Eipäs sada”, huusi Paavo Panda. ”Sataapas”, huusi Repe Rotta.
”Ollaan eri mieltä. Mitä tehdään?” kysyi Paavo. ”Mennään ulos
katsomaan”, sanoi Repe.
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Sateella

Paavo Panda ja Repe Rotta istuivat Repen kellarissa sateelta suo-
jassa. Repe oli kiehauttanut heille teet juotavaksi. Se oli japanilaista
sontsa-teetä.

Noppa

”Nyt tulee kuutonen”, sanoi Paavo Panda ja heitti noppaa. Kuu-
tonen tuli. ”Tiesinpäs”, sanoi Paavo. ”Etkä tiennyt”, sanoi Repe
Rotta, ”sinä vain arvasit.”

Kaupassa

Paavo Panda ja Repe Rotta olivat ostarilla tekemässä ostoksia. Os-
tokset eivät valmistuneet, koska he tapasivat Oili Osterin. Hän oli
ostarin omistaja.

Ääretön

”Ääretön on liian iso”, sanoi Paavo Panda. Repe Rotta vastasi: ”Voi
se olla pienikin. Millin matka voidaan jakaa äärettömän moneen tosi
pieneen osaan.”
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