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L echaim, dear Sid! 26.5.1985
See you, Lii.
Science Fiction -harrastukseni 
alkuaikoina (80:n molemmin puo-

lin) tutustuin kirjailijaan nimeltä Erich 
von Däniken. Tuolloin etsiskelin “elämän 
syvimpiä olemuksia” ja “elämän tarkoi-
tusta” (vau, olipa hienoja sanoja!). Olin 
joutunut tekemisiin lahkolaisten kanssa, 
ja halusin tietää ns. todellisen totuuden. 
Minusta jo tuolloin uskonto sen eri vari-
aatioissaan oli kutakuinkin väärässä.
Däniken upposi minuun kuin suohon.

Enää en ole niinkään sokea. Däni-
kenin kirjoissa alkaa haista jo liiankin 
selvä rahan haju. Siitä huolimatta en 
täysin tyrmää dänikeniläistä ajatteluta-
paa. Minusta hänen lähtökohtansa on 
sekä mielenkiintoinen että hyvin paljon 
spekulaatioita aiheuttava.

Hänen muinaisastronauttiteoriansa 
selittää melko pitkälle raamatullisia (tu-
keutuen pitkälle muihinkin historiallisiin 
kirjoituksiin) tapahtumia ja sen yliluon-
nolisia tapauksia. Se että ihmiskunnan 
historiaa oltaisiin peukaloitu hamasta 
menneisyydestä asti (ehkä jo apinoi-
den mutatioiminen ihmismäisimmiksi, 

tai jopa vieläkin kauempaa maapallon 
historiassa...) kielisi hyvinkin korkealle 
kehittyneestä toisesta rodusta, mutta ei 
tarkkaan ottaen selittäisi elämän syntyä.

Alussa maa oli autio ja tyhjä. 
Jumala(t?) päättivät asuttaa sen kasveilla 
ja eläimillä. Hyvä. Tarpeeksi korkeal-
la teknologialla se tietysti olisi hyvin 
pitkällä tähtäimellä mahdollista. Sitten 
apinoista mutatioitaisiin ihmisiä. Hienoa. 
Maapallolie oltaisiin saatu elämää. Mut-
ta kuinka tämä vieras korkeakulttuurinen 
rotu oli saanut elämänalkunsa? Samalla 
tavallako. Entä heidän luojansa? Jossa-
kinhan on oltava ketjukulun pää. Avaruus 
ja aika ovat tietyssä mielessä rajalliset. 
Kaikkihan alkoi alkupamauksesta.

Olen miettinyt dänikeniläistä teoree-
maa pitkään ja hartaasti, ja tullut siihen 
tulokseen, että se hyvinkin voisi olla 
mahdollista (tietysti ensin on karsittava 
alkuoivalluksen ympärille kyhättyt kau-
pallisuudet pois). Ja vaikka se ei täysin 
kerro elämän todellista syntyä, pidän sitä 
tähän asti lukemista teorioista uskotta-
vimpana. 

Sid 

MINUN MAAILMASSANI meidän planeetallamme oleskeli vuosituhansia sitten vieraita 
astronautteja, ja meidän varhaiset esi-isämme pitivät heitä “jumalina”. Nämä sane-
livat tuon ajan kirjoitustaitoisille KOKO TOTUUDEN ja kehottaen ja käskien vaativat 
heitä siirtämään tämän TOTUUDEN väärentämättömänä tuleville sukupolville. Inhimil-
linen restarointihalu muunteli tätä totuutta. Syntyi uskontoja. Tieto ja totuus korvat-
tiin uskolla. Yhä vieläkin suurin osa ihmiskuntaa uskoo totuuteen, joka ei ole lainkaan 
totuus. Tästä syystä otan itselleni sen pienen vapauden, että yritän teorioillani ja 
spekulaatioillani, tutkittujen tosiasioiden mosaiikilla ja hankalilla kysymyksillä porata 
reikiä niihin paksuihin lautoihin, joita - anteeksi vain - useimmat meistä vielä kanta-
vat sielmiensä edessä. Erich von Däniken: Kaikuja avaruudesta (Kirjayhtymä) s. 215 
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K aikki alkoi siitä, kun minä 
synnyin. Tai tarkkaan ottaen, ei 
minulla ole mitään tekemistä Ju-
han synnyn kanssa, sillä mehän 

tapasimme vasta paljon myöhemmin. Siis 
tämän maallisen kuoren syntymä tapahtui 
vähän jälkeen keskiyön 27.4.1964 paikal-
lista aikaa. Syntymäpaikkakunnalle oltiin 
annettu jo vuosikymmeniä ennen Juhan 
maailmaan tuloa nimeksi Kolari, jota ni-
meä se kantoi myös tuona kohtalokkaana 
päivänä.

Oliko sitten kohtalon ivaa vai yleinen 
paikallinen tapa - sitä en tiedä - kun hä-
net kiidätettiin hieman syntymän jälkeen 
pieneen kyläpahaseen, jota ei suinkaan 
kutsuttu Kolariksi, ei Turuksi, eikä edes 
Ouluksi, sillä sille kylälle oli jo ehditty 
antaa Vaattojärvi nimeksi. Tuota paikkaa, 
jonne kalastaja-lappalainen, sen ensim-
mäinen asukas, muinoin rantautui, hän 
oppi kutsumaan kodikseen.

No, kissan ristiäisissä - ei kun kristil-
lisessä risteytyksessä maailmaan saat... 
hmmm, tarkoitin tietysti kristillisessä 
kasteessa poikalapselle annettiin nimek-
si Risto Juha Tapani Keränen. Kukaan 
ei häntä kuitenkaan koskaan Risto-
Juha-Tapani-Keräseksi kutsunut (paitsi 
jumalankin yläpuolelle kohotettu ainee-
ton henkilöitymä, jota palvottiin suurissa 

“virastotaloiksi” yms. nimetyissä kirkois-
sa, ja jota myös byrokratiaksi kutsuttiin), 
vaan nimi lyhennettiin yksikantaisesti, 
Juhaksi, isän toivomuksesta. 

Tämä Juhaksi nimetty Maan matonen 
varttui pelottavan tarkasti normaalik-
si keskivertosuomalaiseksi, jopa niin 
kestovertosellaiseksi, että vuoden 1971 
syksyksi kutsuttuna vuodenaikana hän 
ryhtyi uutterasti toteuttamaan suurta 
unelmaansa: käydä peruskoulu lävitse. 
Tosin vuosien mittaa innostus laski, jopa 
siinä määrin, että hän siirtyi peruskou-
lusta suoraan lukioon, kävi sen ykkösen 
kahdesti ja vasta toisen lukuvuoden 
keväällä ymmärsi erota. 

Kapteeni Taivaassa 

Anteeksi, olen täysin unohtanut it-
seni. Minähän astuin kuvioihin - tai 
paremminkin minut syöstiin suoraan 
tapahtumapaikalle jo paljon ennemmin, 
ennen Kolarin Yläaste Aikaa. Juha taisi 
olla kahden- tai kolmentoista keväinen, 
kun minut tyrkättiin häneen. En viitsi 
kertoa enää sitä edeltäneestä ajastani 
sen enempää kuin yhtymisestäkään, sillä 
kerroin sen jo Finnish Science Fiction 3:
n pääkirjoituksessa. Tosin tuo legendaa-
rinen Kolmosnumero katosi (olisikohan 
heillä taas sormet pelissä?) jonnekin 

Totta? Kukaan ei uskaltaisi, ellei se olisi totta!
Loppu tästä helvetistä pitää tulla, ja heti! Soittoa! Soittoa!

Pian, kaikki! Hattupäät ja hatuttomat, viisaat ja hullut.
Pian, pian yhtaikaa kaikki, kaikki te kuitenkin tulette. Lopputilille!

Te tulette yksin erin, te tahdotte repiä minut pala palalta!
Jokainen saa - kappaleen kukin - olen valmis. 1)

1) Johannes Linnakosken näytelmästä sovittanut Jorma Böök: Tulipunakukka.
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Saarivaltakuntamme pääkaupungin 
slummikortteleihin niin, että tohina vain 
kuului. Perästä ei kuulunut...

Asiasta kiinnostuneet voivat tarkistaa 
Kolmosesta tapahtumien kulun - jos vain 
jostain teille tietämättömille kadonneet 
käsikirjoitukset luulevat löytävänsä, er, er, 
er. Huomautettakoon myös, että Kolmo-
sesta olisi löytynyt ainoa autenttinen 
kuva minusta ennen lopullista “kasvohie-
rontaa”. Kaikki muut minusta liikkeelle 
lasketut valo- ym. kuvat ovat enemmän 
tai vähemmän retusoituja. Ne siellä 
jossain (aavan “meren” tuolla puolen 
jossakin on maa) kyllä pitävät huolen 
omistaan.

Ammattitietämyksiä
ja taas kouluja

Kun koulut alkoivat kyrsiä, täytyi kek-
siä jotain muuta tilalle. Suunnattiinpa 
Juhan kanssa kaukoputket tähtitaivaal-
le ja keskeltä taivaankantta silmään 
pisti Pohjantähti (Kossulla lantrattuna). 
Suoraan Pohjantähden alta löytyi - mikäs 
muu kuin koulu, jyväskyläläinen Keski-
Suomen keskusammattikoulu. Ja ennen 
kuin kunnolla ehti asettumaan taloksi, oli 
kaksivuotinen tekstinvalmistajan graa-
fi nen linja loppusuoralla. Tuossa kesällä 
mennään Juhan kanssa Ouluun katasta-
maan millaista meininkiä olisi armeijan 
leivissä (näkkileivissä nähtävästi).

Koulujen ulkopuolista “ammattitietä-
mystä” meillä on ainakin kaksikesäinen 
kokemus metsänistutuksesta, varustettu-
na kaksipäiväisellä koulutustilaisuudella, 
josta saatiin parhaana oppilaana (kun 
minä vähän lunttasin) konvehtirasia. 
Nami, nami. Taisi olla vuosina 1980 ja 

1981. Niin ikään kaksikesäiset koke-
mukset kerättiin kaivostyöstäkin: 1982 
päästiin Rautaruukki Oy:n Rautuvaa-
ran maanpäälliselle rautarikastamolle; 
seuraavana kesänä tutustuttiin samaisen 
kaivoksen aikaisempaan prosessivaihee-
seen, hienomurskaamoon. Viime kesä 
tulikin sitten vietettyä mikkeliläisessä 
Länsi-Savon sanomalehtitalossa.

Muilla aloilla ollaankin lähes täysiä 
ummikkoja - ehkä lukuun ottamatta tis-
kausta, jonka parissa olemme viettäneet 
varmaan puolet Juhan koko maanpäälli-
sestä elämästä.

On huoletonta ja kainoa
harrastukseni ainoa

- tuo on hienosti sanottu masturboinnista
Mitäkö me...minä harrastan? (Voin kai 
jo puhua meistä yksikössä, sillä vaikka 
olenkin enää vain Juhan sairaassa mieli-
kuvituksessa, elää Juha jo täysin minun 
rakentamassani maailmassa). Harrastan 
kaikenlaista, ainakin kerään lähes kaikkea 
turhanpäiväistä: levyjä, videoita, sanoja, 
mutta etupäässä sarjakuvia. Sen lisäksi 
teen omakustanteita arveluttavalla me-
nestyksellä. Kirjallisuutta olen lukenut, 
mutta aivan hävettävän vähän (ulkolaista 
tekstiä vain sarjakuvien muodossa), ja se 
vähäinen on keskittynyt lähinnä tuttuihin 
ja turvallisiin sf-kirjoihin.

Sarjakuvien keräily on perua kaukai-
sesta lapsuudesta. Se alkoi joskus niihin 
aikoihin, kun sain isoveljeltä Korkkari-ko-
koelmat. Tosin noista alkuaikojen Korkka-
reista on enää kaunis muisto. Kato, niistä 
sai hyvät rahat (lue: parempia sarjakuvia) 
rovaniemeläisistä divareista, joista suurin 
osa sarjakuvakokelmieni sarjakuvista on 
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peräisin.
“Tuttujen ja turvallisten” sarjakuvien 

lisäksi olen kerännyt Cocco Billit, Ha-
raldit, Huulet, Jymyt, Non Stopit, Shokit 
ja Zoomit sekä uudemmat tulokkaat: 
Tapiirit, vanhat Pahkasiat (maksavat nyk. 
omaisuuden ja taso...) sekä Jalavat lähes 
kauttaaltaan.

Tapiirin lisäksi minulle tulevat suoraa 
kotiin sarjakuvaseurat (Suomen pää 
Sarjainfo, Tampereen Sarjari, Seinäjoen 
Kannus, Oulun Kupla - vieläkö se on pys-
tyssä?) ja sf-seurat: (ks. Pulsarit 1-4/85).

Ulkolaisista sarjakuvista: Heavy Me-
talia on tullut jo vuodesta 1982. Muita 
merkittäviä olisivat Pacifi c Comicsin al-
kulehdet, vanhat Slow Deathit, yl. under-
ground, Lowbrow Art -opus sekä sellaiset 
sarjakuvapiirtäjämielikkini kuin Corben, 
Williams, Berni, Moebius ja Manaro.

Musikillisia mieltymyksiä löytyy 
sellaisina niminä kuin Hendrix, Joplin, 
Pinkki, Juice, Hector, vanha Queen, AC/
DC, Zappa... onhan noita.

Videolta löytyy Spielbergiä, Har-
rison Fordia, Friziä, Juicea, Hendrixiä, 
AC/DC:tä, Kennyä ja Poeta. Kadonneen 
aarteen metsästäjien, Poltergeistin ja 
Blade Runnerin rinnalle haluaisin myös 
Amerikkalaisen ihmissuden Lontoosta, 
Poen-jutun lisäksi jotain Felliniä, Lucasin 
esikoisfi lmin (se tuttu TV:stä), Manaajan 
ja Chaplinin mestariteoksen Kultakuume. 
Alien, The Thing ja Outlandkin olisivat 
kova sana, puhumattakaan NIMH:stä tai 
Pekka Töpöhännästä. 

Avant-Garde Scienca-Fiction
Science fi ctionista (puh, vihdoinkin, 
kuulen jonkun huokaisevan): Joskus 

70-luvun loppupuolella (kesä 77?) IV:
ssä oli Tupla ja kuitti, ja siinä jonkun 
tentattavana oli Mars-kirjat. Kiinnostuin 
kirjasarjasta oitis, ja kun isä vielä kehui 
Burroughsia, en voinut olla lukematta. 
Olen lukenut sarjan jo ties kuinka monta 
kertaa ja suunnittelimpa aikanani jopa 
sarjan perusteella hakuteostakin. Se oli 
kirjoitettu melko pikkutarkkaan ja laajasti 
(suunnittelin sen avulla tekeväni myö-
hemmin Mars-sarjakuvankin...) ennen 
kuin sain selvillä, että joku oli ennättänyt 
edelle; joku olikin jo tehnyt Barsoom-
hakuteoksen. No, se hanke siis jäi siihen 
(hankin Barsoom-kirjan); kaippa se 
joskus tulee tehtyä päätökseen. Kävipä 
vielä niin, että oli olemassa John Carter 
-sarjakuvakin (1-3/78 ja 1-9/79 - hankin 
oitin kappaleen kutakin).

Burroughsin Mars-sarja (Tarzan-sar-
jasta oikeastaan vain ensimmäinen kiin-
nostaa; Hanning piirtää muuten hienoa 
Tarzan-sarjakuvaa) on yhä ykköskirjojani. 
Niiden lisäksi todellisiksi mielikeiksini 
voisin mainita Vonnegutin sekä John 
Ronald Reuel Tolkienin.
J.K. Kriitikoille & muille lapsenmielisille 
(sopii myös meille miehille, ja niillekin 
joilla on niin tyttömäinen olo, hassu kissa 
sehän on juusto - ök, ök, kiertää vähän 
maailmaa, sano seittemän, Tupla-arkku 
auki, mitä tässä meikäläinen muuta... 
niin...kaupallisten tiedotteiden jälk.) 
huomautettakoon, että tämä kirjoitus on 
vain henk. koht. itsetilitys - te saatte lu-
kea sen vain siksi, että täytyihän Pulsari 
5/83:een jotain keksiä. 

Juha 
S.S. Juha puhuu paskaa. 

Sid
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B i b l i o g r a f i a :
K o u l u a i n e e t :
Suomi vuonna 2000 (22.2.79/1 sivu)
Matka toivemaahan (19.4.79/2 sivua)
Korjasin isäni aikakoneen (12.9.79/2 

sivua)
Matka ufojen uudelle mantereelle 

(31.10.79/1 sivu)
Sukellusveneellä maapallon ympäri 

(22.11.79/1 sivu)
Koneistunut kotimme (1.3.80/2 sivua)
Kolmas maailmansota (1.3.80/2 sivua)
Melkein aikuinen (27.2.80/1 sivu)
Siitä se alkoi... (16.2.81/2 sivua, julk. 

jossain Time&Spacessa, 1982)
Pelko (16.2.81/2 sivua)
Kotoa pois? (6.2.84) 

M u u t  j u l k a i s e m a t t o m a t :
Pelastus (16.9.79-23.3.82/15 sivua)

- burroughsmainen romaaninalku
no 3/82(8) (kadoksissa)

- tulevaisuuden New Yorkiin sijoittu-
va Alien-henkinen novelli

no 4/82(9) (kadoksissa)
- masokistis-sadistinen seksihurjaste-
lu, tehty SM-takakannen innoittaman 
(kuvassa naisia puussa kiinni, mies 
kirveen kanssa)

Nyktalooppi (82-83)
- tilausnovelli Universal Mindiin, ei 
tosin kelpuutettu, huono

Lintuolio (82, FSF 3:ssa)
Ihmisenkuvatus (82, FSF 3:ssa)
Mikä Se oli? (24.1.83-23.4.83) 

- Erkinantin ideasta lähtenyt
+rinnakkasinovelli Portille+ (16.-

20.5.83/4 sivua - kesken)
Viimeinen kylähullu pois hoidetaan eli 

kuinka Jumalaa pilkataan (15.4.84kesken)
- alkuperäinen Biblia-novelli

+yhteisnovelli Erkinantin Arton kanssa+ 
(kevättalvi 85 - kesken, kateissa?)
- pitkälti saman tyylinen kuin myöh 
julk. Virtas-novelli (Aikakone 1/85) 

J u l k a i s t u t  n o v e l l i t :
no 8/81(1) Matkalla jonnekin (8.8.81)

* Siepakka 36/81, Finnish Science 
Fiction 1(81)

no 9/81(2) Shakinpelaajat (11.10.81)
* fi nnish Science Fiction I (81)

no 10/81(3) Pitkän puoleinen matka (11 
.10.81)
* Finnish Science Fiction 1 (81)

no 11/81 (4) “Kaksi ällää” (31.10.81)
* Finnish Science Fiction I (81)

no 12/81(5) Muurahaiset (6.12.81)
* Finnish Science Fiction 1 (81)

no 1/82(6) Put my brains away (29.12.81)
* Spin 1/82, Finnish Science Fiction 2 
(82)
- molemmissa julk. nimi kirjoitettu 
virheellisesti “- the brain -”!

no 2/82(7) Ikkuna tuntemattomaan 
(30.1.82)
* Finnish Science Fiction 2 (82)

no 5/82(10) Tapaaminen (7.5.82)
* Finnish Science Fiction 2 (82)
- kouluaine

no 6/82(11) Kaverukset (5.6.82)
* Finnish Science Fiction 2 (82)
- Rainer Frilund teki tämän no-
vellin pohjalta sarjakuvan 
(23.10.8226.4.83/5 sivua), julk. Oma 
tekemä 6 (83)

no 7/82(12) Pieni pyylevä vihreä mies 
(11.7.82)
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* Finnish Science Fiction 2 (82)
Aerocora islands (82, joku Spin, 83)
Himberton - petturi, osa 1 (1983/4 sivua, 

julk. Micropost 3,83)
“ , osa 2: Maailmanloppu ateistin tapaan 

(1983/4 sivua, julk. Micropost 4, 84)
Olipa kerran... (29.7.84/5 sivua)

* Biblia Pauperum (84)
- ensimmäinen nimimerkillä Sikailija-
Sid

...Vaan sen pituinen se (kesä 84)
* Biblia Pauperurn (84)
- jatkoa edelliseen

Saanko esitellä: Bug-Rogers, atomiajan 
sankari vertansa vailla (31.12.84)

* Takoja 27 (85)
- asuntolairvailu

Oidium (7.-8.4.85/4 sivua)
* Pulsari 5/85
- tilausnovelli 

H a r r a s t e k i r j o i t u k s e t :
Nuorten harrasteet tuotava päivänvaloon

* länsiraja (25.2.82)
- minusta ja FSF:stä kertova artikkeli, 
ei minun kirjoittama

S a r j a k u v a t :
Ärpäräinen (26.+27.12.80)

- kaksi strippiä
Pako (12.-13.3.81/3 sivua.- kesken)

- Formicarufa-muurahaisen seikkai-
luista kertova sarjakuva; Caru-innot-
teinen)

Kyynel (24.5.81)
- ainoa mitä lehdestä saatiin aikaan 
- pääkirjoitus) 

Sosku (2.-19.3.84)
- strippisarjakuvakäsikirjoituksia, 18 

kpl
+Pieni Pyylevä -sarjiskäsikirjoitus+ 

(7.7.84 - kesken)
Jesse James, kääntäjä (eka versio 

14.10.84)
* Biblia Pauperum (84)
- Kivi Larmolan piirtämänä

0 m a k u s t a n n e l e h d e t :
Kyynel (suuniteltu joskus 79-80)

- Satta Jyrkin ja Hietasen Arton kans-
sa suunniteltu lehti, jossa olisi ollut 
sarjakuvia & muuta typerää, mitä nyt 
yle muissakin omakustanteissa tahtoo 
olla. Mainostettiin jopa Kannuksessa 
(kiitokset Uittomäen Karille). Saatiin 
valmiiksi vain hieno pääkirjoitus.

Finnish Science Fiction 1 (26.1.82)
- Siepakassa (paikallislehti) oli kirjoi-
tuskilpa, kirjoitin Matkalla jonnekin. 
Innostuin kirjoittamaan novelli/kuu-
kausi. Julkaisin sitten puolen vuoden 
novellit “Suomalaista Science Fic-
tionia” -julkaisussa (lehti julkaistiin 
menetetyn Kyyneleen sijaan).

Finnish Science Fiction 2 (7.10.82)
- Edellinen linja jatkuu: vuoden 82 
alkupään novellit.

Finnish Science fi ction 3 (ei ilm.)
- luovuin novelli/kuukausi linjasta. 
lehteen mukaan muitakin kirjoittajia, 
omia vain kaksi. Ölanderin piti puh-
taaksikirjoittaa & monistaa kuten FSF 
2:nkin (FSF 1 monistettiin Domus-
offsetissa Tampereella).

Biblia Pauperum (22.11.84)
- “Julkaisen syksyllä vaikka FSF 3 ei 
ilmestyisikään!”. Täytetty jumala-ai-
heisilla novelleilla (muasta puuttuivat 
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sellaiset nimet kuin Oikaris-Antti ja 
Virtas-Pekka!). Painettiin oikeassa 
offset-painossa jyväskyläläisessä 
Sisä-Suomen kirjapainossa.

Pulsari 1/85 (20.3.85).
- Ainutlaatuinen julkaisu Suomes-
sa. Infolehti, jollaista tarvitaan. Piti 
ilmestyä kerran kuussa (toukokuu-
hun saakka) - oli täysin mahdoton 
toteuttaa.

Pulsari 2/85 (29.5.85)
- Tällä hetkellä (26.5.) Aikakoneen’ 
aineistoa ei vielä käsilläni...

Pulsari 3/85 (27.5.85)
- Sain ulos jo 24.5.

Pulsari 4/85 (29.5.85)
- Monistuspaikka kaikissa sama: jyky-
läläinen Xerox kopiopalvelu.

Pulsari 5/85 (29.5.85)
- Tämä tässä. 

Tulevista numeroista on vaikea sanoa 
näin etukäteen. Jotain Perpetuum Mobile 
& Pater Noster -tyyppistä voisi olla tulos-
sa. Aika näyttää. Vuoden armeija/luova(?) 
tauko ainakin on paikallaan. Katsotaan 
sitten mistä päin Pohjoismaita itseni 
löydän. Pulsarista olen kyllä suunnitellut 
jonkinlaista Kuutosnumeroa, jossa olisi 
vihdoin Tampereen SF Seura (seuralehti 
Portti), mutta saa nyt näkyä...se riippuu 
paljon myös tamperelaisista... 

Sid

J.K. (=Juha Keränen? Ei, kun post scrip-
tum; S.S., niin kuin Sikailija-Sid, olisi 
paljon seksikkäämpi) Bibliografi an “Jul-
kaistut novellit”-palstalla mainitut FSF 1:
t tuli merkittyä 81:ksi, vaikka ne ovatkin 
82:ia. 

M inua pidettiin silmällä. 
Tai oikeastaan silmillä, 
sillä kaverilla oli niitä 
puolipäätä täynnä. Hä-

nen päänsäkin oli vain möykky, muodoton 
hartioista suoraan kaulattomasti jatkuva 
vartalonjatke. Kaveri yritti saada ylennys-
tä; hän tapitti minua niin tiiviisti, että hiki 
valui karpaloina peukapieliä pitkin. Niin 
kuin muutkin kuninkaan kaartin jäsenet 
hän oli voimakas, mutta tyhmä - kaartiin 
valitaan sellaisia, niitä on helppo käsitellä. 

Hän oli tyhmä, ja upseerit kyllä keksisi-
vät tarvittaessa verukkeen anomuksen 
eväämiseksi - eivät he sentään niin tyhmiä 
olleet.

Liikahdin vaivautuneesti. Kaverin 
jokainen silmä värähti hätäisesti, ja hän 
oli valmiina ponkaisemaan ylös hetkenä 
minä hyvänsä. Silmät pälyilivät villis-
ti etsien minusta jotain, mitä ne eivät 
kuitenkaan löytäneet. Pikkuhiljaa hänen 
lihakset rentoutuivat.

- Älähän nyt, minä yritin rikkoen jo 

Oidium 
-  o m i s t e t t u  ö k k ö m ö n k i ä i s e l l e  -
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ikuisuudelta tuntuneen hiljaisuuden.
Koko hänen ylävartalonsa värisi jän-

nityksestä: olin rohjennut avata suuni.
- Sinä... kaveri takerteli. - ... sinä...

kyllä... Hän ei pystynyt keskittymään kah-
teen asiaan yhtäaikaa, niinpä hän luopui 
vähemmän tärkeästä.

Luovutin. Ei hänestä saisi mitään irti. 
Hän halusi välttämättä ylennystä, eikä 
hänen järkkymättömän tyhmään pää-
hänsä mahtunut, että hän oli mahdolli-
sesti jo ylennyt sen, mitä noilla aivoilla 
yleensä voi yletä. Typerä oidium. 

Irroitin otteeni bamburuo’ostani ja se jäi 
riippumaan nahkasuikaleesta, jolla se oli 
kytkettynä ranteeseeni. Vartija hypähti 
nopeasti pystyyn huohottaen äänek-
käästi. Osa sen silmistä vangittautui 
tiukasti ruo’on edestakaiseen liikkeeseen, 
loppujen tuijottaessa mimua silmän-
kään värähtämättä. Lihaksikkaat kourat 
puristautuivat vuorotellen nyrkkiin. Hän 
pyyhkäisi nenästään valuvaa hikeä istuu-
tuessaan uudelleen.

Kiskaisin bambun nopeasti käteeni, ja 
vartija oli syödä minut. Kun hän rynnisti 
kohti, olisin halunnut kiivetä seinille, 
mutta pakottauduin kuitenkin pitämään 
naamani peruslukemilla. Lihakseni jän-
nittyivät refl eksinomaisesti, ja rentoutin 
ne niin hyvin kuin voin hymyillen samalla 
ylläni vaahtoavalle karjulle lempeää, 
mutta tunteetonta hymyä.

Silmät tutkivat päämäärättömästi mi-
nua kiireestä kantapäähän, ja vasta kun 
hän oli täysin varma, ettei minulla ollut 
muuta mielessä, hän perääntyi hitaasti 
paikoilleen. Hän pyyhkäisi istuutuessaan 

suusta valuvaa hiensekaista vaahtoa 
kämmenselkäänsä.

Toistin liikkeen muutaman kerran, 
ja vaikutus oli joka kerralla suunnilleen 
sama. Oli keksittävä jotain muuta... 

Lässyn, lässyn. Samaa paskan jauha-
mista sivutolkulla. Selasin pari sivua 
eteenpäin. 

...Seisoin huohottaen ikkunapenkillä. 
Kaveri päästi otteensa pöydänjalasta, ja 
se kaatui ryskyen maahan. Hän kiskaisi 
reidessään törröttävän puunsäleen irti 
ja sitoi vertavuolavan jalkansa hätäises-
ti pöytäliinanpalalla. Hän ei huutanut 
enää vartijoita tuijotti vain kiihdyksis-
sään minua tunnustellessaan jalkaansa. 
leväyttäen valtavan suunsa iljettävään 
virnistykseen hän rohkaisi viimein itsensä 
kömpelöön ja vaivalloisen näköiseen 
jalkojen siirtelyyn, jota vain hyvällä 
mielikuvituksella saattoi kutsua kävelyk-
si. Karvattomat kädet levällään hän esti 
pakoni ikkunapenkiltä.

Olin täysin hänen armoiliaan. Perään-
nyin kapealla alustalla väistellen lasinsir-
paleita ja niitä vielä pystyssä sojottavia 
lasinreunoja, mitä hienosta koristelasista 
oli jäljellä.

Astuin tyhjään.
Myöhästyin; rumilus syöksyi ikkunalle 

ja tarttui jalkaani. Hän rääkäisi kivusta 
lasinsirpaleiden tunkeutuessa mahasta 
sisään, mutta ei päästänyt otettaan: 
ylennys oli nyt minusta kiinni. Minä sen 
sijaan tukien toisella jalallani tukien 
seinään ponnistin jalkani saappaasta ja 
antauduin viimein maaäidin vietäväksi.



- Luodin äpärä! Tule takaisin! kaveri 
karjui ja heitti saappaan perääni. Vetäen 
keuhkonsa täyteen ilmaa hän huusi luon-
notonta suoraa huutoa niin, että koko 
torni’ vapisi.

Pudotessa kiihtyvällä nopeudella 
avasin bamburuo’on monimutkaisen luk-
kosysteemin kätevästi ja kiskoin ruo’on 
sisästä kokoon taitetun luu ja nahkakää-
rön. Väänsin tottuneesti nivelet paikoil-
leen, kiinnitin käärön selkälihaksiini ja 
sidoin turvavyön rintakehän ylitse. Avasin 
varovasti siipeni, ja myötäillen saavutta-
maani nopeutta tein loivan kaarteen ja 
kohosin takaisin kattojen ylle...

Niin, ja sitten liitelyä sivukaupal-
la paikasta toiseen. Kokeilisi itse 
“dogfi ghtia”, niin tietäisi, ettei se niin 
yksinkertaista ole. Havinaa havinaa, 
ja kaveri on lentänyt paikasta toi-
seen sen kummemmin väsymättä. 
F’murrilla ei ole yhtään suhteellisuu-
dentajua!

Mihinkä se laskeutuikaan seuraa-
vaksi? Selasin eteenpäin.

...Sain juuri lukittua bamburuo’on, kun 
joku yllätti takaapäin.

Valtava koura tarrautui olkapäähäni 
ja nosti minut kasvokkain sen vieläkin 
valtavamman omistajan kanssa.

- Mitä etsit, siipiveikko?
Jostain tunkeutunut auringonvalo 

kimalteli luonnottoman suuren jättiläisen 
pikimustalla iholla. Edes hänen valtavat 
mittasuhteensa eivät vetäneet vertoja 
tuolle silmälle, luunvalkoiselle ja yksi-
näiselle silmälle, joka tarkkaili jonnekin 

kaukaisuuteen. Olen kuullut puhuttavan 
dolmenesita, pohjoisen jättimiehistä, 
mutta tämä kyllä ylitti kaikki odotukseni.

- Mikä vei kielenkantimesi? Suuri 
silmämuna viipyi katseessani vain hetken 
ennen kuin se jatkoi keskeytynyttä tuijo-
tustaan.

- Laske minut alas! kivahdin, ja jätti 
totteli. Putosin jaloilleni ja tasapainoa 
etsiessäni yritin käyttää hyväkseni hetken 
lisäaikaa. Aivoini raksuttivat kuumeisesti 
etsien ulospääsyä, ja loputtomalta tun-
tuvan hetken kuluttua heitin puolihuoli-
mattomasti:

- Etsin F’murria... 

Hah, mikä vitsi!

- Suunnilleen minun ikäinen?
Hän oli joko täysin typerä tai pellei-

li kanssani. Kuinka minä voisin tietää 
dolmenin iän. Oliko hän kolmekymmen-
tä vaiko saatkaksitoista, sitä minun oli 
mahdoton tietää.

Nyökkäsin varovasti.
- Kapakoitsija... lisäsin epävarmasti.
- Tarkoitat varmaan Coll’arcoa. Hä-

nellä on maja tässä aivan lähellä.
En vastannut.
Juro jätti seisoi hetken hiljaa, nosti 

sitten lapiomaisen kouransa olalleni ja 
tönäisi kevyesti liikkeelle kohti portaita, 
joita myöden pääsi pois katolta. Tum-
man dolmenin silmä jätti kaukaisuuden 
rauhaan, ja hän seurasi minua. 

- Ei tarvitse... yritin päästä miehestä 
eroon.

Hän katsoi vain kerran suoraan silmii-
ni. Muuta ei tarvittu.
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Coll’arcon paikka oli katutason alapuolel-
le rakennettu suosituntuntuinen kapak-
ka. Sen kohtalaisen matalaa savikattoa 
pitivät paikoillaan suuret tummasta 
eebenpuusta veistetyt pilarit, jotka oli 
täydytty tuoda suoraan Ijjar-joen takaa. 
Coll’arcolla ei tainnut olla ongelmia 
rahan käytön suhteen.

Itse Coll’arco oli minuakin pienempi, 
vankkarakenteinen ja pienisilmäinen 
quadrigalainen ummikko. Jos mustanpu-
huva oppaani oli quodrigalaisen ikäinen, 
väittäisinpä heidän olevan yli sataneli-
kymppisiä. En kuitenkaan koskaan saanut 
tietää heidän oikeaa ikää. otapa noista 
dolmeneista sitten selvä.

Epämielyttävän kumarassa seisova 
tummaihoinen jätti katsoi hetken quad-
rigalaisen pienen pieniin silmiin. Sanoja 
ei tarvittu. Pieni mies silmäsi minuun ja 
viittasi seuraamaan. Nelikätisen um-
mikon johdattaessa meidät yläkerran 
korkeakattoisempiin tiloihin minä mietin 
yhä kuumeisesti kuinka luistaa tilantees-
ta. Millaisen sopan olinkaan taas itselleni 
keittänyt.

- Siipiveikko tahtoi tavata sinut. Qua-
drigalainen nyökkäsi kaukaisuuteen tui-
jottavalie dolmenille ja viittoili nopeasti 
“siipiveikko”. Hän viittoili kysymyksen niin 
epäselvästi, että ainakin minulta meni 
ohitse, 0dottiko hän vastausta vai ei. 
Kääntyessäni näyttääkseni arpia selässä 
hän vittoili töykeästi “tiedän tiedän”.

“mitä asiaa” 
- Lumihiekkaa... arvasin.
Se sattui nappiin, sillä quadrigalainen 

nyökkäsi ja poistui. Lumihiekka on mei-

käläisten käyttämää kiellettyä huumaus-
ainetta, jota käytetään lentäessä, ja joka 
aiheuttaa orgastisia tunnepurkauksia, 
eikä se kuuleman mukaan aiheuta vält-
tämättä riippuvuutta. Kuulun kuningat-
taren henkilökohtaisiin vakojiin, enkä 
näin ollen ole päässyt, eikä ole edes ollut 
halua päästä tutustumaan kyseiseen ai-
neeseen. Coll’arcolla ei todellakaan ollut 
puutetta rahasta.

Quadrigalainen palasi mukanaan 
tuluskukkaron kokoinen pussi korkealla 
päänsä yläpuolella. Hän hypisteli pus-
siaan kaksin käsin, ja viittoili niin ikään 
kaksi käsin “ehtaa ainetta”... 

Ei vaikuta kovinkaan ehdalta tavarai-
ta. Tavanomaista F’murria - eikö se 
jätkä osaa muusta kirjoitta kuin huu-
meista? Kerran keikalla törmäsin mä 
huumehuuruhippeihin, ja sitä rataa. 
Aina vain käy tylsemmäksi. Sivujakin 
on taas kahteen romskuun. Selasin 
nopeasti loppua kohden tarkistaakse-
ni asian. Pysähdyin viimeiselle sivulle. 

...Dolmen nyökkäsi rachistiseihin päin.
- Kuinka kaukana ne ovat?
Silmäsin olkani yli.
- Puolentoista diaulosta. Ne ovat 

täällä tuotapikaa.
Käännyin yhä kaukaisuuteen tuijotta 

vaan dolmeniinpäin. Tartuin mustassa 
kainalossa roikkuvaan patsaaseen, ja kun 
jätti ei reagoinut liikkeeseeni, otin pat-
saan itselleni. Se oli nyt minulla; voisin 
viedä sen vihdoin takaisin kotimaahani. 
Ja kun nousisin siivilleni, ei kukaan voisi 
sitä minulta enää riistää. Ei kukaan.
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Katsoin dolmeniin.
Hänen valtavat kourat tarttuivat 

lempeän hitaasti käsivarsiini, ja hän 
nosti minut ylös. Ensimmäisen kerran 
hän katsoi pitkään suoraan silmiini. Olin 
huomaavinani silmäkulmassa alaspäin 
pyrkivän pisaran, mutta oli se siellä eli 
ei, ei se koskaan lähtenyt liikkeelle. Hän 
suuteli suoraan suulle ja laski alas.

- Paratiisissa jatkoilla kohdataan.
Hän heilautti “olen valmis” -merkin, 

astui askeleen lähemmäksi jyrkänteen 
reunaa ja sulki silmän lopullisesti. Suuri 
tumma jätti oli kuollut jo ennen kuin eh-
din koskettaa häntä. Yhä vakaasti seisten 
jaloillaan hän odotti Paratiisiin lähtöä.

- Paratiisissa jatkoilla kohdataan, vas-
tasin ja työnsin hänet alas kielekkeeltä.

Seurasin hänen syöksyään maaäidin 
syliin ja pitkään senkin jälkeen kun hän 
jo makasi loputonta untaan. Hän oli hyvä 
ihminen; oli sääli, että hänen tehtävänsä 
tässä elämässä päättyi näin pian.

Korvia vihlovaksi mölinäksi kohon-
nut meteli herätti minut ajatuksistani; 
rachistisit olivat päässeet portaiden 
yläpäähän ja syöksyivät nyt kiljuen kohti 
kielekkeen reunaa, jolla seisoin tuijottaen 
alas. Otin hyppysellisen lumihiekkaa ja 
laitoin sitä kielen alle. Hieman ennen 
kuin ahnaat kädet saivat minusta kiinni, 
pudottauduin dolmenin perään. Rachisti-
sit jäivät taakseni kielekkeelle kiljumaan 
ja kivittämään minua, takana tulleitten 
mönkijäisten tuuppiessa edessä olleita 
alas nähdäkseen itse paremmin, mitä 
tuleman piti.

Avasin bamburuokoni monimutkaisen 

lukkosysteemin tottuneesti, niin kuin olin 
tehnyt sen miljoonia kertoja aiemminkin, 
väänsin nivelet paikoilleen ja asetin luu 
ja nahkakäärön selkääni. Viiden miehen-
mitan korkeudella tein jyrkän kaarteen 
kääntäen maaäidin hellään syleilyyn 
vetävän voiman käänteiseksi.

Kohosin takaisin ylös, yli rachisti-
seiden niiden yhdenkään tajuamatta 
kivittää minua ennen kuin oli jo liian 
myöhäistä. Jätin hyvästit rachistiseille ja 
heidän sairaalle rappiovaltakunnalleen, ja 
suunnistin ulapalle kohti aurinkoa.

Ja siipiveikko sai prinsessan ja 
puolitoista valtakuntaa, ja he elivät 
onnellisina maailman loppuun saakka. 
Aamen.

Heitin kirjan lattialle niin, että 
selkämys valitti. Että pitikin kuunnella 
sen friikin puheita. Oli kyllä ensim-
mäinen ja viimeinen F’murr, mitä 
käteeni otani.

Kaivoin esiin tutun ja turvallisen 
Mab-sarjan uusimman kuukausinu-
meron ja aloitin. 

Se makasi korkealla lepänoksalla leh-
tivuoteellaan. Se kuivatteli märkää 
valkoista turkkiaan auringonpaisteessa. 
Varovasti se suki lyhyellä kärsällään peh-
meän karvoituksen peittämiä varpaitaan 
juoksuttaen vettä noroina pitkin vihreitä 
lehtiä ja kapeita oksia takaisin alla odot-
tavaan kirjasvetiseen lampeen.

Sitä sanottiin Majatrtus Tetrukseksi, 
sen veikeän luonteen vuoksi. Eikä se ollut 
ilopilleri pelkästään lajikumppaniensa 
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parissa, vaan se viihtyi yhtä hyvin myös 
muidenkin metsän eläinten seurassa. To-
sin hännyshaikaran ja krokotiilien kanssa 
se ei tullut kovin hyvin toimeen, koska 
nämä mielummin olisivat halunneet sen 
päivälliseksi kuin leikkitoverikseen. 

Se käänsi toista kylkeään auringolle 
ja pirskotteli kännästään vesipisaroita 
ympäriinsä...

No niin! Tämä vaikuttaa jo paljon 
paremmalta. Ottaisi F’murrkin tästä 
opiksi. Tui, tui, Majatrtus! Eikö se ole 
suloinen!

Tapiiri l/85:ssä olleen Régis Franc -jutun 
innoittaman kirjoitettu mitäänsano-
maton tekele, menttaliteetillä “pitihän 
minun jotain keksiä Pulsari 5:een”.
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(Epä)säädyllisesti ilmestyvä
inholehti, joka on esittelevinään kaikki
Suomessa ilmestyvät science fi ction-
eli tieteiskirjallisuusseurat.
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