
Sielunvaellusta

   Missä vietät iäisyytesi?
   Tämän kysymyksen luki Leevi Sytky maantien varressa olevasta uskonnollisesta julisteesta.
    Enpä ole vielä tullut ajatelleeksi, mutisi Leevi jonkinlaisen vastauksen kysymykseen ja sytytti
savukkeen.
   Mutta parin peninkulmaa myöhemmin hän ajoi epähuomiossa junan alle. Onnettomuuden syy oli
nuori nainen, joka poimi eteen päin kumartuneena viinimarjoja radan varressa. Leevi Sytky koetti
nähdä naisen suuret  rinnat  puseron  aukosta,  ja  näin  hän unohti  tähystää radalle.  Kuolema siitä
seurasi, hyi saakeli!
   No, hän joutui Jumalan juttusille. Jumala oli sata metriä pitkä mies, jolla oli riukuvarsisaappaat, ja
joka istui ison kirjoituspöydän takana.
    Mitäpä Leevi Sytky, kysyi Jumala piippua sytytellen.
    Eipä ihmeempiä, vastasi Leevi sävyisästi.
    Miten olet ajatellut viettää iäisyytesi, kysyi Jumala imien piippua posket lommollaan.
    Jos saisi yrittää sielunvaellusta, pyysi Leevi.
    Kyllä se vain sopii, sanoi Jumala.  Millaiseen luotuun olet arvellut siirtyväsi.
    Jos vaikka aloittaisin variksesta, sanoi Leevi.
    Kiva juttu, kiva juttu, sanoi Jumala ja pisti hatun päähänsä.  Lähdetäänpä etsimään mukavaa
varista.
   Ja niin sitä lähdettiin, Jumala edellä, ja Leevi Sytky kokien perässä tulla.

VARIKSENA

   Nuoren variksen oma sielu kammettiin kätevästi syrjään, ja Leevi Sytky livahti tilalle variksen
rintaan.
   Hän huomasi istuvansa järven niemessä ison petäjän oksalla. Ympärillä raakkui toistakymmentä
varista. Hän päästi koemielessä pari äännähdystä, käheän kuhahduksen ja sitten rämäkän raakunnan.
Hyvänen aika miten komealta se hänestä kuului. Häntä nauratti.  Hän humpasi muutaman kerran
siivillään ja tunsi kevyesti kohoavansa ilmaan. Hän aukoi suurta nokkaansa ja päästi kurkustaan
mukavan kurluttavan äänen.
   Varisparvi oli vaistonnut sielunsiirron, mutta hyväksyi silti Leevi Sytkyn sakkiinsa. Muuan nuori
varis lensi samalle oksalle ja sanoi olevansa Hyvönen. Hyvönen oli reipas, toverillinen lintu, jonka
ulkonäkö olisi ihmisten maailmassa vastannut nuorta, rempseää ja vaaleatukkaista uittotyöläistä.
   Sinä  päivänä  puhalsi  kova  tuuli.  Sininen  järvi  kiehui  vaahtopäissä,  rannan  puut  taipuiva  ja
kohisivat.  Leevi  Sytky ja Hyvönen huvittelivat  petäjän latvassa pieksämällä  siipiään tuulessa ja
raakkumalla. Hyvönen, jolla oli tavattoman karkea ääni, huusi vähän päästä:
    Minä olen herra sinun jumalasi, hei!
   Tähän Leevi Sytky vastasi nauravalla raakkumisella. Sitä peliä he jatkoivat tuntikauden, kunnes
vanhat varikset kyllästyivät meteliin ja käskivät heidän tukkia kitansa.
   Illan  suussa  lensi  parvi  sian  haaskalle  kaatopaikan  reunaan.  Siinä  haukattiin  iltapalasta  ja
lennettiin erääseen saareen ja yövyttiin vanhoihin kuusiin. Auringon noustessa lentää humputeltiin
saastuneelle  lammelle  ja popsittiin  märänneitä särkiä ja ruutanoita rantakaislikossa.  Leevi Sytky
nautti variksenelämästä. Oli ylvästä lentää päin nousevaa päivää sumuisen järven yllä. Hän kehitti
ylivertaisen kovan raakunnan ja huuteli mielikseen lentäessään.
   Eräänä aamuna Leevi Sytky ja Hyvönen heräsivät ennen muita ja lehahtivat hiljaa siivilleen.
Kajaanissa  oli  markkinat,  ja  sinnepä  suunnattiin  luiset  nokat.  Taival  taittui  kevyesti  usvaisella
Tenetin  virralla  ja  Nuasjärven  aamukalsean  suurselän  päällä.  Kajaanissa  majoituttiin  Teppanan
rannan kuusikkoon ja vähän levättiin.
   Yhdeksän maissa sitten toteutettiin Leevi-variksen suunnitelma.



   Molemmat  varikset  lensivät  Sissilinnan  luo.  Sitten  he  lähtivät  rinnakkain  lentämään  pitkin
Kauppakatua noin kolmen metrin korkeudessa. Asiaan kuului, että molemmat raakkuivat niin kovaa
kuin  variksen  keuhkoista  lähti.  He  lensivät  Kauppakadun  toiseen  päähän  ja  lehahtivat  pariksi
minuutiksi hengähtämään Kajaani Oy:n klubin katolle.
   On selvää, että kaksi matalalla lentävää, kovasti raakkuvaa varista herätti huomiota katuyleisön
joukossa. Linnuthan menivät metrin verran ihmisten päiden päällä, niin että siipien viuhuna kuului
hyvin, ja raakunta oli erittäin äänekästä.
   Ja  pian  varikset  palasivat  samaa  reittiä.  Yhä  useampi  kävelijä  pysähtyi  ihmettelemään  ja
nauramaan kahdelle varikselle. Hauskinta oli, että lentävät varikset katselivat sivuilleen ikään kuin
näyteikkunoita  tähystäen  ja  tutkiskellen,  olisiko  kadulla  ketään  tuttuja.  Vaan  eipä  Leevi  Sytky
ehtinyt havaita kuin yhden tutunomaisen hahmon, varatuomari Salmenkiven.
   Vielä kolmannen kerran varikset lensivät Kauppakatua pitkin, kääntyivät sitten Kajaanijoelle ja
lensivät linnan raunioiden yli Kuurnaan, josta lekuteltiin Nuasjärvelle. Lentäessään he muistelivat
äskeistä ja naureskelivat onnistuneelle tempulle. Puolilta päivin liityttiin tuttuun varisporukkaan.
   Syksyn edistyessä siirryttiin viljapelloille jyviä nokkimaan. Mutta Tuhkakylällä muuan isäntä,
saatana, ampui Hyvösen kiikarikiväärillä. Leevi Sytky hermostui tästä, jätti parven ja siirtyi korven
erakoksi. Mutta kun eräs huuhkaja alkoi vainota öisin ja ilmatkin kylmenivät, päätti Leevi Sytky
vaihtaa majaa. Hän tuumaili, että talvenseutu meloskellaan matikkana jääkentän alla!

MATIKKANA

   Leevi Sytkyn rypyliäinen, kananlihalla oleva sielu värjötti lumituiskussa avannon reunalla. Oli
aamuyö. Kello 5,15 avannon hyhmäinen vesi meurahti, ja kahdeksan kilon matikka nousi pintaan
sopimuksen mukaisesti. Leevy Sytky meni kiduskannen takaa sisään ja reuhautti matikan vanhan
sielun kylmästi ulos.
   Jättiläismäinen, kammottava kala viipyi hieman avannossa katsellen vähäistä lumen ja taivaan
antamaa valoa ennen kuin laskeutui syvyyksiin.
   Leevi Sytky koki ennen kokemattomia tuntoja ja aistimuksia. Uusi keho, jos niin saa sanoa, tuntui
pahuksen voimakkaalta ja notkealta. Kylmä vesi siveli miellyttävästi limaista nahkaa ja rukkasen
kokoista pyrstöevää. Lähestyvät ja etääntyvät kalat saattoi aistia ja vainuta, vaikka synkkä pimeys
vallitsikin. Järven vesi maistui hieman maatuneelle ja tuoksui kuin muta. Matikan oma suu maistui
traanilta ja kalalta, eikä Leevi Sytky oikein mielistynyt tähän makuun. Hän louskuttiteli suutaan auki
ja kiinni, ja huomasi omistavansa vähän helvetin avaran suun. Jalkapallon olisi sellaiseen suuhun
kopannut.
   Aamun sarastaessa Leevi Sytky huomasi, että sitä ollaan peto nyt. Julma ahneus ja kalanhimo
tuntui  olevan  matikan  ainaista  tajunnanvirtaa.  Hymy suupielessä  Leevi  Sytky ajatteli,  että  tässä
täytyy tottua nielemään kokonaisia eläviä olentoja. Voimastaan nauttien hän ryntäsi muikkuparven
perään ja otti kiinni samaa parvea ahdistelevan parikiloisen kuhan. Puoli tuntia hän nieli piikkistä,
kovapanssarista kalaa, ja sitten hän tunsi, että maha on taas kerran täysi. Hän laskeutui selkäluodon
harjanteelle lepäilemään puoleksi viikoksi.
   Hän tunsi loisten vaivaavaan itseään. Suuressa mahassa tuntui majailevan lapamato, ja maksaa
kaihersivat maksamadot. Se tuntui kiusalliselta.
   Leevi Sytky oli uninen ja apea. Ainainen pimeys rasitti mieltä. Veden mustaan hiljaisuuteen ei
kaikunut  mitään  ääniä.  Aaltojen  meno  ei  liikuttanut  vettä.  Eniten  tympäisi,  kun  hän  huomasi
olevansa mätikala. Kudulle lähtö typerän matikkamiehen kanssa ei hotsittanut.
   Jään päällä oli lauha sää. Lumi suli jäältä pois, ja taas tuli pieni pakkanen. Leevi Sytky nousi
matalaan lahteen ja tunkeutui niin vähään veteen, että niska melkein jäätä viisti. Pienillä matikan
silmillään hän katseli kirkasta pakkastaivasta ja auringon punerrusta rantapuissa. Sattui virkistävä
tapauskin.
   Kauempana liikkui joukko luistelijoita. Tyttöjen parvesta erkani paikallinen jääkuningatar, kiersi
rantaa  ja  näytti  etsivän  jotain.  Viimein  suuri  kivi,  jonka  kupeessa  Leevi  Sytky lepäili,  tarjosi
kaivatun näkösuojan.  Neito kumartui  jään puoleen.  Leevi Sytky sai  nähdä innostavia maisemia,



jotka  kuitenkin  olivat  tavoittamattomissa.  Hän  potkaisi  pari  kertaa  pyrstöllään  ja  sotki  veden
muraiseksi laajalta alalta, kiitäessään järven syvänteeseen.
   Joulun alla hän ei kestänyt enää jäänalaista elämää. Vesien ja jään paino tukahdutti. Hän jätti
matikan kuolemaan sillan alle sulaan veteen. Leevi Sytkyn sielu, onea kuin Ilkan ja Sessen hautoma
kondoorin  poikanen,  istui  sillan  kaiteella  ja  lensi  siitä  kohta  korjaamon  takapihalle  vanhaan
ikkunattomaan linja-autoon. Sieltä hän tähysti sopivaa isäntäelukkaa.

KOERANA

   Aamun valjetessa tulla pötkiskeli sekarotuinen, kookas koira korjaamon takapihalle. Koira oli
mustan ja ruskean kirjava, luppakorvainen ja sapelihäntäinen. Melkoisen lihavakin se oli. Ahkerasti
koipea nostaen se jätti tiedotuksia (informaatiota) autojen pyöriin, bensiinimittareihin, tunkinvarsiin
ja muihin esineisiin.
   Leevi Sytky ihastui ikihyväksi. Kas tuossa elukka, jonka turkin sisässä olisi mielevää elää. Hän
meni  korvasta  koiran  sisään,  ja  entinen,  jokseenkin  flegmaattinen  koiransielu  tuli  ulos  toisesta
korvasta  ja  joutui  imuilman  mukana  auton  kaasuttimen  ilmanpuhdistimen  paperisuodattimeen,
alentaen moottorin tehoa.
   Leevy Sytky päästi muutaman mahtavan haukun ja ruopi takajaloillaan lumikinosta. Sitten hän
lähti  kaarella  laukkaamaan  kohti  uusia  elämyksiä.  Erityisesti  häntä  riemastutti  nokkansa  tarkka
hajuaisti. Hän pystyi lukemaan lumessa olevasta ihmisen jalanjäljestä eräitä asioita tämän kodista,
huoneiden  hajusta,  kengän  laadusta  ja  jalan  ominaishajusta.  Taivas  miten  hyviltä  nakinmyyjän
kojun ympärillä leijuvat  tuoksut  tuntuivat.  Kuola valui  Leevi  Sytkyn suupielistä  ja  hän  kajautti
jylisevän vetoomuksen nakinmyyjälle. Ja saihan hän hieman vanhempaa lenkkimakkaraa.
   Ensimmäinen passintarkastus erään jäniskoiran kanssa jännitti. Mutta luontevasti se meni ja tuntui
tarpeelliselta toimenpiteeltä. Kanssaeläjästä sai näin tärkeitä tietoja; millainen on luonne, mitkä ovat
aikomukset, millaista ruokavaliota noudattaa...
   Vaistonsa varassa, myös ihmisten puheita ymmärtävänä, Leevi Sytky kulkeutui päivän mittaan
koiran  kotiin.  Siellä  hänen  eteensä  tyrkättiin  emalikuppi,  jossa  oli  maitoa,  kastikkeen  tähteitä,
leivänpaloja ja perunoita.  Hiukan alentavaa se  oli,  mutta  Leevi Sytky karaisi  mielensä ja  syödä
lotosteli äänekkäästi päivällisensä, nuolipa lattiankin kupin ympäriltä. Vanha ukko raaputti hänen
selkäänsä ja rintaansa monta tuntia, ja Leevi Sytky nuoli ukon käsiä.
   Seuraavalla viikolla koirien reipas seuraelämä tempaisi Leevi Sytkyn mukaansa. Kymmenpäisessä
koiralaumassa  oli  mukava  juoksennella  ympäri  kylää.  Hän  ystävystyi  nuoren  Hemppa-nimisen
jäniskoiran kanssa. Hemppa olikin koirasakin henkinen johtaja ja aloitteentekijä.
   Eräänä pakkasaamuna kajahti Hempan käskyhuuto:
    Hei pojat, nyt mennään viittatielle hevosenpaskoja syömään!
   Koiralauma erkani huurteisten rantapuiden varjosta valkoiselle järvenjäälle. Iloisesti haukahdellen
taitettiin taivalta.  Leevi Sytkyä huvitti  muodostelman meno.  Juostiin  peräkkäin tai  rinnakkain ja
yhtäkkiä, kuin käskystä, tehtiin mutka jäällä jonkin risun tai tuulen kuljettaman paperisäkin luo. Ja
jalka  nousi  komeasti,  ja  lumelle  lensi  keltaista  informaatiota,  informaatiota.  Jäätyneet
hevosenpaskat maistuivat varsin hyviltä. Ne vastasivat ihmisten ruokalistalla länsirannikon salaattia
tai jotain sellaista.
   Kaiken kaikkiaan Leevi Sytky viihtyi hyvin koirana. Elämä oli vilkasta, oli seuraa, tapahtumia ja
virikkeitä.  Hän kävi  kioskin  seinustalla  lukemassa  sanomalehdistä  tärkeimmät  uutiset  ja  katseli
kotonaan  televisiota,  joten  hän  pysyi  myös  selvillä  ihmisten  maailman  tapahtumista.  Lähi-idän
tilanne huolestutti häntä...
   Mutta  huhtikuun lopulla hän oli  sentään saanut  tarpeekseen koiranelämästä.  Hän anoi siirtoa
kurkeen, mutta Jumalan konttorista ilmoitettiin, että kurkiaurat tulevat vasta toukokuun 4. päivänä.
Hän pyysi välipäiviksi asuntoa ihmisestä, ja sai luvan.



ALKON PAIKALLISJOHTAJANA

   Leevi  Sytkyn sielu  väijyi  junassa  istuen hätäjarrun  kahvalla.  Viimein  hän sai  selville,  kuka
matkustajista  oli  erään  kylän  uusi  Alkon  paikallisjohtaja.  Tottuneesti  hän  suoritti
sielunsiirtoprosessin.
   Oli perjantai, aamupäivä, kun uusi paikallisjohtaja tuli matkalaukku kädessä Alkon myymälään.
Hän tutustui  henkilökuntaan ja  ehdotti,  että  eiköhän heitetä  ne  tittelit...  Myyjät saivat  edullisen
vaikutelman uudesta johtajasta. Ja jämeräkin tuntui olevan, alkoi heti tutustua papereihin ja kysellä
varastoista.
   Illalla  uusi  johtaja  sanoi  jäävänsä  ylitöihin.  Täytyy tustuta  paikkoihin  ja  suunnitella  uusia
tilauksia.  Porvaris-château  viinit  tuntuivat  olevan  vähissä,  ja  vanha  johtaja  näyttää  suosineen
enemmän Alkon omia pullotteita...
   Mutta  heti  kun  muu  henkilökunta  oli  poistunut  viikonlopun  viettoon,  haki  uusi  johtaja
konjakkihyllystä  pari  Hennessy-pulloa  ja  meni  omaan  huoneeseensa,  jossa  veti  verhot  tiiviisti
ikkunan eteen. Leevi Sytky oli näet päättänyt, että matikan ja koiran maku on perusteellisesti suusta
huuhdottava!
   Hän joi hyvin ja runsaasti perjantai-illan, lauantain ja sunnuntaiaamupäivän. Puolilta päivin hän
veti  siivouskomerosta  löytämänsä  kumisaappaat  jalkaansa,  lastasi  kapsekkiin  kymmenen  pulloa
konjakkia,  jotka  sinne  hädin  tuskin  mahtuivat  siellä  olevien  makkaroiden  ja  muiden  eväiden
jatkoksi.
   Hän jätti toimipaikkansa kirjoituspöydälle viestin:
   »Lähtin sirkuslaisten mukana kiertueelle. Myykööt Alkon herrat ite viinansa, tämä poika lähti.»
   Leevi Sytky meni järven rantaan ja kahlaili yli keväthölseisten jäiden pieneen saareen. Sinne hän
jäi eväineen ja vietti ihania kevätpäiviä sihisevän ja kilisevän jääkentän äärellä.

LÄHTÖ KURKENA LAPPIIN

   Lähdölle  oli  ominaista  tapahtumien  samanaikaisuus.  Ensiksi:  viimeinen  pullo  oli  menossa.
Toiseksi: poliisit olivat tulossa puolen kilometrin päässä saaresta.
   Ja kolmanneksi: kurkien riemuisat huudot kaikuivat taivaalla valkoisten pilvenhattaroiden välissä.
Aurasta  erkani  yksi  kurki  ja  laskeutui  saaren  rantakivelle.  Leevi  Sytky ei  aikaillut,  vaan  meni
kurkeen. Suuret siivet aukenivat ja uljas lintu nousi ylöspäin muuta parvea tavoittamaan.
   Sen jälkeen ei Leevi Sytkystä ole kuultu mitään. Onko hän vielä kurkena Lapissa, vai istuuko
lunnina lintuvuoren jyrkänteellä?

Veikko Huovisen novellista taltioinut Joonas Vähämäki


