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n ollut alun perin kotoisin Harmaasta. Kuka tahansa lasten-
kodin hoitajista tai lapsista olisi osannut sanoa sen pelkästään 
katsomalla ihoani, joka hohkasi vasten kaikkea sitä kuin 

hitaasti tapettavana protestina.  
Minut oli jätetty lastenkotiin, jonka seinät olivat jykevää kiveä ja jossa 

pidettiin samalla sellaisia sävyisiä mielenterveyspotilaita, joista oli vielä 
hyötyä. Ja kun sanon jätetty, tarkoitan sillä oikeastaan, etten tarkkaan 
tiedä, miten paikkaan jouduin.  

Hoitaja Smii selitti aina, että äitini saapui kiireesti eräänä myrskyisenä 
yönä – huomaatkos, sen täytyy aina olla myrskyisenä yönä; hoitajat rakas-
tavat niitä. Harmaita pilviä, pimeyden ja valon tanssia, jonka keskellä 
Harmaa välkkyy kuin jumalten ankara katse.  

Harmaassa oli kolme jumalaa, kaikki vakavia miehiä. He olivat kolme 
veljestä, jotka olivat harmaista harmaimpia, joten ihmiset rukoilivat heitä 
kuin virkamiehet. 

Lapsena uskoin tuohon myrskyiseen yöhön ja siihen, että äitini, joka 
ehkä saattoi olla vähän harmaa, toi minut sinne. Hoitajat valoivat minuun 
uskoa rukouksilla ja kehottivat minua tottelemaan kuuliaisesti kolmen 
jumalveljeksen kirjojen ohjeita. Vain heidän armostaan ihoni saattoi 
muuttua kauniin harmaaksi ja menettää sen halveksitun hohteen, joka 
kenties oli isäni syy.  

Niin ainakin uskoin, kun hoitaja Fii kertoi minulle tarinoita haureista 
naisista. Mitäpä kaltaiseni pieni tyttö niistä ymmärsi? Haureasta minulle 
tuli aina mieleen suuri sitruunaviipale, joka poltteli piippua savuhormissa. 
Köyryssä ja sopivan salaa, kun kuoren kaarevuus ja narskahteleva haure-
us antaisi sopivan käpertymiskulman. 

Ehkä tästä syystä kuvittelin äitini hieman sitruunan näköiseksi poltta-
massa salaa piippua. Pohdin paljon sitä, mitä isäni oli tehnyt hänen kans-
saan, mutta sellaiset kysymykset jäivät aina ilman vastausta hoitaja Smiin 
vaaliessa tarkkaan jumalveljesten oppia.  

”Kyllä, kolme veljestä ovat luoneet sinut, ja heidän armostaan voit 
vielä pelastua”, hänellä oli tapana sanoa.  

Katsellessani noiden kolmen veljeksen kuvaa makuusalin pääseinällä 
ne tuntuivat olevan kuin kolmipäinen korppikotka tirkistelemässä. Eivät-
kä mitenkään salaa edes. Ne silmät olivat kuin suuret lautaset, joista ei 
päässyt unissakaan eroon. Ne tuijottivat mielellään yöpaitaan sonnustau-
tuneita tyttöjä. Niin ainakin kuvittelin. 
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Meitä oli makuusalissa paljon. Kaksikymmentä. He olivat kaikki har-
maita tyttöjä, orpanoita. Vanhemmat tytöt tekivät minulle kiusaa. Sanoi-
vat, että ihoni puolesta kelpaisin hyvin oksennuksia siivoamaan, sillä 
oksennus oli värien takia mitä suurin häpeä Harmaassa. He vihasivat 
värejä enemmän kuin mitään muuta maailmassa.  

Mietin usein, mitä vatsassa tapahtui, sillä kun joku voi pahoin, oksen-
nus oli väriensä puolesta aina mitä mielenkiintoisin kohde tutkittavaksi. 
Paha kyllä se oli ainoa asia, joka jollain tavalla tuntui kotoisalta. Oli ni-
mittäin hämmentävää olla erilainen, kun muut tytöt olivat niin harmaita.  

Oksennuksesta seurasi aina rangaistus. Suljettiin pimeään koppiin 
moneksi päiväksi ja hoettiin, että on veljesten silmissä saastunut. Isom-
mat tytöt sanoivat minulle ihonvärini takia ilman muuta, että olin sitä jo 
valmiiksi.  

”Oksennus virtaa suonissasi!” he sanoivat. 
Oksennuksen siivoaminen oli siis karmea häpeä. Oli häpeällistä olla 

tekemisissä sen kanssa, mitä he kutsuivat väriksi. Se aiheutti heille pa-
hoinvointia, vaikka minusta oli mielenkiintoista nähdä, miten sisuskalut 
olivat jauhaneet ja kiertäneet harmaan puuron keltavivahteikkaiksi pikku-
rypäleiksi, jotka kuplivat vielä oman aikansa kohtauksen lakattua.  

Minä jouduin siivoamaan usein. Hoitaja Smii sanoi, että epäpuhtaus 
ihollani lähensi minua synnilliseen kielletyyn yhteyteen. Silti sain kuulla 
aina, että minulla oli toivoa, kun luuttusin lattiaa harmaassa kauhtaname-
kossani. Hullut olivat ystävällisesti korjanneet sitä kerta toisensa jälkeen, 
vaikka se kului kulumistaan kuin kartta, jonka avulla reissataan kahden 
kaupungin väliä, ja lukijan täytyy joka kerta seurata reittiä sormellaan. 

Hullut olivat mukavia minulle. En tiedä, miksi heidät oli asetettu käy-
täville ja miksi heitä kutsuttiin hulluiksi. Heidän tarinansa olivat täynnä 
omituisuuksia, joita en oikein osannut nimetä huolimatta siitä, että kas-
voin hyvää vauhtia, ja pissani muuttui eräänä aamuna harmaaksi.  

Täytyy sanoa, että oli outoa nähdä hoitaja Fiin kyynelehtivän yöastian 
äärellä ja sopertelevan jumalveljeksille rukouksia. Eräs makuusalin tytöis-
tä soikin minulle muutaman päivän ajan suopeita nyökkäyksiä sen jäl-
keen, aivan kuin veljesten ikirakastava salatieto olisi antanut minulle 
suosiollisen tulevaisuuden. Minä luulin, että harmaa puuro oli viimein 
tehnyt tehtävänsä ja pian ihoni muuttuisi yhtä lailla. 

Hulluja oli monenlaisia. Jotkut heistä vain tuijottivat ilmeettöminä 
kaukaisuuteen lasittuneilla silmillään ja laskivat allensa. Toiset räyhäsivät 
uhmakkaasti ja olivat uhkaavia. Onnekseni minun ei tarvinnut olla hei-
dän kanssaan tekemisissä, sillä romuluiset hoitajat pitivät kovaa kuria, 
joka oli viety niin pitkälle, että yleensä katse riitti. Mietin usein, vietiinkö 
hullujakin eristysselliin, sillä en muista nähneeni heitä koskaan vankina 
ollessani. Kuten sanoin, osa heistä oli oikein mukavia tehdessään pieniä 
puhdetöitä, ja lempein heistä oli herra Naanep. 
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Herra Naanep veisti puusta lusikoita – tuhansia lusikoita. Ne riippui-
vat erään käytävän katosta ohuissa naruissa, ja mies aloitti aina uuden 
lusikan vanhan valmistuttua. Hän ei puhunut koskaan mitään, hymyili 
vain ja jatkoi työtään. Lusikoita täytyi olla tuhansia, kaikki harmaita, 
kaikki samanlaisia. Lusikan valmistuttua hän aina tuijotti sitä hetken, 
huokasi, ja jatkoi uuden parissa ripustaen vanhan ensin katonrajaan hute-
rien tikkaiden avulla.  

Hän oli harmaa päästä varpaisiin, mutta toisin kuin tytöt, hän ei kos-
kaan tehnyt mitään pahaa. Ehkä siksi viihdyin vain tuijottamassa maanis-
ta näpertelyä. Oli edes joku paikka, mihin olin tervetullut. 

 
 
Eräänä myrskyisenä yönä – olen pahoillani, mutta hoitaja Smii herätti 

minut katsomaan sitä – saapuivat vaunut Pönkkömutkasta. Pönkkömut-
ka oli orpokodin lähellä oleva kylä, josta tuotiin ruokaa ja muuta tarviket-
ta orpokotiin.  

Olin jo vanhempi ja kasvanut miltei naisen mittoihin, mutta harmaata 
pissaa enempää en ollut edistynyt vuosien varrella. Hoitaja Pif kertoi, että 
se johtui ajatuksen harhailuista – hän tapasi minut usein tuijottamassa 
Pönkkömutkan notkosta nousevaa tummaa savua, jota huonoryhtiset 
savupiiput kilvan tupruttelivat taivaalle.  

Olin jo monta vuotta sitten lakannut puhumasta. Tai no, puhelin it-
sekseni toisinaan, mutta eihän minulla ollut ketään juttukaveria. Herra 
Naanep ei hiiskaissut sanaakaan, huokaili vaan. Hoitajat olivat muka 
pahoillaan puhumattomuudestani, mutta he näyttivät tyytyväisiltä, sillä 
minulla oli kauniit punaiset huulet, jotka tietysti välähtelivät puhuessani. 
Harmaassa sitä pidettiin hyvin kuvottavana, ja eräs uusi hoitaja meinasi 
ihan pyörtyä. Niinpä minulle hierottiin puuroa huuliin aamuisin niin 
kauan, että hän hiljalleen tottui. 

Salama iski taivaan halki, ja hoitaja Smii hihkaisi, sillä näky oli hänelle 
kuin pyhien kirjoissa mainittua harmaata viiniä, jolla oli tietääkseni jotain 
salaperäisiä vaikutuksia. Vankkurit olivat tällä kertaa erilaiset kuin tavalli-
set ruokavankkurit. Ne olivat suuremmat, ja kaikki kahdeksan pyörää 
aurasivat kuraista tietä kuin loskaista peltoa.  

Käytävillä kuiskittiin, että hulluja oli jo liikaa, ja että joistakin oli tullut 
jo varsinainen riesa, kun he oksentelivat minne sattuu. Katselin uteliaana, 
kun ajurin matalasta kopista puikkelehti esiin pitkäjalkainen kaamio.  

Kaamiot olivat Harmaan tarkkoja herrasmiehiä, moitteettomia ja 
sääntöjä pilkuntarkasti noudattavia pitkäkoipia, jotka pukeutuivat parhai-
siin ja puhuivat harvoin, mutta aina kuivakan asiallisesti. He olivat sa-
maan aikaan pyhiä miehiä ja pedantteja siinä, mitä he ikinä keksivätkään 
tehdä. Lienee näin jälkeenpäin hyvä mainita, ettei heillä ollut mielikuvi-
tusta laisinkaan. 
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Tämä kyseinen kaamio piti yllään silmälaseja, joiden toinen linssi oli 
pikkuriikkinen ja toinen suurensuuri. Silmät heijastuivat niiden takaa 
merkillisinä mustina timantteina, jotka olisivat varmasti voineet halkoa 
totuuksia. Pitkät sormet kulkivat mustan puvun takintaskuun ja nappasi-
vat esille harmaan kellon, jonka tikitys napsahteli sateen halki kuin hei-
näsirkan hermostunut siritys ennen sadetta.  

Hoitaja Smii katsoi edelleen haltioituneena myrskyään, eikä huoman-
nut kaamiota, joka harppoi kohti vaunun ovea lyhyenlännän olennon 
kanssa. Hetken päästä pihamaalle valui joukko kahlehdittuja harmaita, 
joista osa itki ja toiset meuhkasivat rajuilmalle. Kylmät väreet kulkivat 
selässäni, kun kaamion pitkät kourat asettelivat tulijoita järjestykseen kuin 
shakkinappuloita.  

Ette voi uskoa, kuinka jotkut pitivät siitä pahuksen pelistä. Koulussa 
nappuloista pidettiin jopa luentoja, ja antoipa eräs makuusalin tytöistä 
kovertaa päänsä nappulan muotoon. Häntä jaksettiin ihailla, kunnes hän 
liukastui portaissa ja pää meni siinä hötäkässä tuhannen pirstaleiksi. Niin, 
minä jouduin siivoamaan sen, joten muistan hyvin. 

Salama välähti uudemman kerran, ja näin jotain merkillistä. Se oli väri. 
Henkäisin hämmästyksestä, sillä tuo väri ei ollut vain oksennuksen ai-
kaansaama kuriositeetti, vaan kuin pisara kadonnutta maailmaa harmau-
den keskellä. Kaamion suuri silmä huomasi saman kuin minäkin, ja se 
koikkelehti pitkin askelin halki harmaiden kohti naista, joka sulloi kiirees-
ti jotakin taskuunsa. Kosketin vaivihkaa huuliani, joiden olin joskus 
nähnyt heijastuvan veden pinnasta. Punainen. 

Kaamion pitkä käsi kurottautui nappaamaan otteen naisen niskasta, ja 
pikkuriikkinen linssi painautui vasten tämän otsaa. Myötätunnosta tunsin 
pistoksen otsassani ja kuulin myrskyn ulvonnan alta tukahtuneen kiljah-
duksen.  

Hontelot sormet kulkivat tuhatjalkaisen lailla naisen taskuissa, kunnes 
ne vetivät esille punaisen viirin. Sen näkeminen herätti levottomuutta 
muiden joukossa. Joku haukkui, toinen ulvoi, kolmas löysi vasta puoliksi 
kypsyneen kurpitsan maasta ja tuli syödyksi siinä silmänräpäyksessä. 
Orpokodin lihansyöjäkurpitsat olivat vaarallisia kasvaessaan, ja meitä 
peloteltiin usein pienenä, että tuhmat tytöt heitetään kurpitsamaalle. 

Katseeni oli kuitenkin kiinnittynyt punaiseen kankaanpalaan, joka kul-
ki kaamion aavemaisissa sormissa naisen turhaan vastustellessa pisteliään 
pikkulinssin voimaa.  

Nainen laski alleen, ja resuinen mekko tummui samoin kuin otsa, josta 
punainen veri pulppusi norona. Kaamion suuri silmä katsahti muihin 
paikallaolijoihin, jotka lähtivät kulkemaan kohti päärakennusta laahaavin 
askelin. Myrskyn suuri rumpu paukautti jälleen kerran vauhtia sateeseen, 
jonka terävät pisarat poukkoilivat kaamion sileän takin päältä. Minä 
pystyin katselemaan vain punaista viiriä, joka katosi koipeliinin taskuun. 
Nainen oli poissa. 


