Viimeinen vauva

Vauvan paras puoli on, että se laittaa luun kurkkuun
edelliselle vauvalle. Valitettavasti tästä syntyy kierre: on
hankittava uusia vauvoja, koska aina on perheessä mariseva kuopus, joka ei ymmärrä, ettei maailma pyöri hänen
ympärillään.
Jossain vaiheessa lasten tehtailu on lopetettava, ja silloin ongelmaksi muodostuu, että pian lapsia ei enää ole.
Tai ainakaan ei ole pikkulapsia; vauvoista ei ole niin väliksikään, sillä niiden päästöt ovat aivan liian suuri rasite
tällaisina aikoina.
Meillä nuorin on jo koululainen, ja koska yksikään
vauva ei ole syrjäyttänyt hänen asemaansa, olemme saaneet näihin päiviin nauttia loputtomasta käsittämättömyyksien pulputuksesta, huikeista mielikuvitusleikeistä
ja ylipäänsä sellaisesta elämänenergiasta, että jos sen saisi purkkiin, Olkiluodon rakentaminen voitaisiin lopettaa.
Kai sitä vielä tovi jatkuu, mutta ei kovin kauan, se on
vissi. Ja kun sen ymmärtää, tulee hiukan tyhjä olo. Kyseessä on yksi elämän suurista käännekohdista, eikä ole
ihan selvää, onko se käännös kohti parempaa.
Totta kyllä, elämä on rauhallisempaa, kun joku ei ole
koko ajan sabotoimassa pienintäkin normaaliuden pilkahdusta, kuten lehden lukemista, nukkumista tai haravointia. Mutta toisaalta pikkulasten täydellinen riippu-

vuus vanhemmista on myös se juttu: koskaan muulloin
ei saa tuntea oloaan niin tärkeäksi.
Lapset auttavat siinäkin, ettei pääse jämähtämään
tiettyihin rutiineihin. Niihin ehtii kyllä jämähtää vanhempanakin. Lapset kertovat ajan kulun, he sekä nopeuttavat että hidastavat sitä. Kaksikymmentä vuotta kuluu hujauksessa, eikä vaippojen ja ylioppilaslakin väliin
jää tilaa monelle lauseelle.
Toisaalta kun kantelee koliikkivauvaa seitsemättä yötä
edestakaisin, vauvuus, lapsuudesta puhumattakaan,
tuntuu suunnilleen vartin pidemmältä kuin uraanin isotooppi 238:n puoliintumisaika, joka sentään on 4,5 miljoonaa vuotta.
Mutta aika aikaa kutakin.
Tähän asti elämä on ollut siitä outoa, että jokainen ikäkausi on tuntunut parhaimmalta, jolloin taaksejäänyttä
ei ole tarvinnut haikailla. Opiskeluaika oli toki huoletonta, mutta ei kai kukaan niin hullu ole, että haluaisi sen
takaisin. Lapsenakin oli mukavaa, mutta ei se lumilinnojen rakentelu nyt niiiiiiin kivaa ollut. Entä nuoruus…
No jos tykkää epävarmuudesta ja liian pitkistä raajoista,
niin mikäs siinä.
Ei kai ole mitään syytä, miksei elämä jatkaisi näin:
että kivaa oli, mutta nyt on jotain muuta. Silti lienee itsensä pettämistä kuvitella, että sitä vain koko ajan tulisi
viisaammaksi, vahvemmaksi ja alkaisi muistuttaa ulkomuodoltaan elokuvatähteä.
Lasten kasvaminen kertoo, että nimenomaan niin ei
käy.
Ilman lapsia ajan kulumisen huomaa hitaammin, niin
luulen, mutta kun sen sitten käsittää, se on vielä rajum-

36

37

Viimeinen vauva

Vauvan paras puoli on, että se laittaa luun kurkkuun
edelliselle vauvalle. Valitettavasti tästä syntyy kierre: on
hankittava uusia vauvoja, koska aina on perheessä mariseva kuopus, joka ei ymmärrä, ettei maailma pyöri hänen
ympärillään.
Jossain vaiheessa lasten tehtailu on lopetettava, ja silloin ongelmaksi muodostuu, että pian lapsia ei enää ole.
Tai ainakaan ei ole pikkulapsia; vauvoista ei ole niin väliksikään, sillä niiden päästöt ovat aivan liian suuri rasite
tällaisina aikoina.
Meillä nuorin on jo koululainen, ja koska yksikään
vauva ei ole syrjäyttänyt hänen asemaansa, olemme saaneet näihin päiviin nauttia loputtomasta käsittämättömyyksien pulputuksesta, huikeista mielikuvitusleikeistä
ja ylipäänsä sellaisesta elämänenergiasta, että jos sen saisi purkkiin, Olkiluodon rakentaminen voitaisiin lopettaa.
Kai sitä vielä tovi jatkuu, mutta ei kovin kauan, se on
vissi. Ja kun sen ymmärtää, tulee hiukan tyhjä olo. Kyseessä on yksi elämän suurista käännekohdista, eikä ole
ihan selvää, onko se käännös kohti parempaa.
Totta kyllä, elämä on rauhallisempaa, kun joku ei ole
koko ajan sabotoimassa pienintäkin normaaliuden pilkahdusta, kuten lehden lukemista, nukkumista tai haravointia. Mutta toisaalta pikkulasten täydellinen riippu-

vuus vanhemmista on myös se juttu: koskaan muulloin
ei saa tuntea oloaan niin tärkeäksi.
Lapset auttavat siinäkin, ettei pääse jämähtämään
tiettyihin rutiineihin. Niihin ehtii kyllä jämähtää vanhempanakin. Lapset kertovat ajan kulun, he sekä nopeuttavat että hidastavat sitä. Kaksikymmentä vuotta kuluu hujauksessa, eikä vaippojen ja ylioppilaslakin väliin
jää tilaa monelle lauseelle.
Toisaalta kun kantelee koliikkivauvaa seitsemättä yötä
edestakaisin, vauvuus, lapsuudesta puhumattakaan,
tuntuu suunnilleen vartin pidemmältä kuin uraanin isotooppi 238:n puoliintumisaika, joka sentään on 4,5 miljoonaa vuotta.
Mutta aika aikaa kutakin.
Tähän asti elämä on ollut siitä outoa, että jokainen ikäkausi on tuntunut parhaimmalta, jolloin taaksejäänyttä
ei ole tarvinnut haikailla. Opiskeluaika oli toki huoletonta, mutta ei kai kukaan niin hullu ole, että haluaisi sen
takaisin. Lapsenakin oli mukavaa, mutta ei se lumilinnojen rakentelu nyt niiiiiiin kivaa ollut. Entä nuoruus…
No jos tykkää epävarmuudesta ja liian pitkistä raajoista,
niin mikäs siinä.
Ei kai ole mitään syytä, miksei elämä jatkaisi näin:
että kivaa oli, mutta nyt on jotain muuta. Silti lienee itsensä pettämistä kuvitella, että sitä vain koko ajan tulisi
viisaammaksi, vahvemmaksi ja alkaisi muistuttaa ulkomuodoltaan elokuvatähteä.
Lasten kasvaminen kertoo, että nimenomaan niin ei
käy.
Ilman lapsia ajan kulumisen huomaa hitaammin, niin
luulen, mutta kun sen sitten käsittää, se on vielä rajum-

36

37

paa. Lasten kanssa ajatukseen ehtii ikään kuin tottua ja
kulua nivelistä sillä lailla sopivasti, että vanheneminen
on sopivan jäykkää – sitä paitsi tavallaanhan lasten kanssa nuoruus ei edes katoa, se siirtyy vain seuraavalle sukupolvelle.

Kaikki eivät tätä uusista ikäkausista nauttimista ymmärrä, vaan jäävät väkisin roikkumaan nuoruuteen. Sen
sijaan viisaimmat meistä ymmärtävät jo lapsena, että
vanheneminen on hyvä asia, sillä vain se johtaa pitkään
elämään:
Kyselin kolmasluokkalaiselta uskonnonläksyä. Oli pyhimyksiä, joilla kaikilla on oma tunnuksensa. Yleensä se
oli se härveli, millä heidät oli tapettu – keihäs, teilipyörä,
parila… Tehtäväkirjassa käskettiin oppilasta piirtämään
oma tunnus ja selittämään, miksi valitsi juuri sen.
Poika mietti hetken vähän vaivautuneena ja kysyi:
– Entä jos ajatteli kuolla vanhuuteen?
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Taisteluni

Muurahaiset ovat jostain syystä saaneet päähänsä, että
ne mahtuvat tontillemme, ja koska niillä on hyvä maku
maisemien suhteen, ne pykäsivät kekonsa rakentamani
hirsivaraston viereen. Siihen paikkaan niiden nimenomaan ei olisi pitänyt kotiaan laittaa.
Sotahan siitä syttyi.
Aluksi ajattelin taistella reilusti mies miestä vastaan,
mutta kun olin tallonut niitä parisataa, huomasin, että
niillä on miesylivoima.
Seuraavaksi otin käyttöön palestiinalaisalueilla suositun keinon: varoittamatta aikeistani tulin ja siirsin keon
kottikärryihin ja vein sen metsään. Mutta ilmeisesti joku
muurahaisista sirotteli polulle valkoisia kiviä, koska ne
löysivät tiensä takaisin yllättävän nopeasti.
Niinpä siirryin kemialliseen luomusodankäyntiin. Luin
jostain, että suola saattaisi auttaa. Sirottelin merisuolaa
kilokaupalla keon päälle ja ympärille. Ja mikä oli tulos?
Muurahaisten kolesteroli nousi jonkin verran.
Oli enää yksi keino jäljellä. Sisäinen myrmekologini
neuvoi rakastamaan näitä luonnon sotastrategeja, sillä
siviilipalveluspohjalta niitä ei kykene voittamaan taktisessa osaamisessa. Sitä paitsi vanha viisaushan sanoo,
että ellet voi voittaa vihollista, liittoudu heihin.
Solmimme siis hyökkäämättömyyssopimuksen, minkä ansiosta minulla on nyt kolme miljoonaa muura-
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safejälkikasvu™
– hanki heti omaksi!
Kodin valvonta- ja turvapalvelut ovat kasvava liiketoimintaalue. Järjestelmistä paras on SafeJälkikasvu™.
Hanki sellainen, niin et enää koskaan ole turvaton ja yksin!
Hankinta on helppoa: jätät vain ehkäisyn joksikin aikaa ja
odotat tuloksia.
SafeJälkikasvu™ – niin läpikotainen ja varma urkintapalvelu,
ettei edes Stasi yltänyt samaan!
Tyytyväisten asiakkaidemme esimerkkejä:
Tilanne: Aikuinen yrittää syödä salaa suklaata.
Ratkaisu: SafeJälkikasvu™-valvontajärjestelmän yksikkö alkaa ulista ja kuljettaa tiedon muille, jotka ovat paikalla nanosekunnissa ja takavarikoivat tuotteen.
Tilanne: Romanttisen hetken suunnittelu makuuhuoneessa.
Ratkaisu: Kätevä SafeJälkikasvu™-siveysvyömallisto mahdollistaa »Äitiiii»-huudon viereisestä huoneesta jo ennen kuin on
saatu sukkia pois.
Tilanne: Romanttisen hetken lämmittely-yritys makuuhuoneessa puolen tunnin kuluttua edellisestä.
Ratkaisu: SafeJälkikasvu™-moraalipoliisi saapuu huoneen
ovelle ja kysyy: »Äitiii, voitaisiinko ensi kesänä paistaa lättyjä?»
Tilanne: Taloon murtaudutaan.
Ratkaisu: Mahtavan SafeJälkikasvu™ voronestojärjestelmän
ansiosta paatuneinkaan rosvo ei viihdy kauan siinä härdellissä
etenkään yöllä. Jos perheeseen on hankittu deluxe-mallinen
SafeKoliikki™, voro menee vapaaehtoisesti vankilaan ihan vain
saadakseen olla rauhassa.
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Valitusvirsi

Elämä on kauheaa. Täynnä toinen toistaan ikävämpiä
velvollisuuksia, töitä ja ennen kaikkea asioita, joita ilman
olisi parempi elää. Pitäisi olla jonkinlainen valtion ylläpitämä reklamaatiotoimisto, johon voisi valittaa maailman
ärsyttävyyksistä.
Koska eräänä aamuna satoi (ärsyttävää), päätin saman
tien listata maailman ärsyttävimmät asiat. Tässä ne tulevat.

Ikean huonekalujen kokoaminen. Myös muiden firmojen
huonekalujen kokoaminen. Kokoamisohjeet ylipäänsä,
paitsi elämän kokoamisohjeet, mutta juuri niitä ei saa
mistään, vaikka ne pitäisi toimittaa jo vastasyntyneen
mukana.
Se, kun jalkalistaa on jäljellä yksi pieni kappale ja sen
leikkaa liian lyhyeksi. Ja kun perääntyy ampiaisen tieltä ja
astuu kymmenen litran maalipurkkiin. Kun laittaa laudan
sillä tavalla kiinni, että varmaan pysyy ja huomaa sen jälkeen, että se on väärän mittainen tai väärässä paikassa.
Soittaminen puhelinyhtiöön ylipäänsä, mutta erityisesti silloin, kun pitää tehdä ilmoitus, ettei netti toimi
ja nauhoite ehdottaa, että vikailmoitus kannattaisi tehdä
netissä.
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