
 Vain  minä  ja  paino  rintani  päällä.  Se  on  kaikki  mitä  tiedostan  tällä  hetkellä  kun  makoilen 

 sängyssä  ja  katselen  oven  alta  paistavaa  kellertävää  valoa.  Aina  välillä  oven  ohi  menee  joku  ja 

 varjo  peittää  valon  hetkellisesti.  Olen  valvonut  koko  yön  tämä  näkymätön  paino  rintani 

 päällä.  Se  painaa  minua  alaspäin  enkä  pääse  ylös  ja  rutistaa  keuhkoja  pieneksi  niin,  että 

 pystyn  juuri  ja  juuri  hengittämään.  Se  on  hirveä  tunne  ja  olen  kärsinyt  siitä  jo  aivan  liian 

 kauan.  Paino  tuntuu  imevän  minusta  voimani  ja  hädin  tuskin  jaksan  liikuttaa  kättä  kohti 

 puhelinta  laittaakseni  päälle  menneen  herätyksen  pois.  Lopulta  se  sammuu  itsekseen.  En  ole 

 väsynyt  mutta  ei  minulla  ole  myöskään  voimia  liikkumiseen.  Toisaalta  miksi  vaivautua  kun  ei 

 minua  kukaan  kaipaa  huoneen  ulkopuolella  ja  hädin  tuskin  sen  sisäpuolella.  Olen  tilan  ja 

 hapen   tuhlausta,   tai   niin   ainakin   he   sanovat,   äänet   päässäni   ja   äitini. 

 Havahdun  mieleni  sopukoista  kun  kuulen  askeleet  ja  äänet  huoneeni  ulkopuolella.  Kuin 

 korvani  olisivat  vasta  äsken  auenneet  ja  nyt  kuulen  kuinka  kaikki  muut  valmistautuvat 

 lähtemään  kouluun  tai  töihin  kun  minä  vain  makaan  tässä.  Miksi  vaivautua  nousemaan  kun 

 kukaan  tuskin  muistaa  että  olen  olemassa.  Minut  voisi  korvata  milloin  vain.  Olen  oman 

 elämäni  sivuhenkilö,  jonka  katoamista  tuskin  edes  minä  itse  en  huomaisi.  Niin  äitini  on 

 minut  kasvattanut.  Siskoni  on  elämäni  päähenkilö  ollut  syntymästä  lähtien.  Minä  olin 

 kaksosista  se  vahinko  ja  hän  se  haluttu.  En  ole  katkera  siskolleni  tästä  kuitenkaan.  Hän  on 

 paras   sisko   jota   voisin   toivoa.   Ongelma   olen   minä,   ainakin   äidin   mukaan. 

 Käännän  selkäni  ovelle  ja  suljen  silmäni  tietäen  etten  pysty  nukkumaan.  Melatoniini  on 

 loppunut  pari  päivää  sitten  ja  hädin  tuskin  nukun  sen  kanssa.  Unirytmin  olen  kadottanut  sen 

 jälkeen  kun  kesäloma  alkoi  puoli  vuotta  sitten.  Kun  koulut  alkoivat  taas,  en  vain  päässyt  enää 

 rytmiin  ja  nyt  olen  jäljessä.  En  vain  aina  jaksa  mennä  kouluun  ja  se  harmittaa  koska  pidän 

 koulunkäynnistä   koska   silloin   pääsen   pois   kotoa. 

 Ovi  aukeaa  ja  kellertävä  valo  lankeaa  pimeän  huoneen  lattialle,  seinille  ja  osaksi  sängylle. 

 Käännyn  katsomaan  ja  huomaan  siskoni,  Mikaelan,  jota  katselen  hetken.  Sisko  on  laskenut 

 painonsa  toiselle  jalalle  ja  katselee  minua  huolissaan.  Mikaela  kysyy  minulta  jaksanko  nousta 

 mihin  vastaan  olankohautuksella.  Mikaela  nyökkää  ymmärtäväinen  hymy  huulillaan  ja  ovi 

 sulkeutuu  kun  hän  lähtee.  Vedän  peiton  pääni  yli  ja  valmistaudun  henkisesti  siihen  mitä 

 kohta   tapahtuisi,   ja   sitten   se   tapahtuu. 



 Äitini  ryntää  huoneeseen  ja  tulee  repimään  peittoa  päältäni.  Äiti  heittää  peiton  lattialle 

 kirkuen  sitä  kuinka  olen  laiska  vätys  ja  aiheutan  kaikille  myöhästymisen  jos  en  nyt  nousisi 

 ylös.  Hän  käy  minuun  käsiksi  mutta  joku  vetää  hänet  pois  kimpustani.  Sitten  kuulen  kuinka 

 Mikaela  huutaa  äidille.  Äiti  vain  inttää  siskolleni  vastaan  ja  lopulta  lähtee  huoneesta.  Mikaela 

 istuu  sängyn  reunalle  ja  silittää  selkääni,  jonka  olen  edelleen  kääntänyt  ovelle.  Hänen 

 sanansa  saavat  näkymättömän  painon  rinnassani  helpottamaan  sen  verran  että  pystyn 

 nousemaan  istumaan.  Mikaela  hymyilee  minulle  lempeästi  ja  kertoo  kuinka  ylpeä  on 

 minusta.  Hän  heittää  lattialta  minulle  paidat  ja  housut  kun  vitsaillen  lähtee  huoneesta.  Hän 

 sulkee   oven   perässään   jättäen   minut   yksin   pimeään   huoneeseen. 

 Vedän  syvään  henkeä  ja  puen  vaatteet  päälle.  Nappaan  repun,  jonka  paino  ei  ole  mitään 

 verrattuna  siihen  näkymättömään  painoon  rintani  päällä  öisin  ja  päivisin.  Käännyn  kohti  ovea 

 ja  katselen  sen  alta  virtaavaa  keltaista  valoa.  Mielessäni  pyöri  edessä  oleva  päivä  minkä 

 ajattelu  sai  vähäiset  voimani  hiipumaan.  Ja  niin  minä  romahdin  lattialle  makoilemaan. 

 Jaksamatta  enää  välittää.  Vedin  itseni  matolla  olevan  peiton  alle  ja  käperryin  siihen  paikkaan. 

 Suljin  silmäni  kun  vaapun  unen  ja  valveen  rajamailla.  Tunnen  kuinka  joku  nosti  minut 

 sängylle. 

 “Lepää  vain.  Kyllä  me  ymmärretään”,  ääni  kuiskaa  korvaani  ja  hymähdän  hiljaa  sille 

 vastauksen,  tietämättä  oliko  isäni  ääni  totta  vai  unta.  Isä  ei  kuitenkaan  asu  täällä  joten  ehkä 

 se  oli  veljeni.  Isä  ja  äiti  ovat  eronneita  ja  tekisin  mitä  vain  voidakseni  asua  isän  luona. 

 Hymynkare  pyrkii  huulilleni  kun  kuvittelin  asuvani  isäni  luona.  Hän  on  aina  välittänyt  minusta 

 siinä  missä  myös  muista  sisaruksistani.  Nukahdan  lopulta  ajatukseen  siitä  että  asuisin  isän 

 luona   kaukana   täältä. 

 Herään  paljon  haluamaani  myöhemmin.  Oloni  on  levoton.  Toivon  osaavani  lentää.  Saisin 

 vapauden  tunteen  edes  hetkeksi  tästä  kaikesta  paskasta.  Nousen  istumaan  sängyllä  ja 

 katsahdan   kelloa,   joka   näyttää   puolta   päivää. 

 Talo  on  hiljainen.  Olen  yksin  kotona  kunnes  Arttu  tulisi  koulusta  parin  tunnin  päästä.  Nousen 

 sängystä.  Pehmeä  karvamatto  tuntuu  kivalta  jalkojen  alla.  Kuljen  pimeän  huoneen  poikki  ja 



 avaan  oven  hämärään  käytävään  jonka  varrella  kaikkien  huoneet  olivat.  Käytävän  päässä 

 olevan   ikkunan   läpi   ulos.   Aurinko   on   jo   laskemassa   puiden   taa   ja   puissa   oleva   lumi   hohtaa. 

 Lähden  tärisevin  askelin  kohti  alakertaa.  Minun  pitää  keskittyä  jokaiseen  askeleeseen 

 erikseen  etten  kaatuisi.  Väsymys  ja  uupumus  riipii  kehoani  minkä  vuoksi  kaikkeen  pitää 

 keskittyä.  Saan  kuitenkin  itseni  turvallisesti  alakertaan  ja  keittiöön.  Avaan  jääkaapin  ja 

 kokoan  sieltä  eilisen  päivällisen  jämät,  leipää,  kananmunia  ja  mehua.  Istun  pöydän  ääreen  ja 

 alan  syödä.  En  pysty  lopettamaan  itseäni  kun  syön  järjestelmällisesti  ruokaa  jonka  olen 

 kerännyt  pöydälle.  Syön  kunnes  oloni  on  niin  tukala  etten  yksinkertaisesti  pysty  enää 

 jatkamaan.  Siivoan  jälkeni,  jonka  jälkeen  menen  olohuoneen  sohvalle  viltin  alle 

 makoilemaan.  Ahdistavasta  ähkyn  tunteesta  huolimatta  minulla  on  ihan  hyvä  olo  muuten  ja 

 suljen   silmäni   väsyneenä.   Nukahdan   sohvalle   edes   avaamatta   televisiota. 

 Herään  siihen  kun  Artun  ääni  herättelee  minua  sohvalta.  Veljeni  ääni  ei  ole  yhtä  pehmeä  tai 

 lempeä  kuin  Mikaelan.  Unenpöpperössä  minulla  kestää  hetki  tajuta  mistä  hän  edes  puhuu. 

 Avasin  silmäni  ja  hetken  jouduin  etsimään  Arttua  kunnes  katseeni  tarkentaa  häneen.  “Olet 

 varmasti  väsynyt.  Sinun  on  kuitenkin  paras  mennä  omaan  huoneeseen  ennen  kuin  äiti  näkee 

 sinut  täällä”,  Arttu  sanoi  lempeästi  ja  minä  vain  nyökkäsin.  Nousin  ylös  ja  lähdin  kohti 

 huonettani. 

 Yläkerran  käytävältä  en  kuitenkaan  päädy  menemään  omaan  huoneeseeni.  Avaan  siskoni 

 huoneen  ja  kipuan  hänen  parvisängylle  makoilemaan.  Vedän  Mikaelan  kahdesta  tyynystä 

 toisen  rintaani  vasten  ja  hautasin  kasvoni  toiseen  tyynyyn.  Pian  kyyneleeni  tekevät  tyynystä 

 kostean. 

 Lapsuuden  muistoja  tulvi  mieleen,  kun  minä  ja  Mikaela  juostiin  takapihalla  ja  leikittiin  Artun, 

 Isakin  sekä  Danielin  kanssa.  Isä  teki  meille  aina  ruokaa  kun  äiti  oli  jossain  hevon  kuusessa.  Se 

 oli  aikaa  ennen  meidän  vanhempien  avioeroa.  Mieleeni  palautuu  ne  monet  yöt  kun  minä  ja 

 Mikaela  istuttiin  portaiden  yläpäässä  ja  kuunneltiin  äidin  ja  isän  riitelyä.  Kun  isä  heitti  kerran 

 äidin  pihalle  ja  löysi  minut  ja  Mikaelan  portaiden  yläpäästä.  Sinä  iltana  isä  lupasi  että  kaikki 

 järjestyy  ja  kuinka  me  päästäisiin  pois  äidin  luota.  Toisin  kävi  kun  äiti  mukamas  raikastui 

 alkoholista  ja  voitti  täten  oikeustaistelun  isää  vastaan  huoltajuudesta.  Siitä  vasta  alkoikin 



 elämäni  helvetti,  joka  on  kestänyt  jo  liian  kauan.  Mikaela  vannoi  pitävänsä  minut  turvassa 

 mutta   edes   hän   ei   tiennyt   kaikesta   mitä   äiti   teki   ja   sanoi   minulle. 

 Vedin  hiljaa  henkeä  ja  nousin  istumaan.  Laskeuduin  alas  sängystä  ja  istuin  sängyn  alapuolella 

 olevalle  sohvalle.  Katselin  seinää  Mikaelan  sängyn  vieressä.  Siihen  oli  kiinnitetty  paljon 

 valokuvia,  joiden  kohteena  oli  Mikaelan  ystävät  tai  sitten  me,  hänen  sisaruksensa.  Isästä  oli 

 myös  kuvia  ja  meidän  velipuolista  mutta  ei  yhtään  kuvaa  äidistä  tai  isäpuolesta,  enkä  yhtään 

 ihmettele  asiaa.  Mikaela  inhoaa  äitiä,  kuten  minäkin.  Oikeastaan,  äidistä  pitävät  vain  meidän 

 velipuolet   ja   isäpuoli   Edward. 

 Ennen  kuin  huomasin  että  aikaa  oli  kulunut  niin  astui  Mikaela  huoneeseen  ja  minä 

 säpsähdin.  Käännyin  katsomaan  siskoani,  jonka  katse  oli  hämmennystä  täynnä.  Hänen 

 ilmeensä  kuitenkin  pehmeni  jonkin  ajan  kuluttua  ja  hän  tuli  istumaan  viereeni  sohvalle. 

 Muistoni  hämärtyvät  kun  alamme  jutella.  Niin  käy  aina  kun  juttelemme  ihan  mistä  vain.  Ajan 

 käsitys   hämärtyy   ja   muistan   jälkeenpäin   tuskin   mitään. 

 Lopetamme  juttelun  myöhään  illalla  kun  äiti  kutsuu  kaikki  ruokasaliin  syömään  illallista. 

 Nousen  ja  katsahdan  Mikaelaa,  joka  hymyilee  minulle  lempeästi.  “Sinun  ei  ole  pakko  tulla.” 

 Niin…  Ei  ole  pakko  tehdä  mitään  mitä  en  halua,  paitsi  elää.  “Voin  tuoda  sinulle  annoksen 

 huoneeseesi.”  Paitsi  että  minä  en  ole  nälkäinen.  Vaikka  syömistäni  ruoista  on  kulunut  hyvän 

 aikaa  niin  silti  tunnen  olevani  edelleen  ihan  täysi.  Pudistan  vain  päätäni  ja  lähden  siskoni 

 huoneesta.  Kävelen  nopein  askelin  omaan  huoneeseeni  ja  sulkeudun  sen  pimeyteen.  Ei 

 minua  ruokapöytään  haluta.  Paikkoja  on  yksi  liian  vähän  pöydän  ympärillä.  Meitä  on 

 kolmetoista  ja  paikkoja  on  vain  kaksitoista.  Minä  olen  ylimääräinen  suu  ruokapöydässä.  En 

 mahdu  edes  istumaan  ruokapöydän  ääreen.  Muistelen  hetken  lapsuuttani,  kun  mahduin 

 vielä   pöydän   ääreen,   ja   isä   oli   täällä   auttamassa   minua. 

 Rojahdan  makoilemaan  sängylle  ja  vedän  syvään  henkeä  ennen  kuin  se  tuttu  paino  palaa 

 rintani  päälle.  Suljen  silmäni  ja  annan  painon  viedä  voimat  jälleen  kerran.  Pimeydessä  olen 

 jälleen  yksin.  Kaikki  ulkopuoliset  äänet  hiljenevät  kun  kaivaudun  peiton  alle.  Olen  yksin 

 pimeydessä  ja  hiljaisuudessa  kun  ajantaju  katoaa  enkä  pysty  nukkumaan.  Vain  minä  ja  paino 

 rintani   päällä… 


