
ENKELI

Lasken lastenkirjan kadesta.ni kirjaston lukusalissa. Kuvauk-
sesta paatellen Yrjo Kokko ei ollut koskaan nahnyt valokuvaa
oikeasta peikosta. Mutta niin kuin vieressa.nilukusalin poydal-
la oleva PEIKKO-hakusanalla haravoitu kirjapino kertoo, se ei
ole ihme: peikkohavainnot olivat aarettoman harvinaisia ja va-
lokuvat viela harvinaisempia pitkalle 70-1uvulle asti, kunnes
moottoriperat, piilokojut ja haaskoilla viikkokausia vahtimi-
nen alkoivat tulla muotiin. Peikkoja ei entisaikoina juuri met-
sastetty, koska niiden liha on syomakelvotonta, raato kuvotta-
van hajuinen. Peikkojen talvitaljoilla tiedettiin kaydyn hiukan
kauppaa: venalaiset olivat syksyisin harjoittaneet jonkin verran
peikon loukkupyyntia mutta se oli ollUt aika kannattamaton-
ta touhua. Peikot menivat ansoihin ani harvoin ja pyssyjen
kanssa niita oli lahes mahdoton metsastaa, ne kun olivat aa-

nettomia ja nopeita yoelaimia. Koiriakin oli koetettu mutta
surkein tuloksin; peikot joko eksyttivat koirat tyystin jaljiltii1i.n
tai jos sattuivat j1iamii1i.nkiinni, ne raatelivat koirat kamikaze-
raivolla. Temperamentiltaan bullterrierin tyyppinen, Venajalla
jalostettu "rollikoira" on kuitenkin edelleen tunnettu rotu. Se
on muunnos karjalankarhukoirasta, ja siina sanotaan olevan
myos enemma.n kuin ripaus sutta ja huskya. Metsastykseen
"rollikoiraa" (oikealta nimeltii1i.nkuulemma Laatokan vainuu-
ja, voi kiesus) ei kuitenkaan ole kaytetty aikoihin.

Peikkoja ei kannattanut myoskaa.n etsia talvipesisra toisin
kuin karhuja, silla peikko etsii talvehtimiseensa niin luokse-
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paasemattomia onkaloita, etta useimmiten oli aivan turhaa
edes tahyilla hengitysreikia. Eika niita kai kannattanut metsas-
taa siinakaan mielessa, etta ne olisivat erityisesti kilpailleet sa-
moista riistalaitumista ihmisten kanssa: talvisin ne olivat tay-
sin poissa pelisra ja kesaisinkin kiinnostuneempia. sopuleista
kuin hirvista. Oli niisra muutama vuosi tapporahaakin mak-
settu kun aslakit olivat itkeneet etta ahmat ja stallot riehuivat
tokissa kuin verottaja konsaan, mutta sitten olivat luonnon-
suojelijat ja petopulliaiset tulleet valiin.

Sukellan yha syvemmalle tietoihin: muutamat hansakaup-
piaat olivat tunteneet termin "Spukenfell" eli "spuukinnahka",
joka oli harvinainen ja kallis esine, myyttinen samalla tavalla
kuin muumioidut merenneidot ja yksisarvisen sarvet. 1900-
luvun alkuvuosina Venajalla onnistuttiin pyydystamaan muu-
tama peikko loukulla, ja raysikokoisesta uroksesta nyljetty, tal-
vikarvassa oleva tuuhea silkinmusta spuukinnahka oli kuu-
lemma uljas naky. Jollakulla politbyroon jasenella oli ollut dat-
sansa vierassalin takanedustalla spuukinnahka, johon oli jatet-
ty paikoilleen paa. Minua ilskottaa.

Luen uudestaan Kokon kuvauksen peikosta. Ei se nyt mit-
tasuhteita lukuun ottamatta niin pahasti pieleen mene; ruskea
karvapeite tosin on oikeasti pikimusta, korvissa ei ole tupsun
tupsua ja "lystikas hannantypykka" - voi tata alennustilan
maaraa - on piiskana viuhahtava tupsupainen kaarme, varise-
va mieliala-antenni. Suurehko nena, hmmm, ehka myohem-
min kun kasvot venyvat kuonomaisemmiksi; suukaan ei oi-
keasti ole erityisen suuri, ja kun se "vetaytyy iloiseen hymyyn"
paljastuvat toki helmenvalkeat hammasrivit, mutta kaikessa
kauneudessaan ne ovat sahalaitaiset ja teravat, kulmahampaat
kuin turkkilaiset tikarit. Kadet - etukapalat- ja jalat ovat to-
den totta suuret vartalon koko on nahden, vahan niin kuin il-

veksen tassut. Karvapeitekin on nayttanyt aika ajoin takkuisel-
ta, eika paalaelta kasva tukka vaan huikea musta harja, aivan
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kuin metsassa asuisi sama stylisti joka on luonut imagon Tina
Turnerille.

Selaan Pessiiija lllusiaa eteenpain. Elaimet ja kasvit juttele-
vat suvereenisti keskenaan, sitten kuvaillaan pikkuista imelaa

tyttoa jonka silmat ovat suuret ja siniset ja ihmeellisen kirkkaat
ja jolla on valkoinen kihara tukka kuin poutapaivan pilven-
hattara. Keijukainen.

Peikko ja keiju esittaytyVat, he ovat Pessi ja Illusia, mita ei
ollut kirjan nimen perusteella vaikea arvata; toinen on pessi-
misti ja toinen illusionisti, todella nokkelaa. Ja koska kum-
mankin nimi on lyhennetty koska he ovat pienikasvuisia, to-
teaa Illusia etta he ovat kohtalotovereita...

Suljen kirjan. Ajatukset ujeltavat paassani.
Mika se minulle on?
Hoidokki, vahan niin kuin siipensa katkaissut pulu? Vai ek-

soottinen lemmikkielain? Vai kenties talossa viivahrava, hie-

man outotapainen mutta yhra kaikki kiehtova vieras, joka jo-
nakin paivana lahtee kun on lahteakseen?

Vai mika?

Kysyn itseltani enka vastaa.
Ojennan kateni ja tartun seuraavaan kirjaan.
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lhmisen esi-isat olivat "yleiselajia", joustavia ja kekseliiiita
olentoja jotka ovat kaiketi joutuneet keplottelemaan itsensa

monesta ahtaasta loukusta joutumatta joka kaanteessa lajina
jakautumaan. Siita seuraa, etta kun hominidi1ajissa tavataan
huomattava rakenteel1inen muutos, se selittyy varmasti josta-
kin rajusta ulkoisesta paineesta.

Mioseenikauden paattymisen ja1keen on itse asiassa tapah-
tun ut vain kaksi ta11aistahuomattavaa "harppausta eteenpiiin",
joiden va1iIIaon osapuiIIeen nelja mi1joonaa vuotta: ensim-
miiinen liitetiiiin Austra!opithecukseen, toinen ihmiseen:

1 Lantion ja ja!an rakenne muuttui niin etta nelja11a
raaja!la liikkuvasta metsaapinasta tuli tasangolla kavelija, neli-
ja!kaisesta kaksija!kainen, kasiIIaan liikkuvasta olennosta sel-
lainen jonka kadet olivat vapaat tekemiiiin muuta.

2 Aivot laajenivat nopeasti.
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Se seisoo kirjaston a!akerrassa sijaitsevan museon lasivitriinissa
kuin sulava!injainen ukkospi1vi. Sen karva on menettiinyt pa!-
jon kiiItavasta mustuudestaan lasikopissa vietettyjen vuosien
aikana. Sen seuraksi ja eIinymparistoa kuvaamaan on tuotu se-
ka1aisia oksankarahkoja, jakalaa ja kulahtaneen nakoisia sty-
rokskivia. Se on taytetty hieman kumaraan asentoon, eturaa-
jojen pitkat ja notkeat sormet ojentuvat kohti lasia niin etta
kun vitriinin luo tulee, kavahtaa vaistomaisesti hieman taakse-

piiin. Kuono on rypistynyt irvistykseen, ja vaikuttavan kokoi-
set hampaat ovat tumman keltaiset - ehkapitkasta siiilytykses-
ta johtuen. Huomaan etta konservoija!la on ollut vaariiiitietoa
peikkojen siImista: tasta hurjuutta ja vaara!Iisuutta tavoittele-
vasta pedosta tekevat liikuttava!la tava!la eksyneen nakoisen la-
siset ruskeat nappisiImat, jotka soveltuisivat hyvin vaikkapa
karhulle, mutta jotka eivat lainkaan muistuta niita oikeita:
suuria vinoja tuIisiImia, joiden iirikset ovat pystysuorat juovat.
Painan kateni ja neniini ja huuleni lasiIIe. Se huurtuu suuni
kohda!ta kun kuiskaan: "Auta minua."
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