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IHAN HUIMAA
Eräänä aamuna 
Elina Hirvonen tajusi, 
että esikoiskirjan idea 
oli tullut yön aikana 
hänen luokseen. Se oli 
ensimmäinen suuri hetki.

 E
lina Hirvonen on menestynyt esikoiskirjailija ja 
myös melkoinen herkkusuu. Tämä käy nopeasti 
ilmi italialaisravintola Sassossa, jonka pitopöytien 
äärellä hän on luvannut kertoa romaaninsa julkai-
sun kohokohdista.

Odotamme pöydän vapautumista ravintolan 
baarissa Helsingin kauppatorin kupeessa ja pun-
taroimme aperitiivivaihtoehtoja.

”Voinko mä tilata Bellinin? Siinä on kuohuviiniä ja persikkapy-
rettä. Kaikki kuoharijuomat on ihania. Mimosa, kuohuviiniä ja 
tuoremehua, sitä ne joi Sinkkuelämässä...”

Hirvonen, 31, myös puhuu paljon. Hänen ikimuistoisiin esi-
koiskirjahetkiinsä kuuluukin puhemies Paavo Lipposen kohtaa-
minen Vanhalla ylioppilastalolla. Lipponen valitsi viime vuoden 
Finlandia-kirjallisuuspalkinnon voittajan ja kertoi palkintosere-
monian jälkeen Hirvoselle, että tämän kirja oli koskettanut hän-
tä (ja Päiviä).

Teksti Leena Sharma 
Kuvat Kaisa Rautaheino

L Esikoiskirjailija Elina Hirvonen 
tietää, miltä tuntuu leijua.



46      Suomen Kuvalehti | 30/2006 30/2006 | Suomen Kuvalehti      47

Silkkaa suitsutusta
E Elina Hirvosen esikoinen on saanut pal-
jon myönteistä huomiota osakseen. Kirjal-
lisuuden asiantuntijat arvioivat, miksi.

”Sain ensimmäisen version käsiini kes-
keneräisenä mutta jäin heti kiinni tekstin 
lyyrisyyteen, vangitsevaan tarinaan 
ja henkilöihin, jotka tuntuivat oikeasti 
hengittävän. Elina on onnistunut saamaan 
158 sivuun koskettavan tarinan muistoista 
ja mielen särkymisestä, yhteiskunnalli-
sen ajankuvan syyskuun yhdennentoista 
jälkeisestä maailmasta ja moraalisen kan-
nanoton yksilön vastuusta”, pohtii kirjan 
kustantaja Anna-Riikka Carlson.

Kirjailija Mari Mörö tarjosi Hirvoselle 
apuaan ja seurasi, miten käsikirjoitus 
kehittyi.

”Kieliasu napakoitui, ja turhat adverbit 
saivat kyytiä. Perhedynamiikan horjahdus 
ja veljen tilanne nousivat kirkkaammin 
esille.”

”Tyylioivallukset ovat osa kerrontaa, 
ja temaattinen lujuus lyö parhaimmillaan 
läpi kirjan kaikista osa-alueista”, Mörö 
arvioi kirjan vahvuuksia.

Finlandia-esiraadin vetäjä Marketta 
Mattila kertoo, että Hirvosen romaani 
valittiin ehdokkaaksi täydessä yksimieli-
syydessä.

”Se oli meille kaikille kolmelle raatilai-
selle voimakas elämys. Muistelen, että 
meitä ihan itketti tai ainakin olimme kovin 
liikuttuneita. Kirja on autenttinen kuvaus 
lapsen hädästä.” J

”Siis mähän ulotun Lipposta suunnilleen 
napaan. Ja aloin kälättämään vielä viisi ker-
taa normaalia nopeammin. Lipponen taas 
puhuu superrauhallisesti. Me oltiin var-
maan todella huvittava pari.”

Niin, Hirvosen esikoisromaani Että hän 
muistaisi saman oli myös Finlandia-palkinto-
ehdokas, mutta ei mennä asioiden edelle.

Kustantaja löytyi heti
Romaanin kirjoittamista Hirvonen oli miet-
tinyt lapsesta saakka, mutta muutkin taiteen 
ilmaisumuodot kiinnostivat. Kevättalvella 
2002 hän pyrki Taideteollisen korkeakoulun 
dokumenttiohjaajalinjalle ja sai pakit. Sil-
loin olo tuntui ”luuserilta”.

”Mietin, että täytän kohta 30 ja häröilen 
yhä täyttymättömien taidehaaveitteni kans-
sa.”

Hirvonen ryhtyi kuitenkin kirjoittamaan 
kirjaa, aivan toista tarinaa kuin Että hän 
muistaisi saman. Vuotta myöhemmin maa-
ilmanpolitiikka puuttui peliin.

Irakin sota alkoi keväällä 2003. Hirvonen 
surffasi maanisesti brittilehti Guardianin 
nettisivuilla, haki tietoa sotaretken edisty-
misestä. Hän luki Michael Cunninghamin 
Tunnit-romaania. Sitten tuli aamu, jolloin 
hän heräsi kirjan asetelma selkeänä mieles-
sään: tyttö istuu päivällä yksin kahvilassa, lu-

kee kirjaa, yrittää tehdä töitä, lähtee katso-
maan veljeään mielisairaalaan.

Että hän muistaisi saman on perheen sai-
rauskertomus, johon limittyvät historian vä-
kivaltaiset tapahtumat, Vietnam, kaksois-
tornien tuho ja Irakin sota. Hirvonen kertoo, 
että ensimmäiset 50 liuskaa syntyivät kuin 
itsestään.

Sen jälkeen palaset loksahtivat kohdal-
leen: Avain-kustantamon perustaja Anna-
Riikka Carlson etsiskeli samaan aikaan 
lupaavia kotimaisia käsikirjoituksia ja in-
nostui Hirvosen ideasta. Pian he tekivät tii-
vistä yhteistyötä.

Ja toisella yrittämällä myös Taideteollisen 
ovet avautuivat.

Kuuluisa kummitäti
Keväällä 2005 Hirvonen allekirjoitti Avaimen 
kanssa kustannussopimuksen. Tilaisuuden 
vaatimalla tyylillä kahvila Ekbergillä Bulevar-
dilla. Hän leijaili sopimus kainalossa Tornin 
Ateljee-baariin, jossa kihlattu, ystävät ja kuo-
huviini jo odottivat. ”Se oli ihanaa, että he 
olivat niin mukana”, hän muistelee.

Kohokohta oli sekin, kun hän sai kirjan 
kummitädiksi ihka oikean kirjailijan.

Mari Mörö veti Taideteollisessa luovan 
kirjoittamisen kurssia, johon Hirvonen 
osallistui. Hän tarjoutui lukemaan käsikir-
joituksen. 

”Mari oli valtavan hyvä ja rehellinen: 
muistan kuinka hän luki Engelin kahvilas-
sa kauheimpia kömmähdyskohtiani ja ih-
metteli, että miksi kirjoitan kuin mitäkin 
Reginaa.”

Kesällä Hirvonen viimeisteli romaaninsa 
Madridissa ja Porvoon saaristossa. 

”Sain olla ihanassa ympäristössä, uida ja 
pyöräillä, juoda ihania viinejä ja syödä savu-
kalaa ja sitten kirjoittaa omaa romaania. Tä-
mä on ollut yhtä kohokohtaa joka hetki!”

Olemme siirtyneet pöytään ja kulinaristi-
Hirvosen silmät alkavat tuikkia, kun tarjoili-
ja lähestyy alkupalatarjottimen kanssa.

”Jättikatkaravut ja tuorejuustojäätelöä. Ja 
daamille maa-artisokkakeitto ja korvasieni-
ravioli.”

Tarjoilija korostaa jokaisen ruokalajin en-
simmäistä tavua ja asettelee keiton ja ravio-
lin Hirvosen eteen. Joka puolestaan toteaa 
heti tämän poistuttua:

”Kääk, toi sun näyttää tosi hyvältä!”
Itse jään ihmettelemään, miksi tarjoilija 

kutsui ainoastaan Hirvosta daamiksi.

Niin kaunis että itketti
Että hän muistaisi saman ilmestyi syyskuus-
sa 2005. Hirvonen sai sen käteensä kirjakier-
tueella Tampereella.

”Se oli niin kaunis, että jouduin aivan 
ylenpalttiseen tunnekuohuun. Olisin vain 

Kirjailijan alku
Syksyn esikoiskirjailijat kertovat, 
miten teos syntyy.
1  Kuinka kauan kirjoitit esikoisteostasi?
2  Kuinka monelle kustantajalle tarjosit  
 käsikirjoitusta?
3  Miksi halusit kirjoittaa juuri tämän  
 kirjan?
4  Miksi lukijan kannattaisi tarttua   
 syksyn runsaasta tarjonnasta juuri  
 sinun teokseesi?
5  Jos tietäisit, ettet koskaan saa yhtään  
 romaania, novellia tai runoa julkaistua  
 missään, jatkaisitko silti kirjoittamista?

MERittA KoiviSto,  
Lontoolainen rakastaja, (Otava)

Historianopettaja Vernon Pembrookin sa-
lattu elämä. Arkisenharmaalta vaikuttava 
mies on todellisuudessa taitava rakastaja, 
joka tuo sisältöä pikkukaupungin rouvien 
arkeen. Hänen kuolemansa suistaa monen 
naisen elämän raiteiltaan.
1 Teos syntyi kolmen vuoden aikana,  
 välillä oli taukoja.
2 Otavan lisäksi joillekin pienemmille  
 kustantamoille.
3 Aihe syntyi spontaanisti, ja lähdin  
 kirjoitusmatkalle. Kiinnostuin siitä,  

 miksi päähenkilöni elämä muotoutui  
 sellaiseksi kuin se minulle  
 näyttäytyi.
4 Avaan erilaisia ikkunoita rakkauteen  
 – toivon, että se kiinnostaa lukijoita.
5 Jatkaisin, koska kirjoittaminen on  
 ammattini.

SAnnA RAvi,  
Ansari, (WSOY)

Postivirkailija A. Kivekäs on itseriittoi-
nen idealisti, jonka Valtion tiedotuslaitos 
palkkaa jatkosodan puhjettua töihin 
mielialatarkkailuvirastoon. Tappiotunnel-

mia välttääkseen Kivekäs alkaa väärentää 
mielipiteitä.
1 Joku viisas – olisikohan ollut Paavo  
 Haavikko, koska kukaan ei ole niin  
 viisas kirjaviisas kuin hän – on sano- 
 nut, että kirjaa ei pidä kirjoittaa   
 vaan ajatella. Jos kirjoittamisproses- 
 sin ajallinen laskeminen alkaa ensim- 
 mäisestä aihetta kiertävästä ajatuk- 
 sesta, niin kirjoitin kirjaa monta   
 vuotta. Varsinainen käsikirjoitustyö  
 kesti syksystä kevääseen, noin puoli  
 vuotta.
2 Tarjosin käsikirjoitusta riittävän mo-
nelle. Kustantajan vastaus viipyy kärsi-

Meritta Koivisto

E

E

” Tuntui, että elän itse elokuvassa.”L Pää oli mennä pyörälle Hirvoseltakin: 
”tieto Finlandia-ehdokkuudesta tuntui 
jo täysin absurdilta.”

Sanna Ravi
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halunnut mennä jonnekin itkemään sen 
kanssa, mutta piti tehdä haastattelu ja skar-
pata.”

Sitten hän alkoi jännittää kritiikkejä. Tai 
sitä, ettei kirjaa noteerattaisi mitenkään, 
vaan se katoaisi samaan mustaan aukkoon, 
joka on nielaissut lukemattomat aiemmat-
kin esikoisteokset.

”Yritin valmistautua arvosteluun, päästä 
zeniläiseen tilaan, mistä ei tietenkään tullut 
yhtään mitään, koska reagoin niin vahvasti 
kaikkeen. Koko syksynä 2005 en oikeastaan 
nukkunut yhtään.”

Erityisesti häntä jännitti Helsingin Sano-
mien kritiikki ja kelpuutettaisiinko hänet 
mukaan esikoiskirjakilpailuun. ”Olin vähän 
huolissani myös Hesari-historiani takia.”

Elina Hirvonen juonsi talvella 2001 Nelo-
sen Palaneen käry -ohjelmaa, jossa käsitel-

tiin Veikkauksen silloisen toimitusjohtajaan 
Matti Ahteeseen kohdistuneita ahdistelusyy-
töksiä ja Helsingin Sanomien kirjoittelua ai-
heesta. Hirvonen oli se toimittaja, joka kysyi 
päätoimittaja Janne Virkkuselta suorassa lä-
hetyksessä: ”Eroatko?”

Mutta huoli oli turha. Kirja sai myönteisen 
arvion ja pääsi HS-esikoiskisaan. Aivan voit-
tajaksi asti se ei noussut, ei vaikka Hirvonen 
oli käynyt tiedustelemassa asiaa internetin 
tarot-korteilta ja yrittänyt lähettää kosmisia 
manipulaatioviestejä palkintolautakunnan 
aivoihin.

Pettymystä ei kuitenkaan tarvinnut niellä 
pitkään. Samana päivänä, vain muutamaa 
tuntia sen jälkeen, kun hän oli kuullut, et-
tei voittaisi esikoispalkintoa, tuli tieto Fin-
landia-ehdokkuudesta.

”Se alkoi tuntua jo täysin absurdilta ja fik-

tiiviseltä. Jouduin lähtemään kesken päivän 
pois koulusta. En pystynyt keskittymään elo-
kuvien tekemiseen, tuntui että elän itse elo-
kuvassa.”

Kirjailijaa leikkimässä
Pääruoka saapuu. Hirvoselle avoin lasagne 
kauden kasviksista ja oliiviöljyllä maustet-
tua juuresvaahtoa ja minulle mietoa val-
kosipulipolentaa ja Barbera-viiniliemessä 
haudutettua jäniksenpaistia, jota Hirvonen 
silmäilee hieman epäilevästi.

”Mulla on jäniksiin erityissuhde, kun 
mun lempinimi on jänis, ja siksi mä vähän 
identifioidun niihin.”

Pupupaistin aiheuttama kiusaantunei-
suus häipyy nopeasti, kun ihailemme yh-
dessä, miten kauniita annokset ovat.

”Tämä vaahtokin on niin hienoa, ei sellai-

mättömän kirjoittajan mielestä joka  
tapauksessa liian kauan. Jos alkaa odot-
taa yhden vastausta ennen kuin alkaa 
odottaa seuraavan ja sitä seuraavan 
vastausta, menee aika odottamiseen. Se 
on hyödyllistä vain siinä tapauksessa, että 
haluaa kirjoittaa kirjan teemasta odotus.
3 Jatkosodan aikainen Suur-Suomi-to- 
 dellisuus, jota ei ole liiemmälti haluttu  
 kirjan päähenkilön edustamasta näkö- 
 kulmasta muistella, ansaitsee oman  
 pienen paikkansa kirjallisuudessa.
4 Ansari on viihdytysromaani olemat- 
 ta viihdekirja. Se on omahyväisesti  
 arvioituna hauska, älykäs ja kevyt.  
 Lukija saa tykönään arvioida, onko  
 samaa mieltä vai täysin eri mieltä.
5 Rakentaisinko talon, jossa ei kukaan  
 haluaisi asua? Valmistaisinko aterian,  
 joka kaadettaisiin saman tien las-  
 kiämpäriin? Silti, kirjoitin kirjan ilman  
 varmuutta, sain nautinnon itse teke- 
 misestä. Ehkä perustaisin kustanta- 
 mon, jossa julkaistaisiin ainoastaan  
 laatukirjallisuutta eli omia kirja- 
 tekeleitäni.

RiiKKA PulKKinEn, 
raja, (Gummerus)

Kirjallisuuden professori on luvannut 
auttaa Alzheimerin tautia sairastavan 
miehensä kuolemaan. Hänen lukioikäinen 
sisarentyttärensä heittäytyy suhteeseen 
opettajansa kanssa. Kirja pohtii muun 
muassa vastuun kysymyksiä.
1 Vanhimmat osat romaanistani ovat  
 kuuden vuoden takaa. Henkilöhah- 
 mot ovat eläneet mielessäni varmas- 
 ti tätäkin pidempään. Varsinaisesti  
 olen kirjoittanut romaaniani kaksi ja  
 puoli vuotta.
2 Lähetin käsikirjoituksen viiteen kus- 
 tantamoon. Gummerus otti yhteyttä  
 heti.
3 Koska sen henkilöhahmot vaativat mi- 
 nulta ohittamattomuutta. Ensin tuli  
 keski-ikäisen naisen ääni, sitten nuo- 
 ren tytön, ja lopulta nuoren perheen 
 isän ja hänen pienen tyttärensä äänet.  
 Kirjani teemat, valta, vastuu, aika ja  
 halu, hahmottuivat vasta henkilöhah- 

 mojen kautta. Toisaalta esitin itselleni  
 jo alkuvaiheessa romaanini kantavan  
 kysymyksen: mitä tapahtuu, kun vas- 
 tuu itsestä luovutetaan kokonaan toi- 
 selle?
4 Romaanini kertoo monta eri tarinaa,  
 eikä siksi ole tyypillinen esikoisro- 
 maani, yhden ihmisen kehityskerto- 
 mus. Se rinnastuu ehkä pikemminkin  
 maailmankirjallisuuteen kuin suoma- 
 laiseen kirjallisuustraditioon. Ja se  

 kertoo vahvan tarinan vallasta, rak- 
 kaudesta, ajasta ja kaipauksesta, mutta  
 on myös filosofisesti syvä ja eettisesti  
 merkityksellinen teos.
5 Kielellisenä toimintana kirjoittaminen  
 tähtää tietenkin kommunikaatioon.  
 Kirjoitan lukijalle, toiselle, ja siksi
 julkaiseminen on tärkeää. Toisaal- 
 ta uskon, että tarinat ovat tapa jäsen- 
 tää todellisuutta. Kaikkihan me  
 punomme merkitysyhteyksiä, jopa  
 niin, ettei todellisuuden ja fiktion   
 ero ole mitenkään yksiselitteinen.  
 Fiktiointi on minun olemiseni tapa. 
 Uskon ettei julkaisemattomuus  
 muuttaisi sitä.

ARMAS AlvARi, 
Varmat tapaukset, (Tammi)

Yksi kuljettaa autossa asetta, toinen  
epäilee isyyttään, kolmas rakentaa olo-
huoneeseen teltan. Tarinoiden verkko, 
joka kattaa kokonaisen kaupungin ja  
jossa eri sukupolvien ihmiskohtaloista 
muodostuu yhtenäinen kudelma.

Riikka Pulkkinen

Armas Alvari

E

E

” Kirja oli niin kaunis, että olisin halunnut 
mennä itkemään sen kanssa jonnekin.”

L Ja pyöritys jatkuu. 
”Että mä olen edes joten-
kin samassa lauseessa 
kuin Salman Rushdie tai 
Arundhati Roy...”
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sia jaksa ikinä kotona tehdä, mutta se ko-
hottaa koko aterian tunnelman”, Hirvonen 
selittää.

Finlandia-ehdokkaat julkistettiin 17. mar-
raskuuta. Hirvonen ei ollut nukkunut edel-
lisyönä silmäystäkään. Hän meni aamulla 
tutulle kampaajalle, joka kuuli ensimmäis-
ten joukossa ehdokkuudesta. Tämä valmisti 
jännityksestä vapisevan palkintoehdokkaan 
h-hetkeä varten eikä suostunut ottamaan 
lainkaan maksua.

”Kampaaja sanoi, että nyt on sinun päivä-
si, ja minä rupesin itkemään.”

Ehdokkaat,  Bo Carpelan, Pirkko Saisio, 
Risto Isomäki, Tuomas Kyro, Anneli Toija-
la ja Hirvonen, esiteltiin lehdistölle La Tour 
-ravintolassa Helsingissä.

”Tuntui, että muut olivat ammattilaisia, 
minä se leikkiehdokas.”

”Ja tuntui niin käsittämättömältä istua 
Akateemisen kirjakaupan johtajan kahvi-
tuokiossa yhdessä Carpelanin ja Saision, 
kirjallisten idolieni, kanssa!”

Hirvonen tärisi appelsiinimehulasi kädes-
sään mutta rentoutui hieman, kun Carpelan 
jutteli hänelle mukavia.

”Ajattelin, että Bo on tosi kiva ja päätin 
vaan seurata, mitä hän tekee, koska hänel-
lähän on kokemusta Finlandia-kuvioista.”

Hirvonen ei pitänyt voittoa millään tavoin 
realistisena eikä haaskannut energiaa siitä 
haaveiluun. Finlandian saikin odotetusti 
Carpelanin Berg/Kesän varjot.

”En ollut lainkaan pahoillani, Bo on supe-
rihana!” Hirvonen vakuuttaa.

”Voi vitsi, tämä ruoka jäähtyy, kun mä pu-
hun niin paljon.”

Kehotan häntä keskittymään hetkeksi 
syömiseen. Sen jälkeen toiselta puolelta pöy-
tää kuuluu muutaman minuutin ajan vain 
ruokailuvälineiden kilinää ja tukahdutettuja 
”ihanaa”-huudahduksia.

Maailman markkinat
Avain, pieni kustantamo, on tehnyt ensim-
mäisen suomalaisen esikoisromaaninsa 
eteen valtavasti töitä.

”Paljon enemmän kuin iso kustantamo 
olisi tehnyt”, Hirvonen uskoo.

Viime maaliskuussa hän matkusti An-
na-Riikka Carlsonin kanssa Lontoon kirja-
messuille. Matka poiki huomattavan saaliin, 
kun brittiläinen Portobello Books ja italia-
lainen Scrittura Pura kiinnostuivat kirjasta. 
Sopimukset molempien kustantajien kans-

sa solmittiin alkukesästä. Että hän muistaisi 
saman on ensimmäinen suomalainen esi-
koisromaani, joka käännetään italiaksi.

Avain on tehnyt sopimuksen myös sak-
salaisen dtv-kustantamon kanssa, ja erityi-
sen riemastuneena Hirvonen muistelee yh-
teydenottoa brittiagentilta, joka tiedusteli, 
ovatko romaanin Japanin, Korean ja Kiinan 
oikeudet vielä vapaat.

”Välillä meistä tuntuu Anna-Riikan kans-
sa kuin olisimme barbileikissä. Että tää ois 
nyt niinku kirjailija ja tää ois niinku kustan-
taja, ja sit niille tapahtuis vaikka mitä!”

Portobello osti englanninkielisen käännök-
sen maailmanlaajuiset oikeudet. Kustantaja 
Philip Gwyn Jonesin löytöjä hänen edellises-
sä työpaikassaan olivat Naomi Klein ja Arund-
hati Roy. Kustannuspäällikkö Tasja Dorko-
fikis puolestaan vastasi Random Housella 
Umberto Ecosta ja Salman Rushdiesta.

”Että mä olen edes jotenkin samassa lau-
seessa kuin sellaiset tyypit kuin Rushdie tai 
Roy...”, Hirvonen pudistelee päätään ja ker-
rankin häneltä loppuvat sanat kesken.

Mutta vain hetkeksi.
Pääruoan jälkeen tarjoillaan vielä nougat-

semifreddoa lämpimällä aprikoosiliemellä 
ja illan viimeiset bellinit, ja Hirvosen suu käy 
taas. SK

Elina Hirvonen osallistuu Pentinkulman 
päivien esikoiskirjailijaseminaariin 

1 Kun aamulla aloittaa ja illalla lopettaa  
 ja kun tällaisia päiviä on muutama  
 peräkkäin, niin siinä käsikirjoitus jo  
 hahmottuu pöydänkulmalle. Kahvi-
 taukoja ei kannata pitää. Olen kirjoit- 
 tanut useaa teosta yhtä aikaa, jos  
 tain syystä novellikokoelmani Varmat  
 tapaukset valmistui niistä ensimmäi- 
 senä. Teokseni vanhimmat tekstiaihiot  
 ovat peräti yhdeksän vuoden takaa.
2 Viimeisintä versiota tarjosin vain  
 Tammelle. Pari vuotta sitten tyrkytin  
 raakiletta joutopäissäni pariin muu- 
 hunkin taloon.
3 Kirjoittaminen ei eroa mistään muus- 
 ta tylsästä istumatyöstä. Sanoja na- 
 putellessani minä istuin työhuonees- 
 sa ja kuvittelin olevani joku muu jos- 
 sain toisaalla. Nurkasta kuului rapinaa,  
 haisi painomusteelta, verta tirskahti  
 ikenistä, kun kirja tunki ulos sormen- 
 päistä.
4 Mainosmiesten hommaa vastata tällai- 
 seen.
5 En jatkaisi paitsi päiväkirjaa. On erit- 
 täin harvinaista, että ihminen tajuaa  
 sen, ettei oma estetiikka ole kovin  
 ainutlaatuinen. Ne jotka ymmärtävät  

 lopettaa kirjoittamisen ja alkavat sen  
 sijaan lukea tai vaikka juosta paikal- 
 laan, ovat onnekkaita.

lAuRi lEvolA,  
Pimeä tavarajuna, (Teos)
 
Novellikokoelma, jossa kuljetaan junas-
ta ja metsästä toiseen ja ihmiset elävät 
elämäänsä ahtaasti kuin tavarajunan 
vaunussa.
1 Esikoisteokseni varhaisin novelli on  
 julkaistu aikoinaan Ryhmä 99 -an- 
 tologiassa. Siitä alkoi myös kokoelman  
 työstäminen. Pikkuhiljaa seitsemäs- 
 sä vuodessa, vaikka ehdin minä siinä  
 muutakin; valmistua ylioppilaaksi,  
 muuttaa pois kotoa ja kasvattaa  
 parran.
2 Yhdelle.
3 Halusin nähdä tarinat valmiina, miten  
 ne päättyvät. Olen myös kyllästynyt  
 kirjallisuudessa pimeiden ihmisten  
 kuvaamiseen niin usein ulkopuolelta,  
 ulkopuolisina. Halusin antaa henkilöil- 
 le oman äänen ja minän, lukijalle mah- 
 dollisuuden tarkkailla maailmaa hei- 
 dän näkökulmastaan.

4 Novelleihin kannattaa tarttua aina,  
 kun niitä on tarjolla. Ne ovat harvinai- 
 sia lintuja, ja nämä vielä ihan uutta  
 lajia. Ja mikä sopisi paremmin synkkiin  
 syysiltoihin kuin pimeä tavarajuna.
5 Vähän sama kuin kysyisi, että jatkaisi- 
 ko sitä elämäänsä, jos tietäisi kuole- 
 vansa kuudenkymmenen vuoden pääs- 
 tä. Ehkä ne vuodet siinä sitten jotenkin  
 porskuttelisi. J

Lauri Levola

” Välillä tuntuu 
kuin olisi 

barbileikissä.”


