
Valju

Kaikki mistä minä tiesin, muuttui muutamassa viikossa, päivässä, tunnissa, minuutissa. Minä
muistan keltaisen sohvan, television värit, oman hämmentyneen ääneni kun toistin mitä juuri
olin kuullut: “Koulut suljetaan”. Aiempien viikkojen tapahtumat saivat merkityksen. Tilanne
otti todellisen paikkansa, paljasti todellisen mittakaavansa. Silloin minä tajusin, ettei paluuta
ehkä ole.

Istuin pimeässä huoneessani, päivä toisensa jälkeen. Heräsin, avasin tietokoneeni kannen,
sinertävä valo valaisi kasvoni ja kuulin äänet jotka olivat viikkojen ajan vain sumeita kasvoja
välkkyvällä näytöllä. Kosketus ihmisiin oli nopeasti livennyt käsistäni, valunut sormieni välistä
ja imeytynyt tummaan maahan. Olin yksin, olin yksin enemmän kuin olisin ikinä jaksanut olla
yksin. Menetin otteen ystävistäni. Yhtäkkiä en enää tiennyt mitä heille kuului, mitä he olivat
viime aikoina tehneet, en ollut kuullut heistä mitään.

Se ei tietenkään haitannut, ei heille kuulunut mitään. He toistivat kodeissaan sitä samaa
kaavaa, jonka mukaan minäkin elin. Herätys, ruutu päälle, tunteja kuunnellen kilometrien
päästä kantautuvaa opetusta ja ohjeita, joista lopulta ei jäänyt mieleen murustakaan.

Koko kevät kului epätietoisuudessa ja hämmennyksessä siitä, mitä tuleman pitäisi. Kun olisi
pitänyt päättää koulu, oli kiire ja kaikki oli rästissä. Arvosanat vetivät kauheudessaan vertoja
niille möröille, jotka olivat kuluneina kuukausina asettuneet taloksi mieleeni. Miten pitäisi
pystyä hakemaan opiskelupaikkaa, kun ei pysty hakemaan edes maalaisleipää keittiöstä?

Tuli kesä, tuli syksy, tuli talvi. Tuli toivoa, tuli pelkoa, tuli epätoivoa. Kesäniittyjen seasta
pilkotti vaaleansinistä kangasta. Ruskan värjäämien lehtikasojen seasta pilkotti
vaaleansinistä kangasta. Jäätyneiden jalkakäytävien reunoilla pilkotti lumikasaan uponnutta
vaaleansinistä kangasta. Sosiaaliseen mediaan ilmestyi kuvia linnuista, sammakoista,
oravista. Sotkeutuneina valkoisiin henkseleihin, jumissa ja hädässä. Lisäyksiä omatuntoa
kolottavien ympäristöuutisten listalle.

Sitten aivastin. Kerran. Kahdesti. Aivatuksia seurasi nuha, ja sitten kurkkukipu. Niiden
mukana saapui ahdistus. Kamala, rintaa puristava ahdistus, pelko oman terveyden ja
läheisten puolesta. Pelko siitä mitä nyt on saattanut saada aikaan.

Oli autojen takavalot, oli teltan valkoinen katos. Oli pitkä valkoinen tikku, pidempi kuin itse
elämä. Kirvelevä tunne, joka sai kyyneleet vuotamaan silmistä. Oli odotus. Piinaava odotus
joka tuntui aina ikuisuudelta. Vilkuilin puhelintani useamman kerran minuutissa, odotin
jotakin tietoa. Odotin vastausta, pelkäsin vastausta. Tarvitsin vastausta. Tuntui kuin kivi
putoaisi rinnalta, kun näytölle ilmestyivät yksinkertaiset sanat: “Koronavirus (COVID-19)
-näytteesi on negatiivinen, eli virusta ei löytynyt”.

Sama kaava toistui. Ja toistui. Ja toistui. Ja yhtäkkiä ei toistunutkaan. Kävi niin, etteivät
helpottavat sanat koskaan tulleetkaan. Olo oli huono. Rintaa puristi, sekä sairastuminen että
omatunto. Tuntui kuin olisi ollut täysin vastuuton, kuin olisi täytynyt yrittää vielä entistä
enemmän, kuin olisi epäonnistunut.
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Me kaikki kannoimme niin paljon vastuuta. Me saimme tämän taakan harteillemme, me
yritimme kovasti selviytyä siitä. Meidän ei olisi pitänyt joutua tekemään sitä yksin. Apua
tarvitsevia oppilaita oli jonoksi asti, eikä psykologille päässyt viikkoihin. Minä tunsin sen
itsessäni, uupumuksen ja ahdistuksen, ja sen kuinka taakka päivä päivältä kasvoi. Ja minä
näin sen toverini silmissä, sen saman kärsimyksen ja väsymyksen. Sen kerran kun
ylipäätään sain enää nähdä toverini.

Ja meidät petettiin. Meidät lukittiin huoneisiimme, kauas ystävistä, kauas opetuksesta,
samalla kun aikuiset pitivät hauskaa ravintoloissa ja baareissa. Tartuntaluvut nousivat pilviin
ja meitä kuritettiin siitä. Meidät laitettiin maksamaan teidän vastuuttomuudestanne. Eikä
pelkästään silloin, ei pelkästään niinä yksinäisinä iltoina. Vaikutukset ovat huomattavasti
kauaskantoisemmat.

Emme menettäneet pelkästään jaksamistamme ja mahdollisuuksiamme, me menetimme
kaksi kokonaista vuotta. Meistä olisi voinut tulla niin paljon. Me olisimme voineet saavuttaa
niin paljon. Olisimme voineet toteuttaa haaveita, olla kaikkea sitä mitä me nuorina
halusimme olla, tehdä kaikkea sitä mitä me nuoruudessa halusimme tehdä. Nähdä
maailmaa ja kokea kaiken sen mitä tekin nuoruudessanne saitte kokea. Maailmalla piti olla
niin paljon annettavaa. Sen sijaan meistä tuli uupuneita, masentuneita ja ahdistuneita nuoria
omissa ahtaissa huoneissamme.

Lopulta olo ei kuitenkaan ole vihainen. Tai surullinen. Tai pettynyt. Lähinnä valju. Sellainen
hiljainen ja tuntumaton. Sellainen joka ei maistu, tuoksu tai kuulosta yhtään miltään.




