Simone
Buchholz

Verikuu

SUOMENTANUT ANNE KILPI

KUSTANTAMO HUIPPU | YLÖJÄRVI

©Kustantamo Huippu
Lukunäyte

Goethe-Institut on tukenut tämän teoksen kääntämistä.
Suomentaja kiittää myös Taiteen edistämiskeskusta
saamastaan tuesta.

Katkelman Jakob Arjounin romaanista Onnea vaan, turkkilainen!
on suomentanut Anja Meripirtti.

Saksankielinen alkuteos Beton Rouge ilmestyi Saksassa 2017.
Copyright © Suhrkamp Verlag Berlin 2017.
All rights reserved by and controlled through
Suhrkamp Verlag Berlin.
Suomenkielinen laitos © Kustantamo Huippu 2020
Kansi: Taina Värri
Oikoluku: Satu Talasmäki
Sisäsivujen taitto: Kustantamo Huippu
Paino: ScandBook, Liettua
ISBN 978-952-7409-00-8 (sid.)
ISBN 978-952-7409-01-5 (EPUB)

Neville Longbottomille

©Kustantamo Huippu
Lukunäyte

Taivas on harmaa,
Talot vielä harmaampii,
Lämpimästi tervetuloo surun kauhuihin,
Katseet mulle huutaa: "Sä tänne kuulu et",
Punatiilitalot, puutarhat betoniset,
Alkoholii riittää joka ongelmaan,
Elämänilo päättyy hirttosilmukkaan,
Meen pitkin katuja, mis ei oo värejä, ei elämää,
Sosiaalinen kylmyys iskee päin pläsiä,
Kato tänne, poika, kaikki suruun loppuu,
Ilman maahanmuuttoa porukka vaan vieraantuu,
Ajoin täällä rantaan kuin haaksirikkoinen,
Jollei oo ruohoo edes jointtiin yhteen ainooseen.
Absolute Beginner: Nach Hause
(Albumilta Advanced Chemistry, 2016)

Paiskasin tölkin roskiin, avasin olutpullon
ja sytytin savukkeen. Jossain vihelsi vesipannu
ja sen ääni pilkkoi aivoni viipaleiksi.
Sitten puhelin soi. Kömmin sen luo ja nostin kuulokkeen.
Jakob Arjouni, Onnea vaan, turkkilainen!
(WSOY 1996)

©Kustantamo Huippu
Lukunäyte

KOIRAMAAILMA

Sade synnyttää yöhön seiniä. Kuin peilit ne putoavat

taivaasta, heijastavat ja vääristävät poliisiautojen siniset
valot.
Kaikki kiertää kehää.
Katu tulee pimeydestä ja katoaa sataman valojen
väliin, ja aivan keskellä, siellä missä alamäki yhtäkkiä
alkaa, se on tapahtunut: polkupyöräilijä.
Nainen makaa asfaltilla kierossa asennossa, hänen
punertavan vaaleat hiuksensa muodostavat pään ympärille hauraan järven, hänen vaalea mekkonsa on aivan
veressä, veri näyttää valuvan naisen kyljestä. Oikeassa
jalassa on musta kenkä, ballerinatyylinen, vasemmassa
jalassa ei ole enää ihoa. Polkupyörä lojuu parin metrin
päässä vihreällä kaistaleella, kuin pois heitettynä.
Nainen ei liiku, vain hänen rintakehänsä värisee toivottomana, aivan kuin se yrittäisi liikkua ylös ja alas,
muttei sittenkään. Naisen keho yrittää saada jostain ilmaa.
Kaksi ensihoitajaa on kumartunut hänen ylleen ja
puhuu hänelle, mutta ei näytä siltä, että viesti menisi
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perille. Ei näytä siltä, että enää mikään menisi perille.
Kuolema on tullut ottamaan hänet mukaansa.
Kaksi poliisia sulkee onnettomuuspaikan, varjot
tanssivat heidän kasvoillaan. Aina välillä tulee auto ja
ajaa hitaasti paikan ympäri. Ihmiset autoissa välttävät
katsomasta suoraan kohti.
Ensihoitajat pakkaavat tavaransa ensihoitajiensalkkuihinsa, läimäyttävät ne kiinni ja nousevat ylös.
Siinä se sitten varmaankin oli.
No niin, ajattelee Jumala näyttäen kiireiseltä, asia
hoidettu. Ottaa pureskellun lyijykynänsä, merkitsee
ruksin polkupyöräilijän kohdalle ja miettii, kenen elämällä pelaisi jalkapalloa seuraavaksi.
Minä ajattelen: En ole vuorossa. Olen vain matkalla
seuraavaan baariin.
Mutta kun nyt kerran olen täällä.
”Hei”, sanon.
Mitäpä muutakaan vaikuttavaa sanoisin?
”Olkaa hyvä ja jatkakaa matkaa”, sanoo kahdesta
poliisista isokokoisempi. Hän on vetänyt poliisinlakkinsa syvälle kasvojen päälle, sadepisarat kiiltelevät
mustilla viiksillä. Toinen on minuun selin ja puhuu
puhelimessa.
”Mieluusti”, sanon. ”Voin kuitenkin yhtä hyvin
myös jäädä ja hoitaa pari asiaa.” Ojennan käteni. ”Chastity Riley, syyttäjänvirastosta.”
”Vai niin.”
Poliisi ottaa kädestäni kiinni muttei purista sitä. Mi10

nusta tuntuu pikemminkin siltä, että hän vain pitelee
sitä. Koska niin on tapana tehdä tällaisena hetkenä, kun
joku on juuri kuollut, koska silloin pieni pala kaikkia
kuolee mukana ja kaikki tuntuu huteralta. Olemme
päätyneet keskelle epävarmuussuhdetta, pitkä poliisi
ja minä.
”Dirk Kammann”, hän sanoo. ”Davidwache. Kollega soittaa juuri rikospoliisiin.”
”Okei”, minä sanon.
”Okei”, hän sanoo ja päästää käteni jälleen irti.
”Pakeniko autonkuljettaja paikalta?” kysyn.
”Siltä näyttää. Tuskin nainen itsekään on vatsansa
yli ajanut.”
Minä nyökkään, hän nyökkää, me emme puhu enää
mutta jäämme hetkeksi vierekkäin seisomaan. Kun
tummansininen limusiini saapuu Davidwachen asemalta rikospoliisit mukanaan, hyvästelen ja lähden paikalta, mutta ennen kuin katoan nurkan taakse käännyn
vielä kerran katsomaan taakseni. Kirkkaasti valaistun
näyttämön yläpuolella on harmaa harso, eikä se johdu
sateesta, se ei tällä kertaa johdu myöskään pääni sisällä
jatkuvasta sateesta. Harmaus ei ole minun henkilökohtaista tummanharmaatani, vaan universaalia.
Soitan Klatschelle ja sanon, ettei tapaamisesta tule
tänään mitään. En ole baarituulella.
Sitten menen kotiin, istun television ääreen ja tuijotan yöhön.
Kuu näyttää siltä että se voi pahoin.
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SHADOWRUNNER
Siinä se katsoo tyhmänä. Koska se on paskana pelosta.
Otin siltä ensin vaatteet pois, sitten sidoin sen kiinni.
Se ei tietenkään halua. Eihän kukaan halua. Se haluaa
mieluummin tietää, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Ja kysyy
sitä, yhä uudelleen, se on kysynyt sitä yhä uudelleen siitä
lähtien, kun se puoli tuntia sitten heräsi.
En kuitenkaan kerro sille.
Ei aina tarvitse tietää, mitä kaikki tarkoittaa: keppi
kädessäni, bunsenpoltin, saha.
Ensin kunnon annos kloroformia, jotta se vihdoin hiljenee.
Valitus ja tyhmät kysymykset saavat nyt luvan loppua.
Katsotaan jatkoa sitten.
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MUSTIEN AUKKOJEN
ERIKOISNAINEN

Kaupungin yllä lepää usva, viimeöinen sade jätti sen

siihen. On liian lämmintä, aamulla melkein kaksikymmentä astetta, vaikka on jo syyskuun loppu.
Seison parvekkeellani ja juon kahvia, ympärilläni
tämä hernerokkasumu. Nostokurjet ovat kadonneet
horisontista, paksu ilma on syönyt ne, ainoastaan sataman lokkien kirkuna kuuluu epätavallisen selkeästi
ja melkein liian läheltä, aivan kuin ne olisivat vaikka
heti paikalla valmiita unohtamaan ystävällisyytensä ja
hakkaamaan jotakuta otsaan, esimerkiksi minua.
Kello on vähän yli yhdeksän. Pitäisi lähteä toimistolle.
No mene sitten.
Vien puoliksi kylmenneen, puoliksi kadonneen kahvini keittiöön, otan naulakosta kaiken varalta ohuen
nahkatakkini ja lähden matkaan.
Suurkaupungin savusumua sienen lailla imevän usvan hengittäminen on vähän kuin tupakoisi. Sytytän
vielä tupakankin. Tuplamyrkytys varmuuden vuoksi,
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olen viime päivinä polttanut liian vähän, sen täytyy
muuttua, ja kaiken muun myös.
Kolmannella imaisulla puhelin soi, vastaan väkinäisesti: ”Riley.”
”Hyvää huomenta, Riley. Kolb täällä.”
Piirisyyttäjä. Hän pitää minusta. Ja hän ei pidä minusta. Se vaihtelee. Sitä ei oikein voi tietää.
”Hyvää huomenta. Mistä on kyse?”
”Minulla olisi teille yksi juttu.”
Kävelen eteenpäin taivaasta tippuneiden pilvien läpi
enkä voi olla muistelematta viimeöistä onnettomuutta. Tarkkaan ottaen ajattelen lakkaamatta viimeöistä
onnettomuutta.
”Liittyykö se paenneeseen autokuskiin?”
”Ei. Mistä niin päättelette?”
”Muuten vain”, sanon, vedän tupakasta vielä henkosen ja heitän sen pois. Joskus minut otetaan mukaan
käynnissä oleviin juttuihin, joskus ei. Odotan mielenkiinnolla, mitä Kolb haluaa.
”Missä olette juuri nyt?” hän kysyy.
”Matkalla toimistolle.”
”Kävellenkö?”
”Kuten aina.”
”Kääntykää siinä tapauksessa niin epäbyrokraattisesti kuin mahdollista oikealle ja kohti satamaa”, hän
sanoo. ”Mohn & Wolffin luona on mies häkissä, aivan pääsisäänkäynnin edessä. Lähimmän poliisiaseman
miehet yrittävät juuri saada häntä ulos.”
14

Pysähdyn seisomaan.
”Mies häkissä?”
”Enempää en tiedä”, Kolb sanoo ja kuulostaa kärsimättömältä. ”Ihan tuore juttu. Komisario Stepanovic
LKA 44:stä soitti minulle, haluavat kai ottaa tapauksen
hoitaakseen. Hän on matkalla mutta juuttunut ruuhkaan ja hänellä kestää vielä hetken. Voisitteko te käydä
katsomassa tilanteen, tapaus saattaa kiinnostaa suurta
yleisöä ja sillä voi olla poliittisia vaikutuksia.”
Nyökkään ja päätän puhelun ja unohdan kuten niin
usein, ettei nyökkäystä voi kuulla puhelimessa, mutta
Kolb ei ole kohteliaisuuksista piittaava nainen. Ehkä
se on yksi meitä pohjimmiltaan yhdistävistä ominaisuuksista.
Mies häkissä yhden Hampurin suurimman kustantamon edessä. Kuulostaa minusta ensi alkuun melko
kieroutuneelta sissimarkkinoinnilta eikä niinkään miltään sellaiselta, jolla olisi ”poliittisia vaikutuksia”. Tosin
”poliittiset vaikutukset” voivat tarkoittaa kahta asiaa:
1. On tapahtunut jotain, mikä saa ihmiset barrikadeille, minkä vuoksi kaupunginjohtaja haluaa välittömästi parhaat voimat käyttöön.
2. Emme tiedä, onko tapauksessa ehkä jotain erikoista, ja pidämme sen siksi ensin pimennossa ja annamme samalla kaiken näyttää ulospäin siltä kuin
olisimme superläpinäkyviä ja luunkovia ja ylipäätään
aivan mielettömiä.
Ensimmäisessä tapauksessa minä en tulisi kyseeseen,
15
©Kustantamo Huippu
Lukunäyte

en kuulu kaupunginjohtajan parhaimpaan väkeen,
kuulun kaupunginjohtajan parhaimmin piilotettuun
väkeen. Mikä viittaa siihen, että kyse on kohdasta
kaksi. Jolloin Riley, mustien aukkojen erikoisnainen,
päästetään ulos mustasta aukostaan.
Mielenkiintoista minusta on se, että matkalla on
joku neljänelosesta. Minulle ei vielä tähän päivään
mennessä ole selvinnyt, mistä tuo yksikkö oikeastaan
on vastuussa. Paitsi että ne ovat hardcore-tyyppejä.
Toisin sanoen: luunkovia ja todellinen ässäryhmä.
Sehän nähdään.
Kiristän vauhtia ja riennän kohti Bismarckin muistomerkkiä.
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