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Vaaleansininen, jo kovin kauhtunut naistenpyörä, 
Pyrkijä vuodelta -60, väisteli ihmisiä jalkakäytävällä 
kuljettajanaan Tuomo K. Miehellä oli selkeä 
päämäärä, kirjasto, tarkemmin Malmin sivuhaara. Jo 
hänen ajoneuvonsa kieli ulkopuolisille merkityksellisiä 
seikkoja hänen päänsisäisestä toiminnastaan; moni 
olikin ilmaiseksi tarjonnut nykyteknologian hienoja 
saavutuksia, helposti levittyviä autovahoja pyörän 
ulkonäön normalisoimiseksi. Mutta turhaan, Tuomon 
elämänkatsomusta ei noin vain vaihdettu massojen 
näkemyksiin. 

Kirjaston ulko-ovi lähestyi, pyörä kolahti vauhdilla 
kiveykselle ja jäi lukitsematta. Tuomo tiesi 
kokemuksesta, ettei se kuitenkaan kenellekään 
kelpaisi. Sisään astuttuaan hän tiesi tarkasti, minne 
suuntaisi. Filosofia, ennen kaikkea koko aikaisempien 
vuosisatojen ajattelijoiden kerma, sai hänet 
keskimäärin kerran päivässä pois tolaltaan. Asiat 
olivat usein ylivoimaisia ymmärrettäviksi, mutta 
tekstiin uppoutuminen kuljetti hänet syvälle toiseen 
maailmaan, joka sai lähiympäristön häipymään kuin 
maiseman ylivalottuneessa valokuvassa. 

Siellä ylähyllyllä hän tiesi sen olevan - Nietzschen 
kootut teokset. Vapisevin käsin sivut kääntyivät 
toisiin, teksti suoltui vastaanottaviin hermosoluihin, 
suuri onnen hetki oli käsin kosketeltava. 

Mutta yhtäkkiä, viiltävä kirpaisu tuntui sydänalassa. 
Tuomon silmissä musteni, jo haalistumaan ehtinyt 
hylly- ja kirjapaljouskin hävisi näkyvistä. Jalkojen ote 
petti ja kaatuessaan, lääkintämiestä apuun voihkiessaan, hän havaitsi toivon 
turhaksi. Ketään ei näillä Tuomolle pakkomielteeksi äityneillä hyllyillä 
näkynyt. 

Päivä toisensa jälkeen meni menojaan, mutta sitten sattui eräs asiakas 
filosofian hyllyjä kiireesti ohittaessaan katsahtamaan kapealle käytävälle. 
Tahaton kirkaisu pääsi naisen huulilta hänen tehtyään havaintonsa; 
epämääräinen vaatemytty koristeenaan jo kermanväriseksi kalvennut kallo 

 



makasi hyllyjen välissä, hihoista esiin pistävät luiset sormet pitelivät paksua 
kirjaa rintalastan päällä. Hysteerisenä hän juoksi ilmoittamaan epätavallisesta 

löydöstään. 

Jo minuutissa oli suurehko joukko kerääntynyt 
Tuomon jäännösten ympärille kunnioittavalle 
etäisyydelle. Vain muutama identiteettiään 
vielä hapuileva teinipoika kopisteli 
kävelysauvoillaan hermostuneesti luurangon 
osia. Pari miesasiakasta raahasi henkistä täysi-
ikäisyyttä osoittamattomat pojat vauhdilla 
kadulle ja samassa ovenavauksessa saapui 
paikalle virkailijoiden hälyttämä rikospoliisin 
edustaja. Hätistettyään kiinnostuneet 
kauemmas hän teki nopean analyysin 
tapahtuneesta ja huudahti myrkyllisesti: - 
Taitaa olla teillä vähemmän suosittu hyllyrivi 

tämä filosoofinen! 

Vaaleansininen pyörä seisoo edesmenneen muistona vieläkin kirjaston edessä. 
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