oko kaupunki odotti. Pulkat ja kelkat oli asetettu talojen edustalle, luis-

Koko maailma oli valaistunut, ja pimeys – neiti Syksy – oli väistynyt. Lap-

pörheisiin talvivaatteisiin ja alkaneet syödä tukevia talviruokia. Ikkunoihin

töpsähdellyt jalkojen alla, kun aikuiset olivat lähteneet talvisille iltakävely-

timet oli terotettu ja sukset vahattu. Kaupungin asukkaat olivat pukeutuneet

set olivat kiiruhtaneet pulkkamäkeen, hiihtämään ja luistelemaan ja lumi oli

oli kiinnitetty lumikiteitä jäljitteleviä paperitähtiä, ja näyteikkunoissa pahvi-

illeen näyteikkunoita katsomaan.

lumiukot tuijottivat kaupunkilaisia.

Kaupunki oli odottanut jo kaksi kuukautta. ”Anna Talvi, hyvänen aika!”

asukkaat huudahtelivat toisilleen. He puhuivat rauhallisesta ja luotettavasta
neidistä, jolla oli ollut tapana vierailla säännöllisesti kaupungissa. Missä
ihmeessä hän viipyi? Miksei hän jo päässyt tulemaan?

Anna Talvi oli ihmisten puheiden mukaan ollut aina tunnollinen. Vuodesta
toiseen hän oli rastittanut kalenteriinsa talvikuukaudet - joulukuun, tammikuun ja helmikuun - ja aloittanut työnsä. Joskus hän oli myöhästynyt
muutamalla viikolla, mutta viivytys oli annettu anteeksi, kun hän oli
heittänyt kaupungin ylle uutuuttaan kiiltävän lumipeiton.

Neiti Hortensia Syksy, Anna Talven sisarpuoli, oli väsynyt ja vi-

hainen. ”Minä joudun raatamaan sisareni edestä”, hän puuskahti. ”Ihmiset
ovat kyllästyneet minuun. Kuulen jatkuvasti loukkauksia: ”Maailma on
niin ruma, kun talvi ei tule. On harmaata ja synkkää. Syksy on pilannut
elämämme.”

Neiti Syksy alkoi itkeä väsymystään ääneen. Ihmiset sanoivat toisilleen,

että ”nyt se syksy oikein kiusaa meitä, ujeltaa nurkissa” ja neiti Syksy

vetäytyi porttikäytävään nyyhkyttämään. Hän itki niin, että kyyneleitä

virtasi kaupungin kaduille, ja taas ihmiset valittivat: ”Koko ajan sataa ja on
märkää. Inhottava syksy.”

Neiti Syksy niiskutti ja sääli itseään, mutta äkkiä hän havahtui. Hänen

sisarpuolensa Anna Talvi kiiruhti ohitse vaaleat hiukset sateessa liehuen.

Mitä ihmettä, neiti Syksy ihmetteli. Sisareni on kaupungissa! Mutta minne
hänellä on kiire? Miksi hän on laiminlyönyt tehtävänsä?

Anna Talven helma heilahti nurkan takana, ja neiti Syksy lähti perään.

Kerkko Kesä tilitti Anna Talvelle elämäänsä: ”Minä olin taas koko kesän
ylikuormitettu. Ihmiset odottivat minulta liikaa. Minun piti olla päivällä

lämmin ja illalla hienoisen viileä, ja kaikkein vaikein tehtävä oli se, kun

minun piti huolehtia kukkien kauneudesta. Jos yksikin kukka kuihtui, ihmiset huudahtivat: ”Onpa kesä kamala. Se paahtaa liikaa.” Tai jos
suihkuttelin kukkasia, ihmiset valittivat: ”Sataa, vaikka kesän
pitäisi olla kaupungissa. Tylsää!”
”Pirtelöbaari”, neiti Syksy luki kuparikyltistä. Anna Talvi istuu

mansikkapirtelöllä tumman herran kanssa! Herralla on värikäs kesäpaita

ja sortsit ja hän näyttää puhuvan vilkkaasti. Ja mitä minä näen: ne juovat
pirtelöä samasta lasista. Onko minun sisareni mennyt sekaisin? Hänhän

siemailee yleensä vain kuumaa kaakaota, hän on aina inhonnut pirtelöitä.

Neiti Syksy jäykistyi. Minä tunnen tuon herran, hän parahti. Se on Kerkko
Kesä. Hänenhän piti matkustaa jo ajat sitten talvilomalle Kanarian

saarille. Miksi hän on yhä täällä? Ja vieressä istuu sisarpuoleni,
josta sanotaan, että aina ennen hän oli niin

kunnollinen, kunnon neiti Talvi! Mitä tässä
kaupungissa tapahtuu?

Hortensia Syksy näki, miten Anna Talvi

kosketti kevyesti Kerkko Kesän kättä.

Kerkko Kesä katsoi Anna Talven haaleans-

inisiin silmiin ja räpytti pitkiä ripsiään. Ne

taitavat olla ihastuneita toisiinsa, neiti Syksy
henkäisi.

Anna Talvi katseli Kerkko Kesää osaaottavasti. ”Minullakin on joskus vaikeaa”, neiti Talvi uskoutui. ”Minua pidetään hiukan liian viileänä. Mutta
minähän olen neiti Talvi – tietty viileys kuuluu luonteeseeni.”

”Totta kai kuuluu”, herra Kesä kuiskutti. ”Sinä olet äärettömän viehättävä

juuri tuollaisena kuin olet. Ja onhan sinussa se hullutteleva lumipallopuoli.”

”Anteeksi, mikä”, neiti Talvi uteli.

”Sinä olet keksinyt lumileikit. Aina kun lapset heittelevät lumipal-

loilla toisiaan, aikuiset kiittelevät: siunattu talvi, lapsilla on tekemistä.”
Neiti Talvi punastui. ”Ai niin, minä keksin lumipallot joskus lapsena.

Minä olin silloin jonkin verran hilpeämpi. Aina kun lapsi sai osuman
ilkeän aikuisen selkään, minä hihitin tyytyväisenä.”

”Mutta minä pidän sinusta juuri tuollaisena - vakavana”, herra Kesä

sanoi, ja neiti Talvi punastui vielä enemmän.

”Me olemme nyt aika läheisiä ystäviä, vai mitä?”

herra Kesä kysyi.

”Kyllä”, neiti Talvi supatti. ”Minä haluaisin vain

olla sinun kanssasi tässä pirtelöbaarissa. Minulla

ei ole enää käsitystä ajasta. Mikä kuukausi nyt on?
Kauanko me olemme olleet täällä?”

”Ei sillä ole merkitystä”, herra Kesä kuiskutti neiti

Talven korvaan. ”Voisinko pyytää sinulta pientä
palvelusta?”

”Pyydä mitä vain”, neiti Talvi sanoi.

”Katsos, en voi jäädä vääränä vuodenaikana

kaupunkiin. Olen nyt jo ollut täällä aivan liian pitkään.

Minun lähtöäni viivyttää eräs olio, kesäkissa. En voi ottaa sitä pit-

källe matkalle Kanarian saarille. Sen takia olen vielä kaupungissa.”

”Aiotko sinä jättää pirtelöbaarin… ja minut? Minä luulin, että sinä haluat

jäädä”, neiti Talvi sanoi hämmästyneenä.

”Kirjoitan sinulle kirjeen Kanarian saarilta, ja tulen takaisin heti kun

Neiti Talvi mietti asiaa vakavana. Sitten hän vastasi hiljaisella äänellä:

pääsen, ehkä jo toukokuussa. Kunpa vain löytäisin kissalleni kodin.”

”Minä en valitettavasti voi. Joudun tekemään työtä, joka on hyvin kylmää ja

orvon kissan”, neiti Talvi huokaisi.

ratoja. Kesäkissa ei kestäisi mukanani. Se jäätyisi.”

Mutta sehän pitää sijoittaa talveksi jonnekin”, herra Kesä selitti. ”Pyydän

”Mutta mitä me sitten teemme? Kuka ottaa minun kesäkissani? Mitä äitisi

”Minä ymmärrän. Oletpa sinä hyväsydäminen, kun olet ottanut huostaasi
”Kissa on kuulunut aina kesääni. Otan joka vuosi kulkukissan seurakseni.

sinulta palvelusta. Pidä huolta kissastani, kunnes palaan.”

jäistä. Tuon pakkasia kaupunkiin, tuprutan lumituiskuja ja jäädytän luistin”Hui”, herra Kesältä pääsi ja hänen käsivartensa nousivat kananlihalle.

tekee tähän aikaan vuodesta? Eikö hän voisi auttaa?”

Anna Talvi kiirehti aamuyön hämärässä Vuokkokujalle. Hän oli peittänyt

päänsä huivilla, jotta häntä ei tunnistettaisi. Vain postinkantaja liikkui korttelissa, ja neiti Talvi pääsi pujahtamaan äitinsä ovelle. Häntä vapisutti. Hän
piilotti kissan takkinsa alle ja ajatteli, että nyt pitää kerätä rohkeutta. Mutta

mistä rohkeutta oikein kerätään? Onko rohkeus vähän niin kuin harvinainen
sieni, jonka joku voi löytää ja poimia koriinsa? Äitini on melko tempera-

menttinen – koskaan ei tiedä, millä tuulella hän on, neiti Talvi mietti. Ovessa luki ”Pälvi Primaveran hajuvesikauppa”. Oikeasti Anna Talven äiti oli
nimeltään rouva Kevät, mutta ”primavera” oli italiaa ja kuulosti hienom-

malta. Kaupungin asukkaat eivät tienneet, että tiskin takana istuva henkilö

oli rouva Kevät, joten hän sai pitää rauhassa hajuvesipuotiaan eikä kukaan
vaatinut häntä esiintymään rouva Keväänä kesken talven. Kun hän vuosittain aloitti työnsä, kaupan ovelle ilmestyi lappu: ”Kevätkuukausina
suljettu esiintymiskiertueen vuoksi.”

”Minä olen jo hereillä, tule sisään, älä kupeksi siellä eteisessä, ja

miksi sinä et ole työssä, koko kaupunki odottaa lunta, tämä on aivan

ennenkuulumatonta, minne sinä olet jäänyt viivyttelemään? Ja annapas
kun katson sinua – mikä kauhtunut takki sinulla on ylläsi, etkö voisi

vähän kohentaa itseäsi? Kuka siellä naukuu? Mikä sinulla on takkisi
alla?”

Rouva Kevät kiljahti.

”Kissa! Mistä sinä olet sen
saanut?”

”Sillä ei ole sijoituspaikkaa.”

”Kenen se on?”

”Kerkko Kesän.”

”Vieläkö se kekkeruusi luimistelee

tässä kaupungissa?” rouva Kevät kysyi.
”Kekkeruusi?” neiti Talvi ihmetteli.

”Se ailahtelevainen keikailija! Ja minä

en kesäkissaa ota, sillä minun pitää valmis-

tautua esitykseeni. Aloitan showni tänä vuonna

jo maaliskuussa, joten aikaa ei ole paljon. Tulen

kaupunkiin maaliskuun viimeisellä viikolla ki-

mallepuvussa, sulatan parissa päivässä lumen, nos-

tatan maasta krookukset ja houkuttelen ihmiset terassi-

kahviloihin katsomaan häikäisevää esitystäni. Lupaan, että

kaikki joutuvat käyttämään aurinkolaseja.”

Anna Talvi seisoi apeana oven

suussa. ”Ei sitten”, hän mutisi.

”Kysy sisarpuoleltasi, Hortensia Syksyltä”, rouva Kevät ehdotti. ”Hän-

ellähän on aina tylsää ja yksinäistä. Hän voisi kissan ottaakin. Hänhän vain

polttelee iltaisin kynttilöitä ja lukee vanhoja aikakauslehtiä. Kuinka minulla
onkin noin kalvakkaat ja tylsät tyttäret? Ettekö te haluaisi joskus häikäistä
loistollanne kaupungin väkeä?”

”Meidän loistomme on erilaista”, Anna Talvi selitti ja korotti hiukan

ääntään. ”Hortensia Syksyn loisto on haikeaa, viistoa valoa. Puissa näkyy

silloin ihmeellisiä värejä: vaalean luumunpunaisen ruskeaa, lilanharmaata
ja kellanoranssia. Minä taas tunnen valkoisen kaikki sävyt. Niitä on noin
satakaksikymmentä. Minä avaudun vain niille, joilla on aikaa. Minun

kaikissa ystävissäni on jotakin samaa. He eivät pöyhkeile eivätkä mellasta.
He hiihtelevät mielellään lumisessa metsässä ja nuuhkivat talvisten puiden
tuoksua.”

”Nuuhkivat? Eihän lumi tuoksu”, rouva Kevät sanoi ja suihkutti hajuvettä

kaulalleen. ”Annapas kun pirskotan sinullekin, niin löydät sulhasen.”
Anna Talvi aivasti ja vetäytyi ovelle.

”Ei kiitos. Ja sitä paitsi, minulla on jo sulhanen.”

Kun rouva Kevät kuuli, että sulhasehdokas oli Kerkko Kesä, hän löi

kätensä yhteen.

”Siitä ei hyvää seuraa. Kerkko Kesä höynäyttää sinua!”

Anna Talvi nieli kyyneleitä. Sitten hän muisti: minä en saa itkeä, sillä

kyyneleeni jäätyvät pieniksi rakeiksi ja satavat kaupunkiin. Hän pyyhki

silmänsä ja päätti mennä seuraavaksi sisarpuolensa neiti Syksyn luokse.

”Ottaisitko talveksi orvon kesäkissan?” neiti Talvi huuteli postiluukusta.

Eteisestä kuului neiti Syksyn väsynyt ääni: ”Minä en jaksa enää raataa, ja
sinä hurvittelet pirtelöbaarissa. Levitä heti lumipeite kaupunkiin! Inhoan

Kerkko Kesää ja hänen kesäkissaansa. Inhoan valehtelijoita. Minä olen tässä

kaupungissa ainoa, joka tuon esiin totuuden: riisun puut lehdistä enkä pelkää
mitään, en edes pimeyttä enkä kuolemaa. Hyvästi!”

Kun neiti Talvi kertoi etsivänsä sijoituskotia kes-

äkissalle, he näyttivät suostuvaisilta.

”Voimme ottaakin, meidän elämässämme on niin vähän

mitään pehmeää”, herra Kura sanoi.

”Ja meillä on aika vähän ystäviä”, sanoi herra Loska.

”Me voimme huolehtia kissasta vuoroviikkoina”, sanoi herra Loska. ”Joka

toinen viikko joutuu herra Kura töihin, joka toinen viikko minä. Joka toinen
viikko jommalla kummalla on siis vapaata.”

Neiti Talvi oli helpottunut. Hän työnsi kissan herra Loskan syliin.

”Kiitos teille, te olette hyväsydämisiä”, neiti Talvi huikkasi ja kiiruhti

pirtelöbaariin.
Neiti Talvi istahti syrjäisen puiston penkille. Mistä minä nyt löydän

kissalle sijoituskodin? Haluaisin niin kovasti, että herra Kesä olisi onnel-

linen. Silloin neiti Syksyn reippaat talonmiehet, Aimo Loska ja Oiva Kura
ajoivat tandem-pyörällä puistokäytävää pitkin. He olivat kaksoset, ja jotta

heidät olisi erottanut toisistaan, herra Kura käytti punaisia,
herra Loska keltaisia haalareita.

Lapset rakastivat herra Kuraa ja herra Loskaa, mutta

koko kaupungissa ei ollut yhtään aikuista, joka olisi mie-

likseen kieriskellyt kurassa ja loskassa. Aikuiset ja lapset

olivat tässä asiassa hämmästyttävän erilaisia.

Herra Loska ja herra Kura olivat kumpainenkin ihastuneita

neiti Talveen, ”vaikka se onkin hiukan erikoinen hienohelma ja

aina poissa silloin, kun sitä kaivataan”.

Herra Kura ja herra Loska katsoivat Anna Talven perään ja huokaisivat.
”Niin siro ja herkkä neiti”, herra Loska huokaisi.
”Ja niin saavuttamaton”, huokaisi herra

Kura.

Herra Kura polkaisi tandem-

pyörän liikkeelle. Kissa kurkisti

herra Loskan takin alta ja sihisi. Sitten

se loikkasi puistokäytävälle ja herra Kuran
huutaessa ”senkin katti” se kiipesi
korkeaan vaahteraan.

Neiti Talvi juoksi pirtelöbaariin. Nyt voin kertoa herra Kesälle ilouutisen:

Herra Kesän kanssa minä pääsin pirtelöiden ja baarielämän makuun. Minä

Mutta herra Kesän tuoli oli tyhjä. Pöydälle oli jätetty vain kirjelappu:

viittoi tarjoilijan luokseen ja sanoi itkunsekaisella äänellä: ”Yksi pitkä

olen löytänyt kissalle kodin.

”Armahin neiti Talvi. Tuli äkkilähtö, tarjouslento Kanarian saarille. Toivottavasti sait kissalle sijoituspaikan. Sinua aina muistellen Kerkko Kesä.”

Kyyneleet alkoivat valua Anna Talven poskille. Hän katsoi ulos: siellä

satoi rakeita. Anna Talvi ei välittänyt. Satakoon! Minä olen niin onneton ja
yksinäinen.

en haluaisi olla aina vain lumikiteitä sommitteleva, vakava neiti Talvi. Hän
pirtelö.” Hän siemaili pirtelöään ja kuuli etäisesti paloauton ujellusta.

Äkkiä neiti Syksy tuli baariin. ”Huomasin, että sataa rakeita: sinä itket.

Anteeksi, että olin tyly, en voi mitään suorapuheisuudelleni.”
Neiti Talvi nyökkäsi ja yritti hymyillä.

”Pyydänkö sinullekin mansikkapirtelön?” hän kysyi kyyneleitään pyyh-

kien.

”Herra Kesä lähti, vai”, neiti Syksy sanoi. ”Minä tiesin sen. Kesät tulevat

ja menevät. Jälkeensä ne jättävät monenlaisia kaipaajia - minäkin olen näet
kokenut yhtä ja toista.”

”Sinä?” neiti Talvi ihmetteli.

”En ole koskaan kertonut, että Kerkko Kesä juoksi minut kiinni vuosia

sitten. Hän houkutteli minut uimarannalle imartelulla: ”Sinä olet rehellinen,
revit lehdet puista ja paljastat totuuden. Sinulla on jännittävän viileä luonne.”

”Niinkö hän puhui?” neiti Talvi hämmästeli.

”Niin puhui ja tarjosi minulle hattaran uimarannan pukukopissa. Minä

melkein ihastuin häneen. Mutta sitten hän häipyi ja lukitsi oven ulkoapäin.
Minä jäin ansaan. Oli jo syyskuu ja minun olisi pitänyt lähteä töihin, kellastamaan ja rypistämään lehtiä. Herra Kesä teki minulle tämän tempun,
koska hän halusi pysytellä kaupungissa kaikkien ihailtavana.

”Kuinka sinä pääsit uimakopista ulos?”

”Minähän olen neiti Syksy, ja minulla on ne-

iti Syksyn voimat. Aloin puhaltaa, ja ihmiset
pakenivat uimarannalta. Nyt loppui kesä, he

sanoivat iho kananlihalla, ja juoksivat tuu-

leen karkaavia pyyheliinojaan kiinni. Uimako-

pin lukko oli vanha ja hauras, joten annoin pohjois-

tuulen tutisuttaa ovea. Sitten työnsin sen auki ja astelin

rannalle. Kerkko Kesä pakeni, hän ei siedä syystuulta.”

”Sinä olet rohkea”, Anna Talvi sanoi.

”Eivät arat tässä työssä menesty”, neiti syksy sanoi.

Sitten hän madalsi ääntään: ” Tiedätkö, kuka on Kerkko Kesän morsian,

se, jota hän todella rakastaa.”

”Onko hänellä morsian?” neiti Talvi kysyi järkyttyneenä.

”On. Kanarian saarilla. Ja se on neiti Doris Helle. Kikattava hepsankeikka

pienissä bikineissä.”

”Kauheaa!” neiti Talvi sanoi.

”Me olemme totuudenpuhujia, ja totuudenpuhujilla on aina vaikeaa”, neiti Syksy

sanoi.

Anna Talvi ja Hortensia Syksy olivat hetken hiljaa. He näyttivät hyvin vakavilta.
”Herra Kesä lupasi lähettää minulle kuitenkin Kanarian saarilta kirjeen”, neiti

”Eikö olekin”, sanoi neiti Syksy.

Talvi mutisi.

”Pinnallisia ihmisiä”, neiti Syksy tuhahti ja sitoi harmaan huivin tiukemmin

voi milloinkaan kohdata.”

”On, on”, neiti Talvi sopersi.

kaulalleen. ”Me emme ole pinnallisia, emmehän?”
”Emme”, neiti Talvi sanoi.

”Hui hai, hän on jo unohtanut sinut. Kesät ja talvet ovat eri maailmasta. Ne eivät

”Eivätkö?” neiti Talvi kysyi.

Neiti Syksy pudisti päätään.

Neiti Talvi ja neiti Syksy seurasivat

selästä.

pelastusyritystä lehmuksen takaa.

”Itsepäinen kesäkissa”, herra Loska ja herra Kura totesivat tandempyöränsä

paitaan.

vaahteran latvaan. Hän yritti tavoitella kissaa, mutta se vain väläytteli ham-

Kaupungin asukkaat katselivat jännittyneinä, kun palomies nostettiin lavalla

juoksivat paloauton ujelluksen suuntaan.

tiin!” neiti Talvi sanoi neiti Syksylle, ja he

”Herra Kesän kissa karannut! Nyt men-

vat.

”Kissa karkasi puuhun!” he huusi-

tamdempyörällä pirtelöbaarin ohi.

Herra Loka ja herra Kura viilettivät

”Tuosta ei tule mitään”, neiti Syksy sanoi. ”Tähän tarvitaan täsmällistä

Herra Tuuli vietti vapaapäivää. Hän luki runokirjaa ullakkohuoneessaan

puhuria. Minä puhallan halutessani tuulen koko kaupunkiin, mutta herra

erkkeri-ikkunan ääressä. Runoista hän piti siksi, että niissä puhuttiin usein

Lähdetään.”

mehua hörppien. Herra Tuuli nautti joka päivä mustaviinimarjamehua sen

Tenho Tuuli kykenee kohdistamaan puhalluksen tarkasti yhteen kohteeseen.
Neiti Talvi katsoi ujona maahan. Koko kaupunki tunsi omapäisen Tenho

Tuulen, mutta Anna Talvi arasteli hänen villiksi sanottua luonnettaan.

”Uskallammeko vaivata häntä?” neiti Talvi kysyi.
”Pakkotilanne”, sanoi neiti Syksy.

tuulesta. Minä olen yksi runoilijoiden lempiaiheista, hän myhäili höyryävää
terveellisyyden vuoksi. Ammatti oli tuulinen, ja siinä sairastui helposti

flunssaan. Herra Tuulen talon katolla pyöri kalanpyrstöinen tuuliviiri. Kun

se kääntyi, kaupunkilaiset tiesivät, että herra Tuuli oli tullut ulos talostaan ja
ryhtynyt työhönsä, tuulemaan.

Herra Tuuli oli ollut kerran rouva Kevään mallina. Rouva Kevät oli in-

nostunut öljymaalauksesta ja halusi tehdä herra Tuulen muotokuvan.

Koska herra Tuuli joutui käymään monena päivänä rouva Kevään luona,
kaupunkilaiset olettivat, että heillä oli romanssi. Kaupungin runoilijat

kirjoittivat tämän väärinkäsityksen vuoksi kauneimmat säkeensä keväästä,
tuulesta ja rakkaudesta. Rouva Kevät sai juuri ja juuri maalattua herra

Tuulen, sillä he eivät tulleet kovinkaan hyvin toimeen. Rouva Kevät oli sitä
mieltä, että herra Tuuli ei saisi puhaltaa kuin kerran viikossa. ”Minut huo-

mataan parhaiten tyynellä säällä”, rouva Kevät sanoi. ”Minä järjestän huu-

maavat kevätillat kaupunkilaisille, ja kaikki haluavat lähteä katukahviloihin
ja puistoihin ihmettelemään valovoimaani. Jos sinä ryhdyt puhaltamaan,
ihmiset pakenevat

koteihinsa.”

Hän pysähtyi suuren vaahteran

Me olimme kaksi

taakse ja alkoi viheltää. Neiti Talvi

kilpailevaa taiteili-

ja neiti Syksy napittivat takkinsa

jaa, herra Tuuli mietti.

ja vetäytyivät suojaan huvimajan

Minähän olen muusikko,

katoksen alle.

viheltelen portinpielissä

ja soittelen rännejä ja irron-

neita kattohuopia. Minusta

sanotaan, että tuuli puhaltaa missä

se tahtoo, mutta kyllä minä ajattelen

myös muita, kun tuon viileyttä helteisen

kaupungin kaduille ja uimarannoille. Kun rouva

Kevät yritti rajoittaa viheltelyäni, tulin huonolle tuulelle,

en hallinnut itseäni vaan kovenin lopulta myrskyksi.

Herra Tuuli alkoi puhkua, kun hän muisteli päiviään rouva Kevään luona,

mutta sitten tuulikannelta helistettiin hänen ovellaan. Tuulikannel oli herra
Tuulen ovikello.

”Tulkaa sisään, neiti Talvi ja neiti Syksy!” herra Tuuli sanoi ilahtuneena.
”Nyt on kiire”, neiti Syksy hoputti. ”Voisitko tulla apuun, kissa

pitää saada puusta alas.”

Neiti Talvi tuijotti eteensä. Hän ei uskaltanut vilkaista-

kaan herra Tuulta.

”Pannaan tuulemaan”, herra Tuuli vastasi, painoi baskerin

päähänsä ja kiiti potkulaudalla puistoon.

”Tuuli nousee pohjoisesta”, ihmi-

set sanoivat.

”Se yltyy myrskyksi.”

Suuri vaahtera alkoi huojua. Se kein-

ahteli kuin se olisi ollut vimmastunut ihminen

ja repinyt hiuksiaan raivoisasti. Kaupungin asuk-

kaat pakenivat talojen portaikkoihin. Kissa tarrasi
lehmuksen oksaan, mutta äkkiä tuuli lennätti sen
alas, suoraan herra Tuulen syliin.

Kaupungin asukkaat nukkuivat yönsä rauhallisesti.

Kesäkissa oli päätynyt asumaan herra Tuulen ullak-

kohuoneeseen. ”Kissa on hyvä asuinkumppani, se ei

roiku liepeessäni eikä rajoita vapauttani, voin vihellellä
milloin ja missä tahdon”, herra Tuuli totesi.

Mutta äkkiä hän tunsi itsenä apeaksi. Hän yritti

kurkotella ikkunasta neiti Talvea. Minä jollain

kummallisella tavalla ikävöin hänen koristeellisia

lumikiteitään, jotka tarttuvat äänettömästi ikkunaani,

herra Tuuli mietti. Olen joka vuosi unohtunut katselemaan
häntä ullakkoikkunastani. Ei… minähän olen itse-

näinen sielu, mitä minä nyt oikein höperehdin? Täytyy kuitenkin

myöntää, että neiti Talvi on aivan omalaatuinen tyttö, hän ei mielistele
ketään vaan on jollain lailla vilpitön. Miksei hän ole vielä levittänyt

lumipeitettä kaupunkiin? En tiennyt, että elämä kaupungissamme ilman
neiti Talven kosketusta on näin tyhjää. Herra Tuuli silitti kissaansa ja
huokaisi.

Aimo Loska ja Oiva Kura olivat

niin uupuneita kissansa karkumatkasta, etteivät jaksaneet lähteä aa-

mulla töihin. Myös neiti Syksy oli
väsynyt ja nukkui pitkään nähden

unta lomasta jossakin sumuisessa

maassa kuten Englannissa. (Hän oli
kuullut, että Englanti on syksystä
pitävien ihmisten maa).

Rouva Kevät oli sen sijaan nukkunut huonosti. Hän oli seissyt narsissiaa-

mutakissaan ikkunan ääressä ja katsonut, kun herra Tuuli oli pyyhältänyt
potkulaudalla kaupungin puistoon ja järjestänyt näytöksen. Kylläpä hän

onkin temperamenttinen, minun entinen mallini. Tämä on kummallista –

aina kun katson kuvaa, jonka hänestä maalasin, hän saa minut ikään kuin

huojumaan. Mikä taiteellisuus, mikä voima – hän on lähes yhtä taiteellinen
kuin minä! Voisimmekohan me joskus vielä tavata ja keskustella taiteesta,
rouva Kevät mietiskeli persikkamehua hörppäillen.

Neiti Talvi istui sisarpuolensa neiti Syksyn vierashuoneessa, joi kuumaa

kaakaota ja katseli puistoon. Sitten hän avasi radion. ”Kanarian saarilla
paahtava helle piinaa turisteja. Helle on kuivattanut kesän.”

Doris Helle on siis pilannut Kerkko Kesän loman, neiti Talvi ajatteli ja

hymyili. Sitten hän tunsi, kuinka viima puhalsi hänen lävitsensä. ”Kärventykööt siellä yhdessä”, hän sanoi purevasti. Ja äkkiä neiti Talvi huomasi,
ettei hän enää kaipaa herra Kesää.

Samalla hetkellä kaupunkiin alkoi sataa lunta.

”Talvi on tullut!” ihmiset huutelivat toisilleen.

Kaupungin asukkaat hörppäsivät aamukahvinsa ryntäsivät ulos. Lapset

pyydystivät lumikiteitä kielelleen, aikuiset ottivat tuoretta lunta käteensä ja
ihastelivat sen valkeutta.

Anna Talvi hymyili ja lähti luistelukentälle pompulamekossaan. Jokaisen

piruetin kohdalla lumisade yltyi hiukan. Pian kaupunki oli hohtavan lumen
peitossa.

Yhtäkkiä Anna Talvesta tuntui kuin

tuulenpyörre olisi vienosti tarttunut

hänen helmaansa. Hän katsoi taakseen.

Herra Tuuli oli tullut jäälle. Hän luisteli
neiti Talvea kohti.

”Mitä ihmettä? En ole nähnyt hänen

koskaan ennen luistelevan”, Anna Talvi

ehti ajatella, kun herra Tuuli jo pyyhälsi
kohdalle ja tarttui häntä vyötäisistä.

Neiti Syksy oli herännyt lumisatee-

seen. Hän raotti verhoa ja näki, miten
Anna Talvi ja Tenho Tuuli viilettivät
jäällä. Se on menoa nyt, hän ajatteli.
Roolini tältä erää lehtiä riipivänä,

harmaana syksynä on ohitse. Minäkin
haluan luistelemaan!

Kerkko Kesä kuuli Kanarian
saarilla, että Anna Talvi oli

lopulta tuprutellut lumipeitteen kaupungin kaduille.

Kummasti vihloo, Kerk-

ko Kesä mietiskeli. Hän

otti palasen paperia ja kirjoitti:
Hyvä Anna Talvi,

tuli lähdettyä hiukan äkkiä. Minun

pitää nyt selittää, miksi me emme voi

olla koskaan pitkään yhdessä. Talvi sekoit-

taa Kesän pään ja Kesä Talven pään. Jos me kulkisimme käsi

kädessä, maailma ihmettelisi, onko nyt kesä vai talvi. Sataisi lunta, sitten

tulisi lämmin, linnut laulaisivat, puut puhkeaisivat silmuille ja sitten tulisi

taas pakkanen ja luonto jäätyisi. Hui! Moni kukka kärsisi ja moni ihminen
suuttuisi ja meitä syytettäisiin, että olemme menneet sekaisin. Tämän ta-

kia me emme voisi koskaan mennä esimerkiksi naimisiin. Ajattelen sinua

lämpimästi, en polttavasti, sillä se olisi sinulle vahingollista. Olethan neiti
Anna Talvi.

Ystäväsi Kerkko Kesä
P.S. Koska olen herrojen Loskan ja Kuran serkku, kuulin kesäkissani pääs-

seen hyvään kotiin. Ensi kesänä voisin ottaa sen taas lainaksi itselleni. Se on
niin söpö!

