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Ylpeästi hänelle kerrottiin kaupungin 
kukoistuskaudesta vuosisadan 
alussa. Silloin pidettiin 

olympialaiset ja maailmannäyttely, 
silloin rakennettiin nyt yliopiston 
käytössä olevat rakennukset. Surullisena 
hän kuunteli kuinka Chicagon 
mafi anousukkaiden usko rautatiehen, 
teollisuuteen, teurastukseen ja 
loistavaan tulevaisuuteen syrjäytti St. 
Louisin omistajaperheiden uskon 
siipirataslaivaan, puuvillaan, orjatyöhön 
ja loistavaan menneisyyteen.

Hän asui suuren hotellin 
kolmannessatoista kerroksessa, kyltin 
mukaan neljännessätoista, sillä kukapa 
nyt kolmannessatoista suostuisi 
asumaan, vaikkei taikauskoinen 
olisikaan. Suoraan hänen ikkunansa 
alapuolella oli muurein eristetty alue. 
Siellä olivat kaupungin mahtimiehet 
aikanaan asuneet, komeissa huviloissaan, 
pyssymiesten vartioiman portin suojassa, 
kaukana joesta ja orjien jälkeläisistä.

Eräänä keväisenä aamuna hän 
poikkesi uteliaisuuttaan alueelle. Portti 
oli auki eikä vartiokopissa näkynyt 
ketään, tietenkään, sillä olihan kyseessä 
demokraattinen asuntoalue, josta kuka 
tahansa saattoi ostaa talon kunhan vain 
rahat riittivät.

Siinä mietteissään kävellessään, 
kuinka ollakaan, hänen vasen kenkänsä 
upposi vastalevitettyyn betonivelliin. 
Remonttimies pyyteli anteeksi, väläytti 
Louis Armstrong-hymyn ja lohdutteli, 
että kyllä se lähtee vedellä ja harjalla 
ihan helposti, ja jollei lähde niin tuossa 
kulman takana on serkkupoika Joen 
omistama suutarinliike. 
Epäonnistuttuaan 
puhdistusyrityksissään professori jätti 
operaation Joen huoleksi ja ajatteli, 
kuinka paljon ystävällisempiä 

amerikkalaiset ovat kuin jurot 
suomalaiset.

Aikanaan professori  sai kutsun 
illalliselle mahtimiehen luo, ei taaskaan 
omista ansoistaan, vaan koska niin oli 
tapa. Tilaisuus oli häikäisevä. Daamit 
ja herrat pöyhistelivät juhla-asuissaan, 
juvelit ja päärlyt säihkyivät, hopeaveitset 
ja -haarukat kiilsivät, kristallikruunut ja 
-lasit kimalsivat, pöytä- ja lautasliinat 
hohtivat. Vieraiden takana seisoi 
frakkiin ja valkeisiin hansikkaisiin 
puettu mustien tarjoilijoiden ryhdikäs 
rivistö.

Professori oli jättänyt juhlatamineet 
Suomeen siinä uskossa, että kukapa nyt 
sellaisia demokraattisessa Amerikassa 
tarvitsee. Niinpä hänen juttunsa 
ohitettiin hajamielisellä 
välinpitämättömyydellä, merkitsevillä 
katseilla, olan tai kulmakarvojen 
kohautuksilla, taivaaseen katsomisilla 
tai äänettömyydellä, kunnes hän tuli 
kertoneeksi käynnistään aidatulla 
alueella. Tämä kiinnosti seuruetta 
suuresti.

Uskomatonta, sanoi mahtimies, 
kävittekö todella aidatulla alueella? 
Kyllä kyllä, vastasi professori. Voitteko 
todistaa sen? Jalkakäytävältä löytyy 
minun vasemman kenkäni jälki, 
vakuutti vieras. Menkäämme yhdessä 
katsomaan puhuuko hän totta, huusi 
seurue. Mikäpä siinä, myönteli 
professori ja ajatteli, että ehkä tällaiset 
pilat kuuluvat paikalliseen 
juhlaperinteeseen.

Livreepukuiset palvelijat auttoivat 
soopeliviittoihinsa kääriytyneet daamit 
ja silinterihattuihinsa sonnustautuneet 
miehet vaunuihin ja muljauttivat 
valkoisia silmämuniaan. Livreepukuiset 
kuskit maiskauttivat negroidisia 
huuliaan ja heilauttivat helmikoristeisia 
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Satumaa
Vuosituhannen kallistuessa 
kohti loppuaan suomalaiselle 
arkkitehdille kävi kutsu tulla 
puoleksi vuodeksi Amerikkaan, 
St. Louisin kaupunkiin, 
vierailevaksi professoriksi 
sikäläiseen arkkitehtikouluun. 
Aiheena eivät olleet hänen omat 
ansionsa, vaan väärinkäsitys 
siitä, että kaikki suomalaiset 
arkkitehdit ovat saaneet Eliel 
Saarisen, Eero Saarisen ja 
Alvar Aallon taikamanttelit 
syntymälahjakseen.  
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piiskojaan. Ja kohta kavioiden rytmikäs 
kopse täytti öisen St. Louisin.

Perillä, sen jälkeen kun kesken 
uniaan herätetty vartiomies oli 
tunnistanut mahtimiehen, avannut 

portin ja jäykistynyt asentoon, 
professori johdatti seurueen paikalle, 
otti vasemman kengän jalastaan ja 
asetti sen painaumaan. Ne eivät 
sopineet toisiinsa. Voi ei, huudahti 
professori ja löi otsaansa, tämä on 
tietysti ykköskenkä, kakkoskenkä on 
puhdistettavana suutarilla. Mikä hänen 
nimensä on, kysyi mahtimies rypistäen 
tuuheita kulmiaan. Joe, vastasi 
professori. No problem, huusi seurue, 
kyllä me tiedämme missä Old Joe 
majailee.

Ajettuaan pari mailia kohti itää 
he saapuivat suutarin asunnolle, joka 
oli valkoisten hylkäämä talo valkoisten 
hylkäämällä alueella, ryskyttivät ovea, 
hätistivät säikähtäneen vaimon ja 
kesken uniaan herätetyt kahdeksan 
lasta nurkkaan ja komensivat Joen 
nousemaan pukille kuskin viereen. 
Mutta en minä voi herrasväen kanssa 
yöpaidassa ja sukkasillani lähteä, valitti 
suutari, enkä minä ihan selväkään ole, 
tuli maistettua… Kyllä voit, huusi 
seurue, ja jollet tottele saat maistaa 
selkäsaunaa, eikä suinkaan 
helmikoristeisella piiskalla, vaan 
solmukoristeisella ruoskalla, joka on 
aina mukanamme sinun kaltaisiasi 
lurjuksia varten. 

Seurue humaltui kuohuvasta 
evässamppanjasta samaa tahtia kuin 
suutari ja professori raitistuivat viileästä 
yötuulesta. Joe haki hyllystä kengän, 
jonka lapussa luki white and bald, 
ja ojensi sen mahtimiehelle. Suutari 
on tehnyt tehtävänsä, suutari jääköön 
tänne, huusi seurue.

Livreepukuiset palvelijat auttoivat 
soopeliviittoihinsa kääriytyneet daamit 
ja silinterihattuihinsa sonnustautuneet 
herrat vaunuihin ja muljauttivat 
valkoisia silmämuniaan. Livreepukuiset 
kuskit maiskauttivat negroidisia 
huuliaan ja heilauttivat helmikoristeisia 
piiskojaan. Ja kohta kavioiden rytmikäs 
kopse täytti öisen St. Louisin.

Paikan päällä kenkää verrattiin taas 
painaumaan. Sopii kuin valettu, 
huusi seurue, professori oli 

oikeassa. Hiljaa, jylisi mahtimies, ja 
rypisti tuuheita kulmiaan. Kertaakaan 
emme ole kuulleet hänen kiittävän 
meitä tilaisuudesta nauttia maailman 
rikkaimman maan elintasosta ja 
maailman demokraattisimman maan 
vapaudesta, vaikka on itse kotoisin 
itäeurooppalaisesta kehitysmaasta. Sen 
sijaan hän on jatkuvasti esittänyt meille 
outoja kysymyksiä.

Kerro heti minkälaisia, huusi seurue.
Hän kutsui Alvar Aaltoa snobiksi, 

vaikka me pidämme häntä maailman 
parhaana ulkomaisena arkkitehtina. 
Hän vertasi hotellia ja Moskovan 
yliopistoa toisiinsa, vaikka meidän 
arkkitehtuurimme on uraauurtavaa 
rationalismia ja heidän arkkitehtuurinsa 
taantumuksellista stalinismia. Hän väitti 
ettei yliopistossa ole mustia opiskelijoita, 
vaikka heitä on ainakin kaksi. Hän 
päivitteli kaupunkisuunnitteluviraston 
pienuutta, vaikka työn tekijöitä on 
ainakin kuusi. Hän ihmetteli julkisen 
liikenteen puuttumista, vaikka 
Amerikassa kaikilla on oma auto. Hän 
kysyi miksi moottoritiet halkovat 
keskikaupunkia eivätkä kierrä kehää 
kuten Euroopassa, vaikka näin me 
pääsemme perille paljon nopeammin. 
Hän säälitteli vanhan keskustan 
rappeutumista, vaikka syypäitä ovat 

kulkutaudin tavoin leviävät slummit. 
Hän käveli mustien asuntoalueiden läpi, 
vaikkei autossa ollut mitään vikaa. Hän 
sanoi thank you kun tarjottiin ruokaa, 
kaadettiin viiniä tai korjattiin astioita, 
vaikka tarjoilija oli musta.

Kerro lisää, huusi seurue.
Hän sanoi aamuisin itsepintaisesti 

good morning, vaikka tietää vallan 
hyvin että oikea tervehdys on how are 
you doing. 

Ei voi olla totta, huusi seurue.
Hän tunkeutui aidatulle alueelle, 

vaikka hän tietää vallan hyvin että minä 
olen kieltänyt sen.

Anteeksiantamatonta, huusi seurue.
Professori avasi suunsa 

puolustautuakseen, mutta mahtimies 
keskeytti hänet, siirsi katseensa 
etäisyyteen ja pani kätensä sydämelle. 
Ken ei ole meidän puolellamme, on 
meitä vastaan, so help me God.

Professori on tehnyt tehtävänsä, 
professori jääköön tänne, huusi seurue.

Livreepukuiset palvelijat auttoivat 
soopeliviittoihinsa kääriytyneet daamit 
ja silinterihattuihinsa sonnustautuneet 
herrat vaunuihin ja muljauttivat 
valkoisia silmämuniaan. Livreepukuiset 
kuskit maiskauttivat negroidisia 
huuliaan ja heilauttivat helmikoristeisia 
piiskojaan. Ja kohta kavioiden rytmikäs 
kopse täytti öisen St. Louisin.

Sitä chicagolaisten on by the 
way ihan turha kehua omaksi 
keksinnökseen, että jalkoihin 

valetaan betonimöhkäle ja mies 
upotetaan jokeen. Meillä St. Louisissa 
näin tehtiin jo ennen kuin Jimmy Hoffa 
oli edes syntynyt. Mutta ei milloinkaan 
ilman painavaa syytä.
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