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Hukkanen heräsi kesken uniensa tuossa kol-
men aikaan yöllä. Kesken unien? Emmekö aina 
heränneet ja myös nukahtaneet ”kesken” jota-
kin, Hukkanen ajatteli, ja minkä todistusaineis-
ton nojalla ihminen yleensäkään voisi lausua et-
tä oli juuri nyt ”alussa” tai ”lopussa”, kun hetket, 
nuo makeaa täyttymystään janoavat elämämme 
pikku irstailijat, virtaavat herkeämättä kuin so-
kerikuorrutus solohovilaisen donitsibaarin va-
luttimesta... 

Tämän tilapäisen kiihdytysvaiheen jälkeen 
hän rauhoittui ja meni itseensä. – Hukkanen 
olen minä, Hukkanen sanoi kovalla äänellä. Kävi 
tarpeilleen, huuhteli kasvonsa kylmällä vedellä, 
tiskasi lukulasinsa, avasi oven rappuun ja vilkaisi 
varmuudeksi postiluukkunsa nimikilpeä.  

Kohtuuttomiin uniin nähden kaikki oli suh-
teellisesti kohdallaan, ja tuntui että pää oli kir-
kas, eilistä teetä voisi lämmittää ja että ajatte-
lu levon suomin eväin toisi kohtalaista kylläi-
syyttä. Koska Hukkanen oli itse asiasta kuultu-
na jo vuosia sitten karistanut kohdaltaan liian 
sosiaalisen sitoumuksellisuuden sekä tottunut 
ammatillisista syistä kummastelemaan omaakin 
persoonaansa sivusta katsoen, ei mikään voinut 
estää sitä että hän tohveleidensa sisäisenä san-
karina istuutuisi pöydän ääreen ja löysäisi miel-
teidensä otsapantaa.    

”Lähimennyt unten jalostamana”, Hukkanen 
pohti. Tai ehkä sittenkin ”Vaeltelua pohtimusten 
kieltäymyksessä”. Eilen näet oli kolealla ranta-
kävelyllä Hukkasta vastaan tullut pikku tyttä-
rensä seurassa nuoruuden rakastettu. Naisen 
suurten kosteiden silmälasien ja tiukan hupun-
kin uumenista hän oli tunnistanut tämän. Huu-
lista. Ne tämän huulet! Ja kuinka niiden rinteil-

”Ajattelen, syön siis pannukakkua”

tä taiteen historiaan viittilöivät lauseet olivat 
vyörähdelleet himontäysinä rubensilaisina tur-
bulensseina... No, pari sanaa vaihdettiin todel-
la pitkästä aikaa. Mutta käveltyään vielä tovin ja 
poikettuaan vanhan satamarakennuksen pannu-
kakkukahvilaan, hänen mieleensä oli kylmetty-
nyttä ihoa pitkin kiipinyt ajatus himosta, sen il-
menemisestä ammatillisessa toiminnassa.

Himolukija, himopoliitikko, himourheilija, 
Hukkanen oli ajatellut. Klassisia esimerkkejä, 
jonkinlaisia arkkityyppejä. Mutta entä harvinai-
semmat, erityisalojensa liittoihin kuuluvat hi-
mosiivooja, himonuohooja ja himopedikyristi? 
Oliko Akavan puolella omat osastonsa himo-
pastoreille ja himofysiikanopettajille? Eikö ol-
lutkin terveyskeskuksessa kävellyt käytävää hi-
movastaanottoapulainen! Hukkanen muisti ka-
vahtaneensa ajatusta että joskus joutuisi himo-
kirurgin pöydälle tai tilaisi tietämättään asun-
toonsa himoputkimiehen, puhumattakaan että 
keskellä yötä hänen nukkuessaan vuodetta pöy-
hisi sisään murtautunut himopölypunkintutkija. 
Toisaalta säälin tunne oli vavahduttanut Hukka-
sen pannukakkua kun hän oli ajatellut nuorten 
himotvjuontajien kasvavaa joukkoa, toinen toi-
silleen juontavia studiohääryläisiä. Näinkö uusi 
ihminen, tuo Tarvajärven innoittama valkolak-
ki, juontaisi ja juontaisi juontamasta päästyään 
kaiken aikaa kunnes juontamisen intohimon uu-
vuttamana kaatuisi kuolleena juonnokselleen? 
Oliko tämä nyt suora seuraus peltoalan vähen-
tämisestä?

Hukkanen katsoi mietteliäänä ikkunasta 
kauas vastapäisen talon seinään.  
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