
”Mistä sitä nykyään pystyy mitään varmasti sanomaan” 

 

Jaa… Voi olla, voi olla. Se on kuulemma varsinainen velho mieheksi. En minä mielelläni 

jourua, mutta se on kuulemma tosi hyvä puutarhassa. Nii, oikea viherpeukalo. Seillä 

kasvaa niin perunat kun pelargoniat niin ettei muualla tässä pitäjässa. Mistä minä? Miun 

Aino, se asuu sen naapurissa. Niin, uuen miehensä kanssa, juu. No Aino tulee kerran 

viikossa käymään ja jutellaan kaikenlaista. Niin, niin. Kyllä. Mistä sitä nykyään pystyy 

mitään varmasti sanomaan. Upea puutarha sillä on, Ainon mielestä ainakin.  

 

Jaa… En minä ole niinkää varma. Onhan kuulemma varsinaine velho mieheksi. En minä 

yleensä kuulopuheisiin luota tai niitä levittele, mutta se oli kuulema omakätisesti 

rakentanu uuen puuvajan, ja sellaista puuvajaa ei oo tällä paikkakunnalla enen kuule 

nähtykkää. Jaa, että mistä minä? No Anjalta, Anjalta kuulin, se oli ihan ite nähny. Niin, 

no… Enhän minä kuulopuheisiin, mutta ku kyllähä sie meijä Anjan tunnet. Niin, niin. 

Kyllä. Mistä sitä nykyään pystyy mitään varmasti sanomaan.  Mutta on se varmaan 

aikamoinen puuvaja, siis jos on Anjaan luottamista. Kyllähä sie meijä Anjan tunnet. 

 

Jaa… No, en minä siitä tiedä. Mutta se on kuulemma varsinaine velho mieheksi. Ei pidä 

mennä sanomaan että minä mitään juoruja levittelen, mutta se on kuulemma värkänny 

sinne sellaisen koneen, niin, ihan ite rakentanu, sellaise koneen joka tuottaa siihen sen 

huushollin kaiken sähkön. Niin sellaisen keneraattorin. Ai mistä minä? No miun naapuri, 

Rantalan ukko, oli käynny niillä… Niin, sillä kevätmarkkina asialla just. No, rantalan 

ukko oli sitten ovelta kuullu ihan hirveetä hurinaa ja sitte: siinä eteisessä se oli, se 

keneraattori. Mennä huristi, johtoja ympäriinsä. Niin, niin. Sähköiskujahan siitä voi 

saada, eikä varmasti oo paloturvallinen. Jos palopäällikölle, niin… Mutta kohta kolkyt 

vuotta tuon Rantalan Sepin oon tuntenu, niin kyllä sen sanaan voi luottaa. Niin, niin. 

Kyllä. Mistä sitä nykyään pystyy varmasti mitään sanomaan. Mutta että ihan keneraattori, 

uskomaatonta, mutta totta; siis jos Rantala ei oo vanhuue päivillään ihan höperöks 

ryhtyny. Niin, kyllähän sie Rantalan tunnet. 

  

Jaa… En tiiä, tuosta on paha mennä mitään sanomaan. Ei se ylätys olisi, ku on se 

kuulemma varsinainen velho mieheksi. Minä en oo sitten tätä sanonu, mutta se kuulema 

ollu ihan eduskunnasa. Niin, kansanedustajana. Meidän kylältä. Vuosia sitte? Ehei, kuule 

se on siellä nyt. Niin, niin. Säätää siellä lakeja ja kaikkea. Ai mistä puolueesta? No, 

kuule, se se ihmeellisin juttu onkin, ku se pääs sinne ihan omissa kirjoissaan, itsenäisesti. 

Ai millä tavalla? Se mennä perusti oman puolueen, keräs tarpeeks nimiä ja sitte: ei ku 

eduskuntaan. Niin, se oli ainoa ehdokas. Ku en sitä sen puoluueen nimeä oikein muista… 

Niin että mistä minä? No kaikkiahn sen tietää, se on yleinen puheenaihe kirkonkylällä. 

Tai jos ei kaikki tiiä, niin ainaki ne jotka otta asioista selvää ja pitää korvansa auki. 

Sanotaan että siellä se ajaa sellaisia lakeja, jotka nimen omaan hyödyttää tätä pitäjää. 

Sellaisia jopa, jotka antavat meille erikois kohtelua, sellaisen erikois aseman. Ihan EU:ssa 

asti. Sellaista kylällä puhutaan. Niin, niin. Kyllä. Mistä sitä nykyään pystyy varmasti 

mitään sanomaan. Kansanedustajana, kas mokomaa! Eivät kai kaikki kylällä voi 

väärässäkään olla, kyllä siinä on varmasti totuuen siemen. 

  



Jaa… En oo kyllä tuollaista kuullu. Mutta toisaalta, tietäähän sen kun se on kuulemma 

varsinainen velho mieheksi. Älä vaan sano ihmisille, varsinkaan naapureille, että mie 

mitään juoruja levittelen, mutta se on kuulemma ottanut kiinni karhun. No poikasena, 

poikasena. Ei ny sentään aikuista kontiota… Niin, ottanu karhun kiinni ja kesyttäny sen. 

Nyt se karhu sitten asustaa vapaana siellä talossa, pääse se varmasti pihallekkin. Niin, 

onhan siellä se aita. Vai että mistä minä? No Hilpakon Maijan tytär, Katariina… Niin, 

kolmas lapsi, nuorimaine. Vanhin on Jussi, sitten on Annukka ja viimeisenä Katariina. 

Mukavia lapsia kaikki, varsinkin nuorempina. Niin, nykyään nuo ovat jo aikuistuneita, 

Katariina on kai parikymppine… Ai 24 jo! Nii vanha, en ois kyllä uskonu. Niin, 

Katariina toimii siis siivojana opiskeluiden lisäksi… Niin, jotain kemiaa se kai oli… Ja 

oli käyny sitten siivomassa sielä sisällä ja PAM äkkiä siinä eessä seisoo ihka elävä 

kontio. Voit kuvitella miten Katariina säikähti. Niin,niin… Tyttö parka. No, joka 

tapauksessa asiasta onneks ei tulluna mitään seurauksia, ku tää mesikämmen on kesy ja 

harmiton. Mutta silti. No, minä sitten Maijalta torilla kuulin, kun kuulumisia vaiheltiin ja 

kysyin tyttären opiskeluista. Niin, niin. Kyllä. Mistä sitä nykyään pystyy varmasti mitään 

sanomaan. Mutta ei siinä vielä mitään, siellä on kuulemma maakotkakin! Katarinna oli 

nähny sen liihottelmassa katossa ja istumassa myöhemmi teeveen päällä. Nii no, kyllä, 

sen karhu-jutun jälkeen vasta, mutta silti. Totta se on jos Katariina ei ihan ollut pelostaan 

täysin sekaisin. Fiksu likkahan se Katariina on. 

 

Jaa… Ei, tuollaista minä en hevillä uskokkaan. Niin no, voi se olla tottakin, kaikkihan sen 

tietää että se on kuulemma varsinainen velho mieheksi. Ei kenenkään pidä väittää, että 

minä olisin pahaa sanaa tai perätöntä juttua levittäny, -vaikka olen minä kyllä 

harmittomia juoruja kuunnellut ja huastellut muutaman takaisin- mutta huhutaan, että se 

harrastaa kaiken moisia poppakonsteja. Keräilee yrttejä ja tekee niistä rohtoja. Niin, niin. 

Sellaisia jotka parantaa kaikki taudit. Niitä se sitten keittää suuressa mustassa padassa 

kaikki yöt. Katsos ku sillä suvussa ikiaikaisten noitien ja poppamiehien verta. Ai mistä 

minä? Katsos ku miulla sellaine taito että osaan hiipä oikein hiljaa minne haluan ja avata 

kaikki vaikeimmatkin salvat ja lukot. Useina öinä liikun saala naapuruston taloissa 

tutkimassa ja nuuskimassa. Niin minä sitten  olin yhtenä yönä liikenteessä ja satuin 

olemaan sen nurkissa. Siellä minä sitten näin miten se keitteli niitä keitoksiaan ja lausui 

mitä ihmeelliimpiä loitsuja. Niin, niin. Kyllä. Mistä sitä nykyään pystyy varmasti mitään 

sanomaan. Sen veriperintö jutun minä sitten samana yönä selvitin sen sukukirjoista. 

Isoisä sillä oli oikea noitien noita, siltä se on periny kaikki taikansa. Älä, älä kuule… En 

minä sinulle tällaisessa asiassa valehtelisi. Minun sanaani voi aina luottaa. Kyllähän sinä 

minut tunnet.        
  

Jaa… Tuo nyt on aivan liaan paksua. Vaikka se kyllä pystyy varmasti kaikkeen, kun se 

on kuulemma varsianainen velho mieheksi. Minä en ole sitten missään nimessä tätä 

sanonut, mutta se kuulemma lentelee kaikki yöt luudalla, ja jos sen takapuoli puutuu niin 

se muuttaa ittensä lepakoksi ja liihottelee sillä tavalla ympäri pitäjää! Niin, eikä siinä 

vielä kaikki, vaan se käyttää sellaista taikaa ettei kukaan voi sitä nähdä. Niin, niin. 

Sellainen näkymättömyys loitsu. Jaa että mistä minä? Ku se on ihan näkymätön? No, 

katsos: Minulla on sellainen outo taito, tai lahja. Sulkemalla silmäni minä voin keskittyä 

johonkin ihmiseen, ja pääsen sen mielen sisään. Juuri, sellainen meedio. Sieltä mielestä 

pystyn lukemaan sen ajatukset ja jopa näkemään sen silmillä. No kerran sitten vierailin 

SEN mielessä juuri kun se oli lenteleemässä. Niin, niin. Kyllä. Mistä sitä nykyään pystyy 



mitään varmasti sanomaan. Siellä sen mielessä minä sitten liihoittelin koko yön. 

Karmeaa! Jos et minua tuntisi, niin et voisi varmasti tätä todeksi uskoa. 

 

Jaa… Tuo nyt on aivan liian uskomatonta ollakseen totta. VAIKKA se on kyllä 

kuulemma varsinainen velho mieheksi. Tätä ei kukaan muu tiedä, joten jääkön tämä 

meidän väliseksi asiaksi, TAI... Se kullemma hallittee kaikkea säätä täällä pitäjässä. Jos 

se o hyvällä tuuleella, niin se taikoo meille hyvän sään. MUTTA jos se on vihainen, niin 

sitten se taikoo kaikki myrskyt ja rajunilmat tänne. VAI että MISTÄ M-I-N-Ä? Minä 

itsekkin olen noitakonsteihin tutustunut ja peryhynyt. No, kullessaan tämän velho pyysi 

minua auttamaan häntä sää loitsujen hoitamisessa, sillä sää hallitseminen on erittäin 

raskasta… Voisin melkein väittää, että olen tätä nykyä sitä taidokkaampi sään 

loitsimisessa. Niin, niin. Kyllä. Mistä sitä nykyään pystyy mitään varmasti sanomaan. 

Mutta jos väität että valehtelen niin muutan sinut sammakoksi! 

 

Jaa… Tuollaista valetta ei nielaise edes sinivalas! Edes siksi kun se on kuulemma 

varsinainen velho mieheksi. Sen jälkeen kun tämän kuulet, loihdin sinut niin, ettet sitä 

enää ulko-ovella muista, etkä sitten levittele tätä ympäri kylää. Se kuulemma hallitsee 

aurinkoa ja kuuta, ja käskee milloin niiden on aika nousta ja laskea… Että mistä 

minä,niinkö? No, katsos, minä olen tosiasiassa sen velhon vaimo ja eihän aiviopareilla 

ole toisiltaan mitään salattaavaa. Niin, niin. Kyllä. Mistä sitä nykyään pystyy mitään 

varmasti sanomaan. Ja meidän avioliitossa minä määrään kaapin paikan, joten joku päivä 

minä käsken sen jättää auringon nostomatta, ihan vain nähdäkseni sinun kauhistuneen 

ilmeesi! 

 

Jaa… Tuosta sinä voisit lievimmissäkin tuomiistuimissa saada elinkautisen. Minä tiedän: 

Se on sitten kuulemma varsinainen velho mieheksi. Olen päättänyt tehdä sinusta 

muhennosta ja tarjota sen hänelle alkupalaksi, joten tämän kertominen ei minua haittaa, 

eikä hyödytä sinua yhtään: Se kuulemma on oikein hyvää pataa kaikkien Jumalien 

kanssa, keskustelee niiden kanssa ja kaikkea. Hmm, mistä minä? No kun minä olen yksi 

NIISTÄ. Niin, Jumala. Tarinoiden ja kertomusten sellainen. Auringon ja Kuun tytär. Tai 

sitten en. Niin, niin. Kyllä. Mistä sitä nykyään pystyy mitään varmasti sanomaan. Ellei 

ole kuten minä, omnipotentti, eli kaikkitietävä. 

 

Jaa… Tuo saattakin olla totta. Kyllä siellä varmasti kohta aurinko paistaa, vaikka ne ovat 

sadetta luvanneet. Niin, niin. Kyllä. Mistä sitä nykyään pystyy mitään varmasti 

sanomaan. 

 
 


