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Työnimi: Partituuri
Kevät, kaupunki itäisessä Euroopassa
I
Kaupunki oli hiljainen. Ulkonaliikkumiskielto laskeutui kadun ylle painostavana. Viereiseltä kadulta kantautui kiskojen kolina. Tyhjillä teillä se kaikui suunnattoman kovaa. Raitioliikenne kulki vielä. 
Oli pimeää. 
Mies vetäytyi ikkunan luota ja sulki verhot. Ei hän ollut aiemmin niin tehnyt, päinvastoin, hän oli antanut valon tervehtiä häntä aina kun mahdollista. Mutta kapinoiden jälkeen hän oli halunnut sulkea kotinsa kaiken ulkopuolelle. 
Pieni musta snautseri tuhisti kuonoaan. Mies rapsutti sitä korvan takaa ja hymähti. Koirakin oli tottunut uusiin sääntöihin. Se vinkui ulos tasan varttia vailla kymmenen. Talvella se kulki rakennuksen kulman taakse, teki tarpeensa ja halusi takaisin sisälle. Seuraavan kerran se pääsisi ulos vasta aamulla.

Syksyllä asiat olivat alkaneet mennä huonompaan suuntaan. 
Sitten hän oli saanut kutsun kulttuuriministeriöön. Häntä odotutettiin käytävällä kaksi tuntia, sitten hänet kutsuttiin sisälle pienen ja tunkkaiseen huoneeseen. Hänen eteensä liu’utettiin pieni paperiarkki, joka vilisi tekstiä. Hän kohensi silmälasiensa asentoa ja nosti arkin. Luki tekstin virkailijan valvovan katseen alla. 
”Vai niin.” Se oli ainoa, mitä hän sai sanotuksi.
”Ota mukaan, niin ei unohdu”, virkailija sanoi ja lähetti hänet kotiin.
Hän poistui toimistosta. Ulkona oli jo viileää, talvi tulisi aikaisin. Hän käveli pitkin keskuskatua, lauseet hakkasivat hänen takaraivoaan.
”Hyvä Toveri, puolue on huolissaan pistänyt merkille toimintanne... Täten kulttuuriministeriö on joutunut vaikeaan tilanteeseen… Taiteellinen osasto on päättänyt päästää teidät raskaan työnne äärestä kestolta ennalta määräämättömälle lomalle. Toivomme, että kulutatte kalliin aikanne kouluttautumalla valtiota hyödyttävään ammattiin ja opiskelemalla aatetta.”

Kaupunki on hiljainen. Ulkonaliikkumiskielto alkoi puoli tuntia sitten. Päivisin aurinko jo lämmittää, mutta öisin lämpötila laskee nollan alapuolelle. Se ei kiusaa kuin katuja valvovaa virkavaltaa. Kevääseen on pitkä matka.
J kuorsaa jaloissani, tuhistaa märkää kuonoansa ja korahtaa. Se alkaa olla vanha. Onneksi se ei ymmärrä mitään. Ei viisivuotissuunnitelmasta, tiukentuneista säännöksistä ja ruokalipukkeista. Sille kelpaa . 
Aluksi se ei ymmärtänyt, miksen vie sitä lenkille silloin kun hiiret ja päästäiset juoksevat kaduilla. Se marisi ja vikisi ovella. Haistoi jyrsijöiden puhtaat turkit ja kuuli nopeat sydämenlyönnit kolmanteen kerrokseen saakka. 

Kapinoiden jälkeen asiat alkoivat mennä huonompaan suuntaan. 
Uudenvuoden konsertin jälkeen minut kutsuttiin kulttuuriministeriöön. Eteeni liu’utettiin siisti paperiarkki. Korjasin silmälasieni asentoa ja nostin arkin lähelle kasvojani. Hengitin hitaasti ulos nenäni kautta ja laskin paperin pöydälle. 
Vai niin oli ainoa, mitä sain sanotuksi.
”Ota vain mukaasi, ettei unohdu”, virkailija totesi. 
Sitten hän lähetti minut kotiin.
Ilmassa kipristeli ensimmäinen iltaa kohden kiristyvä halla. Hengitin syvään . Takaraivoani takoi kirjeen sisältämät lauseet. ”Hyvä Toveri JHK, puolue on huolissaan pistänyt merkille toimintanne... Täten kulttuuriministeriö on joutunut vaikeaan tilanteeseen… Täten taiteellinen osasto on päättänyt päästää teidät raskaan työnne äärestä kestolta ennalta määräämättömälle lomalle. Toivomme, että kulutatte kalliin aikanne kouluttautumalla valtiota hyödyttävään ammattiin ja opiskelemalla aatetta entistä ahkerammin.”

MARINA
Liikkeessä on jotakin rauhoittavaa. Keinumme kaikki yhdessä mytyssä, odotamme kukin omaa pientä metallinpalaamme, jonka kohdalla hypätä pois. Yritän katsoa kenkiini, mutta se on tungoksessa lähes mahdotonta. 
En saa herättää huomiota, minun täytyy käyttäytyä normaalisti. Nostan katseeni, etsin tien ulos ihmisten takkien ja harmaiden kasvojen ohi. Ohitamme entisen teatterin, nykyisin se toimii . Sitten kadut kapenevat ja täyttyvät kerrostaloilla.
Pysähdymme.
Talo on harmaa ja vettynyt. Yhdeltä parvekkeelta roikkuu tulenpunainen köynnös. Niin ei saisi olla, se on vastoin sääntöjä. Kasvi on tehnyt kuolemaa jo viikkoja, ei ole niin lämmintä kuin vuosi, kaksi sitten. Yksinäisenä se huutaa aatetta sumuisessa korttelissa. Miten rumaa. 
Raitiovaunu kääntyy rajusti vasemmalle. Se kirskuu, ihmisiä on liikaa. Puristaudun kahden miehen väliin. Kun he erkanevat minusta, saan taas hengittää. Puristan paperipinkkaa rintaani vasten. Tunnen sydämeni lyönnit kärsineiden sivujen läpi. 
Vlad antoi sen minulle. En saa hetkeksikään päästää sitä silmistäni. 




II
Herään siihen, että J nuolee korvaani. Ulkona on kuulasta. Nousen, keitän kahvia pahanmakuisista puruista ja annan J:lle eilisen ruoan jätteet. Itse en syö mitään. Rapsutan J:tä korvan takaa, laitan lakin päähäni ja lähden. 
Välttelin totuutta kauan. Roikuin toivossa, että kaikki oli vain väliaikaista. En halunnut ajatella tulevaisuutta. En suostunut myöntämään, etten ehkä koskaan enää johda orkesteria. Kuten puoluesihteeri sanoi, minun aikani oli ja meni. ”Mitä minun sitten kuuluisi tehdä?” ”Jotakin mikä edistää puolueen aatetta ja toimintaa”, vastasi virkailija. ”Ai istua kotona ja olla työttömänä?” ”Kyllä me jotakin keksimme.” Kuulen nauhan uudelleen ja uudelleen.
Toimiston ovi narisee. 

Istuin usein konserteissa. Viimeinen kerta oli keväällä. Kapellimestarina. Bartokia ja Dvorakia, hyvä valinta. 
Olin menossa tervehtimään H:ta takahuoneeseen konsertin jälkeen, kun turvamies pysäytti minut. Minua ei haluttu sinne. H kulki ohitseni ja laski katseensa. Ei vastannut tervehdykseeni. Silloin 

Pöydällä on tyhjää paperia. Viivaston saisi helposti vedettyä, jos olisi huolellinen. En kuitenkaan tee sitä. En uskalla. Ne löytäisivät sen kuitenkin, eikä minulla olisi selitystä. Ei muuta kuin se, että halusin kirjoittaa nuoteilla sen, mitä näen ja koen. Se on ammattikuntani tehtävä. 

MARINA
Olen oikeassa kulmauksessa. Tässä seisominen on minulle tuttua, suorastaan luontevaa. Minun työtäni, josta vielä tullaan kiittämään. Kukaan ei hoida tätä tehtävää niin moitteettomasti kuin minä. Joka keskiviikko ja perjantai seison ja odotan, että hän astuu vihertävän akatemian ovesta ja tulee minua kohti. 
En uskalla seisoa paikoillani kovinkaan kauaa, ettei kukaan ala ihmettelemään käytöstäni. Kävelen kahden lampputolpan päähän, katselen sillan suuntaan ja hukutan huokaukseni ohi rymistelevän raitiovaunun kolkkeeseen.
Vilkaisen kelloa. Se on kymmentä yli. 
Kävelen takaisin ja varmistan, ettei hän ole poistunut rakennuksesta minun huomaamatta. Ei ole. Kaivan kengälläni lunta, potkin sen paakkuiseksi, tiiviiksi massaksi. Kulman takaa tulee kaksi partiopukuista miestä. Käännyn ja alan kävellä rauhallisesti katua alas ja sillan yli. Viimeksi ne kysyivät paperit. En halua, että niin käy uudestaan.
Ylitän sillan. Tiukka tuuli tarttuu vaatteisiini. Se saa ilman tuntumaan entistä kylmemmältä. 
Jotakin on tapahtunut. Hän ei ole koskaan myöhässä. 



U
Sävel kiemurtelee huoneessa heti aamusta. 
Tartun paperiin sen enempää miettimättä. 
Minun on pakko kirjoittaa. Vaikka se koituisi minulle harmiksi.

MARINA
Painan pientä metallista nappia. Se tuntuu kylmältä sormeni alla. Pirinä kuuluu vaimeasti oven läpi. Kuulenko väärin, vai kaikuuko sisällä. Odotan hetken, sitten koputan. Ovikello tuntuu liian äänekkäältä. 
Hetken päästä painan uudestaan metallista nappia. Koputus on liian epäilyttävää. Tunnen naapurien katseet selässäni. Suutani kuivaa. 
Jätin paperit kotiin. Ajattelin, että näin olisi turvallisempaa. Jos joku vaikka pysäyttäisi. Minulla ei ole mitään oikeutta kävellä nuottien kanssa kaupungilla. Kukaan ei uskoisi, jos sanoisin olevani konserttimestari.
Huomaan seisseeni tasanteella jo tovin. Käännyn rappusiin ja lähden kotiin. Jotenkin olen helpottunut.



U
…

MARINA
Ne tulevat hakemaan minut. Tiedän sen. Olen odottanut jo monta päivää, mutta ne eivät tunnu tietävän, missä asun. Se on tietysti vale. Totta kai ne tietävät. Pitävät silmällä, odottavat minun tekevän virheen. Ottavan ensimmäisen askeleen. Antavan heille syyn. Kunnollisen syyn.
Tunnen heidän kostean hengityksensä niskassani. Se saa minut säpsähtelemään öisin.
Puut puskevat jo silmukoitaan. Välillä aurinko häikäisee niin, että silmät on pakko sulkea. Hengitys täyttyy katupölystä ja saa yskimään. Kevään huippu on aina niin raju. Se on paljon pahempi kuin kuulustelijoiden pimeät huoneet ja kohdennetut valot. 
Minneköhän minut viedään. Olen punninnut eri mahdollisuuksia, mielipiteeni vaihtuu päivittäin. Jos olisin ollut rohkeampi, olisin mennyt Grisan luo ja pyytänyt häntä katsomaan korteista. En ole nähnyt häntä kahteen vuoteen. 
Partituuri on pöydän päällä. En tiedä, mitä minun pitäisi tehdä. Ensimmäistä kertaa tunnen voimattomuutta, heikkoutta. Ymmärrän olevani yksin. 
Istun päivisin keittiössä puisen tuolin päällä. Viistosti ikkunaan päin niin, että näen siitä ulos, mutta minua on mahdotonta huomata muualta kuin naapuritalosta. Tiedän, että sekin pitää ottaa huomioon. Mutta en jaksa, se on kuitenkin hyödytöntä. Minulla ei ole mitään intoa paeta. Ei jaksamista monimutkaisiin suunnitelmiin.
Vlad on viety.


U
…

MARINA
Portaista kuuluu ääniä. Ne tulevat. 
En ymmärtänyt, kuinka huolimaton tuo tekoni oli. Ja nyt ne tulevat hakemaan minua. Tietysti he näkivät minut, kun kävin Vladin ovella. Miksi en tullut ajatelleeksi sitä?
En ehdi piilottaa liuskoja. Ne eivät mahdu minnekään. Jos nyt jään kiinni, kaikki on ohitse. 
Liuskat ovat minulla kädessä. 
Nyt ne avaavat oven.




III
”Toveri G, seuratkaa minua”, .
Lasken kynän pöydälle. Katson häntä ja yskäisen. 
”Tämä on käsky.”
Kuulen huolta J:n äänestä. Kurkussa roikkuu omenanpala. Yritän niellä sitä, mutta se raapii seinämiä. Aiheuttaa sisäistä verenvuotoa. 
Ensimmäistä kertaa kuukausiin ajattelen vaimoani.
Eteeni työnnetään nippu sekalaisia papereita. Nielaisen. Nuotteja. Katseeni hyppii riviltä toiselle. Huokaan mielessäni. Ne eivät ole minun.
Nainen seisoo J:n takana. Hän katsoo minua tiiviisti. Näen silmistä pelon, vaikka hän yrittää peittää sitä. 
”Sano, onko tämä sinusta musiikkia.”
Syvennyn katsomaan nuotteja. Ymmärrän olevani niskan päällä. 
”No?” J kysyy, äänestä kuultaa kireys. K huitaisee häntä kohti, käskee olla hiljaa. 
Olen orkesterin edessä, jossa kukaan ei liikahda. Tällä orkesterilla vain on aseet soittimien sijasta. Mutta ne ampuvat yhtä halukkaina kuin soittajat, valmiina aloittamaan, mikäli näytän heille ykkösen. Se alkaa ylhäältä alas, oikealla kädellä. Tiukasti. Ylhäältä alas ja pieni silmukka. Ykkönen. Kaiken aloittava tahti. 
Ajattelen omaa sävellystäni. Kaapin alla olevia liuskoja. Kuinka minä tekisin tämän paremmin.
Haluaisin nostaa katseeni ja katsoa taas naista. Tunnen hänen katseensa otsassani. Hän seuraa silmieni liikkeitä nuottipapereilla.
Siinä ei ole mitään järkeä. 
Tämä ei ole mikään sävellys. Tämä on koodi. Valtion vastaista toimintaa. Kaikki puhuvat ryhmistä, jotka ovat tiukasti tekemisissä lännen kanssa. Harjoittavat vaihtokauppaa tiedoilla, jotka kätkevät erilaisiksi koodeiksi ja kuljettavat rajojen yli. Paljon matkustelevat ihmiset ovat erityisen tarkkailun alaisina, kuten taiteilijat ja diplomaatit.
En vain ole koskaan törmännyt näihin ihmisiin. Ja nyt edessäni seisoo yksi heistä. 
Vaikka olen saanut sen selville, keskityn tutkailemaan papereita. Haluan voittaa aikaa.

MARINA
”Huono kopio Schumannista.”
Niin hän sanoo. Tuo jumalaton mies, jota sanotaan suureksi säveltäjäksi ja visionääriseksi kapellimestariksi. Näen sen hänen silmistään. Että hän nauttii tuosta vallasta yhtä paljon kuin kaikki muutkin. Hän ei ole mitenkään erilainen. Tässä maassa ei ole poikkeuksia.
Miesten ilmeet venähtävät. 
Mies tuhahtaa ja katsoo minua. Näkee silmistäni kai hämmennyksen. Tietää, ettei siinä hänen edessään, niissä papereissa ole Schumannista jälkeäkään. Ei viittausta minkäänlaiseen musiikkiin. 


IV
Ensin en ymmärtänyt, mitä tekemistä koko jutulla oli Vladin kanssa. Tuon herkän, kummallisen pojan. Ja surkean sellistin. Sitten tunnistin Vladimirin silmät tämän kummallisen Marinan katseesta. Heillä oli sama leuan linja, samat kapeat huulet. Joko he olivat sisaruksia tai rakastavaisia. Tai molempia. 
Vladimir oli surullinen tapaus. Hän tarvitsi aina apua. Hän ei tahtonut pysyä mukana. Epäilin, oliko hän koskaan saanut soittajan koulutusta. Hän tuntui soittavan aivan omalla asteikollaan. Nostin katseeni häneen. Silloin hän ymmärsi, ettei ole yksin. Minä näyttäisin hänelle, vilkaisisin ja nyökkäisin tuskin huomattavasti. Hän tietäisi, että olen hänen kanssaan, hän ei jää muiden jalkoihin. 
Pyysin takavarikoimaan nuotit. Marina halusi minusta pelastajansa. Minusta ei enää ole siihen. Käänsin hänelle selkäni. 

MARINA
… 

V
Marina päästettiin menemään, kuulin myöhemmin. Jäin mielenkiinnolla odottamaan, tulisiko hän nuottiensa kutsumana tiedustelemaan niiden perään vai ymmärtäisikö hän oman parhaansa ja pysyisi piilossa. Hänen vuokseen toivoin koko sydämestäni jälkimmäistä vaihtoehtoa. Systeemi ei armahtanut uusijaa, harvemmin ensikertalaistakaan.

Kaikessa on kyse vain vallasta. 
Valta muistuttaa minua siitä, kuinka minusta tuli kapellimestari. Valinta ei ollut minun. Ainakaan suoranaisesti. Aloitin pianonsoiton verrattain nuorena. Opettajani oli . Hän . ”Hän soittaa pianoa , mutta silmistä näen, että sisällä on kapellimestari.” Minut laitettiin kouluun heti, HJ:n suositukset laukussa. 
Erosinko itse loppujen lopuksi mitenkään puolueen muista työntekijöistä? Oliko se, mitä opettajani oli silmistä nähnyt jo neljäkymmentä vuotta sitten pienessä Novosibirskin kylässä vallanhimoa? Mikä teki minusta paremman kuin heistä?

MARINA
Nainen katsoo minua pitkään. Hän ei usko. Miksi uskoisikaan, minähän syötän hänelle valhetta valheen perään. 
”Vai ”, hän sanoo, enemmän itselleen. Nyökkään. 
Näen epäuskon hänen katseessaan, mutta se on jo asteen haaleampi. Hän on epävarma. Tiedän osuneeni oikeaan. Se sattuu aina, siksi se toimii niin hyvin.
Hän katsoo vielä kerran minuun, vilkuilee ohitseni käytävään. Sitten hän tekee minulle tilaa, juuri ja juuri, että mahdun hänen pyöreän vartalonsa ohi. Oven paukahdus kaikuu käytävässä. 
Lasken laukkuni eteisen maton päälle ja mittailen huonetta. Hengitän syvään huoneen ilmaa. Se haisee mummolta, laimealta saippualta ja vanhoilta ryysyiltä. Mieleni synkkenee. 
”En olisi uskonut”, nainen puhisi kävellessään. Lattialankku narahti. 
”Ihmiset muuttuvat”, sanon. 
Vanhuksen täytyy lähteä.



VI
En saa Marinaa mielestäni.
Haluaisin vilkaista nuotteja, mutta tiedän sen olevan liian vaarallista. Sitä paitsi se olisi turhaa, en ymmärtäisi koodista mitään. Minun pitäisi löytää Marina. Kysyä häneltä, mistä on kyse. Mitä partituurissa sanotaan.
Minulla ei ole mitään menetettävää. 

MARINA
…



U
Kävelen. Arkiston luona on hiljaista. Hengitän syvään.
Avaan oven. Nadja istuu pöydällä, nojaa taaksepäin käsivarsiinsa suu aistikkaasti auki. K polvillaan lattialla, pää sihteerin haarojen välissä. Suljen oven ja lähden takaisin. Housuissa pakotta. Ei siksi että olisin itse halunnut olla Nadjan edessä, vaan koska kyseessä oli K. K nuoli Nadjaa kuin koko systeemiä. Ja Nadja nojasi taaksepäin, antoi niskansa painua karrelle ja voihki. Hengitti raukeasti sisään ja ulos kuin isänmaa.
Tiedän tehneeni virheen. Ajattelen Marinaa. Hän ei koskaan alentuisi vastaavaan. Vaikka toisaalta, hänessä on jotakin .
Karkotan ajatukset päästäni. Minua oksettaa. 

MARINA
Vanhus ei tule enää takaisin. Ymmärsin sen tavasta, jolla hän laittoi pyyheliinansa kassiin ja .
Kerrostalo on hiljainen. Naapurit ovat vetäytyneet kuoreensa. 
Makaan kyljelläni pimeässä. Haistelen ilmaa, se on kuivaa. Maaliskuu kuivattaa aina kaiken. Yritän haistaa jotakin, vienon tuoksun, tunnistettavan vivahteen. Huoneessa haisee mummon yrttitee. Ei muuta. Yritän ajatella Vladin asuntoon. Hänen tuoksunsa, hänen olemuksensa. 
Käperryn keräksi ja painaudun lähemmäksi. Vlad kiertää kätensä ympärilleni ja puristaa minua itseään vasten. 
Vlad mumisee jotakin ja suutelee olkapäätäni. Tunnen hänen hengityksensä ihollani. Hän nukahtaa siihen, huulet vasten ihoani. En uskalla liikahtaa.



X
Sävellys on jumissa. 


U
Muisto aiemmasta arkistokäynnistä tuntuu nivusissa. Siirrän kuvan voihkivasta Nadjasta syrjään ja avaan ensimmäinen laatikon. 
Muistan vain vaivoin Vladin sukunimen. 
Selaan papereita . Pulssini tihenee. Olisiko Vladista mitään merkintää papereissa. 
Lopulta löydän hänet. Rikoksen kohdalla lukee epäilyttävän epäisänmaallinen käytös. Silmäilen dokumenttia edestakaisin, yritän löytää totuutta mielivaltaisesti tulkittujen viittausten alta. Säpsähdän kun ovi kävi. Laitan paperin paikalleen ja suljen arkiston. Otsani on hiessä. 

MARINA
Seuraan haamua. Tiedän sen, mutten hyväksy sitä. Vladia ei enää ole.

Olin viimein rohkaistunut. Aioin puhua hänelle. 
Muutama päivä myöhemmin törmäsin väkijoukkoon kotimatkallani. Aioin kiertää sen, mutta sitten huomasin Vladin. Näytti siltä, että hän oli osa tuota joukkoa. 
Tiesin, että minun pitäisi lähteä, mutten voinut jättää Vladia. Hänen kävisi huonosti. Sitten tulivat poliisit. Kun K tönäisi Vladia, näin hänen pudottavan kasan papereita, jotka oli sidottu yhteen narulla.
En ajatellut mitään, toimin kuin automatisoitu kone. Kumarruin, tartuin pinkkaan ja sujautin sen takkini alle. Vilkaisin ympärilleni, kukaan ei nähnyt tekoani. Pujahdin talojen väliin ja hyppäsin raitiovaunuun. Oli ruuhka. Sydämeni hakkasi. Puristuin kahden miehen väliin.



U
Kaikki tapahtuu yllättäen. Törmään Marinaan . 
Seisomme vastakkain. Ei tämän näin pitänyt mennä. Katson Marinan kuluneita vaatteita, kosteita huulia. Ne ovat hiukan avoinna. 
Minun pitäisi kertoa se. Sanoa, mitä näin papereissa. Vladin kansio. Se ei ole kovin paksu, mutta tarpeeksi raskauttava. 
”On kylmä. Häikäisee”, hän kuiskaa.
”Niin, pian tulee kesä.”
Olemme hetken hiljaa. Katsomme toisiamme, sitten ohi. Näkeekö kukaan meitä? Joku, jonka ei pitäisi. 
”Kiitos”, hän sanoo lopulta, kääntyy ja lähtee. 
En sano mitään.


EPILOGI
Asunto tuntuu tyhjältä ilman J:tä. 
Lattialla on useita pahvilaatikoita. Olen avannut laatikot, kaapit ja levittänyt papereita ympäri huonetta. Kuinka paljon paperia voi kapellimestarille kertyä. Partituureja toisen perään. 
Eilen lehdessä oli kritiikki sinfoniani kantaesityksestä. 
Katseeni kiinnittyy vanhaan paperipinoon, joka on paketoitu ruskealla narulla. Vladin koodi. En ole ajatellut sitä vuosiin. Unohdin, että minulla edes on se. Marina ei koskaan yrittänyt saada nuotteja käsiinsä. En nähnyt häntä tuon talven ensimmäisen päivän jälkeen. Ja pitäisikö sanoa, että syksyn viimeisen.
Sanoakseni rehellisesti asia ei ollut vaivannut minua enää aikoihin. Olin päässyt rauhaan viimeistään silloin, kun sain esiintymisluvan takaisin valtion . Sinä päivänä moni sai armahduksen. Kenties Marinakin.
Nostan nuotit ja selaan niitä hajamielisesti. Ne herättävät minussa syvälle haudatun surun. Huokaan. Mihin se poika olikaan sekaantunut. Lasken nuotit ja jatkan siivoamista. 
Hieron rasittuneita silmiäni. Kestän päivä päivältä vähemmän rasitusta. Katson huonetta peilin kautta. Kaikki on kääntynyt päälaelleen. Laatikosto, partituurit, Vladin nuotit. Pysähdyn ja tuijotan peiliä pitkään. Luen päällimmäistä paperia merkki merkiltä. 
Sisälläni kohisee orkesteri. 
Niissä on järkeä. Tartun partituuriin ja käännän sivua. En uskalla irrottaa katsettani peilistä, sillä pelkään näyn katoavan. Että olen kuvitellut kaiken ja nuotit palautuvat takaisin järjettömään sekamelskaansa. Mutta ei. 
Miksen ymmärtänyt tätä aiemmin? Partituuri onkin partituuri, kaukana koodista. Vlad varjeli sävellystään kirjoittamalla kaiken peilikuvana. Se poika oli lahjakas, lahjakkaampi kuin minä. Hän ei ollut missään tekemisissä vallankumouksellisten kanssa. Häpeä pyyhki ylitseni. Istun alas. Kaikki on suurta erehdystä. 



