PROLOGI
Itäinen Keski-Eurooppa 1953
Minut armahdettiin koska olen säveltäjä. Kapellimestari, tarkemmin sanoen. Ainakin itselleni haluan toistaa olevani nimenomaan kapellimestari. Etten unohda sitä. Täällä asiat unohtuvat niin helposti. Yksinkertaisimmatkin. Vain päivittäiset asiat pysyvät mielessä toistuvuutensa vuoksi. Musiikki ei ole yksi niistä. Sitä täällä ei ole.
Heillä on aina ollut koukeroinen suhde musiikkiin. 
En tiedä, kuulenko enää koskaan Dvorákia, Bártokia, Rimsky-Korsakovia tai HJ:ää. Pääsenkö enää koskaan . Saanko pidellä tahtipuikkoa.
Ennen olin varma, että musiikki määrää ihmisten kohtalon. Nyt tiedän, että se on valtakunnan puoluesihteeri. Ja että mikä tahansa voi muuttua minä hetkenä hyvänsä.
Kaikki on avoinna.












	ALLEGRO CON MOLTO

Saavuimme leirille aamulla. 
Koirat kuristivat itseään kiristyneitä ketjuja vasten. Nämä koirat olivat kasvatuksella pilattuja, hyppäävät heti ihmisen nähtyään. Ihmisen, jolla ei ole oikeaa merkkiä rintapielessä. 
Minua lähestyi sinitakkinen korpraali.
”Koira pois”, mies sanoi.
””, sanoin.
Mies murahti vastaukseksi, nyökkäsi ja viittoi minua jatkamaan. 
Sain pitää sen. Kiristin otetta hihnasta. T tapitti pienillä silmillään kahlekoiria.

Minulla ei ollut muuta kuin koirani. 

Missään ei ole niin valkoista yötä ja mustaa päivää kuin täällä. 

Minut sijoitettiin C:n H:ksi. Olin kai onnekas. 

Kun istuin yksin, T jaloissani pienessä komerossa ahtaasti tuolin ja pöydän välissä ymmärsin, ettei minulla ollut siellä muuta tekemistä kuin säveltää. 
Koska paperia säännösteltiin, minun piti suunnitella kaikki huolellisesti. Kohta kohdalta. Otin . 
Ennen kuin uskalsin vetää ensimmäistäkään viivaa etsin hyvän piilon, josta papereitani ei löydettäisi. (MISSÄ PIILO ON?).
Itse vedetyt nuottiviivastot sopivat hyvin tilanteeseen.

Avasin oven. Nadja istui pöydällä, nojasi taaksepäin käsivarsiinsa suu aistikkaasti auki. K polvillaan lattialla, pää sihteerin haarojen välissä. Suljin oven ja lähdin takaisin. Housuissa pakotti. 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.
Minua oksetti. 

”Miten minun oletetaan hoitavan tämä asia?”
”Teet niin kuin siinä sanotaan. Come é scritto, vai miten teillä päin sanotaan”, mies röhötti ja niisti turpeaa nenäänsä.
Niin. Come é scritto. Tietenkin. Nyökkäsin ja lähdin. En ollut varma, mitä hän sillä oikein tarkoitti.


”Sain tiedon H:n kaupunginosassa tapahtuneesta pidätyksestä. H. Natalja H. Syntynyt vuonna 1921. Tunnetteko hänet?”
Pudistin päätäni.
”Minulla ei ole vaimoa.”
Mies katsahti kädessä olevaa paperia.
”Niin, saisimme sen kuitenkin selville ennemmin tai myöhemmin”, hän mumisi ja rustasi siihen jotakin. Sitten hän vinkkasi minua poistumaan. Kumarruin kevyesti ja lähdin ovea kohti.
”Kunhan tarkistin”, mies hymyili.




NAINEN
Talo on harmaa, 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. 

Ei ollut hänen syynsä, etten minä sietänyt lapsia. Ei hän sitä olisi voinut tietää. Raukkaparka, valitsi väärin kuten aina. Ammattinsa, asuinkaupunkinsa, kotimaansa. 
En halunnut niitä, likaisia paidanrinnuksia, pulleita pikkukäsiä, jotka ovat alati hikiset ja tahmaiset. 
Raitiovaunu kääntyy rajusti vasemmalle. Se kirskuu, ihmisiä on liikaa. Puristaudun kahden miehen väliin. Kun he erkanevat minusta, saan taas hengittää. 













	VIVACE

MIES
Leirillä huomasin ajattelevani yhä useammin alkua. Sitä, 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 leirin muista työntekijöistä? Oliko se, mitä opettajani oli silmistä nähnyt jo neljäkymmentä vuotta sitten pienessä Novosibirskin kylässä vallanhimoa? 
Mikä teki minusta paremman kuin heistä?


”Mitä mieltä olette näppäilystä?”
”Anteeksi, mistä?”
”Näppäilystä.”
”Miksi minun pitäisi olla siitä jotakin mieltä.”
”Mutta, tehän olette säveltäjä.”
En vieläkään nähnyt yhteyttä.
”Toveri X, tehän olette ylitarkastaja. Kertokaahan, mitä mieltä olette K:sta?”
”Miten järjetön kysymys!” X tuhahti.
”Sitähän minäkin.”

Onko musiikilla muisti? Voiko säveliin tallettaa todisteet kaikesta, mitä tapahtuu ympärilläni? 


NAINEN
Vlad vietiin huhtikuussa. Kesken työmatkan. Olin varma, että se oli virhe. Luulin, että he hakevat ihmiset kotoaan, järjestelmällisesti. Mutta ei. Niistä ei koskaan tiedä.



MIES
Heräsin siihen, että J nuoli korvaani. 
Aamu aamulta se heräsi aikaisemmin. Leirielämä teki sen levottomaksi. 
Rapsutin sitä korvan takaa. Jos se vain ymmärtäisi, kuinka tärkeä se on minulle. Kuinka pidän sen läsnäoloa, lämmintä paksua turkkia jalkaani vasten lähes elinehtona täällä kylmässä rakennusrytäkässä selviytymiselle. 
Jostain aavistan, ettei se elä kauaa. Sen hermoja ei ole luotu leirioloihin.

Yöllä heräsin siihen, että kuulin musiikkia. Se soi kaikkialla. Sinfoniani. En uskaltanut sytyttää valoja, joku olisi voinut nähdä ne. Vetää tilille seuraavana päivänä. Painauduin vain tiukemmin kovan patjani uumeniin ja leikin, ettei mitään kummallista olisi meneillään. Musiikki ei lakannut. Olin hiestä märkä. 

”Mitä sinä nyt?”
G työnsi minulle pinkkaa ja mumisi.
”Siinä, raportit, Toveri K.”
Hän punasteli, hikoili ja ryki. Kun hän oli sulkemassa ovea, hän yhtäkkiä painoi päänsä ja kuiskasi.
”Pinon loppuosassa, H:n ja HJ:n dokumenttien välissä.”
Sitten hän sulki oven. Selailin hetken aikaa papereita ja esitin kiinnostunutta. Kumarruin rapsuttamaan H:ta. Sain sen ulisemaan mielihyvästä. 
Tyhjiä, sileitä, täydellisiä nuottipapereita. Minua varten. Mistä ihmeestä ne tiesivät, että olin jatkanut säveltämistä? Tarkastin piiloni. Siellä ne olivat, koskematta aivan kun olin ne sinne viimeksi jättänyt. Kenellekään en ollut kertonut sinfoniastani. Miten he voivat tietää?
Hivelin nuottipaperin pehmeää pintaa. Pieni hymynkare puhkesi poskeeni. Ensiluokkaista, tällaista paperia saisi vain kaupungin parhaista liikkeistä. Myhäilin salaa itsekseni. Vaikka instrumentit ja frakki oli takavarikoitu, ammattiylpeyteeni ei ollut kajottu. Se oli heidän ulottumattomissa.
Samalla takaraivoani kolkutti huoli. Tieto siitä, että mikään ei tulisi ilmaiseksi, mitä joutuisin tekemään vastapalvelukseksi.

NAINEN
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.
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 kolmeen kuukauteen. 
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.

NAINEN
Portaista kuuluu ääniä. Ne tulevat. En ehdi piilottaa liuskoja. Ne eivät mahdu minnekään. 
Liuskat ovat minulla kädessä. Nyt ne avaavat oven.






	ALLEGRETTO CON SPRIRITO

Vladimir 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. 

”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. Vaikka olen saanut sen selville, keskityn tutkailemaan papereita. Haluan voittaa aikaa.

NAINEN
”Huono kopio Schumannista.”
Niin hän sanoo. Tuo jumalaton mies, jota sanotaan suureksi säveltäjäksi. 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. 
Hän tuhahtaa ja katsoo minua. Näkee silmistäni kai hämmennyksen. Tietää, ettei siinä hänen edessään, niissä papereissa ole Schumannista jälkeäkään. Ei viittausta minkäänlaiseen musiikkiin. 


	PRESTO CON FUOCO – FINALE

Vladimir oli surullinen tapaus. Näin hänet vain kerran orkesterivuosien jälkeen. 
Hän ei ollut tunnistaa minua. Valta ja leirielämä olivat muuttaneet ulkonäköäni. Vasta kun hän näki käsieni liikkeen kun huitaisin vartijaa tuomaan Vladimirin luokseni, näin hänen katseessaan tunnistamisen pilkahduksen. 
En voinut tehdä asialle mitään. Hänet oli jo tuomittu. Kuten kai meidät kaikki, valtio ei tee tällaisissa asioissa virheitä, ainakaan omaksi tappiokseen. Siviilien kylläkin.

Tunnistin Vladimirin silmät tämän kummallisen Veronikan katseesta. Heillä oli sama leuan linja, samat kapeat huulet. Joko he olivat sisaruksia tai rakastavaisia. Tai molempia. 
”Lienee parempi, jos takavarikoin nuotit ja vien ne Toveri H:lle”, tokaisin ja napautin nuotit yhdellä päättävällä liikkeellä siistiksi pinoksi. 
H ja Y nyökyttelivät hyväksymisen merkiksi. 
”Mikäli apuani ei enää tarvita…” aloitin, ja sain kenraalilta luvan poistua. Vilkaisin vielä kerran Veronikaa ja näin, että hän ei olisi halunnut minun lähtevän. Hän halusi minusta pelastajansa. Käänsin hänelle selkäni.

Veronika 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. 





EPILOGI
Kun pääsin leiriltä, yritin etsiä Veronikaa käsiini. Leirin papereissa ei ollut hänestä merkintää. Yritin ensimmäisten vuosien ajan tiedustella varovaisesti tuttaviltani, jos nimi olisi heille tuttu. Lopulta en enää uskaltanut. Hänestä ei tiennyt kukaan. Häntä ei ollut.
Minulle jäi hänen nuottinsa.
Katsoin niitä. Ymmärsin, että ne kertoivat paljon paremmin sen, mitä minä olin lähtenyt etsimään omalla sävellykselläni. Tämä minun olisi pitänyt esittää, ei omaa, pirun sävellystäni.
Pääsin johtamaan Jh:ta. Konsertin lopuksi luokseni tuli . 
Vuonna -62 minä poltin nuotit.

