Hullu puutarhurinainen Ecolette
ja hänen onneton aviomiehensä
Pierre.

Hullu puutarhurinainen Ecolette ja hänen alati hilpeä miehensä Pierre elävät
jossakin Suomen sumuisella syrjäseudulla omaa pientä elämäänsä ja purkavat
kaiken tarmonsa puutarhaan, jonka koko kokoajan kasvaa. He ovat kirjaimellisesti puun ja kuoren välissä. Ecoletillä on omituisia tempauksia ja taitoja, jotka
johtuvat lapsena sairastetusta aivokalvontulehduksesta. Pierre on kotoisin
Ranskan Pyreneiltä, jossa hänen perheensä kasvatti lampaita. Pierre rakastaa
vaimoaan juuri siksi, koska tämä on niin omituinen.

18. elokuuta 2018
Hän heräsi aamulla ja muisti äkkiä missä oli.
Päästäen mielessään hiljaisen tuskan parahduksen hän nousi ylös vuoteesta ja hiipi ovesta
ulos. Silmien eteen avautui lohduton näkymä.
Syksy oli iskenyt kyntensä pihaan. Tämä tarkoittaisi loputonta kitkemistä, syyslannoituksia,
ruohonajoa, polttopuiden tekoa. Kuinka aika
riittäisi? Riittäisikö bensa? Kestäisikö sydän? Ja
mustaviinimarjatkin olivat edelleen keräämättä.
Kyyneleet valuivat hiljaa hänen oikean silmänsä
nurkasta. Silmässä oli varmaan roska. Sydämessään hän tiesi että syksyn myötä hänet
valtaisi alakulo. Valmistautuminen talveen oli
kuin myisi perunoita pilkkahintaan itseään arvostamatta. Onneksi läheiset ja ystävät olisivat
olemassa. Heille hän voisi kertoa loputtomia
juttujaan kasveista ja kissoista kunnes he kyllästyisivät ja sulkivat korvansa hänen jaarituksiltaan. Ehkä hän selviäisi taas kerran. Hetkeksi
hänet valtasi onnen tunne kun hänen mieleensä muistui kevään valo ja pienet silmut hevoskastanjan oksissa. Mutta ei. Todellisuus oli tässä. Kuivina lehtinä ja kuolleina kukkina. "Älä
ajattele tätä" hän sanoi itselleen. Olisi aika keittää teetä ja herättää aviomies aamupalalle.
Pihalla kuului palokärjen huuto. ( olisin halunnut kirjoittaa tämän ranskaksi, mutta en osaa
ranskaa niin hyvin, niin tähän voi kuvitella sellaisen ranskalaisen painotuksen)

18. elokuuta 2018

19. elokuuta 2018

He söivät ilman puhetta. Haarukoidessaan nuivia porkkanoita suuhunsa Ecoletten mieltä kalvoi edelleen epäluulo. Entä jos se mitä Pierre oli
sanonut ei pitänytkään paikkaansa. Päivällä
Pierre oli päässyt yllättämään hänet. Hän oli
odottanut hyvän aikaa silmät kiiluen myrkkypullo kädessä valmiina hyökkäämään heti kun näkisi liikettä. Hän näki sielunsa silmillä kuinka
hän nujersi vastustajansa ja tunsi olevansa
valmis taisteluun. Sitten hän kuuli kuinka Pierre
kutsui häntä taas, mutta hän ei hiiskahtanutkaan. Jospa Pierre ei löytäisi häntä. Kuului kuinka askeleet lähestyivät ja yhtä-äkkiä Pierre kumartui ja sanoi: "No täälläkö sinä taas olet. Tule
nyt pois sieltä talon alta. Ei niitä enää tänä syksynä tule. Ne ovat menneet pois." Kiukustuneena Ecolette ryömi myrkkypullo hampaissaan
pois kuistin alta ja pingersi pystyyn mulkoillen
Pierreä kiukkuisesti. "Mistä sinä sen tiedät niin
varmaksi?" Pierre oli selittänyt hänelle jotain
biologiahömppää, mutta hän sulki korvansa
selityksiltä ja marssi leuka pystyssä sisälle taloon. Hän oli varma, että kohtaisi vihollisensa
vielä joskus uudestaan. "Odottakoot vain! Typerät hevosmuurahaiset.

Ecolette heräsi sateenropinaan. Hän katseli
aitan ikkunasta pihalle ja oli tyytyväinen siitä,
että he olivat eilen ehtineet ajaa kaikki heinikot
piha-alueelta. Hän oli ajanut trimmerillä ne paikat johon ruohonleikkurilla ei päässyt ja Pierre
oli ajanut kaikki tasaiset paikat. Piha näytti taas
siistiltä ja kompostiin oli saatu täytettä. Nyt ei
enää tarvinnut haravoida kaikkia paikkoja, kun
leikkurissa oli kerääjä. He olivat tehneet työtä
neljä tuntia. Hänen takkinsa oli ollut aivan hiestä märkä ja lopussa tuntui, että hän ei jaksa
kantaa sahaa takaisin suojaan. Jalkoihin ja selkään oli koskenut saatanallisesti. Loppupäivän
he olivat kitkeneet kukkapenkkejä ja kulkukäytäviä ja karsineet pois kuivuneita kukkia. He
lopettivat työt vasta illansuussa. Päivän aikana
hän oli haaveillut ja kertonut Pierrelle mitä hän
tekisi, jos voittaisi lotossa kunnon rahasumman. Hän kutsuisi sen yhden puutarhaohjelman tyypit ja pyytäisi heitä rakentamaan talon
eteen kuistin ja kesäkeittiön, portaat saunarantaan ja huvimajan niemenkärkeen. Pierre kysyi
häneltä: "Eli sinä vain maksaisit laskun, eikä
meidän tarvitsisi tehdä mitään?" Juuri näin hän
oli ajatellut. Mutta siitä hän ei oikein välittänyt,
että kyseessä olisi ohjelma joka esitettäisiin.
Hän tunsi olonsa aina epämiellyttäväksi sellaisissa tilanteissa, eikä hän oikeasti halunnut, että
kukaan vieras tulisi pyörimään heidän pihaansa, heidän omaan paratiisiinsa.

24. elokuuta 2018

25. elokuuta 2018

Illanhämyssä Ecolette ja Pierre saapuivat maalle. Kurjet huutelivat kiukkuisesti lahdella kun
autonvalot pyyhkäisivät rantaa. Vastarannalla
paistoi valo. Naapuritkin olivat tulleet pitkästä
aikaa mökille. Pierre laittoi lyhtyihin tulet ja pisti
saunan lämpiämään.

Merde! Il pleut. Ecolette sanoi Pierrelle: Nyt
lähdetään naapuriin. Ei tässä sateessa voi tehdä
ulkohommia. Ecolette nappasi pullapussin ja
keksipaketin mukaansa ja he huristivat niemen
toiselle puolen hyvän ystävänsä Paulinen luo.

Pimeässä loppukesän illassa saunassa olisi kuin
kohdussa. Kaukana maailman melskeistä. He
olivat onnekkaita ihmisiä, ajatteli Ecolette.
Huomenna olisi tarkoituksena hakettaa viime
syksynä kaadetut puunrangat. Säätiedotus oli
kylläkin luvannut huomiselle vähän sadetta,
mutta hakettamista voisi tehdä pienessä sateessakin. Hakkeella katettaisiin vielä paljaat
polut ja pensasaluetta. Hake painuisi talven alla
tiiviisti maata vasten. Ecolette havahtui kun
Pierre astui tuvan ovesta sisään ja sanoi, että
hirvet möykkävät metsänrajassa. Oli aika mennä saunaan. ( jatko-osaa tarinalle Hullu puutarhurinainen Ecolette ja hänen enää ei niin onneton aviomiehensä Pierre. )

8. syyskuuta 2018
Illalla saunan jälkeen Ecolette ja Pierre istuivat
tuvan pöydän ääressä kuin kaksi väsähtänyttä
rehusäkkiä. He olivat aloittaneet päivän työt jo
aamuvarhain. Aamulla Ecolette oli käynyt ensitöikseen poimimassa kypsyneet karhunvadelmat aamupalalle. Tänä syksynä marjat olivat
kerrankin ehtineet kypsyä ajoissa. Päivän aikana he olivat tehneet syksyn viimeisiä istutustöitä ja lätkineet hirvikärpäsiä hengiltä. Oli hyvin
erikoista, että näitä inhottavia pirulaisia oli mätkähdellyt heidän niskaansa keskellä pihaa. Joskun niihin oli törmännyt pihan laidalla ja metsässä, mutta nyt niitä suorastaan vilisi keskellä
kukkapenkkirinnettä, eikä lähimailla ollut yhtäkään puuta, jossa ne normaalisti lymyilevät.
Tämä tarkoitti sitten sitä, että viime keväänä
pihassa oli majaillut hirviä, koska ne tiputtavat
kärpästen munat maahan silloin. Liekkö joku
hirvilehmä tullut ihailemaan ja haistelemaan
kevään ensimmäisiä kukkasia. Ecolette piti hirvistä. Hänen mielestään ne olivat huumorintajuisia eläimiä. Mutta hirvikärpäset eivät saaneet
häntä innostumaan. Näin syksyn aikana eläimiä
alkoi yleensäkin näkyä enemmän. Edellisenä
sunnuntaina pihassa oli kuljeskellut kettu.
Pierre ja Ecolette olivat katselleet sitä tuvan
ikkunasta, kun se oli etsinyt myyriä saniaisten
seasta. Pihalle oli laskeutunut myös hiirihaukka,
joka oli napannut myyrän kynsiinsä ja lentänyt
sitä syömään puunoksalle. Hyvä kun metsän
eläimet pitivät myyräkantaa kurissa kun kissat
eivät olleet paikalla. Ecolette hymyili ajatellessaan heidän kissojaan. No huomenna olisi taas
työntäyteinen päivä edessä. Viimeiset istutusten siirrot ja sipulien maahanlaitto. Sitten syksy
jatkuisikin metsätöiden ja polttopuuhommien
parissa. Ecolette joi loppuun teensä ja sanoi
Pierrelle: "Nyt tämä mummeli painuu pehkuihin". Tämä olisi viimeinen yö aitassa tänä vuonna. (Osa tarinasta hulluhko puutarhurinainen
Ecolette ja hänen armoitettu aviomiehensä
Pierre.)

15. syyskuuta 2018
Ecolette ja Papaliine olivat heränneet aamutuimaan kuin iloiset peipposet. He lähtivät heti
ulos katsomaan mitä viikon aikana oli tapahtunut. Pierre jäi tupaan kuorsaamaan autuaan
tyytyväisenä. Edellisenä iltana kun he olivat
saapuneet pimeällä Pierre oli sytytellyt kuistin
kynttilälyhtyjä ja hukannut samalla toisen kaasusytyttimen. Pierre oli etsinyt sitä kaikkialta ja
lopulta Ecolette oli hermostunut Pierren kohkaamisesta ja sanonut, että turha pilata iltaa
tällä asialla. Sytytin löytyisi aamulla kun olisi
valoisaa. Astuessaan nyt Papaliinan kanssa
kuistille Ecolette näki kadonneen sytyttimen
sievästi aseteltuna kuistin kaiteelle. Häntä alkoi
naurattaa. Paljon melua tyhjästä. Papaliine pinkaisi häntä pystyssä Ecoletin edelle ja alkoi tutkia pihaa kierrellen kukkapenkkejä ja kiviaitoja.
Sen häntä ja viikset värisivät innostuksesta ja
korvat kääntyilivät vinhasti. Ecolette katseli kasveja ja keräsi viimeisiä karhunvadelmia purkkiin. Syksy oli oikeasti tullut. Sen haistoi ilmasta
ja näki väreistä. Kaikkialla kasvoi sieniä ja närhiparvi mesoi rääkyen puiden latvoissa. Tänään
kitkettäisiin viimeiset polut ja levitettäisiin kate
niiden päälle. Toivottavasti he ehtisivät tehdä
homman ennen sadetta. (Tämä oli osa tarinasta
hullunlainen puutarhurinainen Ecolette ja hänen ah niin Armas aviomiehensä Pierre, sekä
heidän kissansa Papaliine.)

Selvennyksenä ikäänkuin akuankasta konsanaan. Robes Pierren ja Ecoletin sukunimi on
Mondieu. Robes Pierren pikkuveli ja suvun
musta lammas on Jean Pierre. Mutta hänestä
puhutaan harvoin. Hän menetti maineensa

suvun silmissä kun hän jäi kiinni oopiumikaupasta Grönlannissa. Suvun matriarkka, nyt jo
edesmennyt Eufrosyne Florence Mondieu teki
tästä syystä Jean Pierren perinnöttömäksi. Niin
ja kaikilla suvun miehillä on toisena nimenä
Pierre Eufrosyne Florancen edesmenneen
aviomiehen Pierre Custeau Mondieun mukaan,
joka toimi junarosvona Kanadassa.

15. syyskuuta 2018
Pierre ja Ecolette olivat kitkeneet puutarhapolkuja jo hyvän tovin, kun Ecolette kuuli järveltä
kuikkien roukumista. Hän kiirehti rantaan nähdäkseen kuikat ja kysyäkseen milloin he aikoisivat muuttaa etelään. Rannan tuntumassa uiskenteli kymmenen kuikkaa ja Ecoletin sydän
helähti ilosta. Kuikat kertoivat ettei heillä ollut
vielä kiire. Vedet olivat vielä lämpimiä. Todennäköisesti lähtöaika olisi lokakuun lopulla. Ecolette iloitsi siitä, että he ehtisivät vielä nähdä
monta kertaa ennen muuttomatkaa. Kuikat
jatkoivat uintiaan kohti saarien takana siirtävää
selkää ja Ecolette katseli näkyisikö alapihalla
sieniä.

Katsellessaan kanttarelleja ja tatteja Ecolette
ajatteli, että voi kun hänellä olisi nyt oma Fun-

gu. Fungulla sienten kerääminen olisi yhtä arvokas toimitus kuin hyvän teen juominen oikeanlaisesta kupista. Hän oli shamaanirummun
kautta kuullut, että suuri Fungumestari olisi
tulossa ennen joulua Ecoletin asuinkaupungin
käsityömuseoon. Hänelle oli kuullut, että Fungun kahva oli koivusta, lisäksi siinä oli hirven ja
poronluuta ja sisna oli tehty poronnahkasta.
Fungun terä olisi jousiterästä. Ecolette päätti
että hän ei päästäisi tilaisuutta käsistään, vaan
yrittäisi tavata mestarin ja hankkia mestarilta
jopa kaksi Fungua. Toisen itselleen ja toisen
lahjaksi rakkaalle sisarelleen. Tyytyväisenä
suunnitelmaansa Ecolette kumartui kitkemään
rikkaruohoja Pierren seuraksi.

30. syyskuuta 2018

15. syyskuuta 2018
No niin. Päivän työt oli tehty. Pierre oli ritarillisesti tehnyt suurimman osan töistä, koska Ecolette oli potenut ruumiillisia kiputiloja. Mutta
Ecolette oli istunut puutarhatuolissa ja viihdyttänyt Pierreä höpöttelemällä kaikenlaisia omituisia juttuja. Ilta hämärsi jo ja nyt Ecolette makasi tuvan sängyssä Papaliine peiton alla kyljessä kiinni. Pierre lämmittäisi kohta saunan.

"Ei tämä onnistu." Pierre sanoi ja veti päänsä
pois avonaiselta kaasu-uunin luukulta. Hän
sulki luukun ja käänsi kaasun pois päältä. Tätä
keinoa ei siis voisi käyttää. Puu-uunissa rätisi jo
tuli ja petrolilämmitin oli myös päällä. He olivat
sytyttäneet vielä kaasu-uunin jos siitä saisi lisälämpöä tupaan. Sisällä oli ollut lämmintä vain
seitsämän astetta kun he olivat saapuneet mökille. Ulkona oli ollut hyisen pimeää ja tuuli ulvoi
järvellä. Ecolette hytisi puu-uunin vieressä ja
odotti saunan lämpiämistä. Siellä ainakin olisi
lämmin. Ilman viileydestä huolimatta he olivat
kuitenkin nukkuneet hyvin, sillä petivaatteet oli
lämmitetty saunassa. Seuraavana aamuna he
istuivat aamupalapöydässä ja Ecolette irrotti
savustetun lampaanviulun siivusta kovaa kalvoa
ja laittoi lihaa leivän päälle. Hän puraisi leipää ja
joi vihreää teetä. Kuinka taivaalliselta se maistuikaan. Heidän poikansa Francoise oli tuonut
lihaa tullessaan töistä kotiin. Hän työskenteli
sotilaana muukalaislegioonassa Afrikassa. Ecoletin sydäntä kylmäsi ajatellessaan kuinka vaarallisen ammatin Philip oli valinnut. Äidin sydän
kantoi lasta aina mukanaan. Päivällä Pierre irrotti vesipumpun ja tyhjensi vesiletkut. Edellisenä yönä oli ollut pakkasta kolme astetta, jo-

ten oli aika siirtää koneet talvisäilöön. Ecolette
seisoi yläpihalla ja pilkkoi klapikoneella polttopuita. Sää oli hirveä. Tuuli ja vähän väliä satoi
räntää tai vettä tai rakeita. Ecoletin talvitakki
alkoi olla jo läpimärkä ja varpaat jäässä, mutta
hän ei malttanut lopettaa koska tiesi, että syysviikonloput alkoivat vähetä ja puita olisi saatava
kuivumaan ensi kesää varten ennen lumien
tuloa. Aamulla hän oli katsellut ikkunasta, kuinka orava juoksenteli pitkin alapihaa tatin kappaleet suupielessä. Orava keräsi sieniä ja vei niitä
kuivumaan puiden hankoihin talvivarastoiksi.
Ecolette oli iloinen, ettei hän ollut kerännyt sieniä pois. Nyt orava saisi niistä hyvää talviravintoa.

neet vempeleliikkeeseen ja hyllyssä oli ollut
viimeinen kappale lehtipuhaltimia. Pierre nappasi sen kainaloonsa ja he marssivat liikkeestä
ulos aurinkoiseen syyspäivään. Mökillä Ecolette
oli seistä jurmottanut kuistilla ja katsonut kun
Pierre käytti lehtipuhallinta ensimmäistä kertaa.
No ehkä siitä oli hyötyä. Nopeuttihan se pihan
puhdistamista ja aikaa jäisi enemmän muille
töille.

17. lokakuuta 2018
Pierre porhalsi pitkin pihamaata puhallin tanassa ja etsi kohtia joista voisi vielä puhaltaa lehtiä
kasaan. Hän inhosi haravoimista yli kaiken ja oli
aina yrittänyt laistaa hommasta milloin minkäkin syyn perusteella. Kolme vuotta sitten naapurin Pauline oli kertonut, että he olivat löytäneet sellaisen lehtipuhaltimen edullisesti lähikaupungin vempeleliikkeestä. Ecolette oli tapansa mukaan pistänyt hanttiin asiassa ja ollut
sitä mieltä, että pihan voisi haravoida käsin
niinkuin he olivat tehneet jo vuosikausia. Pierre
ajatteli, että jos Ecolette olisi saanut päättää,
niin hän olisi haravoinut kaiken metsää myöten
ja vain siksi, että se oli niin siistin näköistä. Ja jos
Ecolette olisi saanut vimmakohtauksen, niin
hän olisi kaaputtanut koivujen rungotkin puhtaiksi mustista kaarnapilkuista. Pierre oli kuitenkin pitänyt pintansa Ecoletin myllytyksessä
ja selviytynyt voittajana. Niimpä he olivat men-

17. lokakuuta 2018
Ecolette istui jalat sohvalla ja huusi kurkku suorana eläimellisesti karjuen. Pierre istui läpykkänsä kanssa toisella sohvalla ja kysyi mikä tuo
huuto oli. Ecolette sanoi, että hänellä oli kiljuva
nälkä ja jos Pierre ei nyt ryhtyisi tekemään ruokaa hän alkaisi syödä leipää. Eecolette oli kysynyt Pierreltä vähän aikaisemmin voisiko hän
syödä leipää ruokaa odotellessa ja Pierre oli
sanonut ei. Mutta Pierre oli vain istunut tuijotellen edelleen puhelintaan ja Ecoletin pinna oli
palanut. He olivat syöneet edellisen kerran aamulla ja nyt oli jo kello viisi iltapäivällä. Koko
päivä oli mennyt polttopuita tehdessä ja Pierre
oli puhaltanut kasoihin maahan tippuneita lehtiä. Sitten oli alkanut sataa tuhnuttaa kun he
olivat peitelleet viimeisiä puukasoja. Työt saa-

tiin tehtyä ajoissa. He olivat olleet maalla nyt
pari päivää. Tuvassa pörisi vieläkin kärpäsiä
vaikka oli jo lokakuu. Tuloiltana Pierre oli roikkunut katonrajassa ja tappanut kärpäsiä sähkömailalla. Ecolette oli pohtinut, voisikohan
niitä tarjota talitinteille evääksi. Tintit olivat koputelleet ulkona hirsiseiniin ja etsineet syötävää. Lopulta Pierre nousi sohvalta ja kysyi oliko
heillä sipuleita ja fondia ja meni tiskipöydän
ääreen. Ecolette sanoi, ettei hänellä ollut harmainta aavistustakaan asiasta. Pierhän se kokki
oli kai hän tietää mitä keittiössä on. Ecolette
istui edelleen sohvalla varpaitaan heilutellen ja
pohti, että ensi keväänä hän istuttaisi uuden
puun ystävänsä muistolle. Tiskipöydän luota
kuului rytmikäs veitsenkilkutus ja pannussa
sihisi voi.

19. lokakuuta 2018
Ecolette heräsi yöllä siihen, että oli kuumissaan.
Pimeässä hän nousi sängystä ja meni juomaan
vettä. Ikkunoista näkyi miljoonittain tähtiä. Yö
oli kirkas ja kuu oli jo mennyt mailleen. Ecolette
ei malttanut heti palata vuoteeseen vaan hän
meni sohvalle istumaan ja katselemaan taivaalle. Pierren hengitys kuului rauhallisena ja Ecolette ajatteli, että Pierren nuha alkoi olla jo ohi.
Ecolette istui ja tunsi olevansa yhtä maailmankaikkeuden kanssa katsellessaan taivaalta välkkyviä valoja ja hänen sielussaan alkoi soida
kaunis musiikki. Hän oli pikkiriikkinen osa tätä
universumia omalla omituisella tavallaan ja
hänen mielensä valtasi kiitollisuus siitä, että sai
olla olemassa. Edellispäivänä he olivat käyneet
naapurikylässä ostamassa ruokaa ja puutarhatarvikkeita. He tapasivat pitkästä aikaa myös
Ecoletin rakkaan nuoruudenystävän Matildan
Ecoletin isosiskon Isabellan luona. Tapaaminen
oli ollut riemukas. He olivat istuneet juomassa
teetä ja syöneet herkullisia Isabellan leipomia
kinuskileivoksia. He olivat puhuneet kaikesta
mahdollisesta ikäänkuin olisivat viimeksi tavanneet edellispäivänä. Oli olemassa ystävyyksiä

joissa sielujen sukulaisuus on niin vahva, etteivät vuodet pysty niitä murtamaan. He olivat
muistelleet poismenneitä ystäviään sydämessään pieni suru. He olivat myös pohtineet mitä
tulevaisuus toisi tullessaan. Ecolette ja Matilda
olivat nuorena suunnitelleet, että sitten kun he
olisivat vanhoja, niin he asuisivat jossakin talossa ja hoitaisivat kissoja ja olisivat höperöitä.
Heille ei silloin vielä tullut mieleen, että mukana
olisivat vanhoilla päivillä myös aviomiehet. Ecoletia nauratti ajatus siitä kuinka he neljästään
köpöttelisivät aamuisin torille ostamaan päivällistarvikkeita. Pierre ja Joacim istuisivat kauppahallin päätypenkillä katsellen maailmanmenoa
ja jutellen muiden ukkojen kanssa päivän politiikasta ja he tekisivät ruokaostoksia tutkien
tarkkaan ruokien laatua ja hintoja ja pohtivat
olisiko parempi ostaa kaalia vai perunoita. Ecolette hymähti ajatuksilleen. Taivaalla näkyi tähdenlento.

19. lokakuuta 2018
Ecolette ja Pierre tarvitsivat polttopuita. Heidän
hyvä ystävänsä Marcel asui naapuritilalla ja tuli
kaatamaan pihasta muutaman keskenkasvuisen havu- ja lehtipuun. Ehkä tuo määrä riittäisi
seuraavaan syksyyn kun oikein niukasti polttaisi, ajatteli Ecolette. Hänellä ja Pierrellä ei ollut
paljon kokemusta puiden kaatamisesta, joten
Marcelin osaaminen oli heille korvaamattomaksi avuksi. Täällä maalla saattoi edellen luottaa
naapuriapuun. Ecolette muisti ensitapaamisensa Marcelin kanssa. Hän oli ollut Pauliinen
mummon luona kesätyttönä kun hänen vanhempansa olivat töissä kaupungissa. Marcelin
perhe oli vastikään muuttanut naapuriin ja Paulinen eno keksi, että Ecolet ja Marcel voisivat
olla leikkitovereita samanikäisinä vesseleinä.
Ecolette muisti kuinka hän riekkui hevonpuomin päällä ja esitti kaikki mahdolliset trapetsitemppunsa Marcelille. Hän muisti aina
Marcelin ilmeen kun Marcel seisoi puomin vieressä ja katsoi häntä pitkään hämmästynyt
ilme kasvoillaan ja pinkaisi sisälle tupaan. Ecolettia nauratti nyt. Hän oli tapansa mukaan ollut
tuolloin hieman ylivilkas. Ehkä hän oli ollut sellainen abcd-lapsi, mutta rauhoittunut onneksi
vanhemmiten.

20. lokakuuta 2018
Ecolet heräsi ja katsoi ikkunasta ulos. Talvi oli
saapunut yöllä ja se seisoi tien päässä odottamassa hymisten samalla ainaista talvilauluaan.
Katot olivat jo kuurassa ja ulkomittari pakkasen
puolella. Tämä olisi viimeinen päivä maalla.
Heidän kesänsä omassa paratiisissa oli ohi.
Ecolet vilkuttii Talvelle iloisesti ja Talvi hyrähti
takaisin. Ecolet kääntyi kannoillaan ja meni sytyttämään uuniin tulet. Päivästä tulisi kiireinen.
Syödessään aamupalaa Pierre ja Ecolet keskustelivat suunnitelmistaan. Oli aika palata arkeen
ja töihin. Arkielämässä Pierre ja Ecolet olivat
vallankumoustaistelijoita ja nyt heidän määräpaikkansa oli Etelä-Amerikassa. Tarkempaa
kohdetta he eivät vielä tienneet. He tapaisivat
Buenos Airesin lentokentällä yhteyshenkilönsä
Maria Theresa Constanza Esmeralda Parasolin
(kutsumanimeltä Essu), joka antaisi heille tarkemmat toimintaohjeet. Pierre ja Ecolet olivat
päätyneet hiukan erikoisiin ammatteihinsa sattumalta tehdessään haastattelumatkoja Perun
intiaanikyliin. He olivat koulutukseltaan antropologeja ja olivat saaneet Ranskan akatemialta
tutkimusapurahan intiaanitutkimusta varten.
Eräällä haastattelumatkalla he olivat törmänneet vuoristosisseihin ja saadakseen pitää henkensä he olivat suostuneet toimimaan vaķoojina. Sissipäällikkö sanoi, että tehtävä oli kuin
luotu heitä varten. Kukaan ei osaisi epäillä jokseenkin pöljää avioparia, jossa puolisot olivat
melko omituisia ja vaikuttivat olevan koko ajan
pihalla kaikesta mitä ympärillä tapahtuu. Itseasiassa ensimmäisen keikan jälkeen Pierre ja
Ecolette huomasivat pärjäävänsä työssä ihan
kohtuullisesti ja koska he saivat palata aina
kesäajaksi mökilleen, heillä ei ollut mitään tätä
työtä vastaan. Toisekseen he olivat kyllästyneet
kilpailemaan toisten tutkijoiden kanssa akatemian mitättömistä apurahoista. (Katkelma teoksesta hullu puutarhurinainen Ecolette ja hänen hipahtava aviomiehensä Pierre. Sarja jää
toistaiseksi tauolle, koska Pierre ja Ecolette ovat
talviajan taajuusalueiden tavoittamattomissa.
Sarja jatkuu taas keväällä 2019 uusin jaksoin.

22. joulukuuta 2018
Vihdoinkin perillä! Pierre ja Ecolette olivat saapuneet Havanalaiseen pikkukylään ja saaneet
vuokrattua hotellihuoneen joululomansa ajaksi.
Pierre istui hotellihuoneen parvekkeella ryystäen olutta ja kuunteli kuinka Ecolette hihkui ja
lauloi kylvyssä epävireisesti jotain populaaribiisiä. He olivat taivaltaneet viikkotolkulla sademetsässä etsimässä jälkiä kadonneesta ihmeapinasta. Peitetarinana oli, että he esittäisivät eurooppalaisia turisteja, jotka ovat kuvaamassa perhosia luonnontieteellistä tutkimustaan varten. Siihen oli helppo uskoa, koska
Pierreä kutsuttiin kotipuolessa Siperian neroksi.
Ecolette sai statistin roolin toimia lähinnä tavaroiden kantajana. Etsintäreissu ei ollut aivan
turha. He olivat löytäneet eläimen karvoja ja
sontapalleroita parin puun juurelta, mutta eläin
itse oli pysynyt heiltä piilossa. Todennäköisesti
eläin näki heidät ja tiesi heidän liikeistään hyvin.
Eräänä sateisena päivänä kun he olivat epätoivoissaan pystyttäneet telttaa viidakkoon oli
jokin otus ampunut Ecoletia suurella pähkinällä
otsaan. Ecolette oli suuttunut ja kiroillut lahjakkaasti liukastellessaan niljakkailla metsärinteillä
ja läiskinyt äkäisenä moskiittoja naamaltaan
yrittäessään juosta otuksen perään joka oksat

kahahtaen oli hävinnyt viidakkoon. Ecoletin
mitta alkoi olla täysi ja otsaan kasvoi sarvi. Hän
oli ajatellut, että näitä vakoojan hommia tehdään jossakin muualla kuin luojan hylkäämässä
viidakossa. Pierre taas oli ollut oikein elementissään ja hän oli selittänyt Ecoletille vähän väliä
kaikista viidakon öttiäisistä mitä ne olivat ja niin
edelleen. Ecolette oli ollut kuuntelevinaan
Pierreä lasittunut ilme silmissään ja toivoi, että
salama iskisi Pierreen, jotta tämä lopettaisi löpisemisen. He olivat saaneet tämän tehtävän
kansainväliseltä luonnonsuojelujärjestöltä, joka
halusi selvittää millaisia toimia tarvitaan mikäli
näitä ihmeapinoita alueelta löytyy. Tärkeää oli
se, että paikalliset eivät tiedä kartoituksen tekemisestä. Ecolet oli ihmetellyt miten kukaan
tästä tietäisi, koska he eivät koko aikana olleet
törmänneet yhteenkään ihmiseen. Kuka hullu
tänne viidakkoon edes haluaisi tulla, paitsi se
typerä ikivanha Attenborough vai mikä se nyt
oli? Matka oli nyt kuitenkin onnellisesti takana
ja he olivat välittäneet löytämänsä tiedot
eteenpäin. Pierre veti syvään henkeä, siemaisi
Köpä-olutta ja katseli alhaalla näkyviä jouluikkunoita. Joulu oli kaikkialla samanlainen. Ihmiset touhusivat ja ilman täytti odotuksen tunne.
Pierre ajatteli heidän jouluja kotona ja muisteli
montako kertaa kissat olivat kaataneet joulukuusen. Hän hymyili kun Ecolette tuli parvekkeelle ja sanoi: Seitsämän kertaa. Ja hyvää joulua kultaseni. (Joulujakso tarinasta Riemastunut
Pierre ja hänen skeptinen aviovaimonsa Ecolette Etelä-Amerikassa. ) Toimitus toivottaa oikein
hyvää joulua kaikille. Sarja jatkuu keväällä 2019
kun Pierre ja Ecolette palaavat takaisin kotiin
maaseudulle.

2. huhtikuuta 2019
Huhut kertovat, että Pierre ja Ecolette olisivat
palaamassa Eurooppaan. Ilmeisesti he pääsivät viime tipassa karkuun columbialaisilta ganstereilta ja saivat turvapaikan Ranskan suurlähetystöstä. Heidät lähetetään takaisin rahtilaivalla
miehistöksi naamioituneina ja matka kestää
ainakin kuukauden. Ecoletille on kuulema ollut
pienoisia vaikeuksia merenkulun kanssa ja hän
on kärsinyt matkapahoinvoinnista. Pierre taas
on sopeutunut joukkoon hyvin. Hän pelailee
vapaavuoroillaan muun miehistön kanssa canastaa ja juo rommia. Lisäksi yksi albatrossi
heitti Ecolettia mädällä kalalla päin naamaa,
kun Ecolette suuttui sille kun lintu sonti juuri
puhtaaksipestylle laivankannelle ja Ecolette
huitaisi lintua luudan varrella. No toivotaan,
että matka etenisi muutoin ongelmitta. Tässä
Pierre ja Ecolette ovat asianmukaisin päähinein
varustettuna vierailulla kapteenin hytissä ihan
matkan alkuvaiheessa.

18. huhtikuuta 2019
Pierre ja Ecolette olivat palanneet. Ecolette oli
taloa lämmittäessään kerännyt ikkunoista vironneita kärpäsiä ja päättänyt tehdä niistä illalliseksi piirakkaa. Talvikuukausina kun he olivat
olleet peitetehtävissä Amazonin viidakossa Ecolette oli ihastunut paikallisten intiaanien tarjoamaan kärpäspiirakkaan, jonka ohjeen hän oli
pyytänyt itselleen. Jostakin
ihmeen syystä
Pierre ei piirakasta pitänyt ja Ecolette ihmetteli
asiaa. Pierren ja Ecoletin kissat olivat jääneet
karanteeniin. Nanoux oli ilmaissut asiasta eriävän mielipiteensä, mutta ei auttanut. Sataman
tullipäällikkö oli ollut vankkumaton päätöksessään. Viikon päästä he voisivat noutaa tytöt
kotiin. Paluumatka oli ollut rankka. He olivat
työskennelleet koko matkan muiden merimies-

ten kanssa ja selvinneet ilman kahnauksia.
Satamasta päästyään kotimatka oli aluksi sujunut hyvin. Mutta kun he saapuivat kotitiensä
päähän, heitä odotti kauhea yllätys. Tiellä oli
lunta puolireiteen! Edes Marcelin traktori ei
voisi viedä heitä kotiin. Ecolette soitti Pauliinelle
ja pyysi häneltä lainaksi pulkkaa. Pierrellä oli
ollut varuilta oma pulkka mukana. He lastasivat
tavarat pulkkiin ja aloittivat matkan kotia kohti.
Lumi oli upottavaa ja märkää. Paulinesta tuntui,
että hänen sydämensä kääntyy ympäri kun hän
puoliksi konttasi ja ryömi lumihangessa ja yritti
olla uppoamatta lumeen. Pierre keksi käyttää
pulkkaa kelkan tavoin ja istui toisen polven varassa pulkassa ja lykki toisella jalalla pulkkaa
eteenpäin. Heillä meni kolme tuntia viimeisen
välimatkan kulkemiseen, joka ei ollut kuin kilometrin! Kun he pääsivät perille Pierre ja Ecolette
heittivät läpimärät kengät ja sukat kuistin kaiteelle ja kuivattelivat varpaitaan tovin auringossa. Mutta nyt kaikki oli hyvin. Talo lämpesi ja
Ecolette alkoi vaivata piirakkataikinaa. Hän pääsisi paistohommiin heti kun Pierre olisi käynyt
avaamassa kaasuhanat.

18. toukokuuta 2019

19. toukokuuta 2019

Merde! Pierre ja Ecolette heräsivät aamulla
häikäisevään kevätpäivään ja söivät aamiaisen
kuistilla. Sitten he lähtivät joka-aamuiselle puutarhakierrokselleen. Äkkiä Pierre pysähtyi nauhuspenkin kohdalla ja kysyi Ecoletilta mitä hän
oli kaivanut penkissä. Ecolette sanoi, että penkkiin ei oltu koskettu lannoituksen jälkeen ja tuli
katsomaan mitä Pierre tarkoitti. Ecolette tajusi
heti mistä oli kyse. Hirvi oli käynyt tutkimassa
heidän kukkapenkkinsä. Jälkiä löytyi kolmesta
eri penkistä. Ilmeisesti hirvi oli kuullut Pierren ja
Ecoletin hienosta puutarhasta ja se oli päättänyt tulla siihen tutustumaan yön rauhaisina
tunteina. No hirvi ei kuitenkaan ollut löytänyt
sieltä mitään syötävää ja oli jättänyt jälkeensä
kuistin viereen haisevan lätäkön. Ecolette muisti, että heillähän oli riistakamera rantapolulla.
Olisiko hirven vierailu tallentunut siihen? Pierre
sanoi, että kamera oli suunnattu järvelle mutta
hän haki sen kuitenkin ja he katsoivat mitä siltä
löytyi. Oli käynyt juuri niinkuin näissä tarinoissa
käy. Hirvi oli kulkenut pihaan kameran takaa ja
kamerassa ei näkynyt mitään.

Ecolette istui yksin aamiaispöydässä mökin
terassilla ja nautti huimaavasta kevätaamusta.
Pierre nukkui, eikä Ecolette halunnut häiritä
hänen untaan. Edellisenä yönä olivat tulleet
eurovision laulukilpailut. He olivat kuunnelleet
niitä ensin yhdessä, mutta kun Ecolette alkoi
olla nukuksissa Pierre oli päättänyt siirtyä autoon kuuntelemaan kilpailujen tuloksia. Hän
olikin sitten innostunut kilpailuista niin, että oli
muutaman miestä väkevämmän nautittuaan
tullut iloisesti vislaillen nukkumaan. Ecolette oli
herännyt möykkään ja luonut Pierreen hiukan
paheksuvia katseita. Aamulla Ecolette oli herännyt ja päättänyt nauttia aamupalansa yksin
jotta hänen ei tarvitsisi kuunnella omituisia
selostuksia laulukilpailuista, joiden nykyisestä
pisteenlaskusta hän ei enää ymmärtänyt mitään. Nyt hän nautti omassa pihapiirissä käytävästä laulukilpailuista. Kyseessä oli lähinnä kuorolaulantaosuus, johon ottivat osaa paikalliset
peipot, rastaat, västäräkit, kirviset, korpit, lokit,
sorsat ja muut lintuset. Mahtuipa joukkoon
mukaan myös kimalaisten oma kuoro. Esitys
oli suorastaan huikea ja se pääsisi varmasti
jatkoon myös ensi vuoden kisoihin.

25. huhtikuuta 2020
Pierre ja Ecolette olivat toivottomia. He olivat
etsineet koronalepakoita jo viikon eikä yhtäkään ollut löytynyt. Maailmassa vallitsi epätoivo
kun lepakoiden levittämä tauti oli yltynyt pandemiaksi ja kaatoi ihmisiä kumoon kuin keilapallo keiloja. He olivat matkustaneet maalle heti
kun ensimmäiset tautitapaukset Ranskassa oli
todettu. Mukaansa he olivat ottaneet muonaa,
kaksi rullaa vessapaperia ja kolme kanisteria
petrolia, sitä vähemmän haisevaa laatua. Ecolette oli halunnut vielä pullapitkon. Pierre oli
ostanut olutta.
Ecolette oli kuullut, että kun
koronalepakoita keittää ja lisää keitinveteen
salaisia ainesosia saa tinktuuraa, joka tekee
vastutuskykyiseksi taudille. Heillä oli jopa ruiskut valmiina jolla tinktuura ruiskutettaisiin suoneen. Mutta lepakoita ei tuntunut löytyvän. Sen
sijaan taivaalla lenteli sysimusta korppi joka
tarkkaili Pierren ja Ecoletin omituisia puuhia.
Juuri sillä hetkellä Ecolette tuli persaus edellä
ulos rumpuputkesta ja pudisteli rapaa päästään. Sieltä ei löytynyt jälkeäkään lepakoista.

Korppi raakaisi kuin todetakseen "Hulluja nuo
gallialaiset". Pihaan oli tullut myös mustarastas, joka pää kallellaan istua nakotti hevoskastanjan oksalla ja tuijotti tiiviisti Ecoletin viuhuvia
käsiä siinä toivossa, että käsistä lentelevän ravan joukossa olisi mehevä toukka. Mutta se
näytti olevan vain rapaa. Samalla hetkellä Pierre
katsahti metsänreunaan jossa hän näki valtavan suuren mustan palokärjen, joka hyppeli
ylöspäin pitkin kelopuuta etsien hevosmuurahaisia. "Mustia lintuja" ajatteli Pierre. Onko
maailmanloppu nyt käsillä.
Heillä oli vielä
muutama paikka tutkimatta. Pierre sanoi:"
Mennään aamulla Paulinen savusaunaan. Saunan vintillä on takuuvarmasti lepakoita." Ecolette nyökkäsi ja sanoi: "Mutta nyt minä haluan
pullaa."

19. heinäkuuta 2020
Bon jour. Nyt on liljojen aika Pierren ja Ecoletten puutarhassa, joten jaan teidän kanssanne
tätä iloa. Pierre ja Ecolette ovat tällä hetkellä
työmatkalla jossakin päiväntasaajan eteläpuolella, joten olen luvannut hoitaa heidän puutarhaansa ja kissoja. Minä olen Pierren ja Ecoletten
vanha ystävä Merde Botagerie.

Pierre ja Ecolette kertoivat minulle joskus, että
he eivät ole erityisemmin halunneet keskittyä
johonkin tiettyyn kasvilajiin tai väriin puutarhassaan, joten kaikki kasvit ja värit saavat elää
ja kasvaa siellä keskenään. Vuosien varrella
näitä liljoja on kertynyt sinne tänne. Osa niistä
on jo kukkinut ja osa odottaa vielä vuoroaan.
Minusta tämä puutarha edustaa hyvin Pierreä
ja Ecoletteä. Se on yhtä suvaitsevainen ja elämäniloinen ja täynnä yllätyksiä. Tänä vuonna
Pierrellä ja Ecolettellä on myös juhlavuosi ja
juhlavuosisata. Kymmenen vuotta sitten heidän
uusi kesämökkinsä valmistui ja sata vuotta sitten Ecoletten suku osti tämän maapaikan itselleen. Sittemmin Ecoletten vanhemmat muuttivat Ranskaan, mutta siteet tähän paikkaan ovat
säilyneet vahvana. Ja mikäpä olisi parempi kukka edustamaan tämän paikan ja Ranskan välistä
yhteyttä kuin lilja. Mutta nyt kiiruhdan takaisin
puutarhaan ja jatketaan tarinointia toisen kerran. Hyvää päivänjatkoa.

6. marraskuuta 2020
Pierre oli tuijottanut seinää niin kauan, että
hänen silmänsä muistuttivat neliöitä. " Kyllä sen
tableautelevisiön saa hyvin mahtumaan työhön
kun tauluja nostaa kätönräjään". Ecolette kat-
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nkin harmittti, että siinä ei ollut salttaviilareita.

Mutta nytt oli joulu, elli nyt sai luva
an

otella ja unoh
htaa arjen kokonaan.
kanssa irro

unaisia jou
uluamaryllikssiä.
Ecole
et ei näin
n
Pu
jo
oulun aikaan
n oikein välittänyt punaisesta. Pu-na
ainen sohva
atyynyjen ka
ausi oli päätttynyt muu-ta
ama viikko sitten.
s
Hän ttoivoi, että vielä
v
nupul-la
aan olevista kukista tulisi valkoisia
a. Tämä olii
vä
ähän sama kuin säätilla ulkona. Joka
J
toinen
n
pä
äivä satoi lunta ja jok
ka toinen pä
äivä se sulii
po
ois. Eli siitä lumesta jok
ko piti tai ei pitänyt. Lu-mettomina
m
p
päivinä
ei tarvinnut paljjoa vaatetta
a
ku
un lähti salille ja lumissina päivinä
ä piti pukea
a
en
nemmän päälle.
Ku
ukissa oli sama
s
juttu..
Eccolet ei koskaan oikein
n tuntenut olevan
o
sinutt
pu
unaisten ku
ukkien kanssa. Se oli vähän
v
sama
a
assia kuin söisi makaron
nilaatikkoa sinapilla
s
taii
ke
etsupilla.

No nyt joulua
aatto oli siis jo käsillä. Riisipuurosta
a
aista al dente -puuroa, mutta
m
kuten
n
olli tullut sella
Frrancoise mainitsi, niin
n eihän sen
n tarvinnutt
maistuakkaan
m
n kuin kan
nelille ja sokerille.
s
Aamupalapö
A
öydässä oli m
myös kinkku
ua. Francoi-se
e oli saanu
ut kinkun jo
oululahjaksii teurastaja
a
Micheliltä.
M
Pö
örrix ja Nan
noux istuivatt ruokapöy-dä
än tuoleilla vesi kielellä
ä ja silmät napillaan ja
a
od
dottivat om
mia kinkkup
paloja. Fran
ncoise kielsii
an
ntamasta kiinkkua kisso
oille, koska se oli niille
e
liian suolaista
a. Mutta kisssat eivät kertta kaikkiaan
n
uostuneet syömään
s
m
mitään muu
uta. Niimpä
ä
su
Eccolette tarjo
osi Pörrixille
e ja Nanou
uxille pienett
kinkunmurusset. Pörrix riiemastui ja tahtoi kink-ua vielä lisää
ä ja katsoa n
napitti Ecole
ette suoraan
n
ku
silmiin korvatt eteenpäin kääntyneenä. Ecolette
e
jä
äi aina alaky
ynteen kisssojen kanssa. Hän ottii
to
oisen murussen ja tarjossi sitä kissalle joka nap-pa
asi sen Ecolletten sormista tassulla
a huitaisten..
Pö
örrix ei pöljjämäisestä u
ulkomuodosstaan huoli-matta
m
ollut mikään
m
tyhm
mä eläin. Se osasi juok--

suttaa Pie
erre ja Eco
oletteä ihan
n omien ta
arpeidensa mukaan.
m

Pierre oli aa
atonaattona
a leiponut le
eipää ja tehn
nyt
sinappia. Jo
ouluaattona
a he paistaissivat poron ja
laittaisivat valmiit
v
joulu
ulaatikot uun
niin. Ecoletten
suosikki olli ehdottom
masti aurapu
unajuurilaatikko.

Siihe
en ei tarvitttu mukaan
n muuta ku
uin

salaatti, niiin jouluaterria oli valmiis.
Ecolettte
tiesi, että poro
p
aiheutttaisi perheessä kaaokse
en.
Sen tuoksu
u jo ennen uuniin
u
laitto
oa villitsisi kisk
sat ja he jo
outuisivat su
uoriutumaan
n jouluateria
an
valmisteluissta hämmässtyttävän ak
ktiivisen kisssalauman kesskellä. Tilanne saatiin ra
auhoittumaa
an
yleensä niin
n, että kisso
oille annettiin pienet palat
poronlihaa Sitten kun ateria olisi pöydässä,
p
ollisi
pöydässä myös
m
joukk
ko kissoja, jotka
j
vahtiv
vat
poropaistia
a ja jokaista suuhun me
enevää haarrukan ojennu
usta.
Siih
hen oli jo niin totuttu.
Pöytä kate
ettiin yleensä niin, että ihmiset oliv
vat
yhdellä puo
olen pöytää ja ruuat kesskellä ja kisssojen paikka oli pöydän
n toisella la
aidalla. Kisssat
tiesivät om
man paikkan
nsa, joten se
en suuremp
pia
hämminkejjä ei syntyny
yt ja ilman muuta ne saivat osansa
a paistista. Jaettu ilo on yhteine
en
ilo.
Täm
mä joulu olissi varmaan viimeinen
v
jo
oulu jonka he
h viettäisiv
vät kolmesttaan kissoje
en
kanssa.

Jos hyvin kävisi
k
ensi jouluna heitä

olisi neljä ih
hmistä ja kuusi kissaa.

