
 

 

 

 

Iltarukous 

 

Se kesä oli mielettömän lämmin. Kuumuus ei antanut yöksikään periksi; lakanat tarttuivat 

hikiseen ihoon ja hiukset liimautuivat märkinä niskaan. Uni pyöri hiekanjyvinä silmissä, 

mutta ei ottanut mukaansa. 

     Suuren talon vintti pysyi lauhkeana. Äiti avasi molemmin puolin pari ikkunaa ja 

kesäyön henki puhalteli läpi koko vintin. Sinne, perimmäiseen nurkkaan, hän rakensi isän 

ja minun unikiukutteluun kyllästyneenä meille yöpuun.  

     Olimme kuin retkellä - omassa talossa. Isä luki illan hämärässä minulle uudestaan ja 

uudestaan “Sankariporsas ja Intianmeren aarre” -kirjaa. Enkä minä yhtään pelännyt. Isän 

selän takana. Ja kertoihan se melkein kuin Oskusta, omasta porsaastani. 

     Yhtenä iltana isä ehdotti, että eiköhän yllätetä äiti ja opetellaan yhdessä iltarukous. 

Sellainen oikea iltarukous. Minä vähän epäilin, että osaakohan isä, äitihän sen oli aina 

lukenut. Isä vannoi osaavansa, olihan hän jo pikkupoikana kotona Liikolassa oppinut sen 

omalta äidiltään. 

 

     “Levolle lasken, Luojani. 

      Armias, ole suojani. 

      Jos sijaltain en nousisi, 

      taivaaseen ota tykösi.” 

 

     Yhdessä laitoimme kädet ristiin ja opettelimme. Helpostihan se tarttui mieleen.  Kun 

pistän silmät kiinni, tunnen  vieläkin ohuen verhon lepatuksen ikkunassa ja kuulen 

pääskysten sirkutuksen räystään alla. 

      Isä kysyi, ymmärsinkö, mitä iltarukouksessa sanotaan. Aloin miettiä. 

Juuri kun isä oli saamaisillaan Nukkumatin takin helmasta kiinni, kysyin kirkkaalla 

äänellä: 

      - Isä, miten ne lapset rukkoilee, kenellä ei ole ommaa sikkaa?  

      - No samalla tavalla, nuku nyt.  

      - Niin, mutta, miks  pittää olla siellä sian alla? 

      - Mitä! 

      - Miks sitte pittää rukkoilla, että pääsis  sian alta pois? 

     Isä kierähti istumaan. Luulin jo, että se suuttui tai jotain. Mutta sehän nauroi niin, ettei 

saanut ääntä. Suututti. Miksei se voinu selittää, hirnu vaan, kun mikäkin hevonen. 

     Viimein isä pyyhki silmiään ja kysyi, että luulinko minä, että Taivaan isän pitäis 

pelastaa meiät Oskun, minun oman nimikkoporsaan alta? Luulinko ja luulinko, mittään 

luullu. Ittehän se just opetti, että “jos sian alta en nousisi, taivaaseen ota tykösi”…  

     Ja taas se alkoi, se hirnuminen. 
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