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»Še dobro, da ste dali tudi vzorec urina.«
Ovalni obraz zdravnika, ki sedi za pisalno mizo, izraža resnost
in treznost. Temni okvir njegovih očal še bolj poudari modro,
skoraj tridimenzionalno silnost njegovega pogleda.
»Tole …« zajeclja. »Za tole je potrebne malce več izkušenosti.
Kontaktiral sem kolege v Kotki in Helsinkih. Rekli so
pravzaprav isto, kar smo tukaj ugotovili tudi mi. Tudi če bi
vam ga vzeli takrat, ko ste prišli na zadnji posvet, ne bi mogli
narediti nič. Kako se počutite?«
Skomignem z rameni. Povem mu vse, kar sem zaupal
zdravniku že na zadnjem obisku, in naštejem najnovejše
simptome. Vse se je začelo z nenadno, hudo slabostjo in
bruhanjem, ki me je dobesedno vrglo iz tira. Potem se je zdelo,
da se mi je stanje umirilo, vendar to ni trajalo dolgo. Včasih
me obide taka omotica, da me skrbi, da bom omedlel. Pogosto
imam napade kašlja. Od stresa prebedim vse noči. Ko končno
zaspim, me tlačijo nočne more. Včasih imam tako močne
glavobole, da imam občutek, kot da me nekdo z nožem drega
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za očmi. Grlo imam neprestano suho. Spet se je pojavila slabost,
ki me zagrabi brez vsakega opozorila.
In vse to se dogaja ravno zdaj, ko se moje podjetje končno
pripravlja na najpomembnejši čas v letu, na največji izziv, ki
sem ga kdaj doživel v tem kratkem času, odkar obstajam.
»Razumem,« prikima zdravnik. »Razumem.«
Ne rečem nič. On naredi premor, preden spregovori. »Tole
nima nobene zveze z vztrajnimi in zapletenimi simptomi gripe,
kakor smo mislili sprva. Brez vzorca urina morda sploh ne bi
nikoli ugotovili, kaj je narobe. Iz vzorca smo lahko razbrali
marsikaj in prav to nas je spodbudilo, da smo opravili preiskavo
z magnetno resonanco. Izvidi so nam dali precej boljšo sliko
o tem, kaj se dogaja. Veste, ledvice, jetra in trebušna slinavka
– torej vaši najpomembnejši notranji organi – so v izredno
slabem stanju. Iz tistega, kar ste nam povedali, lahko sklepamo,
da je močno ogroženo tudi vaše osrednje živčevje. Poleg tega ste
morda doživeli še možganske poškodbe. Vse to je neposredna
posledica zastrupitve, na katero je pokazal vzorec vašega urina.
Stopnja toksičnosti – torej količina strupa v vašem sistemu – je
tako močna, da bi lahko pokončala nilskega konja. To, da zdajle
kljub temu sedite tu pred mano in še vedno hodite v službo, je
po moji oceni posledica dejstva, da je zastrupljanje trajalo daljše
obdobje v smislu, da se je strup imel čas nalagati v vašem telesu.
Nekako ste se navadili nanj.«
V trebuhu dobim občutek, kot da padam, kot da se nekaj v
meni odtrga in prileti v mrzlo brezno spodaj. Ta občutek traja
nekaj sekund. Nato mine. Sedim na stolu nasproti zdravnika.
Pomislim, da je torek zjutraj in da bom kmalu na poti v službo.
Bral sem zgodbe o tem, kako neverjetno trezno se odzovejo
ljudje v požaru ali kako jih ne zagrabi panika, potem ko jih
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nekdo ustreli, čeprav močno krvavijo. Sedim tam in pogledam
zdravnika v oči. Lahko bi tudi čakal na avtobus.
»Omenili ste, da se ukvarjate z gobami,« reče zdravnik.
»Matsutake niso strupene,« odgovorim. »In kmalu jih bomo
začeli nabirati.«
»Matsutake?«
Ne vem, kje začeti.
Odločim se, da povem krajšo verzijo: ko sva živela v
Helsinkih, je moja žena delala v menzi, jaz pa kot prodajni
referent. Pred tremi leti in pol je recesija ogrozila najini delovni
mesti in približno v istem času sva se oba znašla na cesti. Takrat
so v Hamini – tako kot v številnih drugih manjših finskih
mestih – obupano iskali novo trgovsko dejavnost, s katero bi
oživili prazno pristanišče in premostili težave zaradi nedavnega
zaprtja papirnice. Bila sva na nekaj kratkih pogajanjih, si
zagotovila velikodušno subvencijo za zagonska podjetja,
skorajda brez stroškov pridobila dovoljenja in delavce, ki so
dobro poznali okoliške gozdove in kraje. Prodala sva svoje
enosobno stanovanje v predmestju Helsinkov ter za isti denar
kupila hišo v Hamini in majhen, iz steklenih vlaken izdelan
čoln, ki sva ga lahko privezala na pomol, oddaljen komaj
sedemdeset metrov od najinega poštnega nabiralnika.
Najina poslovna ideja je bila preprosta: matsutake – gobe, ki
rastejo v borovih gozdovih.
Japonci so nori nanje in v finskih gozdovih jih je na pretek.
Japonci so bili za kilogram gob v zgodnji rastoči fazi
pripravljeni odšteti do tisoč evrov. Severno in vzhodno od
Hamine so se raztezali gozdovi, kjer rastejo te gobe dobesedno
na vsakem koraku. V Hamini sva imela primerne obrate,
sušilnico, pakirnico, hladilnico in zaposlene. Na višku sezone
smo v Tokio pošiljali vsak teden novo pošiljko.
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Zajeti moram sapo. Zdi se, da zdravnik o nečem razmišlja.
»Kaj pa drugače, vaš življenjski slog?«
»Moj življenjski slog?«
»Vaša prehrana, koliko se rekreirate, takšne stvari.«
Povem mu, da jem dobro in da imam zdrav apetit. Odkar
sem spoznal Taino, si niti enkrat nisem skuhal sam, in od tega
je že več kot sedem let. Tainine jedi niso takšne, kjer čajna žlička
pireja iz zelene zavrženo strmi v krožnik z eno samcato vejico
pšenične trave. Osnovne sestavine, ki jih uporablja, so smetana,
sol, maslo, različne vrste sirov in ogromno svinjine. Taina dobro
kuha že od nekdaj. To se mi tudi pozna okoli pasu. Tehtam kar
24 kilogramov več kot takrat, ko sva se spoznala.
Taina se po drugi strani ni zredila; morda zato, ker je višje
postave kot jaz in že od nekdaj daje vtis, da tekmuje v dviganju
uteži. Nasploh je v vrhunski telesni kondiciji. To je mišljeno v
najbolj prijaznem pomenu besede: ima čvrsta in polna stegna.
Njena ramena so široka, roke pa močne, vendar ni možata; ima
plosk trebuh. Kadar koli vidim slike ženskih bodybuilderk,
ki niso porjavele in groteskne, pomislim na Taino. Poleg tega
se ukvarja tudi s športom; hodi v telovadnico, na aerobiko,
in odkar sva se preselila sem, tudi veslati na morje. Včasih jo
skušam dohajati, čeprav se to dogaja vse redkeje.
Ne vem, zakaj govorim tako hitro, s takim zanosom in zakaj
sem se tako razgovoril o Taini. Zdravniku bom vsak čas povedal
še njene mere in to skoraj do centimetra natančno.
Ker se zdi, da je zdravnik svoj zdravilni pogled usmeril
drugam, ga nato vprašam, kaj bova ukrenila glede tega.
Zdravnik me pogleda, kot da je ravno spoznal, da sploh nisem
poslušal, kaj je govoril. Opazim, da se njegove oči za očali
zdrznejo.
- 12 -
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»Nič,« reče. »Nič ne moreva narediti.«
V sobi je toliko sonca in pridiha poletja, da ga moram
pogledati s priprtimi očmi.
»Oprostite,« reče. »Morda nisem bil dovolj jasen. Ne moremo
zagotovo ugotoviti, katere vrste strup je vzrok za vaše težave. Zdi
se, da gre za kombinacijo različnih vrst naravnih toksinov. In
sodeč po vaših simptomih in opisu, ki ste ga podali, se zdi, da je
obsežnost vaše zastrupitve – s toksikološkega vidika – posledica
kombinacije daljše izpostavljenosti in izredno visoke stopnje
tolerance. Če bi bil to tipičen primer oz. enkratna zastrupitev,
bi imeli na voljo več ukrepov – lahko bi vam dali protistrup.
Toda v vašem primeru se žal bojim, da nimamo kaj narediti.
Nobeno zdravilo ni tako učinkovito, da bi se vaše telo vrnilo
v normalno stanje ali da bi spremenilo … kako naj se izrazim
… smer tega potovanja. Samo za vprašanje časa gre, kdaj bodo
telesne funkcije začele ena za drugo odpovedovati. Žal mi je,
toda vaše stanje bo nedvomno vodilo v smrt.«
Svetloba poletnega dne, ki se zliva skozi okno, samo še bolj
poudari nezaslišanost njegove zadnje besede. Ta beseda je
gotovo neumestna. Gotovo sem na napačnem kraju. Sem sem
prišel zaradi preproste gripe, si rečem, z nekaj krči v trebuhu
in občasno omotico. Od njega hočem slišati, da moram samo
počivati in jemati antibiotike; ali v najslabšem primeru, da bom
moral na izpiranje želodca. Da si bom nato opomogel in se
vrnil k …
»Ta položaj bi lahko primerjal z bolnikom, ki ima raka na
trebušni slinavki ali cirozo jeter,« nadaljuje zdravnik. »Ko ključni
organ enkrat preseže svoje zmogljivosti, se nikoli več ne vrne v
normalno stanje in se dejansko iztroši. Pravzaprav izgori, dokler
končno ne ugasne kot sveča. Enostavno nimamo kaj. Presaditev
- 13 -
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ne pride v poštev. Poškodovani so tudi sosednji organi, zato
tudi ti ne bi mogli podpreti novega organa. Po mojem mnenju
bi se pravzaprav zgodilo ravno obratno: verjetno bi povzročili
anomalije tudi v novem organu. Še več, v vašem primeru se zdi,
da so čisto vsi organi v enaki fazi degeneracije. Dobra plat tega
je, da se morda prav zaradi tega počutite relativno dobro – kot
protiutež groze, če me razumete.«
Pogledam zdravnika. Njegova glava komaj opazno prikima.
»Vse je seveda relativno,« reče.
Zdravnik sedi za svojo mizo. Tu bo sedel do konca dne,
potem spet jutri in naslednji teden in tako naprej. To je močna
misel in trenutek kasneje razumem, zakaj se mi je utrnila.
»Kako …?« začnem. Posveti se mi, da je to vprašanje, ki ga
postaviš samo enkrat v življenju. »Kako … kdaj … ali naj …?
Koliko časa še imam?«
Zdravnik, ki bo pomagal reševati življenja vsaj še desetletje,
preden se bo upokojil za naslednjih deset, morda dvajset let, je
nenadoma videti mrk.
»Sodeč po kombinaciji vseh dejavnikov,« začne, »nekaj dni
ali največ par tednov.«
Najprej me zagrabi, da bi zakričal ali zavpil. Nato me zagrabi,
da bi skočil pokonci in nekaj udaril. Potem me spet obide
slabost. Pogoltnem.
»Ne razumem, kako je to mogoče.«
»Gre za kombinacijo vsega, kar …«
»Ne mislim tega.«
»Razumem.«
Oba obmolkneva.
Zdi se, kot da se poletje spremeni v jesen, zimo, pomlad in
nato spet nazaj v poletje. Zdravnik me vprašujoče ošine, medtem
- 14 -
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ko se igra z modrim dokumentom na svoji mizi, na katerem
je z velikimi tiskanimi črkami napisano moje ime: JAAKKO
MIKAEL KAUNIS-MAA. ŠTEVILKA ZDRAVSTVENEGA
ZAVAROVANJA 081178-073H.
»Ali imate kakšne želje?«
Gotovo sem videti zmeden, kajti zdravnik pojasni svoje
vprašanje. »Krizno intervencijo? Psihiatrično pomoč? Hospic
ali negovalko na domu? Protibolečinska zdravila? Pomirjevala?«
Priznati moram, da še nikoli prej nisem razmišljal o teh
stvareh. Svojega časa nisem ravno posvečal praktičnim vidikom
svojih zadnjih dni, če me razumete. Vedel sem, da se smrt oglasi
samo enkrat v življenju, zato bi morda moral vložiti več truda
v to. Toda vedno sem se izogibal te teme in vsega, kar je bilo
povezano z njo. Zdaj razumem, kako mogočna je. Pomembna
vprašanja, pomembne odločitve. Zadnjih sedem let sem vse
pomembne odločitve vedno sprejemal s svojo ženo, od selitve iz
Helsinkov v Hamino, od mondenosti do matsutak.
»Govoriti moram z ženo.«
Ko slišim samega sebe, vem, da je to edina stvar, ki jo lahko
naredim: govoriti moram z njo. Potem bom vedel vse, kar je
treba vedeti.
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Asfalt je tako vroč, da se zdi, kot da se kadi iz njega in da
migeta. Veter je očitno pozabil, da je njegova naloga ustvarjati
sapico. Vse okrog mene je tako zeleno in zrak tako zadušljiv,
da imam občutek, da sem se pogreznil v kopel gostega maha.
Zgrabim potni telefon v roki. Ne vem, zakaj; nikogar ne bom
poklical. Ljudem take sorte stvari ne poveš po telefonu. S
preznojene kože odlepim majico, vendar se skoraj takoj spet
prilepi nazaj.
Sedem v avto, vžgem motor in nastavim klimo na najbolj
intenzivno hlajenje. Volan v mojih rokah se zdi vlažen in
mlahav. Če imam občutek, da sem miren samo zato, ker sem še
vedno v šoku, mi to ta trenutek ustreza.
Z bolnišničnega parkirišča zavijem levo. To je najkrajša pot.
Toda najprej potrebujem nekaj minut, da zberem svoje misli.
Najini poslovni prostori se nahajajo na drugi strani
vpadljivega vodnega stolpa v predmestju Hevoshaka. Peljem
se daleč naprej do Salmenvirte, dokler cesta to omogoča, nato
zavijem levo in vozim ob obali v smeri proti Savilahtiju. Med
- 16 -
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drevesi in hišami se lesketa gladina policijsko modrega morja.
Nekdo popravlja vrsto že tako ali tako brezhibno položenih
vrtnih tlakovcev; ženska s plapolajočimi lasmi se vrača s tržnice,
pred seboj ima na kolesu polno košaro špecerije. Ura je pet do
enajstih. Tipičen dopoldan v mestu Hamina.
Prispem v Mannerheimintie in zavijem levo. Iz
Mullinkoskentieja zopet zavijem levo proti Teollisuuskatuju.
Predmestje Hevoshaka je majhno, vendar ima osupljivo veliko
razglednih točk. Tu so podjetja in bivališča vseh velikosti in
oblik – od samostojnih hiš do stanovanjskih blokov, od kioskov
s hitro hrano do gospodarskih skladišč.
Najino podjetje se nahaja v rjavkasto rumeni, enonadstropni
stavbi z majhnim prostorom za natovarjanje na enem koncu
ter savno in teraso na drugi. Na dvorišču pred poslopjem ne
vidim Taininega avta. Morda je še vedno doma ali v mestu na
kosilu. To ni zanjo nič neobičajnega. Jaz pa po drugi strani ne
maram hoditi domov sredi delovnika. To poruši moj notranji
ritem. Veliko lažje in bolj strukturirano je, če si čez dan v službi,
zvečer pa prideš domov. Na ta način to dvoje ostane ločeno:
delaš samo v službi in doma se potem počutiš bolj domače.
Na dvorišču obrnem avto in se odpeljem proti Pappilansaariju.
Telefon imam v naročju med nogami.
Za Hamino dostikrat rečejo, da je krožno mesto. Ampak to
v resnici velja samo za središče mesta, torej za mestno hišo in
ulice neposredno okoli nje. Ostale ulice so prav tako oglate kot
v drugih mestih.
Na tržnici je živahno.
Poleg stojnic z domačimi izdelki lahko na tem mestu opaziš
tudi kramo, ki jo prodajajo na vsaki poletni tržnici v naši deželi:
sladkarije iz sladkega korena, pretirano drage bombažne brisače
- 17 -
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za savno ali oprijeto spodnje perilo v škatlah po deset, dvajset
ali sto kosov.
Včasih pomislim na smrt, toda razmišljati o njej je skoraj
nemogoče – zlasti o svoji smrti. Naslednjo sekundo že
razmišljam o nečem povsem drugačnem: o današnjih nakupih
in poslovnih opravkih.
Po nekaj minutah pridem do mostu čez ožino Pappilansalmi.
Hamina je majhno mesto, razpršeno po otokih, polotokih in
resavi v zaselkih s par hišami. Morje steguje svoje lovke med hiše
in njihove stanovalce ter grabi modre predele zelene pokrajine.
Iz daljave zagledam Tainin vinsko rdeči hyundai. Sčasoma
opazim, da je za njim parkirana črna sijoča corolla. Videti
je, kot da je bila ravno oprana. Precej pred najinim dovozom
zapeljem ob rob ceste in ugasnem motor.
Je Taina omenila, da se bo oglasil Petri?
Taina včasih ostane doma in preizkuša nove recepte, Petri
pa ji pomaga. Petri je bil prvi od najinih delavcev, ki sva ga
zaposlila za polni delovni čas. Pozna vse naše stroje in opremo
in popraviti zna vse, kar mu pride pod roke. Poleg tega pozna
tudi čisto vse ceste, vsak hrib in kotanjo v gozdu petdeset
kilometrov naokrog. Prav tako nama pomaga reševati različne
logistične težave.
Prav, si mislim, ko stopim iz avta, Petriju bom rekel, naj
se vrne v pisarno, češ da se čistilni mehanizem noče prižgati.
Nečesa se bom že domislil. Nato bom posedel Taino na zofo
in ji povedal … Ne vem, kaj ji bom povedal. Toda lahko ste
prepričani, da se mi ne bo treba ničesar izmisliti.
Najina hiša je zadnja na koncu vedno ožje gramozne ceste.
Fasada, ki je živo rumene barve, gleda na ulico; za hišo je
- 18 -
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razkošen vrt, ki ga krasijo grmovnice črnega ribeza in stare
cvetlične grede, ki se spuščajo navzdol proti trstičju in ločju ob
obali. Na sredi vrta je deset kvadratnih metrov velika terasa,
kjer lahko sediš in v miru gledaš morje.
Povzpnem se po stopnicah do vhodnih vrat. Zadnje tedne
imam neprestano občutek, da sem brez sape. Mislil sem, da
je to povezano z gripo, da je morda bronhitis ali v najslabšem
primeru pljučnica. Roko položim na ograjo in za trenutek
postanem. V tistem trenutku zaslišim zvok bližajočega se
hidroplana.
Bogati ruski turisti so kupili ogromno trdnjavo in zajeten del
obalnega pasu, in poleg jaht, zasidranih na njihovih zasebnih
pomolih, imajo mnogi izmed njih tudi svoja letala. S temi
stvarmi potem zganjajo hrup in nekaj poletij kalijo mir, nato
pa se naveličajo in vse skupaj dajo na prodaj. Tako ogromne vile
je seveda nemogoče prodati, hidroplane pa še toliko manj. V
starajoči se skupnosti, ki jo pesti velika brezposelnost, pač težko
najdeš milijonarje, ki brez pomislekov sežejo v žep.
Hidroplan leti bliže.
Ograja se mi nenadoma zdi mrzla. Odmaknem roko, odprem
vrata in glasno pozdravim. Nihče mi ne odgovori. Morda sta
v kuhinji. Sprehodim se po hodniku na drugo stran hiše, kjer
se nahaja kuhinja. Lesene deske na tleh škripljejo pod mojimi
koraki.
Kuhinja je prazna, vse je brezhibno. Na štedilniku ni nobenih
brbotajočih loncev ali ponev in v zraku nobenega vonja po
hrani. Pulti so prazni in tako čisti, da se kar svetijo. Zavpijem
Tainino ime.
Hidroplan pokašljuje točno nad hišo in hrup uduši moj glas.
Premaknem se proti zadnjim vratom, jih odprem in stopim
- 19 -
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na vrhnjo stopnico. Hidroplan utiša zvok odpiranja vrat – in
nepazljiv zvok, ki mi uide iz ust.
Terasa se ziba.
Morda se pa zibam jaz.
Ne, gotovo se ziba terasa.
Čeprav hidroplan zabuči, ko na toplem modrem nebu
nad mano zavije drugam, moji izostreni čuti dobro vidijo in
slišijo škripanje poceni kovinskih ležalnikov, drgnjenje tkanine
rdeče-belo črtastih blazin ene ob drugo s sintetičnimi vzkliki,
kolesa nemškega plinskega žara, ki se po milimeter naenkrat
prestavljajo proti robu terase, vrtno gugalnico na levi strani, ki
se nemirno premika z ene na drugo stran, in cvetlične lončke
geranij, ki so videti, kot da se bodo vsak čas pognali v sprint.
Petri leži na ležalniku tako, da so podplati njegovih stopal
obrnjeni proti hiši in gledajo mene. Njegov vrat v nenaravnem
položaju visi nazaj čez rob ležalnika. Morje gleda od zgoraj
navzdol – pod pogojem, da so njegove oči seveda odprte. Ne
vem, ali je to sploh mogoče. Taina namreč daje vse od sebe, da
bi imel oči neprestano zaprte.
Taina mi kaže hrbet. Širok hrbet se lesketa od potu in njeni
polni, močni ritnici se svetita kot zardela lica. Petrija jaha, kot da
bi se na konju skušala povzpeti na goro: njena stopala so trdno
postavljena na tla terase, medtem ko njeni boki poskakujejo,
spodbujajo konja, da ji da vse, kar ima. Pogled je občudovanja
vreden. Tainin obraz je obrnjen proti nebu. Morda pa celo
gledava isti hidroplan.
Tempo postaja vse hitrejši, čeprav ne vem, ali telo sploh
lahko prenese takšen napor.
Zagledam železno palico, ki je naslonjena na vrtno uto.
V tistem trenutku mi postane slabo. Val slabosti je tako
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