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Marjo Lanérin novelleissa ollaan inhimillisyyden puolella, mikä tekee lukijalle hyvää

Marjo Lanér on kirjoittanut toisen novellikokoelmansa. Kuva: Pia Paananen
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Hospoti pomiloi, niin se mummo jupisi, laittoi kolmella sormella rintaansakin ristin merkin, kirjoittaa outokumpulainen Marjo
Lanér (s. 1970) toisen novellikokoelmansa niminovellissa. Se kertoo koskettavan tunnelmoivasti minäkertojan
ortodoksimummon kuolemasta.

Hospoti sisältää enimmäkseen realistisia, arkipuheisia novelleja, joita maustavat välillä itäsavolainen murre ja slangi. Tyyli on
suoraa, selkeäsanaista ja sujuvasti kirjoitettua. Ensimmäisessä osiossa novellin perusrakenteeseen kuuluva käänne ja yllätys jää
puuttumaan, mutta myöhemmin tilanne korjautuu.

Sen jälkeen kertoo riipaisevasti ja vähäeleisesti muistisairaasta Marjutista ja tämän omaishoitaja Ekistä. Hetket kertoo puolestaan
ALSia sairastavasta minäkertojan isästä: Minun kuoleva karhuni, jonka pitäisi nyt viime työkseen opettaa minut korjaamaan tämä
kuolema.



HAVAINNOT ovat tarkkoja ja myötätunto on syrjäytettyjen puolella: Jaana kertoo roskiksia dyykkaavasta äidistä, joka sanoo
lapsilleen olleensa lenkillä. Avohaava on koskettava kuvaus avioeroavasta Jonista, jonka koti tyhjenee lapsista ja tavaroista: Hän
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NÄYTÄ LISÄÄ

LUITKO JO NÄMÄ?
ISYYn hallituksen puheenjohtaja Sami Tanskanen, 26, koki "järjestöherätyksen" lukiolaisena muttei arvannut päätyvänsä
ylioppilaskunta-aktiiviksi - "Maisterivaiheessa huomasin, että täällä voi tehdä muutakin kiinnostavaa kuin gradua"

Pulaa on nyt moottorikelkoista, sähköpyöristä ja ajoasusteista - Jokikoneen toimitusjohtaja Veli-Pekka Halonen:
"Kaikista kallein kauppa on tekemätön kauppa"

Tanskasen perhe hakee Niittylahteen rakentuvaan taloon klassista ja luonnonläheistä tyyliä: "Se on inspiroivaa, että
kaikki valinnat saa tehdä alusta alkaen itse"

odottaa turtumusta ja pölyä, jotka peittäisivät hänet tähän, hävittäisivät jäljet, ettei häntä koskaan ollutkaan. Uudet aamut vuotavat
avohaavana. Ei ole enää meitä.

Hereillä kertoo syvästä masennuksesta, joka painaa minäkertojan viikkokausiksi sänkyyn, mutta lopussa pilkahtaa toivo: Mä voin
lähteä ulos tuosta ovesta, mennä kauppaan, tai istumaan puiston penkille. Mä voin, jos mä haluan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yhteys on tiukka, keskitetty ja traaginen novelli minäkertojasta, joka haluaa päättää päivänsä suden puremaan päästäkseen
kuolleen puolisonsa luokse.

Sama taivas on lyyrisen kaunissanainen ja lohdullinen novelli siitä, kuinka kaksikymppinen minäkertoja on vapautunut
lapsuutensa ankarasta ja rankaisevasta, kasvatuksen tuottamasta jumalakuvasta. Nyt on toisin: armollinen ja rakastava Jumala
löytyy vihdoin: Tiedät että sinun jumalasi kuulee ajatuksesi, hyväksyy sinut, rakastaa luomaansa olentoa, antaa anteeksi. Hän ei
tuomitse, vartioi, syytä, pelottele ja vaadi rangaistuksia. Hän ei erottele, arvostele, valikoi ja katso toisaalle.

Sinun on teoksen järkyttävin novelli minäkertojasta, joka joutuu synnyttämään hartaasti odottamansa lapsen siten, että tämä on
kuollut kohtuun. Loppu on itkettävä: Kuulen miten hän itkee rinnoilleni, haluaa äidin syliin, nukahtaa hyräilyyn. Kulta minä tulen,
läpi lainehtivan ja vaahtoavan veden ja aamun ensimmäisen valon. Älä itke enää, en jätä sinua koskaan. Tästedes olen sinun.

Ajoittaisesta epätasaisuudestaan huolimatta Hospoti on syvästi inhimillinen ja sellaisena hyvää tekevä teos.


