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Hei Leo!
En tiedä muistatko kirjoittaneesi tätä, mutta teit tämän kirjeen yhdeksännen
luokan keväällä koulussa. Osallistuit tällä teoksella koululaisten kirjoituskilpailuun
Saima Harmajan juhlavuoden kunniaksi. Sinun oli vaikea keksiä, miten aloittaa.
Meluisalla äidinkielentunnilla olosuhteet kirjoittamiseen eivät olleet suotuisimmat.
Lopulta sait kuitenkin kiinni ideasta.
Mitä sinulle kuuluu? Oletko vieläkin se sama kesän lapsi, joka rakastaa
kotikaupunkiaan Helsinkiä, sen ihmisiä sekä eläimiä yli kaiken? Etkö vieläkään
jaksaisi nousta aamuisin etkä pukeutua siististi, kun lähdet ulos? Pidätkö vieläkin
matkustamisesta ja erityisesti Italiasta? Oletko vielä se sama tunteellinen ja herkkä
poika, joka saattoi puhjeta kyyneliin kuunnellessaan laulua tai katsoessaan
koripalloa? Puolustatko vieläkin heikompia ja kannatat vihreitä sekä vasemmistoa?
Oletko se sama urheiluhullu, joka äidin kielloista huolimatta katsoi jalkapalloa
yömyöhään? Nyt sinua ei välttämättä kiellä enää kukaan. Asut ehkä omassa
asunnossa jossain päin Helsinkiä. Tätä epäilen kyllä vähän, olethan sinä aina ollut
sellainen mammanpoika. Lukion olet luultavammin suorittanut. Hyvin arvosanoin
– epäilemättä – mikäli olet jaksanut opiskella samalla tasolla kuin peruskoulussa.
Missä sinä nyt opiskelet, mahdollisesti, en tiedä. 15-vuotiaana sinulla ei ollut
ajatustakaan tulevaisuudestasi. Vahvoja aineitasi koulussa ovat olleet
matematiikka, suomi ja muut kielet sekä historia. Toivottavasti olet jotain näistä
taidoista päässyt hyödyntämään.Kahdeksannella luokalla huomasit, että osaat kirjoittaa hyviä tekstejä ja
nautit
niiden tekemisestä. Tämän kirjeen tehdessäsi, eli vuoden 2013 keväällä haaveilit,
että voisit joskus elättää itsesi kirjoittamalla, ehkä tekemällä runoja tai romaaneja,
toisaalta myös laulunsanoitukset kiehtoivat sinua. Kuuntelit paljon suomalaista
rap-musiikkia, koska pidit suomen kielestä ja erikoisista vertauskuvista, mitä
kappaleissa esiintyi paljon. Ehdoton suosikkisi oli roihuvuorelainen Asa, joka

käsitteli kappaleissaan niin yhteiskunnan ongelmia kuin iloisiakin asioita. Koetit
kovasti samaistua häneen. Ihailit hänen ajatuksiaan ja mietit, miten joku voi
käyttää suomen kieltä niin runsaasti. Pohdit varsin usein kaukaisia ja
masentaviakin aiheita. Yleisimpiä taisivat olla kuolema, ikuisuus ja yksinäisyys.
Nämä aiheet ilmeistyivät aina mieleesi täysin yhtäkkiä, mutta niistä eroon
pääseminen oli huomattavasti vaikeampaa. Hait usein turvaa niissä tilanteissa
läheisiltäsi. Mietit elämää kokonaisuutena ja sinua pelottivat ajatukset
tulevaisuudesta. Pelkäsit paljon lähimmäistesi menettämistä, sillä sinulla ei ollut
kokemusta sellaisesta. Pari viikkoa ennen kuin kirjoitit tämän, olit tajunnut, että
elämäsi oli oikeastaan erittäin hyvällä mallilla. Sinulla oli rakastavat vanhemmat,
ihana tyttöystävä, loistavia kavereita, pärjäsit hyvin jalkapallossa ja menestyit
koulussa. Varmasti joidenkin mielestä elämäsi oli kadehdittavaa. Ainoat elämäsi
surulliset puolet syntyivät omassa päässäsi, kun mietit yksinäisinä hetkinäsi ikäviä
asioita. Toivon, että olet päässyt tästä ominaisuudesta eroon ja osaat nyt nauttia
elämästäsi niin kuin sinun kuuluukin. Uskon vahvasti, että olet valinnut oikean
tien elämällesi, ja vaikket olisikaan, niin ainahan sitä voi aloittaa uudelleen alusta.Jos olet jo
muuttanut pois kotoa, toivon, että olet pitänyt yhteyksiä vanhempiisi
yllä. He rakastavat sinua aivan valtavasti, siitä olen varma. Olethan myös
muistanut siskojasi? Sinusta on saattanut tulla eno ja ehkä myös kummi. Muista
olla vastuullinen läheinen ja auta perheenjäseniäsi sekä kavereitasi tarvittaessa.
Toivottavasti olet pitänyt edes jonkunlaista kirjaa elämäsi vaiheista, sillä vaikeina
hetkinä on rauhoittavaa palata takaisin vanhoihin muistoihin lukemalla vaikka
päiväkirjaa menneistä kesistä. Pyydän, että jos joskus luet tämän kirjeen, kirjoitat
samanlaisen itsellesi tulevaisuuteen. On mielenkiintoista seurata, miten hyvin on
pystynyt suorittamaan elämänsä tavoitteita ja miten omat arvot ovat muuttuneet.
Muista rakastaa kaikkia sinulle tärkeitä ihmisiä ja nauttia heidän rakkaudestaan,
vielä kun pystyt. Nähdään!

