
– Entä läpäsitkö sen nelos levun bossin?

– Sen jolla oli se punanen...

– Just se! Oliks se susta vaikee?

– No ei sillee, ku sen boosti oli aika leim.

– Joo kyl mäkin sen tyylii tokalla löin. Heikki muute sano, et siel olis joku easter 

egg, jos hyppäis silt matolta.

– Ai oikeesti? Nice.

– Ajattelin koittaa testaa. Mihin sä laitoit sen ohjaimen?

– En mä tiiä. Mut oliks Heikki ite keksiny sen?

– Ei se sanonu. Tuskinpa. Ihan tosi sä pelasit viimetteeks ja nyt se sit on 

hukassa.

– No kato jostai sohvan välistä.

– Kato ite! Kummiskin piilotit sen taas. Ei se ees mahtuis tänne.

Onpa mukavaa, että lapset kutsuivat kaverinsa vaihteeksi meillekin. He tosin 

ovat ensimmäinen sukupolvi, joka kykenee olemaan yhdessä muiden kanssa 

netinkin välityksellä. Ja minun pitäisi kyetä opettamaan heitä pitämään jalat 

arkitodellisuudessa.

Ei ole ihme, että tuossakin pelissä on epilepsiavaroitus. TV-ruudun pikselit 

välkkyvät mielivaltaisesti. Tuolta varmaan näyttäisi miljoonien nonparellien 

leviäminen tai galaksin räjähdys. Pelimusiikkeja voisi kuvailla aika 

vastaanlaisesti. Mieletön ilotulitus. Värikuulasota. Mutta miksi se kaikki on pitänyt

tiivistää laatikon sisälle? Ehkä ei olisi pitänyt antaa periksi ja ostaa tota niille 

ollenkaan.

Max ja Vili tapittavat vierestä, kun niiden joku hupparinsa sisään uppoava kaveri 

pelaa pleikalla. Tai tietämättömän silmin se voisi vaikuttaa siltä, et se vain hakkaa

sitä ohjainta.



Kaikki kolme ovat ihan hiljaa. Ei pihahdustakaan. Kaksosten pelaamisen kuulee 

yleensä talon toiseen päähän saakka. Kiinnostavaa. Kuka väitti, että pelaaminen 

tuhoaa keskittymisen?

Ei kai tuommoisesta transsiin voi kuitenkaan joutua. Ei kai. Kyllä siitä olisi jo 

uutisoitu, kun nyt kerta kaikki tuota pelaavat. Kellohan on jo melkein neljä. 

Eivätkö ne haluaisi jo jotain syötävää?

– Olisiko nyt hetki aikaa pitää pieni välipalatauko?

– Shh! Äiti, Heikillä on nyt speedruni kesken.

– Äh!

Onko tuossa nyt mitään järkeä? Vähän kuin käänteistä meditaatiota. Puuha 

näyttää ulospäin ihan samalta, mutta jos buddhamunkilta kysyisi kesken kaiken 

kuulumisia, niin ei se silti tekisi pahaa kärpäsellekään. No eivät pojatkaan mitään 

pahaa tarkoita, mutta mistä sitä tietää, mitä tuo peli ja jatkuva istuminen heille 

tekevät. Luin eilen, että tutkijat tietävät universumista enemmän kuin 

ihmisaivoista. Pelottavaa.

Vedät vaan töpselin irti, sanotaan. Yhtä hyvin sitä kai voisi pukeutua punaiseen ja

juosta sonnilauman keskelle meluamaan. 

– Jes!

– 7.23!

Villit tuuletukset ympäri taloa kuin tähdenlennot tai supernovat. TV-ruutu 
pulppuaa nonparellisadetta.


