SUSANNA SAXBERG

Boso on

Boso osaa ainakin miljoona puujalkavitsiä.

ihan tavallinen
poika.

Hän on ahkera lukemaan vitsikirjoja.
Hän osaa ulkoa liki kaikki koululaisvitsikirjat.

Boso on

epätavallinen
poika.

Boso on aina kertonut vitsejä.
Jo päiväkodissa hän sai lastenhoitajat nauramaan
vedet silmissä.

Sukujuhlissa hän esiintyi pikku koomikkona heti,
Hän on
erittäin hauska
ja vitsikäs poika.

kun oppi seisomaan pakkilaatikolla.
Mummot nauroivat itsensä liki sydänkohtauksen partaalle
ja vaarien kuulolaitteet ylikuormittuivat vitsien tulvasta.

Boson isä oli hyvin ylpeä pojastaan ja kehui aina, että tästä tulisi isona suuri
tv-tähti, joka saisi täydet katsomot hytkymään naurusta.
Boso haaveili enemmän urasta sirkuksessa. Hän oli nähnyt sirkuspellen esiintyvän ja kuullut yleisön reaktion: raikuvan naurun, joka tuntui
pullistavan sirkusteltan kankaan repeämispisteeseen ja kaikki ne suuret
suosionosoitukset, taputukset ja kiljahdukset. Ne tekivät Bosoon suuren
vaikutuksen.

Tuntui hullulta, että jotkut pelkäsivät pellejä – miten kukaan voisi kammota
jättikenkiä? Tai punaista nenää? Älytöntä!

Hänen oma uravalintansa varmistui samalla sekunnilla, kun sinitukkainen
pelle pudotti housunsa ja päästi pitkän ja savuisen pierun punakukallisten
kalsareittensa läpi. Boso katseli lumoutuneena ympärilleen. Naurusta
hytkyviä vatsoja, tyrskintää, pärskintää, ulvomista ja hillitöntä hirnumista!
Boso liikuttui lähes kyyneliin. "Toiveammattini! Minusta tulee maailman
hauskin mies!" Boso ajatteli kuusivuotiaan päättäväisyydellä.

Boson ura naurettavana jatkui koulussa.
Boso kävi pientä Käppälän kyläkoulua, jossa oli 47 oppilasta ja kaikki tunsivat toisensa perinpohjin ja olivat myös
kavereita keskenään.

Toiset olivat parhaita kaveruksia ja toiset enemmänkin tuttavuksia, mutta yleensä kaikille löytyi aina joku pelipari,
juttukaveri tai sydänystävä. Mitä kuka kulloinkin oli vailla.

Bosolla oli paljon kavereita, koska omassa koulussa kaikki tunsivat hänet. Boso esiintyi kaikissa koulun juhlissa
(pellenä, tietenkin) ja usein myös välitunneilla ja joskus jopa tunnin alussa. Boso oli koulun hassuin poika, vaikka

joskus hän itsekin ihmetteli, mistä kaikki pelleilyt hänen päähänsä pälkähtivät. Sitä olisi ihmetellyt moni muukin,
mutta pienen kyläkoulun oppilaiden vanhemmat olivat tuttuja keskenään, samoin opettajat. Kaikki olivat tottuneet
Boson pelleilyyn ja tiesivät odottaa viimeisemmät vitsit ja sanaleikit. Opettaja ei suuttunut, vaikka Boso ei aina
muistanut viitata tai sanoa möläytteli mitä päähän päksähti kesken opettajan puheen. Opettaja vain pörrötti Boson tukkaa ja pyöritteli päätään. Joskus hän sanoi Bosoa toivottamaksi ja joskus höpönassuksi.

Mutta opettaja ei ollut koskaan vihainen.

Neljännellä luokalla Boson elämä mullistui.
Hänen perheensä päätti muuttaa kaupunkiin. Edessä oli hirmuinen tavaroiden pakkaaminen
ja mikä jännittävintä; uusi koulu.

Uusi koulu oli täysin erilainen kuin se vanha, mihin Boso oli tottunut. Uudessa koulussa oli yli 500 oppilasta,
se oli suuri, kolkko kivinen rakennus keskellä asfalttipihaa, ympärillään korkea teräsverkkoaita. Aidan takana oli nelikaistainen tie, jossa autoja ajoi jatkuvana jyrisevänä
nauhana. Uuden koulun nimi oli Tietokallio, eikä Boso pitänyt siitä ollenkaan.

Uuden opettajan nimi oli Opettaja Kuivakkala ja kuivakalta hän totisesti vaikutti! Hän ei
tuntunut edes huomaavan, että luokalle oli tullut uusi poika. Vanhassa koulussa Boso
oli tottunut, että opettaja aina kehui, kun hän sai tehtävänsä päätökseen. Nyt Bososta
tuntui, ettei opettajaa edes kiinnostanut, tulivatko hänen tehtävänsä valmiiksi vai ei.

Boso oli hyvin pettynyt Opettaja Kuivakkalaan.

Neljännellä luokalla oli kaksikymmentäyhdeksän oppilasta. Luokka tuntui Bososta valtavalta. Suurin osa ajasta kuluikin
uusien tyyppien seurailemiseen, mitä kukin tunnilla puuhasi, kuka kuiskutteli kenenkin kanssa ja mitä kaikkea pientä
oli tekeillä. Jollakulla näytti olevan niskassa näppylöitä, jonkun paidan lappu törötti ulkopuolella ja joku tunki paperitolloja edessä istuvan reppuun.

Bosoa ei kukaan tuntunut huomaavan. Uudet luokkakaverit eivät lainkaan älynneet, kuinka ratkiriemukas poika Boso oli. Boso yritti kertoa vitsejä, mutta jostain syystä kukaan ei oikein kuunnellut häntä. Kaikilla tuntui olevan paljon
sanottavaa. Muutkin osasivat vitsailla, eikä Boso päässyt erottumaan porukasta. Vanhassa koulussa muut olivat
yleensä halunneet kuunnella juuri hänen juttujaan, mutta uudella luokalla oli liikaa väkeä ja aivan liikaa suurisuisia,
äänekkäitä pojankoltiaisia. Tämä sai Boson närkästymään.
"Birskendaager!!!" Boso manasi hiljaa itsekseen.

Eräällä välitunnilla Boso kyttäsi tilaisuutta päästä laukaisemaan se superhauska vitsi, jonka hän oli illalla lukenut ja
opetellut ulkoa.
Luokkakaverit seisoskelivat oven pielessä iloisesti jutellen.

Boso kierteli ja kaarteli sakkia kuin nälkäinen leijona antilooppilaumaa.
Jutteluun tuli pieni tauko ja Boso pukkasi päänsä joukon keskelle ja latasi vitsinsä: "Mitä siili sanoi kaktukselle?"
Hän jäi odottamaan kysymystä: "Noo-oh?" Sitä ei tullut. Koko porukka katsoi hetken Bosoon.
Hiljaisuutta kesti ehkä muutama sekunti.
Ja sitten: pettymysten pettymys, kun
siilitukkainen poika vastasi: "Hei, rakas! Daaa-a...?
Tietysti pöljä! Eipä hei vanha vitsi, keksi parempia jurpo!"
Boson odottamaa naurunremakkaakaan ei tullut,
vain pari hymähdystä

"Vanha vitsi ????" Boso oli tyrmistynyt!
Ei, hän ei ollut tyrmistynyt, vaan raivoissaan!

Täynnä turhautunutta, kuplivaa, kiehuvaa, sapenvihreää RAIVOA ja pettymystä. Boso marssi suoraan koulun portille
ja puiston poikki kotiin. Matkalla hänen teki mieli puraista naapurin mummon koiraa, potkaista poliisia tai edes
nokkaista puistossa köpöttäviä puluja. Koska Boso oli pohjimmiltaan kiltti ja ystävällinen poika, hän ei purkanut
raivoaan sivullisiin, vaan säästi sen kotiin.

Hän mäiskäisi huoneensa oven lukkoon ja alkoi voimistella. Hän hyppi trampoliinillaan kuin vimmattu,
heitteli kuperkeikkoja ja kieppejä kunnes oli niin uupunut, ettei jaksanut enää muuta kuin roikkua pää
alaspäin tangolla. Veren pakkaantuessa päähän, Boso ajatukset alkoivat kirkastua. Hän ymmärsi, että
nyt piti yrittää kovemmin. Boso tiesi nyt, että uuden koulun oppilaat olivat paljon vaativampi yleisö.
Vanhassa koulussa Boso oli ansainnut paikkansa ystäväpiirissä naurattamalla ja hauskuuttamalla.
Boson punaisessa päässä muotoutui suunnitelma, jolla hän saisi uusia ystäviä, joiden nauruhermoja
voisi kutkutella ja joiden kanssa voisi pelata, seikkailla ja oleskella. Boso pudottautui alas.
"Birskendaager!!!" hän puhahti päätöksen varmemmaksi vakuudeksi ja alkoi suunnitella seuraavaa
koulupäivää.

Aamupäivän Boso kyttäsi tilaisuutta. Ruokailuun mennessä hän oli kuin tulisilla hiilillä.
Nyt tai ei koskaan... opettaja poistui pöydän päästä hakemaan lisää maksa-munuaismuhennosta ja
silloin Boso iski. Hän alkoi leikitellä maitomukillaan, kalisutti sitä pöytää vasten ja roiskutti maitoa pitkin pöytää.
Luokkakaverit alkoivat tuijottaa ihmeissään, syöminen unohtui. Kun Boso tunsi kaikkien silmien olevan naulittu
itseensä, hän lausui kuuluvalla äänellä: "Kas vain, enpäs olekaan
piimäparta, vaan maitotukka!" ja näin sanoen hän kumosi maidon
päähänsä.
Kului sekunti. Kului toinen sekunti. Ja sitten... hihitys!
Kiherrys! Kikatus! Ei aivan suunnatonta naurunremakkaa, mutta

kyllä! Aivan selvää naurua! Boso oli ikionnellinen ja hyvin
toiveikas. Hän uskoi, että hihitys muuttuisi piankin hillittömäksi
hirnumiseksi, kunhan hän pääsisi vauhtiin. Ja nyt hän oli jo päässyt alkuun.
Opettaja Kuivakkala katsoi kummissaan Boson märkää päätä,
mutta antoi asian olla. Loppupäivästä Boson tukka haiskahti
hapantuneelle maidolle, mutta Boson mielestä tempaus oli ollut
sen arvoinen.

Seuraava aamuna oli koko koulu pakkautunut juhlasaliin. Rehtori puhui ja sitten puhui pappi. Välillä laulettiin syksyn teemaan sopivia lauluja. Sali raikui paitsi oppilaiden laulusta, myös oppilaiden naurusta.
Viidennen D-luokan oppilaat yrittivät pysyä hiljaa puheiden aikana, mutta laulujen seasta kuului naurunpyrskettä.
Sen sai aikaan Boso, joka makasi pitkin pituuttaan lattialla penkkien takana, ilmeili ja irvisteli ja laulaa loilotti
nuotin vierestä, siansaksasanoituksella.

Opettaja Kuivakkala katseli Bosoa vihaisena ja muu luokka pani sen merkille.
Kenelläkään heistä ei ollut halua eikä uskallusta uhmata opettajaa ja tilanne tuntui kiinnostavalta. Pojat yllyttivät Bosoa, koska halusivat nähdä, millaisiin vaikeuksiin hän joutuisi.
Ehkäpä hän saisi jälki-istuntoa, muistutuslappusen tai peräti soiton kotiin. Tai pahimmassa

tapauksessa opettaja passittaisi Boson rehtorin puhutteluun. Rehtori Näivänen oli paljon
ankarampi kuin Kuivakkala ja moni oli tullut kansliasta ulos nöyryytettynä ja kuiviin
puristettuna.

Boso ei tätä hoksannut, vaan ajatteli hankkivansa mainetta ja kunniaa koulun hauskimpana
poikana. Hän uskoi myös, että lopulta kaikki haluaisivat olla hänen ystäviään. Hän näki jo
sielunsa silmillä, kuinka hänestä tulisi koulun suosituin poika, sellainen jota kaikki ihailevat
ja jonka kaveri jokainen haluaa olla.

Boson ei oikeastaan tarvinnut nähdä kovinkaan paljon vaivaa keksiäkseen hullunaikaisia tempauksia.
Ne vain pälkähtivät hänen päähänsä ja hän toteutti ideat
saman tien sen kummempia miettimättä.

Tässä uudessa koulussa opettaja ei suhtautunut suopeasti Boson tempauksiin, vaan puhutteli poikaa lähes
päivittäin hyvin ankaraan sävyyn. Boso ei oikein ymmärtänyt miksi. Hän oli sitä mieltä, että hauskaa pitää olla ja
että opettaja oli kummallinen tiukkapipo. Eihän hän ollut
vaaraksi kenellekään, eikä hän oikeastaan edes tehnyt
mitään pahaa, kunhan vain pilaili hiukan.

Ei kai se ollut hänen vikansa, jos opettaja käski ottamaan
kirjat esiin ja ajattelemaan ruokailutottumuksia...

Eikä sekään ollut hänen vikansa, jos opettaja ei ymmärtänyt hänen huumoriaan. Muut oppilaat nauroivat aina
katketakseen hänen toilailuilleen ja siitä Boso nautti. Hän ei vielä
ollut saanut yhtään sellaista kaveria, joka pyytäisi häntä illalla kotiinsa tai tulisi hakemaan ulos. Oikeastaan kukaan ei erityisesti halunnut olla hänen parinsa tai ottaa häntä mukaan ryhmätöihin,
mutta se ei Bosoa huolestuttanut. Ainakaan kovin paljon. Ehkäpä
muut olivat niin tyhmiä, etteivät ymmärtäneet, kuinka loistoheppu
hän on. Ainakin nyt he nauroivat hänen vitseilleen ja pelleilyilleen,
sydänystävyyden aika tulisi myöhemmin. Täytyisi vain pitää porukka tyytyväisenä…

Ruokala olikin oivallinen paikka toteuttaa kaikenlaisia hullunkonsteja. Opettaja Kuivakkala istua könötti opettajien pöydässä ja yleensä
selkä oppilaisiin päin. Boson mielestä hän ei ollut erityisen kiinnostunut oppilaiden tekemisistä. Se harmitti silloin, kun viereinen poika
pisteli haarukalla tai kaatoi vettä hänen keittoonsa, muttei silloin
kun Bosolla oli itsellään täysi näytös käynnissä.

Seuraavan tunnin aluksi Boso sanoikin opettajalle mielipiteensä ja ihmetteli, miksi opettaja on opettaja, vaikka
hän ei yhtään välitä oppilaista. Eikö häntä kiinnosta olla opettaja? Onko hän opettaja vain suuren palkan vuoksi?
Eikä opettaja olisi parempi vaikka siivoojana?

Opettaja Kuivakkala ei ollut kovin mielissään vaan antoi Boson jälleen kerran kuulla kunniansa. Hänen mittansa alkoi olla täynnä ja hän oli saamaisillaan tarpeekseen Bososta ja
tämän jatkuvasta temppuilusta. Boso ei ymmärtänyt lainkaan, mistä opettaja häntä syytti
ja hän alkoi hermostua. Miten kauemmin opettaja häntä sätti, sen loukkaantuneempi
Boso oli. Ja häntä alkoi suututtaa. Suututtaa oikein kovasti. Oikein, oikein kovasti! Aivan
hiukkasta ennen kuin Boson pää olisi räjähtänyt kiukusta ja pettymyksestä ja loukatuista
tunteista hän kiljaisi täyteen ääneen: "Birskendaager!!!" ja rynnisti ulos luokasta niin että
ovet paukkuivat ja ikkunalasit helisivät.

Opettaja jäi hetkeksi tyrmistyneenä tuijottamaan hänen jälkeensä. Tällaista ei ollut
ennen sattunut. Oppilas kiljuu kirouksia ja poistuu luvatta. Nyt olisi pakko ottaa kovat
otteet käyttöön.

Muut oppilaat istuivat hetken aivan hiirenhiljaa. He odottivat henkeään pidätellen opettajan reaktiota. Poksahtaisiko opettaja Kuivakkalan pää? Saisiko hän
slaagin? Oliko luokassa yhtään elvytystaitoista? Pikkuhiljaa oppilaat alkoivat silmäillä toisiaan, sipistä ja supista. Opettaja istui edelleen pöytänsä takana, eikä

puhunut eikä pukahtanut. Lopulta hän käski ottaa kirjat esiin sivulta 14, aloittaa
lukeminen ja sitten hän poistui luokasta.

Oppilaat ryntäsivät ikkunaan katsomaan, lähtisikö opettaja porhaltamaan Boson
perään. Mutta opettajaa ei näkynyt. Sen sijaan näkyi Boso, joka oli kiivennyt läheiseen puuhun ja roikkui siellä nyt virnistellen.

Boson olisi oikeastaan tehnyt mieli särkeä jotain, mutta hän oli jo pienenä oppinut, että parempi on pomppia trampoliinilla ja roikkua tangosta, kuin särkeä
rakkaan äidin rakkaat perintöposliinit. Roikkumisesta ei tullut kenellekään paha
mieli, ainakaan äiti ei joutunut itkemään, eikä Bosokaan. Roikkuessa ensin veri
pakkaa päähän, maailma ja ihmiset ovat nurinniskoin ja hetken päästä kaikki onkin taas oikein päin. Kun vain saa hetken rauhassa roikuskella.

Boson rauhaisa roikuskelu alkoi juuri helpottaa hänen surkeaa oloaan, kun opettaja Kuivakkala
rynnisti paikalle entistä vihaisempana. Nyt hän haukkui Bosoa puihin kiipeämisestä ja terveyden vaarantamisesta.
Bosoa alkoi hermostuttaa kahta kauheammin. Hän kiikkui puussa, heilutti itseään edestakaisin, muttei pystynyt
rauhoittumaan, kun opettaja karjahteli hänen korvansa vieressä kuin raivotautinen leijona. Boso yritti peittää käsillä
korvansa, mutta siitä opettaja raivostui lisää ja karjui ainakin viiden leijonan voimalla.

Lopulta Boso ei enää kestänyt. Hän ei ollut omasta mielestään syyllinen
yhtään mihinkään! Oli kai varmasti ollut parempi, että hän oli lähtenyt pois,
ennenkuin mitään olisi mennyt rikki ja nyt tämä kauhea opettaja

ei antanut hänen rauhassa roikuskella ja rauhoittua! Epäreilua!
Epäreiluuden huippu! Tämä riitti Bosolle. Hän loikkasi alas puusta
ja huusi niin kovaa kuin jaksoi: "Birskendaager!!!" Opettaja jähmettyi,
mutta vain sekunniksi. Hän hyökkäsi Boson kimppuun ja yritti tarttua poikaa
käsivarresta. Mutta Boso oli vikkelämpi ja potkaisi opettajaa nilkkaan.
Sitten hän lällätti ilkkuvalla äänellä:
"Birskendaager, birskendaager!!!"

Opettaja oli saanut Boson menettämään kokonaan malttinsa, eikä hän
pystynyt enää rauhoittumaan. Opettaja piteli nilkkaansa ja karjui—
turhaa. Boso ei enää kuullut sanaakaan hänen uhkailustaan, hän lällätteli , mylvi, lauloi siansaksaa, hillui ja heilui opettajan ympärillä.
Boson silmät pyörivät päässä ja tukka sojotti joka suuntaan.

Lopulta opettajan raivo yltyi siihen vääjäämättömään pisteeseen, jossa pää lopulta räjähtää.

Sen jälkeen Boso asteli sanaakaan sanomatta pois koulun pihasta, läpi
puiston, katuja pitkin kotiin, omaan huoneeseensa, eikä
palannut kouluun koko päivänä.

Seuraavana aamuna Bososta tuntui raskaalta lähteä kouluun.
Aivan kuin kengät olisivat olleet sementtiä ja housut lyijyä. Reppukin oli jäänyt kouluun ja läksyt olivat tietysti tekemättä. Ja hänestä tuntui, että opettaja ei todellakaan tulisi painamaan edellispäivän välikohtausta villaisella.
Vaikka hän ei ollutkaan syypää mihinkään, hän mietti koko matkan poikkeamista johonkin piilopaikkaan ja jäämistä sinne lymyämään koko päiväksi. Asia, joka sai hänet jatkamaan urheasti kouluun asti, oli se seikka, että
hän oli illalla luvannut äidille. Äidin silmissä oli kiiltäneet kyyneleet, kun hän kertoi hankaluuksistaan opettajan
kanssa. Äiti ymmärsi, mutta oli pahoillaan, että uusi koulu ei sujunutkaan yhtä hyvin kuin vanha. Niinpä Boso nyt
pisteli tuhannen kilon tossua toisen eteen ja saapui lopulta koululle.

Muut oppilaat seisoivat pihalla ja alkoivat nauraa
Bosolle. Boso tunsi olonsa kiusaantuneeksi ja
hämmentyneeksi, mutta lopulta päätti hirnumisen
johtuvan jostain hauskasta vitsistä, joka hän oli
eilen murjaissut.

Karu totuus selvisi hänelle saman tien, kun tunti oli alkamassa. Opettaja Kuivakkala ei edes katsonut häneen
päin, kun ilmoitti, että herra Bosolla on tapaaminen rehtori Näiväsen kanssa.

Välittömästi.
Luokan ivanaurun säestämänä Boso asteli käytävään ja käppäili rehtorin kansliaan. Mennessään hän muisteli
vanhan koulun rehtoria, joka oli nuori mies. Sellainen oikein mukava heppu, joka pelasi jääkiekkoa heidän
kanssaan talvisin. Muistelusta nousi hymy Boson huulille ja se hymy hyytyi vasta kun hän avasi rehtorin oven.

Tunkkaisessa toimistohuoneessa paloi vain yksi pieni lamppu. Huone oli hämärä ja Boso siristeli silmiään.
Tarkkaan katsottuaan tummien kalusteiden joukosta alkoi erottua suuren, vanhan nahkatuolin selkämys.
Hiljalleen tuoli alkoi kääntyä, nitisten ja naristen. Tuolissa istui rehtori.
Ja rehtori oli hyvin, hyvin, hyvin vihainen.

Boson olisi tehnyt mieli juosta karkuun tai vähintäänkin jäädä lymyilemään seinän viereen,
mutta ikävä kyllä; se ei käynyt nyt päinsä.

Alkuun rehtori Näivänen ei sanonut mitään. Hän hengitti
hiukan vinkuen, naputteli kellertäviä kynsiään pöydän
pintaan ja tuijotti pistävillä silmillään.

Bosoa hiljaisuus alkoi nyt todella ahdistaa. Kurkkua kuivasi
ja huoneilma tuntui liian paksulta hengittää.
Onneksi taskusta löytyi avainketju, jota juoksuttaa sormien
läpi ja kilistellä hermostuksissaan. Ajatuksetkin karkasivat
ikkunan läpi raikkaaseen ulkoilmaan, aurinkoon ja puiden

oksille. Boso kuvitteli itsensä keinumassa vaahterassa ja
häntä hymyilytti pikkuisen.

SLÄM!!! Rehtori paukautti viivoittimensa pöytään, niin
että Boso pelästyi pahanpäiväisesti. Pikkuinen birskendaager mölähti suusta aivan vahingossa, peljästyksen takia.
Siitäkös rehtori raivostui lopullisesti. Totisesti—Boso sai
kuulla kunniansa.

Puolen tunnin yksipuolisen keskustelun jälkeen Boso sai luvan poistua. Hän oli hyvin, hyvin loukkaantunut
rehtorin puheista. Ikäänkuin hän olisi ollut joku suuri syyllinen kaikkeen mahdolliseen!! Hänen mielestään
vikapää oli typerä opettaja, joka ei jättänyt häntä rauhaan. Boson mielessä myllersi raivo ja kostohimo.
Toisaalta mieli oli kyllä niin paha, että olisi tehnyt mieli itkeä pikkuisen. Jospa äiti olisi ollut täällä nyt. Voi
kunpa he eivät olisi ikinä muuttaneet tähän typerään kaupunkiin ja oksettavaan kouluun, jossa oppilaita
kohdeltiin sikamaisesti. Varsinkin häntä, Bosoa, joka ei ollut koskaan tarkoittanut mitään pahaa kenellekään.

Luokkaan palaaminen tuntui todella huonolta idealta ja niinpä Boso lähti suoraan kotiin.
Kotimatkan Boso päätti suorittaa hypernopeudella avaruuden aikapoimussa ja pian hän kiisi huolettomana,
meteoriitteja väistellen, kohti Kotipetipeittoplaneetta, jonne laskeutui parahiksi, kun avaruusaikarauta
osoitti pikku päivätorkkujen aikaa.

Seuraavana aamuna kouluun meno tuntui entistä vaikeammalta. Illalla Boso oli jutellut äidin kanssa ja
oli sovittu yhdessä, että tänään Boso menisi reippaana miehenä kouluun ja aloittaisi puhtaalta pöydältä. Boso oli
luvannut yrittää oikein kovasti ja tottahan se olikin. Boso ei missään nimessä halunnut nähdä äidin silmissä surua
ja kyyneleitä ja siksi piti nyt raahata painavat koipensa koululle, vaikkei yhtään huvittanut.

Koipien painoa lisäsi tieto siitä, että kahden päivän läksyt oli tekemättä, eikä opettaja Kuivakkala siitä varmaankaan
olisi kovin iloinen. Nyt Boso ymmärsi myös muiden ivanaurun syyn ja sekin kaiversi mieltä. Kunpa hänellä olisi
ollut edes yksi hyvä ystävä, johon olisi voinut turvata. Koko luokka tuntui olevan häntä vastaan, samoin kaikki
opettajat. Koko kivinen koulutalokin tuntui vihaavan häntä. Ovetkin paukkuivat erityisen kiukkuisesti ja kynnykset
koittivat kompastuttaa laahaavia jalkoja. Ja siltikin oli vain pakko mennä eteenpäin.

Koulupäivä sujui kyllä aika rauhallisesti. Opettaja kartteli Bosoa, eikä ahdistellut häntä tekemättömillä tehtävillä.
Koko luokka tuntui katselevan Boson ohi, kuin hän olisi ollut vain ilmaa. Sekin tuntui kurjalta. Ei Boso halunnut
olla mikään Heimo Huomaamaton, sillä hänhän oli pohjimmiltaan Suuri Koomikko ja Hulppea Seuramies. Boso
malttoi pitää matalaa profiilia neljä ensimmäistä tuntia. Neljässä tunnissa unohtui äidin kanssa tehdyt sopimukset. Neljä tuntia haalisti rehtori Näiväsen kolkon olemuksen muiston mielestä. Neljän tunnin päästä Boso oli taas
oma itsensä ja kovassa vauhdissa.

Hänellä oli kova hinku päästä taas huomion keskipisteeksi ja
toisaalta näyttämään, että opettajan kaltaiset käppänät
voisivat painua vaikka kamelinajajaksi Katmanduun kaikkine
sääntöineen ja rajoituksineen.

Aihe oli kuin tehty kaikenlaisen vitsailun harrastamiseen.
Huonommallekin koomikolle olisi varmasti tullut mieleen
jotain muuta kuin tintin piipitys, kun oli määrä miettiä luonnon ääniä syyskuussa. Samantien Boso punnersi itsestään
oikein mojovan luontoäänen.

BRRRAAA...aaaT!!!
Jonka päälle Boso ilmoitti hassunhauskalla nenä-äänellä,
että kyseinen lajike oli nimeltään Ruskea Persuspeippo,
jonka tunnistaa sekä äänestä, että hajusta.

Luokka räjähti nauramaan ja Boso nautti tilanteesta täysin siemauksin, kumarrellen suuntaan ja toiseen.
Jostain syytä opettaja ei taasenkaan pitänyt vitsiä millään lailla huvittavana, vaan ajoi Boson käytävään.

Bosoa se ei erityisesti haitannut. Pääasia, että luokan silmissä hän oli taas ykköskoomikko ja eturivin pelleilijä.
Toisekseen käytävässä oli oikein mukava ajatella omia asioitaan, makailla lattialla ja tutkailla kattolamppujen
pitkää rivistöä. Joskus Boso kuvitteli olevansa avaruusmies, yksin koko planeetalla. Luokista kaikuvat äänet
katosivat avaruuteen, kun Boso leijui mielessään kohti kaukaisia galaxeja ja tulitti hyökkääviä örnöskökkeleitä
sormilasereilla.

Tulihan se ensilumikin, eräänä tyynenä aamuna. Oli ollut kylmää jo muutaman päivän, mutta nyt pakkanen lunasti lupaukset. Oppilaat katselivat kaihoisasti ulos, jossa keveät hiutaleet putoilivat äänettöminä maahan. Aamupäivän aikana lunta olikin satanut reilusti ja niinpä keskusradiosta alkoi
tulla varoituksia ja uhkailuja lumipallojen heittämisen johdosta. Rehtori jaksoi pauhata pallojen vaaroista ja muistuttaa, että heittely oli koulun alueella ehdottomasti kielletty.

Välitunti alkoi. Boso oli aivan lumoutunut lumesta. Hän halusi nauttia
siitä koko kehollaan, maistella sitä, kieriä siinä, puristella siitä palloja,
rakentaa lumilinnoja... LUMI! Mikä ihana asia!

Valvoja kävi toisen kerran huomauttamassa Bosolle siitä, että takki
pitää laittaa päälle, mutta Boso ei kuullut valvojan puhetta. Tai ei
ainakaan ollut kuulevinaan. Kyllä kai hän itse tietää milloin palelee ja
milloin ei. Pöhkö valvoja sotkeentui hänen asioihinsa aivan turhaan.
Näytösluontoisesti Boso kääri vielä paitansa ylös ja antoi hiutaleiden
sataa napaansa.

Valvoja paineli opettajanhuoneeseen sanomatta enää yhtään mitään.

Seuraavan tunnin alussa opettaja Kuivakkala muistutti kuivakkaan tyyliinsä, että kaikkien pitää pukea ulkovaatteet mennessään ulkoilemaan ja sen enempää asia ei jaksanut opettajan mieltä liikauttaa. Toisaalta Boso oli
hiukan pettynyt, ettei opettaja ottanut asiaa puheeksi hänen kanssaan, mutta toisaalta Boso oli alkanut ymmärtää, ettei opettajaa kiinnostanut hänen tekemisensä tai hyvinvointinsa.

Opettajan kivikasvot pysyivät ilmeettöminä myös silloin, kun Bosoa härnättiiin koulussa. Riitatilanteiden selvittäminen olisi ollut opettajan heiniä, mutta jostain syystä opettaja käänsi asian aina Boson syyksi, eikä puuttunut ol-

lenkaan siihen, miten kaltoin muut toisinaan Bosoa kohtelivat. Boso ei ollut omasta mielestään koskaan syypää
kärhämiin, vaikka opettaja lähestulkoon aina niin asian tulkitsi. Harmitti katsoa, kun opettaja loikki kuin vuoristonorsukauris ratkaisemaan tyttöjen hyppynarukriisiä supervoimillaan, kun taas tuntui aika turhalta käydä kertomassa opettajalle, jos jotain harmillista tapahtui hänelle. Boson mielestä se oli epäreilua ja se sai hänet tuntemaan olonsa yksinäiseksi ja välillä vähän pelottikin. Varsinkin koulumatkoilla sattui usein kaikenlaista ikävää, eikä
Bosoa olisi huvittanut kulkea yksin. Koskaan ei tiennyt minkä kiven tai kannon takaa joku kiusanhenki hyökkäisi
repimään takkia ja tukkaa tai viskomaan reppua ja lippistä ojaan. Boso ei halunnut kertoa äidillekään, koska äiti
tuli siitä niin kamalan surulliseksi.

Monena iltana, kun Boso kävi nukkumaan, hän tunsi itsensä maailman yksinäisemmäksi ihmiseksi. Hän kuvitteli
olevansa pieni vihreä olento, joka makasi yksin kuun kylmällä kamaralla ja pureskeli vihreitä kynsiään kaikista kolmestakymmenestäkuudesta sormestaan. Ja oli hyvin, hyvin surullinen.

Joskus Boso oli käynyt juttelemassa koulun kuraattorille ja huomannut, että siinä vasta oli mukava täti! Mutta kovin
paljon ei kuraattoristakaan ollut apua. Boso tunsi itsensä ihan pikkuisen vähemmän yksinäiseksi, kun istui kuraattorin suuren sohvan reunalla ja kuvitteli itsensä pikkuiseksi kuun asukiksi, joka oli kohdannut mukavan marsilaisen.
Mutta kuunmiehenkin piti poistua siinä vaiheessa, kun kuraattori konvertoitui hänen mielessään kuramoottoriksi
ja hillitön kikatuspuuska uhkasi räjäyttää rintakehän.

Jotenkin se pieni vihreä tyyppi onnistui aina jotenkin ajattelemaan vihreitä kuplia, vihreäraidallisia karkkikeppejä,
minttujäätelöä ja myrkynvihreää makeaa marmeladia. Ja niihin kivoihin ajatuksiin hän lopulta aina nukahti ja
heräsi uuteen päivään – oikeastaan yllättävänkin hyvillä mielin. Ja usein se mieli oli jo herätessä täynnä kaikenlaista
kujeilua.

Eräänä maanantaina Boso ajatteli hämmästyttää luokkakaverinsa ja tylsän normipaidan sijaan hän päätti sonnustautua
upeaan pellenpaitaan.

Boso peilaili itseään eteisessä ja oli aika tyytyväinen itseensä.
Tämä tekisi varmasti hyvän säväyksen. Olisi tosi, tosi outoa,
jos muut eivät innostuisi näin upeasta asusta. Hän olisi varmasti
huomion keskipisteenä ja saisi muut kuuntelemaan kaskuja
ja sutkautuksia. Ja tällä kertaa muut ehkä ymmärtäisivät vitsit,

eivätkä olisi hänelle niin tympeitä.

Boso lähti kouluun melkoisen
hyvällä mielellä ja rallatteli
mennessään

”DIMDUDUMDADUIDADEI!”
Aurinkokin tuntui hymyilevän.

Kun koulurakennus alkoi näkyi, Boson mieliala madaltui ja jalat alkoivat taas tuntua painavilta. Hän muisti turhan
selvästi kaikki ne ikävät huutelut, joita oli saanut kuulla edellispäivänäkin. Eräs suuri, pulska poika oli huutanut
isoon ääneen: ”FIIKKI!” ja vaikka Boson oli tehnyt mieli kertoa, että oikeanlainen ilmaisu olisi ”FRIIKKI”, hän pakeni
paikalta. Hän ei kerta kaikkiaan ymmärtänyt, miksi muut suhtautuvat häneen niin penseästi. Opettaja oli kaikista

pahin—ehkä oppilaatkin ottivat hänestä esimerkkiä?

Boso saapui koululle ja pasteerasi pitkin pihaa rinta rottingilla, myllynkivikaulus keikkuen, mutta niinhän siinä kävi,
että luokkakavereilla oli parempaa tekemistä, kun
joku oli tuonut mukanaan uusia hittileluja.

” Birskendaager! Mitä ihmeen merkillistä on niissä
pakukaaneissa tai mitä hyppypapuja ne ovatkin, jota te kaikki siellä toljotatte!?!?”, Boso kiukutteli

muille lapsille, eikä kukaan halunnut selittää asiaa
hänelle. Toiset käänsivät vain selkänsä ja jatkoivat
niiden typerien mölperöiden ihastelua.

Viikon ajan Boso yritti jos jotakin kikkaa saada huomion käännettyä itseensä. Hän mylvi luokassa, rummutti pulpettiaan ja remusi kuin ambomaan alkuasukas. Opettaja rypisti kulmiaan ja huokaisi. Muut vetivät pulpettejaan
kauemmas. Hän muuttui omintakeiseksi imukuppimieheksi ja tarttui ikkunoihin ja seiniin omituisesti maiskautellen. Hän syöksyi luokan läpi takki pään yli vedettynä ja kirkui olevansa päätön peräsmies.

Kaikki yritykset valuivat hiekkaan. Opettaja ei enää edes katsonut häneen päin, sirritti vain silmiään ja pingotti suun
viivaksi, ettei olisi huutanut. Eikä kukaan ollut hänestä millään tavalla kiinnostunut.

Opettaja ei piitannut siitä, oliko läksyt tehty vai tekemättä, oliko hän tunnilla hiljaa vai lauleskellen, istuiko hän t
uolilla vai makasi lattialla. Hän oli opettajalle kuin tuulahdus pahanhajuista ilmaa, jjoka olisi ollut suotavaa vain
tuulettaa ikkunasta ulos. Keskiviikkona hän sai biologian kokeesta 10-, mutta sekään ei kirvoittanut opettaja Kuivakkalalta pienoistakaan hymynkouristusta hänelle, vaikka muut kyllä saivat suitsutusta ja viljalti kehuja jostain
vaivaisista yhdeksiköistään. Opettaja katsoi hänen ohitseen ja leijutti koepaperin metrin päästä Boson pulpetille.
Boso itse kyllä kirkaisi hurraahuutojen toivossa numeronsa isoon ääneen, mutta sai aikaan vain nyrkinkokoisen
mulkaisun vieressä istuvalta lihaspojalta, joka oli saanut omasta kokeestaan ilmeisesti viitosen ja oli juurikin aikeissa kostaa huonon menestyksensä Bosolle, jos tämä vielä riemuitsisi kympistään.

Perjantaina Boso pukeutui parhaaseen pelleasuunsa, mutta huomasi aika
pian, että se nosti hänen mielialaansa vain himppasen. Koululla mahtava asu
ei saanut muissa aikaan juuri minkäänlaista ihastuksen huokailua—
lukuunottamatta muutamaa pienempää oppilasta, jotka pakenivat kauhusta
kirkuen! Se kaikki teki Boson hyvin surulliseksi.

Toisaalta Boso oli raivoissaan, toisaalta ihmeissään.
Miten tyhmiä muut oikein voivat olla? Kaikkihan pitävät pelleistä!
Hän ei ollut pelottava, hän ei ollut karmea – hän oli huikea!
Hieno!
Hän ei kerrassaan voinut käsittää,
miksi muut jälleen kerran käänsivät hänelle selkänsä.

Epätoivo isku Bosoon kuin miljoona mätää kermakakkua olisi iskeytynyt yhtä aikaa naamaan. Hän ei
sopinut kouluun. Hän ei sopinut luokkaan. Hän ei sopinut mihinkään. Hän alkoi uskoa, että hän todella oli friikki
– outo olio, joka oli pudotettu kuusta tänne maan asukkaiden ihmeteltäväksi ja pilkattavaksi.

Boso istui maahan ja antoi periksi. Suuret, kuumat kyyneleet alkoivat tipahdella Boson silmistä. Ne vierivät pitkin poskea, kaappasivat vähän pellemaskia mukaansa, tipahtivat leualta kaulukselle ja siitä maahan. Boso nousi
hiljaa seisomaan. Jos itkisi niin kauan, että kyyneistä muodostuisi joki, johon voisi hypätä ja ajelehtia pois tästä
kamalasta paikasta. Ajatus tuntui lohdulliselta. Boso mietti pientä punaista venettä keikkumassa valkoisessa
maalivirrassa, matkalla kohti sirkusmaata, jossa kaikki tajuaisivat häntä ja nauraisivat vain kivalla ja ystävällisellä
tavalla.

Koulun kello pamahti pirisemään ja herätti Boson unelmoimasta.

Hän seisoi ja katseli, miten muut imeytyivät ovesta koulun sisäpuolelle. Hänen rinnassaan tuntui puristavalta ja
olo oli kaikin puolin kurja. Hänellä ei ollut koko maapallolla yhtäkään ystävää. Kunpa voisikin vaan lentää kuuhun tai vaikka Uranukseen ja jättää taaksensa tämän kaiken kurjuuden.

Ja juuri sillä hetkellä hän tunsi pikkuruisen nykäisyn hihassaan.
Ystävällinen ääni kysyi: ”Ootsä okei...?” Se oli Marina hänen
luokaltaan. Boso vastasi viisaasti: ”Niiiskrrryysts”, kun ei
parempaakaan ääntä itsestään saanut. Marina tuntui
kuitenkin ymmärtävän niiskauskieltä ja se tuntui Bososta
jotenkin hyvin, hyvin lohdulliselta.

Marina lähti saattamaan Bosoa kotiin ja sanoi tulevansa
maanantaiaamuna portille. Boso kysyi taas viisaana:
”Niiiskmiksirrysst?”, mutta Marina vastasi vain: ”Puoli
kahdeksan sitten.” Boso oli melko varma, että Marinalla
oli jonkinlainen röntgenlukukatse, jolla hän urkki esiin
Boson salaiset ajatukset ja Boson teki kovasti mieli sanoa jotain. Hän veti henkeä, haukkoi hetken kuin kala
kuivalla maalla ja kun hän vihdoin sai hönkäistyä suustaan viisaan sanan: ”Köhmh”, Marina oli jo mennyt.

Maanantaina Boso seisoi portilla viisi yli seitsemän ja hikoili kämmenistään. Puoli kahdeksaan mennessä hän
oli repinyt portilta joka ikisen voikukan, laskenut kotikadun jokaisen postilaatikon, auton ja pihakeinun sekä
rakennellut pikkukivistä melko hienon labyrintin. Hän oli käynyt kolmekymmentäkahdeksan kertaa sisällä katsomassa kelloa.
Lopulta kello oli puoli kahdeksan ja Marina tuli.

Ja Marina tuli joka ainoa aamu. Marina ei halunnut kuulla vitsejä, eikä Boso kertonut. Joskus he kävelivät
koululle hiljaisuuden vallitessa ja se oli Bososta outoa, kovin outoa. Matkan mittaan hän täyttyi puheesta kuin
ilmapallo. Mielessä vilisi ainakin tuhat huomiota, mikä olisi ollut pakko saada sanoa. Oudon muotoinen kivi,
vastaantulevan miehen tönkkö parta, kaukaa lähestyvä mopon ääni, hämähäkki asfaltilla ja niin edelleen.
Boso ei halunnut hermostuttaa Marinaa ja kuvitteli, että hänen huulensa olivat kadonneet ja tilalla oli vain
ehjää ihoa leuasta nenään. Vähitellen hiljaisena nahkanaamana köpöttely ei tuntunut Bososta enää niin
hankalalta ja hän kuunteli, miten heidän kenkänsä soittivat iloisen sävelmän – kops läts kaps lits - asfalttia

vasten ja kadun äänet säestivät sinfoniaa. Sitä paitsi Marina tykkäsi hiljaisuudesta ja Boso tykkäsi kävelyseurasta, joten oli parasta pitää suu säpissä.

Koulumatkan kiven takana väijyvät kiusaajat väistivät Marinaa, joka ei sanonut mitään, mutta pysähtyi tiukasti ja
merkitsevästi sen kiven eteen, jonka varjossa kurmuuttaja kökötti odottamassa uhriaan. Boso ihmetteli Marinan
supervoimia ja hän oli samaan aikaan pollea ja vähän nolo—kuitenkin eniten mielissään. Hänen mielestään Marina
oli vähän kun äiti, paitsi pienempi ja ihan eri näköinen. Ja paljon jyrkempi. Marinan vihainen tuijotus oli kuin neljäsataa avaruuslaseria – Boso tiesi, koska joskus Marina katsoi häneenkin sillä tavalla, tiukasti ja suu mykkyrällä. Varsinkin, jos Boso alkoi höpötellä joutavia.

Marina sanoikin joskus, että Boso pääsisi hiukan vähemmällä, jos ei yrittäisi koko ajan olla huomion keskipisteenä.
Marinan mielestä olisi ihan kamalaa, jos häntä tuijotettaisiin sillä tavalla. Boso nyökytteli ja hymisi: ”Njööhmhm”,
vaikkei oikeastaan ymmärtänyt ollenkaan, mitä kamalaa siinä on, jos yleisö katsoo esiintyjää. Niinhän se piti ollakin!

Joskus luokassa, kun Boso kiljahteli ja ilmehti, Marina katsoi muualle ja rypisti kulmiaan. Se sai Boson tuntemaan
olonsa epävarmaksi. Hän halusi olla oma itsensä, muttei halunnut tehdä Marinan oloa epämukavaksi. Tai suututtaa
Marinaa – se olisi ollut kamalaa. Joskus tyttö antoi laseria ja se oli tavallaan helppoa, koska silloin Boso tiesi tarkkaan, että nyt piti vaieta nanosekunnissa, ennen kuin laser sulattaa häneltä kaikki harmaat, vihreät ja neonpinkit
aivosolut.

Toisinaan Boso yrittikin olla rauhallisemmin ja silloin Marina saattoi vilkaista häneen ystävällisesti. Ja silloin joku
muukin tyyppi jutteli hänelle, kysyi jotain tai ojensi pudonneen kynän. Boso kyllä tavallaan ymmärsi, että jatkuva pelleily saattoi olla muiden mielestä rasittavaa. Hän ei vain voinut sille mitään, että mahalaukun hassupussista pulpahteli jatkuvasti vitsikkäitä juttuja kielelle ja ne karkasivat huulten välistä ilmoille, ennen kuin hän ehti loihtia itselleen
nahkaista umpinaamaa. Hänellä oli ehkä liian iso hassupussi, liian täynnä ratkiriemukkaita juttusia tai sitten hänellä
oli aivan liian löysät huulet.

Toisaalta Boso halusi olla oma hassu itsensä, Waltakunnan Wirallinen
Älämöläyttelijä, mutta toisaalta tuntui järkevältä olla joskus hissukseen ja
tarkkailla muita. Ja hassupussikin ymmärsi välillä olla pienen hetken
pulpauttelematta ja keskittyä kuuntelemaan.

Marina kartteli Bosoa välitunneilla, mutta odotti koulun jälkeen portilla ja
kulki aamuisin kouluun samaa matkaa - joka ikinen päivä. Boso päätti, ettei
koskaan kysy miksi, ettei Marina katoaisi hänen elämästään savuna ilmaan.

Olivatko he ystävät? Boso ei tiennyt. Marinan seura tuntui rauhoittavalta – vähän kuin äidin, samanlailla mutta
erilailla.
Ehkä Marinaa oli joskus kiusattu ja häntä suututti kiusaaminen niin paljon, ettei jaksanut katsella Boson piinaa
enää. Sitä Marina ei koskaan kertonut. Käveli vain koulumatkat – kops läts kaps lits - jutteli harvakseltaan ja antoi
laseria, kun sitä tarvittiin.

Ja oikeastaan kaikki oli ihan hyvin juuri näin.

Boso on melkein tavallinen poika, joka ei tarkoita pahaa, mutta saa hassupussin pulpautuksilla ja liialla roikuskelulla
opettajan pään räjähtämään. Boso on kertomus koulun hauskimmasta pojasta, joka ei ollutkaan ollenkaan hauska. Boso
lentää aluksellaan Jupiterin kuiden taakse piiloon, kun örnöskökkelit alkaavat vallata koulun käytävät tai luokassa on muuten vaan liian tylsää.
Kertomuksen avaruusolento näyttää tekstissä paikat, jossa voi hetkeksi ajaa raketin parkkiin ja miettiä, menikö hommat nyt
ihan hattaraksi ja kannattaisiko ehkä tässä kohtaa hetki roikuskella ja tuumia. Boson tarinaan liittyy aikuisen materiaalia,
jota voi käyttää esimerkiksi koululuokassa tai terapiassa toiminnanohjauksen taitojen, itsearvioinnin ja palautteen annon
välineinä.
Minä olen kirjoittanut tämän kirjan— erityiskasvattaja ja opettaja, jolla on ollut
ilo ja kunnia opettaa Boson tapaisia huippujätkiä jo vuodesta 2001.
Kirja on omistettu kaikille teille.
Kiitos. Kannan teitä aina sydämessäni!
Susanna Saxberg
Boso-kirja ja aikuisen materiaali on tuotettu yhteistyössä Tampereen yliopiston
Psykologian opetus– ja tutkimusklinikka PSYKE:n kanssa.
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