Salaperäinen linna

T

ulipa kerran erään nuoren kuninkaan luokse kerjäläiseukko. Kuningas
ajoi eukon tylysti pois, sillä kuningas oli aina saanut kaiken mitä halusi ja
sen vuoksi hänestä oli tullut itsekäs ja ilkeä. Mutta tälle eukolle hänen ei olisi
kannattanut olla paha: eukko olikin noita, ja hän rankaisi kuningasta julmasti:
hän muutti komean nuoren miehen kauheaksi hirviöksi.
Vuosia myöhemmin eräs kauppias on palaamassa matkoiltaan. Hänen kolme tytärtään ovat pyytäneet tuliaisia, kaksi tytärtä halusi aina hienoja lahjoja,
mutta Belle, nuorin tytöistä halusi tuliaisiksi vain kauniin kukan. Kotimatkalla kauppias eksyy synkkään metsään, näkee hehkuvan punaisen ruusun ja
leikkaa sen tuliaisiksi Bellelle. Mutta samassa häntä ympäröivät pelottavat
olennot: hän onkin osunut hirviön linnan puistoon ja hirviö julmistuu kukkansa
leikkaamisesta. Kauppias pelastuisi vain, jos hän kotiin palattuaan lähettäisi
jonkun tyttäristään hirviön linnaan.
Kotona kauppias esittää murheissaan asiansa, ja tietenkin vanhimmat
tyttäret kieltäytyvät. Mutta nuorin tytär haluaa pelastaa isänsä vaikka oman
henkensä hinnalla. Ja niin Belle lähtee kohti hirviön lumottua linnaa.
Linnan valtavat portit avautuvat, ja Belle on peloissaan. Mutta kun kaikki
ihmeelliset satuhahmot ja eläimet alkavat tanssia hänen ympärillään, hän
unohtaa pelkonsa. Eikä hän pelkää lainkaan edes kummallista pikku hirviötä,
päinvastoin, heistä tulee heti parhaat ystävät. Mutta sitten linnan saliin astuu
itse hirviö. Ja voi kauhistus! Se haluaa Bellen vaimokseen! Belle on rohkea ja
kiltti, mutta rajansa kaikella. Tähän hän ei voi suostua. Hirviö suuttuu, mutta
Belle pysyy päätöksessään. Silti hän jää asumaan linnaan, sillä näin hän on
luvannut pelastaakseen isänsä.
72

Kuka rakastaisi kömpelöä puunukkea?

Puunukke pakenee

”Hieno baletti, mutta ei siinä ollut minulle roolia”, Fredrikson sanoi apeana,
kun peili oli lopettanut kertomuksensa.
”Minä ymmärrän kyllä, miten tärkeä sinä olet tässä baletissa”, hän sanoi
peilille.
”Eihän hirviö tietäisi olevansa hirviö, jos se ei näkisi itseään peilistä, eikä
kaunotar tietäisi kauneudestaan ilman peiliä.”
”Niin, minä voin näyttää kaiken juuri sellaisena kuin se on”, peili sanoi.
”Mutta en kuitenkaan voi. Sanotaan, että rakkaus on sokea, mutta se ei
ole totta. Rakkaus ei ole sokea, vaan se näkee tarkemmin, pinnan alle, aivan
kuin Belle. Ja siksi minä niin pidän tästä baletista”.
”Näkisiköhän kukaan minussa muuta kuin sen, miten kömpelö ja karkeatekoinen olen?” Fredrikson sanoi murheellisena ja päätti jatkaa matkaansa.
”Sinun pitää jaksaa uskoa”, peili huusi hänen peräänsä.
”Jaksoihan hirviökin!”
Fredrikson laahusti eteenpäin kumarassa kuin kummallisen ulkonäkönsä
painamana. Mutta peilin sanat olivat kuitenkin herättäneet hänessä toivon.
Entä jos hänet oli vain lumottu tällaiseksi? Jos joku kaunotar rakastaisi häntä
juuri tällaisena, lumous voisi haihtua ja hänestä voisi tulla komea tanssija, joka
loikkaisi korkealle ja nostelisi ballerinoja ja hurmaisi koko yleisön, todellinen
baletin tähti. Nyt pitäisi vain löytää sellainen kaunotar.
Peilejä Fredrikson ei enää kuitenkaan halunnut nähdä.

Kesä kului, Fredrikson väsyi kiertelemiseen ja asettui hyllylle makaamaan niin
kuin kaikki muutkin ja alkoi nukkua. Oopperatalon esineet tapasivat nukkua
kesäunta, sillä silloin ei ollut mitään tekemistä.
Elokuussa Fredrikson heräsi, kun ovi avautui. Tarpeistonhoitaja kantoi kahta
nukkea ja nosti ne hyllylle.
”Siinä nyt ovat Drosselmeyerin nuket huollettuina ja korjattuina ja valmiina
esityksiin”, hän sanoi. Fredrikson kohotti päätään.
”Pitäisiköhän minun kysyä noilta uusilta kavereilta?” hän mietti mutta laski
päänsä saman tien.
”Turha vaiva, niin monelta olen jo kysynyt, eikä kukaan tunne minua.”
Tarpeistonhoitaja tarttui haarniskaan ja alkoi raahata sitä pois. Kuului kolinaa ja räminää, haarniska oli vaikea saada ovesta ulos. Lopulta hän sai sen
sylissään käytävälle, mutta ei enää pystynyt sulkemaan ovea.
”Älkää sitten lähtekö minnekään seikkailemaan, vaikka ovi on auki, työt
alkavat tänään”, hän sanoi ovella tavaroilleen ja koluutti eteenpäin peltihaarniska sylissään.
Kun haarniskan kolina oli edennyt niin kauas, että sitä hädin tuskin kuului,
Fredrikson katsoi varovasti hyllyn takaa. Kyllä, ovi oli auki eikä ketään näkynyt.
Hän oli kesän aikana ehtinyt kysellä jo kautta koko varaston aivan tuloksetta.
Entä jos hän itse kävisi katselemassa ympärilleen? Varmasti jokin tuttu paikka
palauttaisi hänen muistinsa.
Fredrikson hiipi ovelle ja katsoi käytävälle. Oopperatalon äänistä se huomasi, että kausi oli alkamassa. Pasuuna törisi orkesterin harjoitussalissa, laulajatar
kokeili kimeimpiä ääniään niin että ikkunalasit tärisivät, patarummut jymisivät,
katto notkui kun käytävän yläpuolella tanssijat harjoittelivat hyppyjään. Kukaan
ei kiinnittänyt huomiota puisten jalkojen kopinaan käytävällä.
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