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Sanotaan, että koirat ja omistajat alkavat muistuttaa toisiaan.  

Minun ihmiseni muistuttavat minua. Minulla on musta turkki, ja ihmisetkin laittavat ylleen mustan 

turkin ja menevät mustaan laatikkoon. Olemme kaikki siellä näkymättömiä.  

Minä haistan heidät. Päivän lopussa haju on mehukas sekoitus stressiä, naurua, liikkeen löytämisen 

intoa. Työstä väsyneet sormet taipuvat vielä rapsuttamaan. 

Työhön liittyvät ne olennot, hajuttomat hahmot. Toisinaan tekisi mieli maistaa niitä, mutten uskalla. 

Kun ne lähestyvät minua, hetken luulen, että ne lähestyvät ystävinä. Pian huomaan, että ne eivät 

haise miltään ja usein ne unohtavat kokonaan hengittää. Ne liikkuvat vain silloin, kun ihmiset ovat 

niiden lähellä. Ja joskus ne jopa lainaavat ihmisen äänen.  

Kun keskustelen naapureiden nelijalkaisten kanssa, he puhuvat ihmisistä, jotka tulevat kotiin kello 

neljä. Kotonamme on hyvin erilaista. Kello kuusi on illallinen, mutta se syödään milloin missäkin; 

eri laumojen kanssa eri paikoissa, joista jokaisessa on eri hajut. Toisinaan ollaan kotona kellon 

ympäri. Sormet tapailevat näppäimistöä ja savu nousee korvista. Tätä kestää useampi tunti, pitkä 

aika, jonka olisi voinut käyttää rapsuttamiseen. Joskus kolme kuukautta sen jälkeen usein tulee 

ilmoitus, että ne olivat hukkatunteja. Silloin ihmiseni ovat huolissaan. Huolissaan siitä, että työtä on 

liian paljon tai liian vähän. Toisaalta joskus kolmen kuukauden kuluttua tulee valtava juhla ja hymy, 

joka kestää viikkoja. Molemmissa tapauksissa olen käytettävissä heidän tunteidensa 

purkautumiseksi ja tiedän hypätä syliin kysymättäkin.  

Kun me menemme toisien mustiin turkkeihin pukeutuvien ihmisten luo, haistan kuinka onnellisia 

he ovat siitä, että viettävät aikaa yhdessä. Kuinka paljon he arvostavat toinen toistaan ja kuinka 

hyvin he tietävät, miten leikitään. Siitäkin huolimatta, että he eivät ole pentuja enää.  

On juhlia, jossa ihmisjäsenet nostavat maljan suurille saavutuksilleen. Noissa juhlissa minä en voi 

nostaa maljaa, sillä anturoita ei ole tehty siihen. Minä sen sijaan saan suuhuni porkkanan ja 

heilautan häntääni laumalle sekä uteliaisuudelle, anteliaisuudelle, jaetulle ilolle ja terveelle 

hulluudelle. Tänään heilutan häntääni teistä jokaiselle, lauman jäsenille ja teidän hajuttomille 

hahmoillenne. 

Hyvää Suomen nukketeatterin päivää! Wuh! 

Nukketeatteriperheen koiran jo toisessa sukupolvessa aatoksia tulkinneet ja 

koira-kielestä suomen kieleen kääntäneet 
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