
O
lipa kerran alakuloinen karju. Päivät karju 
makasi läävässään, ja jos jotakin teki, niin 
söi, muutoin kelli vain kuraisella patjallaan. 

Mikään ei sitä kiinnostanut, ei muiden sikojen keski-
näinen röhkinä, eivät kärsälle hyppivät nuoret possut, 
eivät maittavien perunankuorien, nauriinpuolikkaiden, 
kalanperkeiden ja muiden ruuantähteiden tonkiminen 
ja mutustelu. Ympärillä surisevia paarmoja ja kärpäsiä 
se ei viitsinyt ravistaa yltään. Päivät se vain makasi, 
löhösi ja tuijotti puoliavoimin silmin sittiäisparvi päänsä 
päällä jonnekin tyhjyyteen. Karjun koko valtava koko oli 
jämähtänyt paikoilleen kuin siirtolohkare lietteeseen.

Myös isäntä huomasi muutoksen karjussa, joka oli 
tähän asti ollut kuitenkin ihan sellainen kuin elukan tulee-
kin olla. Aikansa kutakin, isäntä tuumasi, ja päätti, että 
tulevana jouluna talossa pidettäisiin tukevat peijaiset.

Mutta jotta karjusta löytyisi muutakin syötävää kuin 
nahkaa ja rasvaa, isäntä ryhtyi toimeen ja alkoi järjes-
tellä läävää uuteen uskoon. Nyt sian olisi syödäkseen 
pakko hieman oikoa kapoisia kinttujaan ja kurottava 
ihramuhkuroiden koristamaa kaulaansa. Läävän reuna-
mille isäntä asetteli herkkupaloja, jotka hotkaistakseen 
karjun piti nähdä rahtunen vaivaa. Veden isäntä annosteli 
pienempiin kupposiin. Kun yhdestä vesi loppuu, sian 
on otettava askel jos toinenkin. Väärä leukainen isäntä 

ripusteli läävän kattoparruihin vielä rakennustöistä yli-
jääneitä killuttimia ja roippeita. Saisi sika niitä ihmetellä, 
minkä ruuanhakemiseltaan ehtii.

Oman aikansa karju vieroksui läävän uutta asua, 
mutta alkoi sitten asettua paikalleen. Muiden mukana 
se löntysteli hakemaan makupaloja, kuopsutteli maa-
ta, kujotteli kaulaansa ja huomasi, miten hauskaa oli 
kisailla muiden kanssa kupposten antimista. Syötyään 
se lysähti läävän pehmeälle alustalle ja killitteli katosta 
roikkuvia esineitä.

Nyt kaikki muuttui karjun elämässä. Se notkistui, 
piristyi ja alkoi uudella tavalla katsella ympärilleen. 
Kohta se jo huomasikin lähistölle kohoavan jyrkänteen, 
jonne auringon säde niin mukavasti aamuisin asettui 
ja kätkeytyi illan tullen yöhön. Sen valtasi selittämätön 
kaipuu vapauteen. 

Sitten eräänä kauniina aamuna karju nousi si-
joiltaan, loikkasi ketterästi karsinasta ja kipitti minkä 
kintuistaan pääsi kohti kallion lakea. Aurinko silitti sen 
ohuen nukan peittämää paksua nahkaa, huumaavat 
tuoksut täyttivät sen kärsän. Sieltä ylhäältä karju katsoi 
alas entiseen elämäänsä, joka haihtui kuin aamu-usva 
alkavan päivän tieltä. n
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KARJUKALLIO (7)

O
nce upon a time there was a gloomy boar. 
All day, the boar lay in his sty, and if he did 
anything at all, he ate, or else just lolled on 

his muddy mattress. Nothing interested him, not the 
grunting of the other pigs, not the young piglets climbing 
on his snout, not the rooting for and munching the tasty 
potato peelings, turnip halves, fish guts and other scraps 
of food. He was too lazy to shake off the horse flies and 
other insects buzzing around him. Every day, he just lay 
there, lolled about, staring through half-open eyes at 
some distant emptiness, a swarm of dung beetles over 
his head. The boar’s massive bulk had seized up like an 
erratic boulder in the slurry.

The farmer had seen the change in the boar, which 
up to now had been like a beast should be. Time for a 
change, thought the farmer, and decided that the coming 
Christmas would see a hearty slaughter party. 

But to make sure the boar would provide something 
to eat other than hide and fat, the farmer set about 
reorganising the sty. In order to eat, the pig would now 
be forced to use his skinny legs a little and stretch his 
fat, lumpy neck. The farmer positioned titbits around the 
edges of the sty, so the boar had to take a bit of trouble 
to devour them. The water he divided into smaller bowls. 

When one runs dry, the pig must take a step or two. The 
clever farmer even hung odd bits and bobs left over from 
building work from the roof joists of the sty. It would 
give the pig something to gawp at in any spare time left 
over from looking for food.

For a time, the boar was unsure about the new 
look of the sty, but then he began to settle in. With the 
others, he plodded to get titbits, rooted around in the 
earth, stretched his neck, and realised what fun it was to 
compete with the others over the contents of the bowls. 
Having eaten, he crashed down on the soft floor of the 
sty and peered at the objects hanging from the ceiling.

Now everything in the boar’s life changed. He be-
came more agile, cheered up, and began to look about 
in a new way. Soon he spotted a steep rocky hill nearby, 
upon which the sun’s ray settled so pleasantly in the 
morning and hid as the evening turned to night. He was 
overcome with an inexplicable longing for freedom. 

One beautiful morning, the boar leapt out of the 
sty and trotted off towards the top of the rock. The sun 
stroked his thick hide covered in thin fluff, intoxicating 
smells filled his snout. From his high vantage point, the 
boar looked down at his former life, which evaporated 
like the morning mist giving way to a new day. n
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I
mmalanjärven lähistöllä 
si  jaitsee Karjukallio, jonka 
nimen arvellaan viittaavan 
alueel la liikku viin villi sikoihin. 

Erään tulkinnan mukaan kallio 
on saanut nimensä lähis töllä 
olevan talon pihasta karan neesta 
karjusta, joka oli kiiven nyt  
kal lion laelle ottamaan  
aurin koa.

N
ear Immalanjärvi lake 
is Karjukallio [Boar 
Hill], assumed to have 
been named after 

the wild boar roaming in the 
area. One interpretation claims 
that the rock was named after a 
boar that escaped from a nearby 
farm and climbed to the top to 
sunbathe.
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