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Variksen velho (Ngui wa Thiong vappuna)

Narrit, valtaapitäviä jalli avat trikstrerit, poppamiehet, maagikot ovat päähenkilöinä mo-
nissa afrikkalaisissa tarinoissa.Ngui wa Thiongon Variksen velho (suom. Seppo Loponen,
WSOY, 2007) on maagis-polii inen satiiri jossain Keniaa pahemmassa valtakunnassa. Sen
päähenkilöt mies ja nainen, muodostavat yhdessä Variksen Velhon, joka au aa kansaa ja
kiusaa tyranneja. Tämä romaani on siis maagista realismia afrikkalaisi ain.

Eräässä mielessä Variksen Velho on kiista a länsimaista lääketiede ä pystyvämpi, hän
pystyy parantamaan ihmisiä rahan aiheu amista yhteiskunnallisista vaivoista. Sen suh-
teenhan länsimainen terveydenhoito on voimaton, mu a maagikko tuntee rahan hajun ja
tietää kuinka se saastu aa ihmisiä ja levi ää mädännäisyy ä.

Kansanparantajana Variksen Velho ei eri ele tauteja lääketieteellisesti, vaan kiinni ää huo-
mion kaikkiin vaivoihin. Yhteiskunnallisista taudeista pahin on rahanahneus ja korruptio.
Muutamat tyrannihallitsijan vaikutusvaltaiset alaiset ovat lai aneet rahaa liiveihinsä run-
saamman puoleisesti, ja Variksen Velho tunnistaa heidät oitis. Hänen keskeisin maaginen
kykynsä on nimi äin rahan hajun tunnistaminen. Variksen Velho oppi kaatopaikalla asues-
saan ero amaan monet mädän vivahteet, ja taloudellinen mädännäisyys oli niistä eräs.

Kaniuru oli tyrannimaisen ministerin apulainen, ja hän meni Variksen Velhon luokse va-
koilemaan, löytyisikö jotain tekosyytä niin e ä hänet saataisiin linnaan. Hän jä i mersunsa
kauemmaksi, ja tuli Velhon temppelille työmieheksi naamioituneena, yllään likainen sini-
nen haalari ja päässä lippis. Hän ase ui odotushuoneeseen ja näki Variksen Velhon pienen
ikkunaluukun takana, tämä piti vasemmassa kädessään pientä peiliä. Velho näy i lukevan
peiliä kuin kirjaa, hän puhui Kaniurulle häneen vilkaisema a.

-Sinun työsi ja nimesi lii ynee johonkin hajuun?

Kysymys hätkähdy i Kaniurua. Se liippasi niin läheltä hänen nimeään.

-Aivan, hän sanoi lopulta.

-Sinua voi siis kutsuaHaisuliksi… ei vaan…Haistajaksi , Voi, nimesi kuva samenee? Ahaa,
nimesi lii yy jotenkin nenään tai neniin, johonkin vastaavaan.’

Kaniuru kavahti pystyyn tuoliltaan. Variksen Velho ei ollut vielä vilkaissutkaan häneen.
Velhon katse oli pysynyt koko ajan nauliutuneena peiliin. Mistä hän tiesi, e ä nimeni juon-
tui nenästä?

-Aivan, hän myönsi.

-Ja si en työpaikkaasi! Aiemmin sinä vangitsit ihmisten, eläinten, kasvien, purojen, maas-
ton varjoja.

-Kuinka niin? Kaniura kysyi muka ymmällään.
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-Paperille tai kiveen kuvia kaikenlaisista asioista?

-Aivan, aivan, Kamiuro myönsi vikkelästi.

-Mu a nyt sinä varjostat ihmisiä etkä enää vangitse heidän varjojaan.

-Mitä?

Kamiuron salainen intohimo on kuvataide, varjojen vangitseminen paperille, kuten Velho
asian kuvasi. Mu a hallituksen virkamiehenä hän on joutunut päinvastaisiin puuhiin –
varjostamaan ihmisiä, ja tämä työn vuoksi hänen sydämensä on vangi u.

Seuraavaksi Variksen Velho käy kyselemään minkä vaivan vuoksi vieras on tullut tapaa-
maan häntä. Paljastuu, e ä Kamiuro on rikastunut nopeasti ja pelkää nyt mene ävänsä
rahat.

-Mu a aburialaisethan tiedetään, aina kateellisia.

-Sinä siis pelkäät, e ä he noituvat uuden omaisuutesi? E ä he häivy ävät omaisuutesi yhtä
äkisti kuin se tupsahtikin?

-Ole e lukeneet ajatukseni, Variksen Velho. Minä haluan taikajuomaa, jotain taikaa omai-
suuteni turvaksi niin, e ä voin nukkua yöni rauhassa.

Magiaan on perinteisesti kuulunut tarkka vainu rahan suhteen: maagikko itse saastuu, jos
o aa rahaa palkaksi. Variksen Velholla on tarkka vainu rahan mukana leviävän mädännäi-
syyden suhteen.

-Tässä temppelissä hoidetaan sairaita – tietänet kai? Täällä loihditaan pahuu a pois. Siispä
kysynkin, joko omaisuutesi on alkanut kuvo aa sinua?
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