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Vuonna 2007 kotimaiseen sf/f-kenttään saatiin uusi mielenkiintoinen 
tuttavuus. Kyseessä oli nimimerkki ”Megatron Braineaterin” kirjoittaman 
scif ieepoksen ”Kapteeni Shiva” enimmäinen osa, jonka oli julkaissut 
mystinen Flamongo-kustannus. Tavallista ei ollut myöskään se, että kirjan 
mukana seurasi CD-levyllinen sen teemoihin liittyvää, sitä varten tehtyä 
äänitaustaa. Musiikkiteemaiseen Kosmoskynään sopivasti tarkastelussa 
onkin tällä kertaa Megatron Braineater ja sen takaa löytyvä Maria Candia.

P a s i  K a r p p a n e n

haastattelussa maria candia

Kuka kukin on

Aivan aluksi lienee syytä tarkentaa 
kuka oikeastaan on haastateltavana, 
nimimerkki Megatron Braineater vai 
Maria Candia. Kuten monet muista-
vat, esimerkiksi Mr. Lordi tekee selvän 
eron esittämänsä hahmon ja siviilimi-
nänsä välillä. Myös Megatron Brain-
eaterin nimimerkkiin monet kiinnit-
tivät huomiota jo ensimmäisen osan 
ilmestyessä.

Candia kertoo suurimman syyn 
nimimerkin valintaan olleen se, että 
hän tiesi kirjallisuustiedettäkin opis-
kelleena kirjailijat helposti lokeroita-
van sukupuolen perusteella. Mies-
kirjailijat ovat julkisuudessa helposti 
“kirjailijoita”, naiskirjailijat taas ”nais-
kirjailijoita”.

”Toki olen ylpeä naiseudestani, ja 
feministiksikin tunnustaudun. Mutta 
minä, jolle mieleni ja kieleni ovat niin 

sukupuolettomia asioita kuin olla 
voi, kirjoitan omasta mielestäni kir-
jallisuutta, jossa kirjailijan sukupuo-
len ajattelu on vain harhaanjohtavaa 
lukukokemuksen kannalta.”

Näin Candia päätti valita nimimer-
kin, joka ei viittaisi kehenkään oike-
aan henkilöön. Lisäksi Candia muis-
tuttaa että syntynyt kokonaisuus ei 
ole vain hänen, vaan kaikkien sen 
syntyyn myötävaikuttaneiden henki-
löiden omaisuutta.

”Nimi ”Megatron” tulee Transfor-
mers-tv-sarjasta. Kyseessä oli yksi 
suurimpia lapsuuden sankareitani, 
oikeammin lempi-megapahiksiani”, 
sanoo Candia. ”Sarjan Megatronhan 
ei ole miespuolinen robotti. Tiesin 
jo pikkutyttönä, ettei koneilla ole 
muuta sukupuolta kuin se, jonka aja-
tuksiltaan rajoittunut ihminen niille 
kuvittelee.”

Nimen loppuosalla ”Braineater” 

puolestaan on kulinaristinen tarina 
takanaan. 

“Kyseessä on Flamongon Mikko 
Viljakaisen eli “Vilungin” antama 
nimitys”, Candia sanoo naurahtaen. 
”Nimi juontaa siihen, että olin kerto-
nut nauttineeni lehmän aivojen syö-
misestä isäni kotimaassa Argentii-
nassa.”

”Mielikuvituksessani ”Megatron 
Braineater” on ikään kuin fiktiivinen 
henkilö; viittaan puettu, 3400–3700-
luvuilla elävä puolitietokone, joka 
toimii 2000-luvun historian tutkijana 
Sosialistisen Jupiterin Yliopistossa. 
Mistä sen tietää, ehkä “Maria Candia” 
jonakin päivänä kirjoittaa kyber-
punkromaanin hänestä.”

Nimimerkin oli alun perin tar-
koitus pysyä salaisuutena. Toisin 
kuin Candia luuli, hänen oikea per-
soonansa on kuitenkin kiinnosta-
nut ihmisiä, ja he ovat kaivaneet eri 
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teitä kirjailijan nimen tietoonsa. Tieto 
on levinnyt henkilöltä toiselle ja löy-
tyypä se tätä nykyä jopa Wikipedi-
asta. Tästä syystä hän esiintyy täs-
säkin haastattelussa, ei Megatron 
Braineaterina, vaan Maria Candiana.

Tiedon levitessä ovat levinneet 
myös virheelliset käsitykset. Tilaisuu-
den tullen Candia haluaakin korjata 
muutaman henkilöönsä liittyvän vir-
heellisen tiedon.

”Matala profiili on jo aikaansaa-
nut joitakin vaarattomia väärinkä-
sityksiä”, sanoo Candia. ”Esimerkiksi 
Markku Soikkeli oli sähköpostiosoit-
teeni löydettyään olettanut minun 
olevan bändissä Maria And The 
Robots. Tietäessään minulla olevan 
jotakin tekemistä musiikin kanssa 
ja minun olevan tyttö, hän oli myös 
päätellyt minun olevan laulaja.” 

”Tuo on toki imartelevaa, mutten 
laula, ja vaikka musiikin parissa toi-

minkin, vääntelen vain dj:nä nap-
puloita. En myöskään ole koskaan 
ollut missään bändissä edes trian-
gelin kilkuttelijana. Muutakin har-
haanjohtavaa tietoa löytyy. Teen 
usein käännöksiä, mutta en työsken-
tele kääntäjänä, kuten jossain on väi-
tetty.”

Lapsuuden sankareita

Candia kertoo kapteeni Shivan tari-
nalla olevan pitkät juuret, ja kyseessä 
onkin hyvä esimerkki siitä, että lap-
suuden sankareiden ei ole pakko 
antaa painua unholaan. Ensimmäi-
nen versio Kapteeni Shivan tarinasta 
syntyi kirjoittajan ollessa vasta kym-
menvuotias. 

”Tuolloin pidin kuitenkin kir-
joitusharrastustani turhanpäiväi-
senä ajanhukkana, jota täytyy tehdä 
muilta salaa. Sitä paitsi kuvittelin lap-

sena, että vain ulkomaalaisilla keski-
ikäisillä miehillä, jotka ryömivät kir-
joituskoneen ääreen ennen kuin 
oppivat kävelemään, on oikeus edes 
unelmoida science fiction -kirjailijan 
ammatista.”

Candian kiinnostus kirjallisuuteen 
sai hänet opiskelemaan yleistä kir-
jallisuustiedettä, mutta hän kertoo 
suunnitelleensa alunperin uraa kus-
tannusalalla, ei niinkään kirjalijan 
ammattia. Ennen Kapteeni Shivaa 
hän ei ollut julkaissut juuri mitään ja 
kertoo kiertäneensä kirjoituskilpai-
lutkin kaukaa. 

”Vasta kun vuonna 2006 sain lah-
jaksi äitipuoleni käytetyn läppärin, 
hylkäsin vihkokirjoittamisen”, Candia 
kertoo. ”Aloin leikkiä tekstinkäsitte-
lyohjelmalla kokeillakseni, millaisen 
tarinan lapsuuden “sankaristani” nyt 
“aikuisena” kirjoittaisin. Uusi media 
antoi harrastukselle lisäpontta ja 



6 Kosmoskynä 2/09

vuotta myöhemmin koneellani oli 
tuhannen liuskan avaruusooppera, 
enkä ollut itsekään uskoa silmiäni.”

Candia kertoo tarjonneensa käsi-
kirjoitustaan muutamalle kustan-
tajalle, mutta tulos oli sama kuin 
monen muunkin esikoiskirjailijan 
kohdalla. Vain kaksi ehti vastata, ja 
nämäkin siinä vaiheessa kun teksti 
oli jo saamassa kokonaan uuden 
muodon muissa käsissä. Candia tosin 
myöntää että kustantamoihin lähte-
nyt ensimmäinen versio oli melkoi-
nen raakile.

”Flamongo Sanomien ”isä” Mikko 

Viljakainen, alias Vilunki 3000 luki 
käsikirjoitukseni ystävänä ja ehdotti 
julkaisijan toisen johtohahmon 
Henrik Suhosen kanssa nyt toteutet-
tua julkaisuformaattia, eli että tarina 
jaetaan osiksi ja mukaan tehdään  
musiikkia. 

”Olin saanut paljon ideoita tarinan 
kohtauksiin nimenomaan Vilungin 
eli DJ Candle In The Windin musiikkia 
kuuntelemalla, ja olinkin siksi ehdo-
tuksesta välittömästi haltioissani. 
Koko kertomus sai näin elokuvallista 
syvyyttä ja musiikin kautta sain roh-
keutta leikkiä kielelläkin enemmän.” 

Candia kuvaa Kapteeni Shivan 
tekoa, niin kirjojen kuin niiden 
mukana seuraavan musiikinkin koos-
tamista prosessiksi, jossa tekemällä 
oppiminen oli olennaisessa roolissa. 
Sen myötä Candialle itselleen ovat 
tulleet tutuiksi niin taitto-ohjelma 
kuin sämplerikin.

Yhteistyön hedelmiä

Kysyessäni kuinka isolla joukolla levy-
jen musiikki tehtiin, Candia kertoo, 
että jokaiseen artistiin on oltu yhtey-
dessä erikseen. Kullekin on annettu 
muutaman sivun tekstipätkä, jota 
jokin kappale sopi merkitsemään. 
Yllättävää oli, että kaikki päätyivät 
samaan yleisväritykseen. Tämä oli 
positiivinen yllätys myös kirjailijalle.

”Käytännössä jokaisen muusi-
kon työn suhteen on pieniä eroja, 
riippuen esimerkiksi siitä, ovatko he 
muokanneet valmista materiaalia 
tunnelmaan, vai tehneet kappaleen 
alun alkaen kirjan tekstiin.”

Saamistaan kappaleista Candia 
teki levylle omia “täytebiisejä” sämp-
läämällä. Kappaleiden lopullinen 
miksaus oli Candian ja Viljakaisen 
käsialaa, jonka tuloksena syntyi 
kokonaisuuden yhtenäinen tun-
nelma. Levyjen on tarkoitus kuulos-
taa siltä, että kyse on jonkun toisen 
ajan musiikista ja ehkä estetiikasta-
kin.

”Ensimmäisellä levyllä vaikut-
taa myös Shivaa lapsena esittävä 
Susa, puoliksi thaimaalainen pikku-
tyttö, joka hallitsee sekä suomen että 
thain”, kertoo Candia. ”Näin mukaan 
saatiin lisäväritykseksi itämaista kieltä 
ja suomea lapsen äänellä puhuttuna. 
Aikuisen “futu-thaita”, joka siis on 
levyllä “ningonkieltä”, esittää levyllä 
thaimaalainen ystävättäreni Tan Kle-

metti.”
Lopputulosta voikin pitää onnis-

tuneena, sillä jotkin arvostelijat ovat 
jopa erehtyneet pitämään levyä 
yhden ja saman bändin tekemäksi.

”Kolmannen ja neljännen osan 
musiikki on yhä enemmän tullut 
tarjottuna”, sanoo Candia. ”Muun 
muassa helsinkiänen räppäri Davo, 
skweee-artisti Eero Johannes, ja muut 
“faneiksi” tunnustautuneet muusikot 
ovat ehdottaneet omia kappaleita 
tai pyytäneet tekstiä “sävellettäväksi”. 
Jokaisen artistin kanssa työskennel-
lään erikseen. Musiikkia siis sekä teh-
dään että ei tehdä isolla porukalla, 
riippuen siitä miten asiaa tarkaste-
lee ”

Nykyfuturistinen projekti

Teokset ovat graafisesti varsin poik-
keuksellisia. Kenen käsialaa kirjoissa 
mukana oleva mustavalkografiikka 
ja niiden graafinen ulkoasu olivat? 
Sitä, kuten teoksia muutenkin, kun 
verhoaa salaperäisyys.

”Kuvat ja kirjojen graafinen ulko-
asu ovat ensimmäisessä osassa 
Mikko Viljakaisen ja itseni käsialaa. 
Lukuun ottamatta yhtä kuvaa joka 
on pikkusiskoni Sofian piirros tulta 
syöksevästä dinosauruksesta”, kertoo 
Candia. ”Myös kannet kaikissa osissa 
ovat meidän tekemiämme. Taiton 
teki ensimmäisessä kirjassa teki 
graafikko Antti Hietaniemi. Loppu-
jen taiton olen tehnyt itse, nyt kun 
tiedän miten.”

”Toiseen osaan kuvituksia oli itseni 
ja Vilungin lisäksi tekemässä kansan-
taiteilija Tixa, joka tunnetaan paitsi 
dj-legendana ja Höyryklubin perusta-
jajäsenenä, myös bändistään Hevos-
pistooli. Kolmannessa osassa ovat 
lisäksi mukana Tytti Viljanen ja Chris-
ter Nuutinen. Neljännen osan vierai-
leva tähti on sarjakuvataiteilija Jyrki 
Nissinen. Kuvat sivuavat tekstiä unen-
omaisella fiilispohjalla. Itse taitta-
miini osiin teen ja piirrän kuvia myös 
lennossa, kun joku kohta tuntuu vaa-
tivan kuvan rytmittämään tarinaa.”

Kysyessäni mihin genreen Candia 
itse Kapteeni Shivan ääniraidan las-
kisi, jos sitä pitäisi kuvailla levystä 
ensimmäistä kertaa kuulevalle, tör-
määmme molemmat musiikin mää-
rittelyongelmiin.

”Itse sanoisin, että levyt ovat “ava-
ruusmusiikkia”, kunkin tekijän luon-
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teenomaisesta genrestä huolimatta”, 
sanoo Candia. ”Joku biisi on selvästi 
drum’n’ bassia, toinen taas housea, 
mutta sillä ei tässä yhteydessä ole 
minusta väliä.”

Teoksia, jossa musiikki on osa 
kirjaa, ei ole meillä paljon tehty.
Mikä mahtaa olla syynä tähän?

”Enpä tiedä. Mehän emme sitä 
keksimällä keksineet, se vain sattui 
sopimaan tähän tarkoitukseen.”, 
sanoo Candia. ”Ehkä kukaan ei vain 
ole tullut ajatelleeksi vastaavaa, tai 
yrittäjät ovat luopuneet, tai ajatus 
kaatunut kustantamojen vastustuk-
seen. Onhan tämä sellainen juttu, 
etteivät sitä kaikki heti tajua. Jotkut 
ovat esimerkiksi luulleet, että Kap-
teeni Shivan musiikkia on tarkoitus 
kuunnella lukemisen taustalla, vaikka 
mielestäni on aika selvää, ettei tämä 
ole tarkoitus.”

Vastaanotto

Candia kertoo, että kaikki hänen Kap-
teeni Shivasta näkemänsä arvostelut 
ovat olleet enimmäkseen positiivi-
sia. Negatiivista huomiota on kiinni-
tetty eniten kirjoitusvirheisiin, joita 
kahteen ensimmäiseen jäikin. Huoli-
matta siitä, että pienenä painoksena 
otettuja kirjoja ei ole mainostettu 
missään, ne ovat herättäneet kiitettä-
västi huomiota. Tieto niistä on kiertä-
nyt ihmiseltä toiselle ja pääsivätpä ne 
jopa Nyt-liitteeseen ja Basso-aika-
kauslehteen.

”Musiikkia kaikki eivät ymmärrä, 
mutta osa tykkää paljonkin”, kertoo 
Candia. ”Tiedän ainakin yhden ravin-
tolan ja yhden taidegallerian Helsin-
gin keskustassa, joissa levy on pyö-
rinyt taustamusiikkina, samoin kuin 
tiskijukkia, jotka ovat soittaneet joi-
tain biisejä yökerhoissa. Kirjaa saa 
joistain levykaupoista, ja monet 
ovatkin ostaneet sen levynä, jonka 
mukana tulee kirja.”

Candia onkin varsin tyytyväinen 
siihen, että Kapteeni Shiva julkais-
tiin juuri sellaisessa muodossa kuin 
julkaistiin. Kiitos musiikin ja Flamon-
gon graafisen kunnianhimon, taiteel-
lisessa mielessä Kapteeni Shivasta 
onkin Candian mielestä tullut enem-
män ”nykyfuturistinen projekti”.

”Prosessin myötä opin myös 
paljon musiikillisen alakulttuuri-
väen palavasta luomisen ilosta ja 
halusta yhteistyöhön”, sanoo Candia. 

”Olen oppinut arvostamaan sitä pyy-
teetöntä ja aitoa luomishalua, jota 
löytyy projektin kautta kohtaamieni 
taiteilijoiden työtavasta. Vastaavaa 
taiteellista vapautta mikään iso laitos 
ei tekijöilleen usko.”

Suurin kiitos on tekijöille ovat 
olleet palveluksiaan tarjonneet muu-
sikkofanit. Näiltä tullaan myöhem-
missä osissa edellisten osien inspi-
roimina tehtyjä biisejä, joille Candia 
sanoo löytäneensä täydellisen paikan 
Shivan tarinan viitteellisessä “äänirai-
dassa”.

Mistä on kyse

”Kapteeni Shiva, kuten kaikki muut-
kin päähäni tulleet tarinat, ilmaantui 
niin epäsuunnitelmallisesti, etten sitä 
kirjoittaessani todellakaan ajatellut 
“minkälaista scifiä” olin tekemässä.”, 
sanoo Candia. ”Tähtivaeltajan arvos-
telijat kuvasivat sarjaa ’perinteisenä 
scifinä’, Portti taas ’psykedeelisenä 
avaruusoopperana’. Kummatkin ovat 
yhtä oikeassa ja väärässä.”

Candia luonnehtiikin kokonai-
suutta yhdistelmäksi ”kovaa” ja ”peh-
meää” scifiä. 

”Pidän “kovasta” scifistä, ja olen 
yrittänyt pitäytyä Shivassa niin lähellä 
tieteellistä todellisuutta kuin suinkin”, 
sanoo Candia. ”Silti mukana on mys-
tiikkaa, koska uskon itse todellisuu-
den olevan tarua ihmeellisempää.

Yhtä paljon kuin kovaa scifiä 
Candia sanoo arvostavansa ”peh-
meää” scifiä ja halunneensa tästä 
syystä käsitellä romaanisarjassa eet-
tisiä, metafyysisiä ja sosiaalisia ongel-
mia.

”Tuloksena on ehkä postmoderni 
soppa. Tavoitteenani on pikemmin 
hämmentää lukijoita, kuin tehdä 
odotukset täyttävää, kaikkia miellyt-
tävää kirjallisuutta.”

Candia sanoo, että Kapteeni 
Shivan tarina on kirjoitettu niin, että 
vasta pikku hiljaa paljastuu mistä 
kertomuksessa on ollut kysymys. 
Ensimmäinen osa oli tarina merkil-
lisen mutanttilapsen pakomatkasta 
suurella avaruusaluksella. Toisessa 
kerrottiin hieman vanhemmaksi 
varttuneesta Shivasta, joka haaveilee 
vapaudesta ja omasta avaruusaluk-
sesta. Hän saavuttaakin nämä asiat, 
verisin keinoin ja muiden hyväuskoi-
suuden sekä rakkauden kustannuk-
sella. 

”Tässä vaiheessa, kun kaksi osaa 
on ilmestynyt, ja lukijat ehkä arvaa-
vat jotain, voinen paljastaa tarinan 
“salaisuuden” Kosmoskynän luki-
joille”, sanoo Candia. 

Shivassa on nimittäin kyse hänen 
omasta supersankari- tai pikemmin-
kin superpahisteeman muunnelmas-
taan. Hän kertoo aina rakastaneensa 
supersankarisarjiksia, mutta eniten 
niissä esiintyviä, maailmanvalloitusta 
suunnittelevia superpahiksia. 

”Shiva on tällainen pahis maail-
massa, jossa ei tule sankaria trikoissa 
häntä estämään. Pahista seurataan 
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hyvin läheltä, pikkumutantista läh-
tien. Toivon, että kun neljäs osa on 
luettu, lukija on suoranaiseksi yllätyk-
sekseen pysähtynyt jo miettimmään 
montaa asiaa, muun muassa sitä, 
kuinka suhteellisia määreitä ”hyvä” ja 
”paha” ovat. Kolmososan kanssa yhtä 
aikaa vielä tänä vuonna ilmestyvä 
neljäs osa käsittelee myös Shivan 
ulkoavaruuden sukulaisia, mutta en 
halua paljastaa vielä kaikkea.”

Candia sanoo, että toinen tärkeä 
teema sarjassa on tasa-arvo ja suvait-
sevaisuus kysymyksen monenlaisissa 
muodoissa. Kolmannessa osassa 
ihmisarvon sopimuksenvaraisuus 
tulee voimakkaimmin esille. Tär-
keässä asemassa on kritiikki ihmis-
kunnan asemaa “luomakunnan kruu-
nuna” kohtaan. Shiva, joka ei ole 
ihminen ja on ylpeä siitä, suhtautuu 
geenimanipuloituna hybridinä ihmi-
seen siten kuin ihminen eläimiin.

”Koska koko tarina kirjoitettiin 
ensin yhdeksi kokonaisuudeksi ja 
jaettiin vasta myöhemmin osiksi, 
näkyy tämä kokonaisuudessa. Toivon, 
että tulee tarpeelliseksi tehdä vielä 
joskus painos, jossa kaikki osat olisi-
vat taas yksissä kansissa. Silloin edellä 
mainittu kokonaisjuonikin tulisi sel-
vemmin esiin.”

Esikuvia ja vaikuttajia

Kapteeni Shiva -sarjan teoksissa 
sekä Maria Candian MySpace -sivulla 
vilahtelee viittauksia pulp-henkiseen 
B-scifi in, eli ”vanhaan kunnon” scifi in, 
kuten voisi nykyään jo sanoa. Candia 
ei kielläkään kyseisen estetiikan 
olevan hänelle suuri vaikuttaja. 

Hän nimeää kirjallisiksi esikuvik-
seen muun muassa Strugatskin vel-
jekset, Stanislaw Lemin, Jorge Luis 
Borgesin, Julio Cortázarin sekä Kurt 
Vonnegutin. Suomalaisista kirjaili-
joista Candia mainitsee Tove Jansso-
nin, ruotsalaisista Harry Martinsonin 
ja Peter Nilsonin. 

”Pienenä luin Isaac Asimovin, Edgar 
Rice Burroughsin ja Arthur C. Clarken, 
William Gibsonin, Octavia Butlerin ja 
Ursula LeGuinin suomennetutu kirjat 
moneen kertaan. Jotakin lienee tart-
tunut myös Frank Herbertiltä. Nykyi-
sin rakastan myös uusia tiiliskivikirjai-
lijota, kuten Vernon Vingeä.”

”Musiikillisesti palvon eniten  
elektroa, etenkin kaikkia sähköi-
sen musiikin alkuaikojen kokeilevia 

neroja, uuden aallon ironista lyyri-
syyttä, sekä New Orderia ja Depeche 
Modea. Mitä sanoituksiin tulee, en 
voi olla kertomatta, kuinka syvälli-
sesti palvon ruotsalaista S.P.O.C.K.-
yhtyettä. Miten loistava idea onkaan 
ottaa aiheet sanoituksiin lempi-tv-
sarjansa jaksosta ja hyvistä kirjoista.”

Candian kiinnostus musiikkiin ja 
scifi in tuntuvatkin syntyneen käsi 
kädessä. Candia antaa tästä esimer-
kin kuvaamalla lapsuuden leikkejään, 
joissa alus “Jumalaton Käärme” lähti 
käyntiin Europen Final Countdow-
nilla, ja Spacen Magic Fly oli ainoa 
keino selvitä asteroidipilvestä.

”Ostin kaikki Anttilan kasettiosas-
ton Synthetisizer hits -kokoelmat 
viikkorahoillani ja nauhoitin Radio- 
Mafi an Avaruusromua-ohjelmaa sa-
masta syystä. Uskonkin elektroni-
sen musiikin harrastukseni alkaneen 
ainakin osittain tätä kautta. Minulle 
synamusa on aina liittynyt avaruu-
teen. Siinä on vaIn sitä jotain.”

Tulevaisuusvisioita

Luodaanpa lopuksi katsaus tulevai-
suuteen. Kapteeni Shivan toinen osa 
ilmestyi vuonna 2008. Milloin seuraa-
vat osat ilmestyvät ja miten pitkä sar-
jasta on tulossa?

”Osat kolme ja neljä ovat juuri 
valmistumassa ja ne tulevat ulos 
yhtä aikaa vielä tänä vuonna”, sanoo 
Candia. ”Sarja loppuu, koska tarina 
Shivan elämästä ihmisten parissa 
tekee niin. Olen kuitenkin kirjoitta-
nut iltahuvikseni tarinalle itsenäistä 
jatko-osaa, joka sijoittuu samaan 
“universumiin”. 

Candia kertoo myös sarjan kahden 

viimeisen osan sisältävän mukana 
tulevan CD:n.

”Musiikkia, eikä yksin elektronista, 
on tulossa paitsi jo tutuilta, myös 
uusilta artisteilta”, Candia sanoo. 
”Nimistä voinee heittää jo aiemmin 
mainittujen ohella Jimi Tenorin ja 
Reino Nordinin.”

Entä sen jälkeen? Mitä kirjailija 
Maria Candian kovalevyllä, pöytälaa-
tikossa tai mahdollisesti pääkopassa 
muhii seuraavaksi? Entä musiikinte-
kijä Maria Candian?

”Ennen Shivan loppua ulos ehtii 
tulla toinen “erikoissarja”, Lonke-
ron Aika”, keroo Candia. ”Kyseessä 
on kirjoittamani kolmen novellin 
”triptyykki”, joka kertoo maapallos-
tamme 300 miljoonan vuoden kulut-
tua. Megatron Braineater siinäkin on 
äänessä, mutta kokonaisuus on erilai-
nen, lyhyempi ja kaunokirjallisempi 
kuin Shiva, vaikka samojakin tee-
moja löytyy. Musiikkiakin on tulossa, 
kunhan saan järjestettyä aikaa toi-
meentulolta.”

Lopuksi esitettäköön Kosmosky-
nän klassikkokysymys. Jos Maria Can-
dian pitäisi antaa aloitteleville kirjaili-
joille yksi neuvo, mikä se olisi?

”Neuvo, jonka itsekin aloittele-
vana kirjailijana antaisin on, että 
ensin kirjoita vain, itsellesi ja muita 
miettimättä”, sanoo Candia. ”Tämän 
jälkeen hautaa käsikirjoitus ja malta 
mielesi kuukausia. Kirjoita sen jäl-
keen tarina uudestaan. Näin pääset 
itkuitta ja nopeimmin parhaaseen 
lopputulokseen.”

Tämän jälkeen Candia pitäää 
tauon ja jatkaa: ”Neuvo yksi ja puoli; 
romaanin kirjoitusvaihe on hyvänlaa-
tuinen psykoosi. Älä pelkää sitä.”

”Tähtivaeltajan arvostelijat
 kuvasivat sarjaa ’perinteisenä 
scifi nä’, Portti taas ’psykedeeli-
senä avaruusoopperana’. Kum-
matkin ovat yhtä oikeassa ja 
väärässä.”


