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Pääkirjoitus

Tämänkertaisen  Varjorikon teemana on 
monipuolinen fantasia.  Mukaan valikoi-
tui  kuusi  novellia  yli  kahdestakymme-
nestä tarjotusta.

Edustettuna  on  tieteisfantasiaa 
(Sanna  Tolmunen:  Ydin  150),  urbaania 
fantasiaa  baariympäristössä  (Pirja  Hyy-
ryläinen: Kuvio) ja taruolentojen moder-
neja  kohtaamisia  sisältävä  romanttinen 
tarina  (Elli  Leppä:  Pitäjänmäen  väli-
asema).  Taruolentoaihetta  lähestytään 
toisaalta  myös kauhun sävyin ja  maail-
manlopun visioin (Epe Niiranen: Meidän 
rouvamme).

Mukana  on  myös  klassisempaa 
vieraaseen  maailmaan  sijoittuvaa  fanta-
siaa,  jossa  arjen  rikkoo  epätavallisten 
kykyjen  löytyminen  (Vesa  Lehtinen: 
Birna). Myös lohikäärmeet ovat edustet-
tuina  (Katariina  Heikkilä:  Sotalohikäär-
me Turundruksen asia) – joskin novellis-
sa lohikäärmeen edustajan vaikutusvalta 
on traagisen rajallinen.

Camilla Kantola
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Sotalohikäärme 
Turundruksen asia
Katariina Heikkilä

Kallioniityn  eläköityneiden  ja  haavoit-
tuneiden sotalohikäärmeiden hoitokodin 
johtokunnan kokous: Pöytäkirja

Kokous  todettiin  päätösvaltaiseksi  ja 
asialista hyväksyttiin yksimielisesti.

Asialista

1. Hoitokodin  talouden  tasapainot-
taminen

Valmistelijan ehdotus: Kastaran  kunin-
kaallisten ilmavoimien esikunta on 
vähentänyt  Kallioniityn  hoitoko-
din määrärahoja 300 000 sisterasta 
150   000  sisteraan.  Viime  vuosien 
leikkausten myötä henkilökunnas-
ta,  lääkkeistä  ja  hankinnoista  on 
säästetty niin paljon kuin on voitu. 
Uudet  leikkaukset  tarkoittavat, 
että  hoitokotipaikkoja  on  vähen-
nettävä.

Hoitokodin  strategian  mukaisesti 

toiminnan  pääpainon  on  oltava 
haavoittuneiden  sotalohikäärmei-
den  saattamisessa  takaisin  taiste-
lukuntoon  sekä  niiden  eläkkeellä 
olevien  sotalohikäärmeiden,  jotka 
voivat  toimia siitos-  tai  koulutus-
tehtävissä  tai  palvella  reservissä, 
hoitamisessa.  Hoitokotipaikkoja 
on  vähennettävä  toimintakyvyn 
menettäneiden  lohikäärmeiden 
osalta.

Laki  eläköityneiden  sotalohikäär-
meiden  hoidosta  (45  §)  säätelee 
eläkkeelle  määrättyjen  sotalohi-
käärmeiden  oikeuksia.  Lain  45  § 
g:n mukaan sotalohikäärmeen voi 
johtokunnan  päätöksellä  lopettaa, 
jos  sille  ei  pystytä  turvaamaan 
hoitoa  taloudellisista  tai  muista 
syistä.

Valmistelija  ehdottaa,  että  sotalo-
hikäärmeet Turundrus, Dagsterun, 
Siserra,  Gaskaus,  Terilla  ja  Fala 
lopetetaan.

Päätös: Johtokunta käsitteli valmistelijan 
ehdotusta  ja  hyväksyi  sen  yksi-
mielisesti.

!

En pidä tästä paikasta.
Katosta  tippuu  vettä,  joka  valuu 

kylkiäni pitkin pieninä noroina. Kostea ja 
viileä ilma tunkeutuu sieraimiini. Luolan 
kivinen pohja tuntuu hyytävän kylmältä 
suomujani  vasten.  Tippuvien  vesipisa-
roiden  rummutuksessa  on  jotain  unet-
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tavaa, ja minun on vaikea pitää silmiäni 
auki.  Nukuin  vielä  hetki  sitten,  mutta 
väsymys ei  päästä minua otteestaan.  Se 
on  asettunut  luihini,  lihaani  ja  suomui-
hini,  se  pitää  päätäni  maassa  ja  estää 
siipiäni nousemasta kyljiltäni.

En tiedä, mikä tämä paikka on ja 
miksi  olen  täällä.  Hiljaisuus  on  epäi-
lyttävää,  yksinäisyys  pelottaa  minua. 
Missä  Raigh  on?  Entä  muu  miehistöni, 
Sarena ja muut laivueeni lohikäärmeet ja 
heidän  lentäjänsä?  Olen  tottunut  tun-
temaan  heidän  tutut  hajunsa,  kuunte-
lemaan  ihmissotilaiden  keskinäistä  nal-
jailua  ja  lohikäärmeiden  leikillisiä 
huutoja  ja  kisailua,  askelia  käytävällä, 
ampumaradalta  kaikuvia  laukauksia, 
metallin  kirskuntaa  ja  kolistelua  rä-
jähdevarastolta,  kauempaa  joillekuille 
toisille  äyskittyjä  käskyjä.  Kasarmilla  ei 
ole hiljaista hetkeä, ei edes vapaapäivinä, 
ja  jos  on  jossain  yksin,  on  luultavasti 
väärässä  paikassa  tai  muuten  vain 
vaikeuksissa.

Pakotan silmäni auki. Luolassa on 
hämärää, vain suuaukko loistaa valkeana 
jossain kauempana. Tippukivet ja luolan 
rosoinen seinä ovat sumeita,  enkä erota 
kunnolla edes, miten kaukana olen suu-
aukosta.  Perhana.  Mikä  minun silmiäni 
vaivaa? Minun on erotettava maamerkit 
kaukaa  ylhäältä  ja  kovassa  vauhdissa, 
minun on nähtävä sumun, pimeyden ja 
ruudinsavunkin läpi.

Onkohan  minulla  taas  suomu-
tulehdus?  Ehkä.  Se  ainakin  selittäisi 
huonon  näköni,  väsymykseni  ja  sen, 
miksi  minut  on  jätetty  yksin.  Suomu-
tulehdus  on  niin  tarttuvaa,  että  saman 
ilmankin  hengittäminen  sairastuttaisi 
muut  lohikäärmeet  ympäriltäni.  On 

järkevää eristää minut muista, mutta silti 
se  sattuu.  Raighin  poissaolo  tuntuu 
haamukipuna  kehossani,  aivan  kuin 
minusta  puuttuisi  osa.  Ilman  laivueeni 
lohikäärmeitä  ja  ihmismiehistöäni  tun-
nen oloni ontoksi ja tyhjäksi, kuin minun 
sieluni ja sydämeni heräisivät eloon vain 
heidän  läsnäollessaan.  Miksi  he  eivät 
edes  kertoneet  minulle,  mitä  on  ta-
pahtunut?  Jos  minun  on  oltava  yksin, 
niin  olisi  helpottavaa  tietää,  koska 
pääsen takaisin muiden luo.

Silmäluomeni  painuvat  taas 
umpeen,  ja  annan  niiden  sulkeutua. 
Nukahdan uudelleen kuunnellen veden 
hiljaista tippumista.

!

Tiedoksianto  lopetettavan  sotalohikäär-
meen ihmistaistelijaparille

Vastaanottaja: Kapteeni evp. Raigh

Eläköityneiden  ja  haavoittuneiden  sota-
lohikäärmeiden  hoitokodin  johtokunta 
on  päättänyt  lopettaa  sotalohikäärme 
Turundruksen.

Perustelut: Laki eläköityneiden sotalohi-
käärmeiden hoidosta 45 § g

Lisätietoja:  Lopetettavan  sotalohikäär-
meen taistelijaparilla on oikeus olla läsnä 
lopetustilanteessa. Ajankohta ilmoitetaan 
erikseen.

Muutoksenhaku:  Tästä  päätöksestä  on 
mahdollista valittaa Kastaran kuninkaal-
listen  ilmavoimien  muutoksenhaku-
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lautakuntaan.

!

Herään  raa’an  lihan  tuoksuun,  joka 
tunkeutuu sieraimiini ja hukuttaa kaikki 
muut  aistini  ja  ajatukseni.  Verta  on 
tavattoman paljon, ja sen rautainen haju 
herättää ruokahaluni. Lammasta tai ehkä 
vuohta,  hajusta  ei  oikein  ota  selvää, 
mutta se on kuollut  nopeasti,  lihassa ei 
haise vähäisinkään pelon häivä, se ei ole 
edes tajunnut kuolevansa –

Pakotan väsymyksestä raskaat sil-
mäni auki. Nyljetty elukka on tuotu niin 
lähelle, ettei minun tarvitse edes kurottaa 
kaulaani  saadakseni  sen suuhuni.  Vasta 
sitten  tajuan  ihmetellä,  miksi  minulle 
kannetaan  ruoka  eteen  kuin  haavoit-
tuneelle.  Minähän  metsästän  oman 
ruokani,  olen  aina  metsästänyt.  Syö-
misestä menee puoli iloa, jos ei saa itse 
jahdata ja tappaa saalistaan.

En  käsitä  ollenkaan  tätä  touhua. 
Kas  kun  eivät  ole  pureskelleet  lihaa 
puolestani.

Nälkä käy kuitenkin liian kovaksi. 
Alan repiä lihaa hampaillani ja kynsilläni 
päästäkseni käsiksi sisäelimiin.

Kun pahin nälkä on ohi, huomaan 
taas  ympäristöni.  Raa’an  lihan  tuoksun 
alta  en  juuri  erota  muita  hajuja.  On 
epäilyttävän  hiljaista.  Olen  yksin  suu-
ressa,  kosteassa  luolassa,  jonka  kiviset 
seinämät ja pohja hohkaavat kylmää. En 
tiedä,  mikä  paikka  tämä  on,  tai  miksi 
olen täällä, mutta se huolestuttaa minua. 
Olenko minä haavoittunut? Se on ainoa 
selitys,  miksi  minulle  tuotaisiin  ruokaa 
kuin  avuttomalle  munasta  kuoriutu-

neelle.  Mutta  eihän  minuun  satu  – 
varsinaisesti  –  ja  vaikka  yritän  tutkia 
suomujani,  en näe vammaa enkä haista 
omaa  vertani  enkä  ihmisten  pistävältä 
löyhkääviä lääkkeitä.

Ehkä  olen  toipumassa  haavasta. 
En  enää  tunne  kipua,  mutta  olen  liian 
uuvuksissa  vielä  osallistuakseni  taiste-
luun.

Taisteluun!  Ei  hemmetti,  enhän 
minä  voi  jäädä  lekottelemaan.  Raigh  ja 
laivueeni  tarvitsevat  minua.  Laivu-
eessani  on  monta  nuorta  lupaavaa 
lohikäärmettä,  mutta kenelläkään heistä 
ei  ole  niin  paljon  lentokokemusta  kuin 
minulla.  Raighin  pitää  pystyä  keskitty-
mään  koko  laivueeseen  ja  taistelun 
johtamiseen.  Hän  tarvitsee  kokeneen 
lohikäärmeen alleen, sellaisen, jota hänen 
ei  tarvitse  neuvoa  ja  joka  ymmärtää 
puolesta sanasta hänen aikeensa. Kukaan 
niistä  nuorista  ei  pärjää  laivueen 
johtajana,  ei  vielä  moneen  vuoteen. 
Sarena  on  ainoa,  jonka  voin  luottaa 
tuovan  Raighin  ehjänä  takaisin,  mutta 
hänkään  ei  ole  vielä  niin  hyvä 
muodostelmalennossa, että –

Luolan ulkopuolelta  kuuluu peh-
meitä,  kevyitä  askelia  ja  kiukkuisia 
ihmisääniä.  En  kuule  kunnolla,  mistä 
puhutaan,  mutta  sydämeni  hypähtää 
ilosta  tunnistaessani  Raighin  äänen.  Se 
on  helpotus.  Ainakaan  kukaan  niistä 
nuorista  hurjapäistä  ei  saanut  minun 
kapteeniani hengiltä.

”...  helvettiä  tämä  tarkoittaa? 
Turundrus on sotaveteraani, ei sitä voi –”

”...  meidän  on  laitettava  asiat 
tärkeysjärjestykseen.  Emme  voi  näillä 
määrärahoilla auttaa kaikkia –”

”Kiittämättömiä  paskiaisia  te 
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ainakin  olette!  Turu  ja  muut  lohi-
käärmeet  ovat  taistelleet  teidän  vapau-
tenne puolesta –”

”Olen  pahoillani,  herra.  Tiedän, 
kuinka kauhea tilanne on –”

Mistä  Raigh  on  tällä  kertaa 
kiukkuinen?  Eihän  se  harvinaista  ole, 
Raighilla  on  aina  ollut  lyhyt  sytytys-
lanka,  ja  armeijan  hommissa  asiat 
harvemmin  sujuvat  niin  kuin  on 
suunniteltu.  Vai  onko hän taas  riidellyt 
Lein kanssa? Se on niin ihmisten tapaista. 
He  joutuvat  elämään  joka  ainut  päivä 
kiimassa  ja  asuvat  parittelukumppa-
neidensa kanssa samassa luolassa. Onko 
mikään  ihme,  jos  sitä  alkaa  riidellä 
pikkuasioista?  Sarenaa  Raighin  ja  Lein 
ainaiset kiistat jaksavat huvittaa. Hänestä 
he  kaksi  muistuttavat  enemmän  revii-
ristään taistelevia villilohikäärmeitä kuin 
ihmispariskuntaa.

Raighin ja tuntemattoman ihmisen 
äänet  hiljenevät.  Kuulen  Raighin  aske-
leiden  tulevan  lähemmäs,  ja  samalla 
hänen  tuttu  hajunsa  saa  minut 
rentoutumaan.  Haistan  hänen  hikensä, 
siannahkaisen  takkinsa,  kuraiset  saap-
paansa,  joita  hän  on  hinkannut  mehi-
läisvahalla.  En  näe  häntä  kunnolla. 
Hänen hahmonsa on sumea ja  utuinen, 
mutta tiedän, että se on Raigh.

”Terve, Turu”, hän sanoo. Kuulen, 
miten hän käy istumaan kivelle viereeni, 
vääntelehtii  ja  etsii  mukavaa  asentoa. 
Hänen  äänensä  kuulostaa  kireältä.  Toi-
von, että hän taputtaisi kuonoani, mutta 
vanhat  tavat  ovat  tiukassa.  Kukaan  ei 
kosketa  ruokailevaa  lohikäärmettä,  ei 
edes oma kapteeni.

”Hei”,  sanon.  ”Missä  minä  olen? 
Mikä tämä paikka on?”

”Tämä on kotisi.”
”Minähän asun kasarmilla.”
”Et enää, kaveri. Olet eläkkeellä.”
Eläkkeellä! Enhän minä eläkkeellä 

voi olla, olen elämäni kunnossa ja sota on 
käynnissä.  Meitä  kaikkia  tarvitaan 
rintamalla, sitähän meille on hoettu kuo-
riutumisesta  asti.  Tämän on pakko olla 
jotain  Raighin  keksimää  pilaa.  Raigh 
harrastaa  sitä  useammin  kuin  monet 
muut ihmiset.  Hän sanoo tarkoituksella 
asioita,  jotka  eivät  ole  totta,  koska  se, 
etteivät ne ole totta on niin ilmeistä, että 
tyhmänkin pitäisi se ymmärtää.

”Mitä  sinä  sitten  teet,  jos  minä 
olen eläkkeellä?” kysyn. Yleensä ihmiset 
kyllästyvät nopeasti vitseihinsä, jos heiltä 
alkaa tivata yksityiskohtia.

”Lensin  vähän aikaa  nuoremman 
lohikäärmeen kanssa, sellaisen vasta sii-
villeen päässeen poikasen. Mutta ei siitä 
mitään tullut.  Se oli  kuin paluu alokas-
aikoihin.  Kaikki  oli  kömpelöä  ja  han-
kalaa,  mikään  ei  sujunut.  Sen  jälkeen, 
kun sinä ja minä olimme hioneet kaikki 
särmät  yhteistyöstämme,  tuntui  liian 
rankalta  aloittaa  alusta.  Lähdin  armei-
jasta heti, kun sopimukseni loppui.”

Hyvä  on,  tämä  on  siis  yksi  niitä 
vitseistä,  joita  jatketaan  vakavalla  naa-
malla  pitkänkin aikaa.  Kaipa minun on 
leikittävä mukana.

Vahingonilo  kutittelee  sisälläni. 
Sen  siitä  saavat,  kun  yrittävät  erottaa 
minut  kapteenistani  ja  pakottaa  hänet 
toisen  lohikäärmeen  taistelijapariksi  – 
edes vitsillä.

”Mitä sinä sitten nykyään teet?”
”Auttelen veljeäni hänen maatilal-

laan.”
Tuhahdan  ääneen,  ja  olen  saada 
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luunpalan  väärään  kurkkuun.  Yskin 
kurkkuni  selväksi  ja  sylkäisen  elukan 
sorkan suustani. Nyt viimeistään Raighin 
pitäisi  purskahtaa  nauruun,  läimäistä 
minua toverillisesti ja hekottaa niin, että 
vesi  valuu  silmistä,  mutta  hän  ei 
liikahdakaan.

”Sinustako tuli maajussi? Sinusta? 
Eikö sinun pitänyt lähteä sodan jälkeen 
kiertämään  maailmaa  Lein  kanssa  ja 
kieltäytyä sylkäisemästäkään kotikylääsi 
päin?”

”Suunnitelmiin  tuli  muutos”, 
Raigh sanoo. Hän hymyilee. ”Minusta on 
aina  huvittavaa,  miten  järkyttynyt  olet 
joka kerta, kun tämä tulee puheeksi.”

”Mutta  tehän  suunnittelitte  mat-
kaa  vuosikausia!  Ostitte  karttoja  ja 
mietitte  reittejä,  laskitte  laivamatkojen 
hintoja,  Leihän  opetteli  jopa  sitä 
lingalaisten kieltäkin –”

”  –  ja  säästimme  joka  ainoan 
ylimääräisen  pennin,  kuuntelimme 
kaikki  mahdolliset  matkakertomukset, 
keräsimme nurkkiimme telttoja, kompas-
seja  ja  kaikkea  muuta  rojua.  Se  on 
varmasti  kaikkien  aikojen  parhaiten 
suunniteltu  matka,  joka  ei  koskaan 
toteutunut.”

Aistin  Raighin  katkeruuden  ja 
surun,  ja  tunnen,  miten  hän  vetäytyy 
poispäin  kuin  haavoittunut  eläin,  jota 
kysymyksillä  tökkiminen  vain  satuttaa. 
Hänen  tunteissaan  ei  ole  teeskentelyn 
häivääkään.  Onko  hän  sittenkin  ollut 
tosissaan  koko  omituisen  keskustelum-
me ajan? Koko ajatus minusta eläkkeellä 
ja Raighista kääntämässä multaa tuntuu 
niin  käsittämättömältä,  ettei  se  voi  olla 
totta.  Mutta  Raigh  ei  pilaile  tuollaisen 
musertavan tunteen vallassa.

Oudointa on, että muistan itsekin 
ohimennen  raastavan  surun  tunteen, 
joka  tuntuu  kaikuvan  suoraan  Raighin 
sielusta.  Muistan  hajut  –  sadetta  entei-
levä  kylmä  tuuli,  tiivistymässä  olevat 
vesipisarat,  kuolleen  lihan  ja  kaikista 
vahvimpana nokiset  lohikäärmeen luut, 
joiden ympäriltä ruumis oli poltettu – ja 
sitten ne häviävät.

En enää tiedä,  mitä uskoa,  mutta 
Raighia  on  turha  kiusata  pidempään. 
Hänestä ei saa enempää irti.

”En  silti  käsitä,  miten  päädyit 
veljesi luo”, sanon. ”Eikö hän ollut juuri 
se syy, miksi halusit lähteä?”

”Me  tulemme  nykyään  toimeen 
paremmin.  Olen  alkanut  itse  asiassa 
pitää maanviljelystä.

Ainoa  huono  puoli  on  se,  että 
veljeni tila on niin kaukana, etten pääse 
katsomaan sinua kovin usein.”

Ruokahaluni  on  mennyttä,  väsy-
mys  ryömii  uudelleen  luokseni.  Raigh 
jatkaa  puhumista  pelloista,  lehmistä  ja 
sioista,  mutten  jaksa  enää  kuunnella. 
Lasken pääni maahan ja annan Raighin 
sanojen  vyöryä  ylitseni  merkitykset-
töminä.  En  jaksa  enää  ponnistella 
pysyäkseni hänen perässään enkä halua 
tuskaisan  surun  kyllästämiä  muiston-
pätkiä  mieleeni.  Raighin  ääni  ja  haju 
kuitenkin  rauhoittavat  minut,  ja  alan 
vajota  uneen.  Tiedän,  että  hän  on 
puolellani  ja  pitää  minusta  huolen, 
tapahtui mitä hyvänsä.

Sitten  jostain  kuuluu  askelia. 
Toinen ihmisääni keskeyttää Raighin, jo-
ka vastaa jotain äkäiseen sävyyn. Putoan 
unen porteilta takaisin hereille. Olen liian 
väsynyt  erottaakseni  sanoja,  mutta 
Raighin ja toisen ihmisen kiistely pitävät 
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unen ulottumattomissani.  Mieleni  tekisi 
puraista jompaakumpaa heistä, mutta se 
tuntuu liian suurelta ponnistukselta.

Helkkarinmoista  eläkkeellä  ole-
mista  tämä,  kun  ei  saa  edes  nukkua 
rauhassa.

!

Valitus  Kastaran  kuninkaallisten  ilma-
voimien muutoksenhakulautakunnalle

Hyvät  muutoksenhakulautakunnan 
jäsenet,

Kirjoitan  teille  vedotakseni  lopetetta-
vaksi  määrätyn  sotalohikäärme  Turun-
druksen puolesta.

Olen  tuntenut  Turundruksen  siitä  asti, 
kun  se  kuoriutui  munastaan.  Meidät 
koulutettiin yhdessä, taistelimme yhdes-
sä Derradan ja Galian sodissa ja olemme 
vartioineet  kuningaskunnan  rajoja  mo-
nien rauhan vuosien ajan.  Turundrus ja 
sen  pari  Sarena  ovat  saaneet  kuusi 
poikasta,  jotka  kaikki  on  koulutettu 
armeijan palvelukseen.

Tunnen  Turundruksen  läpikotaisin,  ja 
sitä  uskollisempaa  ja  urheampaa  lohi-
käärmettä  ei  olekaan.  Se  on  palvellut 
Kastaran kuningaskuntaa ansiokkaasti ja 
tehnyt  pitkän  uran  ilmavoimien  palve-
luksessa.  Pyydän,  että  ottaisitte  Turun-
druksen  ansiot  huomioon  ja  antaisitte 
sen  viettää  ansaitsemiaan  rauhallisia 
eläkepäiviä.

Kunnioittavasti
Raigh,  kapteeni  evp.,  Turundruksen 
taistelijapari

!

Vihollissotilaiden  kolonna  kiemurtelee 
vehreän  pelto-  ja  metsämaiseman  halki 
kuin  joki.  He  eivät  ole  vaivautuneet 
naamioimaan  joukkojaan:  galialaisten 
harmaat  asepuvut  erottuvat  helposti 
ilmasta käsin, kirkasväriset liskot vetävät 
heidän  tykkejään,  marssirummun  pau-
kutus  kuuluu kilometrien päähän.  Mitä 
lähemmäs  lennämme,  sitä  äänek-
käämmäksi rummun kumina, tuhansien 
jalkaparien  iskeytyminen  maahan  ja 
tykkien  lavettien  ja  ketjujen  kolina 
muuttuvat.

Tuuli suhisee korvissani, laivueeni 
lohikäärmeiden  siivet  läiskivät  ilmaa 
takaani.  Pommilasti  ja  valjaat  painavat 
selkääni,  miehistöni  on  asemissaan. 
Alikersanttini  varmistelee  pommeja 
kiinnittäviä  liinoja  ja  niiden  lukituksia 
varmoin  ottein.  Raigh  nojaa  niskaani 
vasten,  ja  hänen  otteensa  valjaistani 
kiristyy.  Tunnen,  miten  hän  irrottaa 
toisen  kätensä  valmiina  tehostamaan 
käskyään  käsimerkillä  omalle 
miehistölle.  Lihakseni  valmistautuvat 
syöksyyn  jo  ennen  kuin  Raigh  huutaa 
käskyn.

Sotaisa  kiljaisu  peittää  Raighin 
äänen.

Olen  jo  syöksymässä  alemmas, 
vaikka muu laivueeni jää kauhistuneena 
korkeuksiin.  Meidän  kaikkien  silmät 
ovat tykkien edellä kulkeneissa liskoissa. 
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Ne levittävät valtavia siipiään, huutavat 
raivoaan  ja  verenhimoaan,  ryntäävät 
maa tömisten kiitoon, nousevat ilmaan –

Eivät ne mitään kuormajuhtia ole, 
vaan lohikäärmeitä.

Heitä on vähän – he ovat meidän 
riveistämme  karanneita  tai  meidät 
pettäneitä  lohikäärmeitä  –  ja  heidän 
ainoa tehtävänsä on suojata  galialaisten 
joukkoja meiltä.

Pelko  leviää  sisälleni,  kun  jatkan 
syöksyäni kohti vihollisjoukkoja. Painava 
pommilasti kiskoo minua alas. En tiedä, 
pystyisinkö  enää  nousemaan  takaisin 
laivueeni korkeuteen – painoa on liikaa, 
vauhtia  samoin  –  enkä  ehtisi  korjata 
syöksysuuntaani  ennen  kuin  osuisin 
yhteen vihollislohikäärmeiden kanssa, ja 
lähitaistelussa  tuollaista  ylivoimaa 
vastaan käy huonosti –

”Saattajat asemiin!” Raigh karjuu, 
ja  viestimies  soittaa  torvellaan  muuta-
man  nopean  sävelen  merkiksi  muulle 
laivueelle.  Torventörähdykset  kaikuvat 
vastaukseksi  toisten  lohikäärmeiden 
selästä.  Raighin käsi  rusentaa valjaitani, 
viima  lyö  vasten  meidän  molempien 
kasvoja.  ”Turu,  lakkaa  räpiköimästä  ja 
jatka syöksyä alemmas!”

Sitten tajuan, mihin Raigh pyrkii. 
Pelkoni väistyy päättäväisyyden tieltä ja 
lennän  suoraan  kohti  vihollislohikäär-
meiden  joukkoa.  Juuri  ennen  heidän 
kynsiään  ja  hampaitaan  sukellan  äkkiä 
heidän  alapuolelleen.  Kiskon  siivilläni 
pitkiä vetoja päästäkseni alta pois ennen 
kuin  laivueeni  käy  vihollisten  kimp-
puun.

Konekiväärit  alkavat  säksättää, 
kun  pienikokoisten  saattajalohikäärmei-
den  miehistöt  avaavat  tulen  vihollis-

lohikäärmeitä  vastaan.  Taisteluhuudot, 
haavoittuneiden  kiljunta  ja  lentäjien 
komennot  täyttävät  ilman.  Vilkaisen 
silmäkulmastani  taakseni.  Saattajalohi-
käärmeiden  ponnisteluista  huolimatta 
viholliset  ovat  päässeet  Sarenan,  laivu-
eemme  taaimmaisen  pommittajalohi-
käärmeen,  kimppuun.  Sarena  taistelee 
kynnet ojossa ja hampaat esillä, ja hänen 
miehistönsä tulittaa  vihollislohikäärmei-
tä. Sieluni repeytyy kahtia, haluan palata 
takaisin  puolustamaan  kumppaniani, 
mutta tehtävä on suoritettava –

”Valmistautukaa  laukaisuun!” 
Raigh huutaa.

Riuhtaisen  katseeni  kamppai-
levasta Sarenasta ja pakottaudun keskit-
tymään.  Käännän  katseeni  alas  ja  etsin 
hyvää  kohtaa,  jonne  pudottaa  pommit. 
Kaarran valmiiksi, kun sotilaat tarttuvat 
lastini  kiinnitysliinoihin  ja  alkavat 
irrottaa  lukituksia.  Kun  Raigh  karjaisee 
käskyn, kiepahdan ilmassa. Lasti putoaa 
harteiltani,  räjähdykset  ja  rääkäisyt 
jostain  alhaalta  kaikuvat  korvissani, 
siipeni  riuhtovat  minua  ja  miehistöäni 
ylemmäs,  suojaan  räjähdyksiltä  ja 
savulta ja laukauksilta.

Uusi  aalto  räjähdyksiä  pirstoo 
kolonnaa altamme, kun toinen pommit-
taja  pääsee  pudottamaan  tappavan  las-
tinsa. Me kumpikin käännymme takaisin 
laivuettamme  kohti  päästäksemme  vi-
hollislohikäärmeiden  kimppuun.  Etsin 
silmilläni Sarenaa, mutta ilma on täynnä 
lepattavia  siipiä,  sinkoilevia  luoteja  ja 
huutoja ja kirkaisuita ja suomuja repiviä 
kynsiä ja verisiä hampaita –

Potkaisen, ja jalkani osuu johonkin 
terävään.
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On hiljaista.
Avaan  silmäni  ja  katselen  varo-

vasti  ympärilleni.  Näkökenttäni  on 
sumea,  mutta  tunnen  kylmän  kiven 
allani  ja  haistan  kosteuden  ja  kuulen 
vesipisaroiden tippuvan. Luolan suuauk-
ko näkyy kirkkaana pallona, joka sattuu 
silmiini.  Suljen  silmäni  uudestaan  ja 
painan  kuononi  luolan  viileää  lattiaa 
vasten.  Nouseminen  tuntuu  ylivoi-
maiselta ponnistukselta.

Taisimme hävitä taistelun.
En kai minä muuten olisi yksinäni 

karussa luolassa, uuvuksissa ja viimeiset 
muistikuvani  menettäneenä.  Miten  ih-
meessä  me  saatoimme  hävitä?  Eihän 
niitä  pahuksen  vihollislohikäärmeitä 
ollut  montaa  –  meidän  laivueemme  oli 
isompi, meidät oli varustettu paremmin. 
Jolleivat  sitten  vihollisen  maajoukot 
onnistuneet  jollain  lailla  päästä  käsiksi 
meihin.  Mutta  miten?  Galialaisten 
tekniikka on kehittymätöntä, heillä ei ole 
kuin  alkeellisia  tykkejä,  joilla  ei  osu 
lentävään  lohikäärmeeseen.  Heidän 
ainoa  ilma-aseensa  on  luopiolohikäär-
meet, joiden tehtävä on pudottaa meidät, 
jotta  maajoukot  pystyvät  käymään 
kimppuumme tavallisin asein.

Olisiko niin voinut käydä? Yritän 
kaivella  muistiani,  mutten  löydä  tais-
telun tiimellyksen jälkeen kuin harmaata 
tyhjyyttä. Ehkä me tosiaan hävisimme ja 
jäimme vangeiksi. Missä muut ovat? En 
minä  voi  olla  ainoa  selviytyjä.  Miten 
Raighin kävi? Missä miehistöni on? Entä 
Sarena? En erottanut häntä enää taistelun 
melskeestä,  mutta se ei  tarkoita mitään. 
Sarena on vahva ja  kova,  häntä ei  noin 
vain pudoteta.

Vasta sitten tajuan, mistä on kyse, 

ja sydäntäni kylmää.
Totta kai galialaiset ovat eristäneet 

kaikki  henkiinjääneet  toisistaan.  Sen 
tehokkaampaa kidutuskeinoa ei olekaan. 
Heidän  ei  tarvitse  tehdä  mitään.  He 
antavat  hiljaisuuden  ja  yksinäisyyden 
ryömiä  luoksemme,  pesiä  sisällemme, 
kuolettaa  tunteemme  ja  sotkea  muis-
tomme, kunnes mielemme on kokonaan 
hajalla.

Kunnes  olemme  valmiita  kään-
tymään  omiamme  vastaan  vain  pääs-
täksemme  yksinäisyyden  kuristavasta 
kourasta.

Niin ei saa käydä. En petä Raighia 
ja  laivuettani.  En  tiedä,  miten  estän 
mieltäni  luisumasta  hulluuteen,  mutta 
taistelen vastaan niin kauan kuin pystyn.

Lasken pääni  käpälieni  varaan  ja 
suljen  silmäni.  Yritän  pitää  ajatukseni 
Raighissa,  miehistössäni  ja  laivueessani. 
Mutta  laukaukset,  pommien  jyrinä  ja 
lohikäärmeiden  kirkaisut  kaikuvat  yhä 
korvissani,  enkä  saa  palavan  ruudin, 
veren  ja  irronneiden  suomujen  hajua 
haihtumaan.

!

Kallioniityn  hoitokodin  johtokunnan 
lausunto  kapteeni  evp.  Raighin  vali-
tukseen  sotalohikäärme  Turundruksen 
asiassa

Valittaja  esittää,  että  Kallioniityn  hoito-
kodin  johtokunnan  päätös  lopettaa 
sotalohikäärme  Turundrus  kumotaan. 
Valittaja  tuo  esiin  sotalohikäärme 
Turundruksen  sodanaikaiset  ansiot,  pit-
kän  palvelusajan  sekä  tämän  poikaset, 
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jotka ovat armeijan palveluksessa.

Kallioniityn  hoitokoti  ei  kiistä  sotalohi-
käärme  Turundruksen  ansioita,  mutta 
toteaa,  että  päätös  tämän lopettamiseen 
perustuu  hoitokodin  huonoon  talous-
tilanteeseen  ja  lakiin  eläköityneiden 
sotalohikäärmeiden  hoidosta  45  §  g. 
Näin ollen sotalohikäärme Turundruksen 
ansiot  eivät  vaikuta  hoitokodin  päätök-
seen.

Kallioniityn hoitokoti toteaa, ettei asiassa 
ole  esitetty  mitään  sellaista  uutta  selvi-
tystä,  joka  antaisi  aihetta  hoitokodin 
johtokunnan päätöksen kumoamiseen.

Kallioniityn  hoitokoti  esittää  valituksen 
hylkäämistä.

!

Poikanen  nukkuu  kylkeäni  vasten,  pää 
painettuna  etukäpälälleni,  hengitys  tu-
histen haudontaluolan hiljaisuudessa. En 
uskalla  liikahtaakaan,  etten  vain  herät-
täisi  häntä.  Hän on huutanut nälkäänsä 
kuoriutumisestaan asti, hotkinut kaiken, 
mitä  minä  ja  Sarena  olemme  metsäs-
täneet,  ja  huitonut  kärsimättömästi 
käpälillään, kun ruoka hetkeksi loppui.

Mutta  nyt  hän  on  hiljaa  ja 
tyytyväinen.  Hänen  mustat  suomunsa 
kiiltelevät,  hän  tuoksuu  yhä  munan-
kuorilta, pehmeiltä suomuilta ja raa’alta 
lihalta,  ja  hänen  pieni  kehonsa  tuntuu 
lämpimältä  vasten  omaani.  Raukea  on-
nentunne  saa  minutkin  väsyneeksi, 
mutten  halua  nukkua.  En  halua  muuta 
kuin  katsella  pientä  jälkeläistäni  ja 

suojata  häntä  omalla  ruumillani  luolan 
kylmyydeltä  ja  kaikelta  pahalta,  mikä 
väijyy sen ulkopuolella.

On Sarenan vuoro metsästää. Hän 
on hautonut munaa niin pitkään, että on 
vain  hyvillään  päästessään  ulos  tuulet-
tamaan  munankuoren  ja  kuivuneiden 
sammalten  hajun  itsestään.  Hän  luul-
tavasti  palaa  hampaat  veressä  syötyään 
ensimmäisen  saaliinsa  itse,  multaa  ja 
lehtiä kynsiensä alla ja suomut tuoksuen 
männyltä,  johon hän raaputtaa selkään-
sä.  Lyhyistä  vapauden  hetkistä  on 
otettava kaikki irti.

Olisinhan minä osallistunut hauto-
miseenkin,  jos  olisin  velvollisuuksiltani 
ehtinyt,  mutta  poikasten  isät  halutaan 
pitää  palveluksessa  niin  pitkään  kuin 
mahdollista.  Ihmiset  haluavat  pakottaa 
meidätkin  omaan  käsitykseensä  siitä, 
millaisella  työnjaolla  jälkeläisiä  hoide-
taan.  Sen  he  sentään  ymmärtävät,  että 
kasvavan  poikasen  ruokkimiseen  tarvi-
taan  kahden  täysikasvuisen  lohikäär-
meen työpanos, eivätkä he enää tyrkytä 
teuraseläimiään,  joita  ei  kuitenkaan  saa 
metsästää.  Poikasia  ei  kannata  totuttaa 
kielletyn  lihan  makuun,  sen  ihmisto-
verimme oppivat kantapään kautta. 

Välillä  Raigh  ja  Leikin  ovat  käy-
neet metsällä auttaakseen meitä. Heidän 
yrityksensä  ovat  enemmän  huvittavia 
kuin oikeasti hyödyllisiä. Kerran he kan-
toivat luolaamme peuran,  jota he olivat 
jahdanneet päivän verran. He virnuilivat 
tyytyväisinä tuodessaan ruhoa, mutta he 
haisivat niin hieltä ja metsältä ja peuran 
vereltä,  että  jopa  minun  metsästys-
vaistoni heräsi. Nälkäinen poikanen teki 
Raighin  ja  Lein  päivätyöstä  selvän 
parissa tunnissa.
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Sateen raikas tuoksu tulee kylmän 
tuulen mukana luolaan. Värähdän ajatel-
lessani,  että  Sarenan  palattua  minun 
pitää  jatkaa  metsästämistä.  Jäisin  niin 
paljon mieluummin lämpimään, samma-
lilla  ja  heinillä  vuorattuun  luolaan 
makailemaan.  Silmäni  alkavat  painua 
umpeen tahtomattani.

Kun herään, olen yksin. Poikanen 
on kadonnut.

Hänen  lämpönsä  on  haihtunut 
kyljeltäni,  en enää haista hänen tuoksu-
aan. Kaikki aistini etsivät poikasta, mutta 
turhaan  –  luola  on  tyhjä,  hiljaisuus 
kaikuu  sen  seinistä  eikä  poikasen 
ominaustuoksusta  ole  häivähdystäkään. 
Kauhu  salpaa  hengitykseni,  ja  yritän 
talloa sisälläni nousevan paniikin ennen 
kuin se ottaa minut kokonaan valtaansa.

Poikasen on löydyttävä. Minun on 
lähdettävä etsimään häntä nyt heti.

Kompuroin  jaloilleni.  Kynteni 
kirskuvat luolan kivilattiaa vasten.

Hetkinen  –  eihän  tämä  ole  sama 
luola.  Sarenan  hautomaluolan  lattia  on 
pehmeä  sammalista  ja  heinistä,  ja 
munankuoret  ja  luista  roikkuvat  lihan-
riekaleet  haisevat  sen  nurkissa.  Tämä 
luola on pienempi ja kalseampi, pelkkää 
paljasta  kiveä  ja  kosteuden  tuoksua  ja 
tippuvan veden rytmikästä rummutusta. 
Missä ihmeessä minä oikein olen ja miten 
minä  tänne  päädyin?  Entä  missä  poi-
kanen on?

Ehdin  luolan  suulle,  kun  Raigh 
tulee minua vastaan.

”Missä poikanen on?”
”Mikä  poikanen?”  Raigh  kysyy. 

Hän kohottaa kulmiaan.
”Se –”,  aloitan,  mutta sanat  eivät 

tule  ulos.  Ihmisten  jäykässä  kielessä  ei 
ole  sanoja  hajujen  kuvaamiselle,  ja  he 
kiinnittävät  huomionsa  täysin  epäolen-
naisiin  asioihin.  ”Se  mustasuomuinen, 
joka kuoriutui pari päivää sitten. Kolmas 
poikasemme. Minun piti vahtia sitä, kun 
Sarena –”

”Olet  varmaan  taas  nähnyt  unta. 
Karkhas,  se  mustasuomuinen,  on  jo 
täysikasvuinen  sotalohikäärme,  joka  on 
ollut monta vuotta palveluksessa. Se on 
itse  asiassa  rajavartiolaitoksen  lennos-
tossa.”

Tuijotan Raighia ymmärtämättä.
”Turu, sinä olet eläkkeellä”, Raigh 

sanoo.  Hänen  äänessään  on  aavistus 
kärsimättömyyttä,  aivan  kuin  hän  olisi 
kyllästynyt selittämään samaa asiaa uu-
destaan ja uudestaan.  ”Kaikki poikasesi 
ovat  kasvaneet  aikuisiksi,  palvelevat 
armeijassa ja ovat menestyneet niin, että 
sinäkin olet ylpistynyt.”

En  vieläkään  ymmärrä,  mitä  on 
tapahtunut,  mutta  paniikki  alkaa  vähi-
tellen hellittää.

”Mutta mustasuomuinen poikase-
ni on turvassa?”

”Niin turvassa kuin sotalohikäär-
me voi olla.”

Huojennus  saa  polveni  melkein 
pettämään.  Kävelen  takaisin  luolaan,  ja 
Raigh seuraa vierelläni. Jos Raigh sanoo, 
että  poikaseni  on  turvassa,  niin  sitten 
hänen on oltava turvassa. Käyn takaisin 
makuulle  luolan  kylmälle,  kovalle  latti-
alle. Vasta silloin tajuan, ettei Sarenasta ei 
näy jälkeäkään. Häntä ei näy missään, en 
edes haista hänen tuoksuaan ilmassa, en 
kuule  hänen  ääntään  tai  askeliaan  tai 
siiveniskujaan kauempaa. Mutta jos poi-
kanen on ollut täällä, Sarenakaan ei voi 
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olla kaukana.
”Missä Sarena on?”
”Poissa”, Raigh vastaa epämääräi-

sesti.
Olen  tivaamassa,  mitä  Raigh 

tarkoittaa  –  mihin  Sarena  muka  olisi 
lähtenyt kesken sodan ja puolikasvuisen 
poikasen viereltä?  –  kun yhtäkkiä  näen 
hänet  mielessäni.  Hän  makaa  liikku-
mattomana maassa. Toinen siipi roikkuu 
murtuneena  kuin  rikkinäinen  lippu-
tanko, jossa siiven nahka lepattaa tuulta 
vasten, niska on taittunut luonnottomaan 
asentoon,  tykinkuulan  pirstomat  kylki-
luut  törröttävät.  Hänen  ympärillään  on 
hiljaisia  miehiä,  jotka  kaivavat  ruh-
joutuneita ihmisruumiita hänen altaan.

Onko  niin  käynyt  oikeasti  vai 
näenkö vain väläyksen pahimmasta pai-
najaisestani? Sarena on sitkeä selviytyjä, 
jota  ei  noin  vain  pudoteta  eikä  taatusti 
tapeta,  mutta  mielikuva  on  pelottavan 
elävä.

Katson totista Raighia enkä uskal-
la kysyä.

Raigh käy istumaan kivelle luolan 
seinämän  viereen.  Hän  ristii  kätensä 
polvensa  ympäri  ja  naputtaa  peuka-
loitaan yhteen.

”Karkhas  oli  vastakuoriutuneena 
aikamoinen  viikari”,  Raigh  sanoo  ja 
virnistää  vaisusti.  ”Se  melkein  puraisi 
minulta  käden  irti,  kun  tarjosin  sille 
metsästämäni jäniksen.”

Minulla ei ole mitään muistikuvaa 
siitä,  mutta  se  kyllä  kuulostaa  joltain, 
mitä  nälkäinen  lohikäärmeenpoikanen 
saattaisi  tehdä.  Kipu  pistää  yhtäkkiä 
rintaani.  Mihin  aika  on  kadonnut?  En 
nähnyt pienen poikaseni leikkivän mui-
den  poikasten  kanssa,  nousevan  siivil-

leen tai tappavan ensimmäistä saalistaan.
”Ei kai?”
”Kyllä  vain.  Viisitoista  tikkiä.  Lei 

kirosi  minut  ja  varomattomuuteni 
alimpaan  helvettiin,  kun  vei  minua 
hoidettavaksi.  Minulla  on  siitä  vieläkin 
arvet.”

Raigh hymyilee eikä näytä olevan 
pahoillaan haaverista.  Enemmänkin ais-
tin hänessä haikeutta ja kaipuuta parem-
piin  aikoihin.  Hän  on  aina  pitänyt 
poikasistani  ja  viettänyt  aikaa  heidän 
kanssaan.

Omia poikasia Raighilla ei ole. En 
ole koskaan ymmärtänyt sitä. Hänellä on 
kumppani,  ja  ainakin  Raighin  ja  Lein 
puheista olen ymmärtänyt, että he parit-
televat säännöllisesti. Olen ajatellut, että 
jompikumpi heistä on maho tai sitten he 
käyttävät  jotakin  ihmisten  keinoa  pari-
tella ja olla silti lisääntymättä. Järjetöntä 
touhua, jos minulta kysytään – sehän on 
kuin  söisi  ja  pakottaisi  itsensä  oksen-
tamaan  heti  perään.  Kysyin  poikasista 
joskus  Raighilta,  ja  hän  vain  heilautti 
kättään  ja  mutisi  jotain  ajasta,  jolloin 
sodat  oli  sodittu.  Mutta  eihän  niin  voi 
ajatella. Jos aina jää odottamaan parem-
paa  aikaa,  sitä  viettää  koko  elämänsä 
odottaen.

Minun  käy  Raighia  sääliksi. 
Pelkästään  ajatus  tyhjyydestä  hänen 
elämässään saa minut värisemään. Miten 
tarkoituksettomalta  ja  yksinäiseltä  elä-
män  on  tunnuttava,  jos  ei  näe  sen 
jatkuvan  jälkeläisissään?  Ainakin  Raigh 
on  saanut  temmeltää  minun  poikasteni 
kanssa  niin  paljon  kuin  on  halunnut. 
Ehkä se on korvannut jotain, mistä hän 
on jäänyt paitsi.

”Karkhas  repi  minun  asepukuni, 
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kun sinä ja Sarena toitte sen ensimmäistä 
kertaa ulos luolasta”, Raigh jatkaa. Virne 
hänen kasvoillaan  vain  levenee.  ”Se  oli 
riemusta  repeämäisillään,  se  ei  vielä 
osannut  lentää,  mutta  ulkoilma  sai  sen 
sekaisin. Se juoksi ja hyppi ympäriinsä, ja 
minä  menin  tyhmyyttäni  härnäämään 
sitä.  Siihen mennessä  se  oli  jo  oppinut, 
etten  minä  ollut  syötävää  ja  leikki 
verraten varovaisesti, mutta kun se riuh-
taisi  asetakkini  hihasta,  kaikki  saumat 
ratkesivat ja –”

Raighin  sanat  tuovat  mieleeni 
kirkkaansinisen  taivaan,  sateenjälkeisen 
ruohon ja lehtipuiden tuoksun ja linnun-
laulun  melkein  huumaavan  metelin. 
Näen  mustasuomuisen  poikasen  riehu-
van  Raighin  kanssa,  rajua  hevosen-
leikkiä,  jossa  täysikasvuinen ihminen ja 
lohikäärmeenpoikanen  ovat  suunnilleen 
tasaväkiset.  Muistan  ohimennen  väsy-
neen  tyytyväisyyden  siitä,  että  joku 
jaksaa leikkiä ylivilkkaan poikasen kans-
sa ja että minä ja Sarena saamme levätä 
päiväkausien metsästyksen jälkeen.

Onko  muistikuva  todellinen  vai 
kehittääkö  mieleni  kuvan  Raighin  sa-
noista?

En tiedä eikä sillä ole mitään väliä. 
Nautin  siitä  joka  tapauksessa.  Haluan 
painaa  pääni  nurmikkoon,  kuunnella 
poikaseni ja kaiken arvokkuutensa unoh-
taneen kapteenini kisailua ja nukahtaa.

!

Kapteeni  evp.  Raighin  lausunto 
Kallioniityn  hoitokodin  johtokunnan 
valitusvastineeseen  sotalohikäärme 
Turundruksen asiassa

Te saatanan nilkit

Hyvät muutoksenhakulautakunnan jäse-
net,

Mikä  vittu  teitä  vaivaa?  Te  senkin 
paskiaiset aiotte tappaa  

Mikä helvetin sivistysvaltio tämä on, kun 
lohikäärmettä voidaan kohdella näin

Kallioniityn  hoitokodin  päätös  tappaa 
sotalohikäärme Turundrus on pöyristyt-
tävä. Se osoittaa, millaisia kiittämättömiä 
kusipäitä  miten  vähän  ei-ihmisiä  maas-
samme arvostetaan, varsinkin, kun kyse 
on kahdessa sodassa taistelleesta veteraa-
nista joka on vaarantanut henkensä jopa 
teidänlaistenne  limanuljaskoiden  takia 
joka ansaitsisi arvokkaan vanhuuden.

Jos  Kallioniityn  hoitokodilla  on  raha-
vaikeuksia,  niin  omapa  on  häpeänsä, 
mitä  eivät  pidä  huolta  asioistaan 
leikatkoot  omia  palkkojaan  ja  jättäkööt 
lohikäärmeet  rauhaan  luulisi,  että  sääs-
töjä  voisi  tehdä  muullakin  tavalla  kuin 
murhaamalla  vähentämällä  asukkaita. 
Jos lohikäärmeitä voidaan kohdella tällä 
tavalla,  mikäs  vittu  teitä  estää 
ampumasta  minuakin,  kun  veteraanien 
eläkekassasta  loppuvat  rahat  mitä  me 
muut  älykkäät  ja  tuntevat  olennot 
voimme  odottaa  muuta  kuin  kuulaa 
kalloon vuosien raatamisen jälkeen.

Haistakaa paska!

Pyydän,  että  kumoatte  Kallioniityn 
hoitokodin julman päätöksen.
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Kunnioittavasti

Raigh, kapteeni evp., Turundruksen tais-
telijapari

!

Siipeni  kauhovat  ilmaa,  näen  kirkkaan 
taivaan edessäni ja maan viistävän allani. 
Tunnen  pommilastin  tukevan  painon 
selässäni  ja  Raighin  rennon,  mutta 
varman otteen valjaistani. Viima piiskaa 
suomujani. Jossain rätisee ilmantorjunta-
tykki,  lohikäärmelaivue takanani seuraa 
lentoani  siivet  suhisten  viimassa,  Raigh 
karjuu käskyjä alaisilleen.

En tiedä tarkalleen, missä olemme. 
Maisema  allamme  näyttää  sumealta  ja 
epätodelliselta.  Kaupunki  on  kuin  har-
maa  kallio  sumussa,  vain  ilmantor-
juntatykkien  satunnaiset  suuliekit  näyt-
tävät sen muurien paikat. Pellot, metsät 
ja  kukkulat  sen  ympärillä  sulautuvat 
yhdeksi  ruskeanvihreäksi  lainehtivaksi 
mereksi. Mutta se ei haittaa. Raigh tietää, 
missä  olemme  ja  mihin  meidän  on 
mentävä.  Hän  on  aina  ollut  hyvä 
karttojen ja koordinaattien kanssa.

Jossain kaukana välähtää suuliek-
ki, ja kova paukahdus seuraa sitä. Näen 
tykinkuulan  ja  väistän  sitä  kevyesti. 
Huomioni  herpaantuu  sekunniksi  tai 
kahdeksi,  ja  yhtäkkiä  kuulen  uuden 
tykinjyrähdyksen samalla,  kun kipu rii-
pii kylkeäni. Rääkäisen kivusta ja putoan 
monta  metriä  ennen  kuin  saan  kehoni 
uudelleen hallintaani.

”Pudottakaa kaikki ylimääräinen”, 
Raigh äyskii. Hän irrottaa toisen kätensä 

valjaista toistaakseen käskyt käsimerkeil-
lä  ja  hakee  tasapainoaan.  ”Laukaiskaa 
pommit!”

Puren  hampaani  yhteen  kestääk-
seni  kivun  ja  kiepahdan  ilmassa  kylki 
edellä.  Paino  selässäni  hellittää,  kun 
ylimääräinen lasti ja pommit pudotetaan. 
Räjähdysten  sarja  repii  kaupunkia 
allamme,  laivueeni  kiiruhtaa  ohitseni 
kylvämään  aloittamaani  tuhoa.  Kun 
ilmantorjunnan huomio keskittyy heihin, 
käännyn poispäin kaupungista.  Kauhon 
raskaammaksi  käyvillä  siivilläni  ilma-
virtaa,  pudottaudun  hitaasti  alemmas, 
taistelen  ollakseni  huutamatta  kivusta, 
joka runtelee  keuhkojani  jokaisella  hen-
genvedolla,  riipii  lihaksiani  jokaisella 
siiveniskulla.  Raigh  huutaa  tuulen 
kohinan läpi minulle jotain. Koeta jaksaa, 
Turu. Vielä vähän alemmas, vielä vähän, 
koeta kestää, juuri noin, taistele –

Vastuun  paino  voittaa  kivun.  Jos 
minä  luovutan,  kymmenen  sotilasta 
selässäni  kuolee,  Raigh  heidän  muka-
naan. Minun on kestettävä.

Ja  kestänhän  minä.  Romahdan 
vasta,  kun  jalkani  koskettavat  maata. 
Raighin  käsi  silittää  niskaani,  hänen 
äänensä  käskee  sotilaitaan  auttamaan 
minua,  hoitamaan  haavani,  hakemaan 
apua. Sitten menetän tajuntani.

Kun  avaan  silmäni,  olen  yksin 
kosteassa,  hämärässä  luolassa,  jossa  en 
näe  kunnolla  eteeni.  Taistelun  ja  pak-
kolaskun  jättämä  kauhu  tykyttää  yhä 
suonissani.  Kestää  monta  hetkeä  ennen 
kuin  tajuan  olevani  tukevasti  maassa 
eikä  kukaan  ole  enää  valjailla  kiinni 
selässäni.  Helpotus  vyöryy  ylitseni.  En 
ole enää vastuussa miehistöni miesten ja 
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naisten hengestä.
Minuun ei satu.
Käännän  päätäni  taaksepäin  ja 

nuuskin  kylkeäni,  johon  ilmantorjun-
tatykki osui. En haista verta enkä haavaa, 
vaan  kauan  sitten  parantuneen  arven 
siipeni  alla.  Nostan  kokeeksi  siipeäni, 
mutta arpi ei satu. Se vain kiristää, aivan 
kuin  se  olisi  ommeltu  suomujani 
tiukemmaksi.  Mitenhän  se  vaikuttaa 
lentäessä?  Minun  pitää  päästä  kokei-
lemaan.  Meidän  on  Raighin  kanssa 
testattava  joka  ainut  manööveri  ja  lii-
kesarja ja harjoiteltava niin pitkään, että 
olen  yhtä  notkea  kuin  ennenkin.  Missä 
Raigh  on?  Meidän  pitää  ryhtyä  töihin 
heti.

Perhana.  Mitä  jos  arpi  on  tehnyt 
minusta raajarikon? Onko minut siirretty 
varareserviin  niin  kuin  joku  siipensä 
menettänyt idiootti? Enpä olisi uskonut, 
että minun pitää tämäkin häpeä nähdä. 
Mitä ihmettä Raigh sanoo?

Haistan  Raighin  luolan  suulla  ja 
kuulen  hänen  askeleensa  tulevan  alas 
luolaan. Hänen hajunsa tulee lähemmäs, 
ja  tunnen  hermostukseni  lientyvän.  On 
mahdotonta olla vihainen, kun Raigh on 
luonani.  Nousen  tervehtimään  häntä. 
Pusken  pääni  hänen  syliinsä,  ja  hän 
taputtaa kuonosuomujani, mutta hänessä 
haisee  kiukku ja  hänen kätensä liikkeet 
ovat  terävät  ja  nykivät.  Onko  hän 
vihainen  minulle?  Pilasinko  hänenkin 
uransa joutuessani syrjään?

”Mitä on tapahtunut, Raigh?”
”Miten niin?”
”Olimme  taistelussa  ja  minun 

kylkeeni osui. Pääsin alas, juuri ja juuri, 
mutta  en  muista,  mitä  sitten  tapahtui. 
Onko  kaikki  hyvin?  Mitä  minä  teen 

täällä?”
Raigh  taputtaa  minua  uudelleen, 

vähän lempeämmin.
”Siitä  on  pitkä  aika,  Turu.  Se  oli 

Derradan sodan aikana.”
”Emmekö  me  ole  sodassa  Der-

radan kanssa?”
”Emme  enää.  Rauha  solmittiin 

monta vuotta sitten.”
Räpyttelen  hämilläni  silmiäni. 

Raigh  käy  istumaan  kivelle  luolani 
seinämän  vierelle,  ja  minäkin  käyn 
makuulle.  Nuuskin  uudelleen  kylkeäni, 
joka  on  ja  pysyy  sitkeän  arpisena.  En 
käsitä  enää.  Haavani  on  arpeutunut, 
Raigh  väittää  sodan  olevan  ohi,  mutta 
juurihan minä olin taistelussa.

”Kyljessäsi  ei  ole  mitään  vikaa”, 
Raigh  vakuuttaa.  ”Se  parani  täysin,  ja 
lensimme monta vuotta haavoittumisesi 
jälkeenkin.  Sait  urhoollisuusmitalin siitä 
hyvästä, muistatko?”

Urhoollisuusmitali?  Siitä  hyvästä, 
että  laskeuduin?  En  edelleenkään  ym-
märrä  ihmisten  ajattelutapaa,  mutta  jos 
he  pitävät  sitä  palkitsemisen  arvoisena 
urotekona,  niin  mikäpä  minä  olen 
väittämään vastaan.

”Miksi sinä olet kiukkuinen?”
”Anteeksi.  Unohdan  aina,  miten 

herkät  vaistot  sinulla  on.”  Raigh nielai-
see.  ”Se  ei  liity  sinuun  millään  tavalla. 
Veljeni patistaa minua menemään naimi-
siin. Naapuritilalla on nuori tytär, jonka 
mukana  saisimme  veljeni  himoitseman 
peltotilkun.  Veljeni  on  sitä  mieltä,  että 
minun on parempi asettua aloilleni vielä, 
kun joku nainen huolii minut.”

”Mutta sinähän olet jo pariutunut. 
Et sinä voi ottaa toista kumppania.”

”Lei  kuoli  monta  vuotta  sitten”, 
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Raigh sanoo, ja hänen äänensä muuttuu 
surusta pehmeäksi. ”Sarena sai surmansa 
samassa hyökkäyksessä. Etkö muista? Se 
haavoittui  todella  pahasti  ja  tuli  kiep-
puen ja  rytisten  alas.  Se  sai  pelastettua 
valtaosan  miehistöstään,  mutta  Lei  ja 
pari muuta murskaantuivat sen alle.”

Eihän Sarena voi olla kuollut. Hän 
on hurjin ja kovin taistelija, jonka tiedän, 
ja  vahvempi  kuin  kukaan  muista 
laivueeni  lohikäärmeistä.  Hän  ei  ole 
voittamaton, mutta hän selviytyy aina ja 
pitää  huolen,  että  miehistökin  selviää. 
Kaikki  tietävät  sen.  Kukaan  hänen 
miehistöstään  ei  vaivaudu  rukoilemaan 
tai  hyvästelemään  kotiväkeään  ennen 
taistelua – he kaikki ovat varmoja siitä, 
että palaavat kotiin.

”Me  olimme  yhdessä  heidän 
hautajaisissaan”, Raigh sanoo. ”Muistat-
ko?”

Mielessäni  käy  ohikiitävä  väläys 
valkeasta  paadesta,  jonka  kylkeen  on 
kaiverrettu nimiä ja  ripustettu lohikäär-
meiden hampaita. Muistan kasvottomien 
sotilaiden ja hajuttomien lohikäärmeiden 
joukot kunnioittamassa kaatuneita,  itke-
vän  Raighin  vierelläni  ja  puristavan 
tuskan  rinnassani.  Tummat  sadepilvet 
roikkuvat  raskaina  yllämme.  Onko  se 
tapahtunut vai kuvittelenko koko asian? 
Muisto häilyy hetken mielessäni ja sitten 
katoaa.  Vaikka  miten  yritän  kynsiä 
muistiani,  en saa tuosta  muistosta  enää 
otetta.

En tiedä, mitä sanoa. Ei Sarena voi 
olla  kuollut.  Sarena  on  liian  kova  pala 
millekään  luopiolohikäärmeelle  tai  il-
mantorjuntatykille.  Mutta  mistä  tämä 
turta tuska sisälläni sitten tulee?

Raighin syvä suru ei ainakaan ole 

teeskentelyä.  Hän  käpertyy  pienem-
mäksi, kietoo käsivartensa ympärilleen ja 
tuijottaa luolan seinämää. Haistan hänen 
ahdistuksensa, ja se tarttuu minuunkin ja 
kietoo minunkin sydämeni mutkalle.

”Anteeksi.  Yritän  muistaa,  että 
joudut  kokemaan  tuskan  aina  uutena, 
mutta... mutta olet ainoa, joka ymmärtää. 
Veljeni  vain  käskee  minua  unohtamaan 
menneet, aivan kuin voisin...”

Painan  pääni  kiviseen  maahan 
enkä pysty ajattelemaan muuta kuin että 
Sarena ei enää koskaan tule luokseni. En 
enää  koskaan  haista  hänen  tuttua, 
rauhoittavaa  tuoksuaan  enkä  kuule 
hänen  matalaa,  pehmeää  ääntään,  joka 
saa  ilon  syttymään  sieluuni.  En  enää 
koskaan  kuule  hänen  viekoittelevaa 
soidinlauluaan  enkä  tunne  sitä  seuraa-
van parittelulennon kiihkoa ja  huumaa. 
En enää tunne koskaan hänen lämmintä 
kehoaan  kylkeäni  vasten  enkä  hänen 
kuonoaan käpäläni päällä, loikoilemassa 
luolassa  väsyneinä,  mutta  onnellisina, 
kun  poikanen  on  lähtenyt  tutkimaan 
maailmaa  omin  päin.  Emme  enää  kos-
kaan metsästä yhdessä, emme jaa jahdin 
ja  tappamisen  riemua,  sitä  hurjaa  iloa, 
kun  viimein  saa  upottaa  hampaansa 
saaliiseen.  Emme  enää  koskaan  jää 
pimenevään  metsään  syömään  yhdessä 
saalistamme,  nauttimaan  raa’an  lihan 
tuoksusta, kinastelemaan selkäpaloista ja 
sisäelimistä,  nuolemaan  veriroiskeita 
toistemme huulilta.

Muistan  ohimennen  pienen,  iloi-
sen  Lein,  joka  rapsutti  minua  niskasta, 
toi  minulle  herkkupaloja  kalastusret-
kiltään ja lausui minulle lingalankielisiä 
runoja. Ohikiitävä kipu hänen kuolemas-
taan vaihtuu kaikennielevään tyhjyyteen, 
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jonka  Sarenan  menetys  on  jättänyt 
sieluuni.  Ilman  häntä  kokonainen  elä-
mänkierto  kutistuu  ja  kuihtuu  turraksi 
yksinäisyydeksi.

En tiedä,  kauanko minä ja  Raigh 
olemme hiljaa. Huomaan silmieni painu-
van  umpeen  yhä  useammin  tuskasta 
huolimatta.

Havahdun,  kun  Raigh  kumartuu 
taputtamaan kuonoani. 

”Koetahan  pärjätä,  Turu.  Tulen 
katsomaan sinua ensi viikolla.”

Haluaisin vastata, mutta en jaksa. 
Suljen  silmäni  ja  kuuntelen  Raighin 
kaikkoavia  askelia.  Uni  alkaa  kietoa 
minua otteeseensa, mutta jostain kauem-
paa  kuuluvat  äänet  kiskovat  minut 
takaisin väsyneeseen kehooni. Tunnistan 
Raighin  äänen,  hän  riitelee  jonkun 
kanssa.

Pitäisivät  kuononsa  kiinni,  minä 
haluan nukkua.

”...  hyvä,  kun  tulitte...  kysellyt 
teitä joka päivä...”

”...yrittäkö mielistellä... yksi niistä, 
jotka tekivät päätöksen  –”

”...  elämänsä  ehtoopuolella  muu-
tenkin –”

”Painukaa helvettiin!”
Kiistely  muuttuu  epämääräiseksi 

muminaksi,  josta  en  enää  erota  kuin 
sanan  sieltä  täältä.  Äänet  pysyttelevät 
kuitenkin  ärsyttävän  sitkeästi  kuuloni 
rajoilla.

Raivostuttavaa. Voin olla haavoit-
tunut  tai  varareservissä,  en  tiedä  siitä, 
mutta olen silti kahden sodan veteraani. 
Mitä ihmettä minun oikein pitää tehdä, 
että saisin nukkua rauhassa?

!

Kastaran  kuninkaallisten  ilmavoimien 
muutoksenhakulautakunnan  päätös  so-
talohikäärme Turundruksen asiassa

Asia:  Hoitokodin  johtokunnan  tekemä 
lohikäärmeen  lopetuspäätös,  josta  tais-
telijapari,  kapteeni  evp.  Raigh  on 
valittanut  vedoten  ko.  lohikäärmeen 
pitkään  sotilasuraan  ja  ansiokkaaseen 
palvelukseen.

Muutoksenhakulautakunnan  päätös: 
Valitus hylätään.

Perustelut: Laki eläköityneiden sotalohi-
käärmeiden hoidosta 45 § g

Muutoksenhaku:  Päätöksestä  ei  voi 
valittaa.

!

Katariina  Heikkilä  (s.  1989)  on  kotoisin 
Satakunnasta, kierrellyt Euroopassa, Afrikas-
sa  ja  Australiassa  ja  asunut  useammassa 
Suomen kaupungissa. Opiskeltuaan kolmessa 
eri  yliopistossa  hän  valmistui  yhteis-
kuntatieteiden  maisteriksi.  Heikkilä  on 
kiinnostunut  kansainvälisestä  politiikasta, 
historiasta, vieraista maista ja kulttuureista. 
Hänen  esikoisromaaninsa  Punainen  nyrkki  
(Aula & co) julkaistiin vuonna 2019.
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 Birna
 Vesa Lehtinen

– Seppä on tullut, tokaisi äiti kun isä tuli 
sisään.

–  Hyvä,  isä  murahti  ja  silmäili 
viikatteensa  tylsynyttä  terää.  Hän  pisti 
työkalunsa  nurkkaan,  istui  pöydän  ää-
reen ja alkoi syödä omenaa. 

Punatukkaisen  tytön  pää  pilkisti 
pankolta äitinsä yläpuolelta.

–  Onko  maksusta  vielä  puhuttu 
mitään?

Isän käsi jäi hetkeksi puolitiehen 
ja  suu  auki.  Äiti  oli  vähällä  pudottaa 

kauhansa. Hetken hämmenyksen jälkeen 
he  yrittivät  teeskennellä  etteivät  olleet 
kuulleet mitään. 

Mutta tyttö ei antanut periksi.
– Kerrotaan että Orekseen kylässä 

seppä oli halunnut puolet nautakarjasta. 
– Kerrotaan, kerrotaan, niin, mu-

tisi isä. Tyttö hyppäsi alas.
–  Ja  toisaalla  seppä oli  vaatinut, 

että  häntä  loukanneen  miehen  talo  ja 
eläimet poltetaan. Tai että kylän maito oli 
kaadettava jokeen.

–  Hullu  se  joka  seppää  pilkkaa, 
äiti lainasi sananlaskua.

– Ja eräässä kylässä...
Tyttö oli jo ehtinyt pöydän ääreen 

ja isä sieppasi häntä korvasta.
–  Birna,  sinä  pahanilman  lintu, 

nyt olet hiljaa. Maksu maksetaan kun on 
maksun aika.

Ne  heimon  jäsenet,  joilla  oli  oikeus 
läntisiin  peltoihin,  olivat  nähneet  sepän 
ensimmäisenä ja lähettäneet pojan juok-
sujalkaa  kertomaan siitä  kylään.  Kylän-
vanhin  oli  rientänyt  katsomaan  oliko 
ahjotalo  kunnossa,  ja  siitä  kaikki  kylän 
naiset ymmärsivät mistä oli kysymys.

Birna  meni  ulos  korvaansa  pi-
dellen.  Kylän  lapset  juoksivat  kylän 
länsipäätä kohti. Hän liittyi mukaan sillä 
edellisen sepän käynnistä oli kulunut jo 
monta  vuotta.  Koko  joukko  pysähtyi 
kylän laidalla olevan käräjälavan nurkan 
taakse.

Heimon miehet ja huutolaiset oli-
vat  korjanneet  satoa  jo  monta  viikkoa. 
Jotkut lapsista hytisivät kun kylmä tuuli 
puhalsi  heidän ohitseen.  Taivaalla kulki 
jo kolme kurkiauraa.
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Tämä  seppä  ei  ollut  sama  kuin 
viime  kerralla.  Peltojen  läpi  kulkevaa 
polkua asteli nyt parrakas mies. Kun hän 
tuli  lähemmäs,  lapset  näkivät  hänen 
vyössään suuren seppien soljen. Kukaan 
ei uskaltaisi kysyä hänen nimeään.

Kaikki  lapset  pelkäsivät  häntä  – 
paitsi  Birna joka hämmästyi sitä,  että ei 
pelännyt.  Kun seppä asteli  heidän ohit-
seen, hän vilkaisi lapsijoukkoa ja vilautti 
surumielisen hymyn.  Joku pienemmistä 
juoksi  karkuun,  mutta  muut  seurasivat 
seppää kylään kunnioittavan välimatkan 
päässä. 

Kylänvanhin  odotti  ahjotalon 
edessä. Hän oli vetänyt ylleen parhaim-
man  pellavapaitansa,  ainoan  rauta-
kypäränsä  ja  pistänyt  vielä  kirveen 
koristeltuun vyöhönsä. Viimeksi hänellä 
oli ollut täysi varustus päällään, kun hän 
oli mennyt sanomaan sanansa siitä, kuka 
lähetettäisiin kuninkaanvaaliin. 

Seppä oli  vielä  parin  talonmitan 
päässä,  kun  hän  nyökkäsi  ahjotaloon 
päin.  Kylänvanhin  ja  tämän  palveluk-
sessa  oleva  vanhempi  huutolaispoika 
nostivat  ripeästi  teljen  ovien  edestä  ja 
alkoivat kiskoa niitä auki. He vetivät ne 
vanhaan tapaan vain sen verran auki että 
seppä pystyi kulkemaan.

Muiden  kyläläisten  välistä  Birna 
näki  suuren  lohkareen,  jonka  ympärille 
ahjotalo  oli  rakennettu.  Sen  kylkeen oli 
louhittu  ahjo.  Ahjon  suun  vieressä  oli 
suuri  kanto  jossa  sojotti  yläpäästään 
tasoitettu alasinkisko. 

Seppä otti vyöstään pienen vasa-
ran  ja  kilautti  alasinkiskoa  pari  kertaa 
kuin  olisi  kuunnellut  jotain.  Muut 
kyläläiset ottivat sen merkkinä siitä että 
heidän  sopi  lähteä  pois.  Birnakin  lähti 

takaisin  perheensä  talolle,  mutta  hän 
vilkaisi  vielä kerran taakseen. Hän näki 
vain  ovensuussa  seisovan  kylänvan-
himman,  joka  vilkuili  huolestuneena 
huutolaispojan tuomaa vajaata hiilikoria. 

Illalla  kun  Birna  käveli  Ornevin  lesken 
talon  ohi,  leski  odotti  vielä  vierastaan 
talon edessä. Seppä oli siis vielä pajassa 
vaikka alkoi jo tulla pimeä.

Birna  pinkaisi  ahjotalolle  päin. 
Ovet olivat edelleen auki mutta sisältä ei 
näkynyt valoa. Birna kurkisti sisään.

Seppä istui melkein pimeän ahjo-
talon lattialla,  kasvot  kohti  ahjoa.  Birna 
näki  hänet  vain  hämärästi  yksinäisen 
päreen  valossa.  Sepän  vasen  käsi  oli 
polvella. Toinen käsi oli nyrkissä ja seppä 
oli  ojentanut  sen  kohti  ahjoa.  Hänen 
ympärillään oli kehä työkaluja ja jokaisen 
vieressä päre. 

Birna  tajusi,  että  seppä  oli  juuri 
sanonut  ahjon  herätyksen  ensimmäiset 
sanat.  Riitin  seuraaminen  oli  ankarasti 
kielletty.  Silti  hän  ei  liikahtanut,  kun 
seppä jatkoi lausumistaan.

– Sinulle Vasaran Äiti, hän sanoi 
suoristaen pikkusormensa.

Vasaran  kohdalla  kehässä  oleva 
päre syttyi palamaan. 

– Sinulle Alasimen Emo, hän sa-
noi suoristaen etusormensa.

Alasinkiskolle  laskettu  lastu  lei-
mahti.

– Sinulle Pihtien Pitelijä.
Pihtien  puristuksessa  ollut  päre 

syttyi kun seppä oikaisi keskisormensa. 
– Sinulle Pienen Vasaran tyttö.
Nimetön  sytytti  pienen  vasaran 

alla olleen lastun.
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Sitten seppä kumartui ahjon puo-
leen.  Pieni  kasa  päreitä  oli  jo  laskettu 
hiilipinon  päälle.  Hän  oikaisi  peuka-
lonsa.

– Ja sinulle Ahjon Emäntä. 
Ahjo  syttyi.  Leimaus  valaisi 

sepän kasvot,  mutta hän tuijotti  rauhal-
lisena tuleen. 

Birna hätkähti – mutta enemmän 
sitä  että  hänen  olkapäälleen  laskeutui 
käsi. Hämärässä hän näki isänsä vihaiset 
kasvot.

–  Mitä  sinä  täällä  teet  ihmisiä 
häiritsemässä!  mies  mutisi  ja  ravisti 
Birnaa  kuin  heinäsäkkiä.  Tyttö  vain 
puraisi  huultaan  –  selitykset  olisivat 
turhia. Hän ei tehnyt vastarintaa kun isä 
kiskoi hänet pois. 

Aamulla isä oli vielä vihainen lähtiessään 
ulos ja tulikin pian takaisin.

–  Kävin  pyytämässä  sepältä  an-
teeksi  puolestasi  ja  nyt  hän  haluaa 
läksyttää  sinua  itse.  Hän  tarttui  Birnan 
käteen ja kiskoi mukaansa. Hän pysähtyi 
vain  sen  verran  pihalla  että  katsoi 
tarkasti Birnan kasvoja.

– Mitä nyt?
– Seppä kysyi paloitko pahoin, isä 

mutisi, näytti melkein pettyneeltä ja tem-
paisi  hänet  uudelleen  liikkeelle.  Ahjo-
talolta kuului jo reipas kalke. 

– Tässä hän nyt on.
Seppä  nosti  katseensa  auran-

terästä jota takoi. 
– Jätä hänet siihen.
Isä  hätkähti  ja  totteli  oitis,  sillä 

käskyssä  oli  hitunen  kiukkua  ja  kärsi-
mättömyyttä.  Sanaakaan sanomatta hän 
lähti tiehensä. 

Seppä ja tyttö mittailivat toisiaan 
hetken.  Birna  oli  kuulevinaan  jotain 
hiljaista kuiskutusta jostain. 

– Mikä on nimesi?
– Birna.
Birna oli odottanut ankaria sanoja 

eikä  uskaltanut  puhua  pidempään. 
Mutta  seppä  vain  katseli  häntä  pää 
kallellaan.

–  Olet  vajaan  parinkymmenen 
kesän ikäinen.

– Neljäntoista. 
–  Et  totellut.  Katselit  selkäni  ta-

kana kun lausuin ahjon sytytyssanoja.
– Kyllä. Anteeksi.
– Yksikään kutsumistani lieskois-

ta ei rankaissut sinua.
– Rankaissut?
– Et siis tiennyt. Luulitko että se-

pät  ovat  kieltäneet  sytytyssanojen 
seuraamisen vain kiusallaan?

– Tuota...
– Ilmeisesti luulit. Mutta yksikään 

lieska ei koskenut sinuun. Tuskin isäsi on 
voinut  opettaa  sinulle  tulentorjunta-
sanoja?

– Ei. 
– Liekit tuntevat ne joilla on kyky 

puhua niille.  Sinun kaltaiseesi  ihmiseen 
ne eivät koske.

Birna seisoi hetken mykkänä.
– Minun kaltaiseeni?
– Kyllä. Seppä hymyili ja kumar-

tui.  –  Ja  minun.  Seisot  jo  nytkin  liian 
lähellä ahjoa, mutta tukkasi ei edes käryä 
saati syty tuleen. Enkä minä ole erikseen 
käskenyt liekkien pysyä sinusta erossa. 

Birna  hyppäsi  nopeasti  kauem-
mas.  Hetken  ajan  hän  luuli  kuulleensa 
tulen  ratinan  joukosta  jonkin  hymäh-
dystä muistuttavan äänen.
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Seppä  hymyili.  –  Sinäkin  kuulet 
sen. 

Hän  ei  ehtinyt  pitemmälle  kun 
kalastajanpoika  Amarin  tuli  sisään  mu-
kanaan  kaksi  pussia.  Toinen  oli  täynnä 
järvimalmia.  Birna  oli  nähnyt  hänen 
kaivavan  sitä  pohjamudasta.  Nuoru-
kainen  pyysi  seppää  tekemään  siitä 
kirveenterän.  Hän  maksoi  kultahippu-
silla.  Kun seppä  oli  määrännyt  hinnan, 
Amarin vilkaisi Birnaa.

– Mitä tyttö täällä tekee?
–  Auttamassa,  seppä  murahti. 

Amarin  lähti  mutta  vilkaisi  kaksikin 
kertaa  taakseen.  Birna  tiesi  että  hänen 
täällä olonsa olisi koko kylän puheenaihe 
iltaan mennessä.

Seppä  mittasi  sormituntumalla 
tarpeeksi  malmia  ja  pisti  sen  ahjoon. 
Sitten  hän  viittasi  Birnan  istumaan  ja 
keskittyi taas vähäksi aikaa auran oiko-
miseen. 

–  Eikö  kirveenteko  kuuluisi... 
maksuun?

Seppä vilkaisi häneen. 
–  Ei  uuden  terän  teko.  Ja  mitä 

sinä maksusta tiedät.
– Olen kuullut – kaikenlaista. 
– No, se riippuu aina kylästä. Jos 

kylä antaa siihen aihetta.  Voisit  muuten 
sitoa tuon tukkasi  taakse – se on kohta 
tiellä.

Birna irrotti vyönauhansa ja sitoi 
sillä  tukan  poninhännälle.  Sitten  vasta 
hän älysi kysyä:

– Tiellä missä? 
Seppä  vain  viittasi  ahjoon  päin. 

Liekit tuntuivat rupattelevan kuin pikku-
pojat, jotka katselevat uutta, uppo-outoa 
leikkitoveria. 

– Mutta minä olen tyttö. 

– Liekinkäskijän veri ei sitä kysy. 
Hetken  aikaa  Birna  vain  tuijotti 

vuoroin ahjoa, vuoroin seppää.

Birna palasi kotiin myöhään iltapäivällä. 
Isä  oli  ehtinyt  tulla  pellolta  ja  äiti  oli 
sytyttänyt  tulen  talon  toisen  päädyn 
tulikuoppaan.

–  Leikkaan  viimeiset  viljat  huo-
menna.  Mitä  seppä  puhui  kun  viivyit 
noin pitkään?

–  Hän  antoi  minun  pidellä  pih-
deillä  rautaa,  kun hän  takoi  Amarinille 
kirveenterää.

Vanhemmat hiljenivät hetkeksi. 
–  Ei  saa  puhua  tuollaista  pötyä, 

äiti  sanoi.  Isä  puolestaan  kurotti  häntä 
kohti  jotta  saisi  taas  kiinni  hänen 
korvastaan. 

Birna hyppäsi pois penkiltä, juok-
si  tulikuopan  ohi  ja  painautui  vasten 
päätyseinää. Isä tuli perässä. 

Birna  kuuli  mielessään  kysy-
myksen. Tanssivat liekit kysyivät mitä he 
voisivat  tehdä  hänen,  heimolaisen  hy-
väksi. 

–  Suojelkaa  minua,  hän  tuskin 
kuiskasi.

Isä  ojensi  kätensä  vielä  matalien 
liekkien  yli  ottaakseen  kiinni  hänestä. 
Mutta  äkkiä  liekit  hänen  kätensä  alla 
leimahtivat.  Isä  älähti  ja  vetäisi  kätensä 
pois.  Heikosti  Birna  haistoi  palaneiden 
karvojen  hajun.  Kun  mies  yritti  kiertää 
tulisijan, liekit leimahtivat hänen eteensä 
ja karkottivat hänet pois. 

Vanhemmat  perääntyivät,  isä 
pelästyneenä, äiti kummastuneena. Birna 
jäi  katselemaan liekkejä.  Ne  pomppivat 
ja  karkeloivat  hänen  edessään  kuin 
nuoret miehet kauniiden tyttöjen kanssa 
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kevätpyhityksen  aikaan.  Mutta  toisin 
kuin  nuo  nuoret  miehet,  jotka  olivat 
tavallisesti juovuksissa, nämä eivät yrit-
täneet käydä kiinni.

Isä  ei  loppuiltana  puhunut  pal-
jonkaan,  mutta  ei  aamulla  kieltänyt 
häntä lähtemästäkään.

 
Oli  jo  myöhä  kun  Birna  neljäntenä 
päivänä  käveli  takaisin  kotiin.  Hän  oli 
nokinen, väsynyt ja tyytyväinen. Mieles-
sään  hän  kuuli  vieläkin  ahjon  lieskojen 
iloisen laulun. 

Kului muutama hetki, ennen kuin 
Birna tajusi että kyseessä ei ollut pelkkä 
muistikuva.  Uusi  mutta  vieras  liekkien 
laulu  kuului  jostain  vasemmalta  ja  se-
koittui lampaiden määintään.

Vaikka  lumesta  ei  ollut  vielä 
merkkiäkään,  jotkut  heimon  lampaan-
kasvattajat olivat jo keränneet laumansa 
katon  alle.  Kun  Birna  ehti  karjasuojan 
vierelle,  sen toinen pääty oli  jo  täysissä 
liekeissä.

Ensin  hän  vain  juoksi  ovelle  ja 
yritti turhaan kohottaa telkeä. Sen takana 
lampaat  määkivät  täydellä  voimalla. 
Sitten  hän  veti  pariin  kertaan  syvään 
henkeä ja käski tulen sammua.

Mitään ei tapahtunut. Hän odotti 
liekkien  pilkkanaurua  mutta  ei  kuullut 
sellaista.

Epätoivoisena hän kävi uudelleen 
teljen kimppuun, mutta pakoon yrittävät 
lampaat  painoivat  ovia  sitä  vasten  sel-
laisella  voimalla  että  se  oli  juuttunut 
heloihinsa. Birna kiskoi ja kiskoi ja toivoi 
samalla  että  liekit  eivät  ehtisi  koskea 
lampaisiin.

Hän  kuuli  huutoa  takaansa  ja 
kääntyi. Monet kyläläisistä juoksivat tul-

ta  kohti,  toiset  joelle.  Huohottaen  hän 
kääntyi takaisin oveen päin.

–  Kunpa teljet  saisi  jotenkin irti, 
hän mutisi.

Kaksi tulipalloa nielaisi metalliset 
helat. Vaistomaisesti Birna hypähti taak-
sepäin ja kaatui selälleen.

Telki putosi alas. Birna ehti nähdä 
ovissa kaksi suurta, mustaa reikää ennen 
kuin  ne  paiskautuivat  auki.  Määkivä 
lauma ryntäsi ulos.

Birna  käpertyi  kerälle,  kun 
valkoisten eläinten joukko ryntäsi hänen 
ohitseen.  Jostain  taustalta  hän  kuuli 
tyytyväisen äänen – kuin jokin olisi syö-
nyt juhla–ateriaa.

Seuraava  mitä  hän  muisti  oli 
sepän  ja  yhden  lammasmiehen  kasvot. 
Nämä olivat kumartuneet hänen ylleen. 
Lampuri  näytti  helpottuneelta kun näki 
hänen vironneen. 

Seppäkin  hymyili.  –  Kuulin 
lieskojen  laulun  ja  ehdin  parahiksi  nä-
kemään kuin ovet romahtivat. 

– Mitä tapahtui? 
– Sait lampaat pois tulesta.
– Yritin saada tulen sammumaan.
– Siihen sinulla ei ole voimaa. Ei 

ehkä  kenelläkään  meistä.  Liekki  voi 
tehdä mitä pyydät, mutta koskaan sitä ei 
saa sammumaan ennen aikojaan. Se olisi 
sama  kuin  apupojan  hautaaminen 
elävältä.

– Se ei siis tee mitä käsken.
– Ei kukaan tee. Eivät edes Poh-

joisen  Kuningaskunnan  orjat  ja  länsi-
metsän  orjamaahiset  tee  kaikkea  mitä 
heidän  isäntänsä  voisi  käskeä.  Jossakin 
tulee  vastaan  se  raja,  jolloin  palvelija 
mieluummin  karkaa  tai  käy  isäntänsä 

 �                                                   !24



kimppuun  kuin  tottelee.  Ihminen  vain 
suostuu tekemään useampia asioita kuin 
tuli.

Birna  katsoi  lampaita.  Niissä  oli 
vain  muutamia  palohaavoja  ja  vain  joi-
denkin villa savusi.

– Kielsit sitä koskemasta eläimiin. 
Mitä sanoja käytit?

– En mitään. Vain... halusin sitä.
Seppä kohautti kulmiaan.
– Sitten olet parempi kuin minä.
 Lampaanhoitaja  haroi  yhden 

lampaan  niskaa  ja  väläytti  epävarman 
hymyn Birnalle.  Kylänvanhin asteli  pai-
kalle ja katseli tyttöä vakavana. 

–  Tämä  on  kilven  nurja  puoli, 
seppä  virkkoi  vakavana.  –  Tulta  voi 
käskeä,  mutta se ei silti aina tee sitä mitä 
toivot. 

–  Birna  on  klaanin  ensimmäinen  lie-
kinkäskijä moneen sataan vuoteen.

Kylänvanhin  ei  onnistunut  rik-
komaan hiljaisuutta, joka oli jatkunut jo 
pitkään  Birnan  kotitalon  pöydän  ym-
pärillä. 

– Tyttö ei ole edes vahingoittanut 
ketään. 

Isä  tuijotti  jonnekin  ovelle  päin 
pelokkaan ja epäuskoisen näköisenä. Äiti 
ei sanonut mitään.

– Mitään tulipallojen heittäjää hä-
nestä  ei  tule.  Seppä  on  jo  opettanut 
hänelle liekkien oikeaa käskyttämistä.

Birna  puolestaan  tuijotti  tuli-
kuoppaan.  Tuli  oli  sammunut  päivän 
aikana,  ja  uudet  liekit  pomppivat  ja 
rupattelivat  omiaan.  Se  ei  kuitenkaan 
rauhoittanut häntä. 

Seuraavan  kolmen  päivän  aikana  Birna 
ei  uskaltanut  mennä  ahjotalolle.  Unis-
saan hän pakeni hehkuvia hirviöitä, jotka 
halusivat  syödä  kaiken  hänen  ympäril-
lään eivätkä hänen kieltonsa auttaneet.

Hänen äitinsä ei sanonut mitään. 
Isä  katsoi  häntä silloin tällöin,  mutta ei 
suostunut kohtaamaan hänen katsettaan. 

Neljäntenä  päivänä  Birna  otti 
nokeentuneen  pukunsa  ja  lähti  joen 
rantaan.

Kylmä, kostea tuuli seurasi häntä 
koko matkan ja sai hänen olonsa entistä 
kurjemmaksi.  Joen  rannassa  hän  tapasi 
Ornevin  lesken,  joka  kuivatteli  omia 
vaatteitaan ja lämmitteli pienen nuotion 
lämmössä.

Leski  muistutti  häntä  sepästä  – 
varsinkin kun jotkut puunoksissa kuivu-
vista vaatteista olivat selvästi hänen. Hän 
yritti  keskittyä  pukunsa  pesemiseen 
mutta  huomasi  unohtaneensa  rasva-
saippuan.  Leski  huomasi  sen  ja  lainasi 
omaansa.

– Seppä sanoi, että hänen on vielä 
tehtävä keihäänkärkiä, leski aloitti mutta 
kun  hän  huomasi  että  Birna  ei  ollut 
juttutuulella, jätti hänet rauhaan ja palasi 
nuotionsa luo. 

Birna hinkkasi pukuaan niin että 
siihen tuli  reikä.  Hän huuhteli  sen par-
haansa  mukaan  ja  ripusti  vapaaseen 
puunoksaan.  Sitten  hän  meni  viemään 
saippuaa takaisin leskelle.

Nuotion  liekit  tervehtivät  häntä 
heti kun hän tuli kyllin lähelle ja rätisivät 
iloisesti.

Birna jäykistyi ja puri hammasta. 
Hän  pudotti  saippuan  ja  tarttui  yhteen 
nuotion  suurimmista  puista,  jossa  oli 
suurimmat liekit. Sitten hän juoksi veden 
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ääreen,  kohotti  kätensä  ja  aikoi  heittää 
puun veteen.

Tuuli  kävi  hänen kasvoihinsa,  ja 
puun  liekit  rätisivät  heikosti.  Ne  olivat 
hiljaa  ja  kummissaan  ja  pelkäsivät  kyl-
mää tuulta ja vettä. Tuuli ravisteli hänen 
hiuksiaan  eikä  hän  ymmärtänyt  sen 
kieltä. Joki virtasi hiljaa verkkaiseen tah-
tiinsa, ja sekin oli hänelle mykkä. 

Hetken  aikaa  Birna  seisoi 
paikallaan. Sitten hän kääntyi ja vei puun 
takaisin  nuotioon.  Leski  katsoi  häneen 
kummissaan,  kun  hän  lähti  pois 
ottamatta vaatteitaan.

Seppä  oli  jo  lähtenyt  nukkumaan,  kun 
Birna astui uudelleen pajaan. 

Palavien hiusten haju täytti huo-
neen,  kun  avulias  liekki  lyhensi  hänen 
tukkansa  koskematta  ihoon.  Lammas-
suojan  jäänteistä  otettu  entinen  salpa 
kuumeni  hetkessä.  Ja  pian  alasinkisko 
kaikui lyönneistä, joiden rytmiä Birna ei 
vielä saanut tasaiseksi.

Hän  oli  saanut  haluamansa  ku-
vion  aikaiseksi,  kun  ovi  narahti.  Seppä 
katseli hymyillen ovelta. Birna nosti ylös 
kiskolta  jotain,  jonka  hän  toivoi  edes 
muistuttavan vyönsolkea. 

– Kovin karkea. Viimeistellään se 
myöhemmin.

Birna hieraisi kasvojaan ja sai ne 
vain  entistä  enemmän  nokeen.  Lieskat 
tuntuivat  jo  mutisevan  keskenään  siitä 
ketä heidän nyt pitäisi totella. 

!

Vesa Lehtinen on kalju hidas kirjoittaja ja 
pöytäroolipelaaja,  joka  on  kirjoittanut  mm. 
sellaisiin  julkaisuihin  kuin  edesmennyt 
Magus, nettiin siirtynyt Aikakone ja Suomen 
Tieteiskirjoittajien  Kosmoskynä.  Hän  on 
myös  entinen  Suomen  Tieteiskirjoittajien 
hallituksen jäsen ja kirjoitellut myös englan-
niksi. 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"
Meidän Rouvamme
Epe Niiranen

Abbedissalla  oli  vain  neljä  sormea 
kummassakin  kädessään.  Kansan  kes-
kuudessa  asia  arveltiin  yhdeksi  niistä 
kaikista  syistä  joiden  vuoksi  hän  oli 
ryhtynyt Kristuksen morsiameksi.  

Kädet loivat täydellisen kontrastin Abbe-
dissan muulle ulkoasulle.

Osa  kansasta  väitti,  että  hän  ei 
näyttänyt  kasvojaan  silkkaa  hurskaut-
taan,  joskin  hänen  takanaan  seisovaa 
sukua  arvosteleva  kirkollinen  taho 
soimasi  häntä  tarpeettomasta  turhamai-
suudesta. Kukaan ei silti  voinut väittää, 
että Abbedissan koreilunhalu olisi varsi-
naisesti miellyttänyt silmää. Sitä ei tehty 
varsinainen  puolensavetävyys  päämää-
ränä  vaikka  hänen  asunsa  olivatkin 
loistokkaita. 

Näyttäytyessään  julkisesti  hän 
kätki kasvonsa samankaltaisella naamiol-
la kuin menneiden vuosisatojen venetsia-
laisnaiset  halutessaan  käydä  teatterissa 
tai  kasinolla  incognito.  Se  peitti  kasvot 
kauttaaltaan,  mutta  jätti  kolmionmuo-
toisen  alaosansa  ansiosta  mahdoliseksi 
syömisen  ja  juomien  nauttimisen  ilman 
että  naamiota  tarvitsi  nostaa.  Tämä  oli 
erilaisiin  virallisiin  tilaisuuksiin  osallis-
tuttaessa välttämätöntä. 

Naamioituja  kasvoja  kehysti  tyyli-
telty,  kokomusta  nunnan  huntu,  joka 
selkäpuolelta  ulottui  aina  nilkkoihin 
saakka.

Eräät tahot väittivät, että Abbedissa 
sairasti  lepraa,  mutta  hänen  lääkintä-
taitonsa  olivat  auttaneet  häntä  vaivoin 
pysäyttämään  taudin.  Joskin  hän  oli 
sairautensa  runtelemana  niin  kauhean 
näköinen, ettei sen vuoksi näyttänyt kas-
vojaan koskaan julkisesti. 

Jotkut toiset taas jaksoivat väittää, 
että  Abbedissa  oli  paholaisen  palveluk-
sessa. Jos aika olisi ollut kypsä tällaisten 
puheiden  leimahtamiselle  täyteen  lies-
kaansa, ne luultavasti olisivat maksaneet 
hänen  henkensä.  Mutta  nyt  oli  aikaa 
vierinyt  noitaroihujen  savusta,  ja  luos-
taria  rahoittava  suku  istui  sen  verran 
tukevalla pallilla, etteivät sellaiset puheet 
jaksaneet  kiinnostaa ketään kovin mon-
taa viikkoa, tai jos jaksoivat, ne leimattiin 
mummujen  höpinöiksi,  joilla  peloteltiin 
nuoria tyttöjä.

Oriane ei koskaan tiennyt, tuliko hänestä 
oikeasti ruma. 

Ihmiset olivat sanoneet hänelle niin 
luultavasti  sen  vuoksi,  että  hän  jäi 
sokeaksi  ja  he  tunsivat  tarvetta  ilkeillä. 
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Samat  ihmiset  olivat  sanoneet  Orianea 
heikoksikin,  mutta  hänhän  oli  vahva! 
Hän  ei  kuollut  toisin  kuin  ne  kaikki 
muut. Sen vuoksi hän ei oikein uskonut 
mieltäkääntävään  rumuuteensakaan, 
vaikka ajatus siitä hänen mielensä monta 
kertaa apeaksi saikin.

Kun  Livia  sitten  kuoli,  lähetettiin 
Oriane Abbedissan palvelukseen.

Livian  ääni  oli  ollut  muille 
kulmikas ja tyly, mutta Orianen seurassa 
se suli vähin erin lempeäksi ja matalaksi. 
He olivat rakastaneet toisiaan sillä tavoin 
kuin muut naiset yleensä rakastivat mie-
hiä.  Ja  samanlaista  kiintymystä  Oriane 
tunsi Abbedissaa kohtaan, mutta hän ei 
ollut  aivan  varma,  rakastiko  Abbedissa 
häntä  sellaisella  tavalla  takaisin.  Rakas-
tiko  Abbedissa  ylipäänsä  ketään  sillä 
tavoin, vai oliko hänellä jokin aivan oma 
tapansa  rakastaa  kaikkia  maan  ihmisiä, 
kasveja  ja  eläimiä?  Tapa,  jota  ei  voinut 
verrata tavallisten ihmisten tunteisiin? Ei 
sekään  ollut  millään  muotoa  huonoa, 
mutta  sellainen  kuitenkin  jätti  Orianen 
tuntemaan  kaikkien  näiden  vuosienkin 
jälkeen tietynlaista kaipausta, joka tuntui 
mahdottomalta täyttää.

Kun Livia oli tiennyt, että kuolema tulisi, 
hän oli järjestänyt niin, että Oriane pääsi 
tähän nimenomaiseen luostariin.

Paikka  oli  tunnettu  siitä,  että 
tytöille ja naisille opetettiin siellä taitoja, 
joiden  yleisesti  katsottiin  hyödyttävän 
etupäässä  poikia.  Sellaisissakin  tapauk-
sissa, joissa naiset eivät edes välttämättä 
olleet  aikeissa  tehdä  nunnalupausta. 
Livian  vanhempi  sisar  oli  luostarissa  ja 
tiesi  kertoa,  että  Abbedissa  etsi  kama-
ripalvelijaa,  joka  olisi  sokea,  sillä 

Abbedissa  ei  halunnut  kenenkään 
säikähtävän  kasvojaan  tai  sen  enempää 
korjaavan huhuja, joita niistä liikkui. Sillä 
kun  kuulopuheita  oli  tarpeeksi  ja  ne 
olivat kyllin älyttömiä, saattoi totuuskin 
kulkea siellä sivussa huomaamattomana.

Sokea Oriane riisui Abbedissan hunnun 
joka  ilta  ja  laskosti  sen  paikoilleen.  Ja 
Abbedissa  katsoi  hänen  sameisiin  mus-
tuaisiinsa,  jotka  olivat  kuin  mereen 
kuuluva  olento,  joka  oli  särkynyt 
jouduttuaan  kuivalle  maalle.  Abbedissa 
tunsi Orianen sormet, joiden toimiminen 
silminä  muistutti  hänen omaa tapaansa 
sormeilla  milloin  astrolabia,  milloin 
pyhimyspatsaalle puettavaa huntua.  Ta-
pa oli kauan sitten herättänyt ihmetystä 
hänen  omissaan,  ja  yhä  se  herätti 
ihmetystä  kaikissa  täällä.  Niin  arki-
päiväinen asia hänen omasta mielestään, 
ja niin kovin sitä jaksettiin kummeksua.

Ja  joskus,  ollessaan  jo  muutenkin 
alakuloinen,  Abbedissa  mietti,  oliko  jo-
kaisessa  valtakunnassa  oltava  sieluja, 
jotka  olivat  hänen  ja  Orianen  kaltaisia. 
Joiden  tapaa  ajatella  ja  nähdä  kovin 
harva  voisi  ymmärtää.  Omiensa  luona 
hän  oli  luullut  tämän  maan  ihmisten 
olevan  hyveellisiä  ja  puhtaita.  Mutta 
vaikka hän tänne tultuaan oli raivannut 
esteet  tieltään  ja  saavuttanut  aseman, 
joka naisen astiaan syntyneelle oli tuona 
aikana liki mahdottomuus, eivät ihmiset 
olleet  sen  kummempia.  Eivät  kai 
missään. 

Vaikka Abbedissa oli musikaalinen, 
hänellä oli yhä yhteensä vain kahdeksan 
sormea.  Hän  kykeni  kyllä  tiettyjen 
kappaleiden soittamiseen, mutta etenkin 
silloin,  kun  tilanne  äityi  sellaiseksi, 
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etteivät  värilliset  lasimaalauksetkaan 
kyenneet  rauhoittamaan  hänen  sydän-
tään,  Oriane  soitti  hänelle  kielisoittimia 
tai  toisinaan  klavikordia.  Koska  Oriane 
taas  ei  kyennyt  nuottien  lukuun,  oli 
rouva antanut kääntää pistekirjoitukseksi 
nuotteja kappaleista, joita halusi itselleen 
esitettävän, tai jotka kiinnostivat Orianea 
itseään.

Ollessaan  aivan  erityisen  murheellisella 
mielellä Abbedissa pyysi Orianea kuun-
telemaan  omaa  lauluaan.  Rouva  lauloi 
kielellä,  joka  oli  Orianelle  ja  oppi-
neillekin vieras, ja sävelasteikolla joka oli 
maan  päältä  jo  kuollut.  Mutta  Oriane 
tunsi  selittämättömällä  tavalla  ymmär-
tävänsä sanat ja myös tuntevansa suun-
natonta kaipausta ja surua, kun luostarin 
seinät  vahvistivat  hänen  Rouvansa 
huilumaisen äänen laulamaa sävelmää. 

Sävelmä  tuntui  miltei  tulevan 
jostakin  heidän  ympäriltään.  Ei  keuh-
koista  ja  kurkusta  kuten  ihmisillä 
yleensä.  Ja  kun  laulu  jatkui  tarpeeksi 
kauan, siihen tuntui liittyvän kaukainen 
kuoro, jonka Oriane oli paikallistavinaan 
kuuluvaksi mereltä. Mutta olihan järjen-
vastaista,  että  ääni  olisi  voinut  sillä 
tavoin kantaa, joten ehkä hän erehtyi.

Oli kulunut pitkä aika, ettei merellä enää 
ollut  myrskynnyt  siihen  tapaan  kuin 
ennen,  ja  Abbedissan  mielialakin  oli 
tasoittunut.  Kunnes  sitten  sinä  kesänä 
romahdukset  olivat  alkaneet  uudelleen, 
ja  entistä  vakavampina.  Eikä  kyseessä 
ollut enää pelkkä matalamielisyys.

Eräs  oppinut  lääkäri  oli  joitakin 
vuosia  sitten  vieraillut  luostarissa  ja 
esittänyt, että Abbedissaa vaivasi kohtu-

peräinen  sairaus,  joka  paitsi  mitä  il-
miselvimmin  saattoi  hänen  mielensä 
epätasapainoon,  oli  myös  edennyt  niin 
pitkälle,  että  Rouva  esitti  silminnähden 
miesmäisiä tapoja käyttäytyä. Olihan hän 
matkannut ympäri maailmaa, puhutellut 
merkkimiehiä,  tutkinut  tähtitaivasta  ja 
sen sellaista. Luostariin vetäytyminenkin 
oli varmasti oire siitä, ettei hän osoittanut 
juuri  kiinnostusta  miessukupuolta  tai 
lasten  tekoa  kohtaan.  Sellaisen  vaivan 
olisi  toki  voinut korjata,  mutta Kristuk-
sen morsiamelle sukupuolisten tarpeiden 
puute oli vain hyve.

Abbedissa  oli  paitsi  ajanut  arvon 
herra  tohtorin  ulos  luostaristaan  ratsu-
piiskan kanssa korkeimman omakätises-
ti, myös kirjaimellisesti savustanut hänet 
matkoihinsa käskemällä nunniensa polt-
taa sisäänkäynneillä niin runsain määrin 
voimakastuoksuisia  yrttejä,  että  herran-
pelkoinen  tohtori  lupasi  kauhistuneena 
tehdä valituksen silkasta pakanajumalten 
palvonnasta.

Orianelle  Abbedissa  oli  kertonut 
yhtenä noista monista illoista, että oppi-
nut  joskin  perin  töykeä  vieras  oli  ollut 
väärässä.  Ei  Abbedissalla  edes  ollut 
kohtua. Hän ei ollut tavallinen nainen, ei 
hän  oikeastaan  ollut  varma,  oliko  hän 
ensinkään nainen sillä tavalla kuin ihmi-
nen  asian  ymmärtäisi.  Häntä  nyt  vain 
kutsuttiin  Rouvaksi,  mutta  se  oli 
enemmän lempinimi,  hänhän oli  kirkon 
palveluksessa.  Jotkut  jopa  kutsuivat 
häntä leikillisesti Rouvaksi laittaen sanan 
eteen maskuliiniartikkelin, mikäli kieles-
sä  sellainen  oli,  mutta  se  johtui  heidän 
omista  käsityksistään,  ei  siitä,  että  he 
olisivat tienneet totuuden siitä, millainen 
olento hän todellisuudessa oli. 
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Siksi  hän  käytti  naamiota  ja 
kaapua.  Hänen  ulkonäkönsä  ei  ollut 
sellainen,  että  ihmiset  voisivat  häntä 
pelästymättä katsella. Elämä jota hän eli 
vaati naamioitumista. 

Alun alkaen Orianekin oli  luullut, 
että jokin tauti tai synnynnäinen vika sai 
hänen  Rouvansa  näyttämään  ihmisten 
silmissä epämuodostuneelta, mutta vuo-
sikymmenten  kuluessa  hän  ymmärsi, 
ettei niin ollut asian laita.

Toisin kuin useat luulivat,  rokkotauti  ei 
ollut vienyt Orianen näköä täysin. Toisel-
la  silmällään  hän  erotti  parhaimmiksi 
laskettavina päivinä paljain silmin valon 
ja  varjon,  värejä  ja  sumeita  muotoja. 
Toinen silmä taas  erotti  vain  pimeän ja 
valon.

Abbedissa  oli  hankkinut  kamari-
palvelijalleen paksut, hiotut lasit. Niihin 
oli  tarvinnut  enemmän  työtä  kuin 
tavallisiin  silmälaseihin.  Niiden  kanssa 
Orianekin  tiettyyn  kohtaan  katsomalla 
saattoi  erottaa  maailman  huomattavasti 
selkeämmin kuin aiemmin, mutta loppu-
jen  lopuksi  lasit  saivat  lähinnä  hänen 
päänsä kivistämään, ja hän luopui niistä.

Niin suurien vahvuuksien aikaan-
saaminen oli ollut linssinhiojille vaikeaa. 
Näkymä ei ollut selkeä vaan kupruileva 
ja pyörteinen. Nykyään Orianen näkö oli 
jo  käytännössä  kokonaan  kadonnut,  ja 
hän  oli  kehittänyt  silmän  ja  käden 
yhteistyön  vaivattomammaksi  kuin  yli-
määräisten,  hankalien  apuvälineiden 
käytön.  Laseista  oli  oikeastaan  hänelle 
lähinnä  ylimääräistä  työtä.  Mutta  niinä 
päivinä hän oli nähnyt emäntänsä. 

Eikä  hän  enää  silloin  säikähtänyt, 
sillä  hän  jo  tiesi.  Olihan  hän  käsillään 

aistinut,  että  Rouvan  iho  tuntui  erilai-
selta  kuin muiden.  Että  Rouvan sydän-
pulssi oli viileä eikä haissut ihmiseltä. Ja 
olihan hän kuullut Rouvan äänen, jossa 
oli puhuessa laulava ydinvire, kuin siinä 
olisi  nivoutunut  useampi  ääni  samaan 
säveleen.  Että hänen kasvojensa syvän-
teet  ja  ulkonemat  eivät  tuntuneet 
samanlaisilta  kuin  ihmisillä  yleensä. 
Rouvan  kasvot  olivat  kuin  kuvanveis-
täjän  pelkistetyksi  hioma  veistos.  Nenä 
oli vain lyhyt, matala kohouma, jossa oli 
pienet  sieraimet,  kuin siistit,  verettömät 
viillot.  Tai  siltä  se  näytti,  mutta  lasit 
vääristivät  näkymää  jonkin  verran.  Sil-
mät  olivat  suuremmat  kuin  ihmisillä 
tavallisesti,  joten  Orianen  oli  jotenkin 
mahdollista  erottaa  ne.  Hänestä  tuntui 
kuin  niiden  helpoimmin  erottuva  väri 
olisi  ollut  kullan  tai  pronssin  hohde, 
kuten Rouvan pitkissä hiuksissakin, jot-
ka  Oriane  kampasi  iltaisin  puisella, 
kaksipuolisella kammalla, joka oli hyvin 
vanha. Toki Oriane näki laseillakin huo-
nosti, mutta hän oli kuitenkin pitävinään 
näkemäänsä  lempeänä,  joskin  jonakin, 
mikä  ei  ollut  tästä  maailmasta.  Koska 
Oriane oli kaikki nämä vuodet tuntenut 
varauksetonta hyvyyttä ja rakkautta, hän 
oli  luotavaisella  mielellä.  Ehkä  luoja 
silloin  tällöin  salli  olentojensa  ottaa 
maallisen hahmon.

Oli Oriane silti pelännytkin. 
Kun  merellä  myrskysi  ensimmäi-

sen kerran. Aluksi hän oli pelännyt siksi, 
ettei  ollut  koskaan  nähnyt  Rouvaansa 
sillä  tavoin  heikkona  ja  tunnekuohun 
vallassa.  Abbedissaa  pidettiin  järkähtä-
mättömänä  kuin  kalliota.  Sellaisena, 
jonka  ei  tarvinnut  kuunaan  korottaa 
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ääntään  saadakseen  tahtonsa  läpi,  sillä 
hänellä  oli  kyky  vaikuttaa  ihmisten 
ymmärrykseen, ja kärsivällisyyttä puhua 
niin kauan että sai aikaan saumattoman 
yhteisymmärryksen.  Ja  nyt  hän  vapisi 
sängyssä  ääni  langanohuena,  ja  hänen 
hikensä haisi niiltä kuumepotilailta, joita 
makasi luostarin sairastuvalla. 

Ja kun hän käski hädissään Orianea 
soittamaan,  ettei  hän  kuulisi  sisartensa 
laulavan,  oli  Oriane  rukoillut  Jumalaa 
avuksi,  ettei  Rouva kirkon sisarena pu-
huisi sellaisia pakanallisia. Hän oli ollut 
varma, ettei aamu ikinä koittaisi. 

Vaan sittemmin Oriane oli tottunut. 
Kului vuosikymmeniä, myrskyt olivat ja 
menivät.  Ja Oriane oppi pitämään näitä 
puuskia  eksentrisen mielen erikoisuute-
na.  Kaikenlaiset  tähtiintuijottelijat  ja 
kirjojen  selaajat  olivat  yleensä  jotenkin 
epätasapainossa ja hassahtaneita. Ehkäpä 
sellaista vain tarvittiin. Ehkä se oli hinta, 
joka  oppineisuudesta  oli  maksettava. 
Herra antoi, Herra otti.

Sinä  kesänä  purkautui  tulivuori,  joka 
vaikutti  säähän  ympäri  maailmaa. 
Ensimmäinen,  pienempi  purkaus  sai 
Rouvan menettämään tajuntansa,  mutta 
näitä  kohtauksia  oli  tullut  aiemminkin, 
eikä Oriane ollut vielä kovin huolissaan. 
Edellisestä  kerrasta  olikin  ollut  jo  pari-
senkymmentä  vuotta.  Rouvan  vointi  ei 
kuitenkaan  lähtenyt  kohenemaan,  ja 
mikä hälyttävintä, hän valitti vuoteeseen 
jouduttuaan,  ettei  jaksanut  laulaa. 
Sellaista  ei  ollut  tapahtunut  koskaan 
aikaisemmin.  Hän  oli  aina  pyytänyt 
Orianea luokseen, jotta saisi  laulaa pois 
sen,  mikä häntä piinasi.  Ja  kun myrsky 

laantui suorana solisevaksi sateeksi, nu-
kahti silloin Rouvakin lauluunsa.

Toinen  purkaus  oli  vakavampi  ja 
sylki tuhkaa ympäri maan ilmakehää. Ja 
sen sattuessa ei enää riittänyt, että Rouva 
kouristeli silmät nurinpäin päässä, vaan 
kappelin puinen krusifiksi irtosi seinästä 
ja halkesi pudotessaan lattialle. Toki pian 
ymmärrettiin, että kyse oli maanjäristyk-
sestä,  sillä  luostarin  naiset  olivat  oppi-
neita.  Krusifiksi  ei  ollut  ainoa  särkynyt 
esine,  mutta  vahinko  oli  sen  kanssa 
suurin,  sillä  sen  oli  valmistanut  eräs 
taiteilija,  jonka  tavallisuudesta  poikkea-
viin, joidenkin mielestä kristityille turhan 
makaabereihin kuvauksiin Abbedissa oli 
luostarin  uskonnollisessa  kuvastossa 
mieltynyt.  Kun  tieto  Tyynellämerellä 
sattuneesta  suunnattomasta  tulivuoren-
purkauksesta  tavoitti  luostarin,  asialle 
saatettiin  panna  piste.  Lisäksi  tiedettiin 
varsin hyvin, että Abbedissa oli ennenkin 
reagoinut  ukkosmyrskyihin  ja  sen  sel-
laisiin  voimakkaasti.  Kuten  sanottua, 
hänen  vointinsa  ei  kuitenkaan  kohen-
tunut kohtauksen jälkeen nopeasti kuten 
aikaisemmin,  vaan  purkauksen  vaiku-
tukset  säähän  saivat  hänet  yhä 
useammin  vuodepotilaaksi  ja  hänen 
toipilasaikansa olivat yhä pidempiä. Lo-
pulta tapahtui kummallinen käänne, sillä 
vaikka myrskyt  tekivät  Abbedissan yhä 
levottomaksi, hän tuntui yllättäen saavan 
niiden  aikana  voimansa  jollakin  tavoin 
kerätyksi päinvastoin kuin aikaisemmin. 
Valitettavasti  hänen  oli  nykyisellään 
valittava,  voiko hän huonosti  ja  makasi 
vuoteessa,  vai  voiko  hän  ruumiillisesti 
paremmin,  mutta  horjui  lähellä  hul-
luutta. Sillä myrskyt tekivät hänestä yhä 
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vauhkon,  ja  sinä  kesänä  ne  olivat  ra-
jumpia kuin koskaan. 

Oriane oli toki hyvillään siitä, että 
Rouva  jaksoi  jälleen  laulaa.  Mutta  nyt 
tämä lauloi erilaista laulua. Eikä Oriane 
tuntenut enää sen kuullessaan laisinkaan 
yhtä  kauniita  asioita  kuin  aikaisempien 
laulujen  kohdalla.  Hän  tunsi  jakavansa 
hulluuden ja  levottomuuden emäntänsä 
kanssa.  Hän  tunsi  kaipaavansa  merta, 
jota  oli  aikaisemmin  pitänyt  lähinnä 
työnkuvaansa  kuuluvana  välttämättö-
mänä  pahana.  Hän  ei  koskaan  ollut 
tuntenut  oloaan  kotoisaksi  kaikkien 
niiden lokkien ja suolaisuuden kanssa. Ja 
pahinta  oli,  että  hän  näki  painajaisia, 
joiden tunsi  helpottavan vain,  kun joku 
nuoremmista naisista talutti hänet meren 
äärelle. Oriane olisi halunnut vaeltaa ran-
taan ilman saattajaa ja selvittää rauhassa 
tilinsä meren kanssa.

Koska Oriane oli  jo vanha, auttoi-
vat  nuoremmat nunnat tässä tilanteessa 
Abbedissan  hoitamisessa,  kun  kyseessä 
olivat sellaiset  askareet,  jotka eivät vaa-
tineet  hänen  kasvojensa  tai  ruumiinsa 
näkemistä. Mutta siitä huolimatta Oriane 
ei antanut heidän olla läsnä silloin, kun 
myrsky naulasi Rouvan sänkyyn, vaikka 
hän  joutuikin  jaksamiskykynsä  äärira-
joille.  Tai  kun  Rouva  halusi  säestäjän, 
kun hänen hulluutensa purkautui sävel-
miksi.  Kunnes Rouva lopulta itse  pyysi 
toisin.

"Ei se mitään, Oriane. He haluavat 
tulla, anna heidän tulla. He ovat sisarina 
minun  luostarissani,  he  toivovat  saa-
vansa nähdä minut. Ihmisen päivät ovat 
kenties  juosseet  loppuun.  Miksi  heitä 
tulisi  enää  kieltää  näkemästä  minua? 
Kutsu  kokoon  heidät,  jotka  haluavat 

valvoa vuoteeni vierellä,  ja  lähetä loput 
koteihinsa  tai  muihin  luostareihin. 
Vaikka  epäilen,  ettei  siitä  heille  enää 
mitään hyötyä ole.  Heiltä  on kuollut  jo 
yksi jumala."

Oriane  kavahti  Rouvan  puheita.  Olivat 
ne  aina  olleet  synkkiä,  mutta  tuollaista 
hän ei ollut koskaan ennen sanonut. Silti 
Oriane  kokosi  naisista  ne,  jotka  olivat 
osoittaneet  suurinta  kiinnostusta  tähti-
taivaan ja vieraiden uskontojen ja oppien 
tutkimiseen. Nuoret tytöt hän lähetti pois 
kyselemättä, välittämättä siltä osin Abbe-
dissan pyynnöstä. Abbedissa oli selkeästi 
menettänyt  järkensä,  ja  Oriane  kyllä 
toteuttaisi  pyynnön.  Mutta  vain  sel-
laisten  henkilöiden  kanssa,  joita  piti 
soveliaina kestämään edes teoriassa sen, 
mitä  he  tulisivat  kohtaamaan.  Nämä 
naiset  eivät  huitoisi  vapisevin  käsin 
ristinmerkkejä  heti  ensimmäisestä  poik-
kinaisesta sanasta Jumalaa kohtaan. 

Kun  luostari  oli  käytännössä  tyh-
jennetty ja Abbedissan lisäksi paikalla oli 
vain  kaksitoista  henkeä,  Oriane  salli 
naisten käydä Abbedissan huoneistoon. 

Rouva  oli  raskasmielinen,  mutta 
hänen  äänestään  kuuli  hänen  olevan 
siinä  määrin  selväjärkinen,  että  hän 
järjesteli  sanojaan  harkiten,  vaikka  se 
verottikin  hänen  voimiaan.  Hän  joutui 
tekemään töitä pitääkseen kurkunpäänsä 
vakaana.

"Hyvät naiset. Pyydän teiltä suurta 
palvelusta.  Se  maksaa  teille  vakau-
muksenne ja luultavasti myös henkenne. 
Voitte  vielä  lähteä  eikä  mikään  sido 
teitä."

Yksikään  sisarista  ei  tehnyt  elet-
täkään lähteäkseen. Osalla kesti uskaltaa 
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kääntää  katseensa  ovelta  Abbedissaan, 
jota he eivät olleet vielä koskaan nähneet 
ilman huntua ja naamiota. Vaan lopulta 
kaikki siirtyivät lähemmäksi Rouvaansa, 
joka oli  heille  käynyt  rakkaaksi.  Oriane 
ajatteli,  että  Rouva  haluaisi  heidän 
laulavan yhdessä virttä, mutta sen sijaan 
Abbedissa  pyysi  heitä  olemaan  aivan 
hiljaa.  Ja  niiden  hirvittävien  tuntien 
kuluessa,  tulivuoren  tuhkasta  mustan 
sateen valuessa, hän alkoi puhua.

"Minä  muistan  kyllä  vielä.  Vaikka  se 
tuntuukin niin kaukaiselta. Siitä rakkau-
desta  on  useampi  ihmisikä.  Hänen 
lapsenlapsensa ovat kuolleet. Heidänkin 
lapsensa ovat. Olen lakannut laskemasta. 
Minä annoin itseni, jotta nuori mies jota 
rakastin saisi  elää.  Jotta hän saisi  naida 
naisen,  jota  rakasti.  Se  nainen  en 
ollutkaan minä. 

Te  näette  nyt,  hyvät  naiset,  etten 
minä  kuulu  ihmisten  kansaan.  Minä 
synnyin siellä, missä meri on niin syvä, 
että  monta  kirkontornia  saisi  laittaa 
päälletysten, eivätkä ne yltäisi pintaan, ja 
minut  ajoi  ihmisen  kaltaiseksi  rakkaus 
mieheen, joka oli  syntynyt tähän maail-
maan.

Myin ääneni merten noidalle, jotta 
saatoin saada kaksi  jalkaa kalanpyrstön 
sijaan.  Sellaisia  tekoja,  hyvät  sisaret, 
Jumala  meiltä  vaati.  Hänen  hintansa 
olivat korkeampia kuin mikään. Mieles-
täni  sielun  myyminen  paholaiselle 
sentään  tapahtui  useimmiten  kohtuul-
liseen  hintaan  verrattuna  Jumalaan. 
Paremmin saatoin ymmärtää paholaisen 
tiedonjanoa. Lisäksi Jumala vaati tällaisia 
tekoja  niiltä,  jotka  jo  olivat  valmiiksi 

puhtaita ja hyveellisiä, aivan kuin omak-
si huvikseen."

Oriane  kavahti.  Hänen  Rouvansa 
puheet olivat ennenkin olleet synkeitä ja 
raskaita,  mutta  että  Abbedissa  herjasi 
sillä  tavoin  Jumalaa.  Olivatko  ihmiset 
sittenkin olleet oikeassa Abbedissan suh-
teen,  kun  puhuivat  paholaisen  palvon-
nasta?  Tuskin  sentään,  raskasmielisyys 
oli  vain  saanut  hänestä  pitävämmän 
otteen kuin koskaan aikaisemmin. 

Oriane  aisti,  ettei  kukaan  huo-
neeseen  jääneistä  naisista  hätkähtänyt 
Rouvan  puheita.  He  haisivat  kiihty-
neisyydelle ja pelollekin, mutta sellaiselle 
pelolle,  jonka vallitessa he vielä tiesivät 
mitä tekisivät. Kuin piiritetyn kaupungin 
asukkaat,  jotka pitävät  pintansa,  vaikka 
tietävät että loppu on varma.

Abbedissan ääni muuttui kylmäksi 
ja kovaksi. Aivan kuin hän olisi halunnut 
sylkeä sanat suustaan.

”Minä  tein  niin  kuin  oli  käsketty. 
Kun  aika  oli  täysi  ja  tunsin  raajojeni 
hajoavan  meren  vaahdoksi,  minä  en 
kuollutkaan.  Menin maihin,  joissa  rutto 
ja lepra olivat saastuttaneet ilman. Kuis-
kin  lohtua kuolevien korviin,  huojensin 
heidän oloaan.  Kaiken tämän tein,  jotta 
Jumala  armahtaisi  minua  ja  antaisi 
minulle  kuolemattoman  sieluni,  jota 
minun  kaltaisillani  ei  ollut,  sillä  suurin 
syntini  oli  syntyä meren kansaan! Eivät 
rikkomukset  tai  pahat  teot,  syntyperä 
vain!

Minä  kiersin  maailman  rannat  ja 
vuoret,  luin  kaikki  kirjoitukset,  keskus-
telin  oppineiden  kanssa.  Keskustelin 
Jumalasta. Siitä miten me sen käsitämme, 
sillä käsityksemme ei ole ainoa. Ja miten 
muut  sen  käsittivät.  Luin  salaisimmat, 
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vaikeimmin  saatavat  kirjoitukset,  jotka 
ylös oli  pantu,  jotta  ymmärtäisin,  miksi 
Jumala vielä antoi minun odottaa. Aikaa 
oli kulunut paljon kauemmin kuin mitä 
oli kerrottu. Minä en ollut kuollut, mutta 
Jumala  ei  ollut  tehnyt  mitään  erityistä 
tiedottaakseen  minua  siitä,  että  olisi 
pitänyt lupauksensa. En käsittänyt, mikä 
oli  vielä  vialla.  Olinko  pettänyt  hänen 
odotuksensa? Olinko tehnyt jonkun niin 
suuren  synnin,  etten  saattaisi  saada 
armahdusta? 

Ja lopulta taitoni ja salaiset tietoni 
olivat niin suuret, että minulla oli mah-
dollisuus käydä kasvokkain itse Jumalan 
eteen.  Jotta  voisin  kysyä,  oliko  tiedon-
janoni  johtanut  minut  harhaan  ja 
maksoiko  se  minulle  kuolemattoman 
sieluni?  Oliko Jumala  istuttanut  tiedon-
janon  ihmiseen  vain  saadakseen  sylkeä 
tätä  kasvoihin?  Ja  leikittelikö  hän 
minunkaltaisellani  olennolla  vielä  jul-
memmin kuin ihmisellä,  jonka kuolema 
sentään ennen pitkää armahtaa? 

Minä  vetäydyin  erämaahan.  Paas-
tosin, ja joka päivä samaan aikaan nielin 
sieniä,  jotka  huumaavat  juuri  oikeana 
annoksena, mutta ovat kuolemaksi suu-
rempana.  Ja  lopulta  neljänkymmenen 
päivän  kuluttua  minun  sallittiin  käydä 
Jumalan luokse. 

Minä todella näin Jumalan. 
Minä  näin  Jumalan!  Hän  likosi 

kuolleena rantavedessä!
Eivätkä  maailman  laitojen  tyrskyt 

kyenneet huuhtomaan hänen muinaisen 
maailman hirviön ruumistaan syvempiin 
vesiin edes osasina,  jotta se olisi  voinut 
kunnialla  upota!  Korkeat  aallot  mur-
tuivat  kallioihin  ja  kieräyttivät  suun-

nattoman ruhon ympäri seitsemän aallon 
välein rantaan iskiessään, mutta Jumalan 
riekaleinen,  sitkastunut  liha  oli  niille 
liikaa!

 Minä  olen  elänyt  meren  kansan 
joukossa,  enkä  ollut  kuunaan  nähnyt 
enkä tuntenut sellaisia  paksusta,  hyyty-
neestä  verestä  hitaita,  jäätävän  kylmiä 
aaltoja!  Minä olen elänyt  ilman henget-
tärien  joukossa  koskaan  näkemättä  sel-
laista olentoa,  haistamatta sellaista kuo-
lemaa! 

Jumala, mitä se ikinä käsittikin, oli ollut 
kuolleena  jo  hyvän  aikaa!  Ymmärsin 
sanattomasti  että  se  oli  tullut  tänne  ja 
synnyttänyt  kuolinkouristuksissaan  tä-
män maailman, auringot, kuut ja planee-
tat,  nähnyt  viimeisten  hengenvetojensa 
aikana  ihmiskunnan  aamun.  Mutta 
heittänyt henkensä ihmisen ollessa vielä 
pahasti keskeneräinen.

Voin  suunnattoman  pahoin.  En 
halunnut  käsittää  kaikkien  oppienikaan 
valossa,  että  vaeltavan  juutalaisen  koh-
taloni  ei  ollut  kohtalo laisinkaan!  Se oli 
pelkkä  virhe!  Elämään  jäänyt,  päätte-
lemätön  lanka,  jolla  ei  ollut  mitään 
merkitystä.  Muinaisen  maailman  olen-
not,  vajonneen mantereen kansa,  meren 
kansa,  ihmiset,  me  kaikki  olimme  aina 
olleet yhtä yksin. Se kaikki, mitä Jumalan 
ympärillä  lainehti,  oli  puhetta  hänen 
kanssaan,  hänen  maatuvaa  kaikkival-
tiuttaan.  Ihmisiä,  jotka  saivat  yhteyden, 
mutta  lanka  oli  jo  katki.  Sellaiseen 
lankaan minäkin tartuin. Sinne minä sitä 
seurasin. Ja ymmärsin, että elettyäni niin 
pitkän elämän kuuluttuani ensiksi meren 
kansaan ja sen jälkeen ilman hengettäriin 
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olin ainoa, joka oli saattanut niin pitkälle 
päästä. 

Minä ymmärsin suurimmaksi kau-
hukseni, hyvät naiset, olevani Jumalasta 
seuraava!

Se on asia,  jota moni tavoittele,  ja 
luulee  sen  pitävän  sisällään  onnea  ja 
valtaa.  Mutta  asia  ei  ole  niin.  En  ole 
nähnyt  yhtäkään  yksinvaltiasta,  jota 
valta  ei  olisi  tehnyt  tavalla  tai  toisella 
hulluksi.

Joten mitä minä tein? Minä painoin 
pääni ja pelkäsin. En ottanut sitä vastaan. 
Kieltäydyin.  Tunsin  olevani  kuin  liian 
nuori hallitsija, jonka hallussa oli tuhoisa 
ase, jonka jokainen tahtoo omakseen. En 
halunnut sitä. Ja niin, hyvät naiset, minä 
puolustelin  vaikenemistani  sillä,  että 
halusin  antaa  ihmiselle  tilaisuuden. 
Mutta  en  minä  täysin  valehdellutkaan. 
Ihmisellä  on  vielä  kaikki  mahdol-
lisuudet.  Rakentaa  itse  itsensä.  Tulla 
omaksi jumalakseen."

Nyt  Orianen  lisäksi  muutkin  naiset 
kuulivat  lopulta  ”laulun”.  Eikä  se 
vastannut  kuvaa  tarinoiden  seireenien 
kauniista  laulusta.  Se  kyllä  kuulosti 
nimenomaan siltä,  että  se  pakotti  meri-
miehet  sitomaan  toverinsa  mastoon, 
muttei suinkaan kauneuden vuoksi, vaan 
jotta  he  eivät  olisi  kauhuissaan  hypän-
neet yli laidan. 

Se  oli  kuin  meri  olisi  aukaissut 
hautansa  ja  sallinut  kaikkien hukkunei-
den vainajien valittaa kohtaloaan. 

Oriane ymmärsi jälleen sanattoman 
laulun.  Mutta  selkeämmin  kuin  ai-
kaisempina  kertoina.  Ja  hän  ymmärsi, 
etteivät  Rouvan  sisaret  siellä  suinkaan 
laulaneet.  Että  Rouvan  sisaret  olivat 
kuolleet  vuosisatoja  sitten  ja  hajonneet 
meren  vaahdoksi,  eikä  Jumala  ollut 
herättämässä  heitä  eikä  ketään  muuta-
kaan  tuomiopäivänä.  Että  Rouva  sanoi 
näitä  olentoja  sisarikseen  rauhoittaak-
seen Orianen ja muut naiset. Eikä Rouva 
itsekään  tiennyt,  ketkä  nykyisin  saivat 
laulaessaan meren ja taivaan raivoamaan 
sillä tavalla. 

!

Epe Niiranen on oululainen poikkitaiteilija 
sekä  mustien  pilvien  taivaanrannanmaalari 
joka  näkee  kauhut  kaikkialla.  Hänen 
syntilistaansa  mahtuu  niin  lava-  ja  kuva- 
kuin  sarjakuvataidettakin,  sekä  runoutta, 
novelleja  ja  yksi  tällä  hetkellä  julkaisu-
kanavaa  etsivä  pienoisromaani.  Hänellä  on 
epäterve suhde kahviin ja vapaa-ajallaan hän 
rentoutuu  miekkailun  tahi  pehmolelujensa 
kanssa, tapaapa hänet toisinaan myös mallas-
juomien  parista  ravintola  Snooker  Timen 
ritsiltä.
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 Ydin 150 
  Sanna Tolmunen

Juuri  teroitettu  veitsi  upposi  kesherin 
hentoon kehoon kuin hyytelöön. Enedan 
tottuneet  kädet  sukelsivat  rintakehään 
leikatusta  aukosta  sisään.  Hyiset  sisäl-
mykset antoivat periksi ja hajosivat muo-
dottomaksi  mössöksi  hänen  sormiensa 
kosketuksesta.  Hän  puski  käsivarsiaan 
syvemmälle  ruumiiseen.  Tämä  perkele 
oli  isompi  kuin  useimmat  kesherit. 
Enedan  jäntevät  kädet  katosivat  sisäl-
myksiin kyynerpäitä myöten.

Hikipisarat  alkoivat  muodostua 
Enedan  otsalle  ja  valuivat  siitä  hitaasti 
ohimoita  myöten  silmiin.  Hän  yritti 
pyyhkiä  kirveleviä  silmiään  olkavar-
rellaan  onnistuen  vain  pyyhkimään 
kesherin  turkoosinkirjavia  nesteitä  kas-
voilleen, jotka olivat jo valmiiksi jahdista 
likaiset.  Hänen  sydämensä  kiristi  yhä 
rintakehää  ikävästi  jahdin  aiheuttaman 
epärytmin takia.

Näinä  hetkinä  Eneda  mietti 
tosissaan, miksi hän oli koskaan ryhtynyt 
metsästäjäksi.  Maailmassa  oli  muka-
vampiakin  hommia.  Hän  olisi  voinut 
ryhtyä vaikka vartijaksi. Se olisi vähem-
män  likaista,  useimmiten  vähemmän 
vaarallista  ja  hallitsija  Corum  maksoi 
vartijoilleen kohtuullisesti. Parhaille kuu-

leman  mukaan  jopa  huikeita  palkkoja. 
Eikä  vartijoiden  ollut  vuosikymmeniin 
tai ehkä -satoihin tarvinnut pelätä jahdin 
aiheuttamaa  sydänkohtausta  tai  viettää 
aikaansa kyynärvarsiaan myöten keshe-
rin nesteissä.

Enedan sormiin osui jotakin kovaa 
mohjoksi  muuttuneiden  sisäelinten  kes-
kellä. Voitonriemuinen virne nosti hänen 
suupielensä  ylöspäin,  ja  hän  puristi 
oikean kätensä tiukasti nyrkkiin sileän ja 
kovan  kiven  ympärille.  Kylmät  sisäl-
mykset  puristuivat  hänen  sormiensa 
väleistä  hänen  otteensa  kiristyessä.  Se 
muistutti  Enedaa  joka  kerta  hänen 
lapsuudestaan savikuopilla.

Savimohjossa  liukuminen  ja  leik-
kiminen  oli  ollut  parhaita  puolia  tällä 
planeetalla  kasvamisessa.  Ja  saveahan 
heillä riitti.  Savi oli tuntunut viileältä ja 
rauhoittavalta,  kun  se  oli  puristunut 
hänen pienten sormiensa väleistä heidän 
napattuaan savikuoriaisia nyrkkeihinsä.

Ehkä  hän  oli  päätynyt  metsäs-
täjäksi  vain  siksi,  että  se  tuntui  tutulta: 
pyöriä savessa,  juoksennella ympäriinsä 
ja olla aina kuorrutettu ruskealla sohjolla.

Eneda irrotti otteensa kesheristä ja 
nosti voittoisana nyrkkinsä ja sen sisällä 
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lymyilevän  ytimen  ilmaan.  149.  Niin 
monta kertaa hän oli  kaivanut kesherin 
rinnasta ytimen irti ja niin monta kertaa 
hän  oli  miettinyt  olevansa  yhden 
sotkuisen  jahdin  lähempänä  muuttoa 
Kultaiseen kaupunkiin.

Hän pystyi jo melkein haistamaan 
paistuvan  komorin  savuisen  tuoksun. 
Kaupungissa  komori  oli  kuuleman 
mukaan  jokapäiväistä  ruokaa,  ei  juhla-
hetkien  harvinainen  herkku.  Mitä  siellä 
syötiin juhlahetkien kunniaksi, Eneda ei 
edes osannut kuvitella.

Paistuvan komorin tuoksu vaihtui 
nopeasti  suon  ja  kuoleman  sekaiseen 
hajuun,  kun  kesherin  etäisesti  ih-
misruumista  muistuttava  keho  päästi 
surullisen  vinkaisun  ja  alkoi  tyhjetä 
hänen edessään. Oli aika häipyä. Eneda 
oli tehnyt tämän tarpeeksi monta kertaa 
tietääkseen, ettei kesherin ruumiin kato-
amista kannattanut jäädä tarkkailemaan 
liian pitkäksi aikaa. Kalman synkkä haju 
houkuttelisi pian paikalle haaskaeläimiä 
tai  pahimmillaan  vihaisia  keshereitä, 
joita  yksikään  metsästäjä  ei  halunnut 
tavata laumoina.

Yksinään  keshereistä  oli  harvoin 
vastusta  Enedalle,  vaikka  itsetyytyväi-
syyteen ei  ollutkaan syytä tuudittautua. 
Arvet  hänen  paljaissa  käsivarsissaan  ja 
otsallaan muistuttivat  siitä,  ettei  heikol-
takaan  vaikuttava  kesher  ollut  koskaan 
vitsi. Moni hyvä metsästäjä oli kaatunut 
kaksintaistelussa  kesheriä  vastaan, 
useimmiten  huolimattomuuttaan  tai 
ylimielisyyttään.

Eneda  ei  antanut  jahdin  nousta 
päähänsä.  Ainakaan jahdin aikana.  Hän 
oli  hyvä  metsästäjä,  itse  asiassa  yksi 

parhaista koko planeetalla. Pian hän olisi 
paras.

Eneda  tipautti  ytimen  olkalauk-
kuunsa ja sulki sen huolellisesti. Hän oli 
nyt  vain  yhden  jahdin  päässä  niistä 
kultaisista  porteista,  joista  jokainen 
metsästäjä haaveili.

!

Raskas  puinen  portti  narisi  valittaen 
auetessaan Enedan edessä.

“Hei vahtikoira, ei sitten kauempaa 
kestänyt avata näitä saamarin portteja”, 
Eneda huusi ylös portin pieleen. “Koko 
Surga  on  luultavasti  kadonnut  maail-
mankaikkeudesta  ennen  kuin  tänne 
pääsee sisään.”

Ylhäältä puumuurin laidalta häntä 
tapittivat  takaisin  väsyneet  silmät  ras-
toittuneen hiustohkan alta.

“Ah turpas kiinni Eneda, vai halu-
atko, että suljen portit uudestaan?” Vahti 
huusi ja pysäytti portin niille paikoilleen. 
“Saat tosissaan odottaa Surgan loppuun 
asti, jos jatkat tota rataa.”

“Älä nyt viitsi. Vitsi vitsinä, Rasha! 
Avaa nyt, tänne jäätyy.”

Eneda  hyppi  edestakaisin  portin 
edessä  kohmeisilla  jaloillaan.  Portit  jat-
koivat  hidasta  avautumistaan  ylhäältä 
kuuluvan  murahduksen  saattelemana. 
Eneda livahti raosta sisään.

Muurin  sisäpuolella  ilma  oli  heti 
lämpimämpää.  Portin  viereisten kojujen 
tulet  kajastivat  lämpöä  kutsuvana  kul-
kuväylälle.  Eneda  ryntäsi  lähimmän 
tulen luokse ja  ojensi  kätensä kohti  sen 
hehkua.

“Terve Eneda, miten jahti meni?”
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Hurjan  näköinen  mies  nahkaes-
sussa tarttui Enedaa harteista ja ravisteli 
naista  niin,  että  rähjäinen  tukkapehko 
viuhtoi eteen ja taakse villisti.

“Temem, tunnet minut liian hyvin 
kysyäksesi tuota tosissasi.”

Eneda  taputteli  olkalaukkuaan 
virnistäen.  Itsetyytyväisyys,  jonka  hän 
piti  loitolla  jahdin  aikana,  hiipi  hänen 
kasvoilleen hitaasti mutta varmasti tulen 
loimussa.

“Uskomatonta. Sinä olet sitten jota-
kin. Isäsi olisi niin ylpeä susta. Kultainen 
kaupunki  kutsuu  pian,  ja  sitten  jätät 
meidät rahvaat tänne saveen ryömimään 
ja unohdat tämän paskaisen kaupungin”, 
Temem sanoi sivellen valtaisia viiksiään 
liioitellun surullisesti.

Eneda muisti tuijottaneensa Teme-
min  suuria  viiksiä  lapsena  tunteja,  kun 
mies  oli  jutellut  tulen  ääressä  hänen 
isänsä  kanssa.  Heidän  möreä  naurunsa 
oli saanut Enedan kikattamaan tarinoille, 
joiden juonessa hän ei pysynyt mukana. 
Mustat viikset olivat muuttuneet vuosien 
varrella harmaiksi,  mutta ne olivat yhtä 
tuuheat kuin Enedan isän ollessa elossa.

“En usko, että minusta irtoaa tämä 
kaupunki tai savi koskaan, vaikka olisin 
Kultaisessa  kaupungissa,  tai  vaikka toi-
sella  planeetalla”,  Eneda sanoi  huokais-
ten.

“Se olisikin jotain”, Temem sanoi ja 
katsoi kaula kenossa kohti taivasta, jonka 
tummeneva  kangas  oli  juuri  alkanut 
paljastaa tähtiään. “Välillä mietin, ovatko 
tarinat  muista  planeetoista  ja  taivas-
matkaajista vain huttuakkojen juttuja.”

“Ja  mitenköhän  kesherit  olisivat 
tälle  planeetalle  saapuneet?”  Eneda  ky-
syi. “Sitä paitsi olen nähnyt omin silmin 

kesheraluksen  hylyn.  Harva  metsästäjä 
on käynyt niin syvällä heidän maillaan, 
että olisi sitä löytänyt, mutta siellä se on 
yhtä varmasti kuin  minä seison tässä. Isä 
näytti  sen  minulle  metsästysretkellä.  Ja 
kertoi  sinulle  siitä  kymmenet  kerrat. 
Tiedän, että sinä uskoit häntä, vaikka et 
huttuakkoja uskoisikaan.”

“Sinäkö  sitten  ajattelit  rakentaa 
aluksen?  Vai  kenties  pyytää  tulevaa 
parasta  ystävääsi,  hallitsija  Corumia 
rakentamaan  sellaisen  sinulle?”  Temem 
nauraa  räkätti.  “Ehkä  voit  ottaa  tämän 
kattilan  tästä  ja  lentää  sillä  seuraavalle 
planeetalle.”

Temem  pisti  tyhjän,  ruosteisen 
kattilan  päähänsä,  levitti  kätensä  ja  rä-
pytteli niitä raikuvasti nauraen.

“Noh,  jos  nyt  pääsisi  sinne  Kul-
taiseen  kaupunkiin  asti  edes”,  Eneda 
sanoi  ja  hinkkasi  käsiään,  jotka  olivat 
alkaneet  kuoriutua  savesta  tulen  läm-
mössä. Savimuruset rapisivat tuleen.

“Hus siitä  savines ja  aluksines!  Ei 
tää ole mikään pesutupa! Haluatko, että 
mun komori maistuu savelta, häh?”

Temem tuuppasi  kattila  yhä pääs-
sään  Enedan  ulos  kojustaan  takaisin 
saviselle  väylälle,  joka  alkoi  täyttyä 
illanviettäjien riemukkaista äänistä.

!

Eneda  puski  tietään  ihmismassan  läpi 
kohti  palautuspistettä  303.  Hän  ei 
halunnut pitää ydintä laukussaan kauaa. 
Se  oli  liian  arvokas  kannettavaksi  läpi 
humaltuneiden  ihmismassojen.  Liikaa 
uteliaita ja ahneita silmäpareja etsimässä 
liian itsevarmaksi käyneitä metsästäjiä ja 
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muita  taulapäitä,  jotka  kantoivat  arvo-
tavaraa.

Eneda  ei  aikonut  olla  yksi  näistä 
taulapäistä,  ei  varsinkaan  numeron  149 
kohdalla,  kuten  ei  numeroiden  1-148 
kohdallakaan.  Tosin  hänen  oli  myön-
nettävä,  että  numero  viisi  oli  hyvin 
lähellä  kadota  yön  pimeyteen  eräänä 
oluen huuruisena iltana,  mutta se  meni 
nuoruuden  ja  kokemattomuuden  piik-
kiin. Eneda kosketti vaistomaisesti taka-
raivossaan  olevaa  arpea,  joka  muistutti 
häntä oppitunnista.

Huomattavasti  porttivahti  Rashaa 
valppaamman  näköinen  vartija  seisoi 
palautuspisteen 303 ovella valtaisa seiväs 
kädessään.  Vartija  oli  lähes  yhtä  leveä 
kuin  pitkä  ja  onnistui  siitä  huolimatta 
näyttämään ketterältä.

Eneda  ei  ollut  koskaan  nähnyt 
samaa vartijaa  kahdesti  palautuspisteen 
ovella.  Se,  mistä  vartijat  ilmestyivät  oli 
mysteeri. Oli kuitenkin selvää, ettei hei-
dän  kanssaan  kannattanut  hakeutua 
ongelmiin. Hän oli nähnyt yhden näistä 
vartijoista  kerran  murskaavan  miehen 
kallon  käsiensä  välissä  kuin  aviisin 
munan.  Eneda  pohti,  olisiko  hänestä 
vastusta  könsikkäälle  kaksintaistelussa. 
Hän  oli  taistellut  suuriakin  keshereitä 
vastaan ja selättänyt korston jos toisenkin 
kapakkatappeluissa.

Eneda nyökkäsi vartijalle ja kaivoi 
laukustaan esille metsästyslupansa. Kan-
gas  oli  tuhriutunut  kesherin  nesteisiin, 
saveen ja hänen omaan vereensä. Enedan 
rinta paisui ylpeydestä, kun vartija katsoi 
lukua  kuluneessa  kankaassa.  Viivat  jat-
kuivat toisella puolelle kangasta täyttäen 
sen lähes kokonaan molemmin puolin.

Vartija ei näyttänyt kiinnostuneelta 
viivojen lukumäärästä.  Hän työnsi  kan-
kaan  vasemmalla  puolella  olevasta 
luukusta kirjurille ilmekään värähtämät-
tä ja ojensi sitten kätensä kohti  Enedaa, 
joka kaivoi laukkunsa pohjalta ytimen ja 
laski  sen  vartijan  karheaan  kouraan. 
Koura  siirtyi  mekaanisesti  kirjurin  luu-
kulle  ja  pudotti  ytimen  kirjurin  eteen. 
Puoli metriä Enedaa pidemmän vartijan 
kasvot  eivät  näyttäneet  vaikutuksen  tai 
minkään muunkaan tunnetilan merkkejä, 
ja kirjurin luukku kolahti kiinni.

Enedaa  harmitti,  ettei  hänen  saa-
vutuksensa saanut aikaan reaktiota jätti-
läisessä.  Vain  viisi  metsästäjää  ennen 
häntä oli yltänyt samaan lukumäärään, ja 
he  kaikki  olivat  eläneet  elämänsä  Kul-
taisen kaupungin loputtomassa loistees-
sa ja lämmössä. Hän oli  odottanut edes 
pientä kulman kohoamista tai suupielen 
nykimistä  saavutuksesta,  johon  tämä 
ilmeetön  köntti  tuskin  koskaan  yltäisi. 
Enedasta tulisi vielä niin rikas, että voisi 
ostaa tämän pöyhkeän vartijan – vaikka 
orjakseen, jos niin tahtoi.

Kirjurin  luukku  kalahti  taas  auki. 
Kalpea  käsi  työnsi  metsästysluvan  ja 
palkkion vartijalle. Tuttu mekaaninen lii-
ke  kuljetti  nuhjuisen  kankaan  takaisin 
Enedan käteen kolikkopussin kera.

Eneda  katsoi  tuoretta  viivaa  kan-
kaan  pinnassa.  Harmitus  katosi  hänen 
mielestään  yhtä  nopeasti  kuin  oli  tul-
lutkin. 149 kaatoa. Oli syytä juhlia.

!
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Olut  maistui  tavallistakin  paremmalta. 
Sen haju täytti nenän ja mielen ja huursi 
Enedan äänen tahmeaksi.

“Ja  se  kaatoi  minut  saveen  ja 
hetken  luulin,  että  se  oli  viimeinen 
jahtini.  Tunsin  kesherin  hehkun  nis-
kassani ja näin punaisen valon väreilyn. 
Sitten  silmissä  sumeni.  Viime  hetkellä 
tunsin savessa jotakin kovaa. Pudonneen 
veitseni. Ponnistin kaikin voimin takaisin 
sumeudesta  ja  puskin  itseni  ympäri 
savessa.  Viuh!  Tungin  veitseni  sen 
kylkiluiden väliin!”

Eneda  survaisi  kädellään  kohti 
yhtä  ympärille  kerääntyneistä  kuuli-
joista,  joka  hyppäsi  vaistomaisesti  taak-
sepäin.  Eneda  nauroi  ja  olut  läiskyi 
hänen tuopistaan puiselle lattialle.

“Olet  kyllä  kova,  Eneda.  Pidät 
meidät  ja  koko  Surgan  turvassa  niiltä 
hirviöiltä”,  harmaahiuksinen  nainen  sa-
noi silmät pyöreinä ihastuksesta.

Naisen  mies  taputteli  vaimoaan 
harteille  innostuneena.  “Meidän  tyttä-
remme  Marnia  on  myös  aikamoinen 
metsästäjän  alku.  Mitä  pyydät  Eneda 
oppitunneista  hänelle?  Muutama  tunti 
sinulta  niin  tyttö  voisi  olla  valmis 
jahtiin.”

“Kultaisesta  kaupungista  käsin 
oppituntien  antaminen  on  vähän  han-
kalaa.  Sitä  paitsi  Marnia näytti  minusta 
viimeksi  kun  hänet  näin  viihtyvän 
paremmin lieden kuin puukon äärellä”, 
Eneda  sanoi  ja  hörppäsi  oluttaan  vir-
nistäen.

Kuuntelijat  nauroivat  heitolle  rie-
mukkaasti. Eneda nauroi mukana, mutta 
oli  oppinut  tunnistamaan  kateuden 
kiillon  muutamissa  silmäpareissa,  jotka 
vilkuilivat  hänen  laukkuaan.  Miten 

hänen  suunnitelmansa  pitää  matalaa 
profiilia  oli  taas  päättynyt  jahtitari-
nointiin? Perhana sentään.

Kuuntelijat  katosivat  vähitellen 
Enedan  ympäriltä  hakemaan  lisää  juo-
maa  ja  kuuntelemaan  muiden  metsäs-
täjien tarinoita.  Eneda yritti  vielä jatkaa 
tarinaansa,  mutta  yleisö  oli  jo  löytänyt 
uuden  kiinnostuksen  kohteen.  Olut 
maistui  huomattavasti  laimeammalta  il-
man ihailijoiden katseita.

Eneda laski puoliksi juodun tuopin 
pöydälle ja suuntasi kapakan ulko-ovel-
le.  Hänen  päässään  pyöri.  Kultaisen 
kulauksen  oviaukko  tuntui  nyt  pie-
nemmältä  kuin  hänen  tullessaan  sisään 
kapakkaan,  ja  hänen  hartiansa  kolahti 
kipeästi  ovenkarmiin.  Hän tarttui  oven-
pieleen ja oksensi mahahappoista olutta 
saviselle  kadulle.  Olut  tuntui  painuvan 
hänen päästään suoraan jalkoihin.

!

Kolea ulkoilma puhdisti hieman Enedan 
huuruisia  silmiä,  ja  turtuneet  aistit 
kirkastuivat  tähtien  valossa.  Kivitalot 
vaihtuivat  mutaisessa maisemassa vähi-
tellen  hökkelikyläksi  ja  lopulta  yksit-
täisiksi tönöiksi. Kaupungin valot olivat 
jääneet  taakse.  Yössä  kaupungin  ulko-
puolella  kuului  vain  puiden  kahinaa  ja 
hänen omat laahaavat askeleensa.

Edessä  näkyvä  tulen  loimu  sai 
hänet seisahtumaan pimeydessä. Ikuisen 
tulen  soihdut  lämmittivät  jo  metrien 
päästä  Kesher-sotien  temppelin  tuijot-
taessa häntä kutsuvana.

Eneda raahautui temppelille, jonka 
tulet  houkuttelivat  hänet  sisään  temp-
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pelin lämpöön. Näin kylmät yöt oli tehty 
kotimökissä  tulen  äärellä  makoiluun,  ei 
ulkona  hortoiluun.  Temppelissä  voisi 
lämmitellä  hetken  ennen  matkan  jat-
kamista.

Marmorisia  seiniä  kiersi  kuvien 
tarina,  jonka  jokainen  tunsi.  Kesherit 
tulivat  planeetalle,  murskasivat  surga-
laisten  johtajat  ja  orjuuttivat  julmasti 
asukkaat.  Sitä  ennen  surgalaiset  eivät 
tienneet  mitään taivasmatkaamisesta  tai 
keshereistä.

Orjuutus  oli  jatkunut  vuosikym-
meniä,  kunnes ensimmäinen metsästäjä, 
Betelgeuse,  löysi  keshereiden  heikkou-
den.  Käyrä  veitsi  iskeytyi  seinäkuvassa 
suuren kesherin kylkeen. Tulen loimussa 
veri  näytti  valuvan  väreillen  seinää 
pitkin  aina  lattiaan  asti.  Pienten  sur-
galaisten  kahleet  murtuivat  ja  epäinhi-
milliset barbaarikesherit kukistettiin.

Eneda  muisti  katsoneensa  temp-
pelin kuvia kauhusta kankeana pienenä 
tyttönä.  Hän  oli  nähnyt  painajaisia 
viikkoja  kuultuaan  tarinan  ensimmäistä 
kertaa.  Hänen  isänsä  oli  joutunut 
asentamaan  ylimääräisiä  kesher-ansoja 
heidän  tönönsä  ympärille,  ennen  kuin 
Eneda pystyi jälleen nukkumaan.

Seuraavina viikkoina hän oli päät-
tänyt, että hänestä tulisi metsästäjä kuten 
isästään. Hän halusi suojella surgalaisia, 
jotta kesherit eivät enää koskaan pääsisi 
satuttamaan ketään.

Enedan päässä alkoi pyöriä. Temp-
pelin  seinät  hohkasivat  oranssina  ja 
mustat  kaiverrukset  heräsivät  eloon 
liekkien  leikissä.  Surgalaisia  kaukaisesti 
muistuttavat  kesherit  väreilivät  villeinä 
ja  uhkaavina  pienten  surgalaisten  yllä, 
joiden  kahlitut  jonot  liikkuivat  seinällä 

eteenpäin keshereiden alla.  Keshereiden 
nesteitä  vuotavat  varjot  piirittivät  Ene-
dan  ja  heidän  kuolinhuutonsa  täytti 
hänen  päänsä.  Seinien  silmät  tuijottivat 
häntä  tyhjinä  ja  kylminä.  Hän  tunsi 
ihollaan elävän katseen, joka nosti hänen 
ihokarvansa pystyyn.

Enedan kyynärpää kolahti kipeästi 
temppelin lattiaan hänen kaatuessa kyl-
jelleen.  Hän  piteli  kyynärvarttaan,  kun 
varjot katseen laidoilla kasvoivat ja nie-
livät  hitaasti  valon ympäriltä.  Temppeli 
Enedan edessä pimeni.

!

Jokin  kostea  tölväisi  Enedaa  kasvoihin. 
Hän säpsähti  hereille  ja  huitaisi  viereen 
ilmestynyttä  koiraa.  Koira  vinkaisi  ja 
jolkotti ulos temppelistä.

Kipu  vihloi  Enedan  kyynärpäätä. 
Rikkoutunut  iho  irvisti  ärhäkän  punai-
sena. Pienet kivet olivat uponneet kipe-
ästi ihoon, josta hän nyppi niitä kiroillen. 
Oli vaikea päättää särkikö hänen päätään 
vai käsivarttaan enemmän.

Eneda ravisteli savista kuontaloaan 
noustessaan.  Seinien  kuvat  seisoivat 
järkähtämättöminä paikoillaan päivänva-
lossa,  ja  oluen  karvas  jälkimaku  istui 
sitkeänä suussa.

Perhanan Kultainen kulaus. Kurai-
nen kulaus ennemminkin. Eneda manasi 
kapakan  halvan  oluen  syvimpään  hel-
vettiin.  Oliko  hän  juonut  rosoviinaa 
muistamattaan? Se ei olisi ensimmäinen 
kerta.

Enedan  mieli  läikäytti  muiston 
edelliseltä  yöltä  hänen eteensä.  Varjojen 
tanssin  keskellä  hän  oli  nähnyt  jotakin 
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temppelin oviaukolla. Jotakin tuttua. Jo-
takin, jonka hän oli nähnyt satoja kertoja.

Ei,  hänen  oli  täytynyt  nähdä  nä-
kyjä.  Hän  ei  olisi  nyt  tässä  raapimassa 
kohmeloista  päätään,  jos  se  olisi  ollut 
kesher. Sitä paitsi kesherit eivät päässeet 
näin lähelle asutusta.  Muuri oli pitänyt 
ne  ulkona  jo  pitkään.  Itse  asiassa  niin 
pitkään, että vahteja oli vähennetty huo-
mattavasti,  varsinkin  harvaan  asutuilla 
alueilla. Seuduilla kuten tämä…

Eneda  kyykistyi  tutkimaan  savea 
temppelin  ovella.  Hän  vilkuili  ympä-
rilleen kuin villieläin kuunnellen jokaista 
tuulen suhahdusta ja oksan kahahdusta. 
Hän  antoi  sormiensa  pyyhkiä  maan 
savea ovella ja  lipaisi  kielellään sormen 
päätään  silmät  edelleen  ympäristöä 
pyyhkien.  Kesherin  hapan  häivähdys 
nyrpisti  hänen  makunystyröitään  ja  sai 
hänet hyppäämään jaloilleen.

Hänen isänsä veitsi ilmestyi hänen 
käteensä, eikä kohmeloisesti hoippuvasta 
naisesta ollut  jäljellä  merkkiäkään.  Met-
sästäjä  oli  työntänyt  hänet  ja  kivun 
syrjään.  Enedan  jokainen  liike  oli  kuin 
huippuunsa  viritetty  nuotti  sinfoniassa. 
Hänen  askeleensa  olivat  äänettömiä  ja 
liikkeet hallittuja.

Eneda lähestyi temppeliaukion lai-
dalla olevaa tiheää risukkoa. Hän ei olisi 
ikinä uskonut löytävänsä kesheriä täältä, 
mutta  hänen  metsästäjän  vaistonsa  sa-
noivat muuta. Miksi se oli näin kaukana 
mailtaan?  Oliko  se  tullut  tarkoituksella 
muurin  sisäpuolelle?  Miksi  se  ei  ollut 
tappanut  häntä?  Pitäisikö  hänen  käydä 
hakemassa apua?

Numero  150  pulpahti  Enedan  sil-
mien eteen. Se oli niin lähellä. Hän voisi 

hakea  apua,  mutta  silloin  tämä  ei  olisi 
hänen kaatonsa, ei hänen jahtinsa.

Hän maistoi suussaan kaiken, mitä 
hänen  isänsä  oli  koko  elämänsä  tavoi-
tellut sitä saavuttamatta. Elämän, joka ei 
olisi  kuorrutettu  savella  ja  kuoriaisilla. 
Elämän,  joka  tuoksui  vihreältä  ja  sini-
seltä,  maistuisi  kukilta  ja  komorilta.  Se 
kaikki odotti häntä vain yhden ryteikön 
takana.

Jokainen  lihas  Enedan  ruumiissa 
jännittyi, ja hänen rystysensä puristuivat 
valkoisena  veitsen  kahvan  ympärille. 
Hänen aistinsa välittivät tietoa vihollisen 
suunnasta, koosta ja tuntemuksista ilma-
virran  kulkiessa  hitaasti  keuhkoihin  ja 
ulos.

Risukon  väleistä  hohti  sinistä 
hehkua  Enedan  keskittyneille  kasvoille. 
Lian  peittämät  kasvojen  piirteet  olivat 
vääntyneet säälimättömään irvistykseen. 
Arpi, joka yleensä katosi otsan ja kulma-
karvan  linjoihin,  tuli  raivokkaasti  esiin 
mustien  kulmakarvojen  painuessa  alas-
päin. Hän oli valmis.

Ryteikkö  ei  heilahtanutkaan,  kun 
Eneda ponnisti  jäntevillä  jaloillaan pen-
saiden  yli  suoraan  kesherin  eteen.  Se 
värähteli  sähköisen  sinisenä  Enedan 
edessä.

Sininen valo vaihtui välähdyksenä 
punaiseksi,  kun  Eneda  heitti  terävällä 
liikkeellä verkon laukustaan itseään pää-
tä  pidemmän  otuksen  päälle.  Verkon 
painot puskivat kesherin ruumiin maata 
vasten  ja  sen  matala,  valittava  ääni  sai 
Enedan sydämen värähtelemään epäryt-
missä. Hän kohotti puukkonsa ilmaan ja 
iski  voimiensa  takaa.  Hän  näki  jo 
Kultaisen kaupungin hehkun silmissään.
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Jokin  tempaisi  Enedan  selälleen. 
Hänen  takaraivonsa  iskeytyi  saveen  ja 
hänen  ranteitaan  poltti.  Kultaisen  kau-
pungin hehku katosi hänen silmistään ja 
vaihtui välähteleviin sinisiin ja punaisiin 
valoihin.

Enedan sydän särähteli  kivuliaasti 
epärytmiin  ja  takaisin  rytmiin  taistellen 
kesherin energiapurkauksia vastaan. Hä-
nen  otteensa  puukosta  herpaantui,  eikä 
hän nähnyt eteensä.  Ilma pihisi  vaivoin 
Enedan  lytistyneihin  keuhkoihin  jonkin 
raskaan painaessa hänen rintakehäänsä.

Välkkyvät  valot  saivat  maailman 
pyörimään villisti  hänen pyristellessään 
epätoivoisesti  päällään  olevaa  painoa 
vastaan,  joka  rusensi  hänen  luitaan  sy-
vemmälle  saveen.  Tässä  se  oli.  Hän 
kuolisi  ollessaan niin lähellä unelmansa 
toteutumista.

Valot  lakkasivat  välkkymästä,  ja 
paine  Enedan  rintakehällä  väheni.  Hän 
veti kivistävät keuhkonsa täyteen ilmaa, 
joka  kirveli  hänen  henkitorveaan.  Vaa-
lean vihreä hehku täytti ryteikön ja maa 
lakkasi pyörimästä.

Enedaa piteli maata vasten valtaisa 
kesher.  Se  surahteli  toiselle  kesherille 
tunnistamattomia ääniä. Rytmikäs surah-
telu  sai  Enedan  sydämen  palaamaan 
takaisin  normaaliin  rytmiinsä.  Verkon 
alla  oleva  kesher  leimahti  oranssiksi,  ja 
verkko katosi savuna ilmaan.

Eneda  oli  kuullut  satoja  ja  satoja 
keshereiden kutsuhuutoja,  mutta  surah-
telu,  jota  hän  nyt  kuuli  näiden  kahden 
olennon välillä,  oli  hänelle täysin uutta. 
Se  tuntui  lämpimältä  vedeltä.  Pulah-
dukselta kuumaan lähteeseen, joka peh-
mensi  kaikki  aistit.  Se  heijasi  Enedan 
vartaloa  sylissään  suostutellen  lihaksia 

rentoutumaan,  päästämään  irti  jänni-
tyksestä.

Eneda  ei  pystynyt  liikkumaan. 
Hänen ruumiinsa ei ollut enää hänen, se 
ui  surinan  vihreässä  virrassa.  Jänteikäs 
metsästäjän  vartalo  oli  noussut  maasta 
ilmaan  keshereiden  katsoessa  Enedaa 
mustilla läikehtivillä silmillään.

Eneda  mietti  äitiään  ja  kolmea 
sisarpuoltaan,  jotka olivat niin pieniä ja 
avuttomia.  Heistä  ei  koskaan  tulisi 
metsästäjiä.  Hän  oli  ollut  niin  lähellä. 
Hän olisi  voinut päästä Kultaiseen kau-
punkiin  ja  varmistaa,  että  hänen  sisa-
rensa  saisivat  syödä  muutakin  kuin 
mutakuoriaisia  ja  suolaheinää.  He olisi-
vat voineet kasvaa komorin tuoksussa ja 
heidän ihonsa olisi voinut olla vaalea ja 
pehmeä saven karhentamaton peitto.

Enedan  varpaat  hipoivat  maan-
pintaa  hänen  leijuessaan  keshereiden 
edessä. Olentojen katse pureutui häneen 
ja  vihreä  virta  jatkoi  houkutteluaan.  Se 
halusi  Enedan  päästävän  irti  kaikesta; 
jahdista, perheestään, mutakuoriaisista ja 
kullanhohteesta.

Keshereiden väreilevät vartalot lä-
hestyivät  Enedaa.  Hänen  olisi  pitänyt 
olla kauhuissaan, mutta hän tunsi itsensä 
levolliseksi.  Verkon alla  ollut  kesher  le-
vitti  raajansa  Enedan  edessä  ja  sulki 
hänet  surisevaan syliinsä.  Enedan mieli 
antoi  periksi,  ja  hänen  tahtonsa  seurasi 
hänen  kehoaan  levolliseen  vihreään 
virtaan.

!

Eneda  avasi  silmänsä.  Välkkyvät  valot 
olivat  poissa.  Sähköinen  surina  oli 
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poissa. Vihreä virta oli tullut ja mennyt. 
Hänen  päänsä  lepäsi  tutulla  heinä-
täytteisellä  tyynyllä.  Hän  kuuli  äitinsä 
äänen toisesta huoneesta.

Hän ei muistanut tulleensa kotiin. 
Oliko  hän  nähnyt  unta  vai  oliko  joku 
myrkyttänyt hänet? Ei olisi pitänyt jättää 
kuppia  valvomatta  Kultaisessa  kulauk-
sessa. Paikka oli täynnä hämärää, helpon 
saaliin perässä olevaa roskasakkia.

Enedan huoneen ulkopuolella hän-
tä  tervehti  rivi  innostuksen  täyttämiä 
pikkusisarten kasvoja.

“Voi  Eneda.”  Hänen  äitinsä  uur-
teiset kasvot olivat täynnä tunteita, jotka 
valuivat  kyyneleinä  hänen  poskillaan. 
“Sinun isäsi olisi sinusta niin ylpeä.”

Äiti  kiepsahti  Enedan  kaulaan  ja 
rutisti häntä niin kovaa, että hänen hen-
kensä lähes salpautui.

Äitinsä rutistuksessa hän näki sen: 
ytimen,  joka  oli  aseteltu  ruokailuhuo-
neen  kiikkerälle  pöydälle  huolellisesti 
kirjotun kankaanpalan päälle. Se oli siinä 
yhtä todellinen kuin ympärillä pyörivät 
sisaret ja pöytä, jolla se lepäsi.

“Lähetimme  viestin  hallitsijalle 
palautuspisteeltä 303 kuten pyysit. Olisit 
nähnyt  virkailijan  ilmeen!  Hänen  sil-
mänsä  syttyivät  kuin  pienet  tulet,  kun 
kerroimme.  Keshereitä  on  niin  vähän 
nykyään,  että  siitä  on  vuosikymmeniä, 
kun  kukaan  on  viimeksi  päässyt  Kul-
taiseen kaupunkiin”, äiti sanoi ja kauhoi 
suuresta  kattilasta  keltaista  nestettä 
kuppiin pöydälle. “Juhlan kunniaksi tein 
lempiruokaasi, aviisinmunakeittoa.”

Eneda  tuijotti  ydintä  äitinsä  olan 
yli  lamaantuneena.  Se  kiilsi  mustana 
pöydällä  sisarusparven  pyöriessä  ihas-
tuneina sen ympärillä. Hän tunsi ytimen 

ympärillä väreilevän sähkön. Sen energia 
kutsui  häntä  lähemmäs  kuiskaten  suri-
sevia sointuja.

Enedan  perhe  vaikutti  autuaan 
tietämättömiltä  muusta  energiasta  kuin 
siitä,  joka  huokui  siskojen  loputtomista 
hihkaisuista ja kikatuksesta.

“He  tulevat  jo  kolmen  päivän 
kuluttua  hakemaan  meidät.  Tämä  on 
uskomatonta  Eneda,  uskomatonta!”  Äi-
din  helpotuksen  kyyneleille  ei  näkynyt 
loppua.  “Ja  sinä  sait  kutsun  hallitsija 
Corumin linnaan. Mikä kunnia. Meidän 
Enedamme hallitsijan kunniavieraana.”

!

Sisarusparvi  oli  saatu  vaivoin  nuk-
kumaan viereiseen huoneeseen.  Enedan 
äiti  oli  torkahtanut  tuolilleen  tulisijan 
ääreen  silmät  kyynelistä  turvonneina. 
Hänen  kasvoillaan  ei  ollut  näkynyt 
sellaista  hymyä  isän  kuoleman  jälkeen. 
Eneda  levitti  viltin  äitinsä  päälle,  otti 
ytimen  käteensä  ja  hiipi  ulos  koleaan 
ilmaan.

Yö oli hiljainen. Niin hiljainen, että 
savikuoriaisten  natina  savessa  kuului 
selkeänä  korviin.  Ydin  surisi  Enedan 
nyrkissä.  Hän  käveli  kauemmas  ko-
titönöstä  mietteliäänä.  Kuuloetäisyyden 
päässä hän avasi kätensä ja nosti ytimen 
eteensä.

Vihreä hehku ja kuiskinta täyttivät 
ilman.  Sanoja,  jotka  hypnotisoivat  peh-
meällä  kuiskauksellaan.  Hän  kallisti 
korvansa  lähemmäs  ydintä  kuullakseen 
sanat tarkemmin.

Enedan sydän hyppäsi epärytmiin. 
Kesher.  Elävä  sellainen.  Hän  kääntyi 
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kantapäillään,  ja  punaisena  väreilevä 
pienikokoinen  kesher  hyppäsi  hänen 
kimppuunsa  lähellä  olevan  puunka-
rahkan takaa.

Eneda  ja  kesher  kierivät  savessa 
raivoisana kasana. Enedan valmiiksi vä-
synyt sydän hyppi epärytmiin ja takaisin 
rytmiin. Tuntui kuin hänen päänsä olisi 
painettu  veden  alle  uudestaan  ja 
uudestaan.

Saamari että hän oli tyhmä. Yleensä 
hän  olisi  haistanut  kesherin  metrien 
päästä, eikä tällaista olisi päässyt tapah-
tumaan.  Hänen  aistinsa  olivat  täysin 
sekaisin.

Kesher  onnistui  painamaan  Ene-
dan paikalleen maata vasten. Otus istui 
hänen  päällään  ja  laski  yhä  kirkkaam-
pana  hehkuvat  kätensä  hänen  rintake-
hälleen.  Eneda  tunsi  uppoavansa  yhä 
syvemmälle pinnan alle. Hänen käsivar-
tensa olivat tiukassa puristuksessa hänen 
kylkiään  vasten,  mutta  hän  hapuili 
epätoivoisesti puukkoa vyöltään sormen-
päillään.  Kesher  liikahti,  ja  Eneda  sai 
otteen  kahvasta,  juuri  kun  polte  rinta-
kehällä oli käydä sietämättömäksi.

Kesher  romahti  maahan  puukko 
kyljessään.  Punainen  väreily  muuttui 
siniseksi,  ja  Eneda  nappasi  puukkonsa 
avoimesta  haavasta.  Hän  asettui  tuke-
vaan  haara-asentoon  kesherin  yläpuo-
lelle. Oli aika päästää olento tuskistaan.

“Kiltti, älä tee sitä.”
Eneda  käänsi  päänsä  kohti  koti-

majaa.  Oliko  joku  sisaruksista  tullut 
ulos?  Hän ei  kuitenkaan nähnyt  ketään 
ympärillään.

“Sattuu.”
Ääni tuli Enedan alta.

“Mitä  helvettiä...”  Eneda  hyppäsi 
kesherin päältä. “Osaatteko te puhua?”

Hänen  veitsensä  osoitti  tiukasti 
maassa  makaavaa  olentoa.  Turkoosi 
neste  tiputteli  terästä  tummia  pisaroita 
maahan.

“Vai  osaatko  sinä  vihdoin  kuun-
nella”, kesher sanoi kylkeään pidellen.

Eneda ei ymmärtänyt, mitä tapah-
tui. Hän ei ollut koskaan kuullut keshe-
reiden  puhuvan  tai  muistanut  yhden-
kään metsästäjän mainitsevan asiasta.

Otus  hapuili  maahan  pudonnutta 
ydintä. Eneda potkaisi kesheriä ja poimi 
vihreänä hehkuvan ytimen takaisin tas-
kuunsa.  Se  jatkoi  tasaista  huminaansa 
Enedan reittä vasten.

“Se  on  isä.  Hänen  takiaan  sinä 
ymmärrät minua.”

“Mitä?  Missä  sinun  isäsi  on?” 
Eneda  kysyi  ja  vilkuili  yhä  huohottaen 
ympärilleen. Viimeinen mitä hän tarvitsi 
juuri nyt oli isä-kesherin hyökkäys. Hän 
ei tiennyt selviäisikö siitä enää.

“Sinun taskussasi”, kesher sanoi.
Eneda  laski  kätensä  taskulleen. 

Hän  tunsi  hetken  sen  temppeliaukion 
pusikossa olleen valtavan kesherin kädet 
jälleen  puristumassa  ympärilleen.  Isä-
kesher.

Tämän  täytyi  olla  jokin  juoni. 
Metsästäjä  Enedan  sisällä  käski  hänen 
kohottaa  luotetun  veitsensä  ja  raastaa 
otuksen  ruhon  auki.  Jokin  kuitenkin 
jähmetti hänet sijoilleen.

“Isäsi... Hän oli temppelillä?”
“Ja nyt sinun taskussasi.”
“Mutta  miksi?  Hän  olisi  voinut 

tappaa minut. Miksei hän tappanut?”
Kesherin  väreily  muuttui  jälleen 

punaiseksi.
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“Ehkä hänen olisi pitänyt.”
Enedan sydän jätti lyönnin välistä.
“Lopeta  tuo  jo  pyhän  Graman 

nimeen!”  Eneda  parkaisi  sydäntään  pi-
dellen.  Hän  heristi  veistään  tärisevällä 
kädellään  kesheriä  kohden.  “Vai  halu-
atko, että isken puukon syvemmälle tällä 
kertaa?  Kerro  minulle  nyt  heti,  mitä 
täällä tapahtuu!”

Kesherin hehku palasi siniseksi. Se 
urisi hiljaa kylkeään pidellen.

“Isäni uskoi sinuun enemmän kuin 
minä. Hän uskoi, että sinä osaisit kuun-
nella, jos hän antaisi sielunsa sinulle. Ja 
ehkä hän oli oikeassa. Sinä kuulet minua. 
Se, ymmärrätkö minua, jää nähtäväksi.”

“Antoi sielunsa minulle?”
“Niin. Sielunsa.”
Enedan  koholla  oleva  veitsi  las-

keutui hitaasti alas hänen yhä tärisevässä 
kädessään,  ja  kesher  nousi  varoen ylös. 
Sen  värinä  jatkui  turvallisen  sinisenä, 
kun  se  laahusti  kohti  puunkarahkaa, 
jonka  takaa  se  oli  hypännyt  Enedan 
kimppuun.  Otus  kurotti  kätensä  puun 
taakse ja veti esille mustan viitan, jonka 
se levitti vaivalloisesti harteilleen.

Eneda  ei  ollut  koskaan  nähnyt 
keshereillä  vaatekappaleita.  Se  sai  olen-
non näyttämään yhä ihmismäisemmältä, 
ja Enedan vatsa muljahti ikävästi.

”Tule”, kesher sanoi ja nosti hupun 
päänsä peitoksi. Huppu kadotti kesherin 
hehkun lähes täysin näkyvistä yön pime-
ydessä. ”Katsotaan oliko isäni uhraus sen 
arvoinen.”

!

Kesher-sotien  temppelin  marmoriset 
seinät hehkuivat oranssina soihtujen loi-
mussa.

“Voitko vihdoin kertoa, miksi minä 
ymmärrän sinua?” Eneda kysyi.

Hän siemaisi olutta pullosta, jonka 
hän  oli  ottanut  kotitönöstä  mukaansa, 
kun he olivat lähteneet kohti temppeliä. 
Tämä  kaikki  oli  liikaa  käsiteltäväksi 
selvin päin.

“Me  uskomme,  että  puhtaasta 
rakkaudesta  lahjoitettu  sielu  on  avain 
ymmärrykseen.  Olimme  yrittäneet  tätä 
aiemmin, mutta kaikki eivät kuule meitä, 
vaikka heille lahjoitettaisiin sielu. Minun 
isäni  kuitenkin uskoi,  että  voimme ym-
märtää  toisiamme,  ja  niin  hän  lahjoitti 
sinulle sielunsa”, kesher sanoi.

“Ja sielu on siis jotenkin ytimessä?”
“Sielumme  sijaitsee  ytimessämme, 

se  on  kuitenkin  meillä  vain  lainassa. 
Kuoleman  jälkeen  me  päästämme  sen 
jälleen  vapaaksi.  Puhkaisemme  ytimen 
kiertorituaalissa  ja  niin  sielu  on  vapaa 
löytämään  uuden  kehon.  Mutta  jos 
ydintä  ei  puhkaista,  jää  sielu  vangiksi, 
eikä löydä tietään uuteen alkuun, uuteen 
kesheriin. Ja niin me idämme vain kuo-
lemaa.  Uusia  alkuja,  jotka  joudumme 
hyvästelemään  ennen  kuin  ne  saavat 
edes elää.”

Eneda näki mielessään maan täyn-
nä  pieniä  hajoavia  keshereiden  ruhoja. 
Hetken hän oli varma, että todella haistoi 
tutun kuoleman sieraimissaan.  Hän otti 
uuden  huikan  olutta.  Olisi  pitänyt 
ottanut mukaan rosoviinaa. Tilanne olisi 
vaatinut  ehdottomasti  jotakin  vah-
vempaa kuin olut.

Kesher  kosketti  yhtä  temppelin 
kuvioiduista seinistä ja jatkoi: “Kuvittele, 
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että  sinut  suljettaisiin  yksin pieneen pi-
meään huoneeseen ikuisiksi ajoiksi.”

Eneda kaivoi  taskussaan sykkivän 
ytimen  esille  ja  kuvitteli  itsensä  van-
gituksi sen sisälle.

Ytimen  hehku  kasvoi  ja  täytti 
temppelin  valollaan.  Mustat  kuviot  sei-
nillä heräsivät jälleen henkiin.  Ne sätei-
livät värejä, joita Eneda ei ollut aiemmin 
nähnyt.  Tarina,  jonka  hän  oli  kertonut 
pikkusisarilleen satoja kertoja kiersi  sei-
niä tuttuna mutta tuntemattomana.

“Tarina näillä seinillä ei ole totuus. 
Ainakaan koko totuus. Saavuimme kyllä 
Surgalle,  kuten teidän tarinanne kertoo. 
Mutta se ei kerro, että olimme pakolaisia. 
Aurinkomme  oli  sammunut.  Me  tar-
vitsemme  valoa  selvitäksemme,  joten 
jäljellä  olevat  kesherit  olivat  päättäneet 
nousta  alukseen  ja  matkata  taivaiden 
halki  etsien  uutta  kotia.  Surga  oli 
ensimmäinen  meille  elinkelpoinen  pla-
neetta,  jonka löysimme. Varannot olivat 
loppumassa  ja  matkasta  uupuneena 
laskeuduimme Surgalle,  vaikka näimme 
sen olevan asutettu.

Surgalaiset  olivat  peloissaan,  eikä 
meillä  ollut  yhteistä  kieltä.  Mutta  kun 
retkikuntamme paransi energiallaan sai-
raita  ja  muutti  savisen  maaperän 
hedelmälliseksi, he eivät enää pelänneet. 
Surga  kukoisti  kiitos  meidän  energi-
amme, ja niin myös ihmiset kukoistivat.”

Eneda muisti isoäitinsä sukupolvia 
ylittäneet  tarinat  ajasta,  jolloin  savi  oli 
muuttunut pehmeäksi ja mustaksi.  Maa 
oli  puskenut  maukkaita  yrttejä  ja  puut 
pudottaneet  makeita  aarteita  ihmisten 
syötäväksi.  Se  kaikki  oli  kuulostanut 
savessa  leikkivälle  Enedalle  yhtä  kau-
kaiselta kuin taivaan kuut.

”Kansamme elivät rinnakkain jokin 
aikaa,  rauhassa.  Halusimme  kuitenkin 
lähteä  tältä  planeetalta  ja  löytää  oman 
kodin.

Betelgeuse,  ensimmäinen  metsäs-
täjä,  kuten  te  häntä  kutsutte,  johti 
tuolloin  surgalaisia.  Hän  kuuli  lähtöai-
keistamme ja järjesti  lähtöjuhlan. Surga-
laiset  toivat  lahjoja  matkallemme,  mu-
kaan lukien Betelgeuse. Kun aluksemme 
nousi  maasta,  räjähti  se  lähes  välit-
tömästi ilmaan päästyään.

Meidän  energiamme  oli  saanut 
planeetan kukkimaan ja ihmiset hyödyn-
tämään  potentiaaliaan  ennennäkemät-
tömällä tavalla. Betelgeuse ei ollut valmis 
päästämään  tätä  käsistään.  Hän  mie-
luummin  katsoi  aluksemme  ja  suuren 
osan meistä palavan.”

Eneda  tunsi  kesherin  energian 
muutokset  ilmassa.  Surun,  vihan  ja 
hennon  toivon  kipinän  niiden  keskellä, 
kun se kertoi keshereiden tarinaa.

”Seurasi  sota  keshereiden  ja  sur-
galaisten  välillä.  En  väitä,  että  kesherit 
olisivat  tehneet  kauniita  asioita  tuona 
rumana aikana, mutta sotavuosina Betel-
geusen  joukot  vangitsivat  keshereitä, 
kiduttivat  meitä  ja  käyttivät  energian-
lähteenä surutta.

Sitten he löysivät ydinten voiman. 
Miksi  pitää  eläviä  keshereitä,  kun 
ytimistä sai energiaa ilman jatkuvaa tais-
telua?

Betelgeuse  ja  hänen  armeijansa 
murskasivat  jäljellä  olevat  keshereiden 
johtajat  ja  ydinten  voima  valjastettiin 
energiaksi Kultaiseen kaupunkiin. Loput 
kesherit  orjuutettiin  ja  suljettiin  maa-
alueille pohjoiseen. Näiltä alueilta meitä 
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poimitaan edelleen kuin karjaa pitämään 
kaupunki voimissaan.

Aluksi  kieltäydyimme  jäämästä 
kuoleman aitauksiin  ja  nousimme vielä 
kerran taistoon. Silloin Betelgeuse julisti, 
että jokainen alueiden ulkopuolelta löy-
tyvä  kesher  oli  tapettava  ja  ydin  pois-
tettava.  Keshereistä  puhuminen  muina 
kuin  hirveinä  petoina  oli  rangaistava 
teko,  ja  ytimistä  luvattiin  palkkio.  Niin 
syntyivät  metsästäjät,  jotka  hajottivat 
viimeisenkin  vastarinnan  keshereiden 
yhä harvenevissa riveissä.

Meidät  muokattiin  rauhan  vihol-
lisiksi. Metsästettäväksi eläimiksi.”

Kesher  hiljeni.  Marmori  heidän 
ympärillään tihkui kyyneleitä, varjot lak-
kasivat liikkumasta ja vihreä kajo katosi.

Enedan sydäntä kiristi. Tällä kertaa 
se  ei  johtunut  kesheristä  hänen  vie-
ressään.  Se  oli  syyllisyys,  joka  kutoi 
verkkoaan hänen rintakehäänsä. Puukko 
hänen vyöllään tuntui raskaalta. 149 jah-
tia painoivat hänen hartioitaan alaspäin 
musertavalla voimalla. Eneda toivoi nyt 
todella,  että  olisi  ottanut  rosoviinaa 
mukaansa.

“Miksi  minä?”  Eneda  kysyi  lähes 
kuulumattomalla äänellä.

“Koska  sinun  isäsi  kuuli  myös 
meitä.”

“Minun isäni?”
“Minun  isoisäni  lahjoitti  sielunsa 

sinun isällesi, ja silloin isäsi kuuli meitä. 
Isäsi  halusi  auttaa,  mutta  ei  koskaan 
päässyt  Kultaiseen  kaupunkiin  asti. 
Hänen  sydämensä  oli  liian  väsynyt 
jahdeista. Ennen kuin hän kuoli, hän oli 
luvannut auttaa meitä. Siksi isäni uskoi, 
että sinäkin voisit kuulla meidät. ”

Enedan  leukaperät  kiristyivät  rin-
nassa kiristyvän verkon mukana. Hänen 
isänsä oli ollut loistava metsästäjä. Eneda 
muisti  päivän,  kun  hänen  isänsä  oli 
kaatunut saviselle tielle hänen edessään. 
Hän oli halunnut kertoa Enedalle jotakin, 
mutta  Eneda  ei  ollut  koskaan  saanut 
tietää, mitä.

Nyt  hän  tiesi.  Hän  ei  halunnut 
uskoa kuulemaansa todeksi, mutta jokin 
hänen sisällään ymmärsi nyt, mitä hänen 
isänsä katse oli yrittänyt sanoa, kun tämä  
veti viimeiset henkäyksensä.

Eneda  seisoi  temppelissä  tutun 
oranssin  valon  kajossa,  tutun  tarinan 
keskellä. Mikään hänen sisällään ei kui-
tenkaan tuntunut enää tutulta. Hän vis-
kasi  tyhjentyneen  olutpullon  temppelin 
nurkkaan.

“Mitä minä voin sitten tehdä?”

!

Koko  kylä  oli  kokoontunut  saattamaan 
Enedaa  perheineen.  Enedan  äidin 
kyynelvirta oli ehtymätön hänen hyväs-
tellessään  tuttuja  ja  sukulaisia,  joista 
monia Eneda ei edes muistanut.

Hän oli  viettänyt  aikuisuutensa ja 
suuren  osan  lapsuudestaankin  jahdissa. 
Hän  oli  maalannut  kasvonsa  savella  ja 
seurannut  isäänsä  pohjoiseen.  Keshe-
reiden  elinalueet  olivat  olleet  hailakan 
vihreä  ja  purppuran  peitossa  Enedan 
ollessa  pieni,  mutta  nykyään savi  peitti 
pohjoisimmatkin alueet, kun kesherit oli 
jahdattu lähes loppuun. Hallitsija Corum 
oli  luvannut  yhä  suurempia  palkkioita 
ytimistä keshereiden vähetessä.

“Eneda, Eneda! Hyvin tehty, tyttö!”
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Tememin  suuret  viikset  heiluivat 
päätä korkeammalla muuta ihmismassaa 
perheen  ympärillä.  Hän  heitti  ihmisten 
yli  pussukan,  jonka Eneda nappasi  vai-
vatta  ilmasta.  Tuoreen  komorin  tuoksu 
hulmahti pussista ilmaan.

“Maista  tätä  nyt,  kun  se  vielä 
maistuu  sinusta  hyvältä.  Kohta  minun 
komorini  maistuu  rotalta  suussasi,  kun 
olet päässyt paremman ruoan makuun.”

Eneda tunsi kyyneleiden puskevan 
pintaan,  kun  harmaat  viikset  katosivat 
näkyvistä.  Temem  oli  aina  huolehtinut 
hänestä ja hänen perheestään.

Rasha  hinasi  portin  auki  tarmok-
kaammin  kuin  Eneda  oli  koskaan  näh-
nyt,  kun Enedan perhe lähti  vartijoiden 
saattamana  ulos  kaupungista.  Hän  hei-
lutti  Enedalle  savista  kättään  korkealta 
portin vahtipaikalta.

Tutut  kasvot  katosivat  ympäriltä 
nopeasti  viimeistenkin  lasten  kylläs-
tyessä  saattoleikkiin.  Ydin  150  lepäsi 
painavana Enedan kaulalla  väristen hä-
nen kiristävää rintakehäänsä vasten.

!

Kultainen  kaupunki  oli  sitä  kiertävän 
muurin  sisältä  yhtä  loistelias  kuin  se 
ulkopuolelta  antoi  ymmärtää.  Suihku-
lähteet  pulppusivat  kirkasta  vettä,  ja 
kivettyjä  katuja  reunustivat  kasvit,  joita 
Eneda  ei  ollut  koskaan  nähnyt.  Ilma 
maistui  väreiltä,  joita  hän  ei  ollut 
aiemmin  kokenut.  Heidän  saattajansa 
tuoksui  voiteilta,  joita  Eneda  ei  tun-
nistanut  ja  puhui  sanoilla,  joita  hän  ei 
ollut koskaan käyttänyt.

Heidän  asuintilansa  kaupungissa 
oli  kirjailtu  hopealla  ja  kullalla  lattiasta 
kattoon.  Sisaret  kirkuivat  innostuneena 
kaikelle  näkemälleen,  ja  hänen  äitinsä 
hymy ulottui korviin.

Tämä  oli  päivä,  josta  Eneda  oli 
unelmoinut  koko  elämänsä.  Jokainen 
arpi hänen kehossaan muistutti, mitä hän 
oli  tehnyt  tänne  päästäkseen.  Hänet  oli 
pitänyt  liikkeellä  läpi  jokaisen  hikisen 
jahdin  ajatus  tästä  hetkestä.  Jokainen 
kylmä  savessa  vietetty  yö  oli  ajanut 
häntä  tänne.  Ja  nyt  hän  oli  täällä. 
Kultaisessa kaupungissa.

Mutta  mikään  yrttien  ja  kimal-
luksen  määrä  ei  peittänyt  sitä  veren  ja 
tuskan hajua, joka tihkui Enedan nenään 
hohtavan  pinnan  alta.  Hänen  rinta-
kehällään  lepäävä  ydin  surisi  ääniä 
menneestä,  ääniä  kullan  ja  loiston 
hinnasta.  Ne eivät olleet jättäneet häntä 
rauhaan päiviin.

Hänen  sydämensä  surisi  rytmissä 
ytimen  kanssa,  joka  kuiski  hänelle  sa-
laisuuksiaan. Salaisuuksia, joita Eneda ei 
ollut pyytänyt kuulla. Salaisuuksia, jotka 
repivät häntä hajalle.

Kimalluksesta pökerryksissä olevat 
sisarukset ja  äiti  eivät pysyneet paikoil-
laan hetkeäkään.  He ihastelivat  jokaista 
senttiä uudessa elinympäristössään.

“Eneda, tule katsomaan näitä kuk-
kia”, sisarista pienin huusi. “Ei, kun näitä 
lakanoita! Katso, Eneda!”

“Tulen  katsomaan  ihan  kohta”, 
Eneda sanoi ja katosi pesutiloihin.

Valtaisa amme hohti uutuuttaan ja 
yrttipussukat  levittivät  tuoksuaan  huo-
neeseen.

Enedaa  oksetti.  Kimallus,  surina, 
yrttien  tuoksu  ja  murhan  löyhkä  se-
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koittuivat  toisiinsa  ja  saivat  hänen 
kakomaan. Hän toivoi, että hänen isänsä 
olisi täällä.

Eneda  tarttui  kaulassaan  riippu-
vaan  pussiin  ja  paiskasi  ytimen  mosa-
iikkiseinään pesutilan päädyssä. Hän iski 
nyrkkinsä  peiliin  edessään  ja  lyhistyi 
lattialle  sirpaleiden  sekaan.  Äänetön 
huuto väänsi hänen kasvonsa tuskaiseen 
irvistykseen. Hän repi hiuksiaan ja potki 
ammetta  edessään,  kunnes  hänen  var-
paansa vuosivat verta.

Hän  ei  ollut  koskaan  halunnut 
muuta  kuin  paremman  elämän.  Hän 
halusi  palata  hetkeen  ennen  kuin  oli 
antanut  ahneutensa  ajaa  itsensä  siihen 
typerään  pusikkoon  temppeliaukiolla. 
Hänen  vaistonsa  olivat  sanoneet,  että 
jotain oli pielessä. Jokin oli erilaista kuin 
yleensä.

Hän halusi vain syödä savustettua 
komoria  ja  lihoa  loisteessa,  kunnes 
hänellä  olisi  uhkea  kumpu.  Hengittää 
sisään  yrttejä,  jotka  maistuivat  toteu-
tuneilta  unelmilta.  Miksi  helvetissä  hän 
ei  voinut  vain  olla  tietämättä,  mitä  nyt 
tiesi.

Vihaiset kyyneleet tipahtelivat kaa-
kelilattialle ja sekoittuivat hänen varpais-
taan vuotavaan vereen.

!

“Arvoisa  hallitsijamme,  metsästäjä  Ene-
da Egendotter.”

Kuuluttaja kumarsi syvään hallitsi-
jalle  Enedan  astuessa  sisään  suureen 
saliin.  Hänen  hiuksensa  tuntuivat  ou-
doilta ilman saven ja lian kerrostumia ja 
uudet vaatteet kankeilta ihoa vasten.

“Ah, 150 ydintä. Mikä ilo ja kunnia 
nähdä,  että  valtakunnassani  on  vielä 
kunniallisia  surgalaisia  toimittamassa 
tätä  ylvästä  tehtävää”,  hallitsija  Corum 
sanoi,  ja  salissa  olijat  taputtivat  raiku-
vasti.

Huone oli  täynnä ihmisiä jäykissä 
asuissaan.  He  kiilsivät  ja  kimalsivat, 
mutta heidän kasvonsa eivät huokuneet 
onnea. Heidän ryhtinsä olivat kankeita ja 
ilmeensä kireitä.

Taputuksen  äänet  ja  hurraukset 
kimpoilivat seinien kullassa ja pylväiden 
marmorissa.  Eneda kumarsi kohteliaasti 
aplodien saattelemana.

Hallitsija  katsoi  Enedaa  päästä 
varpaisiin. Hänen silmissään ei näkynyt 
iloa tai kunnioitusta, joista hän puhui.

“Sinulla  on  ydin  mukanasi,  eikö 
olekin?  Tuo  se  tänne  rohkeasti,  tyttö”, 
Corum  sanoi  ja  elehti  korokkeeltaan 
Enedaa tulemaan lähemmäs.

Eneda  pujotti  ydintä  kantavan 
pussukan  kaulastaan.  Corum  viittoi 
malttamattomana  kättään  Enedan  astu-
essa lähemmäs valtaistuinta.

“No tyttö,  hop hop.  Ei  meillä  ole 
koko päivää”, hallitsija sanoi ja naurahti 
kireästi yleisö mukanaan.

Enedan käsi pysähtyi ojennukseen. 
Pussukka roikkui hetken ilmassa juuri ja 
juuri  Corumin  ahnaiden  sormien  ulot-
tumattomissa.  Eneda veti  kätensä takai-
sin rinnalleen.

“Arvoisa hallitsija, jos vain sallitte, 
haluaisin asettaa ytimen itse Pelastuksen 
saliin.”

Järkytyksen henkäys pyyhkäisi sa-
lin läpi.  Odottava hiljaisuus täytti  tilan, 
kun sadat kasvot tuijottivat herkeämättä 
hallitsijaa.
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Corumin  kasvot  kiristyivät  enti-
sestään.  Hän  silmäili  Enedaa  ja  tämän 
kädessä  roikkuvaa  pussukkaa,  sitten 
vartijoita,  joiden  otteet  seipäistä  kiris-
tyivät  salin  laidoilla.  Yksi  sana  ja  tyttö 
menettäisi  päänsä.  Sitä  hän  ajatteli, 
Eneda  näki  sen  Corumin  kiiluvista 
silmistä.

Hallitsijan  ärtynyt  ilme  pehmeni 
hitaasti väkinäiseen hymyyn.

“Ah,  metsästäjän  unelma!  Kuka 
minä  olisinkaan  estämään  unelman 
toteutumista.”

Corum  levitti  kätensä  ilmaan,  ja 
yleisö  yltyi  riemuisiin  aplodeihin.  Hän 
laskeutui  hitaasti  korokkeeltaan  varti-
joiden saattamana.  Hänen mustat  hiuk-
sensa  valuivat  pieninä  hikisinä  suortu-
vina  kruunun  alta  otsalle  ja  ohimoille. 
Hänen  sormensa  oli  kuorrutettu  kirja-
villa kivillä ja kullalla, ja hänen viittansa 
näytti  liian  painavalta  kantaa  hänen 
tanakalle keholleen.

“Maalaistollo.  Katsokaakin,  että 
hänet  sijoitetaan kaupungin kurjimpaan 
nurkkaan tämän jälkeen”, Corum sähähti 
lähimmälle  vartijalleen  ja  korotti  sitten 
äänensä: “Pelastuksen sali odottaa!”

Valtaisa  ihmisjoukko  lipui  salista 
hitaasti  hänen  ja  Enedan  perään  muo-
dostaen kimaltavan saattueen.

“Sinun  perheesi  on  varmasti  yl-
peä”,  Corum  sanoi  heidän  kulkiessaan 
linnan  turkooseja  mattoja.  “Ovatko  he 
mukana? Kiittäisin heitä mielelläni hen-
kilökohtaisesti.”

“Äitini  on  sairas,  hän  ei  valitet-
tavasti päässyt tänään mukaan. Sisaruk-
seni  hoitavat  häntä  asuintiloissamme”, 
Eneda sanoi.

Hän oli  valehdellut  äidilleen sere-
monian päivämäärän. Ydin hänen rinnal-
laan  väreili  tarpeeksi  raskaana  ilman, 
että  hänen  tarvitsisi  pelätä  perheensä 
puolesta.

He  saapuivat  valtaville  mustana 
kiiltäville  oville.  Ihmismassa  puski  lä-
hemmäs  ovia  uteliaisuudella,  joka  sai 
heidän  päälleliimatun  arvokkuutensa 
rakoilemaan.

Metrien korkeuteen kohoavat mus-
tat ovet olivat kuin toisesta maailmasta. 
Niissä  oli  syvyyttä,  johon  yksikään 
kullattu  ovi  ei  kaupungissa  ollut  vielä 
yltänyt.  Ne  säteilivät  energiaa,  joka  oli 
käynyt  Enedalle  niin  tutuksi  hänen 
jahdeillaan.

“Arvoisat  alamaiseni,  tästä  eteen-
päin jatkamme sankarimme kanssa”, hal-
litsija sanoi kuuluvasti heitä seuranneelle 
joukolle uteliaita katseita.

Kimaltava  seurue  näytti  petty-
neeltä,  mutta  vilkaisu  vartijoihin  riitti 
vakuuttamaan heidät  siitä,  ettei  mikään 
ovien  toisella  puolella  olisi  hallitsijan 
uhmaamisen  arvoista.  Ihmiset  katosivat 
heidän  ympäriltään,  ja  ovet  aukesivat 
äänettömästi. Arpi Enedan tumman kul-
man yllä syveni.

“Corum ensimmäinen  takoi  nämä 
ovet  itse  kaatamiensa  keshereiden  yti-
mistä”,  hallitsija  sanoi  ja  taputteli  val-
taisaa ovenpieltä ohi kulkiessaan.

Tuhansien  ja  taas  tuhansien 
ydinten  vuori  kohosi  heidän  edessään. 
Ne  peittivät  huoneen  mustaan  läikeh-
tivään  valon  ja  pimeyden  kutomaan 
huntuun. Ilma maistui kuolemalta.

Eneda  katsoi  edessään  olevaa 
kasaa  turtuneena.  Suruhuntuun  puettu 
huone  itki  hänen  ympärillään,  ja  ydin 
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hänen rintakehällään väreili yhä kovem-
min.  Muutamat  hänen  tuoreeltaan  sui-
tuista  hiuksistaan  kohosivat  sähköis-
tyneenä ilmaan.

“Eikö  olekin  aikamoinen  näky? 
Olin itsekin sanaton nähdessäni sen ensi 
kertaa. Jokainen näistä likaisista ytimistä 
tarkoittaa  yhtä  tapettua  barbaaria,  josta 
ei tarvitse enää huolehtia”, Corum sanoi 
ja sylkäisi lähimmän ytimen päälle. Hän 
tuijotti Enedaa odottavana.

“No, sinä halusit päästä laskemaan 
ytimen  itse  paikalleen.  Nyt  on  aika 
nauttia  hetkestä,  jonka  harva  muu  on 
päässyt kokemaan.”

Eneda  tunsi  huoneen  voiman 
rutistuvan ympärillään. Hän tunsi jokai-
sen kesherin, joka oli revitty juuriltaan ja 
tapettu. Jokaisen sielun, joka oli vangittu 
loputtomaan pimeyteen.

Tiesikö Corum keshereiden oikean 
tarinan? Tunsivatko muut huoneessa oli-
jat  heidän  tuskansa  kehossaan?  Jos  he 
tiesivätkin, he eivät sitä näyttäneet.  Ku-
kaan  muu  ei  tuntunut  aistivan  sitä 
kärsimystä,  joka löi  nyt  Enedaa kasvoi-
hin. Hänen kätensä tuntuivat tahmaisilta 
syyllisyydestä.

Eneda  kaivoi  taskumatin  poves-
taan tärisevin käsin ja otti huikan. Roso-
viina poltti hänen kuristavaa kurkkuaan 
ja  lämmitti  rintakehää  ja  mahalaukkua 
matkalla alaspäin. Rosoviina oli harvoin 
hyvä  idea,  mutta  nyt  jos  koskaan  oli 
oikea aika sille.

Corumin kasvot kävivät yhä kärsi-
mättömämmiksi. Vartijoiden keihäänkär-
jet  olivat  niin  lähellä  Enedaa,  että  hän 
näki niistä oman heijastuksensa.

Eneda  veti  ytimen  hitaasti  ulos 
pussistaan.  Vihreä  hohde  värjäsi  hänen 

kätensä  ja  työnsi  syyllisyyden  mustan 
verhon tieltään.

“Mitä  helvettiä?!  Miksi  se  on 
vihreä?”  Corum huusi  ja  juoksi  piiloon 
lähimmän ydinkasan taakse. “Ottakaa se 
pois  häneltä,  siinä  on  jotain  vikaa, 
nopeasti!”

Hallitsija  huusi  piilostaan  käskyjä 
vartijoille,  jotka  olivat  kaikki  Enedaa 
päätä  pidempiä.  Ainakin  hän  sai  nyt 
tietää,  mistä  kaikki  palautuspisteen  303 
vartijat tulivat.

Hän  otti  toisen  käden  avuksi 
pitelemään ydintä. Vihreä hehku kasvoi, 
kunnes se täytti  huoneen. Ilma muuttui 
sähköiseksi.  Nyt  vartijoidenkin  hiukset 
nousivat staattisina ilmaan. Valo maalasi 
huoneen tuhannet mustat ytimet vihreän 
eri sävyihin ja väritti huoneessa olijoiden 
valkeat, hämmentyneet kasvot.

Kuolema oli kaikki, mitä Eneda oli 
tuntenut  elämänsä  aikana.  Se  oli  täyt-
tänyt hänen mielensä ja kehonsa. Hän oli 
ollut  täynnä  mustaa  tervaa.  Nyt  levol-
linen  vihreä  virta  tyynnytti  hänen 
lepattavan  sydämensä.  Eneda  haistoi 
elämän,  joka  leikkasi  tietään  tähän 
kuoleman huoneeseen.

Eneda  nosti  ytimen  ilmaan,  kun 
vartijoiden  keihäät  lähestyivät  häntä. 
Kuin  iskusta  vahdit  kaatuivat  lattialle 
sydämiään  pidellen.  Lattialle  kaatunut 
hallitsija  Corum  repi  lähintä  maassa 
makaavaa vartijaa suojakseen.

Eneda  heitti  ytimen  muiden 
ydinten  keskelle,  ja  häikäisevä  vihreä 
valosuihku  rikkoi  huoneen  katon  jyris-
ten.  Railot  halkoivat  seinät  heidän 
ympärillään ja lattia halkesi kahtia. Kaksi 
vartijaa  tippui  halkeamaan  parkaisten. 
Kultainen  kattovalaisin  tippui  katosta 
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jysähtäen  hallitsija  Corumin  ja  häntä 
suojanneen vartijan kehon päälle. Ihmis-
ten  huudot  täyttivät  linnan  käytävät 
heidän etsiessään tietä ulos luhistuvasta 
linnasta.

Eneda seisoi kaaoksen keskellä le-
vollisena.  Hän  näki  maailman  hidastet-
tuna  ympärillään.  Vihreä  virta  syleili 
häntä  suostutellen  irrottamaan  otteen. 
Hän  nosti  taskumatin  vielä  kerran 
huulilleen.  Hän  oli  aina  elänyt  kuo-
lemalle, nyt hän kuolisi elämän puolesta. 
Kuka olisi uskonut.

Hän sulki silmänsä ja antoi periksi 
virralle,  kun mureneva maa nieli  hänet. 
Rauha oli keshereiden lahja hänelle.

Ilma  täyttyi  ytimistä  vapautuvien 
sielujen naurusta. Elämän energia pyyhki 
savisen  planeetan  yli  vapautuvien  sie-        
_

lujen  mukana.  Kovettuneesta  maasta 
puski ilmaan yrttejä, joita kukaan ei ollut 
nähnyt vuosisatoihin. Surgalaiset näkivät 
taivaan  sävyjä,  joita  he  eivät  tienneet 
olevan  olemassa.  Harmaat  pensaikot 
puskivat  purppuraisia  kukkia.  Ihmiset 
maistoivat ilmassa elämän, ja ensimmäi-
nen  uusi  kesher  vuosikymmeniin  avasi 
silmänsä.

!

Sanna  Tolmunen  tekee  markkinointia  ja 
viestintää  päivisin  ja  kirjoittaa  fantasiaa, 
scifiä  ja  kauhua  öisin.  Tarinoissa  häntä 
inspiroivat  uudet  maailmat  ja  ajattomat 
tunteet. 
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Kuvio
Pirja Hyyryläinen

Tihutti. Linssien pyyhkäisy samensi nä-
kymää  entisestään,  ja  pisarat  pitivät 
kiinni  laseista  kuin  henkensä  kaupalla. 
Niiden  läpi  erottui  punainen,  ääri-
viivoiltaan epäröivä tikku-ukko.

”Vaihtuisi jo”, Kata tuhahti.
Vilkaisin  häntä.  Nainen  näytti 

jokeen  luiskahtaneelta  piisamilta.  Kau-
niilta  sellaiselta,  vaikka  huolellisesti 
kiharretut hiukset olivat sateessa vainun-
neet vapauden ja suoristuneet.  Harmitti 
hänen  puolestaan.  Kata  etsi  pitkään 
netistä  kuvia  oikeanlaisista  kampauk-
sista.  Minä  jouduin  odottelemaan,  että 
hän  olisi  saanut  otsahiuksensa  toivo-
milleen  aaltomaisille  laineille.  Samalla 
olin  katsellut  itseäni  eteisen  peilistä. 
Ylioppilasjuhlissa käyttämäni puku istui 
edelleen,  ja  kravatin  solmukin  näytti 
oikeaoppiselta. 

Hermostutti.  Jos  myöhästyisimme, 
mahdollisuutemme  päästä  sisään  kato-
aisivat.  Ties  milloin  tulisi  seuraava 
tilaisuus.

Suojatien valo vaihtui vihreäksi, ja 
kiiruhdimme  tien  yli.  Sumu  näytti 
valuvan keltaisiksi rapattujen kerrosta-

lojen  seiniä  pitkin.  Autojen  etuvalot 
yrittivät  puhkoa  reikiä  tihkuverhoon. 
Harvalla oli sumuvalot päällä.

Tennarit  olivat  litimärät.  Siinä 
tuhraantuivat  mummon  antamat  joulu-
lahjarahat:  ”Osta  poika  kunnon  laite, 
johan  ne  proffat  pelästyvät  tuollaista 
risupartaa”.  Kengät  olivat  kuitenkin 
olleet  nettikaupassa  tarjouksessa,  joten 
leuan siistiminen oli saanut jäädä. 

”Se  ilmestyi  viimeksi  kolmantena 
adventtina”,  Kata  muistutti.  Hänen  ää-
nensä sai ajatukseni pois vettä tirisevistä 
kengistä.  ”Silloinkin  oli  sumuista  ja 
sateista.”

Hän kiersi ison lammikon, hyppäsi 
kevyesti kuin peura seuraavan yli.

”Mä otan ensimmäiseksi Singapore 
slingin”, hän suunnitteli.

”Mulle Gimlet. Gini maistuisi kyllä 
lonkerossakin.”

”Tanssin  pari  lindy  hopia,  jonka 
jälkeen  tilaan  kaksi  Mimosaa”,  hän 
haaveili.  ”Jos  joku  siis  pyytää  mua 
tanssimaan.” Hän vilkaisi  minua, mutta 
ohitin vihjauksen.
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Juoksimme viimeisen kadun yli  ja 
neljäkymmentä  metriä  jalkakäytävää. 
Kulmakuppilan  oven  edessä  ei  ollut 
jonoa,  vaikka  paikallislehden  mainok-
sessa  oli  mainittu  tositelevisiosta  tuttu 
trubaduuri.  Ehkä  asiakkaat  olivat  mie-
luummin  jääneet  lämpimään  koteihinsa 
katsomaan häntä ruudulta. 

Matala  rakennus  oli  verhoutunut 
sadehuppuun.  Punamustan  markiisin 
raidat  hädin  tuskin  erottuivat  hämärän 
keskeltä.

”Oliko  se  kaksi  vasemmalle,  hyp-
py, pivot-käännös, niiaus, pivot?”

Aukaisin  puvun  takkia:  kravatti 
reilusti näkyviin.

”Joo. Sama kuvio kuin viimeksi.”
”Seisottiin  silloin  diagonaalisti 

oveen nähden. 30 astetta itään. Tarkistan 
kulman vielä kompassista.”

Kata kaivoi kompassin taskusta ja 
yritti suojella sitä sateelta. Hän käänteli ja 
kallisteli  sitä,  kunnes  sihautti  turhau-
tuneena:

”Katuvalo  ei  ole  tarpeeksi  voi-
makas.”

Ujutin  kännykän  povitaskusta  ja 
etsin  taskulamppu-sovelluksen.  Sen  va-
lossa  kompassi  näkyi  selvästi,  ja  siir-
ryimme  oikeaan  kohtaan.  Ennen  kuin 
Kata  aloitti  tanssin,  baarin  ovi  aukeni. 
Portsari huikkasi:

”Oletteko tänne tulossa? Esitys al-
kaa kohta.”

”Kiitos,  ehkä  myöhemmin”,  vas-
tasin.

Poke  katseli  meitä  hetken  epä-
luuloisena, mutta veti sitten oven kiinni.

Kata huokasi  syvään. ”Pidä peuk-
kuja.”

Hän  niiasi  ensin  kuin  näkymät-
tömälle katsomolle. Vuosien tanssitunnit 
näkyivät  käsien  veistoksellisessa  ojen-
nuksessa.  Sitten  hän  keinahti  kaksi 
askelta  vasemmalle,  hypähti,  pyörähti 
pivotin ja niiasi.

Odotimme  hetken  jännittyneenä, 
mutta  mitään  ei  tapahtunut.  Katan 
hartiat lysähtivät. 

”Montako  kertaa  on  käyty  tässä 
tanssimassa, eikä se ole ilmaantunut?”

Kohta hän alkaisi itkeä. Harppasin 
hänen  vierelleen  ja  kiedoin  käteni 
olkavarsien ympäri.

”Ei luovuteta vielä. Kokeile uudes-
taan.”

Hän nyökkäsi, veti syvään henkeä 
ja otti taas alkuasennon. Askelkuvioiden 
jälkeen  hän  jäi  seisomaan  toinen  jalka 
taakse  taivutettuna,  vastakkainen  käsi 
eteen ojennettuna.

Takaamme kuului hekottelua,  kun 
baarin  ovelle  käveli  kaksi  keski-iän 
ohittanutta pariskuntaa.

”Tanssi, tyttö, tanssi!”
Toinen  naisista  tökkäsi  huutelijaa 

kylkeen  ja  mutisi  tälle  jotain.  Mies  hy-
mähti ja kohautti harteitaan.

Halasin Kataa. 
”Tänään  ei  taida  olla  onni  mat-

kassa.”
Hän huokasi.
”Olisin vaan halunnut tanssia char-

lestonia ja cha-cha-chaata.”
Nyökkäsin.  Minuakin  ketutti.  Se 

jazz-pumppu oli ollut uskomaton. 
Sitten näin silmäkulmastani pienen 

vilahduksen  sinistä.  Kun  käännyin  kat-
somaan, pilke oli poissa. Olinko nähnyt 
oikein? Oliko Katan tanssi saanut tutun 
markiisin  häivähtämään?  Ja  jos  oli,  il-
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maantuisiko se kokonaan näkyviin kah-
den ihmisen tanssiessa?

”Kokeillaan  vielä  kerran.  Tanssi-
taan yhdessä.”

Kata purskahti nauruun.
”Sinäkö tanssisit?”
”Tanssin vanhojen päivänä ja ihan 

hyvin meni.”
”Kaksi vasenta jalkaa ja tyttö vei?” 

Kata velmuili. ”No, kokeillaan sitten. Ei 
me  voida  hävitä  muuta  kuin  itse-
kunnioituksemme.”

Päätin  näyttää  hänelle.  Olin  sent-
ään  monta  kertaa  katsonut  hänen tans-
siaan. 

Asetuimme vierekkäin.  Joku avasi 
kuppilan ikkunan kaihtimet, ja valokeila 
osui jalkoihimme. Otimme alkuasennon. 
Notkistimme polviamme ja otimme yhtä-
aikaisesti  ensimmäisen  askeleen.  Tans-
simme koko kuvion tarkasti. Odotimme. 
Sekuntien kuluessa pettymys hiipi  mie-
leen. Mitä teimme väärin?

Kuppilan  ovi  avautui  ja  kadulle 
tulvahti puheensorina.

”Hoi  laa-laa-landit,  tarjotaan teille 
kaljat jos tanssitte vielä kerran!”

Huudahdus sai meidät katsomaan 
toisiimme. Kata kohotti kysyvästi kulma-
karvojaan.  Hymähdin  ja  kohautin  olka-
päitäni:  tanssitaan  sitten.  Ilta  oli  jo 
menetetty.  Hyvä  vain,  jos  tuottaisimme 
jollekin iloa tanssillamme. 

Toistimme kuvion kahdesti, jälkim-
mäisellä  kerralla  jo  liioitelluin  ojennuk-
sin. Taivutin lopuksi Katan käsivarsilleni 
kuin  Ryan  Gosling  Emma  Stonen.  Ku-
marsin ja suutelin hänen sateesta märkiä 
huuliaan. Hän kiersi toisen käsivartensa 
kaulani  ympärille.  Vedin  hänen  varta-
lonsa kiinni omaani. 

Takaamme kuului raikuvat aplodit. 
Alkoi väkisinkin hymyilyttää. Tästä tuli-
sikin  vielä  hyvä  ilta.  Kuuntelisimme 
kulmakuppilan trubaduuria ja  joisimme 
tarjotut oluet. Kata naurahti ja otti kädes-
täni kiinni. Lähdimme käsi kädessä ovea 
kohti.

Samassa kulmakuppilan tilalle hul-
mahti sinimarkiisinen cocktail-baari kuin 
putoava  esirippu.  Kuppila  katosi  jon-
nekin.  Ehkä  ne  olivat  vaihtaneet  paik-
kaa?  Hämmästyin  ensin,  sitten  riemas-
tuin: se ilmaantui sittenkin.

”Me  ei  tanssittu  turhaan”,  Kata 
hihkui.

Trumpettisoolo  luikerteli  oven  ja 
karmien  välistä.  Rytmi  sai  väkisinkin 
komppaamaan.  Juoksimme loput  metrit 
ovelle.  Sukaisin  kämmenilläni  jakausta 
ojennukseen,  vaikka  tässä  sateessa  se 
taisi  olla  turhaa.  Selvitin  kurkkuani  ja 
vilkaisin kaunotarta vieressäni. Tämä ilta 
muuttui koko ajan paremmaksi. Kumar-
ruin  antamaan  Katalle  suukon.  Hän 
vastasi  hellästi  suudelmaani.  Sitten  hän 
nipisti  minua  nenästä,  iski  silmää  ja 
virnisti.  Koputin  oveen.  Kesti  hetken 
ennen kuin se avattiin. Hienostuneeseen 
mustaan  pukuun  ja  rusettiin  sonnus-
tautunut  portieeri  tarkasteli  meitä  rau-
hallisesti  päästä  varpaisiin.  Hänen  kat-
seensa  viipyili  märissä  kengissäni.  Oli-
siko  pitänyt  sittenkin  laittaa  pukuken-
gät?  Lopulta  hän  huomasi  kravattini. 
Mies työnsi oven auki ja hymyili:

”Nice to see you again, sir.”
Astuin  Katan  jäljessä  peremmälle 

orkesterin aloittaessa charlestonin ensim-
mäiset  villit  tahdit.  Kata  keinahteli 
kannoillaan  kärsimättömästi  ja  rytmin 
ympäröidessä  meidät  kallisti  päätään 
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tanssilattian suuntaan. Kättelin ovimiestä 
ohimennen  ja  livautin  setelin  tämän 
kämmenelle.  Se oli  euroissa,  mutta sillä 
ei  ollut täällä merkitystä.  Hän nyökkäsi 
aavistuksen verran osoittaakseen, että oli 
huomioinut eleen.

Tihku jäi ulkopuolelle.

Sisällä rumpusoolo tuntui luissa saakka. 
Kata kohensi nopeasti hiuksiaan eteisen 
peilin edessä. Otsalaineet olivat liuenneet 
sateeseen.  Hän  kaivoi  käsilaukustaan 
kamman ja siloitti hiuksensa lasinsileiksi. 
Sekin näytti hyvältä ja sai hänen ruskeat 
silmänsä näyttämään entistäkin suurem-
milta. 

Ilmassa  tuoksui  hajuveden  ja 
savukkeiden  yhdistelmä.  Klubi  oli 
täynnä  ihmisiä.  Kullankimalteiseen  la-
meemekkoon  pukeutunut  nainen  pyö-
rähti  ohitsemme  sampanjalasi  toisessa 
kädessään, huiskauttaen kaaressa pitkää 
savukeholkkiaan.  Hän  vilkaisi  minua 
mustan otsatukan alta vahvasti rajatuilla 
silmillään  ja  suipisti  verenpunaiseksi 
maalatut huulensa. Ennen kuin olin eh-
tinyt alta pois, hän oli jättänyt poskeeni 
huulipunajäljet.  Kata katsoi minua puo-
liksi  huvittuneena,  puoliksi  ärtyneenä. 
Minun  olisi  tehnyt  mieli  sanoa,  ettei 
hänellä  ollut  syytä huoleen,  eivät  nämä 
flapper-tytöt  häntä  voittaisi,  mutten 
ehtinyt.  Hän  kiskoi  minua  baaritiskille, 
jossa  valkoiseen  tarjoilijantakkiin  pu-
keutunut  baarimikko  ravisti  drinkkiä 
vuorotellen  ylähäällä  ja  alhaalla,  edes-
sään  ja  takanaan.  Hänellä  oli  innokas 
yleisö,  joka  hurrasi,  kun  hän  kaatoi 
valmiin  cocktailin  kaaressa  päänsä 
yläpuolelta metallisesta ravistimesta eikä 
läikyttänyt  pisaraakaan.  Nauroin  ja 

taputin  mukana.  Tyyppi  oli  todellinen 
showmies. Drinkin itselleen saanut nuori 
nainen nosti lasin teatraalisesti huulilleen 
ja  siemaisi  lasista  muiden  hurratessa, 
sitten hän nosti  sen korkealle  ilmaan ja 
taivutti päänsä takakenoon kiljaistakseen 
riemusta.  En  ollut  juonut  vielä  pi-
saraakaan, mutta tunsin olevani juovuk-
sissa  aistimustulvasta.  Ulkopuolinen 
maailma  tuntui  olevan  toisessa  ulottu-
vuudessa.

Pääsimme vihdoin tiskille. Kurotin 
huutamaan baarimikolle:

“One Singapore sling and… a Gin 
rickey, please.”

”Coming  right  up,  sir”  kuului 
vastaus. 

Baarimikko valmisti drinkkimme ja 
ojensi  ne  meille  tiskin  yli.  Tarjosin  hä-
nelle  taiteltua  kymmenen  euron  seteliä 
sormieni  välissä,  mutta  hän  torjui  sen 
nostaen kätensä pystyyn.

“It´s on the house, sir.”
Tavallisesti  ilmaisten  juomien  tar-

joaminen  olisi  tuntunut  oudolta.  Täällä 
kuitenkin jazz raikasi ja ihmiset jaksoivat 
tanssia  tuntikausia  charlestonin,  lindy 
hopin  ja  shimmyn  läkähdyttävään  ryt-
miin.  Tässä  ympäristössä  mikään  ei 
kuitenkaan tuntunut kummalliselta, sillä 
kaikki oli kummallista.

Gin  rickeyssä  maistuivat  kum-
matkin ainesosat: gini ja lime. Soodavesi 
kupli  kielen  päällä  ja  nielussa.  Täy-
dellinen  kesäillan  drinkki,  parhaimmil-
laan  terassilla  nautittuna  auringon 
laskiessa  violetinpunertavana  puiden 
latvojen taa – tai kuumassa, pauhaavassa 
salakapakassa,  jossa  ihmiset  ja  sävelet 
tungeksivat, hyppivät, tönivät toisiaan ja 
tanssivat.  Nostin  mielessäni  maljan  F. 
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Scott  Fitzgeraldille:  kiitos,  kun  kirjoitit 
drinkin mukaan The Great Gatsbyyn. 

Kata  tanssi  paikoillaan  ja  siemaili 
juomaansa  nostaen  välillä  sen  turvaan 
päänsä  yläpuolelle,  kun  ohitsemme 
pyyhkäisi innokkaita juhlijoita. Hän hei-
lutti  kättään  saadakseen  huomioni  ja 
osoitti  ensin  minua,  sitten  tanssilattiaa. 
Pudistin  päätäni  ja  osoitin  sormellani 
omaa  juomaani.  En  lähtisi  väkisin  hei-
lumaan, kun oli juoma kesken. Onneksi 
ryhmä  nuoria  naisia  pelmahti  ympäril-
leni,  ja  hetken  aikaa  näin  vain  laineille 
laitettuja polkkahiuksia, hiuskoristeita ja 
kaareksi  nypittyjä  kulmakarvoja.  Jolla-
kulla  oli  koristeena  hiuksissaan  sulka, 
joka  kutitti  nenääni  naisen  hyöriessä 
edessäni,  ja  huiskin  sulkaa  pois  nenäni 
edestä. Kata huomasi tukaluuteni, mutta 
sen sijaan, että olisi tehnyt asialle jotain, 
hän vain nauroi  ja  tarttui  käteen,  jonka 
joku  naisista  hänelle  ojensi.  Hän  otti 
siemauksen  drinkistään  ja  kurotti  sen 
minulle.  Otin  sen  huokaisten  ajatuk-
sissani. Tehtäväni oli näköjään vartioida 
drinkkejä.  Kata  lähetti  lentosuukon  ja 
katosi  muiden  naisten  kanssa  tanssi-
lattialle.

Orkesteri  vaihtoi  kappaletta.  Tun-
nistin  laulun  ja  aloin  naputtaa  ken-
gänkärjellä tahtia. Tiskille oli tullut tilaa, 
joten  nojasin  siihen  kyynärpäälläni  ja 
seurasin muusikkojen työskentelyä. Pys-
tybasson  soittaja  antoi  instrumentille 
kyytiä.  Soittimen  matala  ääniala  tuntui 
värähtelynä sisäelimissä muistuttaen ohi-
ajavasta, tummilla ikkunakalvoilla varus-
tetusta  teinibemarista  valuvaa  basson-
jytkettä,  mutta  vivahteikkaammin,  elä-
vämmin  ja  nälkäisemmin.  Siinä  missä 
räppi uhosi yksisuuntaisena, tämä kont-

rabasso  haastoi  kuulijansa  aivot,  kutsui 
kehään,  katsoi  tasavertaisena  silmästä 
silmään ja kysyi, mihin miehestä oli. Otin 
haasteen vastaan, käärin mielessäni hihat 
ylös ja aloin seurata juoksutuksia. Yritin 
ennakoida muusikon askeleita ja nautin, 
kun  hän  kuitenkin  sai  minut  yllätettyä 
improllaan.  Tässä  kisassa  tappiokin  oli 
voitto.  

Trumpettisoolon alkaessa etsiskelin 
Kataa  katseellani.  Tanssilattialla  oli  val-
tava  hyörinä  enkä  huomannut  häntä. 
Hänellä  olisi  varmaan jano tanssittuaan 
niin  kovasti,  joten  tilasin  hänelle  Mi-
mosan.  Oman  juomani  gini  maistui 
erilaiselta kuin pohjanmaalaiset, tämä oli 
maultaan  pyöreämpi  ja  siinä  maistui 
ainakin pippuri, fenkoli ja korianteri. En 
tunnistanut  sitä.  Olisi  hienoa  saada  se 
mukaan  ainejärjestön  ginitastingiin. 
Käännyin kysyäkseni baarimikolta, min-
kä merkkistä juoma oli, mutta hän esitti 
drinkkishowtaan  tiskin  toisessa  päässä. 
Hymähdin.  Energiaa  henkilökunnalla 
ainakin riitti. 

Kataa  ei  näkynyt  vieläkään.  Oli-
sihan  hänen  pitänyt  pitää  jo  tauko. 
Olikohan  kaikki  kunnossa?  Join  lasini 
tyhjäksi  ja  lähdin  luovimaan  juhlija-
massassa  kohti  tanssijoita.  Tungoksessa 
eteneminen oli kuin olisi uinut festareilla 
ihmispuurossa.  Kun  sujahdin  kahden 
toisissaan roikkuvan naisen ohitse,  joku 
puristi  minua  takapuolesta.  Mahduin 
kääntymään vain puoliksi  ja  katsomaan 
kuka  se  oli,  mutta  naiset  keskittyivät 
nauramaan  juopuneesti  kädet  toistensa 
kauloilla,  eikä kukaan katsonut minuun 
päin.  Alkoi  kyrsiä.  Kourija  saattoi  olla 
kuka tahansa, eikä kukaan näyttänyt il-
moittautuvan tekijäksi.
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Alkoholin  mukanaan  tuoma  ren-
tous  alkoi  hävitä,  kun  velloin  ihmisten 
mukana  ja  väistelin  parhaani  mukaan 
tanssivia  ja  sinne  tänne  sinkoilevia  ih-
misohjuksia. Välillä oloni alkoi olla epä-
todellinen.  Oli  kuin  olisin  ollut  loput-
toman  suurella  ruotsinlaivan  tanssi-
lattialla  myrskyävällä  Itämerellä,  laivan 
kallistuessa  ihmiset,  pöydät  ja  juomat 
liukuivat paapuuriin, sitten sama tapah-
tui tyyrpuuriin, ja orkesteri soitti paikoil-
leen  liimattuna  paholaisen  masurkkaa. 
Miten helvetissä tämä tanssilattia tuntui 
näin  isolta?  Se  oli  näyttänyt  paljon 
pienemmältä, ja viimeksi se oli varmasti 
ollut  vain  muutama  metri  kanttiinsa. 
Oliko  tämä  kuitenkaan  se  sama  baari 
kuin  aiemmin,  vaikka  vaikutti  siltä? 
Vilkaisin  olkani  yli  tiskille,  joka  näytti 
olevan  kaukana.  Baarimestari  kyllä 
näytti  samalta  kuin  viimeksi,  samoin 
orkesterin  jäsenet.  Taisin  olla  vain  vä-
synyt,  hieman  juovuksissa  ja  sekaisin 
koko kuviosta.

Vihdoin  näin  Katan.  Hän  tanssi 
kädet  ylös  ojennettuina,  silmät  kiinni, 
huojuen  omassa  rytmissään,  joka  ei 
saanut  kiinni  charlestonista.  Tummat 
hiukset liikahtelivat hiljalleen keinunnan 
tahdissa, ja hän kallisteli päätään hitaasti 
kuin  kasvit  merivirrassa.  Hänen  ympä-
rillään  ihmiset  tanssivat  edelleen  kuu-
meisesti, hysteerisestikin. Olivatkohan he 
napanneet jotain alkoholia väkevämpää? 
Salakapakan  aiheuttaman  adrenaliini-
vyöry alkoi tasaantua. Luoviessani kohti 
Kataa mietin, että tanssin hurma riittää jo 
tältä illalta.

Saavutin  vihdoin  hänet.  Olin  niin 
helpottunut koskettaessani häntä, hänen 
lämmintä,  nihkeää,  todellista  poskeaan, 

että  kiersin  käteni  saman  tien  hänen 
niskansa  taakse  ja  suutelin  yllättyneitä, 
raukeita huulia.  Hän vapisi  paikoillaan, 
ja  vetäydyin  hieman  kauemmas.  Kata 
hymyili, mutta hänen silmänsä näyttivät 
lasittuneilta  ja  pupillit  suurentuneilta. 
Kesti  hetken aikaa,  ennen kuin  hän sai 
katseensa  tarkennettua.  Sitten  hänen 
hymynsä  leveni.  Helvetti,  nytkö  vasta 
hän tunnisti minut?

”Mitä  olet  ottanut?”  karjuin 
musiikin  yli  ja  nappasin  häntä  kädestä 
viedäkseni  hänet  lattialta,  koko  yöker-
hosta pois.

Kata  vain  katsoi  minua  utuisesti, 
ihan kuin olisi  katsellut unta. En jäänyt 
odottamaan  vastausta,  vaan  lähdin 
vetämään häntä ihmismassan läpi siihen 
suuntaan,  missä  kuvitteli  ulko-oven 
olevan.  Pyörre  oli  meitä  vastaan,  veti 
yhteen  suuntaan  ja  imi  toiseen.  Pidin 
Katan  kädestä  niin  lujaa  kiinni,  että 
siihen nousisi varmasti mustelmia. 

Tanssijoita  tuli  koko  ajan  lisää 
vastaan.  Miten  heitä  oli  niin  paljon? 
Tällaista tungosta ei takuuvarmasti ollut 
ollut  silloin,  kun olimme tulleet  sisään. 
Viimeksi  ei  ollut  ollut  tällaista.  Lattian 
pinta-alan  tuntui  taas  vanuvan.  Kun 
luulin päässeeni lähemmäs baaritiskiä, se 
tuntui  pyörähtävän  akselinsa  ympäri  ja 
heittävän  meidät  kauemmaksi.  Juhlijat 
riekkuivat  ympärillämme,  melu  velloi 
pitkin  ääriviivoja  ja  sääriini  tikkautui 
mustelmia  korkokenkien  iskuista.  Kata 
oli  ainut  pysyvä asia,  josta  pidin kiinni 
hupenevilla  voimillani  tässä  hulluuden 
karusellissa.  Otteeni  hänen  ranteestaan 
oli  vielä  vahva,  mutta  sormeni  kramp-
paisivat  pian.  Iho  käteni  alla  oli  hiestä 
liukas, joten puristin rannetta kouristuk-
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senomaisesti,  sillä  pelkäsin  Katan  huk-
kuvan virtaan, jos en saisi vedettyä häntä 
kuiville.  Vilkaisin  nopeasti  taakseni  ja 
helpotuksekseni  näin  hänen  hiljalleen 
palaavan  tolkkuihinsa.  Pysähtyneen  il-
meen  tilalle  vaihtui  tuttu  terävä  katse. 
Vilkuiltuaan  hetken  ympärilleen  hän 
näytti  ensin hämmentyneeltä,  sitten pe-
lokkaalta  ja  ahdistuneelta.  Kun puristin 
piirun verran kovempaa hänen kättään, 
hänen  ilmeensä  muuttui  päättäväiseksi. 
Hän  katsoi  silmiini  ja  nyökkäsi,  tässä 
melussa  oli  turha  yrittää  huutaa.  Hän 
alkoi työskennellä kanssani vellovaa vir-
taa  vastaan,  ponnisteli,  käytti  voimiaan 
luoviakseen  vastavirtaan  ja  nappasi 
ranteestani  kiinni.  Keskityimme  pää-
semään perille;  minä edellä halkomassa 
tanssijoiden  aaltoja,  Kata  perässäni  val-
laten  raivaamaani  tilaa.  Metri  metriltä 
etenimme. Välillä sain nyrkiniskuja kas-
voihini maanisesti viuhtovilta tanssijoilta 
ja  tunsin  sormusten  ja  rannekorujen 
repivän ihoani rikki. Klubin mittasuhteet 
olivat edelleen vääristyneet,  ja  pelkäsin, 
ettemme  löytäisi  tietämme  kotiin  tässä 
hyperbolisessa  helvetissä.  Taistelin  etu-
linjassa, Kata oli siipinaiseni, ja hiljalleen 
selvisimme ristitulesta toiseen. 

Yhtäkkiä  pyörre  hellitti.  Se  oli 
imenyt meistä energiat ja nyt se sylkäisi 
meidät  ulos.  Lennähdimme  tanssija-
massasta baaritiskin viereen. Nyykähdin 
polvilleni.  Jalkani  tuntuivat  lyijynras-
kailta,  ja  huohottaminen sattui  kylkiini. 
Jokin  kylkiluista  oli  ottanut  isommin 
osumaa.  Otin  baarijakkarasta  tukea, 
mutten  saanut  kammettua  itseäni  ylös. 
Reiteni olivat täynnä maitohappoa. Kata 
kyykistyi  viereeni,  nosti  voimattoman 
käsivarteni  olkapäilleen  ja  alkoi  pun-

nertaa  minua  jaloilleni.  En  jaksanut 
kieltää  häntä,  vaikka  tunsin  hänenkin 
tärisevän  rasituksesta.  Tuhannet  tanssi-
tunnit  olivat  tallentaneet  hänen  jalka-
lihaksiinsa  voimat,  joita  vahvimmatkin 
kadehtisivat, ja hän sai kammettua minut 
ylös.  Rojahdin  jakkaralle.  Olisin  ly-
sähtänyt tiskille, ellei eteeni olisi ilmaan-
tunut kuin taikaiskusta baarimikko, joka 
hymyillen ojensi tarjotinta:

“A Corpse reviver to restore your 
strength, sir?”

 Drinkkitarjous  toden  totta  elvytti 
minut,  sillä  tönäisin  tarjottimen miehen 
syliin. Voimat palasivat myös jalkoihini, 
nousin tuolista ja huudahdin Katalle:

”Jumalauta,  ne yrittävät  loukuttaa 
meidät  uudelle  kierrokselle.  Häivytään 
kun vielä voidaan!”

Musiikki taukosi hetkeksi. Tanssijat 
ja tarjoilijat kääntyivät katsomaan meitä. 
Hetken  näytti  kuin  heidän  kasvonsa 
olisivat  vääntyneet  sulaneiksi  naami-
oiksi.  Sitten  orkesteri  jatkoi  soittoaan, 
kasvojen  irvikuvat  palautuivat  taval-
lisiksi  ja  meno  jatkui  yhtä  kaoottisena 
kuin aiemmin. 

Kata otti kädestäni kiinni ja juoksi 
edelläni ulko-ovelle. Ulottuvuudet alkoi-
vat  taas  venyä  kuin  Salvador  Dalin 
maalauksessa.  Etäisyys  vapauteen  kas-
voi,  mutta  Kata  taittoi  sitkeästi  matkaa 
pitkillä  säärillään,  rullasi  lattiaa  kasaan 
allaan.  Hädin  tuskin  pysyin  perässä. 
Lattia  teki  omituisia  kaarroksia  kam-
patakseen  meidät,  ja  välillä  eteemme 
ilmestyi  tarjoilija  ojentaen  kohteliaasti 
juomaa: A Mary Pickfod, sir? Perhaps a 
Sidecar, miss? How ´bout a twirl on the 
dance floor, miss? Lopulta niitä helvetin 
hymynaamoja  nousi  esiin  kuin  maali-
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tauluja  ampumaradalla,  ja  pamautin 
niitä nyrkillä alas juostessani ohi. 

Lopulta  kapakka  ilmeisesti  tajusi, 
ettei  saisi  houkuteltua  meitä  takaisin 
voimat  imevään  tanssipyörteeseen.  Ta-
pahtui  sama  kuin  tanssilattialta  ulos 
lentäessämme:  yhtäkkiä  lattia  pysähtyi. 
Se  palautui  tavalliseksi,  salmiakkiku-
violliseksi  laattalattiaksi.  Me  kuitenkin 
edelleen  juoksimme,  ja  äkillinen pysäh-
dys  sai  meidät  melkein  törmäämään 
seinään. Kun etsimme toisiimme tukeu-
tuen tasapainoa, kuulin jälleen orkesterin 
instrumentit. Hornasta kuuluvan kakofo-
nian sijaan se soitti nyt pehmeää valssia, 
jonka tahtiin muutama pari tanssi hiljak-
seen.  Muutaman  neliömetrin  kokoinen 
tanssilattia  pysyi  paikoillaan,  eikä  mis-
sään näkynyt ihmismassoja.  Baarimikko 
ravisti  hillitysti  cocktailia  arvokkaan 
oloiselle naiselle, jonka hiukset, meikki ja 
mekon  helmat  olivat  kaikki  ojennuk-
sessa.  Poissa  oli  vyöryvä  tanssijoiden 
virta,  joka  oli  painostanut  tanssiin; 
henkilökunta,  joka  tarjosi  huumaavia 
drinkkejä. Tilalla oli se viileä klubi, jossa 
olimme käyneet aiemmin. 

Portieeri pysäytti meidät. Kata pu-
risti  kättäni  ja  nielaisin.  Pusersin käteni 
varmuuden vuoksi nyrkkiin, vaikka rys-
tyset  olivat  tulessa  edellisistä  iskuista. 
Siristin  silmiäni  ja  kyyristin  harteitani 
toivoen, että näyttäisin valmiilta sinkou-
tumaan ovimiehen päälle  hetkellä  millä 
hyvänsä.  Kata  jännitti  vieressäni  jalko-
jaan. Luvassa olisi lamauttava sivupotku 
Modesty  Blaisen  tyyliin.  Mies  vilkaisi 
ensin  Kataa  ja  sitten  minua.  Kurtistin 
uhkaavasti  kulmiani  ja  Kata  siirsi  pai-
nonsa valmiiksi vasemmalle jalalle. 

Samassa  viereeni  lehahti  kaksi 
keikistelevää  flapperia  sampanjalasit 
käsissään. Naiset kikattelivat höyhenko-
risteet hiuksissa väristen. Vasemmanpuo-
leinen  lähetteli  suukkoja  tummiksi 
maalatuilla  huulillaan  oikeanpuoleisen 
kurotellessa  punaisilla  kynsillään  kohti 
kravattiani.  Ovimies  kumartui  lähem-
mäksi:

“Sure  you  don´t  want  to  stay  for 
another drink, sir? It´s Happy hour.”

Ehdotuksen  kuuleminen  riitti  Ka-
talle. Hän pongahti ilmaan kuin viritetty 
jousi  ja  suuntasi  kenkänsä  kärkensä 
ovimikon  vatsaan.  Tämä  ähkäisi  ja 
kumartui kaksinkerroin. Ryntäsimme hä-
nen  ohitseen  ovelle.  Sain  lukon  auki, 
leväytin  oven  selälleen  ja  syöksyimme 
pihalle. Rojahdimme metrin korkeudelta 
asfalttiin.  Miten  klubirakennus  leijui 
ilmassa? 

Toinen  flappereista  kurottautui 
ovesta  ulos  ja  heitti  meitä  aukinaisella 
pullolla:

“Don´t  you show your  faces  here 
ever again!”

Sampanja purskahti  pullon suusta 
kaarena samalla kun ovi läimähti kiinni. 
Rakennus alkoi muuttua rakeiseksi, haa-
listuneeksi  ja  läpinäkyväksi.  Sitten  se 
läikähti vielä pari kertaa täysiin väreihin, 
muuttui  mustavalkoiseksi  ja  lopulta 
katosi kokonaan.

Istuimme  vesilammikossa  tuijot-
taen  eteemme.  Salakapakan  tilalla  oli 
vanha  tuttu  kulmakuppila.  Avoimesta 
ikkunasta kuului naurua ja lasien kilinää. 
Trubaduurin kiitokset leijailivat sateiseen 
iltaan taputukset ja encorehuudot seura-
naan. Vain kivistävät kroppamme, repa-
leiset  vaatteemme,  veriset  kasvoni  ja 
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jalkojemme juuressa pyörivä pullo ilmai-
sivat, että nyt ei ollut tavallinen lauantai-
ilta.  Kun  nousimme  jaloillemme,  kup-
pilan ovi aukesi ja portsari kurkisti ulos. 
Tällä  kertaa  hän  katsoi  meitä  ja 
sampanjapulloa tuimasti.

”Ei tänään enää. Seuraavalla kertaa 
sitten.”

Hän  vetäisi  oven  tiukasti  kiinni. 
Sanat jäivät roikkumaan ilmaan, kunnes 
sade  pyyhkäisi  ne  mennessään.  Kataa 
alkoi  ensin naurattamaan,  sitten minua. 
Uupumus  pusersi  ilmoille  illan  koet-
telemukset,  vatsalihakset  olivat  pian 
jumissa  ja  kyyneleet  valuivat  sateen 
kastelemille  poskille.  Lopulta  vain  hau-
koimme henkeämme.  Kun hengitykseni 
tasaantui, oli ihanan hiljaista. Kulmakup-
pilassa  taustamusiikki  oli  tauonnut,  ja 
joku oli vetänyt ikkunan kiinni. 

Kata  ojensi  minulle  kätensä  ja 
kiskoi minut ylös.  Suoristauduin, mutta 
saman  tien  voihkaisin  ja  kumarruin. 
Kylkiluuta  olisi  pakko  käydä  näyttä-
mässä  lääkärille.  Kata  otti  minusta 
tukevasti  kiinni  käsivarrellaan  ja  käski 
nojata itseensä: 

”Tänne vaan, kyllä mä kestän. My 
hero.”

Hymyilin. Hän otti tiukemman ot-
teen minusta ja näytti  sateessa vahvalta 
kuin olisi voinut kantaa minut kotiin. Itse 
asiassa  en  olisi  ihmetellyt,  vaikka  hän 
olisi niin tehnytkin.

”In  your  service,  milady.  Tämä 
ritari  saattaa nyt  valtiattarensa kotiin ja 
parantelee  kolhujaan  kotimaisella  yrtti-    
_

väkevällä.  Menee  hetki,  ennen  kuin 
toivun  äskeisestä.  Mitä  hittoa  oikein 
tapahtui?  Miksi  se  jazzklubi  yhtäkkiä 
muuttui energiaa imeväksi loukuksi?”

Kata värähti, kohautti harteitaan ja 
kallisti  päätään  kotiinlähdön  merkiksi. 
Lähdimme hitaasti  kävelemään.  Hetken 
päästä hän sanoi:

”En tiedä, mutta se oli lähellä pyy-
dystää  meidät.  Olisimme ikuisesti  tans-
sineet  drinkkipalkalla  energiaa  jotain 
outoa tarkoitusta varten. Ei mennä ikinä 
sinne takaisin.” 

 Väistimme lätäköitä,  joista  heijas-
tui katuvalojen lämmin hehku. Autoja ei 
näkynyt,  asuntojen  ikkunoista  kajasti 
heikkoa valoa. Kulmakuppila remuavine 
seurueineen jäi taaksemme. Tuntui kuin 
vain me kaksi olisimme liikkeellä öisessä 
kaupungissa.  

Pysähdyimme  liikennevaloihin. 
Odottaessamme valon vaihtumista alkoi 
tihuttaa.

!

Pirja  Hyyryläinen  on  jyväskyläläinen 
spekulatiivisen  fiktion  kirjoittaja,  joka 
työkseen  tutkii  kulttuureita.  Vapaa-ajalla 
hänet  saattaa  tavata  jollain  käsitöihin 
liittyvällä  kurssilla,  yleensä  noudattamassa 
ohjeita vaihtoehtoisella tavalla
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Pitäjänmäen väliasema
Elli Leppä 

Helka  vilkutti  ikkunasta.  Viimeisen 
vaunun  perävalo  tuikutti  ystävällisesti, 
kuin  hyvästiksi.  Halliin  oli  jäänyt  leiju-
maan  piipputupakan  paksu  käry  ja 
teelaseihin  vielä  tilkkaset  vahvaa,  tum-
maa  teetä.  Helka  hörppäsi  salaa  lasit 
tyhjiksi  toivoen  viimeistä  rahtusta  va-
delmahilloa,  jota  Baba  oli  mielellään 
laittanut  teen sekaan.  Baba oli  viipynyt 
monta  päivää,  pidempään  kuin  vieraat 
yleensä,  ja  äiti  oli  jo  ehtinyt  tuskastua 
sitkeästi  penkkiä  kuluttavaan  vanhaan 
mummuun,  jonka  kirjavat  huivit  lemu-
sivat  tupakalle  ja  kitkerille  yrteille. 
Vanhemmat olivat istuneet Baban kanssa 
myöhään yöhön aikuisten juoman äärellä 
ja äänet olivat kohonneet. Putinista siellä 
puhuttiin  vilkkaasti  ja  kirjavin  sanan-
kääntein, kuka lie tärkeä henkilö olikin. 
Välillä  livettiin Tolstoihin ja  Pushkiniin, 
ja silloin Helkan mielenkiinto herpaantui 
ja hän hiipi takaisin sänkyynsä. 

Päivisin  Helka  olisi  jaksanut  kuunnella 
tuntitolkulla  Baban  juttuja  Venäjän 
metsiin  piiloutuneista  taikakarhuista, 
kananjaloilla  astelevista  mökeistä  ja 
kultaisista nukeista. 

”Ja Vasilisalla oli pikkuinen ystävä, 
hiukset  hienot  ja  silkkiset  niin  kuin 
sinulla Helka Helkushka, mekossa siniset 
ja punaiset kukat”, Baba hyrisi sylissään 
istuvalle  Helkalle.  Vain  siihen  Baba  ei 
ollut  tahtonut  vastata,  miksi  hän  oli 
liikkeellä  junan  kyydissä.  Sitä  ei  olisi 
saanut  kulkijalta  kysyä,  mutta  Baba  oli 
näyttänyt niin surulliselta, että kysymys 
oli  vierähtänyt  Helkan  suusta  kuin 
itsestään.  Lopulta  Baba  oli  mutissut 
jotain  takavarikoidusta  huhmaresta, 
toisinajattelijoista ja poliittisesta vainosta. 
Helka  ei  ollut  ymmärtänyt,  ja  Baba  oli 
silittänyt  lempeästi  hänen  hiuksiaan  ja 
aloittanut uuden sadun. Nyt äiti tuli keit-
tiöstä syvään huoahtaen ja  haki  astioita 
tiskiin,  pyyhki  pöydän  pintaa  märällä 
rätillä. 

”Nukkumaan, likka pieni. Päivä se 
on huomennakin.” 

Helka lähti tottelevaisesti hammas-
pesua ja yöpuuta kohti hyräillen Babalta 
korvaan pesinyttä sävelmää. ”A devočka 
nadâ,  čego  tebe  nado?  Ničego  ne  nado 
krome šokolada…” Aamulla Baban sän-
gyssä  oli  uudet,  puhtaat  lakanat,  joihin 
joku toinen voisi uupuneena nukahtaa.

Lapsuusvuosina  Helkan  mieleen 
jäivät  vieraiden  eksoottiset  vaatteet  ja 
tavarat, vieraat puheenparret ja varsinkin 
ne  pikku  lahjat,  joita  varakkaammat 
kulkijat  jättivät  isäntäperheen  sievälle 
pikkutytölle. 

Häntä  eivät  vielä  koskettaneet  ne 
vaikeudet,  joita  junien  kyyditsemät 
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matkustajat  pakenivat.  Joskus  heillä  oli 
mukanaan  lapsia,  joskus  ei.  Jotkut  lap-
sista olivat hiljaisia ja pelästyneitä eivät-
kä  toenneet  puheliaiksi  lyhyen  pysäh-
dyksen aikana. Toisten kanssa Helka ehti 
ystävystyä hetkeksi ja vaihtaa haparoivia 
sanoja  monesta  kielestä  koostuvalla 
siansaksalla.  Hiljalleen  Helkalle  alkoi 
hahmottua,  että  tulijoiden  virroilla  oli 
jotakin tekemistä niiden asioiden kanssa, 
joista aikuiset puhuivat hiljaisella äänellä 
keskenään  ja  joista  radiossa  ja  lehdissä 
kerrottiin. Rautavierien tehtävä oli auttaa 
kulkijoita  missä  vain  pystyivät,  pitää 
väliasema toiminnassa.

Jonakin  vuonna  oli  kymmenittäin 
perheitä Burmasta. Sotilasjuntta oli kiris-
tänyt otettaan maanviljelijöistä, ja vainot 
uhkasivat  väkeä  asemaan  katsomatta. 
Hurjannäköisillä  Marantyttärillä  oli  sy-
vänvihreä iho ja mukanaan sylikaupalla 
lapsia, toiset omilla jaloillaan taapertaen, 
toiset  kantoliinoissa.  Naisilla  oli  batiik-
kivärjätyt vaatteet ja kauniisti koristellut 
kasvot,  mutta  vain  vähän  omaisuutta 
mukanaan.  Ostettiin  vaippoja  ja  äidin-
maidonkorviketta, uusia kenkiä matkalla 
riekaleiksi kuluneiden tilalle. Maksu tuli 
kiemuraisina  kultakoruina,  joihin  oli 
pinttynyt  temppelisuitsukkeen  hajua. 
Helkasta  oli  mukava  hoivata  vauvoja, 
mutta  ne  rääkyivät  silloinkin,  kun  hän 
meni  koulun  jälkeen  nukkumaan  jak-
saakseen  taas  nousta  yötä  vasten 
matkalaisten avuksi. 

Luokkatoverit  ja  opettajat  eivät 
onneksi  kyselleet  hänen  tummista  sil-
mänalusistaan.  Helkan  suku oli  pitänyt 
väliasemaa  vuosisatojen  ajan,  ja  Rauta-
vieren  väen  oudot  tavat  olivat  hyvin 

tiedossa koko Pitäjänmäen alueella.  

Joskus  kävi  niin,  että  samaan  aikaan 
saapuneet  tulijat  riitautuivat  keskenään. 
Sitä  isä  ei  sietänyt,  ja  pahimmillaan 
tiedossa  oli  määräaikainen  porttikielto 
tietystä maailmankolkasta. Helka muisti 
kauhunsekaisella hilpeydellä brittiläisen, 
äksystä boggartista ja Vihreästä miehestä 
koostuneen parivaljakon, jolla oli  vaike-
uksia  pysyä  sovussa  edes  keskenään; 
mahdottomaksi  tilanne  muuttui,  kun 
seuraavalla  vuorolla  laiturille  tupsahti 
pieni,  kurttuinen leprechaun, joka oli  jo 
valmiiksi  humalassa.  Maastonvihreässä 
hihassa  oli  rivi  kunniamerkkejä  ja 
olkapoletissa  säänsyömä  musta  baretti. 
Leprechaunin  huolimattomasti  pakattu, 
risoja sukkia saumoista pursuva matka-
laukku  levähti  saman  tien  märälle 
betonille,  mikä  oli  vieressä  seisovan 
boggartin  mielestä  ylitsepääsemättömän 
huvittavaa. 

”Hirttikö  tohvelisankarilta  hihnat 
kiinni? Tossumaakarilla varpaat paistaa!” 
Vääräsäärinen,  pahanilkinen paikanhen-
ki  hekotti  niin,  että  harjasmaiset  viikset 
harottivat. 

Juopuneeksi  ja  horjuvaksi  ukon-
käppänäksi  leprechaunilla  oli  yllättävän 
terävä  vasen  koukku  ja  sitä  saatteli 
vuolas  tulva  iirinkielistä,  ruokottoman 
kuuloista kiroilua. Helkan kävi turpiinsa 
saanutta boggartia sääliksi  ja  hän riensi 
kiskomaan  sitä  käsivarresta  pystyyn. 
Mutta  väkäleukapa  kavahti  hänestä 
kauemmas  kuin  pistettynä,  silmät  se-
lällään. 

”Sinäkin  siinä,  mokoma  tulenkos-
kema, pysy vaan kauempana!” Helka ei 
ymmärtänyt, mistä tämä puhui. 
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Silmänräpäyksessä  murattia  ja 
muita metsäköynnöksiä rehottava Vihreä 
mies saapasteli  paikalle  myrskyn merk-
kinä, ja tilanne olisi voinut äityä pahaksi, 
mutta onneksi isä ehti väliin erottamaan 
pukareita.  Hän  lykkäsi  boggartin  naa-
maan ruosteisen hevosenkengän ja karjui 
itseään kaksi päätä korkeammalle vihre-
älle  jättiläiselle  hakevansa  seuraavaksi 
liiteristä kirveen. Alkava välienselvittely 
laantui kyräilyksi. 

”Miksikä  sinä  minua  sanoit?” 
Helka kysyi säikähtäneenä. 

”No, se nyt oli semmoinen. Joskus 
päähän  pälkähtää.  Vähän  kuin  ennenä-
kyjä”, boggart mutisi partaansa. 

”Tähän  ei  nyt  enää  sinun  puoli-
villaisia  profetioitasi  tarvita”,  Vihreä 
Mies  murahti  ja  päätti  keskustelun 
siihen.  Helkan  äiti  katsoi  parhaaksi 
majoittaa kelttiseurueet mahdollisimman 
kauas  toisistaan,  asemarakennuksen  eri 
siipiin. 

Iltapuoleen  Helka  hiipi  puupinon 
päällä  istuvan  leprechaunin  viereen 
takaovelle  pyytääkseen  tarinoita,  mutta 
ukon humala oli syventynyt, ja sitä paitsi 
hänen  murteensa  oli  niin  paksua,  ettei 
siitä  ottanut  selvää.  Vaikutti  siltä,  että 
IRA  tai  jokin  sellainen  oli  pannut 
leprechaunin  viimein  eläkkeelle,  ja  kun 
sukuakaan ei enää ollut jäljellä, ukko oli 
päättänyt  pakata  kamansa  ja  lähteä 
muille  maille.  Boggartia  ja  Vihreää 
miestä hän sätti antaumuksella elintaso-
pakolaisiksi,  jotka  olivat  liian  laiskoja 
etsiäkseen  itselleen  uusia  metsiä,  kun 
vanhat  oli  hakattu  talonrakennuspro-
jektien tieltä. 

Kun ukko vilkutti  Helkalle silmää 
ja  taputti  puupinoa  vieressään  suutaan 

paljonpuhuvasti  maiskauttaen,  Helka 
nakkeli niskojaan ja palasi sisälle. Äiti ja 
isä  olivat  teroittaneet  sen  seitsemän 
kertaa,  että  liian  läheisiin  tekemisiin 
muukalaisten  kanssa  ei  pitänyt  ryhtyä; 
kaikki  eivät  muistaneet  kunnollista 
käytöstä,  joko  ahdinkonsa  takia  tai 
luonnostaan.  

Joskus  maksu  tuli  erikoisempana  va-
luuttana.  Kerran  saatiin  baskia  puhuva 
kalkkuna,  joka  karkasi  rytisten  suoraan 
kanakopin seinän läpi,  kun silmä vältti. 
Eräs kiinalainen wutou gui jätti jälkeensä 
pussillisen kaiverrettuja jadepaloja, jotka 
paljastuivat  harvinaisiksi  antiikkikoli-
koiksi. Äiti ja isä pitivät sitä nipin napin 
kohtuullisena korvauksena siitä vaivasta, 
että  henki  oli  unohdellut  irronnutta 
päätään  milloin  mihinkin.  Vielä  sen 
lähdettyä  juna  oli  jouduttu  pysäyt-
tämään,  kun  pää  oli  jäänyt  salin 
piirongin  päälle  teepannun  viereen. 
Muuten wutou gui oli ollut kohtelias ja 
vähään  tyytyvä.  Se  oli  matkalla  lap-
senlikaksi Amsterdamiin ja ikävöi pientä 
poikaansa,  jonka oli  joutunut  jättämään 
Kiinaan isoäidin hoiviin. 

Välillä otettiin sellaisiakin, joilla ei ollut 
mitään millä maksaa. Isä ja äiti riitelivät 
siitä aika ajoin, mutta äiti voitti väittelyt 
aina julistamalla, että kukaan Rautavieri 
ei  koskaan  ollut  jättänyt  ketään  mat-
kalaista taivasalle, eikä hän aikoinut olla 
ensimmäinen.  Puolin  ja  toisin  vedottiin 
salaperäiseen sopimukseen, jonka pykä-
listä tuntui löytyvän pohjaa kummankin 
suuntaisille  päätöksille.  Viimeinen  sana 
oli  silti  aina äidin, joka oli  Rautavierien 
perillinen  suoraan  alenevassa  polvessa. 
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Helka  tiesi  vain,  että  Rautavierillä  oli 
asemastaan  vastuu,  jota  ei  tehtäväänsä 
vihkiytyneen sopinut väistää. 

Helka odotti  jännityksellä kuudet-
tatoista  syntymäpäiväänsä,  jolloin  äiti 
selittäisi  hänelle  juurta  jaksain  suvun 
tehtävän  ja  kaikki  siihen  liittyvät  salai-
suudet.  Sitä  ennen oli  paljon  opittavaa. 
Mistä  ilmansuunnasta  tuli  ketäkin,  mil-
laisia  tarpeita  heillä  oli,  saattoiko  olla 
odotettavissa  riitoja  naapurikansojen 
kesken,  ja  mitä  kukakin  yleensä  halusi 
syödä.  Oli  vaikeampi  ennustaa,  kuinka 
paljon tulijoita oli  odotettavissa ja  mikä 
heidät  oli  saanut  liikkeelle.  Äiti  ja  isä 
seurasivat  sanomalehtiä,  Internetiä  ja 
lisäksi väliasemien verkoston omia kana-
via, joilla matkalaisten virroista tiedotet-
tiin.  Helkan  tulisi  myös  alkaa  opetella 
oman  lahjansa  käyttöä.  Rautavierien 
veressä  kulki  kyky  nähdä  väläyksiä 
matkalaisten tähänastisesta taipaleesta ja 
joskus  salaisempiakin  asioita.  Sen  oli 
tarkoitus  synnyttää  auttamishalua  ja 
sympatiaa  kovia  kokeneita  kohtaan, 
mutta  hallitsemattomana  sillä  saattoi 
saada aikaan paljon pahaakin.

Kun  Helka  oli  viidentoista,  kuulaana 
huhtikuun yönä asemalla pysähtyi juna, 
jonka  ikkunoihin  oli  ripustettu  puisia 
tuulikelloja.  Ne  soivat  äänellä,  jossa 
kaikuivat  toisenlaiset  tuulet  kuin  Hel-
singissä koskaan puhalsi. Laiturille astui 
värikkästi pukeutunut, pitkä nainen, joka 
kantoi  tiukkaan  sidottua,  kookasta 
nyyttiä  päänsä  päällä  ryhdikkäästi  ja 
vaivatta.  Junan  nytkähdettyä  taas 
liikkeelle  nainen  niiasi  sille  sulavasti 
paljaat  käsivarret  auki  levitettyinä  ja 
puhui  matalalla  äänellä  pari  lausetta 

kielellä,  jota  Helka  ei  ollut  koskaan 
kuullut.  Sitten  hän  kääntyi  ympäri  ja 
niiasi Helkalle. Hänen suoristauduttuaan 
Helka  päätyi  katsomaan  tummiin 
silmiin,  joiden  nurkissa  oli  ohuita 
ryppyjä ja syvyyksissä valtameriä. 

”He– hei. Ja tervetuloa! Tule sisään, 
sinulla täytyy olla kylmä.” Naisen tyyni 
arvokkuus hämmensi Helkaa, joka yleen-
sä otti vieraat rutiinin suomalla varmuu-
della vastaan. Hän oli omaksunut äitinsä 
opetuksia  vuosien  varrella  ja  arveli 
olevansa jo  melkein  valmis  tehtäväänsä 
väliasemalla. Mutta tämän naisen edessä 
hän  tunsi  itsensä  epävarmaksi  kuin 
viisivuotias.

”Kiitos.  Olen  Yemoja.  Mikä  sinun 
nimesi on?” Naisen ääni oli soinnikas ja 
aksentti hyvin lievä. 

”Helka  Rautavieri.  Minun  sukuni 
pitää tätä asemaa, se on Suomen ainoa.”

Samassa  hän  häpesi  puolittaista 
ylpeilyään.  Mitä  sillä  oli  matkalaisten 
kannalta  väliä,  kuinka  montaa  asemaa 
missäkin  maassa  pidettiin?  Yemoja  hy-
myili  ystävällisesti  ja  lähti  astelemaan 
Helkan rinnalla asemarakennusta kohti.

”Siellä  mistä  tulen,  Nigeriassa,  oli 
monta.  Mutta  enää  on  vain  muutama. 
Sotaa on käyty pitkään.”

Sisälle päästyä, kun äiti oli ehtinyt 
tervehtiä Yemojaa, käytiin iltapalalle. Ta-
pana oli,  että  äidin tarjoomusten lisäksi 
kukin toi pöytään sen, mitä liikeni. Usein 
se  ei  ollut  paljon,  mutta  tänä  iltana 
matkalaisia  oli  useampi  seurue.  Mari-
mekon  kirjavalle  liinalle  oli  katettu 
vihannestäytteisiä  taikinanyyttejä  make-
assa  soijakastikkeessa,  etikkapunajuuria 
ja suolakurkkuja, sekä jonkinlaista maus-
tettua, kuivattua lihaa ohuina suikaleina. 
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Äiti  toi  isolla  tarjottimella  voileipiä  ja 
teetä. Yemoja kaivoi nyyttinsä uumenista 
pienemmän  nyytin  ja  avasi  sen,  jolloin 
pöydän ylle levisi huumaava kookoksen 
tuoksu.  Nainen  katseli  leveästi  hymyil-
len,  kun  muut  poimivat  kookospalloja 
suuhunsa  ja  kiittelivät  niiden  rapeutta 
suut tahmeina.

Kun kaikki olivat syöneet ja pöytä 
korjattu,  Helka  hakeutui  Yemojan  vie-
reen  salin  puolelle.  Nainen  oli  istunut 
kuuntelemaan aamuyön klassista  radio-
lähetystä. Samalla hän kutoi pehmeästä, 
kirkkaanvihreästä  langasta  jotakin  pan-
numyssyn tapaista. Helka oli jo kasvanut 
ohi lapsuuden tavastaan pyytää tulijoilta 
satuja, mutta jokin naisessa oli herättänyt 
hänen uteliaisuutensa. 

”Etkö haluaisi  kertoa minulle  jon-
kin tarinan kotimaastasi?”

Yemoja oli hetken hiljaa. 
”Voinhan  kertoa.  Mutta  se  ei  ole 

satu, eikä kovin miellyttävä. 
Nkeomalla oli  jo viisi  lasta,  mutta 

kuudes  oli  kohdussa  poikittain  ja  syn-
nytyksessä  tuli  vaikeuksia.  Valvoin 
hänen  vierellään  kaksi  yötä,  ja  viimein 
pikkuinen  tyttö  syntyi  lyhdyn  valaise-
maan mökkiin.  Kylän naiset puhkesivat 
kiitoslauluun. Tuoksuvaa öljyä ja tuoreita 
hedelmiä tuotiin tarjolle.  Simpukankuo-
rihelmiä  oli  monta  pitkää  nauhaa. 
Nkeoma  oli  niin  kiitollinen,  että  aloin 
käydä  hänen kotonaan usein,  varsinkin 
sen jälkeen kun hänen miehensä kuoli.”

Yemojan  ääni  väreili  pehmeänä 
kuin öiseen rantaan aaltoileva meri. Hän 
kertoi, kuinka syvä ja rakastava ystävyys 
kehittyi vuosien varrella kuin varkain. Ei 
ollut aivan tavallista, että kuolevainen sai 
niin  paljon  orisha-hengen  suosiota,  ja 

muiden äitien kateutta ei voinut välttää. 
Yemoja  vaikeni.  Sitten  hän  puhui  taas, 
entistä hiljaisemmalla äänellä.

”Nkeoma oli,  ymmärräthän… Me olim-
me.  Meidän  välillämme  oli  niin  paljon 
tunteita ja tekoja. Se ei ole sallittua siellä 
mistä tulen. Voi miten kaunis hän oli ja 
miten pehmeät hänen kätensä!”

Yemoja kurotti kätensä ja asetti sen 
Helkan  otsalle.  Helkan  mieleen  välähti 
kuva  keski-ikäisestä  naisesta,  jolla  oli 
runsaat,  lasihelmin palmikoidut  hiukset 
ja  syvät  hymykuopat.  Kuvan  mukana 
tuli sellainen tunteiden hyöky, että Helka 
nieleksi äkkiä kyyneleitä. Oli kuin hänen 
lävitseen olisi käynyt tuuli etäisen valta-
meren rannalta, ja se kantoi aivan uusia 
ajatuksia,  käsitteitä  joita  hän  ei  tiennyt 
olleen olemassakaan. 

”Mitä  tapahtui?”  Helka  kysyi  tu-
kahtuneella äänellä.

”Kateus.  Kateus  ja  viha.  Sota  oli 
käynnissä.  Muiden  oli  helppo  juoruta, 
että  Nkeoma  oli  liian  ylpeä,  että  hänet 
pitäisi panna kuriin, pakottaa uudelleen 
naimisiin.  Helppo  ohjata  juorut  Boko 
Haramin  sotaherrojen  korviin.  Kylään 
hyökättiin,  taloja  poltettiin.  Nkeoma  ja 
hänen tyttärensä raiskattiin ja vietiin. En 
löytänyt heitä enää.”

Yemojan ääni oli tyyni ja tasainen. 
Hän ei sanonut enää muuta. Helka istui 
paikoilleen  jähmettyneenä,  tietämättä 
mitä sanoa. Hän tarttui varoen Yemojan 
käteen ja silitti sitä kömpelösti.

”Anteeksi  että  tunkeilin.  Ei  meillä 
yleensä kysytä mistä kulkija tulee.”

”Ei se mitään. Välillä minun pitää 
saada puhua siitä. Mutta sinä tyttö, sinua 
koskee  tuli.  Varo  tarkkaan  että  tiedät, 
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mitä  sen  liekin  lämmöllä  teet”,  Yemoja 
sanoi  katsoen  Helkaa  kiinteästi  valta-
merisilmillään. Helkan läpi helähti jokin 
enteellinen  tunne  ja  hän  punastui  ih-
metellen  itseään  eikä  osannut  kuin 
nyökätä. 

Aamulla kun Helka nousi lähteäk-
seen  kouluun,  Yemoja  oli  jo  lähtenyt 
värikkäine  kankaineen  ja  surullisine 
silmineen. Helka olisi toivonut saavansa 
puhua  hänen  kanssaan  lisää,  mutta  oli 
toisaalta  helpottunut.  Ne  kysymykset, 
joita  hän  oli  yhtäkkiä  tulvillaan,  olivat 
liian  hämmentäviä  ja  varmasti  liian 
henkilökohtaisiakin.  Kulkijoilta  ei  pitä-
nyt  udella  eikä  kiintyä  heihin  liiaksi. 
Kuistin  räystääseen  oli  sidottu  läksi-
äislahjaksi pieni, tummasta puusta tehty 
tuulikello,  joka  helkkyi  kaipauksen 
äänellä.  

Keskikesällä,  kun  Helkan  kuusitoista-
vuotissyntymäpäiviin  oli  enää  viikko, 
junalla  saapui  kokonainen  suurperhe 
djinnejä Syyriasta. Oli kaksi keski-ikäistä 
serkusta  miehineen  ja  lapsikatraineen, 
tätiä,  setää  ja  loputon  lauma  pikku-
serkkuja.  Djinnit  olivat  puheliaita, 
herkästi innostuvia ja herkästi tulistuvia, 
ja  vyöryivät  laiturille  oransseissa  ja 
keltaisissa  kaftaaneissaan  kuin  tulen-
liekit.  Muun  seurueen  jäljessä  käveli 
myrtyneen  näköinen  Helkan  ikäinen 
tyttö. Hän oli tunkenut kätensä farkkujen 
taskuihin ja huivi oli valahtanut niin, että 
paksu pörrötukka näkyi niskaa myöten. 

Kun muut olivat päässeet kuistilta 
sisälle  asti,  terävä  ääni  huusi:  ”Safiya, 
missä kupeksit?” mutta tyttö jatkoi  laa-
hustamistaan  mielenosoituksellisen  hi-
taasti. Helkalla oli kiire laskea päälukua, 

jotta hän ja äiti tietäisivät minne moisen 
väenpaljouden  majoittaisivat,  eikä  hän 
ehtinyt  kuin  hymähtää  tytön  vasta-
hankaisuudelle ohi mennessään.

Vaikka  muita  matkalaisia  ei  juuri 
silloin  ollut  kuin  muutama,  osa  djin-
neistä  joutuisi  silti  yöpymään  aseman 
puutarhassa. Heillä oli telttoja mukanaan 
ja  tottuneesti  he  pystyttivät  hiekan-
väriset,  kirjailluin  nauhoin  koristellut 
asumuksensa  syreenipensaiden  katvee-
seen. Helka seisahti seuraamaan urakkaa 
teetarjotin kädessään. Tanakat matriarkat 
johtivat  töitä  kummallakin  vauva  käsi-
puolessaan ja taapero helmoissa pyörien. 
Safiyaksi  kutsuttu  tyttö  oli  sitonut 
huivinsa  uudelleen  ja  piti  tukisalkoa 
pystyssä  vanhan  viiksekkään  miehen 
liittäessä  siihen  pienoja.  Tytöllä  oli 
välkähtävä  hymy,  joka  ilmaantui  esiin 
telttaleirin  pienistä,  arkisista  sattumuk-
sista.  Sitä  katsoessaan  Helka  punastui 
siinä  seistessään,  vaikka  djinniperhe 
tuskin  oli  häntä  vielä  edes  huomannut. 
Äkkiä  jokin  tönäisi  Helkaa  takaapäin 
niin,  että  hän  horjahti  ja  pari  teelasia 
keikahti tarjottimelta alas.

”Mää-ää”,  kuului  jostakin  hänen 
vyötärönsä  tasalta,  ja  mustavillainen 
vuohi  pelmahti  puutarhan  portista 
hänen ohitseen.  Samassa Safiya syöksyi 
tarttumaan  vuohta  lieasta  ja  korjasi 
samalla Helkan tarjottimen reunaa.  

”Mendi!”  hän  torui  ja  sanoi  Helkalle: 
”Anteeksi.  Se  karkaa  aina,  vaikka  mitä 
yrittäisi.”  Helka  huomasi,  että  Safiyan 
käsissä  oli  kauttaaltaan  koukeroisia 
hennakuvioita,  kuin  kukkaköynnöksiä. 
Yhtäkkiä  Helkaa  nauratti,  ja  hän  alkoi 
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tyrskähdellä  katsoessaan  vuohen  han-
goittelua Safiyan varmassa otteessa.

”Onpa se vastahakoinen tulemaan, 
vähän kuin sinä tänään kun saavuitte.” 
Toisen  silmissä  tuikahti  suuttumus, 
mutta  se  suli  nopeasti  ilkikuriseksi 
pilkkeeksi. 

”Kun minä karkaan, minua ei niin 
vain  kiinni  otetakaan.”  Safiya  kääntyi 
mennäkseen  takaisin  leiriin  ja  huikkasi 
kutsun olkansa taakse: 

”Anna  tarjotin  Ramlahille  ja  tule 
auttamaan teltan kanssa.” 

Kun  kaikki  asumukset  oli  saatu 
pystyyn,  tarjoiltiin  teetä  ja  karde-
mummakakkuja.  Viiksekäs  setä  kaivoi 
pakaaseistaan  litteitä  leipiä  ja  savi-
purkillisen  hummusta.  Kynttilänvalo 
loimotti  koristeellisten  metallilyhtyjen 
aukoista.  Helka  viihtyi  djinnien  luona 
niin,  että  unohti  emännän  velvol-
lisuutensa.  Syntymäpäiviensä  jälkeen 
hänestä  tulisi  tasavertainen  Rautavieri 
äitinsä  kanssa.  Vaikka  tehtäviä  alkaisi 
toden teolla  kasaantua  vasta  vähitellen, 
hän  olisi  silti  periaatteessa  osaltaan 
vastuussa koko väliaseman toiminnasta. 
Kesäyön hämärän taittuessa aamuun äiti 
tuli  etsimään  häntä.  Nähdessään  hau-
kottelevan tyttönsä nojaamassa lattiatyy-
nyjen röykkiöihin hän rypisti  kulmiaan, 
mutta  ei  nähtävästi  raatsinut  torua 
muiden kuullen. 

”Nukkumaan nyt siitä, päivä se on 
huomennakin.” 

”Äiti, saanko olla teltassa yötä huo-
menna, Safiya pyysi?” 

Nyt äidin kulmakarvat kohosivat. 
”Jaaha.  Katsotaan  sitä  myöhem-

min.”  

Helka  heräsi  myöhään  aamupäivästä 
mehiläisten surinaan huoneensa ikkunan 
ulkopuolella.  Päivä  lupasi  hellettä. 
Pikaisen  aamiaisen  jälkeen  hän  kiiruhti 
Safiyan luokse djinnien telttarykelmään, 
josta  kuului  iloinen  puheensorina  ja 
jonkin elikon kiljahtelua. 

Mendi-vuohi  oli  sidottu  kiinni 
puutarhan  aitaan  ja  protestoi  tätä 
kohtelua  äänekkäästi.  Ramlah-täti  ja 
Safiya  yrittivät  houkutella  sitä  kerit-
täväksi,  ja  heidän  ilmeistään  päätellen 
sisupussi  vuohi  kolkutteli  jo  heidän 
kärsivällisyytensä rajoja. Sekalainen lap-
sijoukko  seurasi  vieressä  vuoroin  hen-
keään  pidätellen,  vuoroin  naurusta 
kihertäen, kun terävät sarvet pukkasivat 
reiän  Ramlahin  kirjavaan  kaftaaniin. 
Helkan mielessä kävi huolestunut ajatus 
naapureista;  väliseman  sääntöihin  kuu-
lui,  etteivät  asukkaat  pitäneet  itsestään 
melua  tai  aiheuttaneet  muuta  häiriötä, 
jotteivät  tavalliset  ihmiset  kiinnittäisi 
kulkijoihin  liikaa  huomiota.  Se  mie-
lessään  Helka  marssi  suoraan  vuohen 
luokse,  kun  se  kumarsi  päänsä  saa-
dakseen Ramlahin helman suuhunsa. 

Nopealla  kädenliikkeellä  Helka 
tarttui vuohta leuan alta ja kietaisi toisen 
kätensä sen mahan ympäri. 

”Noin.  Etköhän  siitä  asetu”,  hän 
lausui eläimelle rauhoittavasti. Safiya tuli 
Helkan tilalle vuohen kylkeen ja kerintä 
saattoi alkaa. Pieneksi elikoksi vuohesta 
irtosi  valtava  kasa  pehmeää,  ilmavaa 
villaa,  jonka Helka kokosi  pajukoriin  ja 
vei  suvun  päänaisten  telttaan  kars-
taamista  varten.  Kun hän palasi,  Safiya 
hymyili hänelle sädehtivästi. 

”Luulisi,  että  olet  ollut  enem-
mänkin  vuohien  kanssa  tekemisissä, 
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kaupunkilaistyttö.”  Hän  sipaisi  Helkan 
hiuksia yllättäen korvan taakse ja  asetti 
niihin poimimansa valkoisen, tuoksuvan 
juhannusruusun.  Helkan  posket  lehah-
tivat  punaisiksi  ja  hän  katsoi  maahan. 
Sydän  hakkasi.  Kun  hän  taas  uskalsi 
nostaa  katseensa,  hän  huomasi  Safiyan 
tarkkailevan  häntä  monimerkityksinen 
katse silmissään. 

”Tule,  mennään.  Haluan  kertoa 
sinulle jotakin.”

Väliasema  oli  niin  täynnä  väkeä, 
että rauhallista nurkkaa oli vaikea löytää. 
Viimein  tytöt  kiipesivät  kylmävintille, 
johon  pääsi  vain  ullakolta  kattoluukun 
kautta.  Kalustusta  ei  ollut,  vain  paa-
leittain  lasivillaa  ja  muita  yli  jääneitä 
rakennusmateriaaleja. Auringonvalo tul-
vi  kullanvärisenä  suuresta  pyöreästä 
päätyikkunasta ja tanssitti pölyhiukkasia. 
Helka  istuutui  hermostuneena  lattia-
lankuille ja oikoi helmojaan. Safiya taittui 
risti-istuntaan  sirosti  kuin  gaselli  ja 
huokaisi kevyesti. Hän avasi huivinsa ja 
antoi  sen  valua  lattialle,  ravisti 
kiharoitaan.  Sitten  hän  tarttui  Helkaa 
käsistä.  Safiyan  kädet  olivat  kaidat, 
lämpimät  ja  vahvat.  Köynnökset  kier-
sivät  hänen  pitkiä  sormiaan  ja  kapeita 
ranteitaan melkein kyynärvarsiin asti. 

”Minun  veljeni  Shahid  jäi  sinne. 
Aleppoon.  Hän  ei  päässyt  pakoon 
meidän muiden kanssa. Pommitukset jat-
kuvat, hän voi kuolla tai olla jo kuollut. 
Minun ei annettu jäädä etsimään häntä, 
mutta minä en hyväksy sitä.  Minä aion 
mennä takaisin. Tuletko mukaani?” Hel-
ka  katsoi  mykkänä  Safiyan  hieno-
piirteistä profiilia kultaista valoa vasten. 
Pörröisiä hiuksia, sysimustia silmäripsiä. 
Mitä  siihen  olisi  voinut  vastata?  Niin 

valtavaan  luottamuksen  osoitukseen, 
niin  mahdottomaan  pyyntöön.  Äkkiä 
Safiya nojasi  eteenpäin ja kietoi kätensä 
hänen  ympärilleen,  puhalsi  lämpimän 
henkäyksen hänen silmäluomilleen.

Näky  hulmahti  Helkaan  kuin 
liekkiverho.  Kaupungin  raunioita,  kivi-
pölyä vielä ilmassa iskun jäljiltä.  Kahtia 
katkennut hedelmäpuu, jonka alla murs-
kaantuneita  aprikooseja.  Betonilohka-
reiden  alta  pilkottavia  raajoja,  kirkkaita 
vaatteenrepaleita.  Tuhon  keskellä  asteli 
tummakulmainen  nuori  djinni,  jonka 
oranssit silmät olivat tulvillaan murhetta 
ja vihaa. Mies kääntyi kuin olisi kuullut 
jotakin ja juoksi syvemmälle raunioihin. 

Helka  havahtui  ja  räpytteli  sil-
miään.  Safiyan  kasvoilla  valui  tulipisa-
roita  kyynelten  tilalla.  Helka  kosketti 
yhtä ihmeissään, eikä se polttanut hänen 
sormiaan.  Mitään  ajattelematta  hän  ku-
martui  eteenpäin  ja  suuteli  kyynelen 
Safiyan  silmäkulmasta.  Safiyan  kädet 
kohosivat  hänen  hiuksiinsa  ja  vetivät 
vielä lähemmäksi,  huulet huulia vasten. 
Helka  maistoi  kardemumman  ja  sahra-
min, aavikon kuivan tuulen.  

Sinä  iltana  Helka  oli  niin  hajamielinen, 
että kaatoi tarjoillessaan vahingossa teetä 
jo  kahvia  puolillaan  olevaan  kuppiin 
saaden ikivanhan, ruttuisen koboldirou-
van  tiuskaisemaan  ärtymyksestä.  Helka 
vältti  vain  vaivoin  läikyttämästä  teetä 
seuraavaksi  rouvan  syliin.  Kun  hän  oli 
hakemassa keittiöstä uutta kupillista, äiti 
pysäytti hänet tutkivan katseensa alle. 

”Tyttö  pieni,  onko  jotain  tapahtu-
nut? Näytät ihan toismaailmaiselta, kuin 
et  olisi  tässä  lainkaan.”  Helka  lehahti 
ensin  kuumaksi  ja  sitten  kylmäksi. 

 �                                                   !70



Näppärin  sormin  äiti  veti  hänen  hi-
haansa  ylöspäin  ja  paljasti  käsivarsien 
arat,  vaaleanpunaiset  laikut,  Safiyan 
djinninkosketuksen jäljet. 

”Vai niin. Aavikkohenkien lumoja. 
Helka,  tämä  ei  ole  sopivaa.  Olet  vielä 
liian  nuori  ja  lisäksi  sinulla  on  emän-
nänvelvollisuuksia  kulkijoille.  Tällainen 
ei  käy  niihin  lainkaan.”  Helka  nykäisi 
hihansa  irti  ja  pyyhkäisi  mitään  sano-
matta  äitinsä  ohitse.  Hän  kulki  kahvi-
tarjoilut  unohtaneena,  kuin  sokeana 
takaovesta ulos ja ratakiskoja kohti.

Kreosootin  huumaavassa  tuoksus-
sa  ja  päivän  jälkilämmössä  hänen  as-
kelensa  vähitellen  hidastuivat.  Sinä 
aamuna,  Safiyan  kanssa,  jokin  ovi  hä-
nessä oli avautunut ja sen takana odotti 
runsas,  tulvehtiva  maisema  täynnä 
kauneutta ja ihanuuksia, joita hän ei ollut 
osannut  kuvitellakaan.  Sen  kaiken 
rinnalla väliseman pitäminen,  Rautavie-
rien  suvun perijyys  tuntui  ensimmäistä 
kertaa  kahleelta,  elämän  hyökyvirran 
vangitsemiselta väkivalloin yhteen kape-
aan  uomaan.  Ainakin  ennen  kuin 
sellaiseen  saattoi  sitoutua,  pitäisi  ensin 
nähdä muutakin, käydä muissa paikois-
sa.  Ehkä  pelastaa  Shahid  ja  ansaita 
Safiyan ikuinen rakkaus ja sitten - Mitä? 
Suostuisiko Safiya asettumaan Suomeen, 
Helkan  luokse?  Sitä  voisi  miettiä  myö-
hemmin. Juuri nyt olisi vain mentävä.

Helka kääntyi takaisin päin kooten 
jo mielessään listaa tavaroista, joita mat-
kalle  tarvittaisiin.  Äiti  ei  saisi  huomata 
mitään  tavanomaisuudesta  poikkeavaa 
sillä  välin,  kun  hänen  aina  niin 
kuuliainen  tyttärensä  poimisi  ruokako-
meroista hyvin säilyvää ja kevyttä muo-
naa. Raha olisi ongelma, mutta Helkalla 

oli säästöjä, niistä riittäisi joksikin aikaa. 
Safiya  oli  maininnut,  että  jostakin  olisi 
saatava  lisää  käteistä  tai  edes 
vaihtokelpoista  tavaraa.  Junaan  olisi 
livahdettava  salaa.  Tavallisia  ihmisiä  ei 
yleensä huolittu kulkijoiden vuoroihin, ja 
joka  tapauksessa  sekä  Helkaa  että 
Safiyaa osattaisiin pian kaivata. 

Illan valossa asemarakennus näytti 
vanhalta  ja  rapistuneelta.  Avonaisesta 
ikkunasta kuului harpun säveliä ja jokin 
hetkessä  nosti  kyynelet  Helkan  silmiin. 
Jättää  tämä  paikka  taakseen,  ehkä 
ainiaaksi. Äidin ja isän tyrmistys ja huoli. 
Luopua  Rautavierien  perinnöstä,  ase-
manpidosta, vastuusta ja vallasta auttaa 
kulkijoiden matkaa. Luopua oman näky-
lahjansa käyttämisestä muiden hyväksi. 

Mutta  vielä  pahempaa  olisi  jäädä 
tänne  loppuiäkseen,  rapistua  yhdessä 
säänsyömien seinälautojen kanssa. 

Harppu vaikeni pian ja kuului sul-
keutuvan oven loksahdus. Helka kovetti 
mielensä,  asteli  päättäväisesti  kohti 
takaovea. Nurkan takaa vilahti  tummaa 
okraa,  Safiyan huivin väriä.  Helka kiih-
dytti  askeliaan  ajatellen  saavansa  tytön 
kiinni.  Kulmasta  käännyttyään  hän 
seisahtui  kummastuneena  niille  sijoil-
leen. Hän näki Safiyan kiipeävän kärppä-
mäisen  nopeasti  erään  vierashuoneen 
ikkunasta sisään sandaalin tiu’ut vaime-
asti  helähtäen.  Helka  käveli  epäröiden 
lähemmäs ja  kurkisti  avarasta  ikkunan-
karmista. Safiya näkyi käyvän hätäisesti 
läpi  huoneen  asukkaan,  nähtävästi  har-
punsoittajan tavaroita. Hän viskeli vaat-
teita  ja  kirjoja  sinne  tänne,  nuottiteline 
kaatui ja varisti vanhaa musiikkia lattian 
kaaokseen. Viimein Safiya lopetti penko-
misen,  kun  hänen  kätensä  sattuivat 
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huoneen loisteliaimpaan esineeseen, pie-
neen  kultaiseen  syliharppuun.  Djinni 
vihelsi matalasti. 

Hän  nosti  päänsä  ja  hänen  kat-
seensa tapasi Helkan säikähtäneet silmät. 
Helka avasi  suunsa varoittaakseen,  kun 
Safiya  nosti  soittimen  syliinsä  ja  se 
parkaisi hirveällä äänellä. 

Jaakkoharppu paitsi  jatkoi  korvia-
raastavaa  mekastustaan,  myös  jähmetti 
Safiyan  paikoilleen  huoneen  keskelle. 
Sitäkö  Safiya  oli  varta  vasten  tullut 
viemään,  vahtinut  pihalla  milloin  sen 
omistaja poistuisi huoneestaan? Helka ei 
voinut  kuin  tuijottaa  avuttomasti,  kun 
huoneeseen  paukkasi  harpun  omistajan 
lisäksi  äiti  ja  niin  pitkä  jättiläinen,  että 
sen oli kumarruttava mahtuakseen oves-
ta.  Kultatukkainen  Jaakko  marssi  kädet 
puuskassa  Safiyan  luo  ja  tempaisi 
harpun  tämän  käsistä.  Syntynyt  hiljai-
suus  tuntui  soivan  syytöksiä  jo  ennen 
kuin ne lausuttiin. 

”Vai  tällaista  menoa.  Ja  minä kun 
luulin että väliasemilla liikkuu vain kun-
niallista väkeä.” 

”Olen kauhean pahoillani, ei meillä 
koskaan ennen tämmöisiä ole sattunut”, 
äiti  kiirehti  sanomaan  ja  loi  samalla 
Safiyaan niin pahan katseen, että hento-
luonteisempi  olisi  samassa  jo  pyörtyä 
pytkähtänyt. 

”Meillä  päin  on  tapana,  että  var-
kaat pannaan mykäksi seitsemän vuoden 
ajaksi”, kultatukka tiuskaisi osoittamatta 
sanojaan tarkemmin sen paremmin äidin 
kuin Safiyankaan suuntaan. Silloin oves-
ta  saapuivat  Safiyan  suvun  molemmat 
mahtinaiset  ja  tyttö  tuntui  viimein 
tajuavansa  varkautensa  vakavuuden. 
Hän riiputti päätään lannistuneena. 

”Äidit! Minä tein sen vain Shahidin 
tähden.  Vain  hänen  tähtensä!  Pitäähän 
teidän ymmärtää!” Matriarkkojen silmis-
tä paistoi pettymys ja suru. 

”Safiya, lapsi. Me olemme murheis-
samme hänen takiaan, mutta tätä ei voi 
hyväksyä.  Teit  väärin  ja  tiesit  sen.  Nyt 
me  joudumme  korvaamaan  rikko-
muksesi.” 

”Mitä  toivot  hyvitykseksi?”  sisa-
rista vanhempi kysyi Jaakolta. Jättiläinen 
puuttui  puheeseen  äänellä,  joka  oli 
karhea kuin sora. 

”Jos  nyt  vaan  annettaisiin  olla. 
Harppu ei huutamisesta mene miksikään 
–  vaikka  sitä  täytyykin  taas  lepytellä 
tuntitolkulla”, jättiläinen mutisi. 

”On  se  saatu  taitavammiltakin 
varkailta  takaisin,  ja  tyttöhän  on  noin 
nuorikin” hän jatkoi vielä. Jaakko tuhahti 
vastaukseksi,  mutta  antoi  jättiläisen 
ohjata  vieraat  pois  huoneesta  sen  mer-
kiksi, että asia oli loppuun käsitelty.  

Helka odotti Safiyaa syreenien katveessa. 
Kun  tämä  viimein  saapui  sandaalejaan 
rennosti helistellen ikään kuin mitään ei 
olisi  tapahtunut,  Helka  riuhtaisi  hänet 
ranteesta  mukaansa  ja  harppoi  raiteita 
kohti. 

”Kuinka  sinä  saatoit?  Kukaan  ei 
varasta  toiselta  vieraalta,  kukaan!  Mei-
dän väliasemalla on ollut hyvä maine jo 
satoja  vuosia  ja  sitten  sinä  kehtaat… 
kehtaat…” Helka ei pystynyt jatkamaan. 
Kauhukseen  hän  purskahti  itkuun  ja 
kääntyi lähteäkseen. Safiya päästi jonkin 
äännähdyksen, mutta Helka ei katsonut 
taakseen.  Pian  tyttö  juoksi  hänen  vie-
relleen. 
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”Helka, habibi, minä tein sen siksi 
että  saisimme  rahaa,  että  voisimme 
lähteä yhdessä. Anna anteeksi.” 

Helkan kurkussa kuristivat kiukku 
ja  suru,  eikä  hän  yrittänytkään  vastata. 
Lopulta Safiya luovutti ja jäi jälkeen.  

Sinä  iltana  Helka  kulki  kuin  sumun 
sisässä.  Ruokaa  laitettiin  ja  tarjoiltiin, 
jälkiruuaksi  oli  vuohenjuustoa  ja  gra-
naattiomenan  siemeniä.  Ne  maistuivat 
hänen suussaan tuhkalta ja pikkukiviltä. 
Surkean  näköistä  tyttöään  piristääkseen 
äiti  oli  houkutellut  useammasta  kuin 
yhdestä seurueesta tarinankertojia esiin-
tymään.  Jännittyneistä  hiljaisuuksista  ja 
naurunremakoista  päätellen  tarinat  oli-
vat  taidokkaita,  mutta  Helka  ei  saanut 
juonen  päästä  kiinni,  äänet  narisivat 
hänen  korvissaan  kuin  ankkalauman 
kaakatus,  järkeä  vailla.  Kun  kukaan  ei 
nähnyt,  suuret  kyynelet  vierivät  hänen 
poskiaan  pitkin  ja  levisivät  länteiksi 
paidalle. 

Pitkin iltaa djinnien leiristä oli kuu-
lunut kovaäänistä arabiankielistä riitelyä, 
joka oli loppunut vasta siihen, kun Safiya 
oli  ilmeisesti  tuotu  aseman  sisälle  ja 
lukittu  johonkin  yläkerran  vierashuo-
neista. 

Safiyan  ajatteleminen  teki  hirveän 
kipeää, joten Helka vältti tekemästä sitä. 
Helka  istui  salongissa  pianon  vieressä 
turtumuksen  vallassa  tarinan  toisensa 
perään,  kunnes äiti  lopulta soitti  pientä 
hopeakelloa illan päättymisen ja nukku-
maanmenon merkiksi. Hän katsoi huolis-
saan Helkan ilmeettömiä kasvoja, mutta 
sitten  jokin  vasta  saapuneen  uzbekki-
demonien seurueen yöpymiseen liittyvä 
asia vei  hänen huomionsa.  Helka nousi 

portaat  jäykästi  kuin  vieterinukke.  Veto 
loppui kun hän pääsi sänkynsä viereen ja 
hän lysähti peitolle ja saman tien uneen 
vaatteet yllään.  

Hän  heräsi  keskellä  yötä  tietämättä 
mihin.  Ehkä  hiiren  rapina  ikivanhan 
talon seinärakenteissa? Yöpöydällä kello 
näytti  kahta,  kesäyö oli  pimeimmillään. 
Sitten häneen humahti tieto, se, joka oli 
unenkin karkottanut: Safiya lähtisi, vielä 
tänä yönä. Helka oli siitä varma, hän tiesi 
jo  Safiyan  mielen  liikkeet.  Tieto  väänsi 
sydänalassa  kuin  veitsi.  Mikään,  mitä 
Helka  tekisi,  ei  voisi  sitä  estää.  Safiya 
lähtisi  pitkälle,  vaikealle  tielle  takaisin 
Syyriaan,  jossa  häntä  odottivat  tuho  ja 
hävitys.  He eivät  varmaankaan kohtaisi 
enää ikinä. 

Hetken  Helka  makasi  kuin  hal-
vaantuneena,  sitten  hän  ryntäsi  avaa-
maan  ikkunan.  Talon  länsipuolella  toi-
nenkin  ikkuna  oli  auki  ja  siitä  kiipesi 
parhaillaan  uhkarohkeasti  alas  pieni 
hahmo,  jolla  oli  nyytti  selässään.  Yöllä 
lähtevä  kulkijoiden  junavuoro  oli  jo 
liikkeessä, se keräsi hiljalleen vauhtia. 

Helkalta  pääsi  avuton  nyyhkäys. 
Eikö edes hyvästejä saanut jättää? Jokin 
tuntui  äkisti  katkeavan hänen sisällään, 
kuin pieni korsi, joka oli pidätellyt patoa 
murtumasta.  Päättäväisyys  tulvahti  hä-
neen  ja  huuhtoi  tieltään  pelon  ja 
epäilysten kuivat  risutukot.  Hän vetäisi 
lipastonlaatikosta  vähäiset  rahavaransa 
ja nykäisi  repun naulasta oven vierestä. 
Välittämättä siitä, kuka näkisi tai kuulisi 
hän  rymisteli  portaat  alas  ja  leväytti 
etuoven auki  niin,  että  kolaus  varmasti 
herätti  koko  aseman.  Sitten  hän  alkoi 
juosta.
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Pihalla  aamun  ensimmäinen  har-
maus värjäsi taivaan kiskojen yllä. Safiya 
oli jo noussut viimeisen vaunun kyytiin. 
Helka kuuli  tämän yllättyneen huudah-
duksen,  mutta  ei  hengästykseltään pys-
tynyt  vastaamaan.  Junalla  oli  jo  hyvälti 
vauhtia  ja  pitkä  hame  haittasi  juok-
semista. 

”Seis! Seis! Pitää odottaa vielä yhtä 
tulijaa!” Safiya kiljui veturia kohti. 

Vauhti  ei  hidastunut,  päinvastoin. 
Epätoivo  kannustimenaan  Helka  juoksi 
ja  kompasteli  raiteita  pitkin.  Safiya 
kurotti viimeisen vaunun kaiteesta taak-
sepäin täpärästi toisella kädellään kiinni 
pitäen.  Hänen  mustat  silmänsä  olivat 
jännityksestä ammollaan. Helka ponnisti 
viimeiset  metrit  ja  tarttui  Safiyan  ojen-
nettuun  käteen,  sai  jalkansa  riuhtaistua 
astinlaudalle.  Hetken  näytti  siltä,  että 
molemmat  tytöt  horjahtaisivat  maahan. 
Juna  huojahti  kiskojen  kaarteessa  ensin    
_

yhteen suuntaan, sitten toiseen, ja lopulta 
Helka  ja  Safiya  toisiinsa  takertuneina 
saivat tukevan otteen rautakaiteista. 

Kiskot  lauloivat  hidasta,  vähä 
vähältä reipastuvaa matkalaulua. Jossain 
visersi yön viimeinen mustarastas. Helka 
katsoi loittonevaa väliasemaa ja tunnus-
teli  sydämessään  kodin  ja  maailman 
väliin aukenevaa railoa. Kuistilla tuikutti 
lyhty ystävällisesti, kuin hyvästiksi.
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