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Sisällys

Usva 3/2012 liikkuu fantastisissa tunnelmissa. 
Mixu Laurosen Kaivoonkatsojat on novelli 
kylän ikiaikaisesta salaisuudesta ja hyvityksestä.

Juha Jyrkäs taitaa suomalaisen 
kansanperinteen ja tuo kalevalaisen mytologian 
nykypäivään. Ismaroisen päähenkilö joutuu 
useaan otteeseen salaperäisen supersankarin 
pelastamaksi. Mitä onkaan kaiken takana?

Johannes Tuoni tunnelmoi runossaan Joka 
ikkunaan vasten painautuu.

Heikki Hietalan Keinutuoli on tarina 
perinnöstä ja talon muistista.

Saara Henrikssonin Merikuningas kuroo 
aikakausien yli kiehtovan tarinan kuninkaasta, 
naisesta ja sormuksesta.

Lehden päättää Mari Saarion historiallista 
epiikkaa sisältövä Verisiskot. Ystävyys, verivaloin 
vannottu, on sukulaisuuttakin vahvempi side, ja 
se kantaa hädän hetkellä.

Tutustu myös numeroon 2/2013, jossa on 
Risingshadow-kirjoituskilpailun voittajat.
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Pääkirjoitus 

Viimeistä viedään! Usvaa nimittäin. Lehti jää 
toistaiseksi tauolle, määräämättömälle. En sano, 
että lehti lopettaa toimintansa kokonaan - voi 
vielä olla projekteja, suunnitelmia ja toimintaa 
jatkossakin, leirit ainakin tulevat jatkumaan. 
Mutta lehden toimittaminen nykymuotoisena 
joutuu väistymään omien kiireideni tieltä. On 
usea henkilökohtainen hanke, jotka vaativat nyt 
huomiota. Näin ainakin toistaiseksi, katsotaan 
millainen mieli on vuonna 2014, ja onko tekstien 
julkaisemiseen silloin kovia paineita. 

Perustin Usvan vuonna 2005 sillaksi 
mainstreamin ja genrekirjallisuuden välille. 
Mielestäni tehtävä on täyttynyt hyvin. Lehti 
on löytänyt lukijoita ja tekijöitä. Usva on ollut 
erinomainen kanava niin promota kotimaista spefi ä 
kuin tutustua uusiin kirjoittajiin. Oppimisprosessi 
tämä on ollut kaikille, itse olen ainakin saanut 
paljon. Vanhat tutut kirjoittajat ovat etsineet uusia 
uria, kokonaan uudet tulokkaat tuoneet mukanaan 
uusia tuulahduksia.

 Viimeisen parin vuoden aikana kotimainen 
spekulatiivinen fi ktio on suorastaan ryöpsähtänyt 
eteenpäin: on uusia julkaisuja, kustantamoita, 

erinomaista kollegiaalisuutta ja välittämistä. 
Kentällä kuhisee ja kuhina on hieno asia: se kertoo 
siitä, että marginaalin rajoja rikotaan, oven takana 
on suurempi, ymmärtävä yleisö, ja silti jotakin 
“omaa ja uniikkia” yhä säilyy.

Omaa tarinaansa aktiivisuudesta kertoo jo 
Atorox-kelvollisten määrä: se on kavunnut Usvan 
aikana kuudestakymmenestä yli kahteensataan. 
Ainakin intoa on, ehkäpä genrekin on tullut 
tunnetuksi, ja rajapintaan kirjoitetut tekstit 
houkutelleet kirjoittajia ja lukijoita oudon äärelle.

Kiitän kaikkia lehden tekemiseen osallistuneita, 
niin kirjoittajia, kuvittajia, toimittamiseen 
osallistuneita sekä hallintoneuvoston jäseniä tuesta 
ja aidosta talkoohengestä. Hauskaa on ollut, ja 
hauska varmasti vielä jatkuukin, jossakin muodossa. 
Spefi  elää!

Anne Leinonen
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Kaivoonkatsoja
Mixu Lauronen
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Tuohi oli kuivaa ja irtosi helposti. Alina oli 
valmis aiemmin kuin ajatteli. Oli aterian 
aika. Hän istuutui kivelle, levitti eväsliinan 

eteensä ja alkoi syödä. Ruoka oli yksinkertaista 
mutta hyvää. Yhtäkkiä outo ääni herätti Alinan 
huomion. Joku voihki lähistöllä. Varovasti Alina 
hiipi lähemmäs. Ääni kuului pensaan takaa. Hitaasti 
Alina raotti oksia. Siellä he olivat, Marel ja Ernon, 
yhdessä kuin mies ja nainen. Marelin voihkinta 
täytti Alinan pään. Ernon... Ernon ja Marel? Alina 
perääntyi kädet silmillään ja astui oksalle. Se räsähti 
poikki. Ernon lakkasi liikkumasta.

”Mikä se oli?”
”Mikä?” Marel huohotti. ”Ei se ollut mitään. 

Jatka... jatka, ole niin kiltti.”
Enempää Alina ei kuullut, sillä hän juoksi metsän 

läpi itkien kuin lapsi.

”Mikä hätänä?” Alinan isoäiti kysyi, 
kun tyttö saapui kotiin ilman 
tuohikoria.

”Ernon”, Alina nyyhkytti. ”Hänet on noiduttu.”
Isoäiti katsoi häntä hetken. ”Voi pikkuiseni, tule 

tänne”, isoäiti sanoi ja sulki Alinan syliinsä.
”Odota vain, joku päivä Ernon huomaa sinut. 

Vain sinut. Hys. Hys.”
Alinan isoäiti näki silmistä. Hänen omat silmänsä 

olivat meripihkan väriset. Vanhaa Hamaa pelättiin 
yleisesti, mutta suotta. Katseestaan huolimatta hän 
oli lempeä ja leppoisa. Alina painautui lujasti häntä 
vasten.

”Kiitos, isoäiti.”

Alina haki vasun metsästä ja vei tuohet 
tulentekijöille. Nämä varastoivat ne 
tiukasti seinänrakoihin ja vilkaisivat 

tyttöä merkitsevästi. Tämä poistui paikalta ja jätti 
tulentekijät omiin askareisiinsa. Iltapäivä oli jo 

Alina heräsi kukonlauluun. Aurinko ei 
vielä pilkistänyt ikkunasta, kun hän nousi 
aamutoimilleen. Muu väkikin alkoi jo olla 

jalkeilla. Isäntä Res jakoi työtehtäviä luunpalasia 
nakellen. Alinan ensimmäinen työ oli kuitenkin 
selvä: hänen oli haettava vettä kaivolta. Ämpärit 
olivat ovensuussa, täsmälleen siellä, mihin Alina 
oli ne jättänytkin. Alina virtsasi talon nurkalle ja 
asteli sitten ämpärien kanssa kaivolle. Aurinko ei 
paistanut siihen tähän aikaan päivästä, mutta hän 
kurkkasi siihen silti. Mitään ei näkynyt. Olkiaan 
kohauttaen Alina täytti ämpärit vedellä ja kantoi 
ne mökkiin.

Alina toivoi, ettei joutuisi tekemään töitä 
Marelin kanssa. Hän ei jaksanut olla tänään 
väkisin ystävällinen. Onni oli myötä, ja Alina sai 
tehtäväkseen hakea tuohta metsästä. Sitä pystyi 
tekemään yksin ja kiireettä.

Alina oli melkein päässyt metsään, kun hänet 
pysäytti tuttu ääni: ”Hei, voinko kantaa vasuasi?” 
Se oli Ernon, isännän poika. Alinan sydän jätti 
lyönnin väliin. Jo pikkutyttönä hän oli päättänyt, 
että naiseksi tultuaan hän ottaisi Ernonin 
miehekseen. Siihen ei voinut olla enää pitkää aikaa. 
Alina oli jo viidentoista. Hän pysähtyi ja ojensi 
korinsa hymyillen. ”Voit. Aina”, Alina soperteli. 
Hänen täytyi vaikuttaa tyhmältä. Ernon hymyili 
takaisin ja otti vasun. ”Tuohtako keräämässä?”

Alina nyökkäsi. Ernon naurahti. ”Kerrassaan 
hyvä sää siihen. Minun on koettava ansoja”, hän 
jatkoi yksinpuheluaan. Alina ahmi joka sanan. 
Ernonin ääni oli houkuttelevan matala ja pehmeä. 
Hän oli vielä nuori, mutta jo miehen mittainen.

”Leppoisaa puuhaa, kuten minullakin”, Alina 
sanoi ja puraisi sitten huultaan. Mitä hän tiesi 
ansojen kokemisesta? 

”Toden totta”, Ernon naurahti. ”Nyt minun on 
mentävä toisaalle. Vietä hyvä päivä”, Ernon sanoi 
ja ojensi vasun takaisin. Alina ei saanut sanotuksi 
sanaakaan.
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alussa, ja vesi oli vielä kantamatta. Vihellellen 
Alina sieppasi ämpärit ja hyppelehti kaivolle. 
Aikaisempi paha tuuli oli tipotiessään. Perillä 
Alina laski ämpärit maahan ja kurkisti kaivon 
reunan yli. Hetken ajan Alina näki omat kasvonsa, 
mutta sitten veden pinta muuttui. Alina näki, 
miten rankat sateet piiskasivat kylän peltoja 
mädättäen sadon ja huuhtoen maan mukanaan. 
Sitten kuva katosi ja Alina näki taas omat 
kasvonsa vedessä. Näky oli poissa.

Alina malttoi juuri ja juuri täyttää ämpärit. 
Hienoa, että juuri hän pääsi kertomaan näin 
tärkeän uutisen! Pellot oli valmisteltava märkyyttä 
varten ja ojat kaivettava oikein. Alina kiirehti 
niin nopeasti Resin talolle, että vettä läikkyi yli. 
Tyttö ei kuitenkaan siitä piitannut. Hän laski 
ämpärit ovensuuhun ja huusi: ”Res! Res! Tulee 
märkä kesä!” Hänelle vastasi hiljaisuus. Marel oli 
puhumassa Resin kanssa. Alina kalpeni.

”Alina kulta, nyt olet erehtynyt”, Res sanoi ja 
hymyili. ”Marel kertoi, että kesästä tulee todella 
kuiva.”

”Mutta... minä näin sadetta kaivossa”, Alina 
yritti.

”Lampaan sydän kertoi minulle, että vettä ei 
tule”, Marel sanoi kuivasti. ”Olen varma siitä.”

”Minäkin olen varma, aivan varma”, Alina 
vastasi ja nojasi kädellään seinään. Häntä huimasi. 
Res katsoi ensin Alinaa, sitten Marelia. Hän totesi 
kalpeana: ”Neuvosto on varmaan kutsuttava 
koolle.”

Koko kylä kohisi kun sana levisi. 
Kylänvanhimmat yrittivät muistella, 
milloin viimeksi oli käynyt samalla 

tavalla. Kukaan ei tuntunut tietävän. Neuvoston 
johtajana toimi isäntä Res. Neuvosto istuutui 
käräjäkiville, ja naiset tuotiin heidän eteensä. 
Alina tunsi itsensä rikolliseksi.

”Kertokaa kaikki”, Res sanoi ja pyöritteli 
käsissään luita, joiden avulla näki. Muilla 

neuvoston jäsenillä oli omat ennustustarpeensa. 
Alina kaipasi kaivoaan. Neuvosto koostui 
kahdeksasta kyläläisestä, neljästä miehestä ja 
neljästä naisesta, jotka kaikki olivat eri-ikäisiä ja 
edustivat eri ammattia. Nuorin oli neljäntoista ja 
vanhin kävi seitsemättä kymmentä. Kaikkien silmät 
tuijottivat kiivaasti välillä Alinaa, välillä Marelia. 
Alina tunsi punastuvansa. Marel ehti aloittaa ensin.

”Olin puhdistamassa aamulla teurastetun 
lampaan sisälmyksiä, kun näin sydämessä karkean 
kohdan. Viesti oli selvä. Kesästä tulee kuiva.”

”Minä...” keskeytti Alina. ”Minä näin kaivossa 
selkeästi sadetta”, hän sopersi. ”Sadetta. En voinut 
mitenkään erehtyä.”

”Entä sinä?” kysyi Res Marelilta. ”Oletko aivan 
varma?”

”Selkeämmäksi ei viesti voi enää muuttua”, 
Marel vastasi epäröimättä. Hän vilkaisi Alinaa 
silmäkulmastaan.

Res kääntyi kyläläisten puoleen. ”Onko 
täällä ketään muuta, joka on nähnyt, millainen 
kesä on? Ohjaammeko veden pelloille vai niiltä 
pois?” Vastauksena oli syvä hiljaisuus. Res odotti 
ikuisuudelta tuntuneen hetken. Luut hänen 
kädessään kalisivat. ”Hyvä on. Neuvosto vetäytyy 
miettimään.”

Neuvoston jäsenet nousivat ylös ja astelivat 
varta vasten sille rakennettuun tupaan. Vähitellen 
väkijoukko hajaantui. Jäljelle jäivät vain Alina ja 
Marel.

”Minä vihaan sinua”, Alina sai lopulta sanottua.
”Miksi?” Marel tuhahti. ”Siksikö, että pilasin 

hienon ennustuksesi? Vai siksi, että olen nainen ja 
sinä et? Vai siksikö, että Ernon on minun eikä...”

Alinan isku osui suoraan Marelin poskeen, ja 
tämä pyllähti maahan kasvojaan pidellen. ”Sinä 
täällä olet se, jota pitää vihata”, Marel sanoi 
tyynesti, nousi pystyyn ja käveli pois. Alina jäi 
paikalleen kyyneleitään pidätellen.
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Lopulta ilmoitettiin, että Neuvosto oli 
tehnyt päätöksensä. Siinä oli mennyt 
kauan. Aurinko oli jo matalalla 

taivaanrannassa. Vaikka päätöksen ilmoittamiseen 
tarvittiin vain Res, saapui paikalle koko Neuvosto. 
Kaikki pidättivät hengitystään, kun Res sanoi: 
”Tämä oli vaikea päätös, mutta loppujen lopuksi 
meillä oli vain yksi mahdollisuus. Lähetämme tytöt 
Oraakkelin luo. Se kertoo kyllä oikean ratkaisun.”

Kyläläisten keskuudesta kuului mutinaa. Joku 
avasi suunsa: ”Mutta...” Res huitaisi puhujan 
hiljaiseksi. ”Neuvosto on puhunut. Alina ja Marel 
lähtevät huomenna. Oraakkelin luo tarvitaan 
aina kaksi, sanoo laki.” Sitten Res otti kaulastaan 
käädyt sen merkiksi, että Neuvosto oli saattanut 
päätöksensä julki. Hiljaisuuden keskellä jäsenet 
kaikkosivat kiviltä kuka minnekin. Vähitellen 
kaikki olivat palanneet töihinsä. Kivien luona seisoi 
vain Alina. Hän istahti yhdelle käräjäkivistä, vaikka 
se oli kiellettyä. Alina joutuisi matkustamaan 
kahdestaan Marelin kanssa. Mitä pahaa Alina 
oli hengille tehnyt, että ne häntä tällä tavalla 
rankaisivat? 

Alina riensi taas isoäidin luo. ”Isoäiti, kerro 
minulle Oraakkelista.”

”Odotinkin jo, koska kysyisit”, sanoi 
isoäiti, jonka silmät hehkuivat kuin nuorella 
naisella. Alina istahti hänen eteensä.

”Joskus muinoin kylässä asuivat kaksoset, jotka 
olivat aina tukkanuottasilla. Tämä oli aikaa, jolloin 
kukaan ei nähnyt näkyjä. Aikuisikään tullessaan 
kaksoset eivät pitäneet toisistaan yhtään. Toinen oli 
lempeä, joskin hyväuskoinen, ja toinen oli ankara 
ja äkkipikainen.”

”Toinen heistä on Oraakkeli, eikö olekin?” 
Alina keskeytti malttamattomana. ”Lempeä veli on 
Oraakkeli.” 

Isoäiti naurahti. ”Kumpi meistä tarinaa kertoo, 
sinä vai minä?” Alina teki suunsa edessä ompelua 
merkitsevän liikkeen. Isoäiti jatkoi.

”Sitten kylän isäntä, sisarusten isä, kuoli. Kylään 

oli aika valita uusi isäntä. Se olisi jompikumpi 
kaksosista, mutta kumpi? Koko kylä saapui 
paikalle, kun päätöstä tehtiin. Sisaret kertoivat 
siitä, miksi juuri he olisivat parempi valinta. Puheet 
kestivät tuntikausia. Lopulta Neuvosto päätti, että 
lempeämpi olisi parempi päällikkö. Äkkipikainen 
veli lähti kylästä kostoa vannoen. Hänestä ei kuultu 
enää koskaan. Lempeämpi veli sen sijaan hallitsi 
vuosikymmeniä.” Isoäiti keskeytti hetkeksi ja joi 
vähän vettä. ”Hän oppi näkemisen lahjan ja luopui 
lopulta isännän paikasta. Sen sijaan hän auttoi 
kyläläisiä lahjallaan, ja siksi häntä alettiin kutsua 
Oraakkeliksi. Lahja siirtyi sukupolvelta toiselle, ja 
lopulta koko kylä oli näkijöitä. Me olemme kaikki 
Oraakkelin lapsia, Alina.”

”Miten veljelle kävi?”
”Sitä ei kukaan tiedä. Jotkut väittävät, että hän 

perusti oman kylän. Toiset sanovat, että Oraakkeli 
muutti hänet kiveksi, kolmannet, että hän kiertelee 
kylää yhä vieläkin henkiolentona ja houkuttelee 
varomattomia ansaan.”

Alina mietti tarinaa hetken. ”Miten Oraakkelille 
kävi? Meidäthän lähetetään hänen luokseen.”

Isoäiti nyökkäsi. ”Ennen kuolemaansa Oraakkeli 
vannoi, että hän tulee antamaan apuaan aina kun 
se on tarpeen. Hänen hautansa sijaitsee metsässä, 
ja sinne on polku. Sinne te menette huomenna. 
Ole varovainen, Alina. En tiedä ketään muuta, joka 
haudalla olisi käynyt.”

Aamu valkeni pian, ja Alina heräsi aikaisin. 
Hän venytteli ja astui pihalle. Talojen 
välissä leijaili raskas sumu. Yksi kylän 

kalastajista ennusti sumusta, mutta hän oli jo 
kalastamassa. Alina kaipasi opastusta. Niinpä hän 
käveli kaivolle ja kurkisti alas. Vesi oli peilityyni, ja 
taas Alina näki jotain. Kuvassa oli Ernon, joka piteli 
vastasyntynyttä sylissään. Alina ojentautui kaivoon 
koskettaakseen kuvaa, mutta tajusi sitten kuinka 
hölmö oli. Hän veti katseensa pois ja meni tupaan 
syömään aamiaista. Täytyi miettiä, mitä pakkaisi 
mukaan. Matka kestäisi kolme päivää edestakaisin. 
Ilma oli lämmin ja metsässä oli ruokaa. Alina 
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päätti matkata kevyesti. Ehkä hänen pitäisi ottaa 
mukaan vain puukko ja vesileili? Mitä muutakaan 
hän tarvitsi? Lopulta Alina päätti ottaa mukaan 
myös laukkunsa, mutta tyhjänä.

Marel oli myös pukeutunut ja varustautunut 
kevyesti. Hän katseli Alinaa tiiviisti, kun tämä 
asteli aukiolle. Kyläläiset olivat kertyneet 
katsomaan, kun Res oli saattamassa heitä 
matkaan. Res halasi molempia ja kosketti sitten 
kumpaakin otsalle.

”Muistakaa kaikki, mikä Oraakkelista on 
sanottu, sillä se kaikki on totta. Matkanne ei 
tule olemaan helppo, mutta henkemme ovat 
mukananne”, Res messusi. Sitten hän osoitti 
polulle, joka katosi metsän uumeniin. ”Tästä 
matkanne alkaa. Onnea.”

Marel kulki edellä pystypäin, ja Alina 
seurasi häntä jonkin matkan päässä. 

Hän ei halunnut kuulla Marelin hyräilyä. Metsä 
oli kostea ja kuuma, ja auringon valo suodattui 
vihreänä puiden latvojen välitse. Sumua oli vielä 
polviin asti. Silloin tällöin Alina kuuli eläimen 
kahahtelevan lähistöllä.

Välillä naiset vaihtoivat paikkoja. Alina 
kiihdytti tahtia.

”Hidasta vähän”, Marel sanoi. ”Meidän täytyy 
jaksaa koko päivä.” Alina vihasi myöntää, että 
Marel oli oikeassa. Vastahakoisesti hän hidasti 
vauhtiaan. Kaksi kertaa päivän aikana naiset 
pysähtyivät syömään marjoja ja pähkinöitä, 
joita metsässä oli yllin kyllin. Kumpikaan ei 
puhunut toiselle, vaan tauot sujuivat piinaavassa 
hiljaisuudessa.

Viimein tuli ilta, ja valo muuttui vihreästä 
punaiseksi, ja alkoi tulla pimeä.

”Meidän on löydettävä yöpaikka”, 
Marel sanoi. ”Emme voi jatkaa kovin pitkään.”

”Mistä muka?” Alina sanoi skeptisesti. ”Me 
olemme keskellä metsää.”

Alina istui kivelle. Häntä pelotti, mutta sitä 
ei saanut näyttää Marelille. Hän ei saanut tietää, 

kuinka heikko Alina oli. Marel katseli ympärilleen, 
tutkiskeli, pohdiskeli. Lopulta hän sanoi: ”En voi 
tietää varmasti, mutta yö on kuiva. Nukumme 
näillä mättäillä.”

”Mutta...” Alina aloitti protestin. ”...eihän se...”
”Joko nukumme tässä tai kuljemme koko yön.”
Kuinka Alina vihasikaan sitä, että Marel oli taas 

oikeassa!
Yö saapui pimeänä ja viimaisena, ja naiset 

makoilivat mättäillään rauhallisina. Kummallakaan 
ei tehnyt mieli puhua. He käänsivät selkänsä 
toisilleen. Alina ei voinut hyvin. Päähän ja 
vatsaan särki. Jännitys oli ilmeisesti liikaa. Oli 
rauhoituttava. Koko yön Alina kuunteli Marelin 
hengitystä ja mietti, miten tämä pystyi olemaan 
niin äärettömän rauhallinen.

Aamu saapui. ”Näytät huonolta”, Marel 
sanoi. ”Syö jotain. Tuolla on pähkinäpuu.” 
Alina poimi pähkinöitä haluttomasti 

suuhunsa.
”Parempi”, Marel totesi. ”Nyt menemme 

Oraakkelin luo.”
Polku jatkui lähes umpeen kasvaneena vielä 

tovin, sitten se haarautui yhtäkkiä korkean kallion 
edessä. Naiset pysähtyivät. Toinen polku jatkoi 
matkaansa kalliota myöten, toinen kiemurteli ylös 
pitkin rinnettä. Alina raapi päätään: ”Tarvitsisimme 
kaivon.”

”Tai sydämen”, Marel vastasi ja kumartui 
katsomaan tarkemmin.

”Mitä me oikein tiedämme Oraakkelista?” hän 
kysyi Alinalta.

”Hän on viisas ja oikeudenmukainen. Häntä 
kunnioittavat ja pelkäävät niin ihmiset kuin 
eläimetkin. Hän on aina oikeassa”, Alina luetteli 
lauseita, joita heille opetettiin jo pikkulapsena.

”Niin ihmiset kuin eläimetkin”, Marel keskeytti. 
”Katsos tätä.” Hän osoitti polkua, joka johti kallion 
laelle. ”Tällä ei näy eläinten jätöksiä.”

”Miksi polku haarautuu?” Alina kysyi Marelilta. 
Tämä oli hetken hiljaa, ennen kuin vastasi. 
”Oraakkeli haluaa varmaankin varmistaa, että 
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hänen luokseen pääsevät vain sen arvoiset.” 
Vastaukseensa tyytyväisenä Marel kiihdytti tahtia. 
Polku oli jyrkkä, ja naisten oli etsittävä kädensijoja 
kivistä tai pensaista, joita kasvoi rinteellä siellä 
täällä. Alinan vatsaa ja jalkoja särki, mutta hän 
pysytteli sitkeästi Marelin perässä. Lopulta hän 
oli ylhäällä, ja asettui maahan makaamaan vetäen 
syvään henkeä.

”Nouse ylös siitä”, Marel usutti. ”Oraakkeli 
odottaa.”

”Anna... anna minä... lepään hetken”, Alina 
huohotti. ”Oraakkeli odottaa kyllä.”

Marel jatkoi matkaansa, ja vähän ajan 
päästä Alina punnertautui pystyyn. 
Hän kääntyi katsomaan polulle ja veti 

henkeä. Polku jatkui suorana kolmisenkymmentä 
askelta. Sen päässä oli kivikehä, jonka keskellä 
seisoi vitivalkoinen kivipaasi, joka oli hämärästi 
ihmisen muotoinen.

”Oraakkeli”, sanoi Marel ja riensi eteenpäin. 
Alina seurasi perässä vatsaansa pidellen. Kipu yltyi. 
Marel kosketti paatta kädellään. ”Kalkkikiveä”, hän 
sanoi. ”Puhdasta. Mistähän se on tänne joutunut?” 
Alinakin uskaltautui koskettamaan kiveä. Se 
tuntui kylmältä auringonpaisteesta huolimatta. 
Pinta oli sileä. Oraakkeli oli korkea. Alina joutui 
nousemaan varpailleen yltääkseen sen päälaelle. 
Hän käveli hitaasti kiven ympäri. Se oli yhtä sileä 
joka puolelta.

”Miten tämä toimii?” Alina kysyi puoliksi 
itseltään. Marel kohautti olkapäitään. ”Se on 
Oraakkelin viimeinen testi. Meidän on keksittävä 
se jotenkin.”

Naiset kiersivät Oraakkelia ja kivikehää, 
joka koostui yhdestätoista pyöreästä kivestä. 
He koskettelivat niitä, piirsivät heräämistä 
tarkoittavia kuvia Oraakkelin pintaan - kaikki 
turhaan. Oraakkeli pysyi vaiti. Alina istuutui. 
Hänen vatsaansa väänsi toden teolla. ”Minun 
pitää hengähtää hetki”, hän sanoi Marelille, joka 
oli juuri tekemässä koivunoksista seppelettä 

Oraakkelin kaulaan ripustettavaksi.
”Puhu, Oraakkeli, puhu”, Marel lauloi ja 

ripusti seppeleen Oraakkelin kaulaan. Alkoi sataa 
tihuuttamalla. Alina nousi taas ylös. ”Meidän pitää 
etsiä suojaa.”

Silloin Alina tunsi jotain lämmintä valuvan 
pitkin reisiään ja tajusi olevansa nainen. Hän 
horjahti päin Marelia. Tämä otti hänet vastaan 
hymyillen. Alina pyyhkäisi reisiään. Veri oli 
limaista. Hän horjahti uudelleen, tällä kertaa päin 
Oraakkelia. Alina otti törmäyksen vastaan käsillään. 
Oraakkeli avasi silmänsä.

Alina heräsi kostealla maalla. Hän punnersi 
istumaan ja näki, miten Marel nukkui 
hänen vieressään. Kivipaasi heidän 

edessään oli hiljaa, vain punainen kämmenenjälki 
muistutti tapahtuneesta.

Mitä oli tapahtunut? Alina hieroi silmiään ja 
yritti muistaa. Hänen mielessään pyörivät suuret, 
tummat silmät ja sitten... ei mitään. Hän oli kai 
pyörtynyt. Alina kömpi pystyyn ja huomasi, että 
kivikehä oli kadonnut. Hän pudisti päätään ja 
katsoi uudestaan. Kivet olivat todellakin poissa.

Marel veti syvään henkeä ja heräsi. ”Missä me 
olemme?”

”Oraakkelin luona”, Alina totesi ja auttoi Marelin 
pystyyn. ”Muistatko mitä tapahtui?”

”En”, Marel vastasi tylysti. ”Vastasiko Oraakkeli 
sinulle?”

”Ei, ei vastannut”, Alina sanoi. ”Koko matka oli 
turha.”

Marel raapi päätään. ”Jotain täällä kyllä on 
tapahtunut, kivikehä on poissa. Mutta meidän on 
varmaankin parasta palata kylään ja sanoa, ettei 
Oraakkeli halunnut kertoa tietojaan.” Tämän 
sanottuaan Marel katsoi Alinaa uudestaan. ”Sinun 
on parasta siistiä itsesi. Etsi joku lammikko.” Alina 
sai peseydyttyä, ja naiset kiiruhtivat takaisin polkua 
pitkin. ”Hidasta, minulla on outo olo”, Marel 
sanoi ja piteli vatsaansa. Alina tunsi itsensä oudon 
levänneeksi. Kauankohan he olivat nukkuneet?
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Metsässä Alina sai viimein suunsa auki.
”Marel, Ernonista...”
”Mitä hänestä?” Marel ei katsonut 

taakseen.
”Päästä hänet”, Alina käski. Hänen oli oltava 

luja.
”Ei hänessä ole mitään päästämistä.”
”Isoäiti sanoo, että Ernon on lopulta minun”, 

Alina selosti. ”Sinä olet noitunut hänet.”
Marel pysähtyi niin äkisti, että Alina melkein 

törmäsi häneen. Hän kääntyi ympäri kasvot 
kireinä.

”Minä en ole noita. Ernon on itse valinnut 
minut.”

Alina pisti kätensä puukonkahvalle. Marelin 
silmät välähtivät. ”Älä edes yritä.” Hän astui 
eteenpäin ja tarttui Alinan käsivarteen.

”Sinä et ole tappaja, tyttö. Et todellakaan.”
Alina vain tuijotti. Marel otti askeleen 

taaksepäin. Hän pisti kätensä vatsalleen.
”Minä tiedän, mitä teemme”, Marel totesi. 

”Kun pääsemme perille, pidämme pitkän 
keskustelun, kaikki kolme.”

”Olen nähnyt Ernonin ja minun 
tulevaisuuden”, Alina uhmasi. Marel naurahti.

”Muistatko, miksi olemme täällä? Ehkä et 
olekaan niin erehtymätön.”

”Ehkä et itse ole”, Alina töksäytti ja ohitti 
Marelin.

Kaksikko käveli vauhdilla siihen asti, 
kunnes päivä vaipui taas iltaan. Kuin 
yhteisestä sopimuksesta naiset jatkoivat 

matkaa pysähtymättä. Aamupäivällä he saapuivat 
kylälle. Oli aivan hiljaista.

”En pidä tästä”, Marel sanoi. ”Nyt varovasti.”
Naiset olivat juuri astumassa aukiolle, kun he 

kuulivat takaansa murinaa. He kääntyivät hitaasti. 
Naisten edessä seisoi suuri susi kuono kurtussa. 
Alina tapaili puukkoaan, ja suden murina yltyi. 
Oli parasta olla liikkumatta. Alina tunsi kylmän 
hien valuvan selkäänsä pitkin ja haistoi oman 

pelkonsa.
Marel veti puukon esiin. Susi astui lähemmäs. 

Sen hengitys löyhkäsi, ja suupielestä valui kuolaa. 
Alina käänsi päänsä pois. Hän rukoili kaikkia 
tuntemiaan henkiä, että kuolema olisi nopea. 
Samassa susi alkoi läähättää. Se astui taaksepäin, 
vilkaisi ympärilleen ja laukkasi metsään. Peto 
katosi puiden uumeniin. Marel puhalsi kuin olisi 
pidätellyt hengitystään. Hän oli aivan kalpea.

”Alina, meidän on mentävä kylään”, Marel 
sanoi ääni vavisten. ”Pystytkö?” Hiljaa Alina 
nyökkäsi. Puukot käsissään naiset astuivat keskelle 
pääaukiota. 

Kaikkialla oli raadeltuja ruumiita. Alina 
voihkaisi ja pudotti aseensa. Hän vaipui 
polvilleen ja raapi kasvojaan. Alina 

kiljui, kiljui sielunsa pohjasta. Marel itki suoraa 
huutoa. Kyyneleet valuivat pitkin naisten poskia, 
kun he kävivät kylää läpi talo talolta. Vastassa oli 
aina kuolleiden joukko. Alina nojasi talon seinään 
ja antoi ylen. Oksennus oli pelkkää sappinestettä, 
polttavan karvasta.

”Mitä täällä on tapahtunut?” Marel melkein 
sylkäisi sanat suustaan. Hän alkoi ravistaa Alinaa 
hartioista. ”Tämä on sinun syytäsi!”

Alina heilui kuin räsynukke. ”Ei ole, vannon! 
Sinä... sinä ja Ernon...”

Marel lopetti ravistelun. ”Mitä minusta ja 
Ernonista?”

”Te olette aiheuttaneet tämän kaiken 
irstailullanne.” Alina melkein sylkäisi sanat 
suustaan. ”Te olette aiheuttaneet kaiken.”

Marel läimäytti Alinaa poskelle. ”Olet niin 
lapsellinen joskus. Et lainkaan ymmärrä, mitä 
Ernonin ja minun välillä on. Se ei ole pelkkä 
ihastus.”

”Ei minullakaan”, Alina itki. ”Tekisin mitä 
tahansa Ernonin puolesta.”

”Jättäisit hänet rauhaan?” Marel kysyi silmät 
suurina. Alina käänsi katseensa pois.
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”Marel! Alina!” kuului tuttu 
ääni jostain. Naiset katselivat 
ympärilleen. Nurkan takaa 

riensi Ernon, joka sulki Marelin syleilyynsä.
”Mitä täällä on tapahtunut?” Marel kysyi ja 

osoitti ruumiita.
”Kylään hyökkäsi susilauma. Valtavia susia”, 

Ernon jatkoi kiihtyneesti puhuen.
”Veimme ihmiset saarelle. Emme saaneet kaikkia 

turvaan ajoissa. Res jäi suojaamaan pakoa. Hän on 
kuollut”, hän jatkoi kalpeana. Ernon ei katsonut 
kumpaakaan silmiin eikä puhutellut heitä suoraan. 
”Miten teille kävi?” Ernon jatkoi yhä maahan 
tuijottaen. Hänen intonsa oli poissa.

”Hyvin”, Alina valehteli ja yritti halata Ernonia. 
Tämä väisti eleen ja astui lähemmäs Marelia. 
Alinan sydäntä väänsi veitsi.

”Saimme Oraakkelin hereille, mutta emme 
oikein tiedä, mitä hän sanoi”, Marel varasti 
puheenvuoron. ”Meidän on ehkä mentävä sinne 
uudestaan.”

”Tarvitsemme apuanne täällä”, Ernon sanoi. 
”Kaikki eivät ole kuolleita.”

Naiset auttoivat parhaansa mukaan 
haavoittuneiden hoidossa. Vettä 
hakiessaan Alina kurkisti taas kaivoon. 

Hänen kasvonsa olivat karseat. Silmät olivat syvillä 
kuopissaan, hiukset roikkuivat elottomina ja iho 
oli kalpea. Alina pinnisti, mutta minkäänlaista 
näkyä ei tullut.

Koko päivänä Alina ja Marel eivät puhuneet 
toisilleen sanaakaan. 

Myöhemmin Alina näki isoäitinsä 
ruumiin. Hänen polvensa pettivät ja 
hän voihkaisi. Alina huusi Ernonia. 

Tämä juoksi paikalle. Hänen perässään tuli Marel.
”Onko joku hätänä?” Ernon kysyi.
”On... on jotain mitä isoäiti sanoi. Jotain... 

veljestä.”
”Veljestä?”
”Niin, Oraakkelilla oli veli ennen kuin hänestä 

tuli Oraakkeli. Äkkipikainen, mustasukkainen veli 
joka lähti kun ei tullut valituksi kylän päälliköksi. 
Heistä ei koskaan kuultu. Oraakkeli ehkä muutti 
hänet kiveksi.”

”Montako susia oli?” Marel kysyi kalpeana.
”Me laskimme yksitoista”, Ernon vastasi.
”Me otimme sittenkin väärän tien”, Marel 

sanoi hiljaa. ”Oraakkeli on toisella polulla. Nyt on 
mentävä.” Marel pinkaisi juoksuun. Alina sieppasi 
maasta siihen jääneen talikon ja juoksi Marelin 
perään. Ernon seurasi heitä päätään pudistellen.

Nopeasti kolmikko katosi puiden varjoon. 
Tällä kertaa metsä tuntui synkemmältä 
kuin ennen. Marel teki suojelevia 

merkkejä, mutta Alina ei välittänyt. Veli suojelisi 
häntä. Hän oli Herättäjä, joka oli antanut Veljen 
voimat hetkeksi takaisin. Tämä ei antaisi mitään 
pahaa tapahtua hänelle.

Jonkin matkan päästä kuului ulvahdus, ja sitten 
toinen. Marel pysähtyi.

”Ne ovat Veljen koiria”, Alina kuiskasi. ”Eivät ne 
minun kimppuuni käy.”

Alina mietti, miten Marelille ja Ernonille kävisi, 
jos hän lähtisi. Olisiko se niin helppoa?

Oraakkelin luo tarvitaan aina kaksi, Alina 
muisteli. Kuka oli ylimääräinen?

”Kuulkaa, sudet!” Alina huusi. ”Olen Herättäjä. 
Päästäkää meidät menemään.” Metsästä kuului 
kahinaa, sitten oli hiljaista.

Varovasti kyläläiset jatkoivat matkaansa, ja taas 
tuli yö. Vain kuu valaisi heidän polkuaan. 

Lopulta matkalaiset saapuivat polunristeykseen. 
Tällä kertaa matka vei toiseen suuntaan.

Polku kiersi kallion ja saapui lopulta kuruun 
kahden kallion välillä. Metsä oli täällä tuuheampaa 
kuin muualla, mutta linnut eivät laulaneet 
ollenkaan. Paikalla ei ollut edes hyttysiä. Kurussa 
heitä odotti kasa luita. Niiden ympärillä oli 
jäänteet nahka-asusta ja ruosteinen puukko. Luut 
oli asetettu kiviselle paadelle, johon oli karkeasti 
kaiverrettu symboleja, joita kukaan ei osannut 
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lukea.
”Vaatimaton hautaus”, Alina totesi ja koski 

luita. Ne olivat ihmisen, mutta muuta niistä 
ei pystynyt sanomaan. Asu olisi voinut kuulua 
kenelle tahansa, samoin puukko.

”Se on saatava heräämään”, Ernon sanoi.

He kokeilivat koota luurangon, mutta se 
ei auttanut. He valuttivat luille verta, 
mutta Oraakkeli pysyi vaiti. Alina 

alkoi hermostua. Hän pysyi hädin tuskin hereillä.
”Pakkohan tämän on jotenkin toimia”, hän 

kiivaili. ”Emme ole voineet taas erehtyä.” Hän 
potkaisi luurankoa, joka kalisi hiljaa. Marel yritti 
pysäyttää hänet: ”Varo, se hajoaa.” Lopulta Alina 
polkaisi maata ja istui kivelle. Ernon piti kättään 
Marelin olkapäällä. Alina puristi puukonkahvaa 
rystyset valkoisina.

”Mikä tuo ääni oli?” Marel kysyi yllättäen. 
Alinakin kuuli sen. Joku liikkui metsässä. Ernon 
nousi ylös ja sieppasi talikon eteensä. ”Asettukaa 
taakseni älkääkä liikkuko”, Ernon kuiskasi. Naiset 
tekivät työtä käskettyä. Metsästä tuli esiin susia. 
Alina nielaisi. Kuinka he voisivat voittaa ne 
kaikki? Hän tapaili puukkoaan. Sudet lähestyivät 
ja Marel heilutti talikkoa. ”Menkää pois, hukat”, 
hän rukoili. ”Me emme halua mitään pahaa.”

Alina sulki silmänsä. Hänelle tuli sama näky 
kuin kaivolla, Ernon lapsen kanssa. Alina tajusi 
näkevänsä ilman kaivoaan. Sitä ei ollut tapahtunut 
koskaan. Sitten kuvassa näkyi nainen.

Nainen oli Marel, ei hän. Marelilla ja Ernonilla 
oli lapsi! Alinalta pääsi vinkaisu, sitten hän 
kompuroi pystyyn tukien itseään Oraakkeliin. 
Kaikki oli nyt selvää. Alina aukaisi silmänsä. Sudet 
olivat piirittäneet heidät. Niitä oli yksitoista. 
Ernon piteli talikkoa, mutta hänen kätensä 
vapisivat. Hänen vieressään seisoi kalpea Marel 
puukolla aseistautuneena.

”Ernon...” Alina kuiskasi. Ääntä ei 
tullut kunnolla.

”Pysy hiljaa, niin me emme ärsytä 
niitä”, Ernon sanoi siirtämättä katsettaan susista, 
jotka lähestyivät varovasti. Ilman täytti matala 
murina.

”Ernon, sinun on tapettava minut. Siksi 
Oraakkelille pitää mennä aina kaksi. Toinen on 
uhri.”

”Alina, en minä voi”, Ernon vastasi surkeana. 
Talikon pää laski.

”Sitten me kuolemme kaikki. Te...” Alina 
nielaisi: ”...teillä on tulevaisuus edessänne. Olen 
nähnyt sen.” Alina astui lähemmäs ja tarttui talikon 
piikkeihin. Hän nosti ne rintaansa vasten.

”Tee se nopeasti.”
Ernon katseli lähestyviä susia ja Marelia, joka 

istui maassa ja vapisi. Ernon huokaisi ja survaisi 
talikollaan. Viimeiseksi Alina näki, miten luuranko 
liikahti.

***

Lapsi syntyi yhdeksän kuukauden päästä. 
Heti alusta asti oli selvää, että tyttö oli 
taistelija. Se huusi ja potki. Ennen kaikkea 

se imi, imi kuin riivattu. Marel ehtyi välillä, ja 
lapselle syötettiin hevosenmaitoa.

”Se karaisee häntä”, ylpeä isä selitti. ”Hänestä 
tulee vielä suuri johtaja.” Ja kun tuli sen aika, 
vanhemmat eivät epäröineet: tyttö sai nimekseen 
Alina.

© Mixu Lauronen 2013

Mixu Lauronen (s. 1970) on Helsingissä asuva 
oululainen. Lauroselta on julkaistu useita novelleja 

mm. Portissa, Legolasissa, Kultakuoriaisessa ja 
antologioissa. 



USVA 3/201313    

Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat (Stk), Turun 
yliopiston tieteiskulttuurikabinetti (Tutka) ja 
Turun Science Fiction Seura (TSFS) järjestävät 13–
17-vuotiaille nuorille suunnatun science fi ction- ja 
fantasianovellikilpailun Noviisi 2013.

Noviisi on Nova-kirjoituskilpailun nuorempi 
sisarus, joka järjestetään nyt neljättä kertaa. 
Ensimmäisen kerran Noviisi järjestettiin vuonna 
2007, jolloin se oli alueellinen. Vuonna 2009 kisa 
laajeni valtakunnalliseksi.

Kilpailuun haetaan science fi ctioniin tai 
fantasiaan liittyviä novelleja, muutoin aihe on 
vapaa. Novellien on oltava alkuperäisiä ja ennen 
julkaisemattomia niin paperilla kuin verkossa. 
Alkuperäisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä myös 
fanfi cin rajaamista kisan ulkopuolelle. Kisaan 
voi halutessaan ottaa osaa useammalla novellilla. 
Kilpailutekstien kieli on suomi.

Tekstin maksimipituus on 10 000 merkkiä 
(välilyönteineen), mikä vastaa paperilla noin 
viittä sivua tekstiä. Kirjoittamisen helpottamiseksi 
voit käyttää valmista tekstipohjaa. Novellit on 
lähetettävä sähköpostin liitetiedostona 1.9.2013 
keskiyöhön mennessä osoitteeseen noviisikilpailu@
gmail.com. Valitse tiedostomuodoksi rtf tai txt. 
Jos olet epävarma, kysy ohjeita ennen tekstin 
lähettämistä.

Viimevuotisen yleisöpalautteen johdosta 
kisassa ei tänä vuonna edellytetä esimerkiksi 
ylätunnisteiden käytön hallintaa tai tarkkojen 
muotoiluohjeiden noudattamista. Riittää että 
tuomaristo saa tiedoston auki ja teksti on 
luettavaa. Tekstinkäsittelyohjelmien ominaisuudet 
kannattaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 

opetella, sillä siitä on hyötyä myöhemmissä 
kirjoituskilpailukoitoksissa.

Kisan tuomariston muodostavat Noviisi 2013:
ssa sijoittuneet kirjoittajat Julia Elfström, Jonna 
Mäkinen ja Tiina Svensk sekä kirjailijat J. Pekka 
Mäkelä ja Miina Supinen. Kisassa on esiraati, 
joka karsii jatkoon pääsevät novellit tuomaristolle. 
Esiraadin muodostavat Emma Engblom, Pasi 
Karppanen, Anniina Ouramaa ja Leila Paananen.

Palkintoihin on varattu 300 euroa, jonka 
kisan tuomaristo jakaa parhaaksi katsomallaan 
tavalla. Kisaan osallistuneiden kesken arvotaan 
viisi kappaletta Tutkan ja Stk:n julkaisemaa 
Kirjoita kosmos -kirjoittajaopasta sekä viisi STk:
n julkaiseman Kosmoskynä-lehden ja viisi TSFS:
n julkaiseman Spin-lehden tilausta vuodelle 2014. 
Lisäksi viidellekymmenelle kisaan osallistuneelle 
lähetetään lehtien ilmainen näytenumero. 
Muista siis ilmoittaa myös postiosoitteesi tekstiä 
lähettäessäsi.

Voittajat julistetaan loppuvuodesta 2013. 
Kisaan osallistuneet saavat tiedon asiasta siihen 
sähköpostiin, josta ovat kilpailutekstinsä 
lähettäneet. Tämän lisäksi he saavat yleispalautteen, 
jossa käydään läpi kisan teemoja, tekstien 
tavallisimpia kompastuskiviä ja yleisiä 
kirjoitusohjeita. Pidä siis huoli, että sähköpostisi 
pysyy auki. Kisan järjestäjät varaavat oikeuden 
käyttää em. sähköpostiosoitteita toiminnastaan 
tiedottamiseen.

Lisätietoja:
http://noviisikilpailu@blogspot.com

NOVIISI 2013
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Iski tulta Ismaroinen

Juha Jyrkäs

© Dusan Kostic | Dreamstime.com
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Rakas siskoni Terhi!

Kirjoitan tämän kirjeen sinulle 
selvitykseksi viimeaikaisista tapahtumista, sekä 
siitä, mitä tapahtui jokunen tunti sitten; asia, 
jota tullaan käsittelemään selvittämättömänä, 
kauhistuttavana tapauksena, jolle kuitenkin 
siunaantui jokunen silmäpari todistajia. Olen 
sinulle velkaa selityksen. Se koskee sekä tätä 
kammottavaa tulipalotapausta että tutkimuksiani. 
Ja koska et omien velvollisuuksiesi tähden päässyt 
gradunjulkistamistilaisuuteeni, halusin kirjoittaa 
sinulle myös kaiken, mistä olisin halunnut 
kanssasi puhua. Kukaan ei tule enää tämän jälkeen 
näkemään minua tai kuulemaan minusta. Haluan 
kertoa, miksi olen päätynyt tähän surulliseen, 
mutta välttämättömään ratkaisuun. Haluan, että 
pidät sen omana tietonasi; siksi kirjoitan vanhalla 
salakirjoituksellamme, jonka kehittelimme 
ollessamme lapsia, ja jota ei kukaan muu osaa 
lukea. Toivoisin kuitenkin, että lukisit kirjeeni 
ajatuksella muutaman kerran. Ja polttaisit sen. 
Kaikki, mitä tämä selostus pitää sisällään, on 
tarkoitettu vain sinun silmillesi. 

Kuten tiedät, olen toimittajan urani aikana 
kirjoittanut monenlaisia juttuja monenlaisiin 
lehtiin aina arvostetuista aikakauslehdistä 
sanomalehtiin, nettilehtiin, zineihin ja myös 
paikallislehtiin. Olen kirjoittanut artikkeleita, 
haastatteluja, kolumneja, pakinoita, sekä 
monenlaisia arvosteluja niin kulttuurin, musiikin, 
kuvataiteen kuin kirjallisuudenkin saralla. 
Freelancerina minun on joskus ollut pakko 
ottaa tarjouksia vastaan sellaisiltakin lehdiltä, 
joihin en muuten kuuna päivänä kirjoittaisi, kun 
rahatilanteeni on ollut hieman tiukemmalla, eikä 
parempaakaan ole hetkeen ollut näköpiirissä. Juuri 
tästä syystä kirjoitin siihen salatiedelehteen sen 
jutun Norsvikin aavepysäkistä. 

Norsvikin aavepysäkki on kaupunkimme 
ainoa rehellinen aaveasema, josta kerrotaan 
kaupunkitarinoita. Niihin kytketään usein myös 
Hopealuoti-aavebussi, joka joidenkin tarinoiden 

mukaan ajaa hämärinä ja epämääräisinä aikoina 
pysäkin ohi. Eräiden hyytävien kertomusten 
mukaan voi olla kohtalokkaat seuraukset, jos 
todistaa Hopealuodin pysähtyvän Norsvikin 
pysäkille. Sanotaan, että silloin käy kutsu astua 
sisään bussiin - ja sen jälkeen ei tätä onnetonta enää 
kukaan näe. Pysäkistä ja aavebussista kerrotaan 
myös kaikkea muutakin, mutta kyllähän sinä 
ne tarinat tiedät ja olet kirjoittamani juttuni 
lukenut, joten en viitsi tässä kirjeessä paneutua sen 
perusteellisemmin enää siihen. 

Vaikka tarinat ovatkin kaikille tuttuja, minun oli 
lopulta melkoisen vaikea löytää paikasta faktoja. 
Halusin näet luonteeni mukaisesti perustaa juttuni 
silkoille tosiasioille, enkä millekään oletetuille 
huuhaajutuille, jotka monet kyseisen lehden lukijat 
omaksuivat heti silkkana totuutena, ilman sen 
kummempaa kritiikkiä saati epäilystä. Halusin 
selvittää todelliset asiat fi ktion takaa. Sen tiedän, 
että Norsvikin pysäkki rakennettiin joskus 80-
luvun lopulla, kun kaupunki laajeni voimakkaasti 
itään ja Vuokinmäen kaupunginosan ympärille 
tehtiin suuria rakennussuunnitelmia. Iso osa 
näistä valui kuitenkin turhiin ja sen tähden näiden 
suunnittelupöydällä mahtavien, mutta käytännössä 
epäkelpojen rakennushankkeiden ansiosta valmistui 
paljon kaikkea turhaa, esimerkiksi juuri Norsvikin 
pysäkki, jota ei sitten koskaan lopulta kytketty 
osaksi mitään käytössä olevaa bussilinjaa. Onhan 
tuon pysäkin purkamiseksi ollut monia hankkeita, 
mutta aina vain nekin ovat jääneet toteutumatta ja 
siellä se itäänpäin vievän autotien varressa yhäkin 
kummittelee olemassaolollaan. Norsvikin pysäkin 
lähellä on kieltämättä jotain aavemaista. Rautalan 
lentokentän jyly kuuluu sinne vaimeana, ikään 
kuin tukahdutetumpana etäisenä hälynä ja jopa 
itse maantiekin tuntuu häilyvän pysäkillä, kuin 
kangastuksena tai unennäkynä. 

Haastattelin monia ihmisiä, jotka tiesivät kertoa 
jotakin Norsvikin pysäkistä, sekä keräsin kasaan 
kaiken aineiston, mitä siitä on aikaisemmin 
kirjoitettu. Yllätyksekseni pysäkkiin ja aavebussiin 
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liittyvien varmojen tosiasioiden määrä oli lopulta 
niin vähäinen, että suorastaan ihmettelin sen 
ympärille muodostunutta tarinaperinnettä. 
Vain yhden ihmisen tiedetään kadonneen 
pysäkin tienoilla. Muuan metallityömies 
katosi kaksikymmentä vuotta sitten oudoissa 
olosuhteissa lähellä Norsvikiä, eikä hänestä 
sen koommin ole kuultu. Yritin etsiä lisää 
katoamistapauksia, tai mitä tahansa edes sinne 
päinkin menevää faktuaalista todistusaineistoa, 
jotka antaisivat pohjustusta mielikuvituksellisille 
tarinoille Hopealuoti-bussiin nousseista 
kadonneista matkustajista, mutta näitä ei 
löytynyt. Hyvä, ettei minun pitänyt itse keksiä 
loppuja tarinoita saadakseni jutun valmiiksi! 

Huonosta lähdemateriaalista huolimatta 
raapaisin kuitenkin jonkinlaisen sepustuksen, 
johon en koskaan ollut tyytyväinen. Päätoimittaja 
kuitenkin piti siitä, ja se osoittautui lehden 
luetuimmaksi artikkeliksi. Niinpä sain oitis 
uuden jutun tehtäväkseni. Minun piti matkustaa 
Tampereelle haastattelemaan erästä oletettua 
meediota, jolla oli villejä tarinoita kerrottavanaan. 
En olisi halunnut ottaa vastaan juttua, mutta 
koska rahatilanteeni ei ollut sen parempi 
silloinkaan, eikä muutakaan ollut sillä hetkellä 
tarjolla, hyväksyin tarjouksen. Hyppäsin autoni 
rattiin ja päräytin moottoritielle, suuntana 
Tampere. 

Olin hyvä jos kaupungin rajojen ulkopuolelle 
päässyt, kun huomasin sormenpäideni 
kihelmöivän omituisella tavalla. Tilanne 
vaivaannutti minua, joten päätin pysähtyä 
seuraavalle huoltamolle kahville rauhoittuakseni 
hetkisen ajaksi. En kuitenkaan koskaan 
päässyt huoltamolle saakka, kuten varmaan 
muistatkin. Silloin oli todella surkea ajokeli. 
Musta jää, ankara loskasade ja hermojeni 
herpaantuminen aiheuttivat sen, että autoni 
joutui peruuttamattomasti liirtoon ja syöksyi 
vastaantulijoiden kaistalle. Rekka tulla jyristeli 
kohti, eikä aikaa, tilaa, saati mahdollisuutta 

ollut enää millään tavoin välttää törmäystä. Suljin 
silmäni ja varauduin musertumaan kappaleiksi. 

Selvisin kuitenkin hengissä. Vaikka poliisi 
kuulusteli minua useasti sen tiimoilta, en voinut 
antaa mitään muuta selitystä, kuin että menetin 
tajuntani ja heräsin sen jälkeen sohvaltani. Siinä oli 
jotain perusteellisella tavalla järjetöntä. Minun ei 
kerta kaikkiaan olisi pitänyt selvitä siitä hengissä, 
eikä sillä tavalla! Tutkimuksissa kävi ilmi, että 
autoni katto oli repeytynyt järjenvastaisella tavalla 
auki ennen törmäystä, juuri silloin kun tajuni meni 
kankaalle. Ja vaikka autostani ei jäänytkään jäljelle 
mitään, minua ei paikan päältä löydetty ensinkään, 
vaan heräsin jonkin ajan kuluttua kotisohvaltani, 
kuin koko juttu olisi ollut pelkkää pahaa unta vain. 
Mutta on jotain, mitä en kertonut poliisille, ihan 
sen takia, etten silloin pitänyt sitä minään muuna 
kuin vain pelkkänä aistiharhana ja shokkihäiveenä. 
Nimittäin vielä herätessänikin muistin nähneeni 
hämäräperäisesti keltaisen viitan lehahduksen, kun 
auton katto revittiin auki, ja tunteneeni jonkin 
läsnäolon ennen pyörtymistäni. 

Tapaus oli sen verran omituinen ja 
pelottava kokemus, että minun oli 
pakko pitää sen jälkeen kuukausi 

hermolomaa, vaikka rahallisesti se oli kaikkea 
muuta kuin järkevä teko. En kuitenkaan voinut 
muutakaan, sillä mieleni kävi ylikierroksilla, eikä 
mennyt päivääkään, ettenkö olisi pohtinut sitä 
auto-onnettomuutta - ja sitä, mitä siinä oikein 
tapahtuikaan. Olisin varmaan aprikoinut sitä 
vielä pidemmällekin, elleivät postiluukustani 
tipahtaneet maksumuistutukset olisi olleet omiaan 
muistuttamaan minua siitä, että töitäkin oli 
tehtävä. Niinpä ajatutin väkisin ajatukseni taka-
alalle ja kävin tarkastelemaan minulle tulleita 
työtarjouksia. Niitä olikin silloin reippaanlaisesti, 
joten pystyin hyväksymään parhaimmat päältä. 
Jonkin aikaa menikin sitten mukavassa työnteossa 
ja erilaisten hyvin maksettujen lehtijuttujen 
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työstämisessä. 
 Sitten soitit minulle ja puhuimme pitkään 

puhelimessa. Sovimme silloin, että tulisitte 
Mikon kanssa meille kylään heti kun se vain olisi 
mahdollista. Eikä aikaakaan, kun olitte jo tulleet 
tyköni ja olin nopeasti kyhännyt kahvipöydän 
täyteen kaikennäköisiä herkkuja, sekä niitä 
makeisia ja keksejä, joita Mikko niin rakastaa. 
Poikasi on niin vallaton ja hieno ihminen; aina kun 
Mikko puhuu tekemisistään ja selittää havaintojaan 
maailmasta, minusta tuntuu, että hän tarkastelee 
terveellä, objektiivisella ja ennakkoluulottomalla 
tavalla kaikkea kokemaansa. Moni lapsi tekee niin, 
mutta vain harvalla tämä kyky säilyy aikuisikään 
saakka. 

 Muistatko, kun sinulle tuli se pitkä työpuhelu, 
jonka jouduit ottamaan? Menit puhumaan 
makuuhuoneeseeni, ja sillä välin Mikko meinasi 
pudota parvekkeelta. Se oli niin lähellä, ettei hän 
horjahtanut alas kaiteen yli leikkiessään siinä 
pöydän päällä niitä hurjia leikkejään. Onneksi 
olin paikalla, nopea ja onnistuin sieppaamaan 
hänet juuri ennen kuin mitään peruuttamatonta ja 
lopullista oli ehtinyt tapahtua. 

 Se ei itseasiassa mennyt ihan sillä tavoin. En 
kertonut sinulle koko totuutta. Paljastan nyt, 
kuinka siinä oikeasti kävi.

 Mikko leikki niillä leluillaan jotain sotaleikkiä 
siinä pöydän päällä. Huusin avoimesta 
parvekkeenovesta ihan parikin kertaa, että saattaisi 
olla turvallisempaa jatkaa leikkiä esimerkiksi 
lattialla. Mutta hän ei kuullut sanaani, sillä hän oli 
aivan liian tohkeissaan, leikkinsä lumoissa. Ja siinä 
kävi sitten niin, että huomasin hänen imitoivan 
jotain suurta räjähdystä, levittävän kätensä voimalla 
ilmaan ja heilahtavan äkkiä taaksepäin. Painovoima 
otti omansa ja hän kallistui pöydältä kaiteen yli. 
Huomasin tämän, syöksyin kohti parvekkeen ovea 
- mutta minä en ehtinyt ajoissa. 

 Heittäydyin maahan parvekkeen kaiteen eteen, 
pitelin käsiäni kasvoillani, aukaisin ne ja hengitin 
kiivaasti. Yritin prosessoida mielessäni, mitä oli 

juuri tapahtunut. Käsiäni kuumotti kuin olisin 
pitänyt niitä tulikuuman hellanlevyn päällä. Jopa 
kiivas hengitykseni tuntui suussani siltä, kuin 
olisin hengittänyt sulaa tulta. Vapisin. En tiennyt, 
mitä minun olisi pitänyt tehdä - enkä sitä, kuinka 
selittäisin tämän sinulle. Yritin huutaa, mutta kieli 
tarttui kitalakeeni, enkä saanut suustani muuta kuin 
säälittävän pienen pihahduksen. 

 Silloin näin, kuinka keltainen olento nousi 
pystysuorassa parvekkeen takaa, Mikkoa kantaen. 
Hän laski Mikon siihen pöydälle, puhui jotakin 
rauhallisella äänellä, katsoi ympärilleen ja huomasi 
minut. Ehdin havaita vain selkeät ihmiskasvot, 
sekä keltaisen viitan heilahduksen. Olento kääntyi 
nopeammin kuin silmäni ehtivät havaita ja oli 
kadonnut, kuin olisi lentänyt valonnopeudella 
laskevaa aurinkoa kohti. Seuraavaksi tajusin, kun 
Mikko ryntäsi nyyhkyttäen syliini. Rauhoittelin 
häntä ja sanoin, ettei mitään hätää. Mikko pyysi 
minua kertomaan sinulle, että hän oli pudonnut 
parvekkeelta, ja että minä sain hänet viime tipassa 
kiinni. Äiti ei saa tietää, että Ismaroinen pelasti 
minut, Mikko sanoi minulle. 

 En ehtinyt vastata mitään, sillä juuri sillä 
hetkellä sinä sait puhelusi päätökseen ja tulit 
makuuhuoneestani takaisin olohuoneeseen. 
Mikko ryntäsi syliisi ja kertoi tapahtuneen niin, 
että minä olin saanut hänet kiinni juuri ennen 
kuin hän meinasi pudota parvekkeelta. En voinut 
muuta kuin myöntyä. Olin vielä koko oudon 
tilanteen typerryttämä, enkä tiennyt itsekään, että 
mitä hittoa siinä oikein tapahtui. Sekä minä että 
Mikko todistimme jotain ainutlaatuista ja jotain 
mitä emme osanneet sanoin kuvata. Ja luulisi 
Mikon luonteen tuntien, että hän olisi kiivaasti 
halunnut kertoa kokemastaa. Hän tiesi, että minä 
näin saman, minkä hänkin. Tiesin, että hän olisi 
varma, että häntä uskottaisiin paremmin, jos 
voisin vahvistaa hänen kertomuksensa. Mutta sen 
sijaan hän pyysi itku kurkussa minua kertomaan 
peitekertomuksen - ja lipsautti ohessa salaperäisen 
nimen, Ismaroinen. Siinä oli jotain todella outoa. 
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Kun olitte Mikon kanssa lähteneet, aloin 
toden teolla ottaa selvää, mitä kätkeytyi nimen 
Ismaroinen taakse. Hyvin nopeasti minulle 
selvisi, että Ismaroinen mainitaan Suomen kansan 
vanhoissa jumalrunoissa. Tulen synty on taivaassa, 
josta sen iskee Ismaroinen, jonka toisintonimiä 
ovat Illamoinen, Ilmamoinen, Ilman rinta tai 
- kuten suurin osa suomalaisista hahmon tuntee 
- Ilmarinen. Tämä tieto ei kuitenkaan vielä tehnyt 
minua hullua hurskaammaksi. Mitä tekemistä 
muinaissuomalaisella jumalolennolla on sen 
kanssa, mitä minä ja Mikko juuri todistimme? 

 Omistauduin usean viikon ajan Ismaroista 
koskeviin omiin tutkimuksiini, joita tein aina kun 
maksettujen juttujen tekemiseltäni ehdin. Selasin 
kaikki kansanperinnettä ja vanhoja uskomuksia 
käsittelevät kirjat kirjastosta. Kävin useaan 
otteeseen kansanrunousarkistoissa tutkimassa 
alkuperäisiä kokoelmia. Katsoin kaiken, mitä 
internetissä oli aiheesta kirjoitettu. Luin alan 
julkaisuja ja tein useita vierailuja yliopistoihin 
ja haastattelin alan professoreita ja tutkijoita. 
Tuloksetta. Sitten yritin tutkia asiaa hieman 
vaihtoehtoisemmasta tulokulmasta, mutta en silti 
päässyt yhtään sen pidemmälle tutkimuksissani. 
Kiroilin tuskastuneesta turhautumisesta. Minua 
vaivasi tämä asia, koska jo toistamiseen lyhyen 
ajan sisällä olin kokenut jotakin, mikä loukkasi 
tervettä järkeä. Ja Ismaroinen oli ainut vihje, jonka 
olin saanut. Mutta oliko se ollut sittenkään oikea 
vihje? Olinko lähtenytkin etsimään vastauksia 
ihan väärästä suunnasta?

 Olisin saattanut olla vielä ties kuinka pitkän 
aikaa minua riivanneen arvoituksen äärillä, ellei 
sattuma olisi puuttunut peliin. Olin kirjamessuilla 
haastattelemassa erästä nuorehkoa esikoiskirjailijaa 
ja kun sain työni tehtyä, lähdin tallustelemaan 
eri kustantamojen kojuille katsoakseni, 
mitä oli tarjolla. Kuin sattumalta huomasin 
kustantamo L:n kojulla ison sarjakuvakirjan, 
jonka nimi kirkui kissankokoisilla salamoivilla 

kirjaimilla: “Ismaroinen”. Alla luki pienemmällä 
tekstillä: “Kootut kertomukset 1992-2012”. En 
miettinyt sen pidemmälle, vaan ostin kyseisen 
sarjakuvajärkäleen ja ryntäsin oikopäätä kotiin 
lukemaan sitä. 

 “Ismaroinen” osoittautui kokoelmaksi 
sarjakuvapiirtäjä Pekka Vornasen sarjakuvista, joita 
tämä oli julkaissut lähinnä sarjakuvaharrastajien 
pienlehdissä, omakustanteina ja parhaimmillaan 
Suomen tunnetuimmissa science fi ctioniin 
keskittyneissä lehdissä. Tarinoiden päähenkilönä 
oli suomalainen supersankari Ismaroinen, jolla 
oli kokokeltainen asu, keltainen viitta, salamoivat 
silmät ja aseenaan kirveenkaltainen vasara, joka 
ei ollut niinkään Th orin vasaran näköinen, 
vaan muistutti pikemminkin ihan kotoista 
varianttiamme, Ukonvasaraa. Ismaroinen oli 
muuten tavallinen suomalainen työtä tekevä mies, 
mutta kun pahan voimat pääsivät valloilleen, 
muinaisen jumalan, Ismaroisen henki asettui 
mieheen ja muutti hänet supersankariksi, joka 
pystyi lentämään taivaan halki lähes ajatuksen 
nopeudella ja pirstomaan kivimuurejakin 
Ukonvasarallaan pieneksi murskeeksi. Ismaroisella 
oli lähes rajoittamattomat voimat, joka teki hänet 
ylivertaiseksi muiden supersankareiden joukossa. 
Ismaroinen oli aina heikkojen, apua tarvitsevien 
ja pienten puolella. Eikä niin tukalaa tilannetta 
ollutkaan, etteikö Ismaroinen olisi siitä selvinnyt. 

 Luettuani sarjakuvat ajan kanssa olin häkeltynyt 
ja järkyttynyt. En voinut uskoa, mitä olin juuri 
lukenut. Kaikki oli vähän liiankin yhdenmukaista 
ollakseen totta. Jos joku olisi pystynyt lentämään 
ilmassa ajatuksensa voimalla, repimään autoni 
katon irti, pelastamaan minut autostani ja sitten 
sujahtamaan valonnopeudella kotini eteen ja 
viemään minut sohvalleni nukkumaan, niin se 
olisi ollut Ismaroinen. Jos joku olisi kyennyt 
nappaamaan putoavan Mikon parvekkeelta, 
tuomaan takaisin ja katoamaan yhdessä väläyksessä, 
se olisi ollut Ismaroinen. Ja eikö minulla ollutkin 
muistikuva keltaisen viitan vilahduksesta, kun 
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pelastuin autostani? Ja eikö Mikon pelastaneella 
olennolla ollutkin keltaiset vaatteet ja keltainen 
viitta? Ja kun oikein pinnistin muistiani, tajusin, 
että sillä samalla olennolla oli myös salamoivat, 
sädehtivät silmätkin. 

 Siltä istumalta otin yhteyttä toimittajatuttuihini 
ja onnistuin järjestämään itselleni 
haastattelutuokion Ismaroisen luoneen Pekka 
Vornasen kanssa. Tarjosin haastattelua myös 
muutamallekin lehdelle, ja jokainen suostui. 
Valitsin tietysti eniten maksaneen lehden, sillä 
Vornanen ja Ismaroinen olivat nyt kirjamessujen 
jälkeen kovastikin tapetilla; sitä aikaisemmin 
vain science fi ction -piirit ja fanaattisimmat 
sarjakuvaharrastajat olivat julkaisseet Vornasen 
haastatteluja. Olin osunut oikeaan saumaan 
ehdotukseni kanssa, ja saanut yhtenä ensimmäisten 
joukossa sovittua ensimmäisen Vornasen 
haastattelun isolle lehdelle. Kiitin siitä onneani. 

 Haastattelu osoittautui erittäin 
mielenkiintoiseksi ja itse Pekka Vornanen oli 
hauska ja huumorintajuinen mies, joka vastasi 
mielellään ja perusteellisesti kiperimpiinkin 
kysymyksiini. Hän kertoi saaneensa idean 
suomalaiseen supersankariin ihan ajatuksesta, 
että miksei suomalaista mytologiaa voisi käyttää 
supersankarisarjakuvissa. Onhan esimerkiksi 
amerikkalaisissa sarjakuvissa hyödynnetty ihan 
skandinaavistakin tarustoa. Ja melko pian sen 
jälkeen hän oli kuullut juopuneelta ystävältään 
kummallisen höpötyksen, jonka mukaan keltainen 
salamakatseinen olento oli estänyt häntä jäämästä 
auton alle. Vornanen kertoi yhdistäneensä nämä 
ideat ja luoneensa sen perusteella Ismaroisen. Ja jo 
samana vuonna, 1992, oli nähnyt päivänvalonsa 
ensimmäinen tarina Ismaroisesta. 

 Vielä tässä vaiheessa Ismaroinen ei kantanut 
Ukonvasaraa ja muutenkin näyttäytyi vain 
ihan muutamassa kuvassa, niissäkin varjojen 
pimentämänä ja hieman etäisenä hahmona. 
Tarina julkaistiin eräässä pienen piirin 

kustantamassa lehdessä, joita painettiin vain hyvin 
vähälukuinen määrä. Se levitti kuitenkin hahmon 
tunnettavuutta. Ja siitä pitäen Vornanen kertoi 
saaneensa ensimmäiset fanipostinsa. Moni kertoi 
kuulleensa vastaavanlaisia kertomuksia keltaisesta 
ihmisennäköisestä olennosta, jotka moni yhdisti 
silloin vallalla olleisiin tarinoihin avaruusolennoista. 
Mutta eräässä näistä kertomuksista tuo olento 
oli pelastanut miehen sortuneesta louhoksesta 
käyttäen vasaramaista asetta ja pirstoen kiviä 
tieltään kuin se olisi ollut lasten leikkiä. Se oli 
tuntunut Vornaselta hyvältä idealta ja hän oli 
seuraavassa kertomuksessaan esitellyt Ismaroisen ja 
Ukonvasaran. 

Vornanen itse naureskeli, että moni varmaankin 
keksi tahallaan nämä jutut päästään, mutta hän itse 
otti vapauden käyttää niitä tarinoidensa aineksina. 
Ja niin hahmolle oli pikku hiljaa ruvennut 
kertymään kulttitunnettavuutta. Ja vasta nyt 
kaikki Ismarois-kertomukset näkivät päivänvalonsa 
kokonaisen sarjakuvakirjan muodossa. Kustantaja 
oli väläytellyt  kuulemma myös mahdollisuutta 
ihan albumisarjasta, jos kokoelma menestyisi, kuten 
sitten kävikin. 

 Aloin tuntea hyytävää kihelmöintiä selkäpiissäni. 
Pyysin Vornaselta valokopioita noista fanikirjeistä, 
jos se vain suinkin olisi mahdollista. Selitin 
tarvitsevani niitä tutkimuksiini, jotka keskittyivät 
Ismaroinen-hahmon ympärille. Vornanen suostui 
auliisti. Kiitin häntä haastattelusta. 

Juttuni myötä kirjoitin myös pari muutakin 
Vornasta ja Ismaroista käsittelevää artikkelia, 

joiden tiimoilta palkkani nousi ja aloin saada 
hyviä työtarjouksia. Samalla ilmoitin myös 
yliopistolle, että päätin viimeinkin jatkaa graduni 
viimeistelyä, joka oli jo jonkin aikaa levännyt 
laakereillaan. Minulla on uusi aihe, ilmoitin. 
Esitin tutkimussuunnitelmani laitoksella ja se 
hyväksyttiin. Niinpä järjestin itselleni muutaman 
kuukauden aikaa voidakseni täyspäiväisesti 
keskittyä graduni tekemiseen. Sain siihen myös 
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huomattavan summan apurahaa, joka mahdollisti 
vaatimattomat elinkustannukseni. 

 Gradussani vertailin Ismaroinen-jumalan 
ja Ismaroinen-supersankarin yhtäläisyyksiä, 
peilaten niillä toisiaan. Muualla Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa oli tehty vastaavia tutkimuksia 
supersankareista ja niiden yhtymäkohdista 
kreikkalaiseen, judeo-kristilliseen, germaaniseen ja 
skandinaaviseen mytologiaan, mutta suomalainen 
sankaritarusto oli vielä täysin neitseellinen; tiesin 
olevani hyvillä jäljillä. Kirjoitin gradua puuskassa 
ja se tuntuikin valmistuvan kuin itsestään. Tiesin 
saavani siitä hyvän loppuarvosanan, ja tiesin, että 
tällä tavoin lopulta valmistuisin maisteriksi. 

Mutta salassa haastattelin niitä fanikirjeiden 
lähettäjiä, jotka olivat lähettäneet postia Pekka 
Vornaselle. Minulle selvisi, että useat heistä olivat 
ihan tosissaan ja vannoivat vielä useiden vuosien 
jälkeenkin nähneensä keltaisen olennon, jolla 
oli kallioita murskaava vasara ja tulinen katse. 
Tapa, jolla he selittivät asian, osoitti, etteivät he 
voineet valehdella. Olin tehnyt toimittajantyötä 
opiskeluni ohella jo niin kauan, että erotin 
valehtelijan heti sellaisen tavatessani. Mutta 
tottakai selvitin varmuuden vuoksi vielä arkistoista 
näitä oletettuja tapauksia, joista nämä ihmiset 
kertoivat. Kaikille löytyi joku uutinen tai joku 
vahvistus, ja monessa niistä oli havaittavissa 
sellaisia piirteitä, että kukaan silminnäkijä ei 
oikein osannut kuvailla, mitä oikein oli kussakin 
tapauksessa todella tapahtunut. Minulla alkoi olla 
todella hyiset aavistukset koko hommasta. Vaikka 
näennäisesti teinkin puuskassa graduani, pengoin 
todellisuudessa tarinoita tarinoiden takana. Kuka 
tai mikä todella oli tämä Ismaroiseksi kutsuttu 
keltapukuinen, keltaviittainen hahmo, jolla oli 
vuoria murskaava vasara?

 Sain graduni päätökseen nopeammin kuin 
osasin aavistaakaan. Mutta lähetettyäni viimeisen 
vedoksen eteenpäin tunsin silti pelkkää tyhjyyttä, 
enkä osannut iloita tekemästäni työstä. Vaelsin 
päivittäin useita tunteja Kalliolan mustissa 
metsissä ja Vuokinsaaren ilottomilla rannoilla 

miettien arvoitusta. Ensimmäistä kertaa pelkäsin 
todella, mitä saattaisin löytää. Olin selittämättömän 
asian äärellä, jota ei ihmismieli kykene sanoiksi 
pukemaan. Siihen asti olin aina uskonut, että 
jokaiselle asialle, jopa niille uskomattomiltakin 
tuntuville, löytyy joku tieteellinen selitys. Enää en 
ollut ihan niinkään varma. Mitä enemmän ajattelin 
Ismaroisen arvoitusta, sitä ahdistavammalta 
minusta alkoi tuntua. 

 Kävelin synkeissä mietteissäni Aittapurontien 
ylitse metsään ja siellä suunnistin ilman sen 
ihmeellisempää suunnitelmaa junarataa kohti. 
Tiesin, että junaradan ylitys siitä kohtaa oli 
suunnattoman vaarallista, mutta lienen ollut 
niin ajatuksissani, etten välittänyt mokomasta. 
Ja niin siinä sitten kävi, että liukastuin kiskoille 
ja löin jalkani. Kuulin lähestyvän junan tulevan. 
Jalkani kramppasi ja veti suonta. Hermostuin. 
Tiesin, etten selviäisi iskusta. Saatoin vain tuijottaa 
lähestyvän veturin etuvaloja, jotka etenivät 
huumaavalla vauhdilla eteenpäin. Ja vaikka minun 
oli ollut aikaisemmin kylmä, minun oli yhtäkkiä 
hirvittävän kuuma. Tärisin ja tunsin kuumuuden 
kaikkialla minussa. Suljin silmäni ja valmistauduin 
kuolemaan. 

 Sillä hetkellä jokin singahti minun ja junan 
väliin ja iski hirvittävän iskun suoraan kiskoille. 
Hetkessä maa aukeni, kiskot napsahtivat katki ja 
siihen kohtaan, missä oli vielä hetki sitten ollut 
rautatie, vavahti suuri ja syvä railo. Junan valoja 
vasten erottui suunnaton Ukonvasaran varjo. Sitten 
juna jarrutti kirskuen ja vonkuen. Se ehtisi jarruttaa 
juuri ja juuri ennen iskeytymistään railoon. 
Jotenkin tajusin, että näin tässä oli järkeä. Railon ja 
iskun juna kyllä huomaa ajoissa, mutta ei yksinäistä 
kiskoilla makaavaa miestä. 

 Sitten tuuli heilahti ylitseni ja olin ilmassa. 
Näin Aittapuron, Vuokinmäen ja Norsvikin 
kaupunginosat selkeästi ilmassa. Oli jo 
hämärä, joten kaikki näytti hyvin salaperäiseltä 
ja ihmeelliseltä. Ja sitten yhtäkkiä tunsin 
suunnattoman vapauden. Minua ei enää 
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pelottanut. Minua ei enää pelottanut se olento, 
joka kantoi minut noiden synkkien metsien, 
rosoisten lähiöiden ja surumielisten rantojen 
poikki hetkessä kotiini. Minut laskettiin kotitaloni 
eteen ja silloin näin hänet ensimmäistä kertaa 
oikein kunnolla. Roteva mies, keltainen puku, 
keltainen viitta, mahtava Ukonvasara ja loimuavat 
terävät silmät. Ismaroinen. Kiitin häntä kovasti 
pelastamisestani ja kohteliaana miehenä pyysin 
häntä sisälle kotiini kahville!

 Minun ei tarvinnut edes kysyä mitään, sillä 
Ismaroinen kertoi minulle. Hän sanoi palkitsevansa 
minut, koska olin tehnyt perusteellista työtä ja 
edennyt omin avuin niin pitkälle arvoituksessa 
kuin vain itse kykenin. Hän halusi kertoa minulle 
loputkin ja avata salaperäisyyden oven sanojensa 
avaimilla. 

Hän oli kerran ollut ihminen, mutta sitten 
hän oli huomannut omaavansa uusia kykyjä. 
Jotakin kammottavaa oli tapahtunut. Jotakin 
sellaista, että hän ei enää kyennyt palaamaan 
takaisin siihen elämään, jossa oli aiemmin elänyt. 
Sillä hänestä oli tullut enemmän kuin ihminen. 
Hän oli löytänyt oven kahden maailman väliltä 
ja ylittänyt rajan. Toisella puolen oli kaupunki; 
kiiltävä, tulikupolein ja suunnattomin ihmein 
varustettu kaupunki, unenomaisen kauneuden, 
musiikin ja uljaan kukoistuksen kaupunki. Siellä 
saattoi vaeltaa ihmisiän ja silti nähdä vain osan 
kaupungin ihanasta loistosta. Sillä on monia eri 
nimiä eri ihmisten kielissä, yhtä paljon kuin tähtiä 
taivaalla. Ismaroinen nimitti kaupunkia Kultalaksi, 
koska se sopi hänestä sille parhaiten. Ismaroinen 
asettui asumaan Kultalaan. Siellä hänen oli hyvä 
olla, sillä siellä kaikki olivat hänenkaltaisiaan 
olentoja: ihmisiä, joilla oli hyvin eriskummallisia, 
yliluonnollisia ja kauhistuttavia voimia.

Hänenkaltaisiaan olentoja on aina ollut 
olemassa. Kaukaisessa muinaisuudessa tähtien 
takaa tulleet muukalaiset tekivät kammottavia 
ja kuvottavia kokeita esi-isillämme. Sen 
seurauksina syntyi ihmisiä, joiden voimat 
rikkoivat luonnonlakeja. Näitä voimia tarvittiin 

muinaisaikoina, sillä eräässä silmittömässä 
taistelussa, josta on vieläkin muistumia 
ihmiskunnan vanhimmissa tarustoissa, ihmiset 
löivät älykkäät hirviömäiset, käärmemäiset 
olennot, sekä näiden liskomaiset liittolaiset. Sillä 
ihmiskunnan aamuhämärässä maa oli vielä täynnä 
kammottavia olentoja ja sellaisia kauhuja, joista 
kukaan ei enää voisi edes uneksiakaan. Rotumme 
selvisi noista ajoista ja ylimaallisten sotien rajuista 
kurimuksista niillä suunnattomilla voimillaan, 
jotka ulkoavaruuden kaukaiset olennot olivat 
heihin istuttaneet iljettävien kokeidensa tuloksena. 
Lopulta nämä kaukaisuuden epäinhimilliset 
oliot tajusivat erheensä ja tuhosivat maailmoja 
hävittävillä aseillaan suurimman osan luomistaan 
superihmisistä. Ihmiskunta taantui jälleen 
kivikauden upottavaan suohon, josta nouseminen 
kestäisi taas tuhansia vuosia. Olennot katosivat 
mantereiden kokoisilla tukialuksillaan galaksien 
takana sijaitsevaan kotimaailmaansa ja ihmiskunta 
aloitti jälleen hitaan kapuamisensa kohti sivistystä. 

 Mutta osa superihmisistä selvisi. Ja niin he 
siittivät geenejään eteenpäin. Entisinä aikoina nämä 
elämää suuremmat hahmot nauttivat arvostusta, 
sillä heidän voimansa meni silloin tarujen ja 
legendojen, hurjien jumaltarujen piikkiin. Mutta 
sitten tavallinen kansa alkoi pelätä heitä - ja lopulta 
vihata. Superihmisten täytyi opetella kätkemään 
lahjansa ja sulautumaan normaalien ihmisten 
joukkoon. Mutta kun ihminen kehittyi, keksi 
ruudin, höyrykoneen ja rautatien, oli superihmisten 
enää todella vaikea pysyä piilossa. 

 Kaikki kulminoitui siihen kun eräs tiedemies 
löysi kuolemaa tekevän superihmisen, joka oli 
pysynyt hengissä vain kosmisten voimiensa ansiosta. 
Tiedemies ryösti hautausmailta ruumiinosia, liitti 
ne superihmiseen ja parsi tämän kasaan monien eri 
ihmisten osista. Olento jäi henkiin ja sai voimansa 
takaisin, mutta menetti järkensä. Tämä joutui 
opettelemaan kaiken alusta alkaen uudestaan. 
Ihmiset pelkäsivät tätä olentoa ja jahtasivat sitä aina 
kaukaiselle Jäämerelle saakka. Tietänet tarinan, olet 
varmasti kuullut sen aikaisemminkin. Mutta se ei 
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loppunut vielä siihen! 
Olento nimittäin ei kuollut jäälakeuksille, vaan 

Jäämerellä hän eksytti takaa-ajajansa ja pakeni 
monien vaiheiden kautta Suomen Lappiin. 
Lapissa häntä kuunteli vain yksi saamelainen 
noaidi, joka oivalsi asian tolan ja neuvoi 
olentoa kulkemaan eräälle kaukaiselle pyhälle 
tunturille. Siellä olento pääsi rajan yli ja perusti 
Kultalan kaupungin. Voimillaan olento rakensi 
kaupungin yhdessä ainoassa yössä ja yhdessä 
ainoassa päivässä. Ja siitä lähtien Kultala on ollut 
superihmisten turvapaikka tavallisilta ihmisiltä. 

Tästä on jo reilusti yli sata vuotta, mutta 
Kultalassa aika ei mene samaan tahtiin täkäläisen 
ajan kanssa. Kultalassa varsinaista aikaa ei ole. Tai 
ainakaan sitä ei tunneta siellä siinä merkityksessä 
kuin missä se täällä tunnetaan. Kultalassa 
ei ole mennyttä, eikä tulevaa, siellä on vain 
nykyhetki. Menneet asiat ja muistot tuntuvat 
aina tapahtuneen eilispäivänä ja kaukaisenkin 
tulevaisuuden asiat voi aistia ja muistaa kuin 
huomisen. Ismaroinen kertoi ensiksi pelastaneensa 
Mikon, se oli yksi hänen ensimmäisiä vierailujaan 
ihmisten maailmassa rajanylityksen jälkeen. Siksi 
hän oli silloin niin varomaton ja antoi minun 
nähdä hänet. Se kun hän pelasti minut siltä 
autokolarilta, tapahtui hänen mukaansa paljon 
myöhemmin. Ainoa raja ihmisten ajalla laskettuna 
on se, että superihminen ei voi tulla sitä hetkeä 
kauemmas ajassa kuin missä on itse ensin ylittänyt 
kuilun ja asettunut Kultalaan. Tulevaisuuteen 
superihminen voi sen sijaan mennä vaikka 
kuinka kauas. Ismaroinen oli arvoituksellinen 
tulevaisuuden suhteen, eikä suostunut siitä 
minulle kertomaan. 

Sillä kukaan superihminen ei voi täysin 
katkaista siteitään siihen maailmaan, josta he 
ovat alun pitäen peräisin. Superihminen näkee 
ennalta Kultalassa, että hänen täytyy tehdä 
vierailu meidän maailmaamme. Ja hän vain tietää, 
miten tänne palataan, mitä täällä tehdään ja koska 
palataan takaisin. Se on asia, jota Ismaroinenkaan 

ei osannut selittää. He eivät pyyteettömästi pelasta 
ihmisiä tai paranna maailmaa, heidän vain pitää 
tehdä niin. Ja kaikki superihmiset eivät suinkaan 
ole hyvänsuopia tavallisia ihmisiä kohtaan. Osa 
heistä voi olla hyvinkin julmia ja väkivaltaisia. 
Ihmisten suvaitsemattomuuden muisto ei koskaan 
unohdu superihmisten mielestä. 

 Superihmistenkin keskuudessa on suurta 
vaihtelua. Osa syntyy yliluonnollisina olentoina, 
osa saa voimansa puberteetti-ikäisenä, osa 
aikuisiällä ja osa vasta eläkepäivillään. Ismaroinen 
kertoi itse olleensa tavallinen suomalainen työmies, 
kunnes hän havaitsi voimansa ja jotain kauheaa 
tapahtui. Kun hän pääsi Kultalaan, hän oppi siellä 
hallitsemaan kykyjään ja oppi todelliset taitonsa. 
Ensi töikseen hän otti itselleen superihmisnimen, 
kansallisen alkuperänsä ja entisen ammattinsa 
perusteella. Ja hän ei ole ainut. Kultalassa on 
lukematon määrä superihmisiä, pelastuneita sieluja 
kaikista maailman kolkista ja kaikista kulttuureista. 
Sain aavistuksen siitä, että monet supersankareista 
kertovat sarjakuvat saattavat Ismaroisen tavoin 
perustua ainakin osin oikeisiin superihmisiin. Sillä 
mitä suurimmankin valheen keskellä on aina ripaus 
totta. 

 Kerrottuaan kaiken tämän minulle Ismaroinen 
teki lähtöä, sillä hänen piti palata takaisin 
Kultalaan. Voisin kertoa kaiken medialle, 
vapaasti, hän sanoi. Mutta uskoisiko kukaan 
minua? Ja tekisikö se hyvää mainetta juuri 
valmistuvalle gradulleni? Ihmiset ovat sokeita ja 
kieltäytyvät uskomasta sellaisiakin asioita, jotka 
ovat ihan heidän silmiensä edessä. Ja jos joku 
väittää muuta, tälle nauretaan ja tämä menettää 
uskottavuutensa yhteisön silmissä. Ihminen on 
monimutkainen olento. Jos ihminen ei kyennyt 
ymmärtämään superihmistä, onko mitään takeita, 
että ihminen ymmärtäisi edes toista kaltaistaan? 
Tiesin sanomattakin, että Ismaroisen ja Kultalan 
salaisuus pysyisi turvassa, vaikka kertoisin kaiken 
Pekka Vornaselle ja hän käyttäisi kaikki ainekset 
sellaisenaan sarjakuvissaan. Se menisi viihteenä, 
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eikä kukaan ihmettelisi mitään. Vaikka tiedän, että 
kyllä osa pääsisi oikeille jäljille, kun kerta minäkin 
pääsin. 

Kun lopulta koittivat 
gradunjulkistamisjuhlani, en ollut 
onnellinen, vaikka minun olisi pitänyt 

olla. Elämä tuntui turhalta ja tarkoituksettomalta. 
Kaikki ympärillä olevat ihmiset vaikuttivat 
valehtelijoilta ja vehkeilijöiltä; viiniä ryystäviä, 
typeriä lampaita, jotka eivät tajua edes omaa 
elämäänsä, mutta yrittävät esittää luomakunnan 
kruunua. Ihminen ponnistelee, tekee töitä, 
hikoilee, juhlii, rakastelee - ja miksi? Vain 
päästäkseen haudan lepoon! Ahdistuin lopulta 
siihen jatkuvaan maljannostoon ja juhlimiseen. 
Menin kapakan syövereistä ulkoilmaan 
puhdistamaan ajatuksiani. Aivoni humisivat. 

 Mietin kaikkea, mitä Ismaroinen minulle kertoi. 
Hänen kasvonsa olivat yhä silmieni edessä. Niissä 
oli jotain hämärästi tuttua, mutta en osannut 
tunnistaa, missä olin nähnyt ne aikaisemmin. 
Ajattelin Kultalaa, rauhan valtakuntaa, jossa 
olisi hyvä olla. Kaipuu sinne syttyi minussa niin 
silmittömäksi, että miltei pakahduin itkuun siinä 
syvimmässä humalan tilassani. En kestänyt enää 
tätä valheellisten ihmisten maailmaa. 

 Olin päihtyneenä harhautunut eräälle 
sivukadulle, jossa oli meneillään oikein kunnon 
tappelu. Kuusi rotevannäköistä, hyväkuntoista 
nuortamiestä pieksivät ja potkivat maahan 
iskemäänsä miestä. Avuton uhri otti vastaan 
iskuja pesäpallomailasta, kettingistä ja kovien 
maihareiden potkuista. Eräs heistä hyppäsi miehen 
pään päälle. Se oli minulle liikaa!

 Sormenpäitäni alkoi kihelmöidä. Astuin esille ja 
huusin kovaan ääneen jättämään miehen rauhaan. 
Käsivarsiani kuumotti kuin olisin pitänyt niitä 
nuotion päällä. He käskivät minun poistua paikalta 
ja uhosivat. Olin täynnä suurta vihaa ja asuin 

rivakasti heitä lähemmäs. Vapisin. He hylkäsivät 
uhrinsa, kohottivat aseensa ja ryntäsivät minua 
kohti. Suuni tuntui kuumalta kuin siellä olisi tulta. 
Minun tuli hirvittävän kuuma. Tärisin. 

 Ja sitten seurasi teurastus - julma ja kuvottava!
 Iskin ensimmäistä miestä päähän, jolloin tämän 

pääkallo syttyi raivoaviin liekkeihin. Karjahdukseni 
sytytti kahden lähimmän miehen vaatteet tuleen. 
Kuristin seuraavaksi lähinnä ollutta miestä; 
hänen kurkkunsa mustui ja hän paloi mustaksi 
nahistuneeksi palaksi ihmisjätettä. Toiseksi viimeistä 
iskin nyrkillä niin, että tulipunaiset liekit iskivät 
suoraan suuhun ja tulivat takaraivosta palaneiden 
jäännösten mukana ulos. Viimeinen miehistä 
juoksi karkuun. Minun ei tarvinnut kuin osoittaa 
häntä sormellani ja hän roihahti yhdeksi kiljuvaksi 
tulisoihduksi. 

 Ja kaikkialla ympärilläni paloi! 
 Muistatko, Terhi, kun olimme pieniä 

ja kirjoitimme toisillemme kirjeitä omalla 
salakirjoituksellamme, samalla, jolla tämäkin kirje 
on laadittu? Eikö silloin kerran sattunutkin niin, 
että kerran kun suutuin sinulle, sinun mekkosi 
syttyi tuleen? Sinulla oli toki tulitikkuja käsissäsi, 
mutta en nähnyt, että olisit oikeasti leikkinyt niillä, 
vaikka vanhempamme niin väittivät. Ja eikö kerran 
kuumana kesänä naapurimme pihassa koirankoppi 
syttynyt tuleen, kun pelkäsin naapurin koiraa? Entä 
tiedätkö todella, mitä mahtoi tapahtua silloin kun 
talomme paloi, vanhempamme kuolivat ja jäimme 
orvoiksi? Minä olin edellisenä päivänä saanut 
remmiä, kun olin kiukutellut! Sijaisperheissämme 
minua on aina sanottu pyromaaniksi; minusta on 
sanottu, että Panu kun joskus kunnolla suuttuu, 
hän sytyttää koko maailman tuleen. Mutta onko 
kukaan kertaakaan nähnyt kädessäni tulitikkuja tai 
sytytintä? 

 Nyt ymmärrät, miksi kirjoitan tämän kirjeen 
sinulle. Vain sinä saat tietää koko totuuden kaikesta. 
Pyydän, älä paljasta sitä kenellekään. Polta kirje 
heti sen jälkeen, kun olet sen lukenut ja täysin 
ymmärtänyt kaiken kertomani. En pyydä tätä itseni 
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tai Ismaroisen, enkä edes Kultalan tähden, vaan 
ihan itsesi tähden. Ismaroinen ja Kultala pysyvät 
turvassa, vaikka kertoisit kaiken, mutta sinua 
tullaan vainoamaan ja ylenkatsomaan, jos kerrot 
kenellekään saman, minkä minä olen kertonut 
sinulle. Sano vaikka muille, että olin mielipuoli, 
Ismarois-juttu kävi liiaksi psyykelleni, sekosin, 
poltin ne junkkarit siellä kadulla, juoksin kotiini, 
kirjoitin tämän kirjeen silkkaa hölynpölyä ja 
siansaksaa, ja hukuttauduin Vuokinlahteen. Sen 
ihmiset uskovat ja saat olla rauhassa. 

 Siksi pakenen ja kirjoitan nyt kuumeisesti 
tätä kirjettä. Jätän kirjeen ensimmäiseen 
postilaatikkoon. On yö ja matkustan nyt pois. 
Matkustan sinne, missä minunlaiseni ihmiset 
voivat olla turvassa pahalta maailmalta niin 
kauan, kunnes ihmiset kohoavat kerran sille 
tasolle, että he oikeasti ja ihan aidosti hyväksyvät 
lähelleen myös erilaiset ihmiset - myös meidät 
superihmiset. Ja jos sinulla tai Mikolla joskus 

ilmenee superihmiskykyjä, tiedätte tekin, minne 
tulla. Siellä odotan teitä, unien Kultalassa. 

 Kun olen pudottanut kirjeen postilaatikkoon, 
kävelen nopeaa vauhtia yön suojassa Norsvikin 
aavepysäkille. Sillä minä tiedän, että Hopealuoti-
bussi tulee silloin noutamaan minut matkaansa, 
aavemaisen tuulen kuiskiessa mustissa latvuksissa ja 
yölintujen, heinäsirkkojen ja sammakoiden pitäessä 
tavattoman paljon suurempaa ja luonnottomampaa 
meteliä kuin yleensä. Ja Hopealuoti kuljettaa minut 
turvaan Kultalaan. Tiedätkö, mistä sen tiedän? 
Tiedän sen siitä, että nyt muistui mieleeni, miksi 
Ismaroisen ulkonäkö vaikutti niin tutuilta. Kun 
tutkin Norsvikin aavepysäkin tapausta, kävi ilmi, 
että pysäkin lähellä oli oikeasti kadonnut epäselvissä 
olosuhteissa vain yksi mies: metallityömies, joka 
katosi alkuvuodesta 1992. Ja tästä miehestä otetussa 
valokuvassa minua katsoivat Ismaroisen kasvot!

Kaikkea hyvää sinulle ja Mikolle toivoen,
veljesi Panu, joka tästedes tunnetaan myös nimellä 
LIEKKIÖ!

© Juha Jyrkäs 2013
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Tupla-CD:n kokonaispituus on noin 2.5 h ja 

sitä voi tilata hintaan 11 euroa (sisältää 

postituksen kotiin) osoitteesta: 

info@tieteiskirjoittajat. net

Hanke on saanut rahoitusta 

Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastolta

tutustu osoitteessa:

http://aanikirja.tieteiskirjoittajat.net/
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Usvaa ikävä?

Ei hätää!

arkistosta löy-

tyy luettavaa. 

Kurkkaa: 

http://usvazine.

net/arkisto.htm

 

 

Miksi tiedän olevan

saapuvan herran yön

saati tunnen liikkuvan

jonkin kallella kaarevan tähtivyön-

miks suotta pelkään kukkua

jälkeen laskun hämärän

taikken ilkeä valotta nukkua

ilman seuraa yölampun, ystävän?

Miksi kuulen äänet laidan

universumin äärettömän pitkän

kenties mieleni menettää taidan

kun ei auta mua lääkkeet mitkään-

ystäväin pakeilla käymistä kierrän

ja tapaamiset siirrän tuonnempaan

elämäni hukkaan, onneni vierrän

enkä usko herääväin huomenkaan.

Hämärään euforiaan peittäydyn

pakenen rauhaan morfi inin suomaan

tänä iltana ikkunast´ heittäydyn

Herran, taivaan tuomarin huomaan-

Sillä jos en tee, en katukiveystä tapaa

allani sateen kastamaa

en koskaan voi näystäin olla vapaa

tavoita autuuden satamaa.

Joka 

ikkunaa vasten 

painautuu

Johannes

Tuoni
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Kas yhden tiedän vartovan

hämärällä kehällä uloimmalla

herra maan kuolleen, martovan

jäljessänsä pimeys, routa ja halla

Herra keskiyön mustassa tornissansa

ylin pappi manaa taikaansa

maan luihin haudattu ikuinen kansa

joka uneksien oottaa aikaansa.

Ikkunan takana jonkin vaistoan, iholla 

tunnun

sen kasvoton hahmo uskoain rienaa perin

silmiltä pois vetää oopiumihunnun

kauhu tämä ajaa luo laatikoston, revolverin-

rauhan saan vasta kun kasvojani lauta

peittää ja mullan pappi ylleni luo

ikuisen levon suokoon uneton hauta

vain pahoin pelkään, ei kuolokaan loppua 

tuo-

Jätän kaiken avoimin kysymyksin

tottako kaikki, vai huumattu pää

sammuva kynttilä todistaa yksin

tät´ silmiein viimeistä näkymää.

© Johannes Tuoni 2013
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KEINUTUOLI

Heikki Hietala
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Helmikuisen päivän aurinko oli jo 
ohittanut etelän suunnan, kun 
hiihdimme jäällä kohti järven 

takana odottavaa harjannetta. Viidentoista 
vuoden Singapore-komennus oli saanut minut 
unohtamaan, kuinka mukavalta suksen suihke 
pakkaslumella kuulostikaan. Leveät sukseni eivät 
tarvinneet latua, eikä sellaista jäällä olisi ollutkaan. 

Retkikumppanini, muuan Väinö Mustonen, 
hiihteli etuoikealla tasaiseen tahtiinsa. Väinö oli 
isäni ystäviä, ja kuulin hänen hyräilystään että 
hänkin nautti hiihtämisestä. “Onko matkaa vielä 
paljon?” kysyin Väinöltä. Hän pysähtyi ja osoitti 
sauvallaan suoraan eteemme. 

“Ei tästä enää ole kummoisia. Tämän lahden 
poikki ja tuon pienen harjanteen yli, ja sitten ehkä 
kilometri vielä. Kesäaikaan tänne pääsee autolla 
tuonne lahden pohjukkaan ja siitä menee sitten 
polku talolle. Tai sitten voi kulkea veneellä tuon 
niemen ympäri.” Väinö potkaisi suksensa taas 
liikkeelle, ja minä seurasin esimerkkiä. Repun 
viileke tuntui hiertävän olkaa, mutta olankohautus 
korjasi tilanteen.

Aurinko painui jo harjanteen puiden taakse, 
kun saavutimme vastarannan. Kiipesimme 
sivuttaiskäyntiä harjanteelle, laskimme mukavan 
pitkän ja tasaisen liu’un jäälle, ja nyt näimme 
mökkini ensi kerran. Siellä se nökötti talviunessaan 
hangen keskellä, ja minä olin innoissani. Kuviahan 
olin nähnyt, mutta paikka ylitti kaikki odotukseni.  
Hiihtelimme rivakammin pienen järvenselän 
poikki ja asetuimme mökin edustalle taukoa 
pitämään.

Väinö löi pienet tulet pystyyn puuvajan kuivista 
haloista ja laittoi nokipannun tulelle. “Syödään 
vähän ennen kuin tarkastellaan mökkiä. Ei viitsi 
mennä laittamaan tulia takkaan tai hellaan – viime 
kerrasta on kauan, ja haluan että palotarkastaja käy 
ennen kuin kukaan sytyttää tulta sisälle.” Minulle 
se sopi hyvin. Kaivoin repustani eväitä, ruisleipää 
ja pari keitettyä kananmunaa. Niitä mutustellessani 
muistin taas miksi halusin takaisin Suomeen, 
ja senkin, miksi banaani ei ole kätevää muonaa 

viidentoista asteen pakkasella. 
Kyllä vanha kansa tiesi, millaiseen paikkaan 

talo piti rakentaa. Kuistilta näki järvenselkää niin 
kauas kuin jaksoi katsoa, ja loivasti polveilevaa 
saunapolkua pystyisi kulkemaan saunalle vaikka 
pikku hiprakassa. Sauna oli kovin pieni ja 
vähän käpyisen oloinen, mutta Väinön mukaan 
rakennusoikeuden saaminen ei tässä kunnassa olisi 
ongelma. Talon takana levisi komeaa honkametsää 
joka suuntaan, lumi paksuna huppuna puiden 
vihreillä neulasilla. 

Puhaltelin höyryjä kahvistani ja katselin 
ympärilleni. “Paikkahan on täydellinen. Neljä 
vuottako perikunta on tätä myynyt, vai miten se 
oli?” kysyin Väinöltä. Hän kaatoi kuksaansa kahvia 
ja nyökkäsi. 

“Paikka voi olla täydellinen mutta perikunta 
ei. Elma-täti oli vähän sellainen hankala ihminen. 
Hän lupaili tätä paikkaa milloin kenellekin, ja 
meitä on kuolinpesässä kaksitoista. Onhan tässä 
maata pistää vaikka kahteentoista lohkoon, mutta 
tiedäthän sinä, miten siinä käy. Aina joku haluaa 
juuri tietyn palan maata ja sitten joku toinen panee 
vastaan, ja jotenkin se on kohta iso riita kaikkien 
kesken. Sinällään hassua, ettei kukaan halunnut 
tätä mökkiä. Tässä on kuitenkin parhaat rannat 
ihan kohdalla. Edes naapureita ei ole koko lahden 
rantamilla.”

Minä olin jo päätökseni tehnyt. Saisin täältä 
seitsemänkymmentä hehtaaria pilkkahinnalla, 
ja tänne perustaisin Executive Retreatin kaiken 
nähneille globaaleille liikemiehille. He vielä 
kilpailisivat oikeudesta viettää viikonlopun täällä 
kirkkaiden vesien äärellä ja kylpeä hirsisaunoissa, 
jotka rakentaisin tuohon niemekkeen kainaloon. 
Siinäpä voisivat rakennella uusia verkostoja ja 
kehitellä bisnesideoita uidessaan auringonlaskun 
kilossa. Illalla sitten reidenpaksuinen valokaapeli, 
jonka vetäisin tänne, kantaisi työn hedelmät 
maailman metropoleihin jatkokehittelyyn, samalla 
kun liikemiehet itse pelaisivat pikku kasinossani 
viihteeksi uhkapelejä. Paikallista olutta hanasta, 
lähiruokaa seudun luomupelloista, syksyllä 
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hirvijahti… mahdollisuudet olivat rajattomat. 
Väinöllä tuntui olevan jotain sydämellään, kun 

hän käpsehti nuotion ympärillä ja vilkuili minua 
syrjäsilmällä. “Se meni sitten vähän sellaiseksi 
se perintöhomma, että lopulta kenelläkään 
ei ollut kuvaa siitä, kenelle tämän paikan piti 
mennä. Paperilla ei ollut yhtään mitään, ja näin 
jälkikäteen tuntuu siltä, että Elma-täti ihan 
tahallaan kylvi epäsopua perikunnassa. Hän 
nyt oli sellainen… tiedäthän. Saimme sentään 
päätettyä lopulta edes sen, että myymme tämän.”

Minua ei olisi voinut vähempää kiinnostaa 
jokin perikunta pulmineen. Minulle tämä oli 
loistavan sijoituksen tyyssija ja kehityskohde vailla 
vertaa. Änkyrätädit eivät yhtälööni mahtuneet. 
Osta, rakenna, kehitä, nauti, myy – siinä minun 
pyhä syklini. “No, sellaistahan se on” tokaisin 
jotain sanoakseni. Väinö ei saanut puhuttua 
enempää, joten pistin eväspaperini tuleen 
ja ilmaisin kehonkielellä, että oli aika siirtyä 
tarkastelemaan itse taloa. Väinö huomasi sen ja 
lähti lakaisemaan portaita.

“Avain on täällä kukkapurkin alla, niin kuin 
se on ollut jo liki sata vuotta” hän sanoi ja käänsi 
avainta narisevassa lukossa. Ovi vei verannalle, 
joka oli hirsimökkiin jälkikäteen tehty lisäys. 
Hienot hirret oli jostain kumman syystä peitetty 
jonkinlaisilla levyillä, ja painoin mieleeni että 
levyt lähtisivät ensi tilassa kun kaupat on tehty. 
Hirret olivat nimittäin verannalla näkyvissä, ja ne 
olivat aivan upeita, valtavan kokoisia ja hienosti 
piilukirveellä veistettyjä. Ne kestäisivät toiset sata 
vuotta aivan vaivatta.

Väinö avasi oven ja menimme sisälle. Hänellä 
oli iso Maglite, jolla hän osoitteli eri suuntiin. 
“Tuolla on keittiö… tuolla taas olohuone, 
tai sen sorttinen joka tapauksessa... ja tuosta 
menee portaat yläkertaan. Siellä on kaksi 
makuuhuonetta.” Talo oli isompi kuin ulkoa 
näyttikään. “ Tuossa huoneessa on Elman 
kangaspuut ja ne räsymatot.”

Talon sisäseinät oli käsittämättömästi päätetty 

laudoittaa ja maalata jollain vaaleahkolla värillä. 
Laudat vietäisiin pois samalla ovenavauksella kun 
remonttimiehet tulisivat sisään. Pikavilkaisun 
perusteella ei ollut kertakaikkisen mitään 
säästämisen arvoista, ellei sitten olohuoneen pitkä 
pöytä ja sen vankat penkit. Olohuoneen nurkassa 
oli rottinkituoli, jossa oli istuttu paljon, ainakin 
sitä peittäneestä kamalasta kuluneesta huovasta 
päätellen. Kylmänväristykset ravistelivat minua 
yllättäen. 

“No, Elma sitten eleli täällä palvelutaloon asti, 
vai kuinka?”, sanoin äänessäni muovisen pirteä 
sävy. Katsoin valokuvaa takanreunalla. Siinä 
oli kahdeksankymppisen näköinen mummeli, 
joka kuului siihen onnettomaan ihmisryhmään, 
jonka silmät eivät hymyile vaikka kasvot kuinka 
yrittäisivät. Hänen harmaat silmänsä lävistivät 
minut. Väinö tuli lamppunsa kanssa luokseni.

“Ei, kyllä Elma eleli täällä loppuun asti. Usko 
pois, yritimme kaikki keksiä jotain ratkaisua, 
mutta hän oli vain niin itsepäinen. Hän oli 
meille aika taakka loppupuolella, mutta ei hän 
meitä kuunnellut. Istui vain tuossa tuolissaan, 
poltteli piippuaan ja jakeli käskyjään.” Väinö 
antoi taskulampun valokeilan kulkea huoneessa, 
ja se paljasti kaikenlaista: hirvensarvet seinällä, 
niissä riippumassa sodankäynyt kiikari, ikkunan 
vieressä naivistinen maalaus, jonka väreistä oli enää 
jäljellä valjut haamut, ja lipaston päällä täytetty ja 
varsin kärttyisän näköinen pöllö. Kirjahyllyllä oli 
yksinäinen, isopesäinen ja käyrävartinen piippu. 
“Tuota hän poltteli, ja olihan hän aikamoinen 
tyyppi. Hän soitteli iltaisin ja öisin, vaatien meitä 
siskonsa lapsia paikalle tekemään sitä tai tätä. Ihan 
sama mikä aika tai päivä, paikalle oli tultava. Ja 
sitten kerran oli kulunut muutama päivä viime 
soitosta, ja kun minä ja veljeni tulimme, niin 
tuohon tuoliinsa oli Elma kuollut. Enpä usko että 
siinä on sittemmin istuttukaan.” 

Irtaimistokaan ei näyttänyt millään lailla 
kiinnostavalta. “Luulenpa että taidan tehdä ison 
kokon tuohon takapihalle kaikesta tästä roinasta 
ja tuikata sen tuleen. En oikein näe käyttöä tuolle 
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rottinkituolillekaan. Jos haluat kangaspuut tai 
tuon pöllön jota närästää, niin vie pois ennen kuin 
Zippo välähtää. Tulee kunnon roihu.” Väinö näytti 
hieman ärtyneeltä, mutta ei sanonut mitään.

Olin nähnyt tarpeeksi. Käännyin ja menin 
pihalle, jossa nuotio vielä paloi iloisesti, ja 
lämmittelin vuoroin käsiäni ja persaustani. 
Ajattelin asiaa vielä kerran ja päätinkin itse 
asiassa polttaa koko roskan, hirsineen päivineen. 
Tuikkaisin sen tuleen heti kun kauppakirjassa 
muste kuivahtaisi, ja sitten pistäisin pataljoonan 
verran rakennusmiehiä paikalle rakentamaan 
minulle unelmien bisnesmatkailukohteen. 
Hymyilin rapeassa pakkasessa, ja sitten muistin 
uuden leluni.

Minulla oli pysyvä sopimus vaimoni kanssa. Kun 
hän halusi vaateostoksille, lähdin aina mieluusti 
kuskiksi, jos lähistöllä oli Clas Ohlson. Sehän on 
vimpainten IKEA. Koskaan sieltä ei tyhjin käsin 
tarvinnut tulla, mutta jos vaimolla oli lupaavasti 
kädet täynnä kasseja, minäkin saatoin hankkia 
kunnon lastit umpitarpeellista kilkettä. Toki  
minulla oli jo autotallillinen roinaa ja värkkiä, 
mutta aina jotain tarttui matkaan. Nytkin olin 
lauantaina tätä retkeä ajatellen ostanut tallentavan 
lämpökameran. Hyvä etten housujani riemusta 
kastellut, kun kuulin sen olevan vielä tarjouksessa.

Alkuperäinen ajatukseni oli ollut nimittäin 
kuvata talo lämpökameralla (jossa oli 8 gigaa 
muistiakin, hemmetti!) ja antaa kuvat sitten 
kirvesmiehelle. Hän pääsisi heti tutkimaan 
rakenteiden kuntoa. Kaivoin povitaskustani 
lämpimässä pitämäni akun ja sujautin sen 
koloseensa. Laite käynnistyi virtakytkimestä ja 
näyttö heräsi henkiin. Osoitin sillä paljasta kättäni 
ja näin sen psykedeelisenä värimassana – laitehan 
siis toimi. Viileämmät värit taittuivat siniseen 
ja lämpimät alueet loistivat punaisina. Osoitin 
laitteella nuotiota ja värit paistoivat riemukkaina 
punaisen sävyinä. Laite näytti myös korkeimman 
lämpötilan suoraan asteina. Virnistin. Kyllä 
tekniikka oli ihanaa.

Väinö kysäisi: “Mikä se tuo on?” Hän oli 

ilmestynyt huomaamattani ulos. Selitin mistä 
vekottimesta oli kyse, ja näytin hänelle miltä käsi 
ja nuotio näyttivät  laitteen ruudulla. Hän oli 
vaikuttunut, mutta juuri kun näytin hänelle kuinka 
horisontti näytti vaakasuoralta siniseltä viivalta, 
ymmärsin että laitehan ei toimisi haluamallani 
tavalla.  

“Tämä talohan on siis ollut tyhjänä vuosia, eikö 
vain?” 

“Kyllä, neljä vuotta.”
“Sitten tästä laitteesta ei ole apua. Se toimii 

erottelemalla lämpötiloja, ja jos tuo talo on ollut 
lämmittämättä kauan, se on saman lämpöinen kuin 
ympäristönsä. Ei se mitään lämpövuotoja sitten 
paljasta.” 

“Jaa, jos talo olisi lämmin niin näkisit alueet, 
joista lämpö karkaa?”

“Juuri niin.” Olin todella pettynyt kun ideani 
valui tyhjiin. Osoitin laitteella taloa, ja koko seinän 
alueella oli sama huurteisen sininen väri. Sitten 
osoitin metsään, ja väri oli edelleen sama. Kaikkialla 
se miinus 15 astetta.

Annoin laitteen Väinölle, joka tarkasteli sitä 
kiinnostuneena. Hetken päästä hän yskäisi. 

“Mitä nyt?”
“Tuota… sitä vaan, että miksi tuon yhden 

ikkunan kulma on eri värinen?”
Otin laitteen Väinön kädestä. Hänen oli täytynyt 

pitää kättään ilmaisimen edessä, tai tehdä jotain 
muuta typerää. Mutta kun osoitin laitteen kohti 
sysimustaa, valkoisten jääkiteiden osin peittämää 
ikkunaa, sen näytössä näkyi lievä lämpötilaero, kuin 
neljännesympyrä hennon vaaleanpunaista sinisen 
reunassa.

“No enpä tiedä. Tässä täytyy olla joku 
säätöjuttu.” Osoitin laitteella taivasta saadakseni 
tasalämpöisen lukeman, ja sitten painoin 
CALIBRATE-painiketta. Näyttö välähti 
kokopunaiseksi, sitten siniseksi, ja kuului pieni 
piippaus. Sininen ruutu palasi, mutta kun osoitin 
taas ikkunaa, punainen alue oli edelleen näkyvissä, 
nyt tummempana.

“Kummallista. Väinö, jätitkö sinä sen lampun 
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sisälle osoittamaan ikkunaan? Tai sytytitkö 
tupakan tai kynttilän?” Väinö kielsi pontevasti 
tehneensä mitään sen tapaista. Ilmassa tuntui 
kuitenkin hento tupakan tuoksu.

“Ainakin kääräisit sätkän hetki sitten. Tupakka 
tuoksuu vieläkin, ja tuntisin tuon koska vain. Se 
on Admiral’s Rough Cut, ukkini poltti sitä.” Nyt 
olin jo varma, että Väinö vedätti minua, mutta 
hyvin hän esitti tietämätöntä.

“Kuules nyt, minä poltan Camelia, mutta en 
ole koko päivänä polttanut yhtään tupakkaa.” 
Todisteeksi hän vetäisi taskustaan rypistyneen 
paketin mainitsemaansa merkkiä. Mutta ilmassa 
leijunut tuoksu ei ollut Camelia, vaan Admiralia. 

“Ehkä meidän pitää katsoa uudelleen 
taloon”, sanoin ja nousin portaat. Minua etoi 
hieman. Väinö piteli lamppuaan ja minä osoitin 
lämpökamerallani valon suuntaan. Sain lukemaksi 
tasaisen -15°C kaikkialla verannalla, yläkerrassa, 
keittiössä ja kudontahuoneessa. Sitten menimme 
olohuoneeseen. 

Tupakan tuoksu oli nyt selvä, aivan yhtä selvä 
kuin jos Elman piippu olisi ollut takan reunalla 
palavana ja pesä täynnä. Osoitin kameralla 
täytettyä pöllöä, hirvensarvia, kirjahyllyä ja sitä 
naivistista mestariteosta, ja kaikki olivat kylmiä. 
Mutta kun kamerani osui rottinkituoliin, se ei 
ollut tasaisen kylmä. Istuimella oli pieni punainen 
alue, jonka laite sanoi olevan +10°C lämpötilassa. 
Katsoin Väinön lampun valossa tuoliin. Mitään ei 
näkynyt. 

Skannasin seinät uudelleen, kaikki sinistä. 
Tuolissa sen sijaan oli +15°C  möhkäle, jonka 
saama sävy laitteen näytöllä toi mieleen 
pakkaspäivän auringonlaskun värit. Niskakarvani 
nousivat pystyyn. 

“Mitä hittoa se laite… ei mutta senhän täytyy 
johtua lampusta! Sammutan sen oitis!” Väinö 
huudahti. Ennen kuin ennätin sanoa, ettei 
möhkäle voinut johtua hänen lampustaan, huone 
pimeni. Vain näytön punehtuva hohde valaisi 

huonetta. 
Aivan mielijohteesta osoitin laitteella kirjahyllyä. 

Kirkkaanpunainen piste ilmestyi keskelle näyttöä, 
ja se näytti aivan paholaisen silmän pupillilta 
teräksensinisen silmän keskellä.  Väinö nappasi 
taskulamppunsa päälle, ja sen valossa näimme 
savukiehkuran nousevan piipun pesästä. Minua 
kylmäsi hetki hetkeltä enemmän. 

Otin kaksin käsin kiinni kamerasta ja käänsin 
sen kohti rottinkituolia. Näyttö muuttui heti 
punertavaksi koko alueeltaan, ja sen keskellä oli 
lukema +20°C. Katsellessamme näytön lukema 
nousi ensin astein, sitten muutama aste kerrallaan, 
ja samalla punainen möhkäle alkoi eriytyä. Tuolista 
valui alaspäin kaksi uloketta, ja möhkäleestä työntyi 
käsinojille toiset kaksi. Menin lähemmäksi tuolia, 
ja mittasin tuolin keskeltä 37 astetta, mutta mitään 
ei edelleenkään näkynyt.

Väinö ei tainnut voida hyvin. Hän varmaan 
palasi muistoissaan Elma-tädin aikoihin, ja 
hänen kätensä alkoi vavista. Hänen lamppunsa 
valokeila värisi ympäri huonetta, ja pöllön heiluva 
varjo seinällä sai linnun näyttämään kuin se 
olisi lähdössä lentoon. Katsoin taas tuolia, ja nyt 
tuolissa istui selkeästi kokonainen ihmishahmo. 
Lämpötilaero hahmon ja ympäröivän ilman välillä 
oli veitsenterävä, ja piipusta tulvahteli aina uusia 
pöllähdyksiä sankkaa Admiralin savua. 

Ja sitten lämpö meni todella päälle. 
Olin juuri ehdottamassa että siirtyisimme 
keskustelemaan asiasta ulos, mielellään 
järven toiselle puolelle, mutta jäin suu auki 
tuijottamaan uusia lukemia. Väri muuttui yhä 
tummemman punaiseksi, ja sitten kirkkaammaksi, 
arvon pompatessa neljästäkymmenestä 
sataankahteenkymmeneen muutamassa hetkessä. 
Sitten sataanviiteenkymmeneen, ja hetken päästä 
saimme arvon 220°C, joka oli suunnilleen nuotion 
kyljestä mittaamani lukema.

“Hullunahan minua nyt pidät, mutta tuolissa 
näkyy jotain!” Väinö huudahti.
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Siirsin katseeni laitteessa selvästi näkyvästä 
ihmisestä suoraan tuoliin, ja totta tosiaan – tuolissa 
oli savukiehkura. Pieni mutta selkeä savupatsas 
nousi siitä kamalan rumasta huovasta, ja se vahveni 
hetki hetkeltä. Vilkaisin vielä kerran laitetta. 
+300°C, se vilkutti, eikä se ylemmäksi pääsisikään. 

Samalla hetkellä savu leimahti liekkiin, ja kuiva 
huopa oli nopeasti kokonaan tulessa. Mieleeni tuli 
palolaitoksen avointen ovien päivänä näkemäni 
video, kun tuoli kietoutui kohta keltaisiin 
liekkeihin. Huopa putosi palavana lattialle ja 
sytytti lattian villakoirat sekä maton. Rottinkituoli 
päästeli ilkeitä napsahduksia roihutessaan. 
Kipinöitä sinkoili sen rungosta, ja me kaksi vain 
katselimme kuin idiootit ilotulitusta.

Verhojen syttyessä Väinö lopulta työnsi minut 
pihalle ovesta. Kun käännyin vielä vilkaisemaan 
olohuoneeseen, voisin vannoa nähneeni jonkun 
seisovan rottinkituolin jäänteiden edessä, mutta 
se näky vasta saikin jalat minun alleni. Pihalle 
päästyämme keräsimme keskeiset tavaramme 
reppuihin ja katselimme sivusilmällä talon yltyvää 
paloa. Suksimme kiireesti pienen mäen alas jäälle 
ja jatkoimme samaa tietä kauemmas. Vasta järven 
keskellä, nyt jo pimeässä illassa, pysähdyimme 
katselemaan talon kuolemaa. 

Minulla on muuan ystävä joka on töissä 
Ilmatieteen laitoksella, ja hän on ilonpilaaja 
vailla vertaa. Hän pystyy selittämään kaiken 
kummallisen järkeilemällä ja käyttämällä valtaisaa 
tietomääräänsä ilmakehän fysiikasta. Olisi silti ollut 
hauska kuulla, mitä hän olisi sanonut, jos olisi 
nähnyt talon viimeiset hetket, ja kuinka punaiset 
kekäleet ja kipunat käyttäytyivät lentäessään 
palavasta talosta. 

Hänellä olisi varmasti selitys sille, miten valtava 
pilvi tulenkarvaisia kipinöitä pöllähti talosta, mutta 
ei ylöspäin vaan sivusuuntaan talon ympärille, 
eikä vain pihapiiriin, vaan satojen metrien päähän 
asettuen sitten kimaltelemaan puihin ja lumelle. 
Katto romahti talon sisälle ja lähetti ilmoille vielä 
isomman pilven, ja kohta verenpunaisia silmiä 
kiilui koko tontin laidasta laitaan, kuin itse pirun 
kennelin kaikki koirat olisi päästetty kerralla 
ulkoilemaan.

Aivan sama, osaisiko ystäväni selittää sen 
inversiokerroksella ja ilmamassojen välisellä 
lämpötilaerolla. Viesti minulle oli aivan selvä. Tälle 
alueelle en palaisi enää ikinä.

Hiihdimme vaiti ja pimeässä omia jälkiämme 
pitkin autolle. Minä pistin sukset katolle ja Väinö 
pakkasi reppumme takakonttiin. Vasta kun näimme 
taajamamerkin ja ensimmäiset katuvalot, uskalsin 
avata suuni.

“Näinköhän perikunta antaa minun vielä vetää 
tarjoukseni pois?”

Väinö katsoi edellämme menevää aura-autoa ja 
sanoi: “Eiköhän se onnistu.”

© Heikki Hietala 2013
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Harmaa valo hiipii pylväiden väliin. 
Miehet aloittavat työnsä. He hierovat 
käsiään yhteen ja puhaltelevat 

niihin. Leveäkourainen rakennustyömies irrottaa 
ensimmäisen kiven. Miehen suusta purkautuu 
sauhua kylmään ilmaan. Seison hieman syrjässä 
käytävällä. Penkki narahtaa, kohoaa, siirretään 
odottamaan kuljetusta. Kävelen varjosta 
toiseen kivisten runkojen keskellä. Seisahdun 
penkkirivistön taakse ja painan sormenjäljen 
pölyiseen selkänojaan. Kiiltäväksi kulunut puu 
henkäisee. Heikko tuoksu kantautuu metsästä, joka 
kasvoi täällä kauan sitten.

Patsaan pää on murtunut sodan järistyksissä 
ja vierinyt käytävälle. Muinainen kuningas, 
katedraaliin haudattu. Patsas ei ole hänen 
näköisensä, ei ainakaan sellainen kuin minä hänet 
nuoruudestani muistan. Ei hänellä ollut tuollaista 
korkeaa otsaa tai vahvaa leukaa. Kivi hengittää, 
sen pinnalle nousee kosteutta. Kivi liittyy puuhun 
lukemattomien saranoiden ja pulttien avulla. 
Ne on pakotettu toistensa liittolaisiksi. Miehet 
jatkavat työtään. He eivät kiinnitä minuun 
mitään huomiota. Liu’utan kättäni pylvästä 
pitkin. Kylmään runkoon on veistetty kivinen 
satakieli. Katto on sortunut, pilarit kannattelevat 
enää aamu-usvaa ja taivaan pilviä. Kylmässä 
jokilaaksossa kylmänä aamuna niin kuin keväällä 
kauan sitten, kun sota oli ohitse ja uusi maailma 
odotti meitä. 

Valon ja hämärän, pylväiden ja askelten alla 
kuluvat kirjaimet, kuninkaan nimi. Miehet 
nostavat rivin viimeisen penkin paikaltaan, 
kiinnittävät palaset nokkakärryyn. Kuljettavat sen 
pois. Kirkonpenkit menevät ravintolan kalusteiksi. 
Saarnastuolia ei kannata korjata. Poltetaanko 
se, tuottaako se lämpöä työmiesten taukotuvan 
tulisijassa? Kuvittelen, miten liekit nuolevat 
selkänojaa, lakka sulaa ja rätisee, musta savu nousee 
ylös piipusta. 

Kävelen kirkon keskilaivaan. Katto on 
sortuessaan halkaissut lattialaattoja. Työnnän 
sormeni sen reunaan ja raotan kiveä. Vuosisatojen 

kuluessa laasti on kuivunut ja murentunut alas 
kryptaan. Löydän etsimäni helposti. 

Puinen sormus kiven kolossa on muuttunut 
tomuksi. Jos katson tarkkaan, erotan siinä 
punertavan värin. Kerään sitä hienon kerroksen 
sormenpäähäni ja puhallan. 

Puulla on omat muistonsa. Keväästä talven 
jälkeen. Kuninkaasta, jonka vuoksi se kaadettiin. 
Ulkoa kantautuu liikenteen meteli, autojen 
moottorit ja renkaiden jyrinä asvaltilla muuttuvat 
kohinaksi sekoittuen joen kuohuntaan. Kastemaljaa 
raahataan kivilaatan yli. Sora viiltää kiven pintaan 
ikävän naarmun ja ääni vihloo kallon luita. 
Silti: yksikään ääni maailmassa ei olisi minulle 
mieluisampi.

Minä seison täällä, et sinä, Dago. Kivi liittyy 
puuhun ja molemmat muistavat. 

Mikään ei häviä.

***

Piste horisontissa näyttää kaukaa katsottuna 
liikkumattomalta. Seison kukkulalla 
muurin raunioilla ja katson joelle, joka 

virtaa aution maiseman halki. Maa on vihreänään 
kynsilaukkaa ja mantelipuun herkät valkoiset kukat 
hehkuvat paljaissa oksissa. Vastarannalla näkyy 
kevätsauhujen heikkoja juovia, aurinko paistaa vielä 
liian matalalta lämmittääkseen kukkulan rinnettä. 
Kukkulan ja rannan välissä kohoaa vain muutama 
maja. Tuulee lännestä, sää on muuttumassa.

Keskipäivään mennessä piste tulee tarpeeksi 
lähelle, jotta sen erottaa laivaksi. Laivaa seuraa 
useampi piste, vähän kauempana. Valloittajat 
ohjaavat suuret aluksensa joen mutkaan. He 
laskevat ankkurit. Miehet soutavat rantaan, mutta 
eivät kiinnitä sen asukkaisiin huomiota.

Olemme vailla merkitystä. Kaukana polaanit ovat 
voittaneet Määrin. Me olemme häviäjiä.

Pian laivoja ja miehiä saapuu lisää. Kyläläiset ovat 
jättäneet rannan ja katsovat heitä metsän rajasta. 
Töllit kukkulan ja rannan välissä on hylätty. Niiden 
edessä levittyvälle paljaalle kentälle on pystytetty 
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suuria tummia telttoja. Kalastajat eivät uskalla 
laskeutua veneilleen. Laaksossa kaikuu vasaran 
ääni.

Päivät lämpenevät. Istun rantakivellä 
ja houkuttelen viimetalvista sammakkoa 
hyppäämään. Se on vielä jähmeä, vaikka istuu 
pilvien välistä kajastavassa valoläikässä. Sivelen 
karheita oksankappaleita, jäiden kiven koloon 
tuomia ajopuita. Auringon lämpö tuntuu puun 
harmaalla pinnalla. Puristan oksaa kädessäni 
ja näen kaukaa, miten suuri vene soudetaan 
rantaan. Istun kivellä ja hartiat painuvat kyyryyn 
tahtomattani.

Kyykyssä kuin sammakko, naurahtaisi Jura jos 
olisi täällä. 

Veneen keula osuu pehmeästi rantahiekaan. 
Keskellä istuu parrakas mies, muita päätä 
pidempi. Hänellä on tummat hiukset ja viitassaan 
turkiskaulus. Parrakas johtaja hypähtää veteen 
saappaitaan myöten ja kahlaa rantaan. Kun 
miehet vetävät veneen maihin, hän kääntyy ja 
katsoo suoraan minuun. Sammakko kurnuttaa.

Käännän katseeni.
Kalastajan muija kiipeää polkua ja seisahtaa 

hengästyneenä vierelleni. 
”Korkea herra itse. On kuulemma korottanut 

itsensä koko maan kuninkaaksi täältä merelle 
saakka. Merikuninkaaksi sitä sanovat.” 

Nyökkään. Kalastajan muija naksuttaa kieltään. 
”Saa nähdä, kuka uskaltaa tämän jälkeen viettää 

kokkojuhlaa.”
Pelko kouraisee sisälläni. Miehet ovat vieraita 

eivätkä tunne meidän tapojamme. Eivät nämä 
miehet tunne kevään pyhyyttä, eivät juo ja tanssi 
kevätpäivän tasauksena. He laulavat omalla 
kielellään outoja lauluja työskennellessään, 
äänet ovat karkeita ja kovia. Viimeisenä veneestä 
noussut mustakaapuinen pappi kantaa kaukaisen 
maan nuoren kuninkaan kuvaa. Olen nähnyt 
kuvan ennenkin, kuvan ristille naulitusta 
miehestä. Hänestä, jota ei uhrattu tulevan sadon 
edestä vaan jonkin paljon pelottavamman.

Kalastajanaisen kasvot ovat punaisiksi 

ahavoituneet, silmät pienet ja epätietoiset. Myös 
hiekkasärkän takana piilottelevat kyläläiset 
katsovat minua kuin anellen. Kukkulan Morana, 
mahtimiehen tytär. Kertoisinko heille, mitä pitäisi 
tehdä. Käskisinkö lähteä, piiloutua, vai taistella 
vastaan? Millä voimilla? 

”Olen pahoillani”, sanon eukolle ja käännyn 
pois.

En ole mikään johtaja. Vasta vuoden olen 
joutunut kulkemaan tietäni ilman vanhemman 
johdatusta, ilman turvaa. Tunnen itseni nuoreksi ja 
ikivanhaksi samaan aikaan. 

He kaikki odottavat minulta jotakin, mutta 
kukaan ei halua antaa minulle, mitä tahdon. 
Kukkulan Morana olen kyläläisille ja sellaisena 
täällä esiinnyn. Lyhyen aikaa, niin minä sanoin 
Juralle ja niin sanoin myös vanhemmilleni ennen 
heidän kuolemaansa. 

Kiipeän kukkulalle. Talo odottaa 
tummanpuhuvana ja hiljaisena, muiden talojen 
yläpuolella. Ikkuna-aukot katsovat alas laaksoon ja 
kylälle. Kukkulan takana häämöttää metsä. Tuttu 
polku kiemurtelee vaaleana nauhana ja häviää 
metsän reunaan. Välissä on niitty ja sen keskellä 
paljaaksi palanut läikkä.

Viime kesänä Jura sytytti kesäpäivän seisauksen 
kokon ja kertoi nuoresta jumalasta, joka yhtyi 
maan äitiin turvatakseen sadon. Jumalasta, joka 
poltettiin, jotta sato voisi kasvaa ja joka syntyy 
joka vuosi uudelleen. Hän otti maljan, jonka oli 
sekoittanut metsän sydämessä. Metsän vanhimman 
tammen voima oli siinä, rungossa virtaavan mahlan 
ja tammen juurakkoon rihmastonsa kietovien 
sienten voima. 

”Tammi elää tuhat vuodenkiertoa. Saman verran 
elää kansa, jonka suonissa virtaa tammen voima.”

Hän kohotti maljan päänsä yläpuolelle ja 
kokkojuhlijat kohottivat kätensä, rummut 
villiintyivät ja tuli rätisi. Savu kirvelsi silmiä, kun 
Jura kääntyi katsomaan minua. Hänen kasvonsa 
olivat sänkiset kuin keväinen pelto, pitkä vaalea 
tukka takkuinen. Oljenvaalea tukka, kalpea 
iho hohti pimenevässä kesäillassa, mutta hänen 
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silmänsä kimmelsivät mustina tulen kajossa. Jura 
oli viimeinen metsän papeista, joka oli jäljellä. Hän 
ojensi maljan minulle molemmin käsin ja minä 
otin ja join pohjaan saakka.

Katsoin häntä silmiin, mutta kun ojensin maljan 
hänelle takaisin, hän käänsi katseensa pois. 

”Tulen silloin kun tarvitset minua, lupaan sen. 
Mutta mukaani et voi lähteä”, hän sanoi.

”Anna minun sitten liittyä jumalattaren 
palvelijana pyhän lehdon väkeen.”

”Ei meitä ole enää kuin minä. Ja minun tieni on 
varattu minulle yksin. Olen pahoillani, Morana.”

Jura tarjosi minulle maljan, mutta ei ottanut 
osaksi omaa itseään. Ei päästänyt pyhään lehtoon 
asumaan, edes neitsyenä, jumalattaren palvelijana. 

Seuraavana yönä en saanut unta. Näin pelottavia 
näkyjä aina kun ummistin silmäni. Roihuavasta 
tulesta, tuskan irvistykseen vääntyneistä kasvoista.

Kevätpäivän tasauksena nuoret tytöt ja 
pojat kävelevät talosta taloon kantaen 
vihreitä oksia ja laulavat kulkiessaan. 

Hämärän tullen laskeudun rantaan. Vaaleassa 
illassa sytytellään tulia. Lapset ja eukot ovat tulleet 
kauppiaiden vanavedessä rannalle ja jääneet. 
He istuvat yhä hieman kauempana sotilaista ja 
pölleistä, joita miehet vierittelevät rantahiekalla 
istuimiksi. Lähellä metsän rajaa on pystyssä hirrestä 
rakennettu sali. Ympärille nousee lisää rakennuksia. 
Joku sotilaista alkaa soittaa, väkeä tulee lisää. 
Kyläläiset kerääntyvät tulille. Tynnyreitä avataan ja 
olutta kaadetaan haarikoihin. Kauppoja hierotaan 
ja neidot kihertävät nuorimpien vartiomiesten 
kanssa. Meteli yltyy. 

Hiivin lähemmäs. Rantakivellä pesii lokkeja. Ne 
tekevät syöksyjä soutajien yläpuolella ja huutavat 
kimeästi. Yksi vartiomiehistä nostaa jalkajousen, 
virittää nuolen ja tähtää. Hän ei osu, nuoli 
kimpoaa kivestä veteen. Miehen päällikkö ärähtää, 
lyö kovaa: kallis nuoli lokin vuoksi hukkaan. Lokit 
ovat vallanneet alusten laidat ja juovittaneet ne 
valkoisiksi. Minua naurattaa. Miehet kivittävät 

lokkeja laiturilta, viskovat pieniä rannan kiviä, 
huutavat ja kiroavat. Lokit lennähtävät pois ja 
jäävät kalliolle vartioimaan.

Yöllä laivoilla on hiljaista. Soudan kaislikossa, 
nousen kivelle. Vaalenneet munankuoret hohtavat 
pimeässä. Lokin pesä on hylätty ja ryövätty. Katson 
rannalle, jossa liikuskelee enää muutama ihminen, 
loput ovat menneet kotiinsa tai sammuneet. 
Tahtomattakin vilkuilen toistuvasti korkean 
hirsisalin suuntaan. Vieraiden miesten pitkää 
päällikköä näy.

Kuu valaisee poukaman. Lokki laskeutuu 
viereiselle kivelle. Suuri, valkovatsainen lintu 
ojentaa siipensä ja rääkäisee. Viimeisen nuotion 
loimu heijastuu kalliolle ja hetken näyttää, kuin 
lokin päässä hehkuisi tulinen kruunu.

Aamuvarhaisella oveen koputetaan. 
Ikkunanraosta tunkeutuva valo on 
kirkasta, tuuli tyyntynyt. Seison ovella 

kädet lanteilla kuin emäntä joka olen. Paasipoika 
on tuttu, minua vuoden nuorempi poika 
naapurikylästä. Hän on hengästynyt ratsastuksesta. 
Pojan takana seisoo kaksi vartijaa.

”Ne lähettivät hakemaan sinua. Jos tulet 
kanssani, heitä ei tule enempää”, hän sanoo. 

Hänen äänestään erotan häivähdyksen epätoivoa. 
Poika on kummallisen näköinen panssarissa ja liian 
isossa kypärässä. Miten nopeasti kaikki muuttuu 
kun muutos lähtee käyntiin. Ymmärrän häntä. 
Hänen vanhempansa ovat kalastajia. Sotilaat ovat 
vallanneet heidän satamansa eikä vaihtoehtoa ole. 
Kenelläpä meistä olisi.

”Odota hetki, niin valmistaudun”, sanon.
Suljen oven. Kiedon tumman palmikon otsalle 

ja ripustan käädyt kaulaan. Kuulen, miten miehet 
liikuskelevat pihalla. Heidän keihäänsä kalahtelevat 
polvipanssareita vasten. Eivät sentään riko tai 
ota mitään. Vilkaisen kuvaani pronssimaljakon 
heijastuksesta. Uhri, nuori nainen kulkemassa 
kohti kohtaloaan, vaiko mahtinainen lähdössä 
kohtaamaan vihollisen? Rukoilen metsän henkiä 
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antamaan minulle voimaa. Metsän emäntää, jotta 
tämä estäisi minua vapisemasta miehen edessä. 
Ukkosen jumalaa, jonka merkiksi tammipuu on 
meille annettu.

Kunpa Jura olisi täällä.
Sotilaat odottavat ulkona. Ratsastan hitaasti 

heidän jäljessään, hevosen selässä sivuttain istuen. 
Esitän kukkulan Moranaa. Olisi mahdotonta 
laskeutua tällaiseen tapaamiseen jalkaisin. 
Omituista kyllä, minua ei pelota. Tie on sateiden 
jäljiltä kuoppainen. Maisema on muuttunut, 
puita kaadettu, tietä rantaan levennetty. Mökkien 
piipuista nousee mustaa savua, mutta yhtään 
ihmistä ei näy. Sotilaat johdattavat minua 
muuttuneen maiseman halki. 

Ratsastamme Nelikasvoisen jumalan ohitse, 
mutta sodan jumala ei siunaa minua. Hänen 
kivestä veistetty juomasarvensa on murtunut ja 
hänen tielle päin kääntyneet kasvossa ovat noessa.

Merikuninkaan sali on hirsistä rakennettu, 
kiireessä pystytetty. Hirret ovat karkeasti 
veistettyjä, soihdut nokeavat kattoa yläpuolellaan. 
Valtaistuin on tuotu muualta, siinä on kultaa ja 
puuleikkauksia. Tuolin päälle on heitetty talja, 
kuningas Dago istuu sillä, nojaa eteenpäin kuin 
kuuntelisi. 

Hänen parrakkaat kasvonsa ovat kauniit, 
mutta hänen katseensa on sulkeutunut. Siniset 
silmät, niin kuin ei kenelläkään täällä. Minulta 
et piiloudu, minä näen sinut, Dago, niin kuin 
metsän kuningas minut opetti. Mutta Dago pysyy 
roolissaan.

Ei hän kuuntele, hän käskee.
”Olemme solmineet rauhan heimojen kanssa 

etelässä ja pohjoisessa. Osan kanssa rauha 
solmittiin raudalla, osan neuvotteluin. Läntisen 
maan kuningas on appeni ja idässä sota on 
voitollinen. Liittykää meihin, rauhan vallitessa, 
jotta valtakunta voisi kasvaa ja kukoistaa.”

Hän puhuu polabia. Seison valtaistuimen 
edessä ja tunnen, miten Dagon ääni tuntuu 
vatsanpohjassa, se kiertää ja vihloo ja hämmentää. 
Siinä on voimaa, toisenlaista kuin metsän 

kuninkaalla mutta voimaa kuitenkin. Tämä mies 
olisi taikojen tekijä, jos hän ei hallitsisi raudalla. 
Hänen sormensa ovat pitkät ja herkät. Hän ei ole 
ollenkaan sellainen kuin odotin. Hänen suustaan 
virtaa litania tyhjiä sanoja, mutta silmien takana 
katse on syvä ja tutkimaton.

”Minun miekkani ja Rooman ristin alla 
kansamme voi yltää suuruuteen, joista se ei ole edes 
uneksinut”, Dago sanoo.

Hän kertoo valloituksistaan ja osoittaa sanansa 
minulle. Sanoillaan hän vain vahvistaa sen, 
minkä jo tiedän. Vieras soturi, merikuningas on 
saavuttanut heimojen vanhimpien tuen. Pohjoisen 
kyläpäälliköt ovat ajaneet pappinsa pois. Vendit 
vastustavat yhä, mutta heidät lyödään. Vain täällä 
jokivarrella ovat vuodenajat voineet vaihtua toiseksi 
rauhassa ilman sotia. Tähän saakka.

Merikuningas odottaa minun vastaavan 
asiaankuuluvasti, ottavan vastaan valloitetun 
aseman nöyränä ja kiitollisena. Olen 
erityisasemassa. Ehkäpä joku miespuolinen 
sukulaiseni saa vasalliaseman, jonka miekan 
oikeudella pystyy asettumaan köyhää väkeä 
ylemmäs. Näin halvalla minun on myytävä 
naapurini, ystäväni, sillä vaihtoehtoa minulle ei 
jätetä.

”Olemme köyhää väkeä, maa on köyhä. Teille ei 
ole täällä mitään”, sanon kuninkaalle.

”Päinvastoin. Olemme saaneet merkin”, Dago 
sanoo. 

Ensimmäistä kertaa hän katsoo minua silmiin ja 
hätkähdän.

”Hovin astrologit ovat tutkineet karttoja ja 
merivirtoja ja valinneet tämän paikan. Tulin itse 
varmistamaan ilmansuunnat ja pyhittämään 
ensimmäisen kiven muuraamisen. Rakennamme 
tänne katedraalin, jumalan huoneen, joka tulee 
herättämään ihmetystä yli koko valtakunnan.”

”Emme tarvitse pyhää huonetta kukkulallemme. 
Pidämme huolen omista jumalistamme ja 
sankareistamme”, sanon.

”Miten? Kansanne ei ole pystyttänyt heille 
korkeita rakennuksia ja muistomerkkejä.”
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”Emme tarvitse rakennuksia muistaaksemme”, 
sanon.

Dagon suu vääntyy hymyyn. Kävelen 
Merikuninkaan luokse. Pää pystyssä, vaikka minua 
pelottaakin. Katson häntä suoraan silmiin ja hän 
pitää siitä. Hän ei nouse istuimeltaan, ei käske 
miehiään lähemmäs. Ja vaikka hän ei vieläkään 
kuuntele, hän kuule, mitä sanon.

”Aikaa ei voi tarjota tai ottaa pois. Luuletteko, 
että katedraalinne estää aikaa kulumasta? Että se 
säästää teidät ikuisuudelle?”

”En pelkää ajan kulumista. Aika kuuluu 
minulle. Etkö tunne, miten se tihentyy täällä, 
suurten tekojen keskellä?”

Vaikenen. Kuninkaan lähimmät miehet 
seisoskelevat umpimielisinä seinustoilla. Yksi 
silmäilee minua pilkallisesti, punapartainen 
kaveri. Dago ei kuitenkaan näytä siltä, että olisi 
keskusteluumme vielä kyllästynyt. Hän silmäilee 
minua valppaana.

”Sanokaa vain, jos olette eri mieltä.”
”Tuskin voin opettaa teidänkaltaisellenne 

miehelle mitään”, sanon.
Dago katsoo minua kiinteästi. Hänen 

kiinnostuksensa on uteliaisuutta, mutta hänellä ei 
ole aikomustakaan antaa minulle mitä haluan. Silti 
se on enemmän kuin ei mitään. Ei ole syytä antaa 
hänen uskoa, ettei hänen pitäisi olla varuillaan. 
Ääneen sanon sen, minkä hän odottaa kuulevansa.

”Vahvemman oikeudella otatte minkä haluatte. 
Minä en seiso tiellänne.”

Painan pään. Minun tapaamiseni on pelkkä 
muodollisuus. Kuningas tietää sen, ei yritä 
minkään kunniasääntöjen mukaisesti peitellä sitä 
ja turhaa se olisikin. Hänen lakeijansa näyttää 
kyllästyneeltä. Kuningas on tuhlannut jo tarpeeksi 
aikaansa mäkimuijaan.

”Olette kaukana kotoa. Katsokaa miestenne 
perään, metsissä asuu vaarallisempia olentoja kuin 
miltä rannalta katsottuna näyttää”, sanon vielä.

”Minä muistan sen”, hän sanoo. 
Hän ei usko sanaakaan.
Kenraali on tullut seisomaan oviaukkoon. 

Tapaaminen on ohitse. 
”Valtias.” 
Kumarran lyhyesti ja poistun. En käännä selkääni 

kenraalille.

***

Polku on sateista liejuinen ja liukas. Hameen 
helma on märkä ja painava. Keltainen 
valo hiipii puunrunkojen väliin. Oksat 

hankaavat toisiaan ja puiden rungot narisevat 
tuulessa, vihreä sammal peittää kiviä. Vesipisarat 
tippuvat oksilta. Sileä tuohi ja paljaat, viiltävät 
oksat. Syvällä metsässä kevät tulee myöhemmin 
kuin aurinkoisilla rinteillä. Ilma viilenee ja sukellan 
varjoihin. Ojennan käteni ja hipaisen tammen 
karheaa, tuoksuva kaarnaa mennessäni. 

Karsikkopuu seisoo ihmisten ja metsän 
valtakunnan rajalla. Siihen on kaiverrettu jokaisen 
kyläläisen syntymän hetki, myös minun. Puun 
juurella istuu Jura kädet polvien ympärillä kuin 
Sureva jumala. Näen hänet jo kaukaa. Sisälläni 
kaihertaa.

Jura tervehtii minua lempeästi. Hänen hiuksensa 
ovat vaalea kuin vehnä, huppu heitetty taakse. Hän 
on vyöttänyt kaapunsa nahkapunoksella. Kohotan 
käteni hänen kasvoilleen. Sallimalla tämän pienen 
hyväilyn hän lohduttaa minua enemmän kuin minä 
pystyn koskaan lohduttamaan häntä.

”Sinun pitäisi olla varovaisempi”, hän sanoo.
”Minun täytyi nähdä sinut”, sanon. ”Mitä aiot 

tehdä?”
Hänen kasvonsa ovat uurteiset ja tutut. Silmät 

mustat ja tutkivat. Pettymys vihlaisee sisälläni, 
mutta en anna sen häiritä nyt. Jura on hiljaa ja 
ymmärrän, että hän ei halua satuttaa minua. 
Ajattelen katkerana, että kaikista hetkistä hän 
valitsee tämän minun hyvittelemisekseni. Aiemmin 
minun haaveideni murskaamisella ei tuntunut 
olevan niin väliä. Juran kasvot ovat kuitenkin 
totiset. En yritä haastaa riitaa.

”Olen tehnyt valmisteluja. Saamme apua 
sorbeilta ja vendeiltä. Kaikkia ei ole kukistettu. 
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Merikuningas joutuu katumaan katkerasti, jos 
tunkeutuu metsään.”

”Hän sanoo, että koko maa kuuluu hänelle.”
”Hän puhuu maasta niin kuin se, minkä 

voimme silmillämme nähdä, olisi koko maailma. 
Hän on väärässä. Me olemme valmiina. Kaksisataa 
miestä täältä ja muista heimoista on leiriytynyt 
metsään. Leiri on vahvasti linnoitettu.”

”Ja sinä johdat heitä?”
Jura seisoo hetken hiljaa.
”Toistaiseksi. Minulla on muita suunnitelmia. 

Odotamme kesään, kun metsän henget ovat 
voimakkaimmillaan.”

Nostan katseeni. Aurinko lankeaa viistosti 
metsäaukiolle niin, että tammilehto jää hämärän 
peittoon. Tässä kulkee raja, Merinkuninkaan ja 
Metsän valtakunnan välillä. 

”Pelkään, että jos Dago voittaa, kukaan ei 
pysty enää ylittämään rajaa. Henget jäävät metsän 
siimekseen, mutta ihmiset eivät enää pääse sinne”, 
sanon.

”Seison rajalla viimeiseen saakka. Toivotaan, 
että se riittää.”

”Entä jos kuolet? Meitä ei ole enempää”, sanon. 
Viittaan meihin kuin olisin Juran väkeä, eikä hän 
ainakaan kiellä sitä, jos ei myönnäkään.

”Maailmassa on tärkeämpiäkin asioita kuin 
yhden miehen elämä”, hän sanoo.

Tammet seisovat ympärillämme hiljaisina. 
Aurinko alkaa laskea. Jura näyttää päätöksessään 
horjumattomalta. Minulla ei ole muuta 
mahdollisuutta kuin antaa hänen mennä.

”Olkoon niin”, sanon.

Kirveen ääni kaikuu metsässä. Miehet 
kaatavat puita. Saha kirskuu, kun 
he tekevät Merikuninkaan laivoihin 

lisää lautoja. Tammet kaatuvat ryskyen, kevään 
vaaleanvihreät lehdet varisevat maahan. Linnut 
lennähtävät pakosalle. Tervan tuoksu täyttää 
tienoon.

Korkeasta salista kantautuu laulu. Kuningas 

nimitetään vislaanien suojelijaksi ja hallitsijaksi. 
Hän näyttäytyy miehilleen salin ovella, kenraaliensa 
ympäröimänä. Hänellä on kultainen risti kädessä ja 
miekka ja kypärä, punainen viitta ja puku valkoista 
silkkiä. Dagolla on isiensä, pakanakuninkaiden 
tuima katse ja ryhti, mutta kasvot ovat kohottuneet 
ottamaan vastaan jotakin uutta, korkeampaa. 
Enemmän voimaa ja sotilaallista mahtia. Hän on 
mennyt naimisiin Bööminmaan prinsessan kanssa 
ja kääntynyt ristin puoleen, mutta kuningatarta 
hän ei ole tuonut mukanaan. 

Merimiehet ja sotilaat kumartavat häntä. Ristin 
papit rukoilevat ja messuavat kylään saapuneiden 
harmaakaapuisten veljien kanssa. Kulkue 
taivaltaa kylän halki. Dagon silmät tavoittavat 
minut väkijoukosta, mutta käännän katseeni 
syrjään. Näen, miten kylänvanhimmat kyräilevät 
kauempana tien risteyksessä, istuvat kivillä ja 
katsovat kulkuetta. Sotilaat eivät tule hajottamaan 
neuvonpitoa, kulkevat vain ohi keihäät kädessään. 

Kaivolla tapaan itkevän vanhan naisen. 
”Nämä ovat vieneet kaiken lämmönkin. Entä, 

jos kesää ei tule? Jos talvi jatkuu, ilman, että tulee 
kesä siinä välissä? On vain valo, siinä paljaana ja 
suojattomana. Ei lehtiä, ei kukkia. Eivät metsän 
voimat voi meitä auttaa.” 

”Jotkut toivovat vielä.”
”Liian myöhään”, vaikertaa mummo.
Kaksi vartijaa erkanee kulkueesta ja lähestyy 

minua. Heillä on keihäät ja kypärät vaikka 
kyläläisistä ei ole heille vastusta, ja ensimmäistä 
kertaa ajattelen, että kiiltävän kypärän ei olekaan 
tarkoitus suojata vihollisen iskuilta vaan merkitä 
kantajansa sen herran seuraajaksi jonka hän on 
valinnut. Ilman kotkansiipiä ja kruunuakin se on 
varoitus meille.

”Tulkaa mukaamme, neiti.”
Mummo lopettaa vaikerruksensa ja katsoo 

kauhistuneena, kun seuraan vartijoita. Heidän 
ryhtinsä on suora enkä erottaisi toista toisesta, 
jos he tulisivat tiellä vastaan. Nyt sillä ei ole edes 
merkitystä.

Dago odottaa minua seinävaattein ja 
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kuvakudoksin koristellussa huoneessa. Kenraalit 
ovat poissa, vain sotilaspalvelija kumartaa ja 
poistuu hänkin pikaisesti kun saavun. Dago ei 
nouse tuolistaan, viittaa minut istumaan. Hän 
on aterioinut ja hän näyttää tyytyväiseltä kissalta, 
melkein odotan, että hän kiertäisi itsensä kerälle ja 
alkaisi kehrätä.

”Mitä haluatte?” kysyn, kun sotilaat ovat 
poistuneet. ”Jos haluatte uskollisuudenvakuutuksia, 
menkää sorbien tai vendien luokse. He vannovat 
teille uskollisuutta ja leikkaavat kurkkunne 
seuraavana yönä.”

Hän naurahtaa.
”En voisi nöyryyttää teitä. Ette ole nöyrä.” 
”Väärin, minulla ei vain ole mitään 

menetettävää.”
Hän kumartuu lähemmäs. Enää hänen ei 

tarvitse enää teeskennellä mielenkiintoa.
”Ehkä sittenkin on.” 
”En ymmärrä, mitä tarkoitatte.”
”Metsään piiloutunut miesjoukko. Montako 

heitä on?”
Miten hän on saanut tietää Jurasta, en tiedä. 

Yritän näyttää välinpitämättömältä.
”Vaikka tietäisinkin, emme myy omiamme.”
Rohkeuteni on tyhjää ja hän tietää sen. Dago ei 

kysy enempää. Odotan, että hän lähettäisi minut 
pois, mutta hän vaihtaa taktiikkaa.

”Vanhempanne”, hän sanoo. ”Mitä heille 
tapahtui?”

”Sorbit tappoivat heidät.”
”Ettekö halua kostaa heidän puolestaan? Vain 

sana, ja mieheni pyyhkäisevät vihollisenne maan 
päältä.”

Minua alkaa väsyttää tämä kuulustelu. Hän 
huomaa sen ja taputtaa käsiään, pyytää palvelijaa 
tuomaan lisää viiniä. Tämä hakee karahvin ja 
poistuessaan levittää paksun verhon oviaukkoon. 

”Me emme ole niin erilaisia, te ja minä. 
Rohkenen puhua, koska tunnette nämä asiat. 
Teidän kansanne kunnioittaa uhria, joka on 
puolestanne annettu. Niin tekee Rooman 

kirkkokin. Te ymmärrätte veren merkityksen, 
niin ymmärrän minäkin, vaikka olenkin vain 
yksinkertainen soturi. Mitä muuta on Pyhä Neitsyt 
kuin ylevöitetty versio jumalattaresta?”

Hän puhuu mutta ei ymmärrä, ei voi ymmärtää. 
Hän on uskonnoton mies, soturi ja peluri, ja 
lopulta hän jää yksin. Mutta en kerro sitä hänelle. 
Hän kohtaa katseeni ja näyttää äkkiä miltei 
anelevalta. Hän ei luota pappeihinsa. Ei siksi, ettei 
uskoisi heidän sanoihinsa, vaan siksi, että uskoo 
johonkin mitä niiden takana on. Hän haluaa uskoa. 
Hän tarvitsee minua kertomaan, että on muutakin.

”Entä vaimonne, kuningatar? Eikö hän ohjaa 
teitä uskossanne?” kysyn, mutta sanat tulevat ulos 
pelkkänä kuiskauksena, sillä ääni on tukahtunut 
kurkkuuni.

Vastauksena kysymykseeni Dago laskeutuu 
viereeni. Hän ottaa käteni omaansa. Pelko, inho ja 
halu repivät minua, haluan paeta, mutta en pysty 
liikkumaan. En halua. Haluan. Vain tätä.

Dago laskee minut vuoteelle. Hän katsoo minua 
vakavasti, katsoo minua silmiin. Suutelemme, 
ja kaikki on jälleen kirkasta ja selkeää. Hän 
riisuu minut tottuneesti ja minä tottelen hänen 
liikkeitään. Hän työntää minut matolle ja työntyy 
minuun. Minä kierrän mattoa käsieni ympärille 
ja tukahdutan huutoni hänen rintaansa. Hänen 
kasvonsa häilyvät yläpuolellani, hänen silmänsä 
ovat kiinni, hän kadottaa itsensä liikkeeseen ja 
nautintoon. Dago on minussa, täyttää minut 
uudelleen ja uudelleen. 

Hän tekee minulle sen, mihin Jura ei pystynyt.

***

Pellot vihertävät. Hakkuiden ja savujen 
katveessa kyläläiset nostavat varhaiskaalia ja 
voikukkaa. Merimiesten ja sotilaiden parta 

on kasvanut. He ovat nälkäisiä. Laivat tuovat uusia 
varusteita ja ruokaa valloittajille. Kaikki lasti ei 
pääse perille. Yksi laivoista on poltettu tulinuolien 
avulla ja upotettu kapeikossa. Myös kaukaisemmille 
vartioasemille on tehty hyökkäyksiä. Kuningas on 
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kutsunut upseerinsa sotaneuvotteluun. 
Kylänvanhimmat kutsuvat minut omaan 

neuvonpitoonsa.
Tapamme keskiyöllä vanhalla kaivolla. Istun 

heidän keskelleen ja he tervehtivät minua 
kohteliaasti.

”Mitä on tekeillä?” kysyn.
”Naapuriheimot ovat antautumassa. He 

johdattavat kuninkaan miehet leiriin siitä hyvästä, 
että heidät jätetään henkiin”, sanoo Janus, 
kauppias.

Pudistan päätäni hitaasti.
”Muinaiset eivät koskaan suostu siihen. Metsä 

on koskematon.”
”Papit on lyöty. Heitä ei ole enää muita kuin 

Jura.”
”Entä te? Aiotte antaa hänet susille”, sanon 

ennen kuin kukaan ennättää tarjota enempää 
selityksiä.

Janus katsoo minua tutkivasti.
”Oletko sinä hänelle uskollinen, Morana?”
”Kuolemaan saakka”, vastaan. ”Tällä menolla 

siihen ei mene enää kauan.”
Janus naurahtaa synkästi. 
 ”Pelasta Jura. Käske hänen lähteä pois.”
Huokaan.
”Hän ei kuuntele minua.”
”Sinun täytyy yrittää”,
”Hyvä on”, sanon. ”Menen tapaamaan häntä.

”Se on päätetty. He kertovat tien 
metsään.”

Minä petän Juran. Se on näin 
helppoa. Katson häntä silmiin ja sanon, että 
hänen täytyy pelastaa itsensä. Kuninkaan 
tapaamisesta en kerro hänelle mitään, en halua 
edes ajatella sitä vaihtoehtoa, että olisin voinut 
jotenkin vaikuttaa siihen mitä minun on nyt 
tehtävä. Keskityn tuskaan, joka näkyy hänen 
silmistään. Juraa ei uutiseni näytä yllättävän. Hän 
katsoo kuuta ja sanoo:

”Silloin aikani on täysi. Miksi tulit?”

”Minun oli pakko”, sanon. ”En ole niin suuri 
pelkuri, ettenkö haluaisi vielä kerran nähdä, minkä 
olen menettänyt.” 

Ei, en menettänyt, sillä en voi menettää sitä mikä 
ei ole koskaan ollut minun. Hänen kasvonsa ovat 
täynnä surua, mutta hänen elämänsä ei ole minun 
käsissäni. Voin vain toivoa. Hän ei vastaa.

”Olet siis päättänyt jäädä”, sanon.
”En ole muuttanut mieltäni.”
Varoitukseni on toimitettu perille. Käännyn 

lähteäkseni, mutta hän tarttuu käteeni. 
Hämmästyneenä katson, kuinka hän avaa toisen 
kämmenensä ja sillä lepää kaksi tammipuusta 
sorvattua sormusta.

”Morana. Tarvitsen sinulta vielä jotakin”, hän 
sanoo.

Ojennan käteni. Se tärisee, en mahda vapinalleni 
mitään. Hän pujottaa sormuksen sormeeni. Se on 
kevyt kuin ilma, tuskin tunnen, kun se asettuu 
paikalleen. Mielessäni on tuhansia kysymyksiä, 
mutta yhtään niistä en saa kysyttyä ääneen. Juran 
kasvot ja hänen äänensä saavat toimia vastauksena 
kaikille.

”Sinun on luvattava, ettet vaaranna itseäsi ja yritä 
tulla avukseni. Yritä irrottaa sormus.”

Nykäisen. Se ei suostu liukumaan nivelen ylitse, 
vaikka äsken se on solahtanut sormeeni helposti.

”Niin kauan kuin sormus säilyy sormessasi, 
odota viestiä minulta. Vasta kun se irtoaa 
sormestasi, on turvallista etsiä minut käsiisi.”

”Minä lupaan.”
Suutelen häntä, vaikka tiedän, että hän haluaa 

säilyttää itsensä puhtaana. Hän ei ainakaan 
vastustele. Hänen huulensa maistuvat mahlalle ja 
suolaheinälle. Katson hänen vilpittömiä kasvojaan 
ja solmu sisälläni hellittää. Lähden vihdoinkin. 
Aukion reunassa käännyn ja näen, miten hän seisoo 
katsomassa auringonnousua, liikkumattomana kuin 
nuoren koivun runko.

***
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Kun saan sanan, että kuninkaan miehet 
ovat käyneet metsän piileskelijöitä 
vastaan, sulkeudun talooni. Jura ei 

jättänyt minulle muuta mahdollisuutta. Piiat eivät 
pääse livahtamaan piirityksen läpi ruokaa viemään 
ja vanhat kätköpaikat on vallattu. Alkukesä on 
kylmä ja riista vähissä. Vastarinta murenee, kun 
metsän miehiltä loppuu ruoka. Dagon kenraali 
komentaa miehensä viimeiseen ratkaisevaan 
iskuun.

Tappio on täydellinen. Seipäillä ja kirveillä 
aseistautuneet miehet teurastetaan ja ruumiit 
jätetään metsän petojen syötäväksi. Metsälinnoitus 
hävitetään. Sotilaat vangitsevat Juran ja raahaavat 
hänet mukanaan. Puolikuoliaaksi pelästynyt 
piika juoksee taloon ja kertoo kaiken. Hänellä on 
huuli halki ja kämmenet ruvella, mutta kieltäytyy 
kertomasta minulle mitä hänelle itselleen on tehty. 
Kylmä raivo täyttää minut. Liotan kättä kylmässä 
lähdevedessä, mutta sormus ei irtoa. Juralle 
antamani lupaus pitää.

Papit tuomitsevat Juran noituudesta. 
He sanovat, että tämä on yrittänyt manata 
henget tappamaan kenraalin. Jotkut puhuvat 
pelottavammastakin, suuresta paholaisesta, joka 
metsän korkeimman tammen latvasta on syöksenyt 
salamoita hyökkääjien päälle. Pyhä lehto määrätään 
hävitettäväksi. Vanhoista tammista saadaan komeat 
kyljet kuninkaan uusiin laivoihin sekä saarnastuoli 
rakenteilla olevaan kirkkoon. Kyläläisten 
karsikkopuu polun päässä on palanut poroksi.

Keskikesän aattona kylä on täynnä vieraita. Osa 
tulijoista on leiriytynyt sen ulkopuolelle, koska 
majapaikkoja ei ole tarpeeksi. Rannalle on noussut 
uusi kylä yhdessä vuodenajassa. Sahat ja kirveet 
metsässä ovat tehneet töitä yötä päivää. Väliaikaiset 
majat ja teltat on koristettu lipuilla. Joen rannalla 
kohoaa katedraalin työmaa. Korkein rakennus on 
kuitenkin edelleen kuninkaan hirsikattoinen sali. 

Päivän koitteessa torille pystytetään rovio. 
Tori on mustanaan väkeä, vaikka aamu on kylmä 
ja varjot vielä pitkät. Seison aukion laidalla. 
Lähemmäksi eivät jalkani suostu minua viemään. 

Jura raahataan kellarista. Tuohisormus puristaa 
sormessani. En halua uskoa, että tämä on viimeinen 
kerta kun näen Juran, mutta pian minun on pakko. 
Hänen kasvonsa ovat kalpeat ja huulensa halki, 
mutta muuten hän näyttää hyväkuntoiselta. Hänet 
on puettu valkoiseen kaapuun niin kuin metsän 
papille sopii.

Pakotan itseni katsomaan, kun Jura sidotaan 
paaluun. Hän on kaukana ulottumattomissani. 
Pyöveli sytyttää rovion soihdullaan. Oksat ritisevät, 
savu nousee korkealle. Ihmisjoukko kohahtaa, 
kun tuli yltyy ja peittää uhrin näkyvistä. Tulen 
loimu punaa ristin pappien kasvot. Tunnen, miten 
sormus viilenee ihoani vasten. Se irtoaa sormestani 
ja putoaa kevyesti kämmenelleni. Kasvoilla tuntuu 
kevyt tuulahdus, joka kantautuu kukkuloiden takaa 
metsästä. Metsän sydämestä.

Keskikesän voima virtaa kukkuloilta kylän 
keskelle. Suljen silmät ja kuulen lehtien humisevan. 
Tanner järisee. Palavan puun lämpö kietoo minut 
syliinsä. Nostan katseeni. Kyynelten läpi näen 
liekkien tanssivan korkealla ihmisten päiden 
yläpuolella. En vihaa pappeja, en edes kuningasta. 
Heidän ansiostaan kesäpäivän seisauksen uhri on 
sittenkin suoritettu. Puristan sormuksen nyrkkiini.

Seison paikoillani, kunnes papit ovat lähteneet 
ja sotilaiden rivit harventuneet. Torilla seisoskelee 
enää joitakin nyyhkiviä kyläläisiä. Kevyt kesäsade 
lankeaa ja viilentää romahtaneen rovion, musta savu 
nousee yhä sankkana mutta pian sekin hälvenee. 
Kun rovio on sammunut, kävelen sen keskelle. 
Vajoan polvilleni vielä lämpimään tuhkaan ja 
valutan sormien lävitse. Kerään sitä pieneen pussiin. 
Tammen voi kaataa ja rakentaa siitä kirkon, mutta 
puun ydin jää silti vielä jäljelle.

Tiedän, mitä on tehtävä.

***

Astun polulle ja metsä sulkeutuu 
ympärilleni. Kaukaa katsottuna puu ei 
näytä niin korkealta. Kuitenkin se on 

seissyt siinä maailman alusta. Pysähdyn puun alle ja 
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katson ylös, oksat näyttävät ulottuvan taivaaseen 
saakka. Miten syvälle sen juuret yltävät, sitä ei 
kukaan näe. Kaivertaisin kirjaimet puun kylkeen 
yksitellen, viiltäisin ne vaikka omaan lihaani jos se 
auttaisi tuomaan Juran takaisin. 

Kävelen metsän uumeniin, sydänpuun luokse. 
Sen kaarna on sileää ja rungon muodot vääntyneet 
ja oikulliset kuin paljon kärsineen ihmisen. Puu, 
alaston mies ojentaa käsiään. Hänen kasvonsa ovat 
vakavat, mahla valuu pitkin hänen varttaan kuin 
kyyneleet. Tammipuu, ukkosen jumalan puu.

Kaadan pussin sisällön lähteeseen. Tuhka 
sekoittuu tummaan veteen kimmeltävänä kuin 
hienoin joen pohjan hiekka. Sekoitan lähteen 
vettä sauvallani. Ajattelen Juraa, joka kohotti 
maljan huulilleen ja ojensi sen sitten minulle. 
Sekoitan itselleni uuden maljan. 

Nostan kupin huulilleni ja juon pitkään. Jura, 
Tammen poika on poissa. Nuori jumala ei synny 
enää uudestaan, mutta minä jatkan. Hänen 
voimansa virtaa minuun. Vedän tikarin vyöstäni 
ja kastan terän lähteen veteen. Metsän kätköissä 
on pelottavampia voimia kuin mitä silmillä voi 
nähdä, Dago.

Seison vielä hetken lähteellä. Sen vedessä näen 
kuninkaan tulevaisuuden. Ajan virrat huuhtovat 
Dagon ylitse, kunnes hänestä ei ole jäljellä enää 
nimeä, ei mitään. Dagon häviö alkaa tästä yöstä. 
Vedet samenevat. Lähden lehdosta, jolle johtavalta 
polulta puut on jo kaadettu. Lujuutta antaa vain 
oma päätökseni. Omaa tulevaisuuttani malja ei 
paljasta.

Kuljen viimeisen kerran kohti entistä 
kotiani. Dagon lähettiläs on käynyt, 
kuulen piialta. Kuningas ei ole jättänyt 

mitään sanaa. Ei haeta minua paikalle, antaa 
minun tulla omasta valinnastani. Se on enemmän 
kuin tarvitsen. Hyvästelen rakkaan piikani ennen 
lähtöä. Hän jää katselemaan perääni kalpeana 
ja itkettyneenä. Olen antanut varustaa itselleni 
pakoveneen, vaikka en oleta pääseväni niin 
pitkälle.

Yö on laskeutunut kylän ylle. 
Virkaanastujaisseremonian jälkeen upseerit ovat 
humalassa. Illan aikana on lyöty ritariksi monta 
upseeria, nostettu monta uskollisuuden maljaa ja 
vannottu lukuisia valoja. Torin keskellä on tumma 
läikkä, jossa rovion tuhka kylmenee kesäsateessa. 

Palvelija päästää minut sisälle suuren salin ovesta. 
Hän tuntee kasvoni ja uskoo kun sanon, että 
kuningas odottaa minua. Pukuni on punainen, 
käädyt kiiltelevät tulen kajossa kuin panssari. Ehkä 
tämä on se tapa, jolla nuori nainen tulee tapaamaan 
mahtimiestä yön pimeydessä, eikä palvelija näe 
siinä mitään ihmeellistä. Tikari on piilossa hameen 
laskoksessa. Puristan kahvaa, annan metallin upota 
kämmenen lihaan kunnes se tekee kipeää. Olen 
tuntevinani puusormuksen kevyen kosketuksen, 
vaikka se ei ole enää sormessani vaan piilotettu 
syvälle hameeni poimuihin.

Siirrän syrjään raskaat verhot ja pujahdan sisälle 
kuninkaan nukkumasyvennykseen. Seisahdun 
vuoteen äärelle. Dago on humalassa ja nukkuu 
raskaasti. Vuoteen viereen tuolille hän on laskenut 
arvomerkkinsä, kruununsa ja viittansa. Ulkoa 
kantautuvat juhlinnan äänet, yhä humalaisemmat 
karjahdukset ja maljojen kilahdukset. Pyyhkäisen 
hikipisaran nenältäni. Sydän hakkaa. 

Katson nukkuvan Dagon kasvoja. Olen 
sen hänelle velkaa, säälimätön murhaaja yön 
pimeydessä. Hän on oudon kalpea. Otsalla on 
ryppyjä, huolet ovat kaivertaneet jälkensä kasvoille 
liian pian. En minä pelkää kuningasta tai mitään, 
mitä hän voi ristillään tai sotajoukoillaan saada 
aikaan. En sure edes Juraa enää. Sisälläni on 
pelkkää tyhjää.

Tukahdutan kirkaisun ja isken tikarin, kovaa. 
Se läpäisee peiton ja patjan hänen vieressään. 
Isken tahallani harhaan, monta kertaa. Dago 
herää. Hänen silmänsä rävähtävät auki, ruskeat, 
uniset silmät. Vasta kun kyynel putoaa viholliseni 
poskelle, huomaan itkeväni. Dago ei liikahdakaan 
vaan katsoo minua. Humalan, väsymyksen ja 
murheen takaa hän kurkottaa minuun, ruumiin 
ja ajatusten tuolta puolen. Kiskaisen tikarin irti 
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patjasta.
Katson häntä silmiin. Pienen hetken ajan 

olemme yhtä.
Hän ei huuda, ei päästä ääntäkään. Kuin 

sumussa peräännyn salista. Hoipertelen kaupungin 
halki, otan veneeni ja lähden. 

***

Minut saadaan kiinni monta päivää 
myöhemmin Veikselin yläjuoksulla. 
Saan valita vankeuden ja kotiarestin 

välillä. Koska minulla ei ole aviomiestä, minut 
suljetaan luostariin. Sotilaat saattavat minut kauas 
pohjoiseen. Luostari on syrjäinen ja hiljainen, 
vaikeakulkuisen vuoren rinteellä. Muistan ajan, 
jolloin olin valmis palvelemaan metsän henkiä 
vihittynä neitsyenä. Suostuin kohtalooni silloin 
ja suostun siihen nyt. Juraa en saanut omakseni, 
lähemmäs tuhottua lehtoa en enää pääse.

Kesäaamuna kaksikymmentä vuotta 
myöhemmin luostarin ruokasalissa on hämärää. 
Kivipylväs tuntuu käteen viileältä, ohuet sandaalit 
läpsyvät marmorilattialla. Ilmassa tuntuu sateen 
tuoksu. Nousen korkealle ikkunapenkille ja 
vedän luukut kiinni, yritän sulkea kosteuden 
ulkopuolelle. Salin ainoa valonlähde on suuri 
tulisija, mutta nyt se on sammunut. Salin 
valkoiseksi kalkitut seinät huokuvat viileyttä 
kesälläkin. Ikkunoiden ulkopuolella puutarha 
vihertää. Tämä talo on kotini nyt.

Abbedissa kiirehtii luokseni.
”He tulevat”, hän sanoo. ”Sinua tarvitaan.”
Riennän pihalle vastaan. Munkit tulevat 

pohjoisesta, he ovat matkalla suuren katedraalin 
vihkiäisiin ja jäävät nunnaluostariin yöksi. 
Palvelemme heitä ja sijaamme vuoteet, 
valmistamme päivällisen. Olen oppinut 
nauttimaan päivittäin toistuvista askereista ja 
hiljaisesta, mietiskelevästä elämästä. Vieraiden 
saapuminen on pienessä luostarissa tapaus. 

Munkit keskustelevat aterialla. Kaadan viiniä 
apotin pikariin. Sulaudun varjoihin, en puhu. 

Kuuntelen.
”Katedraalin rakennustyöt ovat myöhässä”, 

kertoo yksi.
”Kuningas on kuolemassa”, kuiskaa toinen. 

”Hyvä jos näkee päivän, jolloin hänen suurin 
rakennushankkeensa valmistuu.”

Lasken viiniruukun kädestäni. Vilkaisen 
abbedissan kumaraista hahmoa, mutta en yritä 
tavoittaa hänen katsettaan. Samana yönä pakkaan 
tavarani. Jälleen lähden, kertomatta päätöksestäni 
kenellekään. Lausun rukouksen tammelle, kun 
livahdan pihamaalta metsän pimeyteen.

Katedraali on täynnä surijoita. Dago makaa 
kuolleena avoimessa arkussa silkkien ja 
samettien keskellä. Hänen kulmansa ovat 

valkoiset ja tuuheat, partansa harmaa. Aika on 
virrannut Dagon ylitse. En kävele hänen luokseen, 
vaikka ihmiset jonottavat itkien suutelemaan 
jalokivin koristeltua sormusta hänen kädessään. 
Hänet haudataan katedraaliin kivipaaden alle. 
Haudalle pystytetään patsas esittämään kuningasta 
suuruutensa päivinä, kruunu päässään, miekka 
kädessä. Pyhiinvaeltajat vieressäni mutisevat 
rukouksia. Työnnän käden syvälle viittani 
poimuihin ja tunnen ajat sitten tummuneen 
sormuksen sileän puupinnan kosketuksen.

Hautajaiset ovat ohi ja katedraali tyhjä. Kuljen 
keskikäytävällä kuninkaan miesten lahjoittaman 
votiivilaivan alapuolelle. Kivet ovat vastalouhittuja 
ja kiiltäviä, laasti yhä kosteaa. Koverran tikarillani 
laastiin kolon ja piilotan sormuksen sinne. Jura 
antaisi anteeksi tämän eleen, ristin edessä suoritetun 
hautajaisrituaalin. Pyyhkäisen kivipölyä kengälläni. 
Nostan katseeni ja murhe ja menetys vyöryvät 
päälleni kuin vuori. 

Opeta minua vielä, tule eteeni seisomaan. 
Haluan kuunnella ääntäsi, Merikuningas. Olit 
erilainen kuin muut, te molemmat olitte. Jura osasi 
kuunnella. Sinä osasit puhua. Metsän kuningas ei 
voinut rakastaa minua lihallisesti, mutta vapautti 
henkeni. Merikuninkaalla ei ollut minuun valtaa, 
mutta hän pystyi iskemään syvemmälle kuin 
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kukaan toinen.
Kuninkaan kuoleman jälkeen maa jaetaan 

hänen ruhtinailleen. Unelma suuresta 
valtakunnasta kuolee hänen mukanaan. Katedraali 
kestää kauemmin kuin valtakunnat. Alttarin 
edessä polvistuvat valloittajat ja valloitetut, 
ruhtinaat rukoilevat onnea sotiinsa, kiittävät 
menestyksestään tai surevat kuolleitaan. Lieskat 
nuolevat harmaita muureja ja kirkon perustukset 
vavahtelevat pommituksissa, mutta rakennus 
pysyy. Tammipuu alttarissa ja saarnastuolissa 
tummuu vuosisatojen aikana. Puun ydin kestää 
kauemmin kuin uskonsuunnat tai opit.

Vuosia myöhemmin munkit palaavat 
pyhiinvaellukseltaan. He tuovat kirjoja, 
jotka on pelastettu palaneen luostarin 

kirjastosta pohjoisesta. Nuori munkki selittää 
minulle kirjojen valmistusta silmät kirkkaana. 
En muista häntä, hänen on täytynyt olla vain 
poikanen vuosia sitten, kun hänen seurueensa 
poikkesi luostarissa kertomassa kuninkaan 
sairaudesta. Hän avaa pinon päällimmäisen kirjan, 
pohjoisen luostarin munkkien kopioiman teoksen 
marttyyrien teoista.

”Paperi on valmistettu uudella menetelmällä, 
keittämättä lumpun sekaan kuitua puusta. Muste 
on valmistettu tammen äkämästä”, hän kertoo ja 
kuljettaa sormeaan avonaisen kirjan sivulla. 

Hän ojentaa kirjan minulle. Kohotan käteni, 
se tärisee hieman. Otan kirjan ja hivelen sen 
selkämystä. 

”Uusi idästä tuotu taito muuttaa yhä uusia 
metsiä toiseen muotoon”, munkki sanoo. 
”Ajatelkaa. Puu jatkaa elämäänsä tarinoita 
sisällään.”

En pysty puhumaan. Nyökkään. Avaan 
varoen ohuen kansilehden. Vanhan metsän 
tuoksu tulvahtaa pieneen kammiooni. Paperi on 
silkinpehmeää kämmentäni vasten. 

Ensimmäiselle sivulle on painettu kuva 
vanhasta kuninkaasta. Hänet mainitaan hyväksi, 
oikeuden ja uskon tuojaksi. Käännän lehteä. 

Nuoren jumalan tarina on muutettu, siitä on 
tehty uskoaan puolustavan pyhimyksen tarina. 
Marttyyrin, joka paloi roviolla ennen kuin luopui 
rististä ja siitä, minkä oikeaksi uskoi. Rovio on 
kuvattu kirjan sivulla. Munkit ovat maalanneet 
kuvituksen pikkutarkasti. Värit ovat kirkkaat ja 
loistavat, Juran vaalea tukka ja tummat silmät 
häivähtävät liekkien keskellä. 

”Hienoa työtä, eikö olekin?” munkki kysyy 
innokkaana.

”Se on hieno”, saan sanottua. Pajun oksat 
rätisevät tulessa, savun haju tukahduttaa, kuoliaaksi 
palavan miehen huudot korventavat sielua.

Painan kirjan rintaani vasten. Munkki jatkaa 
kertomustaan pyhiinvaelluksella kohtaamistaan 
ihmeistä. Muistojen äänet vaimenevat, vain sivut 
kuiskivat hämärässä kuin lehvästön humina.

***

Työmiehet ovat lähteneet. Seison 
yksin katedraalin raunioissa. Pieni 
kylä kukkulalla on kauan sitten 

hukkunut suurkaupungin alle. Jäljellä ei ole 
ketään, joka muistaisi saman kuin minä. 
Jään paikoilleni, kunnes viimeinen muuri on 
murtunut, viimeinenkin historioitsija unohtanut 
merikuninkaan ja hänen miestensä nimet.

Koivun siemen lennähtää sisään oviaukosta 
tuulen mukana. Metsä tulee takaisin. Kivi peittyy 
sammaleeseen, vesi kaivertaa tiensä läpi vanhojen 
hautojen. Me voitamme lopulta. Rakkaus on 
lopultakin vahvempi kuin kuolema. Kivi vavahtelee 
jo. Tänne tulee taas lintuja. 

Kukkulan Morana elää yhtä kauan kuin 
viimeinen pyhästä lehdosta kaadettu tammi. Elän 
kiven ja puun hiljaisuudessa, paperina kansien 
välissä. Kun viimeinen puulastu on palanut, on 
minun aika lähteä. Nostan maasta patsaan pään ja 
painan suudelman kylmille huulille. Kiitollisena, 
kaikesta huolimatta.

Kaikki muuttuu, Dago. Mikään ei häviä.

© Saara Henriksson 2013
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Saatesanat novelliin

’Merikuningas’ sijoittuu Veiksel-joen mutkaan 
nykyisen Puolan alueelle, noin vuoden 1000 
tienoille. Eräänä hyvin kylmänä keväänä vierailin 
kukkulalla joen varrella, katedraalin varjossa, ja 
väistelin muiden turistien kanssa rakennustöitä. 
Keski-Euroopan katedraalit ja linnoitukset 
muistuttavat kristinuskon voittokulusta ja 
mahtimiesten teoista, mutta ympäröivät maisemat 
ovat kerran kuuluneet valloitetuille kansoille 
ja heimoille. Mahtavinkaan rakennus ei säily 
ilman ihmisen jatkuvaa kunnostustyötä, ja kun 
katedraalin viimeinen peruskivi on murtunut, joki 
on yhä jäljellä.

Saara Henriksson

Saara Henriksson on tamperelainen kirjailija. Hän 
on julkaissut romaanit Moby Doll (Into 2011) ja 
Linnunpaino (Into 2012). Keski-Euroopan suurista 
joista hänen tarinoissaan esiintyy myös Tonava, 
Budapestiin sijoittuvassa novellissa Arkistonhoitajan 
salaisuus (kokoelmassa Harju&Meresmaa (toim.): 
Steampunk! Koneita ja korsetteja, Osuuskumma 
2012). Parhaillaan Henriksson kirjoittaa romaania 
amerikkalaisesta kirjailijasta Unkarissa.

Kuva: Anne Leinonen
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Yksi.
Sivallus vavautti ihoa, mutta oli nopeasti 

ohi.
Kaksi.
Kipu tuli nopeammin ja syvemmin.
Kolme.
Aiemmat haavat alkoivat sykkiä. Koko iho 

herkistyi.
Neljäs rikkoi ihon, polttelu tuli, kunpa menisi 

nopeasti ohi.
Viidennen jälkeen emäntäpiika pysähtyi. 

Muka vetämään henkeä mutta silkkaa ilkeyttään 
kumminkin. Eukko tiesi, miten paljon kipeämpää 
seuraava isku teki, kun hiki ehtisi nousta haavoihin 
kirveltämään, iho turvota ja juomut tihkua verta.

Kuusi.
Alexandran oli pakko nyyhkäistä. Alahuulen 

pureminen ei enää auttanut. Sitä ääntä 
emäntäpiika oli oikein odottanut. Seitsemäs 
isku oli aiempaa lujempi. Alexandra oli kuullut 
eukon ylpeilevän sillä, miten sai tytöt huutamaan 
ääneensä jo kymmenestä iskusta. 

Kahdeksan, yhdeksän, hiki haavoissa, tykyttävä 
kipu, kuumana viiltävä veitsi selässä, lihan repivä 
tuska, veren maku suussa, oli pakko huutaa. 

Pieni ilkeä tauko ennen kymmenettä, jotta 
ehti melkein toivoa sen laskeneen väärin. Sitten 
kymmenes, täysin voimin, poikittain ensimmäisiin 
nähden, kärki ulottuen kyljen arkaan ihoon asti, 
pisimmän siiman kiertyessä polttavaksi kekäleeksi 
rinnalle. 

Alexandra jäi nyyhkyttämään maata vasten. 
Ympäriltä kuului vaatteiden kahinaa, kun 
rangaistusta seuranneet poistuivat paikalta. Kuului 
miehen naurua, isäntien uskotut kamaripalvelijat 
katselivat mielellään tyttöjen rankaisemista ja 
näiden paljaiden rintojen heilahtelua selkään 
osuvien iskujen tahtiin. 

Myöhemmin käytävissä samat palvelijat 
painoivat seinää vasten, tarttuivat kiinni rintaan, ja 
väänsivät nipukkaa paidan läpi kunnes oli pakko 
kirahtaa. Jos vastusteli tai sylkäisi, joutui syytetyksi 

huolimattomuudesta tai näpistelystä. Ensimmäinen 
syytös maksoi selkänahan, toinen pikkusormen. Oli 
paras vain suostua puristeltavaksi tai enempäänkin.

Raippa rasahti hiekalle Alexandran kasvojen 
viereen. Tajunnan rajamaillakin hän tarttui siihen 
ja painoi itseään vasten, ettei kukaan voisi napata 
sitä. Koska mamselli vastusti mustia konsteja, ei 
emäntäpiikakaan uskaltanut säilyttää veriraippoja 
itsellään. Joissain taloissa niinkin voitiin tehdä, 
muttei Valkiapäässä. Alexandra sai polttaa raipan ja 
olla turvassa mustilta kiroilta. 

Pienen ikuisuuden jälkeen Alexandra nousi, puki 
paitansa ja koetti olla välittämättä selän kivusta. 
Paita menisi verestä pilalle, mutta sille ei voinut 
mitään. Se oli kuitenkin puhdas. Joskus tyttöjen 
raippahaavat tulehtuivat ja mätivät viikkotolkulla, 
mutta Alexandran ei tarvinnut jaksaa kuin Lotan 
luo. Vain kartanosta ulos. Vain tämän kadun 
loppuun. Vain sataman ohi. Ohi sen korkean 
kallion,  jonka päälle lapset kiipesivät katsomaan 
laivoja. 

Alexandra muisti sen kallion vuosia sitten. 
Veri pisartui hänen peukalonsa haavasta. Lotta 
sylkäisi punaisen tipan päälle ja tarjosi sormensa 
Alexandralle.

–Tohon päälle, niin se on lukos.
Alexandra irvisti ja koetti painaa pienen puukon 

päätä peukaloonsa. Tylsä terä painoi vain ihon 
kuopalle. Hirvitti, mutta haavaa ei tullut. Lotta 
katsoi hetken toisen avutonta nyhräämistä.

– Etkö sä ikinä ole pitänyt puukkoa kädessäs? 
Pitää viiltää, mutta älä voimalla vedä, irrotat koko 
sormenpään.

Alexandra nielaisi uudestaan ja liikautti puukkoa 
vähän. Nyt se nirhaisi viillon. Hän huudahti ja 
pudotti puukon kädestään. Peukalo lensi suuta 
kohden, mutta Lotan vielä nopeampi käsi nappasi 
ranteesta kiinni.

– Ei saa imeä. Se voima on ensimmäises tipas. 
Sylkäse vaan.

Suu oli kuiva ja piti kakistella, mutta viimein 
Alexandra sai jonkinlaisen limatipan aikaan. 
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Lotta tarttui peukaloon ja painoi ne yhteen, 
haavat vastakkain. Lotan punainen tukka loisti 
laskevan auringon valossa ja silmät olivat melkein 
metsänvihreät. Kevät oli jo niin pitkällä, että 
aurinko oli herättänyt valtaosan kesakoista.

Alexandra ravisteli katseensa irti Lotan silmistä 
ja koitti muistaa, mitä piti sanoa. Yhteen ääneen 
he messusivat loitsun kohti tuulta, jotta se tarttuisi 
heidän sanoihinsa ja muistaisi ne.

– Veri meressä, meri meissä, me emme 
toistamme unohda milloinkaan. Jos koskaan 
unohtaa, sen meri kostaa, kuohunsa nostaa ja iäksi 
omistaa.

Lotta otti mustan kivenpuolikkaan esiliinansa 
taskusta ja kaapaisi siihen molempien peukaloista 
kosteat pisarat. Sitten hän kaivoi esille toisen 
puolikkaan, litisti sen pisaroiden päälle ja sitoi 
kappaleet mustalla rihmalla yhteen. Rantakallion 
reunalle oli vain muutama askel.

Lotta kohotti kätensä veden ylle ja kääntyi vielä 
katsomaan Alexandraan.

– Iäisesti?
– Iäisesti, siskoseni, Alexandra vastasi.
Lotta avasi kätensä ja kivi putosi veteen. 

Molskahdus tuskin erottui alhaalla kivikkoon 
iskeytyvien aaltojen ainaisesta pyörteilystä. 

Alexandra katsoi kauemmaksi merelle, jossa 
näkyi aina muutamia laivoja saapumassa satamaan 
tai lähdössä sieltä. Nyt hän laski neljän laivan 
mastot. Mastojen muodosta ja lukumäärästä 
saattoi päätellä laivan koon ja mallin, jos tiesi, 
mitä katsoi. 

Alexandran sydän hypähti, kun yhden laivan 
kylki välähti kirkkaana auringon osuessa sitä 
verhoaviin kuparilevyihin. Mutta kun tarkemmin 
katsoi, näki kyllä, ettei se ollut isän laiva. Tämä oli 
isän alusta pienempi, tarkoitettu vain tutuimmille 
taivaankaarille matkustamiseen. 

Lotta tuli seisomaan Alexandran viereen ja 
huomasi saman. Alexandra kohautti olkapäitään.

– Ei sen olisi pitänyt tullakaan vielä 
kuunkiertoon. Olisi ollut huono merkki, jos olisi 
ollut tulossa jo nyt. Silloin eivät olisi päässeet 

niin pitkälle kuin suunnittelivat. Isä halusi 
mahdollisimman pitkälle, jotta saisi laivastaan 
seuraavan erän maksettua.

– Ja mitäs sitten, laivurintytär, Lotta kiusoitteli. 
– Sitten kun isä on onnistunut tarpeeksi monta 

kertaa, meillä on laiva omalla nimellämme, 
Alexandra sanoi. Laiva, joka on jonain päivänä 
minun. Laiva, jolla minä löydä uusia taivaankaaria. 
Ajattele, siskoseni, olen vapaa menemään minne 
tahansa.

Lotta virnisti ja pudisti punaista hiuspehkoaan. 
– Merta ja laivoja, ei se ole mua varten. Pidä 

vapautesi, kunhan käyt mua välillä katsomassa. 
Mä pysyn täällä, missä Vanhamuori opettaa mulle 
konstinsa ja musta tulee rikas. Sitten mulla on 
arkullinen kultarahoja, joilla mä ostan laivoilta 
niiden hienoimmat helyt ja hepeneet, oman 
hevosen ja pienen soman lemmikin, ehkä koiran tai 
vaikka marakatin. Mutta muori oottaa jo meitä. Ja 
kanat. Ja ryytimaa. Tuu.

Alexandra antoi Lotan vetää itsensä pois kalliolta. 
Mielessään hän näki jo isänsä laivan purjehtivan 
kohti satamaa, kylkien kuparit säteillen. Alexandra 
Laivurintytär, laivanomistaja omalla nimellään.

Alexandra nyyhkytti. Se oli silloin, kun hänellä 
vielä oli nimi. Kun hän oli pystynyt uneksimaan 
vapaudesta. Nyt ei ollut jäljellä kumpaakaan, mutta 
muisto oli auttanut hänet perille. Kuparinen kello 
kilahti oven yläpuolella. Helähdys ja yrttipuodin 
helpotusta lupaavat tuoksut haihduttivat osan 
kivusta. Lotta seisoi jakkaralla selin oveen ja työnsi 
juuri ylähyllylle isoa raskasta saviastiaa. Alexandran 
nähdessään hän hyppäsi alas kevyesti kuin lintu tai 
kettu, punaiset hiukset häntänä perässä. 

– Sisko rakas, ei kai taas.
Sisko. Alexandran ainoa ja itse valittu verisisar, 

oma siskoseni. Lotan käsi otsalla oli viileä ja 
valkoinen, suloinen kuin kyyhkynen. Sellainen 
Lotta oli, aina kuin lentoon pyrähtämäisillään. 
Kartanossa se ei olisi selvinnyt päivääkään. Ei 
kartanossa, jossa nimettömän piti katsoa alaspäin 
ja lukea maasanat, kun mamsellin hameenhelma 
pyyhkäisi näkökentän ohi.
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Alexandra antoi viileän käden johdattaa 
itsensä takahuoneeseen. Siellä haisi pyörryttävästi 
kissanmintulta. Vanhamuori seisoi pöydän 
ääressä ja valikoi lehtiä korista, jota piteli 
pieni tummatukkainen tyttö. Alexandra 
muisti nähneensä tytön ennenkin, hän juoksi 
Vanhamuorin asioita ja hoiti kanoja ja yrttimaata, 
samalla tavalla kuin Lotta aikoinaan. 

Alexandra kuuli miten Lotta henkäisi syvään ja 
veti tuoksua sisäänsä, höpötteli mitä mieleen tuli 
pitääkseen Alexandran ajatukset poissa kivusta. 

– Oi, mut oli varmaan tarkoitettu syntymään 
kissaksi. Mä pidän niin tuosta tuoksusta. Muori, 
missä on raut’lehdet, onko tuoreita vai pitääkö 
ottaa kuivia?

Vanhamuori nosti kasvonsa ja hänen 
kirkkaansiniset silmänsä katsoivat Alexandraan.

– Oletko tyttö tullut taaskin piiskatuksi? Mistä 
syystä tällä kertaa?

Alexandraa syletti ja hävetti yhtä aikaa, mutta 
muorille ei voinut valehdella. Sillä oli varmaan 
muitakin konsteja kuin yrttitieto. Jos ei vallan 
mustia, niin kurjia kumminkin.

– Siellä oli yksi uusi tyttö, vähämielinen. Ei 
tajuttu pitää sitä silmällä niin kauan, että olisi 
oppinut. Se vei luumuja mamsellin puutarhasta.

Vanhamuori nyökkäsi, haroi alakaapista 
tummanruskean purkin ja avasi sen. 

– Lotta, pistä tästä vähän sekaan, neljäsosa, ei jää 
niin kovia arpia. Se oli orjatyttö vai?

Alexandra nyökkäsi ja alkoi koota paitansa 
helmoja. Kangas ei ollut vielä pahasti ehtinyt 
kuivaa kiinni haavoihin, mutta kipeää se teki silti. 
Lähellä seisovan tummatukkaisen lapsen silmät 
laajenivat hänen nähdessään paljastuneen ihon. 

Lotta painoi Alexandran olkapäistä istumaan 
mukavalle jakkaralle ja alkoi tottuneesti painella 
haavoja puhtaaksi. Alexandra katsoi alaspäin, 
mutta arvasi Lotan seuraavien sanojen olevan 
suunnattu pikkutytölle.

– Kato sä vain, jotta opit. Tällasta tehdään 
hienoissa kartanoissa. Alexandra on aitosyntyinen, 
joten sen osana on vaan kymmenen iskua. Jos on 

kokonaan nimetön, niin orjalta voidaan viedä koko 
selkänahka. Tai koko käsi, tuosta vain ranteesta 
naps poikki ja tynkään kuumaa tervaa.

Ihana viileys alkoi levitä haavoihin, kun Lotan 
kädet sivelivät hienonnettuja lehtiä ja voidetta 
iholle. Sormet kuin kyyhkysen siivet. Mutta Lotan 
äänessä oli terästä.

– Mutta sunkin on ja paras ymmärtää, että se ei 
edes ole pahinta, että viedään käsi. Pahinta on, jos 
ei saa sitä kättä itsellensä. Sen jälkeen on viisi kertaa 
viisi vuotta pelossa, sillä jokaisella kynnellä voidaan 
kirota, jos tietää, mitä tekee. Ja kyllä ne kartanoissa 
tietävät.

– Ei Valkiapäässä käytetä mustia konsteja, ähkäisi 
Alexandra.

– Puolustatkin niitä vielä. Männihiidensikiöitä 
koko sakki! Minkä tuhannen taivaskaaren takia 
sä menet sinne takaisin? Jäisit tänne, sisko kulta. 
Tiedät kyllä, että muori ottais sut. Otetaan kanoja 
lisää takapihalle ja vaikka possukin. Kyllä tässä vielä 
yksi eläis hyvin. Ja sun fi inillä puheellas me saatais 
vaikka oma puotipöytä satamaan. Merimiesten 
taskut olis höllässä, kun me avattais vähän 
paidankaulaa. Myytäis niille laivalta astuessa voiteet 
mieskunnolle ja laivalle palatessa häädöt satiaisille.

Alexandra huokaisi. Tämä keskustelu oli 
väistämätön ja tälläkin kertaa se päättyisi samalla 
tavoin.

– Vielä kolme vuotta, sinä tiedät sen kyllä. Kolme 
vuotta pitää jaksaa ja sitten minulla on taas nimi ja 
vapaus.

Ei tarvinnut nähdä Lotan kasvoja tajutakseen, 
miten hän pyöräytti silmänsä kohti kattoa.

– Niin, teidän aitosyntyisyytenne. Kun kerran 
isäs lippulaiva uppos, niin nyt sun pitää hoitaa 
velat. Mutta sisko, mitä väliä kunnialla kuolleille 
on? Karkaa sieltä, värjää tukkasi mustaksi ja 
muuta tänne. Heitetään sun mekkos mytyks 
satamalaiturille ja kaikki luulee sun menneen 
mereen. Pääset vapaaksi silläkin tavalla. Mitä 
menetettävää sulla olis?

– Ei muuta kuin toivo nimestäni, Alexandra 
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huokasi. Mutta se on kaikki, mitä minulla enää on 
jäljellä. Se ja sinut, siskoseni.

Lotan käsivarret kiertyivät Alexandran 
ympärille ja kissanmintun hajuun sekaantui 
Lotan tuoksu, loputon yrttien sekoitus, joka oli 
lähtemättömästi kiinnittynyt hänen ihoonsa. 
Alexandra itse suuttui ja leppyi hitaasti, mutta 
Lotta oli kuin tulenlieska, joka häilähteli 
kirkkauden ja mustuuden välillä. Lotan huulet 
ohimolla olivat lämpimät ja ihanat.

– Voi siskoseni. Sä olet pököpäisempi kuin 
naapurin vanha pässi. Jos mä vuokraankin sut 
niille pihanvahdiksi, keritten kaks kertaa vuodessa 
ja kudon langastas ittelleni uuden röijyn.

Puodin puolella kello kilahti ja Vanhamuori 
lähti tapaamaan asiakasta. Lotta nosti Alexandran 
kasvot omiaan kohti, piteli niitä käsiensä välissä. 
Lotan silmien vihreys oli nyt kuin synkkää metsää. 

Sellaista metsää ei kasvanut lähelläkään 
kaupunkia ja satamaa. Alexandrakin muisti 
sysikorvet vain kaukaa lapsuudestaan, kun hän 
kulki kauppamatkoilla isänsä kanssa. Metsät, 
joissa asui salaperäisiä olentoja. Äkkiä Lotan 
silmät tuntuivat olevan yhtä täynnä uhkaa. 

– Mutta jos näin käy vielä kerrankin, silloin 
mun vereni ei enää rauhoitu. Silloin mä kutsun 
koston. Se on mun valani, siskoseni.

. . .

Sininen silkki oli värinsä puolesta kuin 
rullattua taivaankaarta, mutta kun 
Alexandra koetti sitä käsiensä välissä, se 

meni pienille rypyille. Ei kelpaisi. Sen sijaan 
norsunluunvalkoinen pakka piti ryhtinsä 
paremmin. Muutenkin se oli poikkeuksellista 
kangasta. Äkkiseltään arkisen näköistä, mutta kun 
sitä käänteli, tavallista paksumpi lanka heijasteli 
valoa odottamattomalla tavalla. 

Kun tällaisessa puvussa astuisi sisään tuhansien 
kynttilöiden valaisemaan tanssisaliin, silloin 
toisi mukanaan koko sateenkaaren. Portaiden 
alla odottaisi ylpeä isä debytanttiaan, perijäänsä 

ja laivastonsa seuraavaa omistajaa. Puvun kantaja 
kokoaisi helmat edestä käteensä ja valmistautuisi 
astumaan ensimmäisen askeleen kohti kaikkien 
ihailevia ja kadehtivia katseita. 

–  Fröökynällä on hyvä maku. Tuollaista kangasta 
ei tule vastaan joka torilta.

Tummaihoisen miehen silmät olivat terävät, 
mutta niilläkään ei nähnyt kaikkea. Alexandra tiesi 
edelleen kävelevänsä suorana kuin aitosyntyinen 
ja katsovansa ihmisiä suoraan silmiin. Varsinkin 
kartanon ulkopuolella hän palasi herkästi 
vanhoihin tottumuksiinsa. Päivät olivat täynnä 
pieniä nöyryytyksiä. Nytkin täytyisi kertoa 
olevansa vain toisen asioilla, etsimässä sopivaa 
kangasta kartanon mamsellin nuoremman tyttären 
alushameisiin. 

Pitäisi katsoa maahan ja painaa hartiansa 
lysyyn. Ei tulisi mitään tanssiaisia, ei kevytmielisiä 
nuoria miehiä tanssittamaan Laivurintytärtä isän 
hyvänsuovasti valvovan katseen alla. Mutta ehkä 
hetken voisi leikkiä. Alexandra peitti sierettyneet 
kätensä huivinsa alle.

– Erotan toki, että se on tullut kaukolaivoilla, 
mutten kuitenkaan tunnista kankaanne laatua. 
Wyrdin suurperhosten silkkiä se ei ole, vaikka 
onkin tavallista paksulankaisempaa.

– Fröökynä on asiantuntija. Mutta ei ihme, että 
tällaista ei ole tullut vastaan. Sillä minun laivani 
pääsee pidemmälle taivaankaarelle kuin kenenkään 
muun. Ja se johtuu siitä, että perämieheni on 
huimapäisempi ja vahvaharteisempi kuin kukaan 
niistä luikuista, jotka väittävät kaarta purjehtivansa. 

Alexandra hymyili kauppiaan puheille. Kuin 
olisi kuunnellut isää. Niin olivat heidänkin kolme 
joutsenkaulaista laivaansa aina olleet parhaita 
purjehtijoita ja suurimman, äidin mukaan nimetyn 
lippulaivan kanssa olivat isä ja miehistö nousseet 
omien sanojensa mukaan kaikkein korkeimmalle 
kaukomeren aalloille ja löytäneet aina vain uusia 
taivaankaaria. 

Arvokas perijätytär Alexandra ei kuitenkaan ollut 
päässyt mukaan kuin turvallisille reiteille. Ei niille 
toisille, joiden aikana mastoissa säkenöi elovalkea 
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ja kylkien kuparivuoraukset kuumenivat liian 
hirveiksi koskettaa. 

–  No, mille erinomaiselle kaarelle teidän 
laivanne nousi?

– Fröökynä ei usko minua. Mutta minä 
vakuutan, että siellä ylisellä kaarella vesi on niin 
kevyttä että sillä ja ilmalla ei ole kummoista eroa ja 
saaret roikkuvat ilmassa kaukomeren erottamina. 
Laivojen sijasta heillä on ihmeellisiä hevosia, joilla 
kulkea saarelta toiselle. Ja ruusutarhojakin siellä 
on, niiden kukista tehtyä hajuvettä voin myös 
tarjota fröökynälle. Jos se tuoksu kaulan taipeeseen 
sipaistuna ei saa jokaista miestä lankeamaan 
jalkojenne juureen, niin luovun siinä paikassa 
laivastani ja nimestäni. 

Miehen hymy leveni ja ääni laski hyväilyksi 
tummien sormien sivellessä valkoista kangasta.

– Mutta tämä kangas, tämä on niiden 
taivashevosten jouhista. Sata– ja tuhatpäiset 
hevoslaumat elävät metsissä, joiden puihin tarttuu 
niiden jouhia. Lapset keräävät ne ja naiset kutovat 
kankaan.

Tässä vaiheessa mies hiljeni hetkeksi ja vilkaisi 
ympärilleen. Alexandra tunsi ikävän vihlaisun 
tunnistaessaan todellisen kauppamiehen rytmin. 
Lopuksi kerrottaisiin suuri salaisuus, joka saisi 
asiakkaan tulemaan takaisin. Ei ostamaan salaista 
ja epäilemättä liian kallista esinettä, mutta jotain 
mahdollisimman hienoa, jossa suurimman 
mysteerin muisto kipunoisi kotonakin.

– Eikä fröökynä arvaa, mitä muutakin sieltä voi 
saada.

Alexandra kumartui lähemmäs salaliittolaisen 
elkeillä, silmät suurina ja täynnä viattomuutta, sillä 
tätä peliä saattoi pelata kaksikin.

– Niin fröökynä, siellä ne osaavat myös kutoa 
tarukangasta, taikakangasta, joka piilottaa 
kantajansa muiden katseilta. Sitä kutovat 
vain vanhimmat naiset, jotka osaavat erottaa 
langansäikeen ytimen sydänverestä ja öisestä 
kaipauksesta.

– Ma capitan!
Ääni oli kuin sumutorven mylväys. Alexandra ja 

kauppias hypähtivät erilleen, kun lyhytsäärinen ja  
häränniskainen mies harppoi kohti myyntikojua. 

– Mikä on, Vahvajalka? Minulla on asiakas.
– Tuli kyyhky, kapteeni. Ryövärit ovat iskeneet 

taas yhteen karavaaniin.
Kapteeni kirosi niin kuin merimiehet osaavat. 

Alexandra teeskenteli, ettei kuullut ja kääntyi 
valitsemaan alushameisiin sopivia pitsejä ja 
vanneluita. 

– Menikö kaikki? Entä miehet?
– Hengissä kaikki, kapteeni, mutta muutama sai 

nuolia harteisiinsa. Eivät ne olleet tappomeiningillä 
vaan tavaroiden perässä. Lasti kyllä kelpasi.

– Kirotut metsäläiset! Pysyisivät naimassa hiisiään 
eivätkä häiritsemässä kunnon kansalaisia. Täytyy 
kertoa kartanoille.

–  Kapteeni, haluaisin muistuttaa, että minä 
pyysin päästä mukaan.

– Sulje leipäläpesi Vahvajalka. Sinun voimiasi 
tarvitaan peräsimen varressa eikä roistoja 
lahtaamassa. Sinusta ei ole minulle iloa, jos makaat 
nuolilla koristeltuna jossain metsätaipaleella. 
Kartanot komentakoot voutia turvaamaan 
kulkutiet. On se kumma, etteivät ne edes mustilla 
konsteilla saa pidettyä niitä roistoja kurissa.

Alexandra kohautti itsekseen olkiaan. Niin vahvat 
kirot vaativat nimen tai ruumiinosan. Ryövärit 
pitivät huolta hiuksistaan ja kynsistään ja jos joku 
jäi elävänä kiinni, edessä oli joka tapauksessa 
hirsipuu. Naiset ne joko ryöstivät tai pitivät 
salamorsiamina kylissä, eikä kukaan laskenut, 
montako orpoa katosi aikuistuttuaan sysikorpien 
hämäriin oikean isänsä avuksi.

Vihdoin kauppias muisti taas Alexandran, 
mutta into oli kummaltakin poissa. Alexandra osti 
ruusunpunaista wyrtinsilkkiä ja muut tarvittavat 
tykötarpeet. Jos kauppias huomasi hänen rohtuneet 
kätensä ja lyhyet kyntensä, hän ei sanonut mitään. 

Alexandra kääntyi lähteäkseen ja kauppias 
puolestaan komensi jykevää perämiestä nostamaan 
viinitynnyrit pois auringosta. Hetken Alexandra 
luuli kuulleensa väärin, sillä tynnyrit olivat 
aasikokoa. Lyhyenläntä mies ei kuitenkaan edes 
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epäröinyt haalatessaan yhden raskaan tynnyrin 
kumpaankin kainaloonsa. 

Kapteeni huomasi Alexandran tuijotuksen ja 
hymy nousi taas hänen kasvoilleen.

– Vanha Sikuri ei valehtele, fröökynä. Tämä 
Vahvajalka on väkevin mies, mitä olen ikinä 
taivaankaarilla nähnyt. Lienee syntyjään jostain 
muulta seudulta, sillä konsti se ei ole vaan 
syntymälahja. Olen tehnyt hänestä poikani, mutta 
morsianta ei vielä ole katsottuna.

Tummat kulmat välähtivät, kun mies iski 
silmää.

–  Olemme täällä ainakin pari viikkoa. Se 
kangaskin odottaa kyllä fröökynää.

Alexandra poistui hymyillen. Mutta hän ei ollut 
ehtinyt kuin kääntyä yhden kadunkulman verran, 
kun hirvittävä kipu äkkiä iski. Veitsi pisti suoraan 
hänen sydämensä kohdalle. Alexandra putosi 
polvilleen ja puri kieleensä, kun seuraava repivä 
tuska työntyi sisuksista ulospäin. Kori kaatui 
maahan eikä hän voinut muuta kuin käpertyä 
kyljelleen uikuttamaan.

Hetkeksi kipu vaimeni mutta palasi taas. 
Alexandra oksensi katukivetykselle ja kaatui 
sitten omaan saastaansa vartalon kouristuessa 
tahdottomasti. Kuulu askeleita ja kauniisti 
veistetyt puukengät ilmestyivät hänen 
näkökenttäänsä. Alexandra tunnisti sekä ne, että 
sinisuoniset ja kyhmyiset nilkat. Emäntäpiika.

Kipu hellitti jalan pyyhkäistessä hänet 
selälleen makaamaan. Emäntäpiian ja kahden 
kamaripalvelijan hahmot rajautuivat taivasta 
vasten. Mutta Alexandra ei katsonut heitä vaan 
emäntäpiian kädessä olevaa soikeaa esinettä. 
Kylmä kauhu täytti hänen vatsansa.

– Niin, tässä on sinun nimesi. Mamselli antoi 
sen minulle, jotta löytäisin sinut. Olit valehdellut 
meille. Se orjatyttö saatiin kiinni puutarhassa 
ja pojat juttelivat sen kanssa. Se kertoi, että oli 
tehnyt sen viimeksikin. Kun lähdin etsimään, 
niin täällä sinä leikit oikeaa ihmistä kauppiaitten 
kanssa. Ostitko velaksi kartanolle? Mitä ostit?

Vastausta ei odotettu. Emäntäpiian kädessä 

oleva mustakivinen sormus välkähti hänen 
puristaessaan nyrkkinsä Alexandran nimen 
ympärille. Kipu oli pahempi kuin kertaakaan 
aiemmin eikä Alexandra hallinnut enää ruumistaan. 
Hän laski alleen, nytki ja ulvoi, puri yhä uudelleen 
kieleensä ja huuleensa, veri valui kurkkuun ja sai 
kakomaan. Emäntäpiian ääni oli jäänkylmä.

– Viekää tuo. Hoitakaa sovitun mukaan, peskää 
ja kertokaa sitten minulle. Katsotaan jälkikäteen, 
mitä kerrotaan mamsellille. 

Sitten naisen kasvot tarkentuivat tullessaan 
lähemmäksi. 

– Nimesi kädessäni minä kuulin koko 
keskustelun. Hait tanssiaispukua ja sulhastakin. 
Oikein laivoille meinasit, kauppiaaksi. Jos olet 
noin miehenkipeä, kyllä me sinulle miehen 
hommaamme, mutta neitona et enää tanssi. 
Velkojasi on vielä jäljellä. Pian et enää pidä itseäsi 
muita parempana.

Emäntäpiian peukalossa oli jotain mustaa. 
Alexandra näki hänen pyyhkäisevän sillä nimeä, 
se jäi sysitahrojen peittoon. Ensin päässä leimahti, 
sitten pimeni ja tuli hiljaista.

Ei kuuloa, ei näköä, ei kykyä huutaa. 
Alexandrasta oli jäljellä vain tuntoaisti. Tiukka ote 
käsivarsista, köysi ranteissa. Tikkuiset laudat poskea 
vasten. Tärinää. Kylmää vettä ämpärillinen toisensa 
jälkeen. 

Sitten tuli lämmitti, kun hän vapisi horkassa. 
Karheat kankaat, olkipatjan pistely. Kovat ja isot 
kädet puristelemassa rintoja, kiskomassa nännejä, 
työntymässä sisään kaikkiin aukkoihin, ensin kädet 
ja sitten muut asiat. Oksennuksen polttelu sen 
noustessa kurkusta. Ensimmäinen lyönti, toinen, 
potku vatsaan, läimäyksiä ja iskuja luvuttoman 
ajan. Kylmää vettä. Kahdet kädet haromassa 
taas haaroja auki, kääntämässä ja venyttämässä. 
Turpoavan ja tulehtuvan lihan polttelu kaikkialla. 

Kylmä ja kova kivi, jäinen vesi, hetken viileyttä, 
sitten taas tärinää. Veren maku suussa, kielen tunto 
haavoihin ja haljenneisiin hampaisiin. 

Putoaminen. Pitkä ja pimeä, siunattu hiljaisuus.
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– Susi juoksee, oksa taittuu, kevyt 
juosta korpimailla.

Ensin palasi ääni jostain 
kaukaa. Alexandra oli syntymässä ja silti ne sanat 
olivat tuttuja. Äiti oli laulanut niitä jo silloin, kun 
hän itse oli vain kellunut lämpimässä, kuunnellen 
pelkkää säveltä ja rytmiä usvanpunaisen läpi. 

–  Susi juoksee, heinä taittuu, raskas askel 
niittymailla.

Mutta nyt oli pimeää ja kylmää. Missä oli 
äiti? Alexandra koetti itkeä, muttei saanut ulos 
kuin yninää. Eiväthän vauvat itkeneet kunnolla, 
vinkuivat vain.

–  Lauma juoksee, taival taittuu, yhtä sykkii 
suden mieli.

Lauma. Se oli perhe. Sitä ei Alexandralla ollut. 
Yksinäinen susi. Ei emoa, ei isää, ei mitään paitsi 
kylmää ja pimeää. Alexandra ei halunnut syntyä, 
ei vaikka joku yritti äidin laululla häntä väkisin 
kiskoa maailmaan.

–  Oma veri, lauman veri. Oma korpi, lauman 
korpi. Lauman askel kotiin viepi. Vapaa vain on 
lauman kulku. Yhtä sykkii suden sielu.

Kevyt askel, sellaisia olivat vihreäsilmäisen ja 
punatukkaisen askeleet. Ei se ollut mikään susi, 
kettu se oli, ovela ja viekas, takapihojen kulkija. 
Suden ja ketun lauma. Lotta.

Susilaulu alkoi alusta. Alexandra tajusi näkevänsä 
valoa, joka ei sattunut silmiin. Ei ollut kylmä enää, 
oli vain kylmän muisto ja muita muistoja, joita ei 
halunnut ajatella. Mutta kun ajatus tuli, tulivat 
muistotkin ja Alexandra oksensi taas.

Joku piteli vatia ja antoi vettä. Vedessä tuntui 
mintun tuoksu, se oli raikasta ja hyvää. Minttu, 
kissanminttu, ketunminttu, Lotta. Uni tuli 
uudelleen, mutta nyt ilman muistoja.

. . .

– Onneksi yksi tuttu 
vihanneskauppias oli torilla ja 
näki, mitä sulle tehtiin. Niin 

mä lahjoin kolmella miehenvoimarohdolla kolme 
vartijaa ja sain sut ulos, siskoseni. Sitten Lotan 
huulille nousi häijy hymy ennen kuin hän jatkoi.

– Kyllä niillä lääkkeillä pystyyn saa, hyvin saakin, 
mutta sen jälkeen tulee kutina eikä se lopu, vaikka 
raapis vehkeensä vereslihalle ja se on oikein. 

Alexandraa ei naurattanut, mutta hän tunsi 
mielessään hymyn muiston. Sekin oli enemmän 
kuin viime päivinä. Huoli tuli silti.

–  Eivätkö ne lähde sinua etsimään ja tule tänne?
– Niin että mamselli sais kuulla, että niiden 

vehkeet ovat hevosen kokoiset turvotuksen ja 
näppylöiden takia? Älä hullujas puhu. Mutta 
nimeäs mä en saanut takaisin ja se on paha juttu. 
Vielä ei se hiidennussima emäntäpiika ole etsinyt 
sua. Vanhamuori on tehnyt parhaansa, ettei kukaan 
ihan heti nimelläkään löydä, kunhan sitä ei sanota 
ääneen. Mulle oot nyt vain siskokulta ja muille ei 
tartte olla vielä mitään.

Alexandra painoi päänsä tyynyyn. Jos voisi nimen 
vuoksi itkeä. Kaikki hukkaan, kahden vuoden 
nöyryytykset ja selkäsaunat. Kaksi vuotta sittenkin 
hän olisi voinut hukata nimensä ja tulla tänne, eikä 
olisi sattunut sitä kaikkea kauheaa. Kaksi vuotta 
toivoa, että jotenkin hän saisi velat maksettua ja 
nimensä takaisin, sitten olisi voinut ehkä ostaa 
osuuden jostain pienestä laivasta.

Nyt kyyneleet tulivat. Suurina vyöryinä 
Alexandra nyyhkytti joutsenkaulaisia laivoja, 
joiden vuoksi isä oli lähtenyt vaaraan kerran 
toisensa jälkeen. Kunnes hän oli saanut itselleen 
kuparikylkisen taivaankaarialuksen ja pari 
pienempää sitä saattamaan. 

Mutta onni oli loppunut ja äidin nimeä kantava 
laiva oli vienyt isän ja lastin mukanaan. Alexandra 
oli nähnyt isän jättämän kamman tiukkuvan verta 
ja tiennyt omistavansa enää vain liian suuren 
määrän velkoja ja saamisia. Sekä nimensä, ainoan 
asian, jota ei ilman lupaa voinut aitosyntyiseltä 
ottaa. Nyt oli sekin mennyttä. Kaikki mennyttä.
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Lotta piteli häntä, kunnes pitkän ajan kuluttua 
oli jäljellä enää vain kakominen, nikottelu ja 
suolan särky kaikissa kasvojen naarmuissa. Sitten 
Lotta puhui.

– Piti säästää tämä myöhemmäksi, mutta 
tulkoon nyt. Viimeksi mä sanoin, että enää 
mä en anna anteeksi. Mä kostan sun puolestas, 
oman nimeni ja vereni kautta. Vaikkei se veri 
aitosyntyistä olekaan, niin vahvaa se on silti. Mä 
olen lähettänyt kyyhkyn ja parin päivän päästä 
mun veljeni tulee tänne. Bo tietää, mitä on paras 
tehdä tällaisessa asiassa.

Alexandra tajusi omistaneensa vielä yhden asian 
ja menettäneensä äkisti jollain tavalla senkin.

– Sinulla on veli?
– Siskoseni, siskokultani, sun kanssasi mä 

olen kasvinvuoteni viettänyt. Mutta kun verta 
tarvitaan, niin mun isäkseni tiedetty teki 
aikoinaan mun äidilleni toisenkin lapsen. Se 
lähetettiin isän luokse jo pikkupoikana. Mä en 
muuta muista kuin punaisen tukan ja äkkinäisen 
luonteen. 

Viimein Alexandra tajusi. 
– Onko hän...?
– Mäkin luulin lapsena olevani orpo. Siinähän 

sun isäs hemmotteli ja Vanhamuori piiskasi 
yhtäläisesti meidät molemmat, kun mun äitini 
oli kuollut. Mutta äiti olikin salamorsian. Bo on 
tulossa sysikorvesta ja tietää, miten ryövärityöt 
suunnitellaan.

Seuraavat pari viikkoa Alexandra parani 
vähitellen. Vuoto jalkovälistä lakkasi ja alkoi 
jonkin ajan kulutta uudelleen, kun Vanhamuori 
juotti kitkeränmakuisen liemen ja pyöritti 
rautasormusta vastapäivään hänen vatsansa päällä. 

Muut aineet pitivät kivut ja painajaiset poissa. 
Alexandra koetti huolestuneena laskeskella, mitä 
hän olisi jo kaikesta velkaa. Muori kuitenkin 
huiskautti kädellään, että hänen puolestaan 
useimmat velat kuittaantuivat vuosien mittaan ja 
haudassa viimeisetkin.

Niin koitti ilta, jolloin kaupunginvoudin 
miehet huusivat tuttuun tapaan luukut 

suljettaviksi. Viime hetkellä kojulle kuitenkin 
ratsasti kolme nuorta kauppiasta. Alexandra näki 
heidät luukkujen välistä kurkkimalla. Hänellä ei 
ollut lupa lähteä kynnyksen yli ennen kuin nimiasia 
olisi kunnossa ja kasvojen ruhjeet parantuneet. 

Kauppiailla oli hyvin leveät hartiat ja lihaksikkaat 
selät, mutta kuormamuuli heillä silti oli perässään. 
Vaikka vahti olikin äkäinen, jutteli vaaleakiharainen 
mies hänelle sulavasti ja latoi kouraan riittävän 
määrän kolikoita, jotta miehet pääsisivät vielä 
esittelemään tavaroitaan yrttikauppiaalle.

Puodin pieni ovi oli hädin tuskin riittävän 
leveä yhdellekään heistä. Vaaleatukkainen oli 
pisin ja hoikin, hänen silmänsä tuikkivat ja koko 
olemus säteili nuoren orin huoletonta voimaa, 
yhteensopivaa komean valkoisen hevosen kanssa. 
Mies oli melkein liian hieno kauppamieheksi ja 
olisi käynyt hyvinkin aitosyntyisestä.

Kun miehet olivat päässeet kamariin, Lotta tuli 
takahuoneesta ja tuiskautti kiinni yhden miehen 
kaulaan. Ilman tätäkin olisi oikean veljen kyllä 
tunnistanut punaisista kiharoista, jotka puskivat 
esiin sekä kevyen hatun alta että päättäväisestä 
leuasta. 

Vaikka sisar ja veli eivät olleet tavanneet toisiaan 
aikoihin, se ei Alexandran silmiin näkynyt. Hän ei 
vieläkään ollut varma, ettei ajatus Lotan Bo-veljestä 
kaihertanut liiaksi. Hän oli menettänyt kaiken, 
ja nyt pitäisi vielä jakaa sisarkin jonkun vieraan 
kanssa.

Katsoessaan sisaruksia Alexandra tajusi 
unohtaneensa kolmannen miehen. Bo oli 
kolmikosta lyhin, joten tämä kolmas oli 
keskimittainen, harteikas muttei tanakka. 
Hänen hiuksensa olivat yönmustaa säkkärää. 
Niin paksua ja takkuista, ettei niitä varmaan 
saanut edes tavallisella kammalla selväksi. Joka 
tapauksessa näytti siltä, ettei kukaan ollut liiemmin 
yrittänytkään. 

Silmät olivat tummat, kulmat kuin hiilellä 
piirretyt ja sama taiteilija oli muutamilla vedoilla 
luonnostellut koko miehen. Nytkin hän vetäytyi 
varjoon kuin olisi kokenut naisten hälinän ja 
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ahtaan yrttipuodin ahdistavaksi. Hetken Alexandra 
tavoitti tummat silmät, ennen kuin muisti 
murjotun ulkonäkönsä ja käänsi kiireesti katseensa 
alas.

Lotan kieli lauloi kuin varpusparvi jyväsäkillä ja 
kaksi muuta miestä asettuivat taloksi. Vanhamuori 
tarttui myyntitiskiin kääntääkseen sen syrjään, 
mutta vaalea mies hypähti apuun, kieräytti 
painavan levyn vaivattomasti seinää vasten ja 
nykäisi vielä rahitkin esille. Bo huomasi tämän ja 
naurahti.

– Hyvää iltaa ja siunausta tupaasi Vanhamuori. 
Mitään muuta en sinusta muista, mutta tämän 
tuoksun muistan. Se tuo melkein kyyneleet 
silmiini, sillä se on äitini tuoksu. Kiitän sinua, 
että olet ollut sisareni valvojana ja kaikista 
lähettämistäsi rohdoista. Ilman niitä olisi moni 
isäni mies saanut kumpunsa korpeen.

Sitten punainen pää nyökähti vaaleakutriseen 
mieheen päin, joka kumarsi tilanahtaudesta 
huolimatta kuin olisi ollut hovissa.

– Tämä keikari ja naistennaurattaja tässä on 
Jussi, joka ei koskaan vastusta seikkailua. Varsinkin 
jos siitä on saatavissa pientä ansiota. Isä olisi 
lähettänyt vaikka tusinan miehiä sinulle, sisko, 
mutta ymmärsimme nyt tarvittavan nopeutta ja 
oveluutta. Niinpä siis minä ja Jussi.

– Mutta kolmehan teitä on, osoitti Lotta 
nopeasti tummaa miestä, joka kavahti huomion 
kohteeksi joutumista.

– Niin, tuo mörökölli tuolla nurkassa. Mattiksi 
voitte häntä kutsua eikä uskollisempaa ystävää 
ole tässä taikka muissa taivaanpiireissä. Isä ei 
katso ystävyyttämme hyvällä, vaikken käy syitä 
tässä tarkemmin selvittelemään. Mutta minne 
minä menen, sinne tulee Mattkin ja monta kertaa 
olemme toisemme kiskoneet kuiville milloin 
mistäkin suosta.

Lotta nyökkäsi kohteliaasti tummatukkaiselle 
ja tuntui vasta sitten muistavan Alexandran 
olemassaolon. Alexandra koetti vetäytyä 
taaemmaksi. Hän ei halunnut, että kukaan näkisi 
häntä tällaisena. Vaikka hän olikin pilattu, hän ei 

halunnut tulla esitellyksi vieraalle miesjoukolle kuin 
näyttelyhevonen.

Lotan ote oli kuitenkin luja ja niin Alexandra 
kiskottiin väkisin lähemmäs valoa, joka armotta 
paljasti jokaisen mustelman, ruhjeen ja haavan. 
Alexandra jäi kiinni tummasilmäisen miehen 
suuttumuksesta synkistyvään katseeseen. Hän tajusi, 
että tuon hitaan kuoren alla oli todellisuudessa 
tulivuori. 

Jostain syystä ajatus tuntui hyvältä. Ahjona 
hehkuva viha oli jotain, minkä Alexandra saattoi 
ymmärtää. Se oli susien syvää vihaa, ei ovelien 
kettujen suunnitelmia. Lotan sanat lietsoivat 
tuohon vihaan lisää voimaa.

– Tässä on mun sisareni, jonka kanssa olen 
vannonut ikiystävyyden valat. Me rakastetaan 
toisiamme kuin samassa kohdussa kasvaneet. Mutta 
hän on aitosyntyinen ja koettaessaan pitää kiinni 
isänsä kunniasta hän päätyi kartanon velalliseksi. 
Minä sanoin, että olisi jättänyt kaiken taakseen, 
mutta siskoni oli liian kunniallinen karatakseen 
vapauteensa. Nyt ne kakkiaisten kiksauttajat on 
vieneet häneltä nimenkin, enkä mä siksi sano 
sitä nimeä ääneen, ennen kuin mun veljeni on 
hankkinut sen takaisin. 

– Nimen kartanosta? Et aivan vähää pyydäkään 
sisko.

– Eikä se vielä riitä. Mä haluan, että viette sieltä 
muutakin. Tuikkaatte tuleen koko roskan tai teette 
muuta vahinkoa. Bo, sä ja ystäväs näette vain osan 
siitä, miten mun siskoani on satutettu. Veri huutaa 
verta ja koska hän on mun sisareni, se on nyt 
sunkin vertasi.

Nyt vaalea mies puuttui puheeseen.
– Vai itse kartano? Sellaista emme ole vielä 

tehneetkään. Lienee parasta varmistaa, että 
pakoreitti on liukkaasti valmiina. Voi myös olla, 
ettei arvon neitienkään ole enää mahdollista jäädä 
tänne kolttostemme jälkeen.

Lotta puri hampaansa yhteen.
– Jos niin on tarpeen, niin tapahtuu. 

Vanhamuoria mä tosin suren.
Tähän asti hiljaa olleen muorin ääni oli puoliksi 
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kuiskaus. Oli kuin hän olisi miettinyt aivan muita 
asioita ja ääneen lausuttu ajatus sattunut vain 
jollain tavalla sopimaan muuhun keskusteluun.

– Kyyhkyt lähtevät lentoon, ketut koloihin 
ja sudet juoksuun, tiet ovat pitkiä jokaiseen 
suuntaan. Minulla on vielä jäljellä pieni 
puutarhurini kunnes hänkin kasvaa lähteäkseen. 
Joskus Vanhamuori tiputtaa tilkan mustetta ja 
verta vedenkalvolle ja näkee metsiä ja meriä. 
Hän näkee vuoria, jotka salamat pirstovat, 
ja outoja kaupunkeja, joissa kaikki ihmiset 
pukeutuvat kuin aitosyntyiset eikä kukaan tunne 
taikuutta olevankaan. Rohkeutta ja petturuutta 
Vanhamuori näkee, sumua ja myrskyä ja 
pimeyttä, hirviölieskoja ja kuolemaa. Mutta 
monta on taivaankaaria ja tarinoita ja jokainen 
ehkä lopultakin oman kohtalonsa hallitsija. 

Hetkeksi tuntuivat liekit pidentyvän lyhdyissä, 
kunnes oven kolahdus katkaisi hiljaisuuden. 
Tummatukkainen pikkutyttö oli ollut 
kastelemassa yrttimaan niitä kasveja, jotka joivat 
erityisen ahneesti illan laskeutuessa. Nyt hiljainen 
lapsi palasi sisälle. Vanhamuori nousi ja tarttui 
hänen käteensä.

– Niin käy kuin on käydäkseen, emmekä 
me tiedä, kuka tarinamme kirjoittaa. Nyt minä 
ja pieni puutarhurini menemme nukkumaan. 
Valvokaa te täällä mutta katsokaa, ettei valo vilku 
luukkujen välistä. Muistakaa, että kahdella voi olla 
salaisuus mutta kolmas kuuluttaa sen jo torilla. 
Naapurin Svanten muulitalliin mahtuvat varmaan 
hevoset ja miehille on olkikupo ylävintillä. Lotta 
tietää. 

Kaikki jäivät katsomaan takakamariin poistuvaa 
lasta ja vanhusta. Lotta vastasi Bon kysymykseen, 
että pieni tyttö oli orvoksi jäänyt ja liki mykkä. 
Hoiti työnsä ja vietti loppuajan kuunnellen 
Vanhanmuorin kertomuksia. Sitten Lotta 
kohautti olkiaan kuin lentoon hypähtävä lintu.

– Hyvä onkin, että joku ne kuuntelee. Mä en 
oikein sellaisia jaksa. Tuo pikkulikka muistaa 
jo nyt enemmän juuria ja taruja kuin mä. 
Vanhamuori sanoo, että kun kaikki tarinat on 

kerrottu, sitten vasta tyttö etsii oman nimensä. 
Niinpä me sanotaan häntä vain puutarhuriksi. 
Mutta se tarinoista. Bo, Jussi ja sinä... niin, Matt, 
nyt muistan. Mitä tarvitsette? Mitä teemme?

Alexandra kantoi pöytään minttuveteen 
laimennettua viiniä ja vahvaa paputeetä, jota 
yleensä joivat vain aitosyntyiset. Juoman tumma 
tuoksu sai miesten kulmat kohoamaan ja Alexandra 
katsoi parhaaksi antaa selityksen.

– Täällä kaupungissa monet maksavat 
pavuilla. Niitä tuodaan taivaslaivoilla ja 
vaikka vouti yrittää vahtia, että kaikki menee 
virallisille kauppahuoneille, aina niitä hiukan 
jää mittavirheiden vuoksi tynnyrien pohjalle 
kerättäväksi.

– Varsinkin, jos tynnyrissä on erityinen pohja, 
jonka alle jää runsaasti papuja, jatkoi Jussi 
silmää iskien. Alexandra huomasi vahingossa 
hymyilevänsä. 

– Niinkin. Isällä oli laiva.
– Ja laivan mekin tarvitsemme, jatkoi Lotta. 

– Laiva on ainoa tapa päästä kartanoon ja sieltä 
pois. Metsästä tulevat kauppamiehet ovat aina 
epäilyttäviä mutta laiva voi laskea kartanon laituriin 
esitelläkseen kaikkein harvinaisimmat tavaransa 
suoraan mamselleille. Me tarvitsemme laivan ja 
jotain niin merkillistä, että se avaa ovet.

Alexandran muisti kapteenin, hevosjouhisilkin 
ja vantteran perämiehen. Tuskin he olivat enää 
edes paikalla, saati saattaisivat itseään vaaraan 
turhan takia, mutta yritettävä oli. Alexandra tunsi 
edelleenkin sysimustan katseen paineena ihollaan 
ja sätti itseään kuvitelmistaan. Eivät nämä miehet 
hänen takiaan mitään halunneet tehdä, vaan 
verikoston ja seikkailun vuoksi. Se kai oli naisen 
osa, lähettää miehet vaaraan ja seikkailuun, jonne 
he muutenkin halusivat päästä. Ehkä niin olisi 
lopulta helpompaa ja yksinkertaisempaa elää.

Niin Alexandra kertoi laivasta ja se keri lopunkin 
suunnitelman auki. Paputeestä oli jäljellä vain 
tuoksu, kun Bo viimein kiskotteli hartioitaan.

– Siinä se on, voitto tai tappio. Jussi, huomenna 
sinä kaivat isän lähettämät kilisevät kassista ja 
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menet puhumaan kapteenille. Sinä puhut lehdet 
puihin ja oravat niistä alas, joten tämä on sinulle 
sopiva työ. Täällä meillä Lotta saa järjestää sinulle 
ja minulle kauppamiesten kartanoon sopivat asut. 

–Entä Matt, kysyi Lotta nyökäten tumman 
miehen suuntaan.

– Vaikka tuo mies tihkuisi kultaa, hän ei kävisi 
aitosyntyisestä. Matt on soturimme ja sellaisena 
saa kantaa aseensa portista. Mikä on hyvä, koska 
miekan ja ryhmysauvan kanssa hän voi ottaa 
vastaan tusinan silkkihaarniskaisia kartanopoikia ja 
pitkästyä silti ennen aamiaista.

Alexandra näki Mattin suupielten nytkähtävän 
ylöspäin. Kun mies puhui, hänen kasvonsa 
valaistuivat sisältäpäin. Hämmästyksekseen 
Alexandra tajusi, että nuo silmät voisivat revetä 
yhtä lailla hurjaan iloon kuin vihaankin, ja että 
hiljaisuuden taakse mahtui myös kykyä nauruun.

– Bo ei vain ole antanut anteeksi, että olen 
kerran löylyttänyt hänet ja pystyisin tekemään sen 
toistekin tarpeen vaatiessa. Mutta totta se on, että 
tällaisesta karvaperseestä ei saa orvokintuoksuista 
hovimiestä millään kirvestä vähäisemmällä. Minä 
olen soturi. Ja jos vastaan tulee niitä, jotka ovat 
tehneet sinulle neiti tämän...

Alexandra tunsi jonkin sisällään hypähtävän, 
kun Matt siirsi nopeasti katseensa häneen ja lopetti 
lauseensa:

–...niin lupaan keksiä aivan uusia käyttötapoja 
ryhmynuijalleni, hiisiämmän nännien kautta.

– Minua pelottaa, sanoi Alexandra yllättäen 
ääneen.

– Korvessa ei pidä pelätä, vastasi Matt edelleen 
suoraan hänelle. Pelko upottaa suohon, pudottaa 
koskeen ja eksyttää sumuun. Mutta itsensä voi 
vapauttaa pelosta. Kun ei pelkää, näkee jokaisen 
suonsilmäkkeen ja kosken kivikon oikean 
kokoisena. Niin minun isäni opetti minulle ja niin 
minä vielä opetan omille pojilleni. 

– Ja tyttärillesi, Lotta pisti väliin ilkikurisesti 
virnuillen.

– Ja tyttärilleni, jos minua sellaisilla siunataan, 
vastasi Matt ilman hymynhäivettäkään, katse 

edelleen tiukasti Alexandran silmissä.

. . .

Alexandra oli saanut yöksi vahvat rohdot ja 
kun hän havahtui, oli auringosta päätellen 
jo keskipäivä. Varsinaisesti hän heräsi 

Lotan ääneen tämän keskustellessa Jussin kanssa. 
Pian Lotta tuli kamariin hymyillen tyytyväistä 
hymyä.

– Meillä on laiva. Sikuri ja se perämies eivät 
erityisesti tykkää kartanon väestä. Vahvajalka sanoi, 
että jos heidän kanssaan jää kauppa tekemättä, 
niin toisilta taivaankaarilta löytyy kuulemma 
lehmänläjienkin alta hyvätapaisempia asiakkaita. 

Lotan silmissä oli hämmästystä ja naurua hänen 
kuvaillessaan, miten perämies oli närkästyneenä 
ottanut rautakangen ja sipaissut sen solmuun kuin 
neito silkkihuivin. 

– Mukava naurukin sillä oli, jymisevä kuin 
ne isot puurummut, joita jotkut merimiehet 
paukuttavat, Lotta jatkoi. Hän ei kuitenkaan 
ehtinyt pidemmälle, kun koko tuttu mieskolmikko 
rymisteli sisälle. Jussi ja Bo loistivat silkeissään, joita 
Vanhamuori ja Lotta olivat lainailleet naapurien 
varastoista. Matt taas näytti päivänvalossa yhtä 
karskilta ja ruokkoamattomalta kuin hämärässäkin. 

Myös Lotan ja Alexandran oli aika laittautua. 
Pian heidän päällään olivat nimettömien orjien 
kaavut, naama oli tuhrittu noella ja hiukset 
roikkuivat sianrasvalla ja pihkalla sotkettuina 
likaisina pehkoina. Niin rumia, ettei ketään 
kamariherraakaan kiinnostaisi, oli Alexandra 
sanonut Lotalle. He jopa haisivat laskiämpäriltä. 
Se oli tavanomainen tuoksu niille kaikkien 
alhaisimmille palvelijoille, joiden tehtävänä oli 
satamassa auttaa laivanpurkajia. Merimiehiä ei 
päästetty kartanoiden laitureihin mamsellien 
nähtäväksi.

Iltapäivän mittaan he lähtivät eri teitä 
kohdatakseen lopulta Sikurin laivalla. Alexandra 
saapui paikalle viimeisenä, säpsähdellen jokaista 
ohikulkijaa. Perämies Vahvajalka odotti häntä 
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reelinkiin nojaten, viskasi häntä kohti köysiluudan 
kirousten saattelemana ja komensi kaikuvalla 
äänellä hakemaan ämpärin kapyysistä. 

Kun Alexandra oli vain puoliksi näytellen 
noussut pelokasta kylkimyyryä alukseen, perämies 
viittasi hänet lähemmäksi. Alexandran epäröivään 
kysymykseen vahvaniskainen ja levähartiainen 
punapää vastasi, että Kapteeni Sikuri itse oli 
kaupungilla näyttävästi hankkiutumassa humalaan 
muutaman suurkauppiaan kanssa ja muilla 
miehillä oli vapaata. Sitten mies virnisti.

– Tasan eivät käy onnen lahjat. Paatin 
vartijana on vain poloinen perämies Vahvajalka, 
joka väkevästi rommilta haisten koetti tunkea 
kokin omaan anjovispataansa ja määrättiin 
rangaistukseksi pysymään vartiossa. Jos huonosti 
käy, minä olen tässä ainoa, joka kärsii. Eikä minua 
pistetä helposti tyrmään, ainakaan kovin pitkäksi 
aikaa. 

– Miksi sinä teet tämän, Alexandra kysyi 
takkuisten hiustensa alta ja sai vastaukseksi leveän 
virnistyksen.

– Seikkailunhalusta, suuren sydämeni vuoksi 
ja siksi, että en yleensäkään piittaa esivallasta. 
Meri on minulle paras paikka, siellä eivät turhat 
viskaalit määräile. Vapaus on minulle tärkein, 
vapaus taivaankaarien alla ja meren aalloilla. 
Mutta täällä minä ensimmäistä kertaa kuulin, että 
ihmiseltä voidaan viedä nimikin. Semmoista ei saa 
tehdä. Lisäksi se sinun siskosi katsoi minua niin 
nätisti niillä vihreillä silmillään, ei sellaisille voi 
sanoa ei. Mutta nyt kannen alle, kaikki muut ovat 
jo täällä, vain sitä koreinta kaveria odotellaan.

Heidän puhuessaan kuului kimeä vislaus ja 
Jussi juoksi kannelle mutisten jotain viimeisistä 
hoidetuista asioista. Toisetkin miehet nousivat 
kannelle ja nostivat pienen purjeen. 

Alexandra tiesi, että normaalisti laivaa ei voitu 
kunnolla manöveerata vain kolmen miehen 
voimin, mutta nyt ei lähdetty avomerelle. Lisäksi 
Vahvajalka käsitteli kolmen tai neljän miehen 
vedettäväksi tarkoitettuja köysiä kuin ompelijatar 
silkkilankaa. Vahvajousi näki Alexandran 

katseen tämän poistuessa kannen alle ja pyöräytti 
yhdellä kädellä suurta pylpyrää, jonka ympärille 
ankkuriketju kiertyi kolisten.

– Tämmöisiä rihmarullia nämä, kyllä me tällä 
paatilla kartanolle pääsemme ja tiukan paikan 
tullen vaikka liukkaasti poiskin. Mutta nyt nenä 
piiloon kannen alle, neiti. Olemme kartanolla 
tuossa tuokiossa ja hyvässä lykyssä asia on hoidettu 
ennen iltaa.

Keulahytissä Lotta odotti häntä. He syleilivät, 
Alexandraa itketti ja Lotta piteli häntä pitkään 
mitään puhumatta. Lopulta Alexandra katsoi 
ylöspäin.

– Iäisesti?
– Iäisesti, siskoseni, Lotta vastasi.
– Kartano näkyvissä, huusi Matt keulan 

äärestä niin kovalla äänellä, että se kuului jopa 
keulahyttiin. 

Alexandra kurkisti ikkunasta ja näki kartanon 
kauppalaiturit ja makasiinit. Äkkiä hän tunsi 
sydänalansa jäätyvän. Viimeisen makasiinin katon 
takaa näkyi liian monta mastoa. Niiden korkeus 
ja malli ei varmaankaan kertonut mitään muille, 
mutta kalliolla odotellut laivurintytär tunsi 
kaikki laivat ja miltä niiden mastokuvio näytti 
ilmestyessään horisonttiin. Makasiinin takana 
odotti ainakin kolme voudinlaivaa. Alexandra 
säntäsi kannelle kirkaisten yhden ainoan sanan:

– Väijytys!
Matt kääntyi katsomaan häntä ja ryntäsi 

yhdessä Jussin kanssa laskemaan purjetta. Samalla 
Vahvajalka ryhtyi kääntämään laivaa karjuen 
heille kaikille ohjeita. Alexandra seisoi hetken 
jäykistyneenä ja syöksyi sitten itsekin kiinni 
köysiin, jotka kirkuivat ja vingahtelivat äkillisestä 
rasituksesta. Hetkeen kukaan ei ehtinyt tehdä 
mitään muuta.

Hitaasti alus lähti kääntymään. Vielä muutama 
hetki ja Mattin huuto ylitti purjeiden paukkeen.

– Huomasivat. Perässä ovat, ainakin kaksi. 
– Vahvajalka, mitä mahdollisuuksia meillä on? 

Bon ääni oli kireä ja Alexandra ymmärsi pelon 
miehen äänessä. Metsärosvolle paras vaihtoehto 
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olisi todennäköisesti hypätä mereen tai syöksyä 
miekkaansa.

– Ei hyvät mutta eivät olemattomatkaan. Nuo 
tuntevat rannikon paremmin kuin minä. Mutta 
tuuli on nousussa eivätkä nuo ole avomerialuksia. 
Jos pääsemme takaisin sen niemen varjoon ja 
lähdemme siitä suoraan merelle. On se yrittämisen 
arvoista. 

Alexandra kadotti ajan kulun. Oli vain toteltava 
ja juostava, roikkumaan painona köydessä sen 
hetken, että vahvempi mies ehti tekemään 
jotain muuta. Alexandra siunasi kovassa työssä 
karaistuneita kämmennahkojansa, kun tervattu 
köysi karkasi ja poltti käsiä hänen koettaessaan 
tarttua siihen kiinni.

Niemi kuitenkin lähestyi lähestymistään eivätkä 
voudin laivat vielä olleet ainakaan tavoittaneet 
heitä. Oli vaikea sanoa, olisiko välimatka hetkeksi 
jopa kasvanut. Nyt Alexandra muisti ajatella Lottaa 
ja tajusi, ettei ollut nähnyt tätä vähään aikaan. 
Missä hän oikein oli? Ei kai vain jokin köysi ollut 
pyyhkäissyt häntä mereen. Alexandra aikoi juuri 
huutaa, kun Lotta juoksi ulos kajuutan ovesta 
suoraan kohti pelastusveneitä ja huusi samalla 
hänen nimeään.

– Mitä nyt, mitä sinä huudat?
– Sisko, tänne äkkiä. Sinä ja se tumma, Matt tai 

mikä olitkaan. Tänne nyt ja äkkiä. Veneeseen!
Alexandra näki oman hämmästyksensä paikalle 

juoksevan miehen silmissä. Lotta ei kuitenkaan 
sanonut mitään vaan riuhtoi venettä piteleviä 
solmuja auki. Hänen likaisen kaapunsa hiha nousi 
ylös ja Alexandra näki kirkkaanpunaisen puron 
vaaleaa ihoa vasten. Ohut verivana valui käsivarren 
sisäpintaan viilletystä haavasta. Muuta tietoa 
Alexandra ei tarvinnut vaan ryntäsi kiskomaan 
veneen toisen pään solmuja.

– Hiidenmunat ja mukulat, naiset, oletteko 
seonneet?

Alexandra tunsi Mattin lähestyvän mutta 
keskittyi silti vain kuivuneen suolan tiukentamiin 
solmuihin. Hän madalsi ääntään vain Mattin 
kuultavaksi.

– Lotta on katsonut verestä ja musteesta. 
Livahti kajuuttaan tekemään sen. Aina hän ei näe. 
Mutta jos näkee, se on totta. Minun ja Lotan on 
lähdettävä. Ilman meitä te pääsette helpommin 
turvaan tai voitte taistella.

Lotta oli saanut solmut auki ja veneen toinen 
pää kolahti laskuköyden varaan. Alexandra juoksi 
tarttumaan hänen käteensä.

– Veneeseen. Matt voi avata toisen ja laskea 
meidät alas.

Lotta kuitenkin seisoi paikallaan päätään 
roikuttaen. Alexandra näki hänen hartioidensa 
nytkähtelevän. Mutta nyt ei ollut aikaa itkemiselle. 
Heidän olisi lähdettävä. Alexandra tarttui 
Lotan olkapäästä ja tämä nosti likaiset, veriset 
ja kyyneleiset kasvonsa näkyville. Silmät olivat 
mutavellin sameaa vihreää.

– Ei siskoni. En minä. Minä jään tänne. Mutta 
sinä et saa jäädä. Sinun pitää lähteä. 

– En ymmärrä tästä mitään, mutta hän ei lähde 
yksin, Mattin mylväisy houkutteli paikalle myös 
Jussin ja Bon ja Alexandra näki jo kysymysten 
muotoutuvan heidän huulilleen. Lotan ääni 
kuitenkin nousi ylimmäksi.

– Jos pelastusta haluatte, ette saa kysellä. Pienikin 
liike voi saada musteen kiertään maljas toiseen 
suuntaan. Sisko, kuuntele mua. Soutakaa maihin. 
Piiloutukaa metsään. Me koitetaan ottaa vahdit 
hännillemme.

Jotenkin asiat vain tapahtuivat. Alexandra näki 
Jussin kumartuvan kuiskaamaan jotain Mattille, 
jonka kasvot kivettyivät. Sanaakaan sanomatta Matt 
nosti hänet veneeseen, jota Bo ja Jussi jo laskivat 
alaspäin. Lotta kumartui laidan yli ja ojensi kätensä, 
haavasta edelleen noruva veri valui sormia pitkin ja 
liukasti otteen, kun Alexandra yritti tarttua häneen. 
Hetken Lotan kasvot näkyivät sinistä taivasta 
vasten, Alexandra luki sanat hänen huuliltaan.

- Sinä maalle ja minä laivaan, siskoseni. Ei sen 
näin pitänyt mennä. Ole vapaa kuin susi. Etsi 
lauma itsellesi.

Sitten ote irtosi, kun vene putosi alas ja loiskahti 
veteen, Matt tarttui airoihin. Kun he olivat 
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edenneet muutaman vedon, Alexandra kääntyi 
katsomaan Mattia. Tämä kuitenkin tuijotti laivaa 
ja sen reunan yli kurkottavaa kahta miestä. Lottaa 
ei näkynyt. Vahvajalka väänsi ruoria ja laiva 
kääntyi poispäin rannikosta. Silloin Matt karjaisi 
niin, että sen oli pakko kuulua laivalle asti.

– Minä kiroan sinut. Kuulitko Bo, hiidenäpärä, 
käärmeensikiö. Käärmeensikiöitä kaikki. Isäsi, 
äitisi ja tulevat penikkasi. Kuole pois, ettei minun 
enää ikinä tarvitse nähdä sinua. 

Huutaessaankaan Matt ei kuitenkaan lakannut 
soutamasta ja välimatka laivaan kasvoi koko 
ajan. Rannikko läheni, mutta samalla ilmestyivät 
näkyviin myös takaa-ajajat. Eikä kestänyt kuin 
hetken kun kävi selväksi, että heidät oli nähty, 
sillä yksi aluksista lähti heidän suuntaansa. Matt 
kirosi ja alkoi soutaa yhä lujemmin eikä Alexandra 
uskaltanut kysyä mitään. Matt puhui silti.

– Pakko minun on elää, vaikka vain saadakseni 
joskus tappaa tuon petturin. On siinä kaunis pari, 
sisko houkutteli meidät syötiksi ja veli myi.

Yhden hetken Alexandra epäröi mutta 
sitten hän muisti haavasta vuotaneen veren ja 
suolammikon väriset silmät. Vaikka hän pelkäsi 
soutavaa ja murisevaa hirviötä, hänen oli pakko 
kuiskata se, minkä sisällään tiesi.

– Ei. Ei Lotta. Musteesta ja verestä näkee toden. 
Me olemme sisaria. En voi uskoa sitä.

– Olkoon sitten niin. Ei Jussi häntä 
syyttänytkään.

– Jussi? 
– Kuiskasi nähneensä Bon puhuneen voudin 

miehen kanssa satamassa.
Veto ja ähkäisy, veto ja ähkäisy, rannikko 

lähestyi hitaasti ja takaa-ajaja paljon nopeammin. 
Alexandran oli pakko kääntyä katsomaan 
Vahvajalan alusta vielä kerran. Oli vaikea erottaa 
yksityiskohtia, mutta äkkiä jotain tapahtui. 
Partaan yli lennähti jokin hahmo, pieni kuin 
räsynukke. Kauhua täynnä oleva kiljahdus kiiri 
vettä pitkin. Mattin murina muuttui vieläkin 
matalammaksi.

– Siinä meni Jussikin. Petturi iski toistamiseen.

Alexandra oli vähällä sanoa jotain, mutta samassa 
vene raapaisi ensimmäisen kerran pohjaa. Hän ja 
Matt eivät pysähtyneet vetämään venettä rantaan 
vaan hyppäsivät suoraan veteen. Märin jaloin he 
rämpivät läpi rantatiheikön nuolten rapsahdellessa 
pensaisiin heidän ympärillään. Jokaisena hetkenä 
Alexandra oli varma että tuntisi terävän kärjen 
niskassaan. Ilman Mattia Alexandra olisi heti 
jäänyt saaliiksi, se oli varmaa. Mutta kuin jonkin 
villipedon vaistolla mies vaistosi pienet polut, 
loivimmat rinteet ja helpoimmat tiheiköt, joista 
pääsi läpi aina hiukan takaa-ajajia nopeammin. 

Alexandra hengästyi yhä pahemmin ja heidän 
juoksunsa hidastui. Sanaakaan sanomatta Matt 
kiskoi hänet vielä läheiselle kalliolouhikolle 
asti. Siellä he ryömivät valtavan kivenlohkareen 
alapuolella olevaan painanteeseen ja Matt kiskoi 
pikkukiviä, oksia ja sammaleita peitellen heidät 
molemmat. Lopuksi hän kaivoi vyöpussistaan 
pienen pullon, työnsi kätensä naamioivien 
kasvikerrosten läpi ja pirskotteli imelänhajuista 
nestettä niin laajalti kuin pystyi. 

– Mitä tuo on? Alexandra kysyi saatuaan 
hengityksensä tasaantumaan,

– Suopursua, anista ja pieni konsti, sotkee 
verikoirien vainun, mutta nyt hiljaa! Matt suhahti 
vastaukseksi. 

Niinpä Alexandra makasi pian kolossaan 
pelosta täristen koirien ulahdellessa ympärillä 
mutta kuitenkaan heitä löytämättä. Vasta 
haukunnan ja miesten huutojen häivyttyä 
kokonaan kuulumattomiin he kaivautuivat esille. 
Silloin pimeä oli miltei laskeutunut, mutta he 
käyttivät viimeiset valon rippeet vaivihkaiseen 
hivuttautumiseen pitkin ojia ja pellonpientareita. 

Onneksi Mattilla oli yhä viittaansa, kun pimeä 
koitti. He hakeutuivat ison puun oksanhaaraan 
suojaan pedoilta, koska tulta ei uskaltanut sytyttää. 
Mattilla oli vyöpussissaan myös pikkuinen pullo 
paloviinaa, joka lämmitti kuin tuli Alexandran 
sisuksissa ja vei hiukan nälästäkin. Hän oli liian 
uupunut puhuakseen ja nukahti pian Mattin 
pidellessä häntä kiinni.
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Muutaman tunnin unen jälkeen valo palasi 
ja Alexandra havahtui, kun Matt ajoi heidät 
uudelleen liikkeelle. Mies oli vähäsanainen ja 
uupunut eikä Alexanrallakaan ollut mitään 
sanottavaa, sisimmässä velloi vain suunnaton pelko 
ja pettymys. Lopulta he tavoittivat sysikorpiin 
vievän tien kaukana kaupungista. 

Tielle pääsykään ei tuntunut kummoiselta 
voitolta, sillä vaikka vaellus tuli helpommaksi, 
heidän oli pakko poiketa aina metsään kuullessaan 
hevosten tulevan. Tien varressa oli kuitenkin 
kivetty lähde matkalaisille ja he pysähtyivät 
juomaan ja pesemään kasvonsa. Viileä vesi tuntui 
ihanalta, mutta heidän oli pakko pysytellä hiljaa 
tavoittaakseen lähestyvän kavionkopseen korviinsa 
mahdollisimman aikaisin. 

Kun Alexandra loputtomalta tuntuneen 
taivalluksen jälkeen horjahti uupumuksesta, 
tarttui Matt heti hänen käteensä eikä päästänyt 
enää irti. Pian he tulivat tienristeykseen ja Matt 
kääntyi sanoakseen jotain. Sitten hän kuitenkin 
vaikeni ja kiskaisi heidät taas pensaikkoon ja pian 
Alexandrakin kuuli jälleen lähestyvän hevosen 
äänen.

Se oli heidän onnensa. Ratsastaja jarrutti 
hevostansa juuri tienhaarassa ja pysähtyi 
tähyilemään joka suuntaan, muttei kovin 
valppaasti. Sitten hän yllättäen kiipesi pois ratsailta 
ja lähti kömpimään metsään availlen samalla 
vyötään. Tämän nähdessään Matt nosti sormen 
huulilleen ja katosi Alexandran viereltä, sujahti 
metsikköön äänettömästi ja nopeasti kuin harmaa 
hukka.

Muutaman hetken Alexandra ehti pelätä 
pahinta. Mutta sitten Matt tuli noutamaan 
häntä ja veti tielle, jossa seisoi voudin merkkejä 
kantaneen miehen hevonen ilman ratsastajaa.

Alexandra ei sanonut mitään vaan kurotti 
käteensä satulassa näkyvillä roikkuvan leilin, 
haistoi halvan ja happaman laimennetun viinin ja 
joi pitkään ja hartaasti. Hän haistoi myös miehen 
eväspussissa olevan kuivan juuston ja tunsi suunsa 
vettyvän. Keskittyessään satulalaukun sisältöön hän 

kuuli selkänsä takaa askeleita ja säpsähti, kun Matt 
sulki käsivartensa takaapäin hänen ympärilleen.

– Houre ja haave sinä olet minulle, mies voihkaisi 
äkkiä. 

Parransänki painui Alexandran kaulan herkkää 
ihoa vasten vaihtuakseen huulien kuumuuteen. 
Matt hamusi kuin hukkuva ja Alexandra tajusi 
ihmeissään, ettei pelännyt enää. Kun tuollainen 
voima olisi lähellä, ei tarvitsisi koskaan pelätä.

Suudelmat kulkivat kaulalta niskaan ja kun 
Matt puristi häntä niin ettei Alexandra tahtonut 
saada henkeä, hän kuuli samanlaisen tukahtumisen 
toisenkin sanoissa.

– Voi neito, sinä olet suolantuoksu kieleni 
kärjessä. En ymmärrä, mitä on tapahtunut, mutta 
olen avuton kuin jäniksenpoikanen vanhan 
kettunaaraan edessä. Päästän sinut nyt irti mutta 
pahoillani en osaa olla. en juostuani kanssasi 
pakoon kuolemaa koko yön ja päivän. Voitko antaa 
minulle anteeksi?

Alexandra tarttui miehen käsiin, irrotti ne 
ympäriltään ja kääntyi tätä kohden. Hän otti 
kulmikkaat kasvot käsiensä väliin ja katsoi noihin 
merkillisiin silmiin, jotka heijastivat välittömästi 
jokaisen tunnetilan. 

Peilatessaan itseään noista silmistä 
Alexandra tajusi, ettei ollut koskaan ajatellut 
laventelintuoksuisia hoviherroja muuten kuin osana 
Laivurintyttären elämänpolkua. Samanlaisena eteen 
tulevana välttämättömyytenä kuin silkkikengät ja 
norsunluiset viuhkat. 

Sitten Alexandra muisti odotuksensa kalliolla 
ja kaipauksensa taivaskaarilaivojen kyytiin, 
halun jättää kengät ja viuhkat rantaan tuleen 
tarttuessa purjeisiin. Hän tajusi haisevansa 
laimeasti laskiämpäriltä, olevansa noen ja vanhojen 
mustelmien peitossa ja pukeutunut edelleen orjan 
karkeaan mekkoon. Vastaus nousi itsestään jostain 
sisältä hänen suuhunsa eikä hän vastustellut sen 
pyrkiessä ulos. 

– Ei ole mitään anteeksi pyydettävää. Minulla ei 
ollut enää mitään jäljellä. Minä luulin sielunikin 
sammuneen kokonaan, mutta nyt se lepattaa taas. 
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Ota minut mukaasi, Matt.
Yhdessä hetkessä hurja riemu täytti tummat 

silmät ja kaiken varovaisuutensa unohtaneena 
mies huusi niin, että kaiku toisti hänen sanansa.

– Hän haluaa minun mukaani. Kuuletteko te 
männihiidet, kuuletteko revot ja oravat. Viekää 
viestiä eteenpäin ryövärilinnalle asti. Hän haluaa 
minun mukaani.

Sitten Matt yhdellä harjaantuneella liikkeellä 
nousi ratsaille ja ojensi kätensä Alexandralle. 
Alexandrasta tuntui, että hän suorastaan lensi 
miehen eteen satulaan ja samassa liike vaihtui 
vahvan hevosen tasaiseen laukkaan. Hetkeen 
Alexandra ei voinut tehdä muuta kuin istua ja 
hengittää, sillä hän tunsi liiaksi kaikkea. Mutta 
sitten hänen mieleensä juolahti käytännön asia.

–  Matt, meidän on saatava sana 
Vanhamuorille, mitä meille on tapahtunut.

– Hyvä on. Tämä hevonen on ollut varmaankin 
liikkeellä koko aamun eikä muutenkaan jaksa 
kantaa kahta kovin kauaa. Tästä ei kuitenkaan ole 
pitkää matkaa yhden rosvonlesken luokse, joka 
edelleenkin pientä palkkiota vastaan piilottelee 
tarvittaessa miehiä ja hevosia. Yksi isäni parhaista 
miehistä, Veetu, viettää siellä paljon aikaa. Leski 
voi toimittaa sanan kaupunkiin. Me puolestamme 
vietämme siellä yömme.

Miehen viimeisen sanan painotus sai 
miellyttävän hehkun nousemaan Alexandran 
sisällä. Sitten hän tunsi miehen käsien otteen 
jännittyvän ja arvasi tämänkin painiskelevan 
monenlaisten tunteiden kanssa.

– Mutta jos näen Veetun siellä, kerron 
hänelle missä petturit rantautuvat. Saa järjestää 
väijytyksen ja näyttää sille punapäiselle 
koirankuonolaiselle, mikä on petoksen palkka.

Alexandra puristi häntä pitelevää käsivartta 
lempeästi ja tuli samalla tietoiseksi aivan 
uudenlaisesta vallasta, joka hänelle oli yllättäen 
annettu.

– Matt, minä pyydän sinulta. Älä tapa Bota. 
Emme voi olla aivan varmoja siitä, mitä oikein 
tapahtui.

Sanat eivät vaikuttaneet mitenkään. Käsivarsi 
pysyi tiukkana ja Alexandra aisti takanaan 
jurottavan hiljaisuuden. Hän kokeili toista keinoa.

– Matt, hän on Lotan veli. Lotta on minun 
sisareni ja olemme vannoneet verivalan, ettemme 
ikinä unohda toisiamme. Se on merellä sidottu 
loitsu, joka tietää hylkääjälleen kuolemaa. Matt, en 
voi ottaa käsiini oman sukuni verta. Säästä hänet, 
minun vuokseni.

Ratsastus jatkui pitkän aikaa. Mutta sitten Matt 
liikahti ja Alexandra tunsi vastauksen miehen 
otteessa jo ennen tämän sanoja.

– Kirous ja kuolema, sinä pidät käsissäsi minun 
sydäntäni. Ota sitten minun nimenikin ja vie 
vaikka kaikki. Minä olen syntymänimeltäni Mattis. 
Nyt voit kirota minut, jos haluat, tai kavaltaa 
sen voudille ja saada hyvät rahat. Ryövärin ei 
kannattaisi liikoja luottaa. Jos kerron tekosistani 
kotona, oma isäni kiroaa minut, sillä olen veljeillyt 
vihollisen kanssa. Bon isä on ollut minun isäni 
vihollinen ja nyt minä näen syyn. Pettureita 
kaikki tyynni. Mutta minä olen ottanut opikseni. 
Kuitenkaan ilman sitä rottaa en olisi tavannut 
sinua, joten saakoon pitää kurjan elämänsä siitä 
palkkana. Pyydän Veetua ja muita hakkaamaan 
hänet sinelmille, mutta päästämään konttaamaan 
kotiin. Oliko muuta?

Alexandra hymyili itsekseen, tuuli pörrötti hänen 
hiuksiaan ja hän tunsi ilmassa viipyneen meren 
tuoksun vaihtuvan kokonaan metsäiseksi. 

– Ei muuta, Mattis. Paitsi viimeinen asia. Minun 
nimeni. Vanhalle nimelleni minulla ei ole enää 
käyttöä ja se olisi vaarallistakin. Aitosyntyisenä 
kannoin sitä avoimesti, mutta nyt sillä voidaan yhä 
tehdä minulle vahinkoa. Minun on otettava uusi 
nimi. Arkinen, emännällesi sopiva.

–Minun isoäidilläni oli viisas sisar nimeltä 
Loviisa, Mattis sanoi hetken ratsastuksen jälkeen.

–Se on hyvä nimi, Loviisa nyökkäsi.

. . .



USVA 3/201365    

– Entä mitä sitten tapahtui, kysyi 
tummahiuksinen tyttö. Hän oli 
melkein neitoiässään, hiukset 

viimeisiä kertoja kahdelle palmikolle jaettuna. 
Silmät olivat hämärässä tavallistakin suuremmat. 

Nuoret vahvat sormet pitelivät tiukasti kiinni 
kapeassa sängyssä makaavan vanhan naisen 
luisevasta kädestä. 

Vanhamuorin ääni oli käheä, mutta katse 
edelleen kirkas. Kivut tulivat ja menivät yhä 
pahempina aaltoina, mutta Vanhamuori oli 
kieltänyt itseltänsä ne rohdot, joilla oli niin 
usein helpottanut toisten matkantekoa. Ei vielä 
unohdusta hänelle. Ei, ennen kuin kaikki tarinat 
olisi kerrottu loppuun. 

Mutta pian oli viimeinenkin tarina päätetty ja 
sitten hänen viimeinen oppityttönsä saisi noutaa 
ruukun, jonka sisältö oli sekoitettu jo vuosia sitten. 
Ruukku oli sinetöity viileään kellarinnurkkaan. 
Vanhamuori oli viettänyt ensin monta yötä 
vereen ja musteeseen tuijottaen, sitten kapakoissa 
merimiesten tarinoita kuunnellen ja lopuksi 
keräillen ja ostaen aineita, joista teriaki keitettiin.

Useimmat aineet menettivät tehonsa ajan 
kuluessa. Mutta oli myös toisenlaisia, joissa pihka 
ja öljyt liuottivat siemenmurskasta vuosien mittaan 
yhä väkevöityvän uutteen. Vanhamuori ei siltikään 
ollut aivan varma, miten kauas sillä pääsisi. Hetken 
hän miltei hymyili. Millainen seikkailu olisikaan 
edessä. Viimeinkin olisi hänen vuoronsa lähteä 
kohti tuntemattomia taivaankaaria, eikä sillä 
matkalla tarvittaisi edes kuparikylkistä laivaa.

Jakkaralla istuva tyttö nyyhkäisi ja Vanhamuori 
palasi takaisin nykyhetkeen. Edessä oli viimeinen 
huolehdittava asia. Hän puristi tytön kättä ja tämä 
kumartui lähemmäksi kuullakseen vastauksen 
aiempaan kysymykseensä

– Miten tarinat jatkuvat, kun laiva katoaa 
horisontin taakse? Vanhamuori kysyi ja jatkoi 
vastausta odottamatta. 

– Rosvonleski kertoi tämän kaiken minulle 
myöhemmin ja sanoi nuoren parin lähteneen 
onnellisena matkaan seuraavana aamuna. He 

olivat yhyttäneet Veetun, joka oli tavoittanut yksin 
rannikolla vaeltaneen Bon, eikä ollut kuunnellut 
tämän selityksiä. 

Vanhamuorin puhe katkesi kakomiseen. Tyttö 
nosti vesikuppia, mutta vanha nainen tyrkkäsi 
sen syrjään. Hänhän nauroi, tyttö tajusi muorin 
jatkaessa.

- Valkiapään kauppamakasiinit paloivat savuna 
ilmaan kuukautta myöhemmin. Kun raunioita 
raivattiin, löytyi kaikenlaista kiellettyä tavaraa, 
mustia konsteja ja muuta. Muut kartanot eivät 
pitäneet siitä yhtään. Kuukausi lisää ja torilla 
kerrottiin, että Emäntäpiika oli karannut 
kamaripalvelijoitten päällikön kanssa. Yleisesti 
ihmeteltiin, että sellainen luuska oli miehelle 
kelvannut.

Vanhamuori siemaisi vettä yskäänsä, mutta 
silmänurkissa kurtistuivat naurunrypyt. Silmät 
nauroivat, vaikka suu ei enää pystynytkään. Tyttö 
kumartui lähemmäksi, kun kertojan ääni kävi 
käheämmäksi.

- Mutta minä piilotin kellariin tuoreen 
tummakulmaisen aviomiehen, joka oli kaupannut 
pari orjaa halvalla kauas lähtevään laivaan. Ennen 
paluutaan korpeen Mattis kertoi minulle, että 
Loviisa oli toipunut hyvin. Minä pistin hänelle 
mukaan pakan kaunista palttinaa ja sanoin, että 
pyytäisi Loviisaa tekemään tytölleen pehmeät 
kapalot. Mattis sanoi, että heillä ei vielä ollut lasta 
tulossa. Mutta minusta tuntui, että sille tulee vielä 
tarvetta.

- Sen jälkeenkin Veetu on käynyt harvakseltaan 
toimittelemassa asioita kaupungissa, mutta 
Loviisaa en ole nähnyt. Sinäkin kuitenkin tiedät, 
että Sysikorvessa eivät matkalaiset ole turvassa. 
Kerrotaan rosvoruhtinaasta, joka hallitsee 
saavuttamattomasta kotkanpesästään käsin, ryövää 
mielellään kauppiaita ja kantaa leppymätöntä vihaa 
sekä voudin miehiä, että entistä sydänveljeänsä 
kohtaan. 

– Ja minun pikku Lottani, hänestä en kuullut 
mitään moneen vuoteen. Ensin pari laivaa oli 
kohdannut heidät jossain satamassa ja sain 
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satunnaisia viestejä perämies Vahvajalasta ja hänen 
punapäisestä nuorikostaan. He tuntuivat jäävän 
ihmisten mieleen, Vanhamuori hymähti ja katsoi 
kohti lyhtyä. Sen valo tuntui heijastavan vanhan 
naisen silmissä olevia vuotamattomia kyyneliä.

– Mutta sitten pitkän hiljaisuuden jälkeen 
valkea kyyhkynen kävi luonani, vain joitakin 
kuukausia sitten. Minä kuuntelin sen laulavan. 
Sain tietää, että petturi olikin ollut Jussi. Minun 
Lottani oli valuttanut verensä musteeseen ja 
nähnyt kaiken ja Vahvajalan tuomio oli ollut 
nopea. 

– Sen jälkeen Sikurin vanha laiva purjehti 
perin oudoille vesille ja sitä ohjasi nyt uusi 
vahvakourainen kapteeni. Mutta jossakin siellä 
meri lopulta kuitenkin vei minun Lottani. 
Enkä tiedä, veikö hänet vanha valansa vai jokin 
synkkä sattuma. Mutta sitä ennen hän kuitenkin 
ehti tulla rakastetuksi ja synnyttää tyttären. 
Voihan olla, ettei edes itse aika ole sama kaikilla 
taivaankaarilla 

Vanhamuori sulki hetkeksi silmänsä kun uuden 
kivun aalto nousi ja hupeni. Sitten hän avasi 
luomensa taas.

– Onko sinulla kaikki valmiina? Tavarat 
pakattuna? Menet nukkumaan Äijä-Svanten 
tyttären luokse ja hän katsoo sinut aamulla 
satamaan ja hoitaa täällä loput järjestelyt.

Tytön silmät siristyivät ja Vanhamuori näki 
niissä välkähdyksen piikiveä. Se oli hyvä, sillä 
hän oli niin kovin nuori lähtijäksi ja kenties 
silti kaikkein pisin matka edessä. Mutta noihin 
korviin oli viimeisten vuosien myötä vuodatettu 
kaikki Vanhamuorin tarinat, joten ehkä ne olivat 
puuttuneet asiaan ja piirtäneet musteella vadin 
pinnalle oudon kaukolaivan nimen. Tämä oli 
tapahtunut jo paria viikkoa ennen kuin outo alus 
oli saapunut kaupunkiin, joten Vanhamuorilla oli 
ollut hyvin aikaa valmistella heidän molempien 
lähtö.

– Kaikki on, Vanhamuori. Mustettakin otin, 
jotta voin ehkä joskus nähdä, minne sinä olet 

matkannut.
–Hyvä niin. Mutta on mahdotonta 

sanoa, toimivatko kaikki konstit muissakin 
taivaanpiireissä. Ehkä siellä tehdään aivan 
toisenlaisia taikoja. Mutta kuten Lotta aikoinaan 
sanoi, kanankasvatus ja puutarhanhoito ovat 
ainakin varmasti samoja kaikkialla, missä ihmisiä 
on. Sinä osaat hoitaa luumupuut ja yrttimaat.

– Ja kun minä saan lapsia, Vanhamuori, minä 
kerron heille kaikki tarinat. Ja myös sinun oman 
tarinasi. Jos tulet käymään kyyhkysenä, voin kertoa 
heille sen lopunkin, sieltä minne ikinä pääsetkään. 
Jos en saa omia lapsia, istun vaikka torien kaivoilla 
kertomassa, koska sellaisille paikoille lapset tulevat 
kuuntelemaan.

Vanhamuori tunsi äkillisen lämmön läikähtävän 
sisällään. Tälle erikoislaatuiselle tytölle hän antaisi 
lahjan, jota ei ollut antanut lähtijöistä vielä 
yhdellekään. Pian hänen nimellään ei muutenkaan 
olisi enää valtaa hänen ylitseen, mutta oli mukava 
ajatella, että se olisi osa hänen omaa tarinaansa. Sitä 
ennen piti esittää yksi kysymys.

–No tyttöni, joko olet valinnut oman nimesi?
Tyttö avasi toisen kätensä ja näytti tummaa 

puista soikiota. Kirjaimet oli poltettu siihen 
tummalla puikolla ja hierottu öljyllä kiiltäväksi. 
Vanhamuori nyökkäsi lukiessaan.

– Aika on tullut. Anna minulle se ruukku ja kun 
lähdet, nosta kynnyksen vierestä maasta harmaa 
kivi. Sen alla on kyyhkysenmunan kokoinen 
vaaleampi kivi, jonka toivon sinun pitävän. 
Muistona minusta.

Tyttö irrotti otteensa, haki ruukun ja nosti sen 
vuoteen viereiselle jakkaralle, kuihtuneen käden 
ulottuville. Sitten hän katsoi Vanhamuoria, joka 
näki pidätellyt kyyneleet. Muori kunnioitti liiaksi 
moista urheutta ollakseen huomaamatta niitä. Sen 
sijaan hän nyökkäsi kuin vertaiselleen.

–Mene hyvällä onnella, Astrid.
Astrid nyökkäsi, kääntyi ja astui ulos sulkien 

oven takanaan. Sitten hän pysähtyi kääntämään 
kynnyksen vieressä olevan kiven, jonka ruoho 
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oli peittänyt miltei kokonaan. Sen alla oleva kivi 
muistutti todellakin kyyhkysenmunaa, jonka 
pintaan oli joku taitava käsityöläinen uurtanut ja 
hopeoinut koukeroiset kirjaimet. Tyttö sulki kiven 
kämmeneensä kävellessään poispäin ja kuiskasi 
viimeiset sanat hiljaa mereltä päin nousevaan 
yötuuleen.

–Mene hyvällä onnella, Sofi a. 

© Mari Saario 2013

Saatesanat

Olen itsekin iältäni lähes kansanperinneosastoon 
kuuluva spekulatiivinen kirjoittaja Kaarinasta. 
Verisiskojen mielenmaisema onkin jollain 
tavalla varsinaissuomalaista meren, rannikon ja 
kaupankäynnin maisemaa.

Ennen kaikkea tarina on kunnianosoitus Astrid 
Lindgrenille, jonka fantasiatarinat ovat olleet 
minulle oman identiteettini rakentamispuita.  
Nykyaikana tarmokas kustannustoimittaja olisi 
luultavasti painostanut Astridia kirjoittamaan esi- 
ja jatko-osia ja niin me olisimme saaneet tietää lisää 
tärkeimpien hahmojen historiasta. Nyt kenttä on 
kuitenkin vapaa kuvittelemiselle.

Itseäni on aina kiehtonut erityisesti maailman 
parhaan äidin, Loviisan, henkilöhistoria. Mistä on 
tullut tuo vahva nainen, joka elää keskellä metsää 
ilman naisseuralaisia kokonaisen ryövärijoukon 
emona ja kuitenkin on selvästi miestään 
sivistyneempi. Entä millainen oli Peppi Pitkätossun 
äiti?

Olin jo jonkun aikaa miettinyt ajatusta 
maailmoja yhdistävästä merestä, niin että loppujen 
lopuksi kaikki maailman satamat ovat yhteydessä 
toisiinsa. Nyt kirjoitin siitä ensimmäistä kertaa ja 
tässä samassa maailmassa seikkailevat kaksi lastani 
paraikaa perheen omassa roolipelissä.

Näin kirjoittamiseni yleensä tapahtuu. Otetaan 
tilkka sydänverta ja sopiva miljöö, kudotaan tarinan 
seitti ja kiedotaan se jonkin sopivan, sattumalta 
vastaan tulleen ytimen ympärille.

 Kun en kirjoita, teen töitä ympäristökonsulttina 
ja harjoitan vihreän poliitikon tointa tai äiteilen 
kolmelle lapselle.

Mari Saario


