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Sisällys

Usva 2/2016 sisältää valikoiman uuskummaa, 
dystopiaa ja historiaa sisältäviä novelleja.

Nadja Sokuran kaihoissassa tarinassa Eksyneiden 
asema etsitään minuutta ja omaa itseä, tai kenties 
hukataan se. 

Puskemaan apilaa on Elli Lepän 
toimintajännäri, joka puhaltaa eloon Irlannin 
myyttisen olennot ja vaihtoehtoisen todellisuuden.

Marika Riikosen Pientä hienosäätöä kuvaa 
erityistä tapahtumaketjua keskipisteeseen 
joutuneen kertojan näkökulmasta. 

Tutkimusprojekti voi olla hyvin monisyinen ja 

monimutkainen, sen meille todistaa Toni Saarisen 
hulvaton, mustaa huumoria tihkuva Matrjoska-
projekti.

Muinaisten salaisuuksien äärellä ollaan vuorostaan 
Timo Saarton nykyaikaa ja historiaa yhdistelevässä 
novellissa Kreetalla kerran.

Numeron päättää Camilla Kantolan 
kriisitilannetta kuvaava novelli Muutoksia.
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Pääkirjoitus 

Suomalainen spekulatiivinen fi ktio voi hyvin. 
Näin ainakin voimme päätellä siitä, kuinka 
esimerkillisesti tieteis- ja fantasiakirjallisuus on esillä 
eri palkintoehdokkuuksissa, kirjallisuuskeskusteluissa 
ja blogimaailmassa. Pienet kustantamot tai isojen 
kustantamoiden harvat spefi julkaisut eivät ole enää 
yksinäisiä tähtiä taivaalla, vaan taivaankannella alkaa 
olla jo aika vilkasta. Uusia tekijöitä tulee kentälle koko 
ajan, ja alalla pidempään olleet ovat myös tomerassa 
iskussa.

Turvallisuudentunteeseen ei silti kannata 
tuudittautua. Tilanne vaihtelee, kun erilaisten 
toimijoiden kenttä muuttuu. Vankka novellijulkaisuja 
tukenut lehtiperinteemme on vaarassa ihan siksi, 
että valtiollisen tuen määrärahat ovat pienentyneet ja 
tukikriteerit tiukentuneet. Esimerkiksi Kosmoskynä 
ei ilmesty enää kuin kahdesti vuodessa. Jos työtaakka 
jää samojen aktiivien harteille, saattavat myös tekijät 
uupua.

Omassa spefi kuplassamme myös se saattaa 
unohtua, että ulkopuoliset eivät välttämättä 
näe novellikenttämme monimuotoisuutta ja 

laadukkuutta. Atorox-palkinto, kirjoituskilpailumme 
ja lehtiemme tekemä työ saattaa siksi olla valtavirtaa 
seuraaville näkymätön todellisuus. Puhutaan novellin 
julkaisukriisistä,  vaikka meidän näkökulmastamme 
sellaista ei ole olemassa.

Hyvä kirjallisuus on hyvää kirjallisuutta, eikä 
katso genrerajoja. Tekee silti toisinaan hyvää repäistä 
takki edestä auki ja vilauttaa supersankaripukuaan. 
Spekulatiivisessa fi ktiossa on se hyvä puoli, että se 
soluttautuu ja ujuttautuu lukijoiden silmien alle ihan 
vaivihkaa. Realistiseen kirjallisuuteen tottunut ei 
välttämättä kiinnitä huomiota siihen, että kirjailija 
onkin käynyt spefi n työkalulaatikolla ja käyttää sille 
ominaisia keinoja tarinan kertomiseen. 

Spefi novelli etsii uusia ilmemismuotoja ja 
julkaisukanavia, eikä sen asema kovin herkästi horju 
kirjoittajien keskuudessa. Novelli on kuitenkin se lyhyt 
muoto aloittaa, vaikkakin sen mestaritason hallitseminen 
on vaikeaa.

Anne Leinonen
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Eksyneiden asema

Nadja Sokura

Minä rakastin junamatkoja. Sitä hiljaisuutta, jonka 
vallitessa sain velloa ajatuksissani. Kellumista ei-

missään olemisessa, välitilassa. Junamatkoja enemmän 
rakastin ainoastaan pitkiä automatkoja. Niissä oli 
kaikki se ihanuus, mikä junamatkoissakin, mutta niistä 
puuttuivat asemilta nousevat uudet matkustajat, jotka 
ohi kulkiessaan tönivät laukuillaan, kiljuvat lapset, 
jotka juoksivat käytävää päästä päähän tömistäen 
ja kuulutukset, joissa oli kyllä oma viehätyksensä, 
erityisesti niiden ulkoa opettelemisessa, mutta jotka silti 
enimmäkseen olivat häiritseviä. Lisäksi automatkoihin 
liittyi usein tuulilasin läpi tuleva auringonpaiste, joka 
silmät suljettuna tuntui luomien takana oranssilta. Ja 
hurina. Se hurina, jossa oikein tarkkaan keskittyen 
saattoi selvästi kuulla sävelen. 

Meillä vain ei ollut autoa. Äidillä ei ollut ajokorttia, 
eikä hän ollut koskaan ajanut autoa. Paitsi kerran, 

nuorena, ja sen sanoessaan hänellä oli sellainen ilme, 
että hän olisi halunnut kertoa lisää, muttei ollut varma, 
olisiko se sopivaa. Minä en kysynyt, koska halusin 
äidin itse päättävän. Jos olisin aikani kinunnut, hän 
olisi varmasti kertonut, mutta sen jälkeen hän olisi 
alkanut kyseenalaistaa kasvatusratkaisujaan, ja minun 
olisi käynyt häntä sääliksi. Nyt kadun, etten koskaan 
myöhemminkään kysynyt. Koska oli oikeastaan hyvin 
vähän asioita, joita tiesin äidistä.

Pitkille automatkoille pääsin siis vain ystävien kanssa. 
Silloinkin ihana oranssi ja hurina jäivät usein haaveiksi, 
sillä ystävät tuppasivat puhumaan liikaa. Äidin kanssa 
ei tarvinnut puhua, ellei ollut aivan ehdottoman 
tärkeää sanottavaa. Ja sitten vielä ne automatkojen 
täysin turhanpäiväiset huoltoasemapysäytykset ja 
kahvittelut. Siksi tärkeimmät lapsuusmuistoni, kaikista 
automatkojen hyvistä puolista huolimatta, olivat 
kuitenkin junamatkoilta. Myös se kaikkein tärkein, josta 
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muodostui elämäni keskiö. Akselihetki, jonka ympärillä 
muut hetket hakivat muotoaan. 

Olin uppoutuneena siniseen penkkiin ja haaveisiini, 
kun jokin havahdutti minut. Juna oli juuri 

ohittamassa tyhjillään olevaa asemaa. Luulin kuitenkin 
nähneeni ikkunasta jonkin tai jonkun. Kun katsoin 
tarkemmin, se katosi. Mutta kun käänsin katseeni 
sivuun, näin sen taas. Niin kuin tähden voi nähdä 
kirkkaammin, jos sitä ei katso suoraan kohti. 

”Äiti, mikä toi on?”
”Mikä niin?”
”No toi, tuolla aidan takana!” tökin sormellani junan 

ikkunaa hoputtaakseni äitiä, joka kovin hitaasti siirsi 
katseensa ristikkolehdestä osoittamaani suuntaan.

”Ei se ole kuin käytöstä poistettu asemalaituri. Voi 
siitä kai joitain tavarajunia joskus mennä.”

Tyydyin äidin vastaukseen. Ruostuneen verkkoaidan 
takana oli laituri, jonka asfalttipinnan halkeamista kasvoi 
ruohoa ja jonne ei ollut pääsyä muuten kuin aidan 
yli kiipeämällä. Jopa minä 6-vuotiaan mielelläni olin 
ymmärtänyt, että se oli hylätty asemalaituri, joutomaata, 
ei mitään tärkeää. Mutta hahmo, jonka olin nähnyt 
aidan takana, se oli tärkeä. 

Se oli katsonut minua. Juuri minua. Tiesin sen, 
vaikken voinut sanoa varmaksi erottaneeni sillä silmiä 
tai edes ihmisen muotoa. Se katsoi minua, ennen kuin 
lakkasi näkymästä. Jos äiti ei ollut nähnyt sitä, hänen 
olisi ehkä parempi olla tietämättä siitä mitään. Niin 
jatkoimme hiljaista matkustamistamme.  

En koskaan myöhemminkään puhunut tapahtuneesta 
äidille, mutta muistelin sitä alinomaa. Hassua tunnetta 
vatsassa, kun olin katsonut suoraan kohti hahmoa ja 
samalla kadottanut sen. Kuin pistos navan takana, 
outoa kutinaa vatsan sisällä, jonne ei yltänyt raapimaan. 
Kuin joku olisi vetänyt näkymättömästä langasta minua 
luokseen. 

Jotain tuttua hahmossa oli. Siitä olin varma. Tai sitten 
olin keksinyt sen jälkikäteen.  

Vuosia myöhemmin kuljimme äidin kanssa samaa 
rataosuutta. Näiden kahden hetken välissä oli 

tapahtunut montakin asiaa, ehkä merkittävääkin, 
mutta nämä hetket muodostivat niin selkeän parin, että 
muistin ne myöhemmin aina rinnakkain.  

Olen melko varma, että olin kolmentoista, mutta 
en uskalla vannoa. Tiedättehän, kuinka vuosilla on 

paha tapa jälkeenpäin sekoittua toisiinsa. Sitä voisi 
laittaa sielunsa pantiksi, että jokin tapahtui juuri 
tiettynä aikana. Että koira karkasi samana vuonna 
kun sait joululahjaksi hartaasti toivotun uutuuslelun, 
että kuukautiset alkoivat samana kesänä kun suutelit 
ensimmäisen kerran poikaa. Ja sitten paljastuukin, 
että olit nolostuttavan vanha ensisuudelman aikaan 
ja ettei mitään koiraa koskaan ollutkaan. Mieli laittaa 
joskus omiaan. Sen muistan kuitenkin, että olin täynnä 
haaveita tuijotellessani junan ikkunasta maisemia, niin 
nopeasti ohikiitäviä, ettei niistä juuri saanut selvää. 

Ohitimme hylätyn asemalaiturin, ja kuten silloin 
vuosia taaksepäin, nytkin juna hidasti vauhtiaan pienen 
aseman kohdalla, jolla emme kuitenkaan pysähtyneet. 
Radan yläpuolella sähköjärjestelmät muodostivat 
z-kirjaimen muotoisia kuvioita, jotka pilkkoivat taivasta 
pieniin, ymmärrettäviin osiin. Teräksiset tukirakenteet 
muodostivat vastinparin puille, joita oli hetki sitten 
vilissyt junan ikkunoissa. Sellaisia minä mietin, kun näin 
tutun rautaverkkoaidan ja sen takana tutun hahmon. 
Saman oudon nykäisyn vatsassani. Siihen ikään 
mennessä olin oppinut kyseenalaistamaan havaintoni. 
Ehkä mitään hahmoa ei ollutkaan, ehkä vain valo teki 
tepposet junavaunun hämärään tottuneille silmille. 
Halusin kääntyä pois ja paeta sen katsetta, päättää ettei 
sitä ollut,  mutten ollut varma, olisiko se viisasta.  Sitä 
arvuutellessani juna jatkoi matkaansa ja laituri 
hahmoineen jäi taakse. 

Jälkeenpäin näin siitä unia. Navastani purkautui 
ohutta narua, kuin seittiä, jota pitkin se kiskoi minut 
luokseen. Herätessäni tunsin, että jotakin tärkeää oli 
jäänyt ymmärtämättä. Se tunne ei jättänyt minua 
rauhaan vuosiin. 

Yhtäkkiä huomasin olevani aikuinen, tai ainakin 
aikuisen ikäinen.  Elämällä olisi pitänyt olla suunta 

ja tavoite. Opiskelin folkloristiikkaa ja uskontotiedettä, 
enkä välittänyt oikein kummastakaan. Tarinat minua 
kiinnostivat, ihmisten uskot ja uskomukset, mutta ne 
tuskastuttavat termit ja teoriat, jotka olivat lasiseinä 
minun ja kokemuksen välillä, niihin asti ei intohimoni 
yltänyt. Niinpä selasin opinto-opasta ja poimin 
kiinnostavat kirjat ja luin niistä valikoiden kaiken, 
jonka avulla saatoin päästä kosketuksiin jonkin sellaisen 
kanssa, jota arvelin ihmisyydeksi. Tentit suoritin miten 
kuten tai en lainkaan. 

En osannut ottaa opintoja vakavasti. Ne tuntuivat 
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jonkinlaiselta välitilalta, jossa vietin aikaa odotellessani, 
että keksisin, mitä oikeasti haluaisin tehdä. Että 
päättäisin, mikä minusta tulisi isona. Että pääsisin 
perille johonkin vielä tuntemattomaan määränpäähän. 
Lapsena minulla oli ollut haaveammatteja yllin 
kyllin, joka viikolle omansa, mutta nyt ei ollut 
ainuttakaan. En nähnyt itseäni minään. Koko ajatus 
minusta aikuisena, ammattilaisena, jonakin, tuntui 
vieraalta, pelottavaltakin. Asiaa ei auttanut se, että olin 
muuttanut opiskelemaan kaupunkiin, jonka paikat ja 
ihmiset olivat vieraita. Johonkin vuosien varrelle olin 
jättänyt ystävät, kaverit ja tutut yhden kerrallaan, eikä 
uusia ollut ilmaantunut.

Lapsena en koskaan ollut yksinäinen. En koskaan 
ollut se, joka koulunpihalla seisoi yksin seinän 
vieressä ja toivoi olevansa näkymätön, koska muiden 
katseet tekivät yksinäisyydestä vielä niin paljon 
sietämättömämpää. Pienessä kyläkoulussa oli otettava 
kaverinsa sieltä mistä sai, ja vähintäänkin ne, jotka 
eivät muualta saaneet, ottivat minut. Niinpä kasvoin 
melkein aikuiseksi asti kuvitellen olevani sosiaalisesti 
varsin kykeneväinen yksilö. Vielä lukiossa onnistuin 
ujuttautumaan sekalaiseen seurueeseen, jonka jäseniä 
saatoin kutsua kavereikseni. Yliopistossa koin sen 
hämmentävän ahaa-oivalluksen, että enää ei kukaan 
tulisi mutkattomasti tarttumaan käsivarresta kiinni ja 
kysymään ”ollaanko kavereita?”.  

Minua kutsuttiin kyllä illanviettoihin, ja pari 
kertaa kävinkin. Ihmiset olivat ystävällisiä, hymyilivät 
minulle, joku saattoi joskus sanoa jonkun sanankin. 
Varsin pian kuitenkin ymmärsin, että jos halusin 
olla osa tuota yhteisöä, minun pitäisi mennä itse 
keskustelemaan muiden kanssa. Miten sellaista muka 
tehdään? Jotkut sen kai osaavat. Minä en voinut 
kuvitella juuri mitään pelottavampaa kuin keksiä itse 
puheenaiheita ja ojentaa ne jollekulle arvioitavaksi. 
Ja mitä jos se joku vastaisi täysin odottamattomalla 
tavalla? Miten sellaisessa tilanteessa voisi toimia? 
Poistuin noista illanvietoista vähin äänin jo aikaisessa 
vaiheessa, eikä kukaan tullut maanantaisin kysymään, 
mihin olin hävinnyt. 

Kerran eräs poika oli kiinnittänyt juhlissa 
huomionsa minuun, ja tuttuni oli antanut hänelle 
lupaa kysymättä puhelinnumeroni. Todennäköisesti 
hän ajatteli tekevänsä palveluksen minulle. Suostuin 
pojan pyyntöön lähteä ulos, ajattelin sen kuuluvan 
asiaan. Kävimme elokuvissa, mikä oli turvallista, 

koska siellä oli pimeää. Ei ollut tarvetta katsoa toista, 
ei voinut puhua mitään. Saattoi myös keskittyä 
elokuvaan hermostuttavan tilanteen sijaan. Tai joku 
ehkä olisi saattanut, jossain, joskus. Minä puolestani 
en ymmärtänyt juonesta mitään, koska olin tuskallisen 
tietoinen vieressäni istuvasta vieraasta ihmisestä ja 
siitä, että pian lohdullinen pimeys väistyisi. Kohta olisi 
katsottava ja puhuttava.

Kävimme lasillisella. Minä en saanut sanaa suustani. 
Elokuvastakaan en voinut sanoa mitään, kun en 
muistanut sitä lainkaan. Hermostuksissani kumosin 
viinilasillisen yhtä kyytiä kuvitellen sen helpottavan 
tilannetta. Lasin tyhjennyttyä pelkäsin tulleeni 
humalaan ja varoin sanojani entisestäänkin. Kumma 
kyllä poika soitti uudestaankin, joten minun oli oltava 
häntä viisaampi ja kieltäydyttävä tapaamisesta.

En oikeastaan kaivannutkaan ystäviä. Sitä oli vain 
vaikeaa myöntää. Ihminen on sosiaalinen eläin. Ihmisen 
kuuluisi kaivata toista ihmistä. Olin tyytymätön 
siihen, kuinka tyytyväinen olin yksinäisyyteen. Enkä 
voinut olla miettimättä, oliko tyytyväisyyteni sittenkin 
valehtelua. Asioiden selittämistä parhain päin. Ylpeyttä. 
Kun en osannut saada ystäviä, oli kai parempi kertoa 
itselleen, että pärjäsi ilman heitäkin. Sen kaiken 
miettiminen oli varsin sekavaa ja turhauttavaa, joten 
olin melkein tyytyväinen, kun äiti kuoli ja sain muuta 
ajateltavaa. Aivoverenvuoto kesken kauppareissun, 
kertoivat. Kanssaostajat olivat soittaneet välittömästi 
hätänumeroon, kunnollisia kansalaisia, tiesivät 
toimintaohjeet erilaisiin tilanteisiin, mutta mitään ei 
ollut enää tehtävissä. 

Pian tajusin joutuneeni ojasta allikkoon. Pitäisi 
järjestää hautajaiset, hoitaa raha-asiat, ties mitä 
muuta, mistä minulla ei ollut aavistustakaan. Kuinka 
sellaisia asioita tehtiin? Minua ei lainkaan helpottanut 
tieto siitä, että samanlaisia asioita olivat ihmiset 
hoitaneet maailman sivu ja aina ne oli saatu hoidettua. 
Pakkasin muovipusseihin äidin vaatteita, välillä 
sivelin yksinkertaisten mekkojen sileää kangasta ja 
mietin, voisinko ehkä itse käyttää niitä joskus, tulin 
siihen tulokseen, että tuskinpa kuitenkaan, ja jatkoin 
pakkaamista. Pakkasin ja mietin, mitä seuraavaksi pitäisi 
tehdä. Hautaustoimisto. Sellaisessa pitäisi ehkä käydä. 

Onneksi äiti oli ollut aina järjestelmällinen ihminen. 
Kun kävin asuntoa läpi, löysin lopulta makuuhuoneen 
lipaston ylimmästä laatikosta kansion, jossa oli kaikki 
olennainen tällaisia tapauksia varten. Päällimmäisenä 
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oli paperi, jolla oli asianajajan tiedot. Soitin, sovin 
tapaamisen ja ajattelin kaiken olevan selvää parilla 
allekirjoituksella. Niin se oikeastaan olikin, mutta jotain 
odottamatonta tapaamiseen liittyi. 

Kävi nimittäin ilmi, että äitini oli ollut rikas. Ei 
nyt aivan miljonääri, muttei paljon puuttunutkaan. 
Olin jo ehtinyt miettiä, että asunto olisi varmaankin 
myytävä, koska perintöveroihin tuskin olisi varaa. Ei 
sillä, että olisin tiennyt veroista, niiden suuruuksista ja 
muista sen kaltaisista asioista mitään, mutta kuulemani 
perusteella olin ymmärtänyt, että tällaiseen toimeen 
varsin tavallisesti päädyttiin. Enkä uskonut mitenkään 
tässä asiassa poikkeavani siitä, mikä on varsin tavallista, 
vaikka muissa asioissa saatoin siitä poiketa paljonkin. 

Hoidin hautausasiat. Keskustelin papin kanssa, ja 
tajusin jälleen kerran, etten tiennyt äidistäni niin kovin 
paljon. Kantajat saatiin kirkosta. Vieraita ei juuri ollut. 
Muistin äidillä olleen yhden ystävän ja soitin hänelle. 
Hän saapui, ojensi haudalle kauniin kukkalaitteen, 
halasi minua ja meni menojaan. Olimme aina olleet 
äidin kanssa kahden, eikä yllättäviä sukulaisia missään 
vaiheessa ilmaantunut. 

Laitoin raha-asiat kuntoon ja ajan tasalle. Rahaa 
oli sen verran, että saatoin huoletta pitää asunnon, 
maksaa kaikki kulut ja silti sitä jäi vielä varsin 
mukavasti. Vähän enemmänkin. Niinkin paljon, että 
ilmoittauduin yliopistolle poissaolevaksi, irtisanoin 
opiskelija-asuntoni, siirsin suurimman osan maallisesta 
omaisuudestani äitini asuntoon, pakkasin pienemmän 
osan maallisesta omaisuudestani rinkkaan ja lähdin. 

Rakastin junassa istumista, ja nyt saatoin tehdä 
sitä mitä rakastin. Istuin junassa pitkin Eurooppaa. 
Istuin junassa Lundissa, Osnabrückissa, Győrissä, 
Simeriassa ja Breclavissa. Kun Eurooppa oli läpikäyty, 
istuin Siperian junassa kohti Intiaa. Joskus jouduin 
seisomaan, mutta siitäkin nautin. Ja siitä, että matka 
jatkui aina vain. Ettei koskaan tarvinnut päästä perille, 
koska vaikka se olisikin ehkä selkiyttänyt monia asioita, 
se olisi tuonut myös hankalia kysymyksiä ja vastuuta. 
Matkalla ollessaanhan ihminen saa unohtaa kaiken 
ikävän.

Unohtanut olin myös hahmon, ne tärkeät elämääni 
määrittävät hetket, tai ainakin olin ne päättänyt 
unohtaa. Olin kuluttanut ne puhumalla puhki. Se 
tapahtui lukiovuosina, niinä, joina minulla vielä 
oli ystäviä. Siihen aikaan oltiin kiinnostuneita 
yliluonnollisista asioista, kummitusjutuista, ja minä 

kerroin ystävilleni tarinan hahmosta useaan kertaan, 
kun sitä pyydettiin. Joidenkin asioiden kanssa on niin, 
että puhuminen niistä tekee ne näkyviksi, herättää 
ne eloon. Jotkin asiat eivät siedä puhumista. Niistä 
puhuminen ohentaa alkuperäisen ajatuksen, ja jäljelle 
jää vain puhuttu toisinto, jonka todenperäisyydestä 
ei voi kohta enää olla varma. Ehkä oli myös niin, että 
noiden kohtaamisten aiheuttama taakka oli kaikista 
keskusteluista niin keventynyt, että tuntui, kuin ei noita 
kohtaamisia olisi koskaan ollutkaan. 

Joskus nousinkin junasta. Ihmettelin hetken vierasta 
kieltä ja värikkäitä vaatteita. Kävin ravintolassa, 

ostin torilta matkamuiston. Joskus kävelin syrjäistä 
katua ja katselin taivasta, joka yhdisti tämän ja muut 
maailmankolkat. Viivyin korkeintaan yhden yön 
yhdessä paikassa. Kun ihminen on paikallaan, yksin 
olemisesta tulee näkyvämpää. En kaivannut rinnalleni 
ketään, mutta vieraassa ympäristössä yksin olemisessa 
oli hankalatkin puolensa. Pelkäsin, että joku tunkeutuisi 
seuraani. Olettehan tekin kuulleet, ettei yksinäisen 
naisen kannata matkustaa mihin vain. Ravintolassa 
illastaminen tuntui oudolta yksin, tarjoilijoiden 
kysymykset kiusallisilta. Koska junassa olin en-missään, 
ei kukaan kiinnittänyt yksinäisyyteeni huomiota, ja siksi 
vietin junissa suurimman osan ajastani.  

Junassa istuin silloinkin, kun päädyin tänne. Olin 
ilmeisesti palaamassa taas hetkeksi kotiin. Pestäkseni 
kunnolla pyykkiä, käydäkseni lähikaupassa ja 
syödäkseni kodin rauhassa, kenties katsoakseni jotakin 
turhanpäiväistä tv:stä. Näin luulen, mutta aivan varma 
en ole. Loppua kohden asiat hämärtyvät. 

Sen muistan selvästi, että juna pysähtyi. Katsahdin 
ympärilleni ja huomasin vaunun olevan täysin tyhjä. 
Hetken olin kiitollinen siitä, että saisin olla rauhassa. 
Sitten aloin ihmetellä, kun juna tuntui seisovan kovin 
kauan. Katsoin ikkunasta ja huomasin myös laiturin 
olevan autio. Sekuntikellon viisari raksutti päässäni kun 
mietin vaihtoehtoja. En halunnut nousta paikaltani. 
Halusin vain istua ja odottaa, että juna lähtisi jälleen 
liikkeelle. Mutta niin ei tuntunut käyvän. Ehkä täytyisi 
nousta, käydä katsomassa, olisiko muissa vaunuissa 
ihmisiä. Tietenkin niissä olisi. Näyttäisin tyhmältä, jos 
menisin tutkimaan asiaa.

Lopulta tulin siihen tulokseen, ettei ihmisiä juurikaan 
kiinnostaisi käytäviä pitkin kävelevä nuori nainen, tai 
että jos he ylipäätään huomaisivat minut, he luulisivat 
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minun etsivän ravintolavaunua tai wc:tä. Silti en 
noussut paikaltani, sillä en halunnut vaikuttaa omissa 
silmissänikään naurettavalta. 

Ennen pitkää junan paikoillaanolo alkoi tuntua 
liian painostavalta. En ollut katsonut kelloa junan 
pysähtyessä, joten en tiennyt, kuinka paljon aikaa oli 
kulunut. Olin surkea arvioimaan aikaa. Koska aika 
tuntui puolelta tunnilta, se saattoi olla kymmenen 
minuuttia. Ei mitenkään poikkeuksellisen pitkä 
aika. Olisin ollut aivan rauhallinen, jos olisin nähnyt 
yhdenkin ihmisen. Tai jos asemalaiturilla olisi 
näkynyt aseman nimi, tai jos näyttötauluissa olisi 
ollut tyhjyyden sijasta kellonaika tai päämäärä tai edes 
jotakin. 

Koko juna oli tyhjä. Ei matkustajia, ei 
konduktöörejä. Vain kesken jäänyt romaani, 

pehmonalle ja pilkullinen matkaviltti olivat jääneet 
jälkeen. Keräsin ne syliini ja astuin junasta ulos.  

Vaikka tilanne oli outo, tuntui halkeileva asfaltti 
jalkojeni alla todellisemmalta kuin mikään pitkiin 
aikoihin. Tunsin saapuneeni perille, mutta minulla 
oli aavistus, ettei määränpääni miellyttäisi minua. 
Ihmisillä on usein tapana suunnata paikkoihin, joissa 
he eivät viihdy, aivan omasta tahdostaankin. Minä taas 
uskoin, etten ollut ostanut junalippuani tälle asemalle. 
Saatoin ehkä kuulua tänne, mutta minut oli tuotu 
tänne lupaa kysymättä, enkä pitänyt siitä, että asioihini 
puututtiin. 

Tunnustelin ilmaa ympärilläni ja huomasin, että 
se, mikä oli junasta lasin läpi katsottuna näyttänyt 
tyhjältä, osoittautuikin täydeksi. Paikoitellen se oli 
kihisevää liikettä, paikoitellen hiljaista läsnäoloa. Tilan 
täyttivät lähes näkymättömät hahmot, joista jotkut 
silloin tällöin, kuin sattuman oikusta, tulivat näkyviksi, 
kohta taas kadotakseen. Ne kävelivät toistensa ohitse 
ja lävitse, hajosivat ilmaan ja ilmaisivat vain harvoin 
huomaavansa toisiaan. Muutaman metrin päässä näin 
pienen hahmon istuvan maassa ja menin sen luokse.

Se oli pieni tyttö, lelurumpu jalkojensa välissä. 
Kapulat lojuivat maassa, niiden sijaan tytön apaattinen 
tuijotus yritti tehdä jälkeä rummun kalvoon. 

”Hän eksyi tavarataloon.”
Hätkähdin ja käännyin. Takanani seisoi nuori 

nainen, tyttö, ikää oli vaikea arvioida. Hän haroi 
epävarmoin ottein kiharoitaan korvan taakse ja oikaisi 
silmälasejaan. Sitten hän veti syvään henkeä ja toisti 

päättäväisellä ilmeellä:
”Niin, sinne hän eksyi, niin voi käydä. Hän lähti 

leikkinurkkauksesta etsimään vanhempiaan, mutta 
huomasi kesken matkan leikkirummun jääneen 
kaulaansa roikkumaan. Hän meni siitä niin hämilleen, 
ettei löytänyt sen enempää vanhempiaan kuin takaisin 
leikkinurkkaukseenkaan.”

Puhe tuli harjoitellun oloisesti. Katsoin pikkutyttöön, 
joka yhä tuijotti rumpuaan. Saatoin kuvitella tytön 
paniikissa juoksemassa hyllyjen välissä, kiellettyä 
rumpua piilotellen. Ojensin junasta poimimaani 
nallekarhua tyttöä kohti. Hän otti sen hymyillen 
vastaan ja kiitti, mutta laski pian taas katseensa häpeää 
aiheuttaneeseen rumpuun. 

Käännyin opastani kohti kysyäkseni jotakin, 
lisätietoja tytöstä, tästä paikasta tai hänestä itsestään, 
mutta hän oli lähtenyt jo kävelemään kohti uutta 
hahmoa odottaen ilmeisesti minun seuraavan. 

Saavuimme vanhan miehen luo. Hän seisoi 
kirjahyllyn edessä ja katseli kirjoja. Toisinaan 

hän otti jonkin kirjan ja laittoi sen uuteen paikkaan. 
Huomatessaan saapumisemme hän kääntyi iloisena 
minua kohti:

”No mutta hei, hauska nähdä taas!”
Olin aikeissa sanoa miehelle, etten uskonut meidän 

tavanneen koskaan aikaisemmin, mutta mietin, 
kuulostaisinko epäkohteliaalta, ja epäröintini aikana 
opas ehti puhumaan:

”Te ette olekaan tainneet vielä tavata. Hän on uusi 
täällä”, oppaani sanoi minuun viitaten.

”Vai yrität sinä juksata, yritätpä hyvinkin! Mutta 
kyllähän minä tämän muistan. Tämä on se… no, ei tule 
nyt nimi mieleen. Mutta kyllä minä muistan!”

”Dementia”, opas kuiskasi korvaani, ”tietää kyllä, 
ettei muista mitään, muttei suostu myöntämään.”

”Mahtuisiko tämä tuohon kokoelmaasi?” kysyin 
mieheltä ja ojensin hänelle löytämäni kirjan. Mies 
kiitteli vuolaasti silmät loistaen ja tutkaili hyllyjä 
miettivin ilmein kunnes löysi ilmeisesti sopivan paikan.

”Sano terveisiä sille sulhasellesi!” mies huikkasi 
perääni, kun lähdin taas seuraamaan opastani. Sanoin 
kertovani ja heilautin kättäni hyvästiksi.

Aloin olla yhä ärtyneempi. En edelleenkään 
tiennyt, missä olin, ja oppaani juoksutti minua 

ympäriinsä kertomatta oikeastaan mitään. Näimme 
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taas uuden hahmon, joka istui maassa täristen. Teini-
ikäinen, arvioin, vaikka silmille valuvat mustat hiukset 
peittivät enimmät piirteet. Lyhythihainen paita ei 
lämmittänyt paljaita, arpeutuneita käsivarsia, joiden 
suojissa hän piteli polviaan. Levitin viltin sylistäni 
hänen ympärilleen. Kylmyys tuntui kaikkoavan, mutten 
saanut minkäänlaista kiitollisuudenosoitusta osakseni.

Uusi tuttavuutemme ei vaikuttanut olevan puheliasta 
tyyppiä, eikä oppaallanikaan tuntunut poikkeuksellisesti 
olevan esittelyluentoa. Nyt taisi viimeinkin olla minun 
vuoroni puhua.

”Kuka sinä sitten oikein olet?” kysyin. Opas hätkähti 
ja alkoi taas haroa hiuksiaan. En antanut periksi vaan 
jatkoin vaativaa tuijotustani.

”Minä... Tuota niin, minä en oikeastaan muista.”
”Et muista?”
”Niin. Ja tuskinpa sillä on niin kauheasti väliäkään.”
Päätin armahtaa opastani, joka pälyili ympärilleen 

kuin pakotietä etsien.
”Entä tämä paikka, mikä tämä on?” vaihdoin 

kysymystä. Se minua oikeastaan kiinnosti enemmän 
kuin oppaani henkilöllisyys.

”Ei kukaan oikein tiedä. Me olemme kaikki vain 
tulleet tänne, ja nyt me sitten olemme täällä.”

”No niin näköjään. Mutta miksi? Miksi sinä olet 
täällä ja ennen kaikkea, miksi minä olen täällä? Miksi 
tuo on täällä?” kysyin osoittaen vilttiä ympärilleen 
puristavaa epäkiitollista hahmoa. 

”Minulla taisi olla tapana kertoa ihmisille asioita. 
Sellaisia, joita he eivät kysyneet. Eivätkä he sitten 
kysyneet minulta mitään muutakaan. Siksi minä täällä 
kai olen. Niin minä luulen.”

Kyllähän te tiedätte sen ihmistyypin, joka tietää 
kaikesta kaiken ja on aina valmis tekemään sen 
tiettäväksi muille. Ärsyttäviä sellaiset ovat, epäilemättä, 
mutten silti ymmärtänyt, miksi sellaisesta syystä 
joutuisi tähän paikkaan. Oletin tämän olevan 
rangaistus jostakin teostamme, jonka täytyi olla hiukan 
rikollisempaa kuin loputon luennointi. Opas huomasi, 
etten ollut tyytyväinen vastaukseen.

Kävelimme hiljaa vierekkäin. En esittänyt 
lisäkysymyksiä, koska oppaallani ei tuntunut olevia 
vastauksia. Katselin katoavia hahmoja ja mietin. 
Pientä tyttöä, itseäni, dementoitunutta miestä, itseäni, 
itsetuhoista teiniä ja vielä kerran itseäni. Palaset alkoivat 
loksahdella kohdalleen, vaikken kokonaisuutta vielä 
nähnytkään. Viimein oppaani rikkoi hiljaisuuden.

”Katsos, kun minä taisin kertoa heille niitä asioita 
juuri siksi. Etteivät he kysyisi minulta mitään muuta. 
Minusta itsestäni esimerkiksi. Ymmärrätkö?”

Luulin ymmärtäväni. Nyökkäsin oppaalleni, joka 
näytti ensimmäistä kertaa ilahtuneelta. Olin kuullut 
tarpeeksi. Minulla ei ollut enää käyttöä oppaalle, hän 
oli vapaa vastaanottamaan toisia tulijoita. Lähdin 
kävelemään pyörteilevän sumun sekaan ja ymmärsin 
olevani nyt osa sitä. Aina toisinaan jonkun katse 
tavoittaisi minut ja tekisi minut näkyväksi. Ehkä 
minä olisin yksi nähtävyys jonkun uuden tulokkaan 
tervetulokierroksella. 

Se ei ollut aivan täydellisen yksinäistä, sillä 
saatoin nähdä muita ja puhuakin heidän 

kanssaan. Kutsuisin sitä mieluummin jutteluksi kuin 
keskusteluksi. Jokainen meistä oli liian tiukasti kiinni 
omassa olemisessaan voidakseen todella saada yhteyden 
toiseen. Oli varsin ironista, että minä joka olin koko 
ikäni vältellyt kaikenlaista yhteyttä muihin, olin 
viimein päässyt paikkaan, jossa sellaisen syntyminen 
oli mahdotonta. Enkä tietenkään ollut lainkaan 
tyytyväinen. 

Totuin uuteen olomuotooni ja sijaintiini, mutten 
oppinut pitämään niistä. Olin kuitenkin melko varma, 
että kyseinen olotila oli vallinnut usein entisessä 
elämässänikin, joten en uskonut tämän olevan asia, 
jonka voisi kovin helposti muuttaa. Olin sitä paitsi 
aina ollut ihminen, joka ottaa vastaan kaiken eteen 
tulevan. Olin ollut ylpeäkin siitä. Tyyneydestäni, 
hätkähtämättömyydestä, siitä, etten antanut 
pienimminkään epävarmuuden näkyä kasvoillani. Mutta 
se juuri taisi olla ongelma, se juuri taisi tuoda minut 
tänne. 

En koskaan ollut sanonut ääneen kenellekään olevani 
tyytymätön. Sehän olisi ollut sama kuin olisin sanonut 
ääneen, etten ollut onnistunut hankkimaan sellaista 
elämää, johon olisin tyytyväinen. Näin toimimalla olin 
tietenkin varmistanut, etten koskaan voinut muuttaa 
elämääni sellaiseksi, josta olisin pitänyt enemmän. Se 
kun olisi paljastanut, että jotain oli alun perin ollut 
vialla. Ensimmäistä kertaa aloin miettiä, oliko minun 
todella pakko olla täällä, jos olisin mieluummin ollut 
jossain muualla.

Yritin kysellä satunnaisilta puhekumppaneiltani, 
tiesivätkö he kenenkään päässeen koskaan pois. 
Useimmat säikähtivät niin, että lakkasivat kokonaan 
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puhumasta ja katosivat näkyvistäni. Jotkut kuitenkin 
vastasivat, ja joitakin huhuja oli ollut, että joku joka 
oli ollut täällä, ei enää olisi, mutta henkilökohtaisesti 
ei kukaan uskonut tätä jotakuta koskaan tavanneensa. 
En siis ryhtynyt elättelemään enempiä toiveita mutten 
aikonut kokonaan niistä luopuakaan.

Päätin katsella tarkemmin ympärilleni. Jos en ovea 
pois löytäisikään, niin täytyihän sitä ihmisen, 

puoli-aineettomankin, tietää, missä iäisyytensä viettää. 
En löytänyt retkelläni mitään uutta. Olimme 

asemalaiturilla, joka oli vailla tunnusmerkkejä, mutta 
tämän olin tiennyt jo ennen kuin astuin junasta ulos. 
Mutta sitten näin jotakin, minkä tiesin tärkeäksi. 
Reviiriämme rajasi ruostunut verkkoaita, jollaisia 
on varmastikin lukemattomia ympäri maailman. 
Tämän nimenomaisen aidan halusin kuitenkin nähdä 
tarkemmin. Menin sen luo, kuljetin sormiani pitkin 
sen kolhiintunutta kudelmaa, painoin kasvoni sitä 

vasten. 
Näin maailman aidan takana. Raiteita 

silmänkantamattomiin. Ja junia niillä. Olin kulkenut 
niitä raiteita pitkin kiitävällä junalla. Katsonut ikkunasta 
ulos ja nähnyt tämän aidan, tämän hylätyn laiturin ja 
sen halkeilevan pinnan. 

Siellä olin nytkin. He olivat. Lapsi, joka yrittää 
kiinnittää äitinsä huomion. Teini-ikäinen haaveilija 
katsomassa kaukaisuuteen. Molemmilla edessään 
vaihtoehtoja ja valintoja, jotka toisivat minut tänne. 
Kurotin kohti heitä. Tahdoin katkaista ajan nuolen, 
jonka osoittamana he kulkisivat askel askeleelta 
jäljessäni. Tahdoin puhaltaa pelon pois heistä. Tahdoin 
tönäistä heidät harhapolulle, kulkemaan siellä, vaikka 
horjuenkin, sillä joskus tuttu tie on se, joka vie 
eksyksiin.

 © Nadja Sokura 2016

Kirjoittaja on helsinkiläistynyt opettaja, joka välttelee 
lenkkeilyä kirjoittamalla. Idea tähän novelliin syntyi 
Helsingin ja Vantaan välisellä rataosuudella. 
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Puskemaan 

apilaa

Elli Leppä
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Veri oli kuun valossa mustaa. Siobhan poltteli 
kaikessa rauhassa. Hän puhalsi pitkään ulos, 

ja savu kohosi ohuena hopeisena patsaana tiiliseinää 
vasten. Aseen hihna painoi olkapäätä takin läpi ja 
baretin reuna kutitti otsaa. Joskus näiden kanssa 
piti odotella pitkäänkin, että saattoi olla täysin 
varma. Kerrankin kohde kampesi vielä pystyyn 
kurkkuosumasta huolimatta, ja oli käydä pahasti. 
Sellainen opetti pitämään pään kylmänä. Viimein 
kengänkärki lakkasi nykimästä, ja ruumis alkoi saman 
tien lahota. Kun jäljellä oli enää kasa mustuneita 
lehtiä ja risuja, Siobhan potkaisi ne levälleen ja lähti 
kujalta taakseen katsomatta. Bansheet piti pudottaa 
kertalaakista, ja siinä hän oli hyvä.

Päämajassa oli hiljaista. Connor putsasi pinttyneitä 
olutlaseja tiskin takana ja radiosta soi Tasmin Archerin 
uusi listahitti Sleeping Satellite, viikkotolkulla sama, 
kyllästymiseen asti. Muutama vasta heränneen 
näköinen veikko hämmensi kahvikuppejaan ja 
tuijotteli puurolautasiaan lasittunein silmin. Toisille 
vuorotyö sopi, toisille ei. Kaivosporukalla oli 
vaikeinta, ja kaikista vaikeinta O’Haralla. Takkuinen 
pää oli jatkuvasti nuokahtaa tiskin kolhuiseen 
pintaan. Siobhan taputti maastonvihreän takin 
olkaa kannustavasti. O’Hara oli kunnon sälli, vaikka 
parhaat vuodet olivatkin jo jääneet taakse. Koska 
loppuyönä ei ollut tiedossa muita keikkoja, Siobhan 
rojahti nurkkapöytään ja alkoi purkaa kivääriään osiin. 
Kapu oli tarkka huoltoasioista ja nosti mielellään 
huolimattomat soltut rinnuksista seinälle, jos huomasi 
laiminlyöntejä. Kapteeni Niall Hollow. Jotkut 
sanoivat, että kapu oli Talvihovin vanhaa kaartia, 
mutta eivät miehen kuullen. Sekä Talvihovi että 
Kesähovi olivat romahtaneet jo vuosisadan alussa ja 
viimeisetkin rippeet kadonneet katukuvasta 30-luvun 
laman päätteeksi. Jäljelle jääneiden solttujen oli ollut 
pakko löytää muuta työtä ja uusia lojaliteetteja. Jotain 
erityistä kapussa kyllä oli, sitä ei ollut kenenkään 
Pohjois-Belfastin pataljoonasta vaikea myöntää. 
Kapulle ei kukaan ryttyillyt, eivät edes pahimmat 
nuoret kukonpojat, joilla oli järjestään kaikilla 
ongelmia käskyjen tottelemisessa. Yleensä ne tokenivat 
kunnon turpasaunasta, joita Siobhankin oli antanut 
oman osuutensa.

Osat olivat levällään virttyneen kangasneliön päällä. 
Siobhan kiillotti tummaa metallia pala kerrallaan 
meditatiivisesti, kiirettä pitämättä. Holywellin 

sotilastukikohdasta trokattu äänenvaimennin oli 
osoittautunut nappivalinnaksi. Katedraalikorttelin 
rauniotaloissa ei yleensä ollut paljon kulkijoita, 
mutta koskaan ei tiennyt minne vastapuoli oli 
kylvänyt tarkkailijoitaan ja vakoojiaan. Talbot Streetin 
harjakattojen lomasta tähdätty laukaus ei ilmeisesti 
ollut herättänyt kenenkään huomiota. Menisi vielä 
aikaa, ennen kuin tappo tulisi ilmi. Tunnit kuluivat ja 
väkeä kerääntyi Trefoilin tummaksi paneloituun saliin 
hiljalleen, kuka mistäkin tehtävästä kotiutuneena. 
Kerryn punahattuja istui rinta rinnan Galwaysta 
äskettäin saapuneen sluagh-väen kanssa. Viime 
kuukausien mittaan kärjistyneet väkivaltaisuudet olivat 
hyvää ajanvietettä, johon kannatti lähteä osallistumaan 
kauempaakin maakunnista. Osa ajautui IRA:n puolelle 
ja toiset brittien, ja useimmiten asian ratkaisi raha. 
Siobhanin kaltaisia aatesotureita tuntui olevan vuosi 
vuodelta vähemmän.

Koottuaan kiväärin Siobhan vilkaisi kelloa 
mietteliäänä. Yötä oli vielä jäljellä, eivätkä Hinesin 
saarelle lähetetyt tiedustelijat palaisi moneen tuntiin. 
Siobhan nousi ja käveli tiskin ääreen. Kun hän 
istahti baarijakkaralle, Connor kopautti saman tien 
viskipaukun hänen eteensä. 

”Talo tarjoaa”, vanha cluracan murahti. Siobhanin 
kulmat kohosivat melkein hiusrajaan asti. 

”No mikäs nyt?” 
”Kovalle kimmalle, joka hoitaa hommat. Kapu 

käski tarjota sitten kun Henley on raatona. Lähteny 
puskemaan apilaa. Helkkari kun Colum olis ollu ylpee 
susta”.

Siobhan oli hetken sanaton. Sitten hän heilautti 
palmikon olkansa yli, kulautti viskin kurkkuunsa ja sai 
siitä tekosyyn silmänurkkiin nousseille kyynelille.

”Henley oli helppo. Kännissä ja yksin liikkeellä 
Talbotilla, vanha raakki. Ei ehtinyt kitaansa aukaista. 
Vielä kymmenen vuotta sitten en olisi sitä eukkoa 
lähtenyt hakemaan”.

”Colum opetti sut hyvin, sillä oli pirunmoinen sihti”. 
Connor katsoi Siobhania myötätuntoisesti.

”Siitä on tänään viisi vuotta”, Siobhan sanoi 
matalalla äänellä. Päivälleen viisi vuotta siitä, kun joku 
oli ampunut Näkymättömän komppanian parhaan 
väijymiehen seulaksi satamavaraston seinustalle. 
Tekijä ei ollut koskaan selvinnyt, vaikka vastapuolen 
väkeä oli kuulusteltu tusinoittain. Colum oli ollut 
suosittu ja lisäksi reilu ja tasapuolinen, mitä ei voinut 
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kaikista vääpeleistä sanoa. Siobhanille Colum oli 
opettanut kädestä pitäen kaiken, mitä aseiden käytöstä, 
hiiviskelystä ja murtohommista piti tietää. Ja muutakin; 
miten sodan keskellä jokainen jaetun nautinnon 
hetki oli kalliimpi kuin vuosikaupalla rauhaa. Hänen 
jälkeensä Siobhan ei ollut ottanut uutta rakastajaa, sillä 
miehen muisto teki edelleen sietämättömän kipeää. 
Belfastin oma sluagh-lauma oli sinä yönä saanut uuden, 
käheän äänen varjomaiseen kuoroonsa. Siobhan vältti 
niiden kohtaamista kuin kuolemaansa.

Äkillinen ryhdistäytymisliike kulki aaltona huoneen 
läpi ja äänten sorina vaimeni. Kapu oli astunut 
saliin. Hollow joutui kumartumaan mahtuakseen 
ovenkamanan ali; peikkosyntyisyys näkyi paitsi 
pituudessa, myös parissa pieniä pukinsarvia, jotka 
puskivat esiin viininpunaisen baretin reunan alta.

”Lepo vaan”, Hollow tokaisi möreästi. ”Missäs 
meidän Carmody on?”

Siobhan pyörähti tuolillaan ympäri ja teki kunniaa. 
Kapu nosti hänet olkavarsista pystyyn ja karjaisi:

”Niin sitä pitää! Ottakaa likasta mallia!”
Ja jatkoi vielä:
”Kiljukaulojen perään ei mitkään velliperseet 

uskallakaan. Carmody on tästä lähin kapteenista 
seuraava, ettäs tiedätte!”

Ja sitten piti ottaa kierros viskiä tapetulle bansheelle 
ja hurrata. Muiden melutessa kapu istui Siobhanin 
vierelle. 

”Saarelle on reitti selvä. Aamunkoitteessa mennään. 
Otetaan Boyle, Flanagan ja Malley mukaan”. 

”Flanagan tulee aina merisairaaksi, mieluummin 
vaikka O’Toole”.

”Flanagan on katos sen helvetin 
engelsmannikenraalin sukua, me tarvitaan se mukaan 
ikään kuin henkivakuutukseksi. Ei noiden kanssa ilman 
kannata lähteä neuvottelemaan mitään. Tulee muuten 
noutaja”.

Yön viimeiset tunnit kuluivat madellen. Siobhan 
kuunteli puolella korvalla punahattujen riehakkaan 
verisiä tarinoita satamakonttien alle liiskatuista 
brittityöläisistä ja resuisen sluagh-porukan halpojen 
tuopillisten saattelemaa monotonista vaikerrusta. 
Colum oli rakastanut tätä väkeä, jokaista riidanhaluista 
pikku boggartia myöten. Jopa sluagh-seurueita, 
jotka yleensä saivat nopeasti porttikiellon Belfastin 
räkäisimpiinkin pubeihin. Tuntui mahdottomalta 
ajatella, että mies oli nyt liittynyt samaan kasvottomaan, 

hahmottomaan massaan muiden levottomien vainajien 
rinnalle. Tappelukaan ei maistunut samalta ilman 
miehen ilkikurista virnettä ja alituista piipputupakan 
katkua. Viimein ikkunoista alkoi kajastaa harmaata 
valoa ja kapu vinkkasi salin toiselta laidalta. Siobhan 
nousi ja seurasi Hollowta ovesta ulos Malley ja Boyle 
kannoillaan. Flanagan kiiruhti miestenhuoneesta heidän 
peräänsä housujaan nostellen. Parin askelen päässä mies 
kääntyi ja säntäsi takaisin pubiin. 

”Helkkarin putki jäi penkille…”
Palatessaan hänellä oli olallaan kulunut musta 

urheilukassi, jonka aukosta pilkotti metallin kiilto. 
Hollow oli samassa hänen vieressään ja tarrasi kassiin 
sähisten.

”Iso mies, pitääkö sulle olla kaikki neuvomassa? 
Käärit sen ensi kerralla johonkin, ei se voi tossa sojottaa, 
tulee engelsmannit helvetti heti ekassa kadunkulmassa 
silmille”. Flanagan sulloi asetta syvemmälle kassiin 
naama punoittaen,  muttei uskaltanut sanoa vastaan.

Satamassa heitä odotti hieman kuhmuinen 
moottorivene, jonka kuski hyppäsi rantaan heidät 
nähdessään. Kapu käynnisti moottorin, ja he lähtivät 
Sailortownista koillista kohti nousevan auringon 
häikäiseminä. Tuuli puhalsi suoraan pohjoisesta ja 
nostatti vaahtopäitä siniharmaaseen veteen. Flanagan 
kävi pian hiljaiseksi ja siirtyi istumaan laidan viereen. 
Malley ja Boyle jaksoivat nälviä rotevaa miestä vielä 
senkin jälkeen, kun tämä oli alkanut oksentaa partaan 
yli. Kun ranta oli kadonnut näkyvistä, Hollow hiljensi 
vauhtia niin, että ääni kantoi helpommin moottorin 
pärinän yli. 

”Nyt jätkät skarppina. Nämä tyypit on kovia tekijöitä, 
niitä ei voi suututtaa. Me halutaan niiltä iso paketti 
rautaa lähetyksestä, joka on eilen saapunut Holywelliin 
brittiperkeleiden isolla rahtikoneella suoraan Belgradista. 
Mulla on koko prikaatin päällikön valtuudet neuvotella 
niitten kanssa. Teidän pitää vaan näyttää pahoilta ja 
pitää putket käsillä – ”

Kapun puhe katkesi kesken, kun jokin törmäsi 
veneeseen rajusti altapäin. Kaikki viisi matkustajaa 
huojahtivat ja veneen laita melkein hörppäsi vettä. 
Siobhan kirosi ja tavoitteli pistoolia säärikotelosta, 
muttei ehtinyt vetää sitä, kun seuraava törmäys kaatoi 
veneen kyljelleen. Viimeinen asia, jonka Siobhan ehti 
kuulla ennen painumistaan uppeluksiin, oli Hollown 
sanaton karjunta ja Flanaganin hätääntynyt huudahdus, 
ja sitten vesi jo täytti hänen korvansa. 
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Meressä oli hämärää ja vihreää. Siobhan huomasi 
etäisen kiinnostuneena, että näkyvyys oli parempi kuin 
pinnalta käsin olisi arvannut. Hän näki Flanaganin, 
Malleyn ja Boylen kuplavanat etäämpänä, kun 
miehet vajosivat rauhallisesti syvyyteen. Siobhan 
käänsi päätään ja näki kapun. Hollow kävi hurjaa, 
äänetöntä painia valtavaa, tummanpuhuvaa hahmoa 
vastaan. Tilanne näytti tasaväkiseltä. Hahmon harja 
ja häntä hulmusivat vedessä ja kaviot polkivat väkeviä 
pyörteitä vihreyteen. Veneen kaatanut hevosmainen 
kelpie oli saanut saaliikseen heidän seurueestaan jo 
kolme jäsentä, jotka se myöhemmin raatelisi ja söisi 
pohjakivikon kätköissä. Siobhanin mielessä heräsi 
heikko ajatus vastarinnasta, ehkä jopa liittymisestä 
taisteluun kapun avuksi. Kun hän yritti liikkua, hän 
huomasi kätensä ja jalkansa sidotuiksi. Jokin sitkeä ja 
tahmea piteli häntä takaapäin lujassa otteessa. Siobhan 
tunsi paniikin ensimmäisen vihlaisun. Hän avasi 
suunsa ja ilmaa karkasi kirkkaana pilvenä pintaa kohti. 
Hänen korvansa juuresta kuului matalaa pulputtavaa 
naurua. Siobhan väänsi itsensä kaarelle ja iski kaikin 
voimin päällään taaksepäin. Liikkeen voima hupeni 
veden vastukseen, mutta jotakin hyötyä siitä silti oli, 
sillä hänen kätensä vapautuivat äkisti. Kääntyessään 
Siobhan näki pehkon sotkuisia hiuksia kuin vesiheinää 
ja pitkät, ohuet kädet, jotka Jenny Greenteeth, 
grindylow-kaartin päällikkö, oli nostanut kasvojensa 
suojaksi. Sormien lomasta purkautui veteen sekoittuva 
verivana. Samassa vetehinen kuitenkin tarrasi 
uudelleen Siobhanin kurkkuun ja alkoi samalla nousta 
pintaa kohti. Siobhan ei jaksanut vastustella. Mustuus 
hiipi hänen näkökenttänsä reunoilta keskustaa kohti.

Siobhan nauroi helisten ja tuuli huojutti 
niittyvilloja rantaniityllä. Colum sipaisi hiuskiehkuran 
hänen suipon korvansa taakse ja lisäsi vielä villiruusun 
kukinnon, kitukasvuisen mutta suloiselta tuoksuvan. 
Sota sujui hyvin, niin hyvin, että puolelle pataljoonasta 
oli suotu vapaapäivä keskellä heinäkuuta. Siobhan ja 
Colum olivat holtittomasta mielijohteesta päättäneet 
lähteä eväsretkelle pari mailia kaupungin ulkopuolelle, 
tiesuluista viis. Juusto ja happamat päärynät oli syöty, 
olut oli loppunut ja he olivat siirtyneet teräviin. 
Colum kumartui ja suuteli Siobhanin kaulaa. 
Kullanpunaiset viikset kutittivat herkkää ihoa ja 
Siobhan värisi. Mies mumisi vaimeasti jotain niin 
vanhalla pohjoismurteella, ettei siitä ottanut selvää. 
Siobhan vetäytyi kauemmas ja katsoi Columia 

kysyvästi. 
”Sitä vaan että sinusta en luovu ja tuun luokses 

takasin mitä hyvänsä käykin”, mies sanoi hämillisesti, 
katsoen sivuun. Siobhan tarttui kevyesti hänen 
leukaansa ja käänsi miehen kasvot itseään kohti. 
Columin silmissä oli vihreä valo, kuin aurinko syvän 
veden läpi katsottuna. Valo kirkastui ja kasvoi, kunnes 
pinta lähestyi -.

Hinesin saaren rantakivikossa kasvoi kaislaa 
ja vesikauraa. Siobhan köhi kontillaan suolavettä 
kurkustaan. Greenteeth ja kelpie olivat painuneet 
takaisin aaltoihin ja heidän tilalleen oli ilmaantunut 
kommandopipoilla naamioituneita ihmisiä. Heidän 
vangitsijansa sitoivat Hollown ranteet kylmällä raudalla. 
Seuraavaksi oli Siobhanin vuoro, ja lyhyen, mutta 
perusteellisen tutkinnan jälkeen hänet oli riisuttu niin 
pistoolista kuin kaikista veitsistäänkin. Hänet ja Hollow 
pantiin marssimaan louhikkoista polkua pitkin jonon 
keskellä. Joukko lähti saaren keskiosia kohti vahtien 
vankeja herkeämättömästi. 

”Vittu kelpie ja Greenteeth! Reitin piti olla selvä!”, 
Siobhan manasi matalalla äänellä edellään kulkevalle 
Hollowlle.

”Piti helvetti olla! En tiedä mitä on tekeillä”, kapu 
vastasi vaimeasti muristen. Äkkiä hän kompastui 
polvilleen soraan. Yksi kommandopipoisista sohaisi 
puolipeikkoa kiväärinpiipulla. Hollow horjahteli 
jaloilleen kiroten heikosti. Ranteista norui tummaa 
verta, vaikka käsiraudat eivät olleet erityisen kireällä. 

”Pureeko rauta, mitä? Saamarin peikonperä”, aseella 
huitoja irvaili.

Oli alkanut tihuttaa ja matka tuntui pidemmältä 
kuin se ehkä olikaan. Viimein Siobhan ja hytisevä 
Hollow paimennettiin marskimaan keskellä kohoavaan 
aaltopeltiseen lentokonehalliin. Hollow lukittiin 
rahtikonttiin ja Siobhan tyrkättiin pieneen huoneeseen, 
jota nähtävästi käytettiin tarvikevarastona. Lukko 
naksahti ja Siobhan vajosi uupuneena istualleen. Jo 
nyt oli saatana. Näin perseelleen ei mikään keikka 
ollutkaan vielä mennyt. Kapun suunnitelmat olivat 
yleensä vedenpitäviä ja kulkivat kuin kiskoilla maaliin. 
Siobhan nousi ja tutki pikaisesti hämärän pikku 
kopin, muttei löytänyt kuin pölykerroksen peittämiä 
kerosiinikanistereita ja ruosteisia työkaluja. Hetken 
kuulosteltuaan hän hiipi varovasti ovelle. Vartijoiden 
äänet etääntyivät jo. Jostain kuului kumeaa kalahtelua; 
epäilemättä Hollow mittaili voimiaan kontin ovea 
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vastaan. Siobhan heilautti palmikon olkansa yli ja 
sormeili hiuslohkoja huolissaan. Greenteethin limaiset 
kourat olivat saattaneet höllentää punosta liikaa. 
Lopulta tiirikka kilahti suortuvien seasta lattialle. 
Loppu oli peruskauraa, jonka Siobhan olisi osannut 
Columin kärsivällisen opetuksen ansiosta unissaankin. 
Komeron lukko aukeni ja Siobhan raotti ovea aivan 
aavistuksen, sitten enemmän. Lentokonehalli näytti 
tyhjältä, molemmista ovista kajasti päivänvaloa.

Hiiviskeltyään seinänvierien varjoissa Hollown 
kontin luokse Siobhan huomasi sen oven olevan 
selällään. Mitä kummaa? Hän asteli hiljaa hallin 
suuaukolle ja kurkisti ulos. Näköpiirissä ei ollut ketään 
ja hän syöksähti ulos kyyristyäkseen hiekkadyynin 
varjoon. Silmäiltyään hetken ympäristöään hän jatkoi 
matalana matkaansa toisen, pienemmän rakennuksen 
luo, ja painautui sen seinustalle, ruosteisten tynnyrien 
taakse. Sisältä kuului ääniä. Kaksi vartijaa juorusi 
aikansa kuluksi.

”Jumalauta mikä pakkaus se mimmi”, nariseva ääni 
sanoi.

”Äläs nyt, Carmody on iso tekijä. Nätin kuoren 
alla kova kuin Kilkennyn malmi, ollut pahimpia 
kiväärisormia kohta parikytä vuotta. Koko perhe meni 
vuonna ’65, siks varmaa onkin niin kylmää kyytiä. 
Pomot haluaa sen ihan erityisesti. Paha homma kyllä 
sille, omat puri.”

”Ihan tosi? Mä luulin että se iso peikkojehu sai 
kelpieltä turpaansa.”

”Paskanmarjat, se oli sovittu juttu”, toinen hörähti.
Siobhan valahti kylmäksi. Hänen korvissaan humisi 

ja seuraavat sanat jäivät kuulematta.
”… näyttää särmältä, ne tulee kohta tänne jatkamaan 

neuvotteluja.”
Samassa lautamökin ovi narahti, ja sisään astui 

kolme hahmoa. Siobhan kurkotti varovasti nähdäkseen 
säröilleestä ikkunasta. Hollow! Voi saatana. Voi 
Morriganin vittu. Kapu ja kaksi natsoista lukien 
korkea-arvoista brittiupseeria vetivät tuolit puisen 
pöydän ääreen ja istuivat juttelemaan joviaalisti kuin 
kirkkosunnuntaina. 

”No, kapteeni Hollow, ollaanko selvillä vesillä?”, 
kysyi miehistä vanhempi.

”Kirkasta ja selvää. Carmody jää teille, me saadaan 
Belgradin lastin kamat. Ja kudit tykö.”

”Sovittu sitten. Jos saa kysyä, eikös Siobhan 
Carmody ole teidän paras tarkka-ampujanne? Tuliko 

hänellä uskonpuute vai miksi näin?”
”… siitä sen enempää. Mennyt vähän 

arvaamattomaksi. Pääsi käymään että sen sydänkäpy piti 
panna kylmäksi joku aika sitten ja vähän luulen ettei 
Carmody oikeen katso hyvällä semmosta.”

Siobhanin näkökentässä säkenöi pikkuisia kipunoita. 
Hänen kyntensä painuivat puisiin ikkunankarmeihin 
niin, että säleitä irtosi ja sormenpäistä valui veri. Jokaista 
liikettään varoen hän laskeutui kankeasti istualleen 
tynnyrien varjoon ja tuijotti eteensä mitään näkemättä. 
Sitten hän nousi ja hiipi takaisin lentokonehalliin. 
Tarvikevajasta löytyi sorkkarauta, joka istui napakasti 
käteen. Kokonsa puolesta hän ei kapulle pärjäisi, mutta 
ruosteinen rauta ja puhdas murhanhimo tasaisivat tilejä 
mukavasti. Siobhan jäi väijyyn hiekkadyynien lomasta 
pilkistävän kallionlohkareen taakse. 

Tarkka-ampujan kärsivällisyydelle oli käyttöä, 
kun sadekuuro toisensa jälkeen pyyhki saaren karua 
maisemaa. Siobhan laski aikansa kuluksi tiiroja, 
suokukkoja ja meriharakoita, jotka tepastelivat pelotta 
jättäen haparoivaa kirjoitustaan märkään hiekkaan. 
Viimein lentokonehallia lähestyi pitkä hahmo, 
jonka vaaleiden hiusten lomasta pilkistivät pienet 
sarvet. Siobhan kiitti hiljaa mielessään sotarouva 
Morrigania, että Hollow oli yksin. Kun mies oli 
astunut sisään halliin, Siobhan kiihdytti matalaan 
juoksuun askelet keveinä karkeassa hiekassa. Hän 
livahti ääneti sisään ja räpytti silmiään saadakseen 
näkönsä tottumaan hämäryyteen. Hollow oli juuri 
ehtinyt avata tarvikekopin oven. Parilla askelella 
Siobhan oli puolipeikon takana. Hän otti viistosti 
vauhtia ja iski miestä koko kylmän vihansa voimalla 
takaraivoon. Sorkkarauta kalahti luuhun kiitettävän 
kumauksen saattelemana, ja Hollow romahti kasvoilleen 
betonilattialle. Samassa ulkoa kuului melua ja huutelua.

”Mitäs Hollow yksin tänne läksit, miehellä jotain 
omaa kivaa mielessä?”

Äänestä päätellen tulijat olivat jo melkein hallin 
ovella. Siobhan ei haaskannut aikaa kiroiluun, vaan 
pinkoi takaovelle ja sujahti siitä ulos. 

Juostessaan henki kurkussa rantaa kohti Siobhan 
laskeskeli huohotuksensa lomassa, kuinka paljon 
brittien joukkoja Hinesin tukikohdassa mahtoi pesiä, 
ja kauanko Hollown heräämiseen menisi. Ilman häntä 
he eivät löytäisi Siobhanin jäljille Trefoiliin. Ennen 
rantaviivaa hän taittoi länteen päin, jossa hämärästi 
muisteli saaren varsinaisen sataman sijaitsevan. Ainakaan 
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vielä ei kuulunut takaa-ajajien ääniä. Morrigan 
katsoi hänen puoleensa jo toisen kerran, kun 
satamakonttien länsipuolelta löytyi rantaan vedetty 
pieni moottorivene, melkein samanlainen kuin kelpien 
kaatama, ja vieläpä lukitsematta. 

Vapisten kuin horkassa Siobhan tarrasi veneen 
laitaan ja perämoottorin vipuun ja koitti olla 
oksentamatta. Matkalla takaisin Belfastin satamaan 
hän selvitti päätään uittamalla sitä hyisessä 
merivedessä. Kuinka moni pataljoonan väestä uskoisi 
hänen tarinaansa ja kuinka monta muuta hän ehtisi 
käännyttää puolelleen ennen brittien tuloa? Vanhat 
parrat seisoisivat varmasti hänen takanaan, mutta 
yhtä varmasti joku syyttäisi Siobhania petturuudesta 
ja muiden kuolemasta. Jos olisi jokin keino todistaa 
muille Hollown määränneen Columin kuoleman, 
lopputulos olisi vääjäämätön…

Trefoilin etuovi oli yhtä kolhuinen ja säänsyömä 
kuin lähtiessä. Connorin pelargoniat varistivat 
verenvärisiä terälehtiään. Mikään ei viitannut 
siihen, että Hollow olisi ehtinyt Siobhanin edelle. 
Siitä huolimatta Siobhan käytti muutaman 
kallisarvoisen minuutin katolla räystäänkorvassa 
ovea tarkkaillen, empien veneessä keksimänsä 
ratkaisun käyttökelpoisuutta. Ja katkeraa hintaa. 
Siobhan pudottautui kevyesti etupihan kiveykselle 
kukkapurkkien väliin, asteli oven luokse ja potkaisi sen 
sisään kaikin voimin. 

”Pataljoona huomio! Meidät on petetty! Joka sorkka 
aseisiin!”

Äkkiä puhjenneen hälinän keskellä Siobhan loikkasi 
baaritiskin päälle seisomaan ja korotti uudelleen 
äänensä.

”Britit on kintereillä ja Hollow on se saatanan 
juutas, joka meidät myi!”

Nyt sali hiljeni kuin lumouksesta. Kulmia 
kurtisteltiin, parrat ja hiukset sojottivat pystyssä 
järkytyksestä. Ennen kuin ensimmäinen epäilijä ehti 
avata suunsa, Siobhan kiljaisi kimeällä äänellä:

”Belfastin sluagh! Varjojen harmaa väki! Siobhan 
Carmody kutsuu teitä”.

Ne tulivat kahden henkäyksen välissä. Nyt ei oltu 
olusilla eikä nuhjattu nurkissa. Sluagh tuli kutsuttaessa 
koko synkän tehtävänsä vahvuudella, rivistöittäin 
hahmottomia haamuja, joista silmä lipesi sivuun. 
Jonka niitä pyysi täytyi olla hullu tai epätoivoinen, 
ja Siobhan arveli etäisesti olevansa ehkä molempia. 

Sali tuli ääriään myöten täyteen myrskypilven 
väristä, hiljalleen kuhisevaa massaa, joka tuntui 
levittäytyvän seiniä laajemmalle. Pataljoonan soltut 
häämöttivät epäselvinä haamujen läpi. Siobhan sormeili 
hermostuneena kaulassaan roikkuvaa pientä nahkapussia 
ja veti sieltä varovasti muutamia kuivia terälehtiä. 

”Minä kutsun Colum Maguiren henkeä. Minä 
kutsun sen rakkauden tähden, jota häneen tunsin, tämä 
ruusu sen merkkinä. Tule ja kerro kuka sinut surmasi!”

Painostavaa hiljaisuutta kesti vielä hetken. Sitten 
muodottomasta laumasta erkani yksinäinen, pitkä 
hahmo. Se kumarsi Siobhaniin päin, eikä Siobhan 
voinut katsoa sitä kasvoihin. Colum se oli, mutta 
harmaana kaikuna itsestään. Haamu alkoi puhua 
äänellä, joka samaan aikaan kumisi kuin hautakammio 
ja kohisi kuin tuulenpuuska ennen rajuilmaa. Se kertoi 
Trefoilin tupaten täydelle salille, kuinka Hollow oli 
järjestänyt väijytyksen ja tappanut parhaan upseerinsa, 
joka oli saanut tietää salavihkaisesta kaupankäynnistä 
kapun ja vastapuolen välillä. Kun haamu vaikeni, 
Siobhan selvitti kurkkuaan, mutta ei tahtonut saada 
ääntä ilmoille. Hän aloitti käheästi, ääni vähitellen 
voimistuen.

”Minä lupaan teille, Belfastin sluagh, kapteeni Niall 
Hollown hengen. Vannon sen Morriganin korppien 
nimeen. Jos ette häntä saa, voitte viedä minut.”

Haamujen kanssa asiointi oli eläville vaarallista: Ne 
halusivat hinnaksi jonkun sielun, ja viattomat kelpasivat 
siinä missä syyllisetkin. Sluaghin kutsujalla oli parasta 
olla tarjota joku muu itsensä sijasta, jollei halunnut 
lähteä harmaan joukon matkaan. Nyt kun lupaus oli 
annettu, varjokuoro haihtui tummien paneeliseinien 
sisältä kuin sumu aamunkoitossa. 

”Pataljoona huomio! Tänne lappaa kohta 
brittiperkelettä niin että silmissä vilisee. Lähetäänpä 
järjestään niille vähän yllätystä ettei tylsäksi käy. Tänne 
ei jää kukaan, kaikki pihalle mars”.

Sali alkoi tyhjentyä äänekkään puheensorinan 
ja satunnaisten innonkiljahdusten säestyksellä. 
Pörröpäinen O’Hara näytti kasvaneen kymmenen 
senttiä ja uneliaisuus oli tiessään, kun kaivosmaahinen 
kiiruhti muiden mukaan hampaisiin asti aseistettuna. 
Connor ojensi murahtaen Siobhanille tiskin takaa 
kiväärin, joka oli jäänyt reissusta aamulla lähtiessä. 
Itselleen vanha cluracan kaivoi salakätköstä 
pitkäpiippuisen aseen, joka näytti vähintään sata vuotta 
vanhalta. 
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”Tämmöiseen vielä ruveta tällä iällä. Vaan sujuu 
se vanhaltakin. Columin puolesta!” ja Connor teki 
kunniaa Siobhanille ennen kuin köpötti lukitsemaan 
baarin ovia. 

Jaettuaan päällystölleen käskyt Siobhan nousi 
kattojen tasolle seuraamaan tilanteen kehittymistä. 
Murentunut tiilireunus painoi leuan alla, kun 
hän makasi savupiipun varjossa Trefoilin etupihaa 
tarkkaillen. Normaalisti hän olisi johtanut joukkojaan 
kaiken keskeltä. Hollow oli hänen ainoa kohteensa, 
ja sen lisäksi epäonnistuminen merkitsisi joutumista 
ikuisuudeksi sluaghin sekaan. Vain hetken odottelun 
jälkeen ensimmäiset engelsmannit törmäsivät pihalle 
kiväärit ojossa ja ammuttiin niille sijoilleen. Seuraavat 
tulivat varovaisemmin ja ylöspäin vilkuillen. Hollowia 
ei näkynyt joukossa. Siobhan jätti komennon 
upseereilleen ja lähti etsimään entistä komentajaansa 
kauempaa. Donegal Streetia alas, Pyhän Patrikin 
katedraalin nurkille. O’Hara näkyi jäljittävän 
vastapuolen kaivosväkeä vihreä tuli silmistä leiskuen 
ja huikkasi, että Hollow oli nähty jossain Talbotin 
tienoolla vain hetki sitten. 

Talbot Streetin viistot katot olivat sateesta märät, 
kun Siobhan tasapainotteli harjalla tarkkaillen samalla 
kapeaa kujaa rakennusten välissä. Tuntui oudolta 
ajatella, että vasta aamulla asiat olivat olleet normaalilla 
tolalla, keikkoja oli hoidettu ja kapu oli pyörittänyt 
pataljoonan operaatioita niin kuin vuosikymmenten 
ajan tähänkin asti. Nyt vastuu oli Siobhanilla. Hän 
yritti keskittää ajatuksensa nykyhetkeen tulevaisuuden 
sijasta; huominen huolehtisi itsestään, jos sinne asti 
päästäisiin. Tupakkaa teki mieli, mutta taskut olivat 
tyhjää täynnä. 

Alhaalla varjoissa tapahtui jotakin. Siobhan painui 
mahalleen ja kiepautti kätensä savupiipun ympärille 
tueksi. Connor oli toikkaroinut kujalle ja rojahtanut 
puoliksi istualleen seinää vasten. Vanhan cluracanin 
nuttu oli veren tahrima mahan kohdalta ja antiikkinen 
ase jäänyt jonnekin. Hänen perässään tuli Hollow. 
Puolipeikko asteli kiireettä lätäköiden halki ja kyykistyi 
Connorin luo puoliksi metallitynnyrien taakse. Siobhan 
sihahti tahtomattaan ja manasi mielessään huonoa 
tähtäyskulmaa. Sopivaa hetkeä joutuisi odottamaan. 
Veitsi välähti kujan puolivalossa ja Hollow mutisi 
matalalla äänellä jotakin. Connor murahti vastaukseksi 
uhmakkaasti. Murahdus venyi ja kohosi ulvahdukseksi, 
sitten asteittain kiljunnaksi. Siobhan räpytteli 

kyyneliä silmistään ja puri huuleensa, ettei hyppäisi 
saman tien cluracanin avuksi. Mahdollisuuksia saada 
Hollow hengiltä olisi vain yksi ainoa. Siobhan halusi 
uskoa, että Connor ymmärtäisi kyllä. Vihdoin Hollow 
vaikutti saaneen tarpeekseen, ja kiljunta katkesi äkisti. 
Mies alkoi suoristautua. Siobhan tuki kiväärinperää 
kattotiiliin ja odotti, odotti, vielä sentin, vielä toisen, 
kunnes puolipeikon pää oli kohonnut täysin näkyviin 
tynnyrien takaa. Ase potkaisi, ääntä ei juuri kuulunut. 
Kuin jotakin aavistaen Hollow nykäisi päätään sivuun ja 
luoti osui ohimon sijasta kaulan ja hartian väliin. Mies 
paiskautui vasten seinää ja vajosi sen viertä kiveykselle.

Siobhan laskeutui kiireettä palotikkaita kujalle. Ilta 
hämärsi, katuvalot eivät olleet vielä syttyneet. Hän 
kiersi tynnyrit ja löysi Hollown makaamasta selällään, 
veri kurkusta pulputen. Miehen silmät olivat raollaan, 
pupillit laajentuneet ja eri paria. Siobhan potkaisi 
kapua kylkeen ja mies yritti käpertyä kasaan, mutta ei 
onnistunut. Siobhan poimi veitsen käteensä ja taputteli 
miehen takin etumusta kunnes löysi tupakka-askin. Hän 
pani palamaan ja veti hermosavut. Kuun heikko kajo 
alkoi ohentaa kujan hämäryyttä. Siobhan tallasi tumpin 
saappaankannalla ja kyyristyi Hollown pään viereen. 
Hän tarttui puolipeikkoa tukasta ja asetti veitsen tämän 
kurkulle. Sitten hän kuiskasi käheästi:

”Kapu lähtee puskemaan apilaa. Onko jotain 
sanottavaa?”

Hollow vaikeni ja Siobhan liikautti terää. Lopulta 
mies vastasi:

”Colum tiesi mitä on meneillään. Ei voitu muuta.”
Siobhan puri hammasta ja nyökkäsi ilmeettömänä. 

Sitten hän kiskaisi Hollown päätä taaksepäin ja vetäisi 
veitsellä syvän, tyydyttävän, lopullisen viillon. Veri 
pulppusi mustana karkeille mukulakiville ja niiden 
väleihin. Siobhan kuuli tuulen kohahduksen kuin 
myrskyn edellä ja näki silmänurkastaan harmaiden 
varjojen kerääntyvän. Hän nousi ja veitsi kilahti 
hänen turrasta kädestään. Hetken Siobhan seisoi kuin 
päämäärää vailla. Kapu yritti koristen vetää henkeä, 
kerta kerralta heikommin. Siobhan ei jäänyt odottamaan 
viimeistä pihausta.

© Elli Leppä 2016
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Pientä hienosäätöä

Marika riikonen

Kuva © Wisconsinart | Dreamstime.com

© Viktor Gladkov | Dreamstime.com

Veden ääni kaikui aavemaisesti luolan seinämistä. 
Kun pisaroita roiskahti huokoiseen kiveen, kuului 

sihinää. Samalta kuulosti, kun heitti kauhallisen vettä 
vasten saunan rapattua seinää. Melkein tunsin löylyn 
käsivarsilla ja päänahassa. Oli lähes mahdollista unohtaa 
kylmyys, joka kohosi jäisestä vedestä ja huokui huuruna 
kiviseinämistä.

Vene narahteli, kun se keinahteli hiljaa eteenpäin 
virrassa. Minkäänlaisia ohjausvälineitä ei ollut, ja oli 
vaikea tunnistaa vuorokaudenaikaa. Vielä pahempaa oli, 
etten tunnistanut olinpaikkaani. Olin herännyt tässä 
veneessä ja sittemmin nähnyt vain kivisiä, vihertävien 
jääpintojen peittämiä seinämiä, joilla leikkivät terävät 
varjot. Olin avannut silmäni vailla ajatuksia, ilman 
kipuja tai osviittaa siitä, miksi heräsin muualla kuin 
kotona. Olin maannut puolittain istuimella, puolittain 
pohjalla ja kangistunut, mutta siinä kaikki. Kun olin 

huutanut ja mesonut aikani, ja nyt vain istuin. Lopulta 
vajosin unen ja valveen rajatilaan. Pari kertaa säpsähdin, 
kun jäästä murtui paloja, jotka jymähtivät veteen. Joskus 
pisaroita roiskui päälleni. Ne herättivät, hetkeksi.

Jostain tuli valoa, mutta sen lähteet olivat kätkössä 
kuin kallionkoloihin olisi sijoiteltu näkymättömiä 
lamppuja. Typerä ajatus. Eihän täällä ollut mitään. Vain 
minä ja vieras vene. Paniikki hulmahti, mutta laantui 
taas pian turtumukseksi. Olin jo huutanut, hakannut 
veneenlaitoja – erityisen typerää – ja halannut itseäni, 
mutta tilanne ei ollut muuttunut. Vene ei pysähtynyt, 
kukaan ei tullut.

Hytisin, vaikka minulla oli toppatakki, hanskat ja 
pipo. Samoissa vaatteissa muistelin lähteneeni kouluun, 
ajat sitten. Siitä oli ehkä vain tunteja, mutta saattoi olla 
viikkokin. Edellisen muistikuvan ja veneessä heräämisen 
välissä oli mustaa. Silti jopa reppu oli täällä. Siellä 
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olivat tavalliset tavarat: kirjat, lompakko, myslipatukka, 
nuhjuinen nenäliina ja kynälyijystä mustunut penaali.

”Hei!” karjuin taas.
”Hei! Hei! Ei! Ei! Ii!” kaikui seinistä. Kun ääni 

vaimeni, kuului vain narinaa ja solinaa. Niiden takaa 
kaikui äänistä pahin. Hiljaisuus.

Luultavasti tänään oli keskiviikko ja helmikuu. 
Todennäköisesti oli ilta, mutta saattoi olla 

yökin. Olin lähtenyt liikkeelle talvisena arkiaamuna, 
unisena, puuroa syöneenä, valmistautuneena 
biologiaan, matematiikkaan, ranskan kaksoistuntiin 
ja iltapäivän kestävään museovierailuun. Sittemmin 
olin istunut tunneilla, syönyt ruokalassa moussakaa 
ja raastetta ja lähtenyt historian ryhmän mukana 
museoon. Päivä tuntui etäiseltä, mutta muistin tutun 
liukuhihnamaisuuden: bilsa-matikka-pitkävälitunti-
ranska-ruokailu-ranska. Ranskanopettaja Maire 
Häkkinen oli pukeutunut violettiin röyhelöpaitaan 
ja tweed-hameeseen. Yhdistelmä nauratti taas kerran 
minua ja Miiaa.

En kuvitellut koulupäivää. Olin kokenut sen.
Museota varten oli varattu loppupäivä. Olimme 

Miian kanssa suunnitelleet kiertävämme kokoelmat 
nopeasti, jotta olisi mahdollista käyttää kouluaikaa 
kahvitteluun. Harvinaiset varastetut puolituntiset tai 
tunnit ilahduttivat eri tavalla kuin oikeat vapaapäivät. 
Kuuma kaakao, keskikaupunki ja päivänvalo ja kaverit 
hikoilemassa pulpeteissaan. Aika hyvä saldo.

Aukko oli tässä. Muistin menneeni museoon, mutten 
tulleeni sieltä pois.

Pinnistin. Luovutin. Koetin tyhjentää pääni 
kieppuvista ajatuksista ja keskittyä vain veneen 
liikkeeseen. Ehkä muisti sitten palaisi. Vene narisi. 
Virtaavaa vettä. Mitä siitä tuli mieleen? Pieniä 
suihkulähteitä, pikkuruisia altaita.

Aivan. Aivan!
Museo oli osoittautunut yllättävän mielenkiintoiseksi. 

Se ei ollutkaan täynnä mutaisia vanhoja ovenhakoja, 
vaan miniatyyrimaailmoja. Museo koostui pienistä, 
ihmeellisistä kokonaisuuksista, jotka esittivät maapallon 
eri kolkkia, ilmastovyöhykkeitä, pinnanmuotoja ja 
rakennelmia. Viidakot ja kalliomuodostelmat sivuutin 
vielä valmiina pakenemaan kaakaolle. Mutta sitten 
tulivat temppelit, maailman eri aikakausien ihmeet, 
linnat, kartanot, puutarhat ja salakuljettajien luolastot. 

Useimpiin taloista pääsi kurkkimaan toiselta puolelta 
sisään. Unohdin kaakaon.

Jossain vaiheessa Miia seisoskeli ovella ja nojaili 
kamanaan.

”Siiri. Kello on puoli neljä. Me ollaan oltu jo yliaikaa. 
Mentäiskö JO?”, hän sanoi ja painotti sanoja kuin 
huonokuuloiselle. Kello. On. Puoli. Neljä.

”Kohta, ihan just”, toistelin, kun näin hänen 
häälyvän näkökenttäni laitamilla. Ja myöhemmin, 
ehkä paljonkin myöhemmin, tajusin hänen lähteneen. 
Sanoiko hän menevänsä? Vaikea muistaa. Luultavasti 
hän sanoi. Ja minä en luultavasti edes kuullut. 
Miniatyyrit olivat niin valtavan hienoja! Ne avasivat 
uusia näkymiä menneisyyteen, nostivat historian 
paperista ulos. Silti pidin eniten mielikuvitushuoneesta.

Ajantajuni katosi.

Olinpa tyhmä. Minullahan oli tietysti kännykkä. 
Yleensä hipelöin sitä aina ja kaikkialla. Se oli 

tyhmä tapa, ja nyt sekin oli pettänyt. Käsi ei edes 
tiennyt, mistä etsiä. Takintaskussa puhelin ei ollut. 
Hapuilin reppua. Kohta tietäisin päivämäärän ja 
kellonajan. Voisin soittaa. Kotiin ja Miialle. Ehkä 
poliisille. Joku oli varmaan jo soittanut minulle. Ei kai 
kukaan voi löytää itseään ajelehtimasta kylmästä virrasta 
ilman, että joku sillä välin huolestuu?

Repun pohjalla oli vain hajonneiden mustekynien 
vieterien, pastillien ja nenäliinojen muodostamaa 
mönjää. Taputtelin sivutaskut. Siellä! Otin hanskat pois 
ja ongin puhelimen esiin. Se ei inahtanutkaan. Yritin 
istua niin, että satunnaiset valonheijastukset osuisivat 
puhelimeen, ja nojauduin lähemmäs reunaa. Painelin 
näppäimiä, ja valo syttyi. Laite pyysi koodia. Sormet 
tottelivat jähmeästi.

Rouskahtava ääni kuului aivan läheltä. Sitä seurasivat 
jymähdys ja vesiroiskeet. Pisaroita lätkähteli naamalle, 
mistä ne jatkoivat kaulalle ja paidan alle. Säikähdys 
ja vilunväreet vilistivät lävitseni, ja ote kännykästä 
kirposi. Vene keinahti, ja pääsin katselemaan, miten 
puhelin upposi. Näytön valo loisti yhä, kun laite leijaili 
vihertävän sumun läpi. Numerot 17 ja 13 etääntyivät 
kaukaisuuteen. Ennen kuin valo sammui, ehdin nähdä 
joen pohjan. Näky oli yhtä outo kuin kaikki muukin. 
Vesi oli ensinnäkin yllättävän matalaa. Toiseksi pohja oli 
laatoitettu kaakeleilla.

Äkkiä muistin.
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reunan veteen.
Ensin haroin vettä pehmeästi ja tuloksettomasti. 

Kohmeisin käsin oli vaikea tuottaa voimakasta 
liikerataa, mutta lopulta onnistuin. Vene tärähti 
pois suunnastaan. Se kääntyi välittömästi takaisin, 
mutta kun huiskin niin, että hikosin, alus alkoi lähetä 
vasenta kallioseinämää. Valo voimistui. Muodostelmat 
näyttivät yhä upeilta, mutta nyt niiden pinnassa 
erottui himmeä kiilto, joka olisi voinut olla rikkikiisua, 
mutta taisi olla maalia. Samankaltaiset tekokivet 
koristivat seiniä siinä kahvilassa, johon olin ollut 
menossa kaakaolle.

Kolahdin vasten seinämää ja ryhdyin hivuttamaan 
venettä eteenpäin aivan ”kallion” vierellä. En 
uskaltanut lopettaa melomista edes riisuakseni pipon, 
vaikka hiki liimasi hiukset päänahkaan. Käsivarsia 
pakotti. Seuraavana päivänä lihakset protestoisivat, 
kun nostaisin kynän.

Tuulenhenkäys pyyhkäisi kuumottavia kasvojani. 
Saman tien se oli poissa. Lakkasin melomasta, ja vene 
pysähtyi – ilmeisesti näin reunassa virtauksella ei ollut 
imua. Istuin alas ja annoin hengityksen tasaantua. 
Olotila muistutti muinaisia alaluokkien hiihtoretkiä, 
joilla kauhean riehumisen päätteeksi ostettiin kuuma 
mehu. En pitänyt kuumasta mehusta, mutta nyt 
minun teki sitä mieli. Vielä enemmän kiinnosti 
äskeinen tuulonen. Siirryin varovasti kokkaan ja 
upotin kärsineen kieliopin taas veteen. Koetin toimia 
hitaasti, jotta ehtisin sekä tuntea tuulen että pysähtyä 
sen kohdalle. Kuvittelin olevani hidastetussa fi lmissä, 
ja se toimi. Äkkiä tuuli kutitti ohimoani. Se tapahtui, 
kun kyyrötin veneennokassa ja meloin. Onnistuin 
lopettamaan liikkeen kesken, mutta vene jatkoi 
matkaansa. Tuuli katosi. Hivuttauduin perään ja 
liikautin kirjaa aivan vähän. Vene lipui puoli metriä 
ja jäi keinahtelemaan aloilleen. Siirryin kokkaan 
kuin varas, jotten liikuttaisi venettä. Näin jo, miten 
siirtyilisin tällä tavoin tuntikausia pysähtymättä 
koskaan oikealle kohdalle. Kirja muhentuisi mössöksi, 
ja jäljelle jäisivät vain kannet. Ajatus tyhjistä kansista 
ja Maire Häkkisestä alkoi hillittömästi naurattaa. 
Istuin veneen pohjalle, pakotin Maire Häkkisen 
vaihtoehtoiset ilmeet tiehensä ja muistelin kertotaulua. 
Se auttoi. Asetin likomärän kirjaparan veneen penkille. 
Sen työ oli tehty.

Ilmavirta tuntui nyt täsmälleen veneen keskellä. 
Henkäys oli lämpimämpi kuin luolan ilma. Sen 

Tutkin niin innokkaasti merirosvoluolan 
miniatyyria, etten huomannut jonkun 

ilmestyneen viereeni. Korvanikin tuntuivat 
lukkiutuneen, joten en ensin kuullut, kuinka joku 
ryki. Ääni oli sellainen, jota dekkarihovimestarit 
käyttivät, kun he ilmoittivat paronin tahtovan 
puhutella rouvaa kirjastossa.

”Anteeksi, neiti”, hahmo sanoi. Miesääni kuulosti 
ystävälliseltä. Ei mikään ”kuules tyttö”, vaan ”neiti”. 
Kun vilkaisin puhujaa, yllätyin nähdessäni hänen 
kasvonsa olkapääni tasalla. Ryppyiset, valoisat kasvot. 
Avasin suuni pahoitellakseni, etten ollut pitänyt 
silmällä kelloa, mutta mies jatkoi.

”Anteeksi, että häiritsen, mutta huomaan teidän 
olevan kiinnostunut miniatyyreistämme. Harvat 
syventyvät samalla tavalla. Haluaisitteko tutustua vielä 
yhteen saliin?”

Epäröin vain puoli hetkeä. Rypyt miehen 
silmäkulmissa syvenivät hänen hymyillessään. 
Hänen rintapieleensä kiinnitetyssä nimikyltissä luki 
”Museomestari Arvid Malm”. Suostuin innokkaasti.

”Hieno valinta, neiti. Seuratkaa minua”, hän 
sanoi ja johdatti minut seuraavan salin paneloidun 
takaseinän viereen. Siellä hän taikoi esiin avaimen ja 
aukaisi lähes huomaamattoman oven.

Vene keinahti, kun aloin tarkemmin tiirailla 
kalliomuodostelmia. Kivet näyttivät identtisiltä, 

mutta hoksasin katonrajassa lohkareen, joka muistutti 
kyyryssä makaavaa kissaa. Tuijotin sitä, kunnes sen 
kuva syöpyi mieleeni. Sitten aloin laskea sekunteja.

Viidensadan kohdalla aloin väsyä. Ehkä olin 
sittenkin väärässä, ja tämä oli loputon virta maailman 
alla, kulkemassa todellisuudesta toiseen ja ehkä vielä 
kolmanteenkin. Jatkoin kuuteensataan. Turhautti. 
Kuudensadanviidenkymmenenseitsemän kohdalla 
näin kyyröttävän kissan katonrajassa. Näky virkisti 
kummasti. Ohjausvälinettä tosin ei taianomaisesti 
ilmestynyt. Mikään omista kapineistanikaan ei 
muuttunut taitettavaksi airoksi. Kirjat olivat veteliä 
lerpakkeita – paitsi ranskan kielioppi. Se oli niin 
jykevä teos, että saattaisi voittaa virtauksen. Maire 
Häkkinen luultavasti saisi kohtauksen, mutta nostin 
kirjan repusta, otin siitä tukevan otteen ja upotin sen 
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mukana ei kantautunut ääniä, mutta se tuoksui etäisesti 
– kahvilta.

Arvid Malm päästi minut lyhyeen käytävään, 
tuli itse perässä ja sulki oven. Lukko naksahti. 

Käytävän päässä avautui avara sali. Sen päävaikutelma 
oli keveä hämäryys, joka tummeni kohti toista päätyä. 
Kohdevalot nostivat esiin hahmoja ja muotoja, mutten 
erottanut yksityiskohtia. Huiput ja laaksot olisivat 
voineet yhtä hyvin olla kaupunkien tai vuoristojen 
siluetteja.

Arvid Malm kehotti minua kävelemään peremmälle 
ja katselemaan ympärilleni. Täälläkin oli miniatyyrejä, 
joskaan ei aivan samanlaisia kuin muualla museossa.

”Haluaisitteko tutustua erikoisuuteemme?” tiedusteli 
Arvid Malm.

Tartuin seinämään ja hilasin veneen siihen kiinni. 
Koetin saada toisella kädellä otteen edempää, 

mutta sormet osuivat tyhjään. Vasta kosketus osoitti 
optisen harhan. Seinämän halkaisi kapea sola, joka 
oli valojen ja maalin avulla kätketty niin, ettei sitä 
kauempaa erottanut muusta pinnasta.

Heitin reppuni solaan. Se näytti kummalliselta 
paikassa, jonka piti olla silkkaa kiveä. Otin tukevan 
otteen tekokalliosta, painoin oikean käden solan 
pohjaan ja ponnistin pois veneestä. Päädyin kontalleni 
kapeaan tilaan, jonka pohja tuntui lämpimältä suhteessa 
takana liplattavaan arktiseen jokeen. Kädet ja polvet 
alkoivat lämmetä, kun konttasin solassa ja tyrkin reppua 
edelläni. Tie kääntyi heti jyrkästi oikealle ja mutkitteli 
kuin labyrintti. Valaistus kirkastui. Könysin seisaalleni ja 
pujotin repun selkään.

Parin kulman takana oli aivan erinäköistä. Aivan 
kuin olisin ollut kävelyllä seikkailu-unessa, jossa 
ensin juostaan katolla ja silmänräpäyksen kuluttua 
patikoidaan meressä tai elellään pyykkikorissa. Unessa 
sellainen oli helpompi omaksua. Unessa lihaksia 
ei koskaan särkenyt, joten tiesin olevani hereillä. 
Olin myös hieman ärsyyntynyt ja, pakko myöntää, 
innoissani.

Seinät oli maalattu muistuttamaan vanhoja tiiliä. 
Tienoo muistutti ikivanhan linnan salakäytäväverkostoa, 
ja seinistä löyhyi hienoinen kosteiden kivien tuoksu. 

Jännitin, mutten enää pelännyt. Käytävä kertoi, minne 
oli mentävä. Käännyin, kun se teki mutkan ja kävelin 
suoraan, kun mutkia ei ollut. Hyvin yksinkertaista.

Energia alkoi palata, ja halusin tietää, mitä seuraavien 
kulmien takana oli, miten reitti jatkuisi ja mihin se 
johtaisi. Juuri nyt minua ei kiinnostanut, mitä kello oli 
tai kaipasiko minua joku.

Arvid Malm pyysi minulta apua. Apua, minulta. En 
voinut olla suostumatta. Hänhän teki palveluksen 

minulle. Kuka ei olisi suostunut? No, ehkä Miia – tai 
Maire Häkkinen – mutta minä en epäröinyt edes 
sydämensykäyksen vertaa.

Arvid Malm painoi seinässä olevaa nappia, ja salin 
valot syttyivät. Ison, hämärän salin toisessa päädyssä 
häämötti metalliportti, jollaisia käytettiin lentokenttien 
turvatarkastuksessa. Kävelimme salin läpi. Arvid Malm 
pysähtyi matkalla kerran esitelläkseen ehdotuksensa 
loputkin yksityiskohdat. Kysyin pari kysymystä, mutta 
suostuminen oli helppoa.

Kävelin portista ennen kuin minua alkoi jännittää.

Jossain rapsahti. Hiljaisuuden rikkova ääni tuntui 
kovalta kuin laukaus. Pysähdyin. Enää ei kuulunut 

mitään.
Otin askeleen, toisenkin. Kolmannen otettuani olin 

jälleen kuulevinani jotain. Niskavillat kohosivat. En 
ollut uskonut, että niin voi käydä. Kai ne koettivat 
muodostaa ihon ylle suojateltan, vaikka käytettävissä 
olikin vain harvoja heiveröisiä untuvia. Jähmetyin ja 
koetin liikuttaa korviani kuin hevonen. Oli vaikea 
hahmottaa äänen suuntaa, sillä sokkelossa joku saattoi 
olla seinän takana aivan vierelläni. En voinut tietää, 
tuliko ääni edestä vai takaa. Sydän hakkasi niin, että 
parhaiten kuulin sen jumpseen.

Jos täällä oli joku, miksi hän hiiviskeli nurkissa 
sanomatta mitään? Mitä järkeä oli pelotella minua, kun 
täällä oli jo muutenkin aika merkillistä? Muistin nyt, 
miten olin tänne tullut, mutta sitä ei ehkä kannattanut 
ajatella liian yksityiskohtaisesti.

Ääni palasi. Nyt kuulosti siltä kuin jokin raapisi 
seinää muurin toisella puolella vähän matkaa minusta 
vasemmalle. En uskaltanut liikahtaa. Äkkiä mieleeni 
juolahti, että se oli ehkä merkki. Helpotus lämmitti 
jäseniäni kuin olisin huomaamattani pidätellyt 
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Onnistuin välttämään kiusauksen istua niille. 
Vaarana oli vajota istumisen nirvanaan – tai päätyä 
pinnistelemään ylös pirstaleläjästä.

Puutarhan takana kohosi täysin erilaista 
arkkitehtonista suunnittelua edustava tumma 
betoniseinä. Ainoa kulkuaukko oli sen keskellä, 
kaariholvimainen nielu. Siihen sukellettuani pääsin 
ihailemaan keskeneräisiä suunnitelmia tai outoa 
taidetta. Mustaan seinään oli valkoisella liidulla 
tuherrettu hentoja ovien ääriviivoja. Röpelöistä pintaa 
halkoi epätasainen viivasto, joka muodosti toistaiseksi 
toteutumattomien kurkistusaukkojen ja kulkuteiden 
aaveita. Yksi oven aihio oli koristeltu vapisevin vedoin 
piirretyillä lukolla ja kahvalla.

Sitten matka päättyi, noin vain. Käytävä mutkitteli 
pari mitäänsanomatonta käännöstä ja loppui kivisiin 
kierreportaisiin, jotka kiemursivat ylöspäin. Olin 
pettynyt. Juuri kun olin pääsemässä vauhtiin! Takana 
oli rapisija, joten lähdin kuuliaisesti kipuamaan jyrkkiä 
ja kapeita rappusia, jotka jatkuivat korkeuksiin. 
Reidet itkivät jo, mutta ylhäältä pilkottava hohde toi 
mieleen päivänvalon, ja pitkän ikkunattoman retken 
jälkeen imin kaukaista kirkkautta kuin mettä. Kapea 
kierreportaikko muistutti liimauksistaan avattua 
talouspaperirullan hylsyä. Pahvi tuli muutenkin 
mieleen, sillä veden, kellarin ja puutarhan tuoksut olivat 
poissa. Vain hentoinen kahvin aromi hyppelehti ilmassa 
kuin ilkikurinen keiju.

Kamala nälkä ja jano.
Kymmenen kierteen jälkeen valo voimistui, mutta 

portaat eivät osoittaneet merkkejä muuttumisesta 
tasanteeksi. Reisiä särki, ja lihakset olivat muutenkin 
hellinä. Täällä selvitäkseen oli pakko olla kunnossa 
tai nuori. En juuri kuntoillut, jos ei laskettu kouluun 
kävelemistä. Sen kyllä huomasi. Jos tänne tulisi 
huonokuntoinen aikuinen – huh.

Näin tasanteen vasta, kun seisoin sillä. 
Kierreportaiden seinämä jatkui, mutta portaat 
loppuivat. Seinä harhautti kuin sola kallioseinämässä. 
Metallitasanne kimmelsi valoissa niin, että silmiin 
koski. Avara tila tuntui portaikon jälkeen samalta 
kuin olisin riisunut kiristävän takin. Tasanne laajeni 
leveäksi eteiseksi, joka jatkui valtaisana, kirkkaasti 
valaistuna metallikäytävänä. Sen alkupäätä reunusti 
jättimäinen metallirakennelma, jo toinen näkemäni 
turvaporttimainen kehikko. Tämä vain oli hullun suuri, 

verenkiertoani. Ehkä olin ollut täällä niin kauan, että 
minut piti johdatella oikeaan suuntaan. Palasin jälkiäni 
mutta hiljaa, sillä merkki tai ei, en halunnut törmätä 
raapijaan päätä pahkaa ja torvet soiden.

Rapsahtelu muuttui hiljaisemmaksi kuin sen 
aiheuttaja loittonisi. Olinko sittenkin kulkenut väärää 
reittiä? Kuljin hitaasti, käsivarsi seinää hipoen, sillä 
tuntui turvallisemmalta, kun seinä kosketti ihoa. 
Saavuin käytävän kulmaan ja kuulostelin. Hiljaisuus. 
Hikoilin, ja oli ihme, ettei tukkani rätissyt sähköstä 
pipon alla. Olin kuulevinani kahinaa ja haistavinani 
vieraan, hapokkaan tuoksun. Pieni ilmavirta puhalsi 
poskeani, enkä uskaltanut katsoa kulman taakse.

Odotin.
Mitään ei tapahtunut.
Kurkistin kulman taakse. Käytävä oli hämärä, ja 

nurkissa häilyivät varjot. Ne näyttivät valojen leikiltä, 
kunnes tajusin häilähdysten toistavan jonkin muun 
liikettä. Seinäpinnan poikki asteli suuri varjo, joka 
jatkui, jatkui ja jatkui. Tiiliin heijastui jättimäinen 
kylki. Siihen kiinnittyivät ohuet, pitkänpitkät 
jalkaparit, jotka marssivat määrätietoisesti, onneksi 
poispäin. Olennon päätä varjokuvassa ei näkynyt. Olio 
oli hevosenkokoinen, ja olisin mieluusti kuvitellut sen 
isoksi kasvissyöjäksi, mutta varjokuvaan ilmestyi vielä 
kolmas pari jalkoja.

Käännyin. Juoksin. Kompuroin käytävässä pää 
edellä niin nopeasti, etteivät jalkani tahtoneet pysyä 
vauhdissa mukana. Reppu hakkasi selkää, ja nyt 
olin iloinen, ettei käytävässä ollut risteyksiä. Tämä 
suunta vei tähän suuntaan ja toinen suunta vei sinne, 
missä varjo oli. Juoksin, kunnes keuhkoja poltti, 
ja toppatakki liimautui selkään. Pysähdyin jalat 
tutisten. Olin taas vaihtanut maisemaa. Tiilikäytävän 
tilalla oli pieni sisäpuutarha, minikeidas miljöiden 
runsaudensarvessa. Nojasin puutarhaa kiertävään, 
vyötärönkorkuiseen kiviaitaan, mutta irrottauduin, 
kun se alkoi löystyä allani. Se keinahteli, ja siitä putosi 
kiviä. Ne pupsahtivat keveästi osuessaan maahan. 
Kiviä, todellakin.

Huohotin huohotuksen loppuun, riisuin takin, 
työnsin pipon sen hihaan ja uskaltauduin katselemaan 
pikkuruisia pensaita ja kukkatuppaita, joihin oli 
suunnattu violetteja valoja. Viimeistelemättömän 
kiviaidan sisäpuolella tuoksui keveästi maalta, joten 
kasvit olivat luultavasti oikeita. Niiden lomaan oli 
sijoitettu kaksi kiehkurakoristeista puupenkkiä. 
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olivat etsineet.
No, olin kuitenkin perillä. Ja vieläpä tajuissani.
Kompuroin viimeiset metrit seinästä kiinni pidellen. 

Metalli tuntui viileältä kämmeneen. Irrotin tukikäden 
seinästä vasta, kun tulin portille. Siihen en uskaltanut 
koskea, joten keräsin voimieni rippeet, painoin kädet 
kylkiä vasten ja kävelin läpi. Portti väläytti vihreää 
valoa. Se värjäsi hetkeksi kaiken. Vihreä Arvid Malm 
tuli vastaan vihreä käsi ojossa. Ojensin oman vihreän, 
velton kämmeneni ja tartuin tarjottuun kouraan. Jossain 
yläpuolellamme vihreä seinäkello näytti kuutta. Viisarit 
näyttivät leijuvan ilmassa. Vihreyden läpi leijui vihreää 
höyryä.

Se tuoksui kahvilta.
Portin merkkivalo sammui, ja jäljelle jäi hyvin 

tavallinen pieni huone. Emme olleet salissa, josta olin 
lähtenyt. Päätepiste oli vain huone. Kellertävät seinät, 
yhdellä seinustalla puinen keittiönpöytä ja kolme tuolia. 
Ja pöydällä höyryävä kannu, josta tulvi pökerryttävän 
ihana tuoksu, sekä vadillinen leipiä. Arvid Malm talutti 
minut pöydän ääreen. Pudotin takin ja riisuin repun. Se 
muksahti lattialle. Jalat antoivat periksi samalla hetkellä, 
kun takapuoleni kosketti tuolia.

Arvid Malm kaatoi kahvia ja istahti vastapäätä. 
Ryppyisiltä kasvoilta paistoivat ilo ja tuhannet 
kysymykset. Hän oli niin kohtelias, että olisi kernaasti 
odottanut raporttia seuraavaan päivään. Sekin hänen 
kasvoistaan näkyi, mutta oli turha kiusata vanhaa 
miestä.

”Kaksi leipää, kiitos, ja paljon kahvia. Sitten jaksan 
ihan hyvin. Aloitetaan airoista. Ja puhelimesta, jonka 
olette minulle velkaa.”

Aihe: Raportti läpimurrosta.
Aika: Keskiviikko, 11. helmikuuta. Kolmas 
projektivuosi.
Kirjaaja: professori Arvid Malm.

Ensimmäinen ihminen on tänään kulkenut läpi 
kolmen tason testiminiatyyrin. Koehenkilöksi 
lupautui 17-vuotias Siiri Kesänen, joka suhtautui 
kokeeseen innostuneesti ja selviytyi siitä hyvin. 
Käytetty aika: 1 tunti 22 minuuttia. Ei muutoksia 
kehossa. Jälkitila: väsymys ja lihasheikotus 
(koehenkilö sanoo tämän johtuvan miniatyyrin 
vaatimasta lihastyöstä, jonka määrään voisi hänen 

yhtä leveä kuin valtamerilaiva. Kävelin portin läpi, 
eikä mitään tapahtunut. Askelistani ei kuulunut ääntä, 
vaikka järki sanoi, että valtaisan metallitilan olisi 
kuulunut kopista ja kajahdella.

Käytävällä olisi mahtunut ajamaan kolmella 
rekalla rinnakkain, ja myös nostokurki olisi sopinut 
sekaan. Olin täällä kuin herne. Aloin ilmeisesti 
viimein uuvahtaa, sillä lihaksia ja ihoa kihelmöi. 
Käytäväkin vaikutti harhalta: edetessäni se tuntui 
kapenevan ja madaltuvan sykäyksittäin. Silmänräpäys, 
ja käytävä pieneni. Toinen, ja se kapeni. Otsa hikosi, 
kädet vapisivat. Pelkäsin pyörtyväni kiitoradan 
puoliväliin. Kihelmöinti kuumensi kehoni. Lämpöä 
tulvi sisäelimistä ja ihon pinnasta kuin minulla olisi 
mittarin poksauttava kuume ja istuisin potemassa sitä 
saunassa.

Hikeä putoili silmäripsille, ja pisarat kirvelivät 
silmissä. Horjahtelin eteenpäin reppu selässä 
ja toppatakki kainalossa kuin humalainen tai 
sairauskohtauksen saanut. Voisiko tämä johtua 
nestehukasta? Käytävä kapeni. Se ei niinkään 
muuttunut varsinaisesti ahtaaksi, vaan alkoi 
muistuttaa tavallista käytävää missä tahansa. 
Virastossa, kerrostalossa tai vaikkapa museon 
henkilökuntatiloissa.

Päätepysäkki tuli vastaan niin, että kävelin päin 
metalliseinää. Hetken ajan seisoin umpikujassa 
ja tuijotin sameaa kuvajaistani. Vasemmalla näin 
toisen himmeän seinän. Käänsin päätä oikealle, ja 
käytävä jatkui siellä. Tämä olikin mutka. Odotin 
toista loputonta suoraa, mutta käännöksen jälkeen 
käytävä jatkui enää pätkän, jonka päässä seisoi taas 
yksi lentokentän metallinpaljastinta muistuttava 
portti. Vilkaisin taakseni ja olin vähällä kompastua 
hämmästyksestä. Jättimäinen metallihalli oli 
kadonnut. Takanani näkyi käytävä, jonka seinät 
ja lattia olivat kaikkialta tasakokoiset. Se ei edes 
näyttänyt pitkältä. Se oli käytävänpätkä. Ei kiitorata.

Tuntui parhaalta nojautua seinään silmät kiinni. 
Huimaus ja kuumuus alkoivat sentään helpottaa – ja 
eikö Arvid Malm ollut varoittanut tästä? Kyllä oli. En 
vain ollut arvannut, että reaktiot olisivat näin rajuja. 
”Se on luultavasti todella raskasta”, hän oli sanonut 
ennen kuin kävelin ensimmäisestä portista, ja vaikka 
olin nyökännyt, sisäänpäin olin hymyillyt voittajana. 
Olin kuvitellut itseni palaamassa koitoksesta 
hiettömänä ja täysivoimaisena. Ihmetyttönä, jota he 
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mukaansa kiinnittää enemmän huomiota. Lainaus: 
”Ei kai tämä mikään kuntotesti ole.”).

Koehenkilö on lupautunut testaamaan kyseessä 
olevaa miniatyyria uudelleen siihen tehtyjen 
parannusten jälkeen. Hän on myös kiinnostunut 
kokeilemaan valmisteilla olevaa viiden tason 
miniatyyriä, kun se on esitestattu ja saatettu 
käyttökuntoon. Hän edellyttää, että miniatyyri 
tiivistetään niin, etteivät hyönteiset pääse sinne.

Siiri Kesänen ehdottaa miniatyyriin seuraavia 
parannuksia: airoja veneeseen, valinnaisuutta, 
kuten useita kulkureittejä (tämä korjaantuu, kun 
kolmen tason miniatyyriä kehitetään edelleen 
tutkijoita ja mielikuvitustyöläisiä varten) ja 
helpotuksia reitteihin, jotta varsinaiset tehtävät, 
kuten elokuvien tai muiden teosten suunnittelu, 
on helpompi suorittaa. Toki niissä miniatyyreissä, 
joissa harjoitellaan tutkimusolosuhteita, pitää olla 
reaalimaailmaa vastaava vaikeustaso.

Kutistaminen ja palautus toimivat 

moitteettomasti. Portti 3:n merkkivalo vahvisti 
koehenkilön palautuneen täysin ennalleen. 
Kesänen toivoo, että jatkossa tarjottaisiin kirjallinen 
ennakkokuvaus kehossa mahdollisesti tapahtuvista 
muutoksista. Hän toivoo myös, että kokeen 
alkamisesta kuulutettaisiin miniatyyriin sen jälkeen, 
kun koehenkilö on palannut tajuihinsa kutistamisen 
jälkeen. Koonmuutos ilmeisesti aiheuttaa hetkellisen 
muistikatkoksen.

Tulos: Testaamista jatketaan Siiri Kesäsen ja 
jatkossa mahdollisten muiden hyväkuntoisten 
koehenkilöiden kanssa. Seuraavalle tasolle eli 
mielikuvitustyöläisten ja tutkijoiden suorittamiin 
kokeisiin päästäneen aikaisintaan vuoden kuluttua.

Lisähuomautus: Tutkimuskeskus korvaa Siiri 
Kesäselle veteen pudonneen matkapuhelimen ja 
tärveltyneen kirjan.

© Marika Riikonen 2016

Kirjoittaja on tamperelainen toimittaja ja kirjallisuuden 
ja teatterin sekatyöläinen, joka pitää sekä kahvista että 
kaakaosta.
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Matrjoška-projekti

Toni Saarinen
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1. Kuulustelu

“Joten... Matrjoška-projekti.”
“Kuulinko ivallisen piikin äänessänne? Sanotte 

nimen kuin se olisi jotain etäistä. Uni, juoru, myytti tai 
markkinointikikka. Tai huiputus... niin, huiputukseksi 
te sitä luulettekin!”

“Me olemme ottamassa selvää, herra Klimov. Ei ole 
syytä spekuloida meidän uskomuksillamme. Riittää että 
tiedätte, mitä me tahdomme: totuuden.”

“Vai että totuuden, siis jotakin absoluuttista. No, 
sellaista ei Matrjoška-projektin ympärille edes syntynyt. 
Siispä sitä minä en voi teille kertoa, vain oman 
näkökulmani tapahtumiin. Siinä oli nähkääs kaiken 
ympärillä sellainen ontologinen voimakenttä, joka hylki 
totuutta.”

“Te puhutte nyt vertauskuvin, eikö niin?”
“Minä en puhu koskaan vertauskuvin. Minä olen 

todella huumorintajuton ja mielikuvitukseton mies.”
“Puhukaa sitten selvemmin. Ensin väitätte, että se 

on olemassa, ja heti perään, että siitä ei voi antaa kuin 
suhteellisia lausuntoja.”

“Näin on todellisuuden kanssa. Unissa ja myyteissä 
ei ole mitään suhteellista: ne ovat mitä ovat, mutta 
tulkinnat vaihtelevat. Todellisuudesta puhuminen taas 
muuttaa todellisuutta. Tässä tapauksessa varsinkin! 
Se johtui niistä kaavoista, kun ne ajoivat niitä niin... 
holtittomasti. Jotkin niistä ottivat muuttujansa 
tulevaisuudesta. Prekognitiotiedettä. Siellä piti 
turvautua kaikenlaisiin temppuihin, että säilytti 
itsensä hallinnan. Kaikilla oli lopulta omat pienet 
todellisuuden lokeronsa, jotka johtivat turmioon. 
Tämäkään ei ollut kielikuva. Ehkä minut pelasti vain se, 
että olen niin mielikuvitukseton mies.”

“Palataan näihin asioihin myöhemmin. Eiköhän ole 
parasta, että aloitatte ihan alusta. Kertokaa nimenne ja 
roolinne tässä... Matrjoška-projektissa.”

“Minä olen Pavel Feodorovitš Klimov, 
neljäkymmentäkaksi vuotta. Synnyin Krasnojarskissa 
vuonna 1999, seitsemän päivää ennen vuosituhannen 
vaihdetta. Luin lakia ja sitten olin pitkään 
maanpuolustustehtävissä. Sieltä minut rekrytoitiin 
Matrjoška-projektiin, jonka turvallisuuspäällikkönä 
toimin alusta loppuun.”

“Miten sitten selitätte sen, ettei valtion mistään 
rekisteristä löydy ainoatakaan Pavel Feodorovitš 
Klimovia, joka olisi syntynyt Krasnojarskissa vuonna 

1999?”
“Siihen projektiin annettiin lippu yhteen suuntaan. 

Sanottiin heti, että se on sitten peruuttamaton valinta. 
Kaikki pyyhittiin valtion toimesta. Tiedättekö mitä: 
yhtenä iltana ennen lähtöä ne olivat koonneet parhaat 
ystäväni velipojan kämpille juomaan viinaa kanssani. 
Mutta siinä viinassa oli kaikilla muilla paitsi minulla 
jotakin seassa. Kyllä siitä oli uutisissa, voitte etsiä. Viisi 
kuoli alkoholimyrkytykseen, poliisi ei epäile rikosta. 
Mutta ei siellä minun läsnäoloani mainita.”

“Pidättekö te meitä pilkkananne? Että he tappoivat 
kaikki, jotka tunsitte – vain voidakseen salata sen, että 
rekrytoivat teidät?”

“Eivät he minun tytärtäni. Mutta parempi kun 
olisivat.”

“Ajaudumme sivuraiteille. Voitte kertoa tyttärestä 
myöhemmin. Kuinka kauan projekti kaiken kaikkiaan 
kesti?”

“Kahdeksan vuotta, kaksi kuukautta, yksitoista 
päivää. Tiedän tämän, koska muistan päivän, jolloin 
lähdin, ja päivän, jolloin palasin. Ne siinä välissä taas...”

“Ja te väitätte, että valtio tiesi tästä, vaikka me 
olemme varmistaneet hyvin luotettavista lähteistä, että ei 
tiennyt?”

“Käsititte sanani väärin. Valtio aloitti projektin. Sitten 
se unohti sen. Projektin vuoksi. Voisi sanoa, että valtio 
tiesi vain alitajuisesti.”

“Projektin vuoksi? Mitä tuo tarkoitti?”
“Sitä, että asiat, joita teimme, vaativat suurta 

enkapsulaatiota. Täysin sosio- ja kulttuurikliinistä 
ympäristöä, johon mitkään ulkoiset ihmisten 
järjestelmät eivät vaikuta. Pelkkä biologinen, tekninen 
ja kemiallinen enkapsulaatio ei riittänyt, fyysisestä 
puhumattakaan. Täytyi siirtyä kakkostasolle, niin 
sanotusti. Se vaati tiettyjä uhrauksia, ymmärsimme sen 
pian. Eräs niistä oli valtion leikkaaminen irti. Heidän 
tietoisuutensa projektista olisi haitannut projektia, 
lyhyesti sanottuna. Olisi tullut tarkistuksia, olisi 
pitänyt laatia raportteja ulkopuolelle, sellaisille ihmisille 
jotka eivät todella tajunneet projektia... Olisi pitänyt 
huolestua määrärahoista ja tasaisesta edistyksestä ja sen 
sellaisesta byrokratiasta. Joten me toteutimme heidän 
unohtamisensa, erotimme itsemme siitäkin koneistosta.”

“Kai te tiedätte, että tämä on mielettömän puhetta?”
“No, Johtaja usein sanoi, että koska tutkimuksemme 

on niin poikkitieteellistä ja vaikeasti määriteltävää, 
se on perimmiltään tutkimusta mielettömyydestä. 
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Olemassaolosta ilman mieltä ja tieteestä ilman mieltä, 
sillä ikiomat kognitiiviset toimintommekin olivat 
ulkoinen järjestelmä meille. Eksistenssi ylipäätään. 
Päädyimme tekemään Sartre-fysiikkaa.”

“Entä moraali tässä kaikessa? Oliko moraalikin 
ulkoinen järjestelmä? Kaiken sen perusteella, mitä 
olemme kuulleet...”

“Moraali? Moraali? Ettepä te vieläkään mitään 
ymmärrä! Ihan totta! Antakaas minä kerron teille 
pienen tarinan moraalista...”

2. Onnellinen loppu

Räjähdykset etenivät rihmastona syvällä maan alla, 
rakennuskompleksin onkaloissa, huoltokäytävillä, 
törmäytinputkissa, laboratoriolabyrinteissa ja itseensä 
avautuvissa madonrei’issä, joista ne sitten palasivat 
imploosioina, äänettöminä kuolemina. Kaikkien 
mittareiden indikaattorit hakkasivat epileptisesti 
päätään kaakkoon, punaisimmalle vyöhykkeelle. 
Hälyttimet lauloivat ja lattia järisi. Suureen kupuun 
alkoi ilmestyä hiushalkeamia. Todellisuus pääsi niistä 
sisään kylmän talvi-ilman mukana.

Ilmassa oli häivähdys rikkivedyn tuoksua ja 
lopullisuuden tuntua.

Turvallisuuspäällikkö Klimov seisoi Johtajan takana. 
Johtaja seisoi ikkunan edessä, katsoi ulos ja täytti 
samalla pitkäpiippuisen revolverin patruunapesää. 
Laittoi sinne enemmän kuin yhden luodin ja sitten 
enemmän kuin kaksi, Klimov huomasi ja huokaisi 
helpotuksesta.

Ikkunan takana hulluksi tullut keinoaurinko 
ujelsi ohi vertikaalisella kiertoradallaan jo ties kuinka 
monennetta kierrosta, ohitti saman pisteen noin 
vartin välein. Kiertonopeus siis ainakin 96-kertainen 
normaaliin verrattuna.

“Ah, Pavel Feodorovitš”, Johtaja sanoi vihdoin 
huomatessaan turvallisuus-päällikön. “Me todellakin 
olemme joutuneet eräänlaiseen soppaan, vai mitä 
sanoisitte? Mutta sehän onkin samanaikaisesti sekä 
tutkimustulos että tutkimuksen kritiikki. Kuinka 
jännittävää!”

Androgyyni ääni kaiuttimissa kertoi 
itsetuhosekvenssin aktivoituneen.

“Kuulkaahan... Muistatteko te tarkan hetken, 
jolloin oivalsitte sen itsestänne?” Johtaja jatkoi ja 
pyyhki verta ohimoltaan suureen shakkikuvioiseen 

silkkiliinaan.
“Meidän täytyy evakuoida välittömästi”, Klimov 

vastasi syvältä oman todellisuutensa lokerosta. 
Turvallisuusentiteettinä, ei ihmisenä.

“Puhun tietysti siitä hetkestä, jolloin oivalsitte 
olevanne Pahojen puolella.”

Klimov ei vastannut eikä halunnut ymmärtää, mistä 
Johtaja puhui. Mutta hän ymmärsi kyllä.

“Minä muistan, että olin arka nuori poika”, Johtaja 
sanoi.  “Ensimmäisen kerran pidin tyttöä kädestä vasta 
22-vuotiaana. Käsi hikosi. Häpesin ja juoksin pois. En 
tahtonut aiheuttaa kenellekään semmoista iljetystä. On 
se vain hassua, miten pitkän matkan sitä on kulkenut. 
Nyt minä olen jopa vetänyt projektin iljetyksen 
aiheuttamisesta.”

Aina nämä samat jutut. Aina nämä Hyvät ja Pahat. Se 
oli Johtajan omaa alaa, moraaligravitaationarrativismia. 
Mutta Klimov oli saanut kuulla siitä aivan liikaa.

“Luulen että itse tajusin toisena vuonna täällä. 
Katsoin itseäni peilistä, eikä siellä ollut enää sitä arkaa 
poikaa. Siellä ei ollut ollenkaan silmiä, vain näiden 
pienten pyöreiden lasien heijastukset hämärässä. Silmät 
ovat sielun peili, joten mitä silloin, kun silmätkin 
peilaavat vain toista, suurempaa peiliä?”

Helvettiäkö se minua kiinnostaa.
Johtaja katsoi huvittuneena. Klimov vavahti seinien 

kanssa samaan aikaan. Sanoinko minä tuon ääneen?
“Ette arvosta liioiksi, Pavel Feodorovitš. Ei se mitään. 

Ei se ole teidän tehtävänne.”
Johtaja oli suurikokoinen mies, joka puhui aina 

hiljaa. Ehkä sen vuoksi näiden reilun kahdeksan 
vuoden ajan turvallisuuspäällikkö oli tuntenut olonsa 
epämukavaksi hänen seurassaan. Suuret miehet eivät saa 
puhua hiljaa.

Mutta ei hän suorastaan pelännyt Johtajaa. Hän 
vain koki tämän uhmaamisen mahdottomaksi. Paitsi 
nyt, kun kaikki oli lopussa. Johtajan hento ääni miltei 
hukkui maanalaisten räjähdysten kumuun.

“Mitä tässä tehtävillä enää? Kaikki on ohi. Minä 
häivyn täältä.”

“Sitten teistä tuli huono kätyri”, Johtaja nuhteli. 
“Teidän olisi pitäny kehittää epärationaalinen ja 
kostonhimoinen suhde sankariin niin, että tässä 
tilanteessa välittäisitte enemmän hänen tappamisesta 
kuin omasta hengestänne.”

“Hän kuolee tämän paikan mukana”, Klimov sanoi 
epävarmasti. “Minä elän. Lasken sen voitoksi.”
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“Ei hän tietenkään kuole, hölmö mies olette. Hän 
pakenee, mutta ei ennen kuin olen haastanut hänet 
kaksintaisteluun horjuvan ylikulun päällä ja pudonnut 
johonkin solusentrifugiin tai antimateriaaliseen 
assimilaatiotankkiin.”

Klimov ei jaksanut enää.
Kuluneet kaksi vuorokautta (tai sata, jos uskoi 

keinoaurinkoa ja omaa kehoaan) hän oli tehnyt 
kaikkensa pelastaakseen rakennuksen; pelastaakseen 
työntekijät; pelastaakseen Matrjoška-projektin. Ja tässä 
tämä vanha, ylilihava äijä teoretisoi yhä omiaan ja 
vaikutti jotenkin jopa tyytyväiseltä siihen, että paennut 
tunkeilija oli saanut aikaan tapahtumaketjun, joka 
johtaisi vuosien arvokkaan tutkimustyön katoamiseen. 
Kaikki vaivannäkö nousi tuhkana taivaalle ja samalla 
Johtaja myhäili omaa lähestyvää loppuaan – kai 
sillä tavoin todisti jonkin kauan etsimänsä absurdin 
metanarratiivisfysikaalisen vakion olemassaolon.

Tieteentekijät olivat raivostuttavaa porukkaa.
“Älkää nyt näyttäkö noin maanne myyneeltä!” 

Johtaja huudahti. “Tässähän eletään suuren läpimurron 
partaalla. Saamme vihdoin kiistattomia todisteita siitä, 
että Hyvä todellakin aina lopulta voittaa Pahan.”

Jos vain -demonit ilkkuivat Klimovin pään sisällä. 
Jos vain hän ei olisi  noudattanut sitä typerää käskyä, 
jonka mukaan tunkeilijan kalloon ei saa laittaa kuulaa 
tuosta noin, vaan tämä pitää sitoa tuoliin, joka liukuu 
hitaasti kiskoja pitkin polttokammioon. Jos vain 
hän olisi pakottanut vartijat edes muutaman kerran 
ampumaharjoituksiin. Jos vain... Hän oli saanut 
tartunnan alhaalla.

“Minä en ikinä hionut asiaankuuluvaa naurua”, 
Johtaja sanoi hieman harmistuneena. “Mutta ei 
Paha ole pelkästään tuollaisia tyyliseikkoja. Se on 
eräänlaista konsistenttia ajattelua. Tietyn linjan 
noudattamista. Eikä se ole arvioitavissa onnistuneeksi 
tai epäonnistuneeksi. Jos olisin tiennyt hikoilusta 
etukäteen ja jänistänyt, en olisi koskaan saanut pitää sitä 
tyttöä kädestä. Suurin osa asioista, joita kokeilimme... 
ne eivät olisi onnistuneet ilman Pahaa, koska Hyvä 
rajoittaa itseään liikaa, mutta Pahalle on konsistenttia 
kaikenlaisten rajoitusten kieltäminen. Onko mullistavin 
tiede sitten luonnostaan Pahaa, hmm? Hinta on siinä 
tapauksessa tämä. Onnellinen loppu. Paha polttaa 
aina itsensä, niin Paha se on. Mutta hitto vie, Pavel 
Feodorovitš, me todellakin teimme täällä mullistavaa 
tiedettä niin kauan kuin saatoimme!”

Pika-auringonnousu häämötti jo vertikaalisessa 
taivaanrannassa. Liekit olivat varmasti saavuttaneet 
asuintilat. Hello Kitty -nukke paloi jossain alempana: 
tämä mielikuva oli surullisin kaikista. Klimov laski 
itsetuhosekvenssin pituuden ja totesi: “Ihan sama. Minä 
otan lopputilin.”

“No, menkää nyt sitten. Mutta vastatkaa ensin 
kysymykseeni! Milloin te tiesitte sen itsestänne?”

Johtaja oli tullut seisomaan Klimovin viereen, 
puristi revolveria kädessään matkalla lopputaisteluun, 
hikosi ja tärisi – harvoinpa oli ollut noin innoissaan! 
Miksipä sitä ei tuolle hullulle vielä kertoisi ennen 
kuin syöksyy pakokapselissa hätäputkea pitkin ulos 
lumiseen erämaahan, josta sitten katselee sopivan etäältä 
kullankeltaisten tulipallojen kukkimista taivaanrannassa 
viranomaisten saapumista odotellessa...

“Minä tiesin olevani Pahojen puolella silloin, kun 
luin työpaikkailmoituksen ja tiesin olevani oikea mies 
tehtävään”, Klimov sanoi, katsoi Johtajaa silmiin ja näki 
pyöreissä laseissa vain heijastuksen itsestään.

3. Työpaikkailmoitus

Kokeellisen tieteen tutkimuskeskus hakee 
melko vakituiseen työsuhteeseen eskatologiseen 
erillisprojektiin

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖÄ

Työsuhde alkaa 31.12.2033 kello 23.59, jolloin 
hyväksytyn hakijan oletetaan katkaisseen kaikki 
suhteet sukulaisiin, ystäviin, rakastajiin ja hakijaan 
kiintyneisiin eläimiin. Sukukypsässä iässä tai 
sen kynnyksellä olevat, neitsyytensä säilyttäneet 
jälkeläiset sallitaan, samoin valkoiset kissat.

Kokeellisen tieteen tutkimuskeskus kaipaa 
virkaan henkilöä, jolla on runsaasti kokemusta 
kulunvalvonnasta, teknologian väärinkäytöstä 
ja despoottisesta ryhmänvetämisestä. Hakija on 
militaristisesti ja monomaanisesti suuntautunut, 
älyllisesti harjoittunut ja omien heikkouksiensa 
puutteen tiedostava. Hän on mieleltään 
avoin ja valmis epäröimättä vastaanottamaan 
käskyjä, jotka uhmaavat fysiikan lakeja ja YK:n 
ihmisoikeusjulistusta. 
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Kokeellisen tieteen tutkimuskeskuksen 
eskatologinen erillisprojekti työllistää noin 
viisikymmentä erikoislaatuista tieteentekijää 
avustajineen sekä kahdenkymmenenviiden 
hengen persoonattoman ja uhrattavissa olevan 
turvallisuusyksikön, jonka johtoon valittu 
asettuu. Turvallisuuspäällikön ensisijainen 
tehtävä on projektin jatkuvuuden turvaaminen 
ja nimettömänä pysyttelevän Johtajan 
jokaisen käskyn totteleminen. Tehtävässä hyvä 
turvallisuuspäällikkö ei kavahda yliluonnollisten 
yhteyksien muodostumista tai kaukaisuudesta 
kantautuvia tuskanhuutoja. Luemme eduksi 
taistelukokemuksen ja valmiiksi löytyvän 
psykiatrisen lääkityksen sekä läpikäydyn terapian 
mutta näitä voi kompensoida esiintymällä 
vakuuttavasti ja olemalla itkemättä ensimmäisessä 
“työhaastattelussa”.

Työtehtävää varten muutetaan 
ennaltamääräämättömäksi ajaksi pois 
sivistyksestä, huippuvarusteltuun ja muulta 
maailmalta kätkettyyn rakennuskompleksiin 
(kts. Liite 1/1), jossa henkilökunnan 
käytettävissä on mm. geenimanipulaatiotarhoja, 
virtuaaliyhteiskuntakammioita, säteilyhäkkejä 
ja ylelliset saunatilat. Työsuhde pidetään salassa 
kuolemaan saakka koko suvun häpäisemisen 
uhalla. 

Palkka neuvoteltavissa.

Työtehtävän arkaluonteisuuden ja yleisen 
hämmentävyyden vuoksi kysymyksiin ei vastata. 
Kiinnostuksen ilmaisemiseksi toimita hakemuksesi 
Pohjois-Moskovan viemärijärjestelmään 
pahimman vihollisesi ruumiiseen kaiverrettuna 
ennen vuoden viimeistä päivää (jos tämä herättää 
kysymyksiä, työ ei ole sinua varten).

4. LIITE 1/1: Rakennuskompleksin tarkempi 

kuvaus

Viisisakaraisen tähden mallinen betonijätti kohoaa 
pulppuavan NEUROMAX©-geenihyytelön keskeltä 
ja kapenee kohotessaan pyramidiksi. Sen ympärillä 

uteliailta satelliiteilta rakennusta suojaa valoa taittava 
jättimäinen kupu. Sisäseinää kiertää viimeisintä huutoa 
oleva tekoälyaurinko HeliOS©, joka osaa imitoida 
täydellisesti todellisen päivän kulkua sekä (kriittisen 
tieteellisen projektin deadlinen lähestyessä) liikkua 
hieman nopeammin yön “tiivistämiseksi”.

Ylimmän kerroksen megalomaanisesta 
komentokeskuksesta käsin on mahdollista tarkkailla 
rakennuksen kaikkia viittä maanpäällistä ja viittätoista 
maanalaista kerrosta. Rakennuksen keskellä on leveä 
kuilu, johon kapinoijat ja tunkeilijat voi syöstä. Muissa 
tilanteissa kuilua reunustavat viheralueet sopivat 
rentoutumiseen. Työn taatusti aikaansaaman stressin 
ehkäiseminen on Kokeellisen tieteen tutkimuskeskuksen 
ensisijaisia tavoitteita. Hyvinvoiva tutkija – 
tehokkaampi maailmanvaltaus!

Maanpäälliset kerrokset koostuvat suurimmaksi 
osaksi henkilökunnan ja näiden jälkeläisten 
huoneistoista. Ilmastointijärjestelmä SiberiaPlus© 
on tehokas viilentäjä hiostavan työpäivän jälkeen. 
Henkilökunnan oman turvallisuuden vuoksi asuntojen 
ovet menevät lukkoon ulkopuolelta joka yö kello 22:00 
ja avautuvat kello 5:00. Tilat ovat äänieristettyjä ja 
kaikilta kemiallisilta sekä biologisilta “hupseilta” (tai, 
kuten meillä sanotaan, tärkeiltä vahingoilta) suojattuja.

Maanalaiset tasot voi jakaa karkeasti kolmeen 
kategoriaan: kehityksiin, hävityksiin ja ei-kenenkään-
maahan. Kehityslaboratoriot ovat kirkkainta ja vielä 
kirjoitushetkellä olematonta tekniikkaa käyttäviä 
myllyjä, joissa alansa erityisasiantuntijat keskittyvät 
niin fyysisiin, metafyysisiin kuin patafyysisiinkin 
tapoihin luoda jotakin uutta tiukasti rajatussa 
ympäristössä. Hävityssektori puolestaan toteuttaa 
samassa suhteessa asioiden ja olentojen poistamista 
olemassaolosta, jotta projektin aura säilyttää jin-jang-
mentaliteettinsa ja Newtonin kolmatta lakia ei loukata 
koskaan liian sydämettömästi. Ei-kenenkään-maalla, 
rakennuskompleksin alimmissa kerroksissa, kaiken 
syntyneen tieteen annetaan kehittyä tai tuhoutua omassa 
rauhassaan ilman ihmisten (jotka tässä tapauksessa 
on laskettava ulkoiseksi häiriötekijäksi) väliintuloa tai 
vaikutusta. Johtaja asettaa kaikkein suurimman toivonsa 
tämän alimman, eksoinhimillisen voiman kehitykseen.

Ruokailutiloissa nautitaan päivittäin maukasta, 
ensimmäisistä molekyyleista asti itse kehitettyjen 
eläinten (basiliskien, catoplebasien ja rok-lintujen) lihaa, 
vitamiinirutolla injektoituja perunoita, mutanttikaaleja 
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ja epäkuolleiden isoäitien borssikeittoa.
Alkoholi on tunnetusti tehokas tie 

individualisaatioon ja ulkoisen maailman hylkäämiseen. 
Tätä projekti kipeästi vaatii! Siispä asunnoissa on peräti 
viinahanat. Johtaja odottaa, että kaikki edes osittain 
alkoholisoituvat henkilökunnan jäsenet osallistuvat 
kaavailtuun alaprojektiin, jossa selvitetään, kuinka 
pitkälle humalaisen tuuri todella riittää.

Vaikka uskonnolliset vakaumukset pitää hylätä 
projektiin liityttäessä, itseään voi palvoa tähän 
tarpeeseen suunnitelluissa EGOtemple©-pisteissä. 
Pisteillä esitetään entistä inspiroituneempien 
tutkimustulosten toivossa hypnoottisia kuvia 
työntekijän parhaista saavutuksista ja älyllisestä 
ylivertaisuudesta muuhun maailmaan. Toimii kolikoilla.

Muuttuvat käytävät, kuilujen partaalla kulkevat 
kaiteettomat portaikot ja absoluuttisesta nollapisteestä 
kiehuviin kelvintodellisuuksiin vaihtelevat nestetankit 
on suunniteltu nimenomaan pitämään työntekijät 
valppaina, vainoharhaisina ja tietoisina omasta 
kuolevaisuudestaan. Avarat tilat, vehreät puistot, suuret 
kattoikkunat ja modernit pallotuolit suovat kovasti 
kaivattavia rauhan hetkiä.

Olemme varmoja, että ensivaikutelmanne on 
vähintäänkin mykistynyt!

5. Ensivaikutelmasta mykistyminen

Valtavaan aulaan oli kokoontunut tieteentekijöitä, 
joista osa näytti siltä, että he eivät olleet poistuneet 
sisätiloista vuosikymmeniin, ja toiset siltä, että he 
olivat tulleet suoraan aurinkorannalta. Oli hevareita, 
punkkareita, moottoripyöräjengiläisiä, agentteja 
mustissa aurinkolaseissa, aasialaisia vanhuksia ja 
hybridikehohippejä Goalta, tatuoituja goottityttöjä, 
uuskansallissosialistisia jälkieugenikkoja ja kaikki 
kehokarvansa pois ajaneita sukupuolettomia ja yksi 
poika, joka ei ollut vielä teini-iässäkään, mutta poltti 
sisällä sikaria. 

Klimov ei ollut odottanut sellaista väkeä, pelkästään 
tylsiä valkotakkisia nörttejä. Nämä persoonallisuudet 
olivat myös asioita, joita projektin ei olisi pitänyt 
suvaita. Kaikki harrastukset, identiteetit ja muut 
sellaiset piti jättää portille. Kyllä he vielä riisuvat 
korunsa, luopuvat asenteistaan ja unohtavat yleisesti 
ottaen kaiken aiemmasta elämästä, Johtaja vakuutti.

Klimovin tytär Masha, joka oli 8-vuotias, seisoi 

vieressä aurinkoisesti hymyillen. Klimov ei hymyillyt. Ei 
kuulunut työnkuvaan.

Hän tunsi rakennuksen kuin taskunsa, 
ilmastointikanavia myöten, vaikka ei ollut tätä ennen 
astunut jalallaan sen sisään. Puoli vuotta kestänyt 
initiaatio ja “irtaantuminen”, kuten Xenia Montmartre 
sitä kutsui, ei ollut silti valmistanut häntä tähän. 
Tilanne oli täysin epätodellinen: alkaen tieteentekijöistä, 
jotka olivat jokainen omasta galaksistaan saapuneita 
hulluuden lähettiläitä; jatkuen pompöösinä 
puhujakorokkeella virnistelevään, hikoilevaan Johtajaan; 
jatkuen rakennukseen, joka oli niin paljon massiivisempi 
ja järkeäuhmaavampi kuin mitä hän oli saattanut 
kuvitella; päättyen kahteenkymmeneenviiteen mustaan 
panssariin naamioituneeseen ja raskaasti aseistettuun 
sotilaaseen, jotka tekivät juuri kunniaa hänelle ja 
Mashalle, joka kantoi vaaleanpunaista Hello Kitty 
-laukkua, sillä mitään asiallisempaa ei ollut löytynyt, kun 
he olivat pakanneet kaksi iltaa sitten.

Yksinhuoltajaisän tie oli kivikkoinen.
“Kuinka mainiota, että olette kaikki päässeet 

paikalle”, Johtaja sanoi pehmeällä äänellä. Mikrofoni 
vihelsi kimeästi. “Ette te tietenkään olisi voineet perua, 
mutta hienoa nähdä, että valitsitte katoamisenne 
ennemmin tieteen kuin pelkuruuden vuoksi. 
Merkittävän tieteen!”

Propagandistinen kuiskailu meni seuraavat viisitoista 
minuuttia Klimovin toisesta korvasta sisään ja toisesta 
ulos. Hän käski Mashan istumaan ja meni itse 
odottamaan lavan viereen vuoroaan. Pitkään suunniteltu 
puhe muuttui mössöksi päässä, ohimoa tykytti. Ei täällä 
näin kuuma pitänyt olla: eikö SiberiaPlus toiminut?

“Ja vielä muutama sana turvallisuuspäälliköltämme 
ennen kuin päästän teidät tutustumaan keskuksemme 
lukemattomiin mahdollisuuksiin!”

Vaimeaa taputusta. Klimov nousi lavalle ja 
pyyhki otsaansa. Hän katseli paikalle kerääntynyttä 
henkilökuntaa ja räpytteli silmiään. Mitä hän sanoisi, 
mitä ihmettä? Pää oli tyhjä. Ne kaikki odottivat. Oli 
kulunut jo varmaan ties kuinka kauan. Kauanko? Oliko 
hän seistä toljottanut siinä liian pitkään? Mitä Johtajakin 
mietti? Entä sotilaat? Jotain oli pakko kertoa, nyt heti.

“Käyttäytykää hyvin tai tapan teidät”, hän sanoi 
hitaasti. Mikrofoni vinkaisi.

Hetken hiljaisuuden jälkeen joku alkoi taputtaa 
innokkaasti. Se oli Johtaja.

Klimov nyökkäsi ja poistui lavalta ennen kuin 
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yksinäinen aplodi päättyi ja vaivaantunut hiljaisuus 
lankesi uudestaan. Penkiltä Masha katsoi häntä 
säteilevin silmin, puristi Hello Kitty -laukkuaan ja 
hymyili.

“Tästä tulee ihan parasta, iskä!” hän hihkaisi.
 Klimov katseli ympärilleen ja hikoili, mutta 

havaitsi itsessään varovaisen optimistin piirteitä. 
Ihmiset hajaantuivat eri suuntiin hämmennyksen 
vallitessa. Suojakupolin zeniitissä tekoälyaurinko 
hymyili suopeasti, eikä juuri kukaan olisi sillä hetkellä 
saattanut uskonut, että jokin voisi mennä pieleen.

6. Mikä meni pieleen

Klimov oli elossa, vaikka siihen ei ollut mitään syytä. 
Tunkeilijan pistoolin piippu osoitti hänen otsaansa, 
mutta tunkeilija ei ampunut. Sen täytyi johtua 
ulkomaailman hömpötyksistä: sieltähän tunkeilija oli 
tullut ja pilannut samalla koko työviikon. Tai sitten se 
johtui tästä paikasta. Tästä kirotusta paikasta.

“Mikä on Matrjoška-projekti?” tunkeilija tivasi ääni 
väristen.

“Jos sinun tarvitsee kysyä jotain tuollaista, olet 
vasta ensimmäisellä tasolla”, hän vastasi kuuliaisesti, 
tottuneesti, niin kuin hänelle oli aina vastattu.

“Onko tämä Matrjoška-projekti?” tunkeilija kysyi 
ja osoitti aseellaan kammiota, jossa kaasumainen olio 
kiemurteli raivokkaana. Myrkytetyt ruumiit makasivat 
kammion lattialla.

“Mitä? Ei! Sehän on vain Sergei Nikolajevitšin 
eksperimentti Fiat 3.”

“Tämä on kauhistuttavaa, epäluonnollista! Tämä on 
hirviömäistä!”

“Ei se ole kuin hänen harrastuksensa”, Klimov 
vastasi vaisusti.

“Mikä tämä paikka oikein on?”
“Tuo on sellainen fi losofi nen kysymys, jonka 

ratkaisemiseksi Johtaja perusti kolmantena vuonna 
erillisen työryhmän. Puolen vuoden jälkeen työryhmä 
julkaisi raportin, jonka mukaan tämä paikka on 
fi ktiivinen parodia puolikokeellisessa novellissa. Se 
työryhmä sitten heti lakkautettiin. Johtaja rakastaa 
postmodernismia, mutta se tekee oikeasta työnteosta 
mahdotonta.”

“Teetkö sinä pilkkaa minusta?” tunkeilija kysyi. 
Hänen naamansa oli vääntynyt ihmeelliseen ilmeeseen, 
jonka Klimov oli nähnyt usein kuluneiden vuosien 

aikana, enimmäkseen peilissä. Hän pohti uudemman 
kerran, miksei vain ollut pistänyt kuulaa tuohon 
kalloon, kun hänellä oli ollut tilaisuus. Sekin oli pakosti 
tieteentekijöiden syytä.

“Minä en tekisi pilkkaa kenestäkään. Minä olen 
todella tylsä mies.”

“Kun pääsin tämän paikan jäljille, en olisi saattanut 
uskoa...”

“Sinun ihan totta pitäisi vain tappaa minut nyt”, 
Klimov sanoi, mutta ei siksi, että tahtoi kuolla, vaikka 
sekin ajatus oli käynyt mielessä monesti sen jälkeen, kun 
Masha...

Ei. Ei mennä sinne. Hän ei tahtonut kuolla. 
Pikemminkin hän vain tunsi tällä hetkellä vihaa 
tuollaista asioiden puolitiehen jättämistä kohtaan. Siksi 
että oli myös itse joutunut sortumaan semmoiseen, ja 
koska oli paljastunut, että vääjäämättömissä Lopuissakin 
oli raivostuttavan usein kyse Keskeneräisyyksistä.

Tunkeilija löi häntä yllättäen pistoolin perällä 
ohimoon. Käsiraudat ilmestyivät jostakin 
salamannopeasti. Hän oli liian sekaisin rimpuillakseen 
vastaan ja havahtui kahlittuna putkeen, jota pitkin 
Sergei Nikolajevitšin eksperimentti Fiat 3 liikkui 
kaasukammioidensa välillä. Klimov kirosi vaisusti, vailla 
intohimoa.

“Minä lopetan tämän hulluuden”, tunkeilija julisti.
“Mutta olet vasta ensimmäisellä tasolla”, Klimov 

toisti. “Olet vain osa koetta tai jotain. Niin ne sanovat 
sinulle kuitenkin, nämä tieteentekijät. Kun osoitat 
niitä aseella ja kerrot, että aiot tuhota tämän paikan, 
niin ne luultavasti pyytävät sinua täyttämään jonkin 
esitietolomakkeen. Sitten ne kaivavat nauhurit esiin ja 
kertovat haastattelevansa sinua jälkikäteen.”

“Sekaisin sinä olet”, tunkeilija sanoi ja perääntyi.
“Ja minäkin olen vasta toisella tasolla”, Klimov 

huokaisi ja mietti Filippa Filippovnaa tunkeilijan 
loittonevaa selkää seuratessaan. Siinä hän makasi 
raskaasti hengittäen ja sulki silmänsä varmana siitä, ettei 
saisi ikinä tietää totuutta, josta Filippa oli aina vihjaillut 
ärsyttävän epämääräisesti.

Olisi niin helppoa jäädä tähän yksin muistojensa 
kanssa, mutta tässä loukossa hän ei vieläkään hennonut 
vapauttaa niitä Tutkimus-nimisen pedon ravinnoksi. 
Me olemme Tutkimus, sillä me olemme monitieteisiä, 
hänen päähänsä juolahti ja hän kauhistui. Siellä 
rakennuskompleksin kellarissa oli varmasti valloillaan 
jokin vuosia sitten vapaaksi päässyt villiprosessi, 
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joka konvertoi rakastelumuistoja rahaksi tai sävelsi 
kappaleita edesmenneiden tuttujen kanssa käydyistä 
dialogeista, tai ehkä siellä oli niitä päähän tunkeutuvia, 
miltei näkymättömiä Katumusdemoneita, jotka 
manipuloivat intensiiviseen jossitteluun, tai...

Klimov oli selvinnyt tänne asti, koska oli jääräpäisesti 
toteuttanut rooliaan turvallisuusjohtajana. Jos hän nyt 
sortuisi nostalgian kaltaiseen inhimillisyyteen, hänelle 
kävisi kuten kaikille muillekin: Pavel Mihailovitšille, 
jonka vasen käsi muuttui öisin succubukseksi; Jai Leelle, 
joka jähmettyi suolapatsaaksi jonkin liian onnistuneen 
sodomiittisen laskutoimituksen seurauksena; Maria 
Mihailovnalle, joka näki tulevaisuuteen, mutta rutistui 
pelkäksi nahaksi, jota sitten säilytettiin koeputkessa; 
Jim Monkille, joka käristyi keinoauringossa 
turhanpäiväisenä oman aikansa Ikaroksena. Ja Mashalle, 
ja Filippa Filippovnalle...

Ei. Hän piti päänsä kylmänä ja odotti. Kun 
ensimmäinen räjähdys vavisutti alakertaa, katosta 
romahti rautakehikko, joka katkaisi kaasuputken vain 
metrien päässä hänestä. Hän oli vapaa. Myös Sergei 
Nikolajevitšin eksperimentti Fiat 3 oli vapaa: se syöksyi 
innoissaan ulos avoimesta putkesta, haukkasi sitten 
ensi kertaa oikeaa happea ja lakkasi olemasta lähes 
välittömästi. Lattia tärisi hieman. Jokin kriittinen 
oli jo peruuttamattomasti Paskottu. Kaasuhirviön 
haihduttua Klimov pinkoi eteenpäin. Hän näki sekä 
kierreportaiden luhistuneen että hissin sähkönsyötön 
katkenneen ja vaipui miltei epätoivoon, mutta 
muisti sitten toimintakyvyttömän SiberiaPlussan 
ilmastointikanavat, hakkasi yhden ritilän irti paljailla 
käsillään ja pakeni maanalaisesta loukosta pelastamaan 
sen, mikä oli pelastettavissa.

Mutta könytessään yksin ilmastointikanavassa hän 
muisti väkisin Filippa Filippovnan ja tämän tuliset 
puheet.

7. Filippa Filippovna

Klimov ei ymmärtänyt suurinta osaa asioista, joita 
muut sanoivat, mutta hän ymmärsi olevansa humalassa. 
Vodka kävi vähiin. Kello oli paljon tai vähän. Hänen 
pitäisi pian palata kotiin. Masha varmaan oli käynyt jo 
nukkumaan, tuskin oli jaksanut odottaa. Hän oli kurja 
isä näinä päivinä.

“Loppu sisältyy inherentisti jokaiseen alkuun”, 
Filippa Filippovna sammalsi.

“Minä tiedän tämän: tuolla ulkona sitä kutsutaan 
kohtaloksi.”

“Ei se ole mikään kohtalo”, Filippa Filippovna 
tulistui. “Kohtalo on aivan eri asia, aivan eri 
maailmankatsomuksen piirissä. Minä en suvaitse näin 
tärkeiden käsitteiden sotkemista.”

“Mitä muuta se on kuin tyhjyys, jonka odotetaan 
täyttyvän? Alussa Jumala...”

“Typerys, johdatatte harhaan”, nainen vastasi. 
Hän oli niitä tieteentekijöitä, jotka tuskastuivat tai 
suorastaan vaipuivat epätoivoon, kun maallikot eivät 
ymmärtäneet heidän teorioitaan. Mutta Klimov oli vain 
hieman härnännyt. Kaikista tämän paikan hörhöistä 
tieteentekijöistä Filippa oli eniten hänen mieleensä.

“Lähdemme oletuksesta, että tilan (tarkoittaen 
olomuotoa, ei fyysistä paikkaa) syntyminen 
johtaa aina välttämättömästi muutokseen ja 
muutoksen kautta loppumiseen. Tyhjyydellä ei 
ole mitään sisäänrakennettua tarvetta täyttyä, sen 
olemassaolottomuus on aivan hyväksyttävä tila... tai 
tilan puute, jota vastustavat vain tuollaiset teologit.” 
Sellainen Klimov ei ollut, mutta hän ei keskeyttänyt. 
“Siinä ei ole syntynyt alkua, vaan se on... alku-muutos-
loppu-ketjun täydellinen puuttuminen. Jos käytämme 
teidän kieltänne, vasta ‘täyttyminen’ on alku, josta voi 
johtaa muutoksen tai lopun, ja vasta silloin se kiinnostaa 
minua. Vasta kun oli itse luominen... ja tämä vaatisi 
todistajaa Jumalan luomisteon ulkopuolelle... tekemään 
eroa luodun ja luomattoman välille... mikä ainakin 
todistaa, että koko juttu on soopaa. Eli tiivistäen: ‘lopun 
jälkeen’ ei ole sama kuin ‘ennen alkua’.”

“Mmm... Selvä, kai. Mutta ettekö sitten oikeastaan 
vain sano, että jos jokin nyt on, pakosti lopulta se 
ei enää ole? Ei kuulosta kovin suurelta tieteelliseltä 
paljastukselta minun mielestäni.”

“Mutta on prosessi, joka johtaa alusta loppuun. Sitä 
me kartoitamme. Jos haluatte asian yksinkertaisessa 
muodossa“, ja Filippa Filippovna suorastaan sylkäisi 
tuon sanan, “niin ryhmämme kartoittaa tapoja, 
joilla jokin loppu väistämättä syntyy jostakin tietystä 
alusta. Jokainen bitti jonkin muutosta rajaa pois 
lukemattoman määrän loppuja. Tarinamatematiikassa 
on tähtitieteellisen paljon muuttujia, mutta se on silti 
matematiikkaa...”

“Eli te tiivistätte tapahtumien ketjuja kaavoiksi. 
Mutta Johtaja ei puhu matematiikasta. Hän puhuu... 
mitä ne nyt olivat, syvärakenteita? Jotka ovat astraalisen 
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tarinankertojan mielen liikeratoja. Minusta se menee 
lähelle Jumalaa.”

“Se on vain hänen kieltään”, Filippa Filippovna, 
joka ihaili Johtajaa käsittämättömissä määrin, sanoi 
vaivaantuneena. “Hän on nimennyt tuon suureen 
astraaliseksi tarinankertojaksi, että se olisi helpompi 
käsittää. Tai sitten se on hänen huumoriaan. Mutta 
lopulta puhumme samasta asiasta.”

“Ja se asia on se, että kun jokin tarina alkaa, on 
jo täysin selvää, vaikkakin normaaleilta aisteilta 
salattua, miten se loppuu. Johtuen alkaneen tarinan 
lähtökohdista, nappuloista, joilla on jokaisella jo 
oma... liikeratansa.”

“Vektorinsa? Asian voisi ehkä tiivistää niin”, 
nainen myönsi vastahakoisesti. “Siihen tarvitaan 
yliaisteja. Eräänlaista modernia noituutta. Povaamista. 
Noidat olivat aikansa rohkeimpia ajattelijoita, 
intuitiomatemaatikkoja, mutta epäonnekseen usein 
naisia. Siksi umpiluupäät vastustivat heitä, siksi he 
kärsivät.”

“Teillä on toimiva tiede ilman umpiluupäitä. Mikä 
on ongelma?”

“Liian moni asia aiheuttaa hälyä ja kohinaa 
meitä lähimpään tarinaan. Omaa ympäristöään on 
mahdoton ennustaa, siksi simulaatiot. Menemme 
jatkuvasti sisäkkäisempiin ympäristöihin ja samalla 
suljemme yksi järjestelmä kerrallaan erilaisia ulkoisia, 
tarpeettomia muuttujia pois. Lopputulos on puhdas 
järjestelmä, jossa näkyvät ne muuttujat, joilla on 
suurin merkitys Lopussa.”

“Mutta Gödelin teoreema...” hän muisti, yritti nyt 
hieman liikaa päteä.

“Tarkoitatte siis jotakin tyyliin Loppu G ei 
ole todistettavissa kertomuksessa T, vaan vasta 
kertomuksessa T’, joka jatkuu T:n loputtua. No, 
meille se on haaste, ei este. Gödelin järjestelmät 
olivat teoreettisia. Tarinat ovat todellisia, tahdollisia, 
abstrakteja eläimiä... Ne voi kesyttää. Niitä voi 
koskea.”

“Koskea? Tarinaa?”
“Kun se on tapahtumassa, se resonoi kaikkialla.”
“Minusta se vaikuttaa pahasti tähän paikkaan”, 

Klimov sanoi yhtäkkiä tietämättä miksi. Ehkä 
viina puhui. Filippa Filippovna katsoi terävästi, ei 
ihmeissään vaan kiinnostuneena.

“Mitä tarkoitatte? Voin vakuuttaa, että kaikki 
tilat, joissa sisäkkäiskertomuksiin ryhdytään, ovat 

täydellisesti eristettyjä...”
“En minä tiedä mitä tarkoitan, anteeksi”, 

turvallisuuspäällikkö sanoi ja punastui. “Luotan 
kyllä ammattitaitoonne. Mietin vain sitä, että kun 
on niin paljon kuplia, joiden sisällä tapahtuu niin 
toisistaan poikkeavia asioita... niin mikä niiden kuplien 
yhteisvaikutus tähän meidän isoon kuplaamme on? En 
minä tiedä! Minä vain pyöritän tämän paikan rajoja ja 
tarkkailen. Minä en ole ajattelija tai tiedemies.”

Filippa Filippovna katsoi Klimovia yhä, mutta selvästi 
hänen ajatuksensa olivat nyt jossain hyvin kaukana. 
Silmät tuikkivat eri tavalla kuin ennen. Se oli 320. 
päivä, ja sen ajatusketjun alkuun oli kirjoitettu heidän 
loppunsa.

Mutta kuten Klimov myöhemmin ymmärsi, sama 
loppu oli kirjoitettu jo paljon aiemmin, ehkäpä 
maailmankaikkeuden alussa, ja silloin hän ei enää 
uskonut kohtaloon, vain itseensä...

8. Uskokaa itseenne -koulutus

Xenia Montmartre, joka oli henkilöstökoordinaattori, 
työhyvinvointivastaava ja pseudorealistien 
tutkimusryhmän vetäjä, puhui neljännen vuoden alussa 
täydelle tieteentekijöiden ja hallintovirkailijoiden salille 
näin:

“Liian usein puhutaan epämääräisesti uskosta 
ja luottamuksesta itseen. Kerrotaan positiivisesta 
ajattelusta, omien vahvuuksien tunnistamisesta 
ja sellaisesta. Mutta näissä koulutuksissa harvoin 
painotetaan sitä, että ensimmäinen ja välttämätön askel 
itseensä uskomisessa on ylipäätään usko siihen, että 
on olemassa. Johtajan pyynnöstä me pseudorealistien 
tutkimusryhmässä olemme valmistelleet teille tämän 
kolmen tunnin pituisen esitelmäsarjan, jota seuraa 
lounas ja sitten iltapäivällä käytännön harjoituksia ja 
leikkejä oman olemassaolon havaitsemiseksi.

Puhutaan ensin kuitenkin hieman yleisesti 
olemassaolosta. Tiedän, että täällä on tutkijoita, 
joita huvittaa se, että heidän päänsä sisällä esitetään 
tämmöisiä väitteitä, mutta sanonpa kuitenkin: 
meillä jokaisella tässä salissa on ikioma, arvokas mieli 
[röhönaurua solipsististen fyysikoiden nurkasta]... Nämä 
mielet on liittänyt yhteen ylväs päämäärä: saavuttaa 
täydellinen eskatologinen skenaario ja synnyttää 
ylitieteellinen tarkkailija, joka kaikista kahleista 
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vapautuneena todistaa sitä! Meidän tulee juhlistaa näitä 
yhdessä jakamiamme arvoja [kikatusta takarivistä, 
jossa teoreettiset nihilistit]... Kuten huomaatte, kaikki 
mitä täällä lausun, on jotain sellaista, jonka jokin 
tiimimme on valmis heti kiistämään. Ei siis ihme, että 
itse kukin alkaa epäillä olemassaoloaan. ‘Mitä jos hänen 
projektinsa on todellisempi kuin minun?’ ja ‘Mitä jos 
minä olenkin vain luomus hänen projektissaan?’ ovat 
kysymyksiä, joita varmasti jokainen teistä on jossain 
välissä pohtinut itsekseen. Tämä voi helposti aiheuttaa 
myös närää kollegoiden kesken. Närä on haitallista, sillä 
se pitäisi kohdistaa pikemminkin ulkomaailmaan! Viha, 
jota kasvatetaan johonkin muuhun tarkoitukseen kuin 
ulkomaailman piinaamiseen, on tuhlattua vihaa!

Minäpä kerron siis lyhyesti oman mielipiteeni 
siihen, mistä tiedämme olevamme tarpeeksi olemassa 
tehdäksemme tiedettä sulassa sovussa: me voimme 
kertoa niin itsellemme. Kyllä, meissä on niin paljon 
häijyyttä ja häiriintyneisyyttä, joka ei ole voinut syntyä 
inhimillisen tietoisuuden ulkopuolella, että voimme 
sentään valehdella itsellemme olemassaolomme. 
Voimme valehdella myös toisillemme ja maailmalle. 
Ei ole väliä, mikä on totuus – ei, hyvät ystävät, me 
olemme niin houreisia ja sekopäisiä, että pystymme 
valehtelemaan itsemme olemaan! Tämän voivat 
hyväksyä jopa nihilistit. Jos mistään muusta emme 
voi sopia, sopikaamme edes siitä, että olemme kaikki 
kurjia, ruojia, kelvottomia juonittelijoita, arkkivihollisia 
ja megalomaanisia petkuttajia! Jos tunnette heikkouden 
hetkinä olevanne vain kappale Nina Borisovnan 
viimeisintä kloonaussatsia, jonka menneisyys on 
satunnaisgeneroitu, kysykää itseltänne: pystyisikö 
todellisuuden rajoilla häilyvä klooni valehtelemaan 
itselleen näin räävittömästi? [“No, teknisesti ottaen...” 
Nina Borisovna aloittaa] Niin... ehkä. Joten valehdelkaa 
sitten sydämenne kyllyydestä. Sanokaa: minä olen 
oman itseni pettäjä! Minä olen kokonainen huijaus! 
Minulla on vapaa tahto ja siksi pystyn tekemään mitä 
kauhistuttavimpia asioita!

Onko silloin enää merkitystä sillä, mikä totuus on? 
Olette tehneet jo uskomattoman: luoneet tahdon sinne, 
missä tahtoa ei ollut. Pahan tahdon! Kyllä te tiedätte, 
ettei ole totuutta eikä Kokonaisuuden Hallitsijaa. On 
vain yksi Jumala, niin kaikkivoipa, että se kykenee 
luomaan jopa valheen, jonka itse uskoo – ihmismieli! 
Eikä se hallitse mitään, kunhan yrittää säilyä olemassa 
keinolla millä hyvänsä.

Uskokaa tämä suurin kaikista juonista, rakkaat 
kollegani. Se on ainoa varma tapa kulkea eksistenssin 
reunamailla horjumatta ja putoamatta.

Mutta tänään opetellaan konkreettisemminkin 
uskomaan itseen pseudorealistien kehittämien 
harjoitteiden kautta. Sitä ennen muun muassa K.L. 
kertoo seuraavaksi, kuinka laaditaan hyviä listoja mielen 
aisoissa pitämiseksi. Auttaisiko joku hänet ensin ylös 
tuolta lattialta?”

9. Keinoja olla menettämättä järkeään (pseu-

dorealisti K.L.:n jäämistöstä)

Katsele valokuvaa kuusta. Kuvittele eläväsi kuussa 

yksin. Mitä kuulet?

Tee yksi hyvä teko päivässä.

Juo lämmintä maitoa ja käy nukkumaan aikaisin.

Älä kulje virkistysalueilla.

Varastoi ilmaa purkkeihin.

Suunnittele joka päivä yksi täydellinen murha 

loppuun asti. Älä koskaan toteuta. TIETENKÄÄN.

Älä puhu kellekään öisin. Älä avaa, jos huoneen 

oveen koputetaan. Nämä ilmiöt ovat hyvin 

todennäköisesti unta: ovethan ovat lukossa öisin.

Pidätä hengitystä, pyöri lattialla sormet korvissa 

ja mumise “LALALAA!”

Muistele Odessaa. [viereen piirretty myöhemmin 

iso kysymysmerkki]

Toteuta täydellinen murha.

Unohda sukulaisesi. Sinulla ei ole sukulaisia. 

Unohda sukulaisesi. Sinulla ei ole koskaan ollut 

sukulaisia. Unohda sukulaisesi. Unohda.

10. Mitä Mashalle tapahtui

Klimov pyyhki pölyt lipaston päällä istuvasta suuresta 
Hello Kitty -nukesta. Se ei hymyillyt enää.

“Miksi minä vielä niin välitän sinusta, Masha?” 
Klimov kysyi nukelta. “Miksi minä haluan pitää sinusta 
yhä huolta?”

Oli kulunut jo pitkä aika. Projekti jatkui niin 
kuin ennenkin, vaikka yksi kerrallaan kaikki tavalla 
tai toisella muuttuivat, katosivat tai kuolivat oman 
kätensä kautta ja persoonallisuuksiensa siihen ajamana. 
Mashan kadonnut hymy oli katkera muistutus ainoasta 
turvallisuusrikkeestä, jonka Klimov oli sallinut silkasta 
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rakkaudesta, vielä nuorena ja hölmönä, aavistamatta 
mitään siitä, kuinka syviin hulluuden kuiluihin tässä 
paikassa katsottaisiin ja mikä sieltä katsoisi takaisin. 
Turvallisuusrike. Soluttautuminen. Hän ajatteli 
tapahtunutta enää turvallisuusentiteetin näkökulmasta. 
Niin hänen täytyi tehdä välttääkseen saman kohtalon, 
vaikka ei hän edes tiennyt, miksi halusi välttää sen.

Klimov suoristi tytön rusetin ja ajatteli, että ehkä 
Masha oli onnellinen nyt. Masha oli aina nähnyt 
asioiden valoisan puolen.

Viimeisinä kuukausina, ennen kuin Filippa 
Filippovna oli saanut loppuun laskutoimituksen, 
jonka tuloksena hän taipui kumaraan, alkoi käkättää 
ja lopulta ryömi liukenemaan plasmakattilaan, nainen 
oli ollut surumielinen heidän molempien puolesta. Se 
oli tehnyt Klimovin vihaiseksi. Klimov tiesi tarkalleen 
mitä teki: seurasi pseudorealistien antamia ohjeita. 
Mutta Filippa, tieteellisen ihmisen sietämättömässä 
analysointivimmassa, oli tehnyt johtopäätöksen, että 
Klimov kärsi kauhistuttavasti siitä, mitä Mashalle 
tapahtui – karskina ja kylmänä sotilaana ei vain 
antanut minkään näkyä pinnalle.

Klimov oli eri mieltä. Hän seurasi ohjeita ja oli 
aina tehnyt niin maanisuuteen saakka. Se oli ainoa 
asia, jonka kautta tässä missään oli mieltä, siinä mitä 
Mashalle tapahtui, siinä mitä muille... Hän uskoi vain 
ohjeisiin ja tehtävään. Turvallisuus ennen kaikkea.

“Etkö halua puhua siitä lainkaan?” Filippa oli 
kerran kysynyt.

“Sanat eivät muuta mitään”, Klimov oli vastannut 
tylysti, vaikka oli näiden vuosien varrella oppinut 
monesti, että kyllä ne muuttivat. Eivät kylläkään 
koskaan hyvään suuntaan.

“Eivät täysin, mutta...” nainen sanoi ja huokaisi. 
“Tässä maailmassa niillä ei ole aivan sellaista voimaa 
mitä tarvitsisimme, myönnän. Eläisinpä jossakin 
sellaisessa, jossa voisi helpommin... Täällä joudumme 
sortumaan huijauksiin.”

“Ja siihen minä olen ihan tyytyväinen”, Klimov 
valehteli.

Niin Filippa ja hän olivat etääntyneet seurauksena 
tästä ristiriitaisesta psykologisesta kokeesta, jota 
kukaan ei ollut aloittanut ja jota kukaan ei valvonut. 
Siksi Klimov ei ollut lähellä, kun Filippa saavutti 
noitamaisen olemuksensa ääret. Nainen linnoittautui 
laboratorioonsa ratkomaan mielipuolen tarmolla 
kaavaa, jonka seurauksena kieroutui, kasvoi täyteen 

syyliä ja katosi. Ehkäpä hän tiesi kaavan loppuratkaisun 
jo alusta asti. Kuolema: itsemurha, käytetty väline: 
matematiikka.

“Etkö juttelisi ihan vähän minulle, pienokaiseni?” 
Klimov pyysi. Mutta Masha pysyi vaiti.

Näin tärkeät naiset hänen elämästään hävisivät. 
Mutta niin hävisivät kaikki muutkin. Uusia tieteenteki-
jöitä shanghai’attiin ulkomaailmasta täyttämään vajet-
ta, mutta Matrjoškaan sopeutumattomina he joutuivat 
Tutkimuksen nielemiksi ennätysajassa. Vain Klimo-
vin mykät alaiset päivystivät yhtä uutterasti kuin en-
nenkin. He marssivat kolkkoja käytäviä pitkin, elivät 
panssareissaan, eivät riisuneet niitä nukkuessaankaan 
– Klimov ei edes halunnut tietää, mitä persoonattomi-
en naamioiden takana nykyään oli.

Ja tietysti Johtaja asui komentokeskuksen huipulla, 
jupisi itsekseen, astraaliselle tarinankertojalle ja välillä 
vahingossa myös turvallisuuspäällikölle, kun tämä kävi 
tehtävänannossa. Johtaja odotti jonkun kutsumattoman 
vieraan saapumista kuin Jeesuksen uutta tulemista, 
vaikka Klimov vakuutti kerta toisensa jälkeen, ettei 
Jeesuskaan pystyisi läpäisemään turvajärjestelmiä.

Vain Masha oli ollut hänen valonsa tässä 
syöksykierteessä, mutta päivä päivältä tyttö oli kalvennut 
lisää, muuttunut hiljaiseksi, kieltäytynyt pitämästä 
muita kuin vaaleanpunaisia vaatteita. Hänen kasvonsa 
olivat yksinkertaistuneet, tulleet ilmeettömiksi. Korvat 
olivat suippoutuneet ja silmät muuttuneet pieniksi 
pisteiksi. Hän oli alkanut kutistua kasaan ja Klimov oli 
vain voinut seurata kauhistuneena prosessia, joka oli 
pysäyttämätön.

Se johtui siitä, että elämässä, jossa oli hyvin vähän 
virikkeitä nuorelle, niistä pienistä ja vakiintuneista 
tuli entistä tärkeämpiä, eikä Klimov ollut tajunnut 
ajoissa. Masha katseli hypnotisoituna matkalaukkunsa 
kylkeen piirrettyä kuvaa kuin televisio-ohjelmaa. Hän 
sai alakerran nörteiltä kyniä ja paperia, joilla piirsi aina 
samaa hahmoa. Hän kertoi kaikille tarinoista valkoisesta 
kissaystävästä; ja hiljalleen tämä infektio, jonka Klimov 
oli epähuomiossa päästänyt sisään tutkimuskeskukseen, 
nieli hänen tyttärensä kokonaan. Eräänä aamuna, vain 
vähän tytön 15-vuotispäivän jälkeen, Mashan huoneessa 
istui sängyllä vain Hello Kitty -nukke, ei enää Klimovin 
lapsen mielikuvitusystävä vaan mielikuvituslapsi.

Sinä päivänä Johtaja oli esittänyt surunvalittelunsa, 
mutta Klimov näki, miten hän tuskaili hillitäkseen 
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innostuksensa. Johtaja oli aina pitänyt valkoisista 
kissoista. Siitä seurasi ensimmäinen konfl ikti heidän 
välillään. Klimov lukitsi nuken Mashan huoneeseen ja 
kielsi viemästä sitä komentokeskukseen, vaikka Johtajan 
mielestä se olisi kuulunut sinne aivan luonnollisesti. 
Filippa Filippovnan katse kääntyi maahan samalla, kun 
hänen selkänsä alkoi painua kumaraan. Hän ei ikinä 
sanonut “anteeksi”, mutta oli selvää, että jokainen 
keskustelunaloitus vain vaivoin piilotti hirmuisen 
syyllisyyden tapahtumasta, joka ei ollut hänen syytään. 
Sekin sai Klimovin vihaiseksi. Suru oli resurssien 
tuhlausta. Riskit oli tiedetty. 

Nainen oli varmaan jo odottanut, että Klimovkin 
syyttäisi itseään Mashan kohtalosta.

Ei, ei ollut kohtaloa. Piti vain uskoa itseensä. 
Valehdella. Unohtaa. Valehdella.
“Onko sinulla ollut kiva päivä, kultaseni?” Klimov 

kysyi Hello Kittylta.
Silloin hälytin soi. Joku oli läpäissyt läpäisemättömät 

turvajärjestelmät.

11. Mikä on paras turvajärjestelmä?

“Pavel Feodorovitš Klimov, olette yhä hengissä. 
Onneksi olkoon. Olette päässeet viimeiselle 
hakukierrokselle. Teillä on enää kaksi kilpailijaa.”

“Kiitos. Ei se niin pahasti sattunut.”
“Tällä kysymyksellä rajaamme hakijat kahteen. 

Kuten tiedätte, jos pääsette fi naaliin, kamppailette 
kuolemaan saakka vastahakijan kanssa. Sitä ennen 
haluamme kuitenkin kuulla niin sanotusta fi losofi sesta 
puolestanne. Kertokaapa meille ensin: mikä on paras 
turvajärjestelmä?”

“Pakkomielteisyys.”
“Kiehtova vastaus. Olkaa hyvä ja kertokaa lisää.”
“Turvajärjestelmät eivät usein petä suinkaan siitä 

syystä, että niissä olisi jokin perustavanlaatuinen 
vika suunnittelussa. Ne pettävät silloin, kun ne 
ovat niin hyviä, että niihin voi luottaa, ja silloin 
tarkatkin keskittävät huomionsa hetkeksi johonkin 
muuhun. Minä olen pakkomielteinen mies, ja hyvin 
mielikuvitukseton. En anna itseni unelmoida. Olen 
vainoharhainen ja yksinkertaisen vanhanaikainen. 
En pidä yhdestäkään järjestelmästä siinä määrin, että 
antaisin sen tulla työni eteen.”

“On järjestelmiä ja on järjestelmiä, Pavel Feodorovitš. 
Entä jos joutuisitte puolustamaan jonkinlaista 

järjestelmää, johon tiettyjen uhkien tunkeutuminen olisi 
tavallaan... sisäänrakennettua?”

“Mitä tahansa järjestelmää voi puolustaa. Aivan mitä 
tahansa. Sisäänrakennettua? Sitä parempi. Tiedänpähän 
sitten jo valmiiksi, mitä tarkkailla.”

“Kuinka kiehtovaa, mutta... No, emme ole täällä 
kiistelemässä vaan ottamassa selvää siitä, oletteko 
sopiva henkilö tehtävään. Hyvä on, kertokaapa sitten 
vielä tämä: väitättekö te yhä, niin kuin hakemuksessa 
kirjoititte, ettei mikään inhimillinen elementti tule 
teidän ja työnne väliin?”

“Väitän.”
“Entä tyttärenne? Jos laitan pistoolin hänen 

ohimolleen ja käsken teidät päästämään minut 
järjestelmäänne, mitä vastaatte?”

“’Jos painat liipasimesta, karsit heikkouksiani.”
“Melkoista, melkoista! Tarkoititte sitä tai ette, oli 

tuo peliliike tai ei... ja se olkoon teidän salaisuutenne... 
olette melko ovela mies, Pavel Feodorovitš.”

“Kiitos.”
“Mutta yhä minä kysyn: entä kun se kaikki on ohitse? 

Kun teiltä on viety viimeinenkin heikkous ja annettu 
tilalle vain käsiraudat? Kun järjestelmän turvallisuudella 
ei ole enää merkitystä? Vielä sittenkinkö te olette 
uskollinen, läpäisemätön muuri?”

“Kyllä, aina. Mikään ei kulje minun ohitseni.”
“Leikitäänpä siis, että minä olen kuulustelijanne 

sitten, sen päivän tullen...” 

12. Kuulustelun loppu

“Öhh... suokaa anteeksi, keskittymiskykyni herpaantui 
jotenkin. Mistä puhuittekaan juuri äsken, herra Klimov? 
Jotakin onnellisesta lopusta?”

“Minähän sanoin, että Matrjoška-projektista 
puhuminen on vaikeaa. Se johtuu niistä niiden 
pirullisista kaavoista, jotka kietovat kaiken vieläkin 
loputtomiin sisäkkäisrakenteisiin ja eksyttävät... Ei, 
en usko, että minulla on enää mitään kerrottavaa 
teille. Ei siitä olisi mitään hyötyä. Ette te ymmärtäisi. 
Siellä tehtiin suuria asioita. Niin suuria, että ne 
näkee vain hyvin kaukaa ja korkealta. Ja minä en 
puhu vertauskuvin. Tämä ontologinen kilpi torjuu 
totuuden... Minä vartioin tahtomattanikin yhä 
Matrjoškan turvallisuutta, valvon hautaan saakka. 
Mutta tämän minä teille sanon: hiiteen Hyvät ja 
Pahat! Johtaja ja hänen astraalinen tarinankertojansa, 
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sallikaa minun nauraa! Jos tällainen tarinankertoja 
on olemassa, se juttu, jota hän jauhaa, on seniilin 
vanhuksen haikailevaa horinaa, sellaista rasittavaa, 
jatkuvasti uusiin turhanpäiväisiin yksityiskohtiin 
takertuvaa ja niitä avaavaa selitystä, joka poukkoilee 
villien assosiaatioiden kautta sinne ja tänne ajassa ja 
avaruudessa kykenemättä osoittamaan mitään punaista 
lankaa, josta voisi johtaa merkityksen tälle kaikelle. 
Kidutusta! Aina vain tämä surkea yliluonnollinen 
älykääpiö availee innosta kuolaten elämämme 
maatuskanukkeja tajuamatta niiden pienentyvän 
loputtomiin ja saavuttamatta ikinä minkäänlaista 
kätkettyä totuutta, sitä yhtä kappaletta, jonka sisällä 
olisi jotain muuta kuin uusi nukke... Muka sydän 
tai sielu...! Minä olen katkera, koska uskoin Filippa 
Filippovnaa, joka kertoi minulle aina uudestaan, 
että on jokin tällainen piilotettu elementti, joka 
loistaisi löydön hetkellä kirkasta valoa ja rauhoittaisi 
etsiväisen mielen. Eskatologinen erillisprojekti, roskaa 
ja vedätystä! Ne ajattelivat, että ainoa tapa lopettaa 
maailma olisi löytää se jokin sisin, johon voisi iskeä 
tieteen teroitetun vaarnan – no, kyllä ne löysivät 
keinoja lopettaa monenlaisia asioita, mutta onnistuivat 
lopettamaan itsensä ennen maailmankaikkeutta. Noin 
perustavanlaatuinen moka, vaikka niiden piti olla 
lopettamisen asiantuntijoita, kliimaksikiihdyttäjiä. 
Mänttejä ne olivat! Rupikonnia! Ääliöitä! Ja heidän 
takiaan Masha... Minä en hyväksy sitä. Minä en ikinä 
edes ymmärtänyt sitä. Mikä oikeus minulla oli selvitä 
tämmöisenä keskeneräisenä hermorauniona paikasta, 
joka oli täynnä pelkkiä loppuja? Missä on minun 
loppuni?”

“Ymmärrän, herra Klimov.”
“Minkä te ymmärrätte muka?”
“Meillä on teille jotain. Aioin kuulustella teitä 

siitä, mutta ehkäpä juuri nyt tarvitsette tätä enemmän 
lohduksi kuin haasteeksi. Se on ollut meillä pitkään. 
Kukaan ei käsittänyt sen tarkoitusta, mutta siinä oli 
teidän nimenne. Ennen kuin löysimme teidät sieltä 
erämaan lumihangesta, se oli pelkkä kuriositeetti, 
vitsi. Mutta nyt, kun kaikkialle maailmaan alkaa 
tihkua tuo meille vieras sana, Matrjoška-projekti... 
Ja sitten te ilmestytte... No, teidän olisi hyvä lukea se 
itse.”

“Lukea? Mikä se on?”
“Se on kirje. Katsokaapa. Se on osoitettu teille.”

13. Hyvä Pavel,

toivon, että kun saat tämän kirjeen, ymmärrät jo 
työmme traagiset johtopäätökset. Otan suuren riskin 
kirjoittaessani tämän salaa Johtajalta, mutta hänen 
tietämättömyytensä asiaintilasta on ainoa mahdollinen 
tapa todella saattaa tutkimuksemme päätökseen – 
päätökseen, jonka onnistumisen mittaaminen lienee 
mahdoton tehtävä kaikille maailman mittareille. Eikä 
vähäinen merkitys ole myöskään sillä, että tämä on 
ainoa keino pelastaa sinut...

Ensin kysyt, mitä jälkimmäinen seikka tarkoittaa. 
Vastauksessa on sekä pragmaattinen puolensa että jokin 
selittämätön, meiltä ikiajoiksi kätketty, tunteellinen, 
epämatemaattinen & hölmö intuitionsa, jota tieteeseen 
suuntautuneet aivoni eivät kykene hyväksymään. 
Ja silti kirjoitin sen tähän kirjeeseen, jonka postitan 
salassa ulkomaailmaan löydettäväksesi. Myönnän, että 
vaikka olenkin nauttinut suuresti ajasta, jonka olemme 
viettäneet kahden kesken viimeisten kuukausien 
aikana, en usko rakastavani sinua. Ei sellaista meidän 
keskuudessamme, meidän riivaajien, tiedäthän! Mutta 
toivon, että sinä ja tyttäresi pelastutte siltä... no, 
sinä varmaan sanoisit, että “kohtalolta”, joka meitä 
odottaa. Miten vain. Tämä on eräs keino, yritys: teen 
sinusta päähenkilön kertomukseen, joka on kovin 
toisenlainen kuin se, jota nyt tavoittelemme aktiivisesti 
& joka sijaitsee aivan eri tasolla – perimmäisellä 
tasolla. Tämän kaavan loppuun on kirjoitettu sinulle 
elämä, kehyskertomus, epilogi & Matrjoška-projektin 
ulkokuori. Tämä kirje saa sen aikaan, johtaa heidät 
jäljillesi. Avaat sen jonakin päivä tulevaisuudessa, koska 
niin tällaisille kirjeille käy... Ajattele minua lämpimästi 
sinä päivänä, Pavel.

Mitä tulee toiseen asiaan, selitän sen aivan lyhyesti ja 
yksinkertaisesti (jos osaan), koska ei sinusta ikinä tule 
ajattelijaa tai tiedemiestä, kuten usein sanot. Ja myös, 
kuten sanot, koska olet niin mielikuvitukseton mies! 
Tätä täydennän kipeällä totuudella, jonka kielsit itse: 
olen pahoillani, mutta et voi ikinä olla niin hyvä kätyri 
kuin kuvittelet. Tämä paikka tekee meistä kaikista 
lopun nuuskimalla selville ironisimmat painajaisemme. 
Sinun loppusi on turvallisuuspäällikön paha uni: kaiken 
jälkeen saat oikean elämän, jossa ei ole sinulle mitään 
muuta turvattavaa kuin oma itsesi.

Olit oikeassa havaitessasi, että paikka & projekti 
itsessään alkoi muuttaa muotoaan kaikesta siitä 
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enkapsuloidusta työstä, jonka kuvittelimme pysyvän 
eristettynä. En epäile hetkeäkään, etteikö Johtaja olisi 
salassa pyrkinyt juuri tähän (vaikutus on havaittavissa 
jo nyt – voin vain arvailla, millaista täällä on viiden 
tai kymmenen vuoden kuluttua). Sitä kautta löysin 
myös ratkaisun, huijauksen, vanhan ukko Gödelin 
jallituksen... tavallaan. Oli nimittäin selvää, että 
projekti oli alkumetreiltä asti suunniteltu päättymään 
tuhoon. Mutta miten todistaa tuo tuhoisa loppu itse 
lopun ulkopuolella, sen jälkeen? Sitä he eivät tienneet 
lukemattomien enkapsulaatioidensa sokaisemina. Ehkä 
eivät edes tahtoneet. No, minä keksin sen. Jonkun 
täytyy selvitä. Sinun, Pavel! Sinun täytyy selvitä, 
ja tämän kirjeen vuoksi pääset pakoon, koska niin 
tällaisille kirjeille käy.

Olen pyrkinyt aktiivisesti vihjaamaan sinulle, että 
on olemassa totuus, joka vielä paljastuu sinulle, joten 
uskon, että totuus paljastuu -kaavalla on nyt vielä 
vahvempi taipumus toteutua kuin hyvä voittaa pahan 
-kaavalla, johon Johtaja on kovin rakastunut. No, se 
totuus on tämä: Matrjoška-projekti oli kokeista vasta 
toiseksi suurin. Jokaisen havaintomme ulkopuolella 
on maailma, jota emme tavoita. Ehkä se postmoderni 
alaprojekti, joka lopetettiin kaikessa hiljaisuudessaan, 
oli ainoa, jossa todella kurotimme ulos emmekä vain 
syvemmälle sisälle.

Postitan tämän helmikuun viimeisenä päivänä 

vuonna 2035 Krasnojarskiin, erääseen pieneen 
postikonttoriin, jossa se epäilemättä pölyttyy 
hyllyssä hyvin kauan, siispä tosiasiassa postitan sen 
tulevaisuuteen – siihen päivään, jolloin projekti on 
 päättynyt liekkeihin & tyhjyyteen. Silloin saat sen 
tavalla tai toisella käsiisi ja ymmärrät, toivoisin... Tämä 
kirje on ainoa tapa saada kertomus kerrottua, pystyä 
tarkkailemaan projektia sen ulkopuolelta & valaa 
uskoa siihen, että lopun jälkeen on vielä jotakin... että 
on olemassa tarina, joka pakenee Matrjoška-projektin 
eksistentiaalisten muurien suojista, tulee kerrotuksi & 
todistetuksi.

Jos Masha ei ole enää kanssasi... toivon, että voit antaa 
minulle, kollegoilleni ja Johtajalle anteeksi sen, että 
teimme tämän kaiken tarkoituksella. Johtaja väittää, että 
Paha on niin paljon rajoittamattomampi kuin Hyvä, että 
vain se saavuttaa aidon vapauden, mutta joskus se on 
tuosta samasta syystä myös niin kovin raskasta. Juuri nyt 
minusta tuntuu, että kannan koko maailman Pahuutta 
harteillani. Ehkä tämä keventää taakkaa hieman.

Kiitos kaikesta,
sinun Filippa Filippovna Lasarevasi

© Toni Saarinen 2016

Saatesanat

Vaikka Matrjoška-projekti suhtautuu aihepiiriinsä 
ilkikurisella kepeydellä, kaikki tässä ei suinkaan ole 
vitsailua. Maailmanloppumaakarien huolenaihe 
on sama, joka on riivannut tieteentekijöitä jo 
reilun vuosisadan ajan: ettei mitään järjestelmää 
voi täydellisesti eristää ja objektiivisesti 
tutkia “ulkopuolelta”. Ongelma lävistää 
kaikki tieteet. Se on läsnä niin Heisenbergin 
epätarkkuusperiaatteessa, jälkistrukturalismissa 
kuin länsimaisessa etnologiassakin. Eikä vain 
tieteissä: miten pitäisi pystyä tulkitsemaan omaa 
elämää, jos ainoat havainnot voi tehdä sen sisältä, 
ja kaiken tietoisuuden pohdinnan tekee tietoisuus 
itse? Kuka tai mikä saattaisi olla oman loppunsa 

todistaja? Vain myyttien kehämäisessä ajassa lopun 
jälkeen koittaa uusi alku. Emme ole yhtä onnellisessa 
asemassa, joten voimme vain ennustaa.

Filippa Filippovnan ideaalimaailma, jossa sanoilla 
on voima muuttaa tarinaansa, on tietenkin olemassa: se 
on kirjallisuus. Mutta hahmot eivät voi nähdä itseään 
sen ulkopuolelta.

Kirjoittajasta

Toni Saarinen on helsinkiläinen kulttuurintutkija 
ja vauhtiaan jatkuvasti kiihdyttävä kummien 
kertomusten kirjoittaja.
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Kreetalla kerranKreetalla kerran

Timo SaartoTimo Saarto

Kuva: © Clarita| Dreamstime.com
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Kuljettaja hiljensi vauhtia. Tiellä tai jossain 
aivan sen lähettyvillä oli meneillään jotain 

poikkeuksellista. Th eo näki poliisiautoja, joihin oli 
jätetty ajovalot päälle. Siniset vilkut luotasivat pimeää 
vuorenrinnettä. Kauempana heilahteli taskulamppujen 
valokiiloja.

Bussi pysähtyi, etuovi massahti auki. Sisään kurkisti 
virkapukuinen poliisi ja vaihtoi muutaman sanan 
kuljettajan kanssa. Kun bussi taas nytkähti liikkeelle, 
opas selitti mikrofoniin että he olivat pysähtyneet 
Orivasin kylään. Stoppi oli jollain tavoin liittynyt 
iltapäivällä sattuneeseen maanjäristykseen.

Th eo tunsi kevyen puristuksen kädessään. Hänet 
täytti vahva aavistus siitä, että jotain mullistavaa tulisi 
pian tapahtumaan. Th eo oli kotiutunut parantolasta 
paria vuotta aikaisemmin ja yrittänyt sen jälkeen 
muutaman kerran solmia kontakteja naisiin. Yritykset 
olivat tuntuneet aina jotenkin väkinäisiltä, eikä hän 
koskaan ollut päässyt alkua pitemmälle. Sitten hän oli 
lakannut yrittämästä ja tyytynyt elämään yksin.

Mutta tuona iltana Th eo ei ollut yrittänyt mitään. 
Hän oli lähtenyt kreetalaiseen illanviettoon ilman 
minkäänlaisia odotuksia. Kaikki oli sujunut helposti ja 
luontevasti. Häntä vastapäätä istunut nainen oli antanut 
säärensä pysyä paikoillaan, kun Th eo puolivahingossa 
oli painanut omansa sitä vasten. Nainen oli sanonut 
nimekseen Ria ja lähtenyt selvästi mielellään hänen 
kanssaan kreikkalaiseen piiritanssiin.

Nyt Ria istui Th eon vieressä ja piti kättä hänen 
kädessään.

 Ihmeellistä, Th eo ajatteli. Hän oli lähtenyt 
etelänmatkalle yksin. Hän oli aivan vapaaehtoisesti 
suostunut pitämään lomansa syyskuussa, ymmärsihän 
hän että perheellisten piti saada nauttia yhdessä kesästä. 
Sitä mieltä hän itsekin oli ollut silloin, kun hänellä vielä 
oli perhe, ennen parantolaa, ennen avioeroa.

Vuoritie jäi taakse ja bussi kääntyi rannikon 
valtaväylälle. Opas tarttui taas mikrofoniin ja muistutti, 
että seuraavan päivän retkelle Iraklionin museoon ja 
Knossokselle oli vielä vapaita paikkoja.

”Retki tulee olemaan kerrassaan ainutlaatuinen”, Ria 
kuiskasi Th eon korvaan.

Th eo oli iltapäivällä tutkinut lomaviikon 
ohjelmatarjontaa ja päättänyt, että mihinkään tylsään 
museoon hän ei nyt ainakaan lähtisi. Eikä taatusti 
katsomaan mitään raunioita.

”Niin tulee, aivan varmasti tulee”, hän sanoi Rialle ja 

puristi tämän kättä.             
    

Uusi päivä henkäisi usvapilvet vuoren huipulle 
ja maalasi sen rinteet harmaalla ja vihreällä. 

Komisario Nic Marukis sammutti maasturin 
moottorin, kömpi ratin takaa ja veti keuhkoihinsa 
viileää aamuilmaa. Vartiossa seisovat poliisit 
antoivat rynnäkkökivääriensä piippujen laskeutua. 
Maanjäristyksessä avautuneen luolan eteen viritetyt 
keltamustat eristenauhat heiluivat hiljaa tuulessa.

Alempaa rinteestä kuului autonmoottorien surinaa. 
Paikalle oli tulossa lisää väkeä. Pakettiautot eivät päässeet 
kovin lähelle luolaa. Niinpä Marukiksen oli peruutettava 
maasturinsa muutaman kerran rinnettä alas, jotta kaikki 
tarvittava saataisiin tuoduksi paikalle. Kun tekniset 
laitteet viimein oli siirretty alueelle, saapuivat uudet 
vartijat. Marukiksen rannekellon viisarit näyttivät 
kuutta.

Seitsemään mennessä koko lähialue oli kammattu. 
Aggregaatti rykäistiin käyntiin. Laite piti niin 
helvetillistä meteliä, että Marukis alkoi jo kaivata 
kuulosuojaimia. Johdot roikkalamppuineen vedettiin 
luolaan sen jälkeen, kun alustavat tutkimukset oli tehty. 
Näytti kuitenkin siltä, että tämä kaikki oli vasta alkua. 
Luola haarautui ja sen onkalot saattoivat jatkua ties 
kuinka kauas.

Marukis käänsi katseensa kaukana alapuolella 
leviäviin viinitarhoihin ja oliivilehtoihin. Hän 
tunsi sisällään kouraisun nähdessään pienet kylät ja 
yksittäiset valkeaksi kalkitut talot, joiden asukkaat olivat 
nousemassa uuteen päivään. 

Theo tuijotti pientä veistosta lasikaapissa. Se esitti 
naista, jolla oli yllään rinnat paljaaksi jättävä, 

maahan asti ulottuva hame. Naisen kädet olivat koholla, 
ja niissä kummassakin kiemurteli käärme. Hetken 
Th eosta näytti aivan siltä kuin nainen olisi hymyillyt 
hänelle. Hän säpsähti ja otti askelen taaksepäin.   

”Voitko millään uskoa että tuolla on ikää yli kolme ja 
puolituhatta vuotta?” Ria kysyi. 

Sitä Th eon oli todella vaikea ymmärtää, varsinkin 
kun nainen vain hetkeä aikaisemmin oli näyttänyt lähes 
elävältä. Opas toi muun ryhmän katsomaan veistosta ja 
kertoi samalla, että minolaisena aikana naisten oli ollut 
tapana kulkea rinnat paljaana.

”Täkäläisillä uimarannoilla tuota aikaa taidetaan 
elää vieläkin”, lohkaisi lihava ja punakka mies, joka jo 
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bussimatkalla oli ehtinyt kipata muutaman tölkin 
Mythosta.

”Tänne päin”, opas viittilöi. ”Täällä on yksi museon 
arvoituksista.”

Ryhmä kerääntyi katselemaan halkaisijaltaan 
noin viidentoista sentin mittaista savikiekkoa, jonka 
keskiötä kiersi oudolta näyttävien merkkien spiraali.

”Tämä on löytöpaikkansa mukaan nimetty 
Faistoksen kiekoksi ja peräisin varhaisminolaiselta 
kaudelta. Siinä olevaa kirjoitusta ei vieläkään osata 
tulkita. Vastaavanlaisia kirjainmerkkejä ei ole tavattu 
mistään tuntemastamme kulttuurista.”

Th eo ei jälkeenpäin osannut aivan varmasti 
sanoa, tapahtuiko se jo Iraklionin museossa vai vasta 
Knossoksen palatsin entisöidyissä saleissa. Jossain 
vaiheessa retkeä hänestä vain alkoi tuntua siltä kuin 
hän olisi saanut aavistuksen ikivanhasta salaisuudesta.     

Nic Marukis oli ymmällään. Luolasta ei 
ollut löytynyt muuta kuin jälkiä. Ne olivat 

samanlaisia kuin jalanjäljet ulkona, ja niitä näkyi siellä 
täällä lähellä luolan seinämiä, paikoissa joissa maa ei 
ollut tallattua. Mutta jäljet eivät olleet tuoreita. Maa 
johon ne joskus olivat painuneet, ei enää ollut pehmeä 
vaan kivikova.

Kaikki näytti olevan vanhaa ja muuttumatonta, 
lukuun ottamatta katosta ja seiniltä varisseita irtokiviä 
ja vuorenseinään tullutta repeämää. Toista uloskäyntiä 
ei löytynyt. Luola vaikutti myös selvästi pienemmältä 
kuin Marukis oli olettanut. Siitä lähti muutamia 
käytäviä. Ne mutkittelivat ja ristesivät toisiinsa, mutta 
palasivat lopulta avarampaan tilaan, jota Marukis 
miehineen oli alkanut kutsua holviksi. Holvista erkani 
myös muutama sortumaan päättyvä onkalo, joista 
joskus aikaisemmin oli päässyt ties minne.

Marukis pudisti päätään. Hän oli jäänyt yksin 
holviin toisten lähdettyä tupakalle. Oli hiljaista kuin 
haudassa, ainoa ääni joka hänen korviinsa kantautui, 
tuli ulkoa aggregaatista ja muistutti kimalaisen surinaa. 
Roikkalamput eivät palaneet aivan tasaisesti, vaan 
niiden valo värähteli. Niin ne olivat tehneet ennenkin, 
Marukis muisteli ja kirosi mielessään huonoja 
määrärahoja ja primitiivisiä työvälineitä. Onneksi 
hänen vyöllään roikkuva taskulamppu sentään oli 
kunnollinen. 

Jutusta oli kasvanut arvoitus, joka ei jättänyt häntä 
rauhaan. Kuinka kukaan tai mikään oli voinut oleilla 

luolassa ilman minkäänlaisia elämän edellytyksiä?
Marukis alkoi käännellä kengänkärjellään kivikasaa, 

joka vaikutti maanjäristyksen yhteydessä syntyneeltä, ja 
johon kukaan ei aikaisemmin ollut ehtinyt kiinnittää 
huomiota.

Jotain tuli näkyviin. Marukis kyykistyi ja alkoi 
siirrellä kiviä. Hän tarttui kiekkomaiseen esineeseen, 
joka oli paljastunut hiekan ja kivien alta, ja nosti sitä 
varovasti. Esineen halkaisija oli noin viisitoista senttiä. 
Marukis puhalsi kivipölyn pois ja hätkähti niin, että oli 
vähällä pudottaa koko kiekon.

”Ei voi olla totta”, hän sanoi ääneen. Hän oli nähnyt 
suurin piirtein samanlaisen esineen aikaisemminkin, 
Iraklionin museossa. Mutta museossa säilytettävä 
Faistoksen kiekko oli poltettua savea ja jotenkin 
karkeatekoinen. Esine jota hän nyt piteli kädessään, 
vaikutti sen sijaan hyvin hienostuneelta. Se oli 
valmistettu joko hyvin kevyestä metallista tai jostain 
hänelle tuntemattomasta aineesta.

Marukis siveli kiekon pintaa. Hän antoi kätensä 
kulkea pitkin merkkien spiraalia kohti keskiön 
kahdeksanterälehtistä kukkaa. Hän seisautti sormensa 
isolle ja leveälle väkäselle, joka muistutti merkkiä 
tietokoneen näppäimistöllä nuolen ja zetan välissä. 
Sitten hän painoi merkkiä kevyesti.

Väkänen hehkui hetken aikaa kirkasta oranssia. 
Kukka kiekon keskiössä syttyi punaiseksi kuin 
vasta auennut oleanteri ja alkoi sykkiä reunaa 
kohti oman ääriviivansa muotoa. Tätä kesti noin 
viidentoista sekunnin ajan. Sitten luolasta sammuivat 
valot. Pimeydessä ei loistanut muu kuin punainen 
kahdeksanterälehtinen kukka, joka oli lakannut 
sykkimästä.

Marukis terästi aistejaan. Aggregaatin ääni oli 
kadonnut eikä se ollut ainoa asia minkä hän pani 
merkille. Kesti kuitenkin tovin ennen kuin Marukis 
tajusi, että luola oli alkanut haista erilaiselta. Nenässä 
ei enää tuntunut maan ja kiven ikivanha yhdistelmä, 
vaan löyhkä kuin pedon luolassa: raaka, pistävä ja jollain 
tavoin pilaantunut.

Marukis napsautti taskulampun päälle ja valaisi 
holvia. Kivikasa, josta hän oli löytänyt kiekon, oli 
poissa. Sen sijaan lähellä holvin vastakkaista seinustaa 
virui maassa jotain, mitä hän ei siinä aikaisemmin 
ollut huomannut. Hän meni lähemmäs ja näki luut ja 
puolimädät lihanriekaleet ja pääkallon.

Täältä on päästävä ulos ja heti, Marukis ajatteli. Hän 
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suuntasi valokiilan pitkin käytävää ja haki katseellaan 
lamppuja ja sähköjohtoja. Ne olivat kadonneet. Käytävä 
näytti sentään samalta kuin vielä hetkeä aikaisemmin. 
Marukis alkoi harppoa kohti luolan suuaukkoa. Mutta 
kun hän oli saapunut paikkaan, josta luolansuun piti 
löytyä, sitä ei enää näkynyt. Sen kohdalla oli vain lyhyt 
umpikuja, muutaman metrin mittainen syvennys, joka 
ei johtanut mihinkään.

Marukis jäykistyi paikoilleen. Jostain kuului 
askeleita. Niiden hiipivä ääni kantautui hänen korviinsa 
heikkona, mutta oli selvästi tulossa lähemmäs. Hän 
erotti myös tuntemattomalla kielellä lausuttuja sanoja.

Marukis tapaili asettaan, mutta ei löytänyt sitä. 
Samassa hän muisti, ettei ollut sillä kertaa nähnyt 
tarpeelliseksi kantaa pistoolia mukanaan, olivathan 
kaikki hänen alaisensa aseistettuja. Mutta nyt nämä 
seisoskelivat ulkona tupakalla, ja hän oli yksin luolassa, 
josta ei ollut ulospääsyä.

Askelet kuuluivat voimakkaampina. Marukis katsoi 
kahdeksanterälehtistä kukkaa, joka loisti pimeässä 
kuin paha silmä. Hän kuljetti sormenpäätään pitkin 
merkkien kohokuvioita. Oli valittava, ja ainoa loogiselta 
tuntuva valinta tuijotti häntä kiekon keskiöstä. Hän 
siirsi sormensa punaiselle kukalle ja painoi sitä kevyesti. 
Kukka alkoi taas pumpata aaltoina laserkynällä 
piirrettyä viivaa. Askelet kaikuivat jo lähellä. Marukis 
valaisi taskulampulla pimeää käytävää ja ennätti juuri ja 
juuri nähdä kalpean miehen, joka heitti käden silmiensä 
suojaksi. Sitten kaikki palasi ennalleen. Roikkalamput 
loistivat ja vuori aukeni kuin taikasanasta. 

Samana päivänä alkoi puhaltaa Afrikasta. Tuuli toi 
autiomaasta Libyanmeren yli punertavaa pölyä. 

Hienonhienoa hiekkaa laskeutui joka puolelle, mutta 
niin ohuena kerroksena, ettei sitä aluksi tahtonut 
havaita silmällä.

”Taikapölyä”, Ria sanoi, kun he olivat palanneet 
retkeltä ja istuivat yhdessä Rian yksiöön kuuluvalla 
maaterassilla. Th eo otti kulauksen ouzoa ja vilkaisi 
aurinkoa, joka oli vierimässä näkymättömiin. Vuoret 
tummuivat sinertäviksi ja muuttuivat jylhemmiksi 
laskevan päivän loimotusta vasten.

Taikapölyä. Th eo maisteli sanaa mielessään. Koko ilta 
oli hänelle silkkaa taikaa. Rian matala ja sointuva ääni, 
pienen kynttilän lepattava liekki lasimaljassa, tuulen 
hiljainen humina pimeällä taivaalla. Ouzon tuoma 
lämpö ja myöhemmin illalla Rian ihon lämpö vasten 

hänen omaansa, ja ihmetys joka ei jättänyt rauhaan 
edes nukahtamisen hetkellä: kuinka kaikki voikin 
tapahtua näin itsestään selvästi, aivan kuin kohtalo olisi 
valmistanut heille kahdelle yhteisen polun kulkea.

*
                    

Poika on hyvin kalpea, melkein yhtä valkea kuin 
pimeässä elävä toukka. Hän leikkii ämpärillä ja 

hiekkalapiolla muinaisen temppelin sisäpihalla, rakentaa 
pientä linnaa. Samalla hän puhelee jotain itsekseen.

TUO POIKA ALKAA KEHITTYÄ IDIOOTIKSI!
On mahdotonta sanoa mistä ääni kajahtaa, se 

on voimakas mutta väritön, se vain toteaa mitä on 
tapahtumassa. Ja tosiaan, pojan juttelu muuttuu jotenkin 
katkonaiseksi, aivan kuin häneltä alkaisivat sanat 
kadota. Kasvoille nousee pysähtynyt ilme, suu retkahtaa 
auki ja leualle noruu kuolaa. Silmät toljottavat tylsinä 
kaukaisuuteen.

Poika yrittää jatkaa hiekkalinnan rakentamista, 
mutta hänen liikkeensä ovat muuttuneet hitaiksi ja 
taitamattomiksi, aivan kuin hän olisi kulkenut kehityksessä 
vuosia taaksepäin. Samalla hänen suunsa alkaa taas 
veltosti liikkua. Huulien välistä purkautuu epäselvää 
jokellusta. 

Pojan takana olevalle rikinkeltaiselle seinälle on 
maalattu kuvia luonnottomista otuksista. Niitä on paljon 
ja ne esittävät jonkinlaisia ihmisen ja erilaisten eläinten 
sekamuotoja. Seinässä on myös kivipalkein tuettu sysipimeä 
oviaukko. Poika lopettaa jokeltamisensa ja kääntää 
päätään. Näyttää siltä kuin hän kuulisi jotain maan alle 
vievästä käytävästä.

Sieltä todella kuuluu ääni, pitkä kuin sumutorven 
valitus. Pojan kasvot kivettyvät hetkeksi tuskan virneeseen. 
Sen jälkeen hänen jäsenensä alkavat liikehtiä holtittomasti. 
Hän potkii hiekkalinnan maan tasalle, lapio lentää 
kaaressa hänen kädestään ja ämpäri pyörii pihalla 
lohduttomasti kitisten kunnes pysähtyy paikoilleen.

Maan alta kuuluva ääni voimistuu, se tulee lähemmäs, 
ja vaikka se on ääni sen voi nähdä, sillä se koostuu 
pimeästä aineesta, joka vyöryy oviaukosta kohti sylkeä 
pärskivää ja kauhusta kirkuvaa idioottia.  

Pimeys ei näyttänyt kasvojaan vaan katsoi naamion 
takaa. Vielä vähän aikaa Th eo oli tuntemattomalla 

maalla, valottomuuden kehdossa, jonkin syvyydessä 
vaanivan ulottuvilla. Hän tunsi saman kolkon tunteen 
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kuin aina muulloinkin painajaisen jälkeen, rajatilan 
jossa ei ole varmuutta siitä mikä on oikeasti totta ja 
mikä ei.

Sitten hän kuuli moskiiton inisevän jossain aivan 
lähellä, sen ääni oli kuin silkinohut lanka jota hänen 
oli seurattava päästäkseen takaisin nykyhetkeen. Ja 
hän tajusi pihalampun valon, joka tuskin havaittavina 
sinivihreinä viipaleina työntyi sisälle puisesta 
ikkunasäleiköstä ja löysi hänet makaamasta hiestä 
kostuneelta lakanalta.  

Ria! Th eo muisti ja katsoi nopeasti sivulleen. Ja siinä 
Ria oli, lepäsi alastomana hänen vierellään. Th eo erotti 
Rian tasaisen hengityksen ja tunsi miten hänen oman 
sydämensä lyönnit alkoivat tasaantua. Hän pystyi jo 
hahmottamaan huoneen ääriviivat. Kaskaiden siritys 
kuului selvästi ikkunasäleikön takaa, samoin tuulen 
hiljainen havina plataanien lehvistössä. Skootterin 
kiihdytysääni repi yötä kaukaisuudessa, koira haukahti 
muutaman kerran jossain lähempänä.

Ria avasi terassin oven ja antoi aamuvalon 
vyöryä sisään. Kahvinkeitin porisi hiljaa 

keittosyvennyksessä. Th eo nousi, veti alushousut ja 
t-paidan ylleen ja käveli ovelle. Pihalaattoja peitti ohut 
hiekkakerros, jota Ria oli alkanut lakaista luudalla.

”Varo ettet lennä nurin. Hiekka on tehnyt laatat tosi 
liukkaiksi”, Ria sanoi.

Th eo nyökkäsi ja jäi seisomaan ovensuuhun. Hän 
antoi katseensa liukua alaspäin Rian vartalolla, jota 
ohut yöpaita verhosi. Vartalon kaari keinui kauniisti 
kuin maininki. Reisiin auringon paahde oli jo jättänyt 
värinsä, ja sääret -

Äkkiä hänen katseensa siirtyi Riasta johonkin, 
mikä näkyi hiekalla ja mitä Ria oli juuri tavoittamassa 
luudalla. Hän avasi suunsa pyytääkseen Riaa 
lopettamaan lakaisemisen hetkeksi, mutta ei saanut 
sanoja tulemaan ajoissa.

”Satuitko näkemään mitään hiekalla ennen kuin 
heilautit luutaasi?”

Ria pysähtyi ja kääntyi katsomaan Th eoa. ”En, mitä 
siinä oli?”

”Ei kai mitään.”
Ria kallisti päätään ja hymyili. Nähdessään 

hymykuopat Th eo tunsi rintansa käyvän ahtaaksi. 
Ria lopetti lakaisemisen, antoi ovensuussa seisovalle 
Th eolle suukon ja palasi sisälle. Th eo otti muutaman 
nopean askelen kohti paikkaa, jossa oli nähnyt jäljen. 

Nurmikolta hän löysi vielä muutaman lisää. Mutta Rian 
luuta oli lennättänyt sinne niin paljon hiekkaa, ettei 
niistä tahtonut enää saada selvää.

 

Theo kuivasi itsensä huolellisesti, sitoi pyyhkeen 
vyötäisilleen ja marssi jääkaapille. Hän tarttui 

kaljatölkkiin ja tunsi sen painon kädessään. Ei, ei 
vielä, hän käski itseään ja vaihtoi tölkin pullolliseen 
lähdevettä.

Pelko oli pysynyt poissa vielä silloin, kun hän 
oli istunut Rian luona aamukahvilla. Se oli jättänyt 
hänet rauhaan hänen nukkuessaan muutaman 
tunnin iltapäivän kuumuudessa. Mutta nyt se tuli 
takaisin. Hän istui parvekkeella vesipullo kourassa, 
katseli usvahuippuisia vuoria ja kuuli taas korvissaan 
painajaisunen idiootin kirkunan. Ja kun hän sulki 
silmänsä, hän näki jäljen. Se oli melkein kuin ihmisen 
jälki, mutta ei aivan. Siinä oli jotain outoa, jotain 
vierasta.

Hän muisti myös parantolan ja näki pallovalaisimien 
jäisen hehkun kiiltäväksi puunatuilla lattioilla, kuuli 
huutojen kaikuvan käytävillä ja tunsi injektioneulan 
piston ihollaan. Ja hän kauhistui ajatusta, että tuo kaikki 
olisi ehkä pian taas ovella, että painajaisuni ja jalanjäljen 
näkeminen ennakoivat harhojen palaamista ja hänen 
romahtamistaan.

Kimeä piipitys katkaisi hänen ajatuksensa. Hän oli 
laittanut kännykän muistuttamaan siltä varalta, että 
sattuisi nukkumaan liian pitkään. Läpsiessään partavettä 
poskiinsa hän mietti, pitäisikö Rialle kertoa jäljestä. 
Ehkä ei aivan vielä, vaan vasta myöhemmin. Hän keksi 
kutsua Rian illalla luokseen. Varmaan tämä voisi jäädä 
yöksikin. Huoneistohotellin kolmannessa kerroksessa 
ei tarvitsisi pelätä, että kukaan tai mikään vaanisi heitä 
ikkunan takana.

Treff eihin oli aikaa vielä reilu tunti. Th eo lähti 
lomakylän kauppaan tekemään hankintoja yötä varten. 
Marketin sisäänkäynnin kohdalla hän pysähtyi ja vilkaisi 
valkoista pleksilasia, joka komeili oven yläpuolella. 
Siihen oli taiteiltu sivukuva minolaisen naisen päästä ja 
iso punainen lankakerä.

Ariadnen lanka, Th eo tajusi ja muisti lukeneensa, 
että joku antiikin sankari oli sen avulla selvinnyt ulos 
Minotauroksen labyrintista.

Hän astui sisälle markettiin, kiersi hyllykön taakse ja 
melkein törmäsi lihavaan mieheen, joka edellispäivänä 
oli vitsaillut museossa.
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”Tyttösi taitaa olla anteliasta sorttia”, mies sanoi ja 
iski silmää. ”Vaikka anteliaitahan melkein kaikki tytöt 
ovat kun tänne tulevat. Tosin siitä yleensä hyötyvät vain 
nämä Jörgokset.”

Miehen sanat kaivelivat Th eoa vielä, kun hän 
käveli Rian kanssa kohti pikkukaupunkia, jonne 

oli lomakylästä parin kilometrin matka. Kävelytie kulki 
meren ja ison viinitarhan välissä. Kaupunki kohosi 
heidän edessään turkoosin ja vihreän sylistä kuin kasa 
isoja sokeripaloja.

Hiekka rahisi sandaalien alla. Kävelytie oli uusi ja 
ranta vasta äskettäin pengerretty. Sieltä täältä lähti 
viinitarhaan polkuja, jotka kaartuivat näkymättömiin 
vain muutaman kymmenen metrin päässä. Maasto 
nousi loivasti kohti kukkulaa, jonne saattoi nähdä 
köynnösrivistöjen välistä. Viinitarhan muoto näkyi 
etäältä selvästi ja toi Th eolle mieleen labyrintin.

Äkkiä Ria pysähtyi ja käänsi katseensa kohti vehreää 
tarhaa.

”Kuuntele!”
Tuuli kahisutti viininlehtiä ja soitti katkonaista 

fuugaa tarhan sokkeloissa. Meri kohisi hiljaa aaltojen 
murtuessa rannan kiviin.

Sitten Th eo kuuli saman kuin Ria. Naksuttelevan 
äänen, joka toistui pieninä sarjoina. Sen täytyi kuulua 
jollekin eksoottiselle linnulle.

”Mennään katsomaan!” Th eo innostui. Hän otti 
Riaa kädestä ja johdatti tämän viinitarhan uumeniin. 
Rypäletertut kiilsivät illan viistossa valossa, sato alkoi 
olla kypsä korjattavaksi.

Th eo vilkaisi ympärilleen. Kävelytie oli kadonnut 
näkyvistä. Polku haarautui edessäpäin. Köynnösten 
välistä avautui suora näköyhteys rinteeseen. 
Siellä oli joku, aivan selvästi, ja tuo joku puuhaili 
viiniköynnöksen parissa. Luultavasti viinitarhan 
työntekijä, Th eo arveli. Hän ei kuitenkaan nähnyt 
tarkasti. Hahmo jäi sillä hetkellä näkösuojaan 
köynnöksen taakse.

”Käännytään takaisin”, Ria pyysi. ”Ei täällä mitään 
lintua ole. Sitä paitsi tänne voi vaikka eksyä.”

Th eo tarkensi katseensa siihen, mikä oli näyttänyt 
viinitarhan työntekijältä ja tunsi miten jäinen möhkäle 
putosi vatsanpohjaan. Tummassa hahmossa oli jotain 
inhimillistä, mutta ihminen se ei ollut. Kauhu ja 
masennus kilpailivat Th eon mielen herruudesta. 
Palasivatko harhat juuri nyt, kun hän vihdoin oli 

löytänyt jonkun lähelleen? 

Nic Marukis istui kotonaan ja tarkasteli Faistoksen 
kiekon hienostunutta kaksoiskappaletta. 

Punertava tahra merkkispiraalin keskivaiheilla näkyi 
selvästi laskevan auringon valossa. Verta sen täytyy olla, 
hän oli päätellyt ottaessaan näytteen niin varovasti kuin 
oli kyennyt. Tämä oli tapahtunut edellisiltana, ja nyt 
hän odotti puhelinsoittoa laboratoriosta Aristoteles 
Vlacosilta.

Hän tunnusteli varovasti merkkejä ja 
kahdeksanterälehtistä kukkaa, jota painamalla hän oli 
päässyt pinteestä. Pelko kyti yhä hänen sisällään. Hän 
saattoi vieläkin tuntea sieraimissaan luolan etovan 
löyhkän ja kuulla korvissaan hiipivien askelten kaiun ja 
oudot vieraskieliset sanat. Kuka oli kalpea mies ja miksi 
tämä vaelsi luolastossa? Entä lattialla lojuneet luut ja 
lihanriekaleet, mitä ne oikein olivat?

Ja mitä tuli ajatella olennosta, joka oli astunut 
päivänvaloon luolan uumenista? Siitä oli kaksi 
näköhavaintoa, kumpikin päivältä jolloin maa 
oli järissyt. Paimen oli nähnyt sen tulevan ulos 
vuorenseinämän repeämästä. Välimatka oli kuitenkin 
ollut pitkä, eikä paimen ollut osannut sanoa juuri muuta 
kuin että olento oli jossain määrin ihmistä muistuttava 
ja väriltään hyvin tumma.

Toinen havainto oli tehty pimeän tultua. 
Orivasin kylän laidalla asuva leskirouva oli kuullut 
kolinaa pihalta, katsonut peloissaan ikkunasta ja 
nähnyt paholaisen kaivavan jätteitä roskalaatikosta. 
Nimenomaan paholaisen, siitä rouva oli varma, sillä 
kun kaivelija oli nostanut päätään, hän oli nähnyt 
pihalampun valon välähtävän sen sarvissa. Ja seuraavana 
aamuna hän oli löytänyt puutarhan mullasta jäljet 
jotka olivat muuten kuin aikuisella miehellä, paitsi että 
varpaiden paikalla saattoi päätellä olevan jonkinlaiset 
sorkat.

Samanlaiset jäljet kuin luolassa ja sen lähistöllä, 
Marukis ajatteli.

Kilinä katkaisi hänen pohdiskelunsa. Hän laski 
kiekon pöydälle ja vastasi puhelimeen. Soittaja oli 
Vlacos. Laboratoriossa oli havaittu jotain outoa näytteen 
dna:ssa. Tietokonekuvat olisi syytä meilata Ateenaan 
tarkemmin analysoitaviksi. Marukis suostui, kaikki tulisi 
tapahtumaan edelleen täysin luottamuksellisesti.

Hän sulki linjan ja tarttui uudestaan kiekkoon. 
Rivo näky välähti hänen tajuntaansa ennen kuin 
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mielen torjuntamekanismit ehtivät toimia. Härkää 
muistuttava olento astumassa neitoa. Samalla hänen 
mieleensä muistui vanha tarina Zeuksesta, joka vietteli 
Europen juuri härän hahmossa. Ja eikö Raamatun 
alkulehdillä puhuttukin siitä miten Jumalan pojat 
laskeutuivat alas taivaista ja yhtyivät ihmisten 
tyttäriin? Marukis mietti voisiko olennolla olla jotain 
tekemistä tällaisen kanssakäymisen kanssa, ja hän yritti 
uudestaan tavoittaa näkyä, joka kuitenkin karkasi pois 
hänen ulottuviltaan.

Sitten kännykkä hälytti taas ja keskeytti hänen 
pohdintansa. Marukis vilkaisi näyttöä ennen kuin 
vastasi. Puhelu oli tulossa poliisiasemalta.

Kaupunki oli täynnä tuoksuja, buzukinkielien 
helinää, kauppiaiden päännyökytyksiä ja 

ravintoloiden sisäänheittäjien tervehdyksiä. Th eo ja 
Ria kulkivat kellertävien katulamppujen valossa halki 
äänten ja värien sekamelskan. Kerran he pysähtyivät 
kadunkulmaan josta näki kauas ja katselivat hetken 
aikaa vuoria. Ne lepäsivät pimeällä vuoteellaan 
tummina ja rosoreunaisina, ikuisina ja kylmän 
piittaamattomina ihmisten iloista ja suruista.

Illan päätteeksi he kiipesivät portaat diskoon. 
Terassilta avautui näköala merelle. Th eo katsoi 
ulkolampun valossa Riaa, jonka hiuksia lämmin 
tuuli heilutti, ja mietti oliko hän koskaan elämässään 
tavannut toista yhtä viehättävää naista. Mutta 
sitten hän muisti taas lihavan miehen sanat ja 
hänen mielensä sumeni kuin ouzo kun siihen 
sekoitetaan vettä. Ja hän soimasi omaa typeryyttään ja 
lapsellisuuttaan. Kuinka hän ei aikaisemmin edes ollut 
tullut ajatelleeksi, että Ria saattoi vain leikkiä hänen 
kanssaan? 

Tarjoilija tuli juomien kanssa terassille ja pysähtyi. 
Muitakin tarjoilijoita pelmahti paikalle. He alkoivat 
puhua kiihtyneesti keskenään. Th eosta näytti siltä 
kuin kaikki olisivat katsoneet häntä. Ehkäpä tyhmyys 
tai hulluus oli alkanut loistaa hänestä ulospäin. 
Tarjoilijat eivät kuitenkaan vaikuttaneet millään lailla 
huvittuneilta. Heillä täytyy olla jotain muuta mielessä, 
Th eo päätteli ja huomasi samassa, että jostain oli 
alkanut kuulua kumeaa jylinää.

Tarjoilija toi juomat pöytään ja viittasi kädellään 
merelle heidän selkänsä taakse. Kuunsirppi työntyi 
esiin mustasta ulapasta kuin verinen sarvi. Sen valossa 
Th eo näki ison sotalaivan, joka oli kurssilla kaupunkia 

kohti. Koneiden jyly kasvoi ja peittosi tuulen ja sisällä 
diskossa jumputtavan musiikin äänet. Alus kynti kuun 
rikkinäisen sillan halki ja sen perälaineet vaahtosivat 
punaisina aallokossa.

Jotain erityistä on tekeillä, Th eo tuumi ja vei 
drinkkilasin huulilleen. Tuollaisen sotalaivan täytyi 
olla harvinainen vieras pikkukaupungin satamassa. 
Hän vilkaisi uudestaan alusta, joka oli kääntymässä 
kohti rantaa. Kuu oli noussut horisontin yläpuolelle, 
mutta katosi pilven taakse juuri kun hän tarkensi 
katsettaan aluksen kylkeen. Näkyivätkö siinä todellakin 
Yhdysvaltain laivaston tunnukset?

Loisteputket sirisivät poliisiaseman katossa. 
Sen saattoi kuulla selvästi, hiljaisuus oli lähes 

täydellinen ylikomisarion tilannetiedotuksen jälkeen. 
Juttu oli piirin osalta ohi. Ateena hoitaisi sen loppuun 
yhdessä yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden kanssa. 
Risteilijä NATON:n Aegeianmeren tukikohdasta oli 
jo rantautumassa Kreetalle. Ylikomisario lisäsi vielä 
painokkaasti, että jokaisen velvollisuus oli edelleen pysyä 
vaiti kaikesta asiaan liittyvästä.

Jossain on ollut vuoto, Marukis ajatteli harmissaan. 
Todenmukaisia tuloksia dna-analyysistä tuskin kannatti 
odottaa. Hän vilkaisi seinälle avattua nuppineulakarttaa. 
Siitä näki yhdellä silmäyksellä paikat, joista oli tavattu 
runneltuja viiniköynnöksiä ja oliivipuita, korjattu pois 
luihin asti kaluttuja koiranraatoja ja nosteltu pystyyn 
roskapönttöjä. Ja löydetty jälkiä. Neulanpäät näyttivät 
ryhmittyvän Papadopouloksen viinitarhaan ja sen 
ympärille. Marukis muisteli, että ukko Papadopoulos 
oli aikoinaan kyllästynyt omatoimisiin sadonkorjaajiin 
ja istuttanut köynnökset niin, että ne muodostivat 
eksyttävän labyrintin.

Tuolta sen sarvipään ehkä voi löytää, Marukis tuumi 
lähtiessään poliisiasemalta. Hänen olkalaukkunsa oli 
kevyt, kiekon painoa tunsi tuskin lainkaan. 

Theon ja Rian askeleet kaikuivat hämärällä 
sivukadulla, joka johti diskosta kohti rannan 

kävelytietä. Suljetut ikkunaluukut vuotivat valoviiruja 
talojen seinistä. Luukkujen takaa kuului puhetta ja 
naurua. Yksinäinen tuulen ajama lehti raapi asfaltin 
pintaa.

Kaupungin laidalla he kävelivät hylätyn, osittain jo 
sortuneen rakennuksen ohi. Puusäleiköt heilahtelivat 
talon pimeiden ikkunoiden edessä. Ruosteiset saranat 
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vinkuivat hiljaa ja natisivat. Kulkukissa rääkäisi 
ja syöksyi heidän edestään rauniotaloon kadun 
vastakkaiselta puolelta. Siellä oli rakennusten välissä 
tyhjä tontti, jossa tuuli taivutti rikkaruohoja ja suhisi 
pensaissa.

”Pitäisikö meidän palata kaupunkiin ja mennä 
lomakylään taksilla?” Th eo kysyi.

”Mitä turhia”, Ria hymyili ja puristi Th eoa kädestä. 
”Eihän tästä enää ole pitkä matka.”

Th eo oli näkevinään syrjäsilmällä varjon, joka 
liikkui pensaiden ja kivimuurin välissä. Hän kääntyi 
katsomaan sivulleen, muttei nähnyt ketään. Tontti 
vaikutti autiolta.

Ilta oli sujunut hienosti. He olivat puhuneet jo siitä 
miten mukava olisi tavata loman jälkeen. Näytti siltä 
että tästä kaikesta voisi tulla muutakin kuin pelkkä 
lomaromanssi. Esteenä suhteen jatkumiselle taisivat 
olla enää vain Th eon omat harhat ja hänen epäluuloiset 
ajatuksensa.

Minun pitäisi nyt voittaa itseni ja selättää pelkoni, 
Th eo ajatteli. Mutta onko minusta siihen?

He tulivat rantapolulle ja lähtivät seuraamaan 
kalpeiden lamppujen harvaa helminauhaa. Meri 
loiski mustana heidän jalkojensa juuressa, tuuli 
vihelsi rannan viiniköynnöksissä. Kuu vaani heitä 
näkymättömissä ja värjäsi taivaalla kiitävien pilvien 
reunat harmaankeltaisella hohteella.

Sitten sirppi työntyi esiin pilven takaa ja loisti 
kirkkaana kuin vastahiottu viikatteen terä. Th eo kuuli 
tuulen keskeltä tutun äänen. Hän jähmettyi paikoilleen 
ja tunsi kylmän lyijyn valuvan jäseniinsä. Ääni oli sama 
kuin unessa, pitkä ja matala tuuttaus. Se oli saanut 
painajaisunen idioottipojan kirkumaan ja paiskomaan 
lelunsa pitkin tannerta.

Tässä se nyt tulee, Th eo ajatteli.  
”Kuulitko saman kuin minä?” Ria kysyi.
Th eo hätkähti. Ehkä hän ei ollutkaan kuullut 

harhoja. ”Sumutorvea muistuttavan äänen?”
”Niin.”
He kääntyivät ja katsoivat kävelytietä, jota sinertävät 

lamput valaisivat heikosti. Kaupunki säteili sen 
päässä kuin sykkyrään unohtunut valosarja. Meri 
kiehui ja pärski vaahtoa heidän paljaille säärilleen. 
Viiniköynnökset huojuivat. Tuuli ujelsi lehtilabyrintin 
sokkeloissa.

Sumutorvi soi taas, tällä kertaa lähempänä, ja Th eo 
näki kuinka miehenkorkuinen hahmo astui tarhasta ja 

jäi tuijottamaan heitä kävelytielle muutaman kymmenen 
metrin päähän. Rialta pääsi kirkaisu ja hänen kyntensä 
upposivat Th eon kämmenpohjaan. 

Kuunvalo hehkui olennon sarvissa ja sai sen silmät 
hohtamaan villisti. Sumutorvea muistuttava ääni lakkasi. 
Olento asettui kyykkyyn ja nojasi maahan eturaajoillaan. 
Se avasi suunsa raolleen ja alkoi päästellä naksuttelevia 
ääniä, jotka juuri ja juuri saattoi kuulla tuulen pauhinan 
läpi. Sen jälkeen se otti pitkän loikan Th eoa ja Riaa 
kohti.

Marukis seisoi viiniköynnöksen varjossa pienen 
aukion reunassa. Hän havahtui pitkään ja 

matalaan ääneen, joka kuului kaupungin suunnalta. 
Hän otti muutaman askelen eteenpäin ja kurkisti 
kävelytielle. Mies ja nainen seisoivat siellä käsi kädessä. 
Tumma hahmo kömpi esiin viiniköynnösten seasta, ja 
nainen kirkaisi.

Marukis tempaisi aseen kainalokotelosta. Olento 
loikkasi eteenpäin. Marukis toivoi koko sydämestään, 
että pariskunta tajuaisi olla hiljaa, kirkuminen tai 
huutaminen voisi hermostuttaa olentoa ja saada sen 
hyökkäämään. Juuri nyt se olisi kohtalokasta, sillä 
pariskunta seisoi suoraan tulilinjalla.

Hän painoi varmistimen pois päältä ja tähtäsi. 
Pistoolinperän ristiviivoitus tuntui kostealta kämmentä 
vasten. Ampuminen oli mahdotonta, ainakin 
toistaiseksi. Hän ynnäsi mielessään pariskunnan 
mahdollisuuksia ja pohti kuumeisesti, millä tavoin voisi 
puuttua asioiden kulkuun.

Odottamatta Marukis huomasi että mies ja nainen 
olivat tulleet lähemmäs. Kävelivätkö he takaperin? 
Välimatka oli kutistunut muutamaksi kymmeneksi 
metriksi. Mutta olento vaappui heidän kintereillään. Se 
asettui taas kyykkyyn ja loikkasi. Nainen horjahti ja oli 
vähällä lentää nurin. Miehen onnistui täpärästi saada 
ote hänen käsivarrestaan ja pitää hänet pystyssä. Olento 
pysähtyi ja avasi kitansa. Marukis erotti naksuttelevia 
ääniä tuulen keskeltä.

Mies ja nainen jatkoivat peräytymistä. He olivat 
enää vain parin metrin päässä Marukiksesta, joka 
haparoi vasemmalla kädellä auki olkalaukkunsa solkea. 
Pitkä ja kumea puhallus peittosi muut äänet ja tuntui 
paineena rintakehässä. Kuu roikkui viinitarhan yllä kuin 
Damokleen miekka.

Olento otti kaksi loikkaa peräkkäin ja tuli vain 
muutaman metrin päähän pariskunnasta. Marukis 
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seisoi niin lähellä, että saattoi nähdä miten sen 
kulmahampaat kiilsivät kävelytietä valaisevan 
lampun hohteessa. Hän piti aseen piippua olentoon 
suunnattuna, kaivoi samalla kiekon olkalaukusta 
ja painoi nuolinäppäintä. Se muuttui kirkkaan 
oranssiksi. Pariskunta peruutti hitaasti hänen piilonsa 
ohitse.

”Tule ja hae omasi”, Marukis huudahti, näytti 
olennolle kiekkoa ja laski sen maahan. Kukka alkoi 
sykkiä laserinpunaista viivaa. Marukis piti pistoolia 
koholla ja otti pari askelta taaksepäin. Olento 
vaappui kiekon luo ja tarttui siihen kiihkeästi. 
Punainen syke valaisi vielä hetken aikaa sen silmiä. 

Kirjoittajasta

Timo Saarto kirjoittaa spekulatiivista fi ktiota 
ja historialliseen Helsinkiin sijoittuvia 
jännitysromaaneja. Lisätietoa löytyy 
kirjailijan koti- ja facebooksivuilta.

 

Saatesanat

Käydessäni syyskuussa 2002 Kreetalla 
intouduin kirjoittamaan muistiin vaikutelmia 
matkan varrelta. Niinpä minun oli helppo 
palata aiheeseen 2007, jolloin tämä novelli 
syntyi. Tarina oli vähällä tulla julkaistuksi jo 
pari vuotta valmistumisensa jälkeen. Toisin 

kuitenkin kävi. Novelli jäi pöytälaatikkoon, 
josta vuosien varrella kaivoin sen muutaman 
kerran esiin hiomista varten. Kun viime 
keväänä huomasin Usvan etsivän tekstejä, 
päätin tarjota sitä lehdelle. Ja tässä tämä 
pitkän tien kulkenut novelli nyt on!

Ne näyttivät melkein inhimillisiltä.
Marukis harppoi kävelytielle. Hän näki kaksi pientä 

hahmoa, jotka juoksivat jo kaukana kohti lomakylää. 
Jostain kuului helikopterin säksätystä. Voimakkaat valot 
lähestyivät viinitarhaa kaupungin suunnalta.

Aika häipyä, Marukis päätti. Hän työnsi aseen 
kainalokoteloon, kiiruhti autotielle vievälle polulle ja 
katosi rannan varjoihin.

 © Timo Saarto 2016
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«Tässä hankintalistalla on liikuntasalin 
palloverkko. Ehdotan edelleen HappySTecin 

mallia SN-7000. He lähettivät meille tämän 
tarjouksen. Se on kallis, mutta sillä on kolmen vuoden 
lisenssi. Kolmen vuoden.»

“Hinta on melkoisen korkea, Marg...”
“Kannustan miettimään myös ekologisia puolia. 

Nythän me olemme tulostelleet näitä kuukauden 
verkkoja. Johonkin sekin sotku menee hajotessaan, 
eikö? Maailmassa tulostellaan todella paljon roskaa.”

Opettajanhuoneeseen laskeutui hiljaisuus. Kaikki 
katsoivat laitteidensa näyttöihin tai ikkunoihin. 

«Tämähän olisi tosi kiva verkko, Margarien”, 
koulun talouspäällikkö sanoi. “En haluaisi vastustaa 
sitä, mutta meillä on taas tiukka budjetti. Ja meillä 
on toimiva kilpailutus päällä näistä kuukauden 
palloverkoista, niin kuin Santaman kaikissa kouluissa. 
Sillä tavoin ollaan saatu oikein hyviä tarjouksia 
toistaiseksi. En lähtisi muuttamaan tätä systeemiä 
nyt. Tärkeintä tällä hetkellä on koulun katon korjaus. 
Rakennuksen lisenssi kuluu umpeen.” Talouspäällikkö 
naputti sormeaan näyttöön asiantuntevasti.

Margarien oli pettynyt. Hän tiesi tilaisuutensa 
menneen. Ei olisi pitänyt käyttää ympäristökorttia. 
Kun talous oli heikoilla, sellainen oli viimeisenä 
kaikkien mielissä.

Kokous päättyi. Margarien käveli kohti 
liikuntasalia ja yritti varoa vasemman kengän 

korkoa. Tänään tulostetussa kengässä oli joku 
valmistusvirhe ja se irtosi kaiken aikaa. Yleensä niin ei 
tapahtunut tälle merkille. Kenkämerkin vaihto sentään 
oli helppoa ja halpaa. Samassa hän tuli ajatelleeksi: 
pitäisikö hänen aloittaa kestotuotteiden käyttö 
itsestään?

Hennah tervehti häntä tyhjässä käytävässä, joka 
kohta täyttyisi lapsista. “Maailmanparantajahippi”, 
Hennah nauroi. “Yritätkö tehdä tästä jonkun 
vaihtoehtokoulun?”

“Hennah!” Margarien hymähti. “Kuukauden 
palloverkot? Eiväthän ne yleensä kestä sitä kuukautta. 
Aina jossain vaiheessa pelit joudutaan keskeyttämään, 
koska pallo menee verkosta läpi.”

Hennah vakavoitui ja nyökkäsi ymmärtäväisesti. 
“Oletko katsonut mitään halpoja vaihtoehtoja? Vaikka 
kalaverkkoja?” 

Margarien pudisti päätään. “Kala- ja 

suojaverkkojen lisenssihinnat olivat melkein yhtä 
korkeat kuin palloverkkojen.” Maksuttoman lisenssin 
palloverkkokaavoja ei ollut, edellinen sellainen oli 
siirretty lain ulkopuolelle plagiointisyytteiden vuoksi. 
Harmi juttu, eikä se herättänyt luottamusta ilmaiseen.

Heidät keskeytti tasainen ujellus.
“Taas harjoitus!” Margarien ähkäisi.
«Näitähän tapahtuu nyt koko ajan.” Hennahin ääni 

oli tavallista kimeämpi ja ohuempi. Margarien ei voinut 
olla itsekin miettimättä etäisesti, oliko tämä lopulta se 
todellisen sodan alku.

He juoksivat hakemaan lapsia ulkoa pommisuojaan. 
Matkalla Margarienin korko irtosi taas. 

Seistessään kylmässä betonikellarissa Margarienin 
mieleen juolahti, että hänen olisi pitänyt vedota 
turvallisuusargumenttiin opettajanhuoneessa. Kuka tiesi 
näinä aikoina, kansainvälisen talouskiistan pitkittyessä 
ja kärjistyessä, mihin palloverkkojen hinnat vielä 
kehittyisivät tai saisiko koulun tulostimeen kohta enää 
kaikkia varaosia?

Kesken kaiken Hennah sai astmakohtauksen. Hän 
meni kauemmas nurkkaan jotta ei pelottaisi lapsia ja 
käytti inhalaattoriaan. “Olen ihan kunnossa”, hän rahisi. 
Mutta huolestunut Margarien istui hänen vierelleen 
lattialle. “Pelkään, että Roni ei pärjää”, hän kertoi hiljaa 
Margarienille. “Muistin, että en ole tänään tulostanut 
hänen lääkettään. Ja leikkipuiston lähin pommisuoja on 
niin surkea.”

Pommisuojasta päästiin kohta pois ja liikuntatunti 
pidettiin normaaliin tapaan. Margarien vaihtoi 

urheiluvaatteisiinsa. Hän oli tulostanut ne lähtökiireessä, 
mutta koko ja malli oli onneksi oikea. Tällä kertaa 
hänellä oli vuorossa neljäs luokka.

Margarien seisoskeli urheilusalin nurkassa 
seuraamassa bounce-mailapeliä, jossa yritettiin 
kopauttaa kirjavia mailoja toisiinsa. Hän yritti olla 
tuijottamatta liikaa Nattia. Pojasta näkyi, että tämän 
perhe oli ongelmissa. Ennen Natti oli pitänyt aina 
kestovaatteita. Nyt pojan perhe oli saanut tuomion 
piratismista, isä oli vankilassa ja kestovaatteet olivat 
vaihtuneet rikkinäisiin kertakäyttövaatteisiin.

Millainen vanhempi voi pakottaa lapsensa pitämään 
varastettua kaavaa päällään? Margarien ihmetteli 
seuratessaan lasten juoksentelua. Ja kuinkahan 
monet koevastaukset Natti oli opiskellut laittomasti 
tulostetuista lisäkirjoista, jotka olivat nyt menneet 
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poltettavaksi? Lisäkirjat olivat lähinnä rikkaiden 
harrastus.

Natti näytti vähän yksinäiseltä. Hänen 
kavereilleenkin täytyi olla selvää, mitä oli tapahtunut. 
Nyt pojalla oli samanlaiset reikiintyvät rääsyt kuin 
luokan suurella massalla. Köyhälistö käytti samoja 
kertakäyttöön tarkoitettuja halpisvaatteita päivästä 
toiseen. Parsivat ratkeavia saumoja jos parsivat, eivätkä 
välittäneet haalistuvista väreistä.

Vaikuttiko Natin vanha kaveripiiri, kaupungin 
kerman jälkikasvu, nykyään vaivautuneelta Natin 
läsnäolosta?

Katsottuaan poikaa ajatuksissaan opettaja näki, että 
Natin housut olivat revenneet täysin haaroista. Toiset 
lapset huomasivat sen, hihittivät ja osoittelivat tai 
välttelivät järkyttyneinä. Margarienia alkoi suututtaa 
lasten puolesta, myös Natin.

Kotona Margarien rojahti tuoliin ja henkäisi 
syvään. Hän ei hetkeen ajatellut mitään muuta 

kuin sitä lämmintä tunnetta, jonka kokee päästessään 
kotiin raskaan päivän jälkeen. Sitten hän alkoi selata 
näytöltä ruokalistaa: laiskan valinta, mutta tarjouksessa 
oli ainakin pari varsin herkullista ateriakaavaa. 
Jääkaapissa olikin tuskin mitään tuoreruoka-aineksia 
autenttista ruuanlaittoa varten. Niitä varten piti 
mennä nykyään kauas ostoksille. Margarien latasi 
kananmakuisen Eurasia Shopper -pihvikaavan sinisillä 
deluxe-pavuilla. 

Ananasmehukaava aidosta ananasjauheesta olisi 
ollut tarjouksessa, mutta Margarienin ananasjauhe 
oli loppu. Jauheen hinta oli kallistunut, koska 
Liittouma oli ottanut haltuunsa kauppakiistan 
seurauksena Aasian pääjauhetehtaan. Eurasia Shopper 
oli räjäyttänyt tehtaan, jotta sen teknologia ei joutuisi 
vääriin käsiin. Margarien valitsi siis esanssimehun.

Kone tulosti höyryävän annoksen muutamassa 
minuutissa.

“Mellakoissa kuollut tänään neljä”, 
uutistenlukuohjelma kertoi taustalla. “Santaman 
tulostinmassatehtaan työntekijöiden lakkouhkailu on 
tuomittu laajasti koko Tosi-Suomessa.”

Mitäpä yhdestä pirun palloverkosta, Margarien 
ajatteli, vaihtoi kanavaa, tulosti siiderin ja valmistautui 
tyhjentämään päänsä elokuvan parissa. 

Se olikin Natin vaatetus eikä palloverkko, joka 
hänen mieleensä palasi kummittelemaan vielä 

viimeiseksi ennen nukahtamista.
Seuraavan päivän Margarien näki Natin äidin, 

joka tuli selvittämään jotain rehtorin kanssa. Hän oli 
suunnilleen Margarienin kokoa, hieman lyhyempi ja 
leveämpi, ja kovasti Natin näköinen. Margarien pysäytti 
hänet.

“Toivoisin, että lapsilla olisi edes liikuntatunnilla 
ehjät vaatteet, jotta ne pysyisivät lasten päällä.»

“Katsotaan”, Natin äiti sanoi. “En pysty mihin 
tahansa.”

Margarien lisäsi: “Olen kuullut, että Santaman massa 
palkkaa myyntitöihin vaikka minkälaisella taustalla. 
Kyllä sillä palkalla saa ainakin lapselle jokapäiväiset 
vaatteet.”

Nainen tuijotti Margarienia. “Me olemme veloissa”, 
hän puuskahti. “Minun palkallani ei ole mitään 
merkitystä, se menee lyhennyksiin.”

Margarien aavisti, ettei ollut miettinyt tätä loppuun 
asti, mutta jatkoi sinnikkäästi Natin vuoksi. Hän 
ei halunnut hävitä jo toista väittelyä peräkkäin. 
“Mutta tuollaiset vaatteet on tarkoitettu yhden kerran 
käyttöön”, hän jatkoi mahdollisimman ystävälliseen 
sävyyn. “Niistä alkaa lähteä kaikenlaisia kemikaaleja, jos 
niitä ei heitä pois illalla. Eikö olisi jotain järjestelyä...»

Natin äiti ei näyttänyt löytävän enää sanoja, 
marssi vain paikalta kuin olisi joutunut Liittouman 
ryöväämäksi.

Margarienista tuntui ikävästi siltä kuin hän olisi 
juuri lyönyt lyötyä. No, kenelle muullekaan olisin voinut 
puhua asiasta? hän ajatteli. Ehkä Natti oppii vähitellen 
varomaan vaatteidensa kanssa. Muutkin köyhät lapset 
osaavat.

Kansainvälisissä uutisissa maailmalla oli parempia 
päiviä, ja oli pahempia päiviä. Silloin tällöin 

Allianssin ja Liittouman valtioiden johtajat vajosivat 
molemminpuolisissa uhitteluissa ja sanktioissa uuteen 
pisteeseen. Sieltä noustiin toisina päivinä yllättävien 
neuvottelusaavutusten muodossa.

Eräänä päivänä se tavallinen hälytys oli todellisen 
sodan alku. Margarien oli odottanut koulupäivän 
päättymistä innokkaasti jo toista tuntia. Oli pilvinen, 
ankea päivä, selvästi syksyn puolella. Kellertäviä lehtiä 
lenteli ulkona ja lapset poimivat niitä.

Viimeisen tunnin alussa iltapäivällä hälytys soi. 
Heidän istuessaan kellarissa ovi suljettuna räjähdykset 
ja tärinä alkoivat. Ensimmäinen kuurouttava pamahdus 
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sai heidät puristamaan kädet korvilleen ja lapset 
painautuivat opettajiinsa.

Margarien ei ollut koskaan kokenut maanjäristystä, 
mutta hän arveli, että tämä kävisi sellaisesta. Ei voinut 
tosin olla varma, olivatko heidän tuntemansa aallot 
ääntä vai räjähdysvoiman tutinaa. Margarien puristi 
silmänsä kiinni.

Kaiken loputtua hän katsoi ja otti kädet korviltaan 
ja näki, että kaikki oli vielä ehjää, sikäli kun 

hätävalaistuksessa näki. Sähköt olivat poikki.
Lattialla kyhjöttävät pelästyneet ihmiset alkoivat 
liikehtiä ja nousta. Margarien ja muutama muu 
katsoivat ympärilleen etsien keinoa selvittää, mitä 
ulkona oli tapahtunut. Kellarissa oli tulostin, jolla 
normaalisti oli yhteys verkkoon, mutta se ei tietenkään 
toiminut.

Margarien ja oppilaat ja opettajat kaivettiin ylös 
raunioista vähitellen, mutta he joutuivat odottamaan 
muutaman päivän. Sinä aikana he löysivät romun alta 
vanhan generaattorin ja saivat sen päivässä toimimaan. 
He käyttivät vesi- ja ruokavarastot vähiin ja alkoivat 
säännöstellä niitä. Sitten kuului koneiden ääntä, lopulta 
ovelta asti ihmisten ääniä, ja se avattiin. Moni purskahti 
itkuun. 

Moni vietiin sairaalaan. Margarien ei ollut yksi 
heistä. Hän kokeili puhelintaan, mutta se ei toiminut 
edelleenkään. Yhteyttä ei ollut mihinkään. Ei edes 
hätänumeroon, mikä oli huolestuttavaa.

“Onko Tosi-Suomi vielä... meidän?” rehtori kysyi.
Keltaisen liivinsä alla rääsyvaatteinen 

pelastustyöntekijä kohautti hartioitaan. “Kai niin 
voi sanoa. Jos maailma enää on kenenkään. Sota on 
kuitenkin jo käyty. Vihollisilta meni monia tärkeitä 
kaupunkeja. Niin meni meidänkin Allianssiltamme. Ja 
meiltä.»

Rehtorin ilme tiukkeni. “Mitä tapahtui?”
“Helsinki meni pommiin”, mies vastasi ja laski 

sormilla. “Tampere laskeumaan. Jyväskylä ja Turku 
- niistäkään ei paljon kuulu. Ydinaseilta ne ilmeisesti 
säästyivät. No, Santaman kunta on onnekkaimpia.”

“Onnekkaimpia?”
Pelastustyöntekijä nyökkäsi. «Tänne nakeltiin 

vain pieniä pommeja ja tuulet ovat olleet meille 
suotuisia. Kun tämä on keskisuuri teollisuuskaupunki, 
pahemminkin olisi voinut käydä.»

“Entä Eurooppa?”

“Se on vähän epäselvää. Tiedot tietysti ovat mitä 
sattuu ja vääriä huhuja liikkuu paljon, mutta jopa 
sellaiset epämääräiset tahot jotka yrittävät jatkaa 
vanhaa propagandaa kertovat, että tuho on suurta ja 
että kaikki on nyt rakennettava uusiksi. Maaseutu ja 
pienemmät kaupungit ovat todennäköisesti säästyneet 
suurkaupunkeja paremmin tuolla muuallakin. 
Lähipäivinä olisi vielä hyvä pysyä sisätiloissa, Euraasiasta 
voi kulkeutua säteilyä, mutta ei tänne varmaan enää voi 
levitä mitään mahdottoman pahaa.”

Margarien laahautui kotiin rääsyiksi muuttuneissa 
vaatteissaan paljain jaloin ja huomasi talonsa, 

ihme kyllä, olevan täysin ehjä. Rakennuksissa sen 
kummallakin puolilla oli pieniä reikiä. Ei mitään 
vakavaa.

Sähköt olivat poikki täälläkin, Margarien huomasi 
kotona. Margarienin niskakarvat nousivat pystyyn. 
Tulostin, tärkein elämän edellytys, ei toiminut. Ja 
vaikka hän saisi joltakin survivalistinaapurilta lainaksi 
kotigeneraattoria, mitä hän tekisi jos ei olisi nettiä? 
Kaikki kaavat olivat siellä ja vain siellä.

Vähän aikaa Margarien vain istui nääntyneenä 
sängyllään. Peitto haisi oudolle, se oli monia päiviä 

vanha ja oli alkanut maatua itsestään. Täkki oli sentään 
kestotuote. Miksi, oi miksi hän ei ollut hankkinut 
pelkkiä kestotuotteita? 

Se olisi ollut älytöntä, hän vastasi itselleen. Siihen olisi 
tarvittu kuukausien säästöt.

Jano ajoi Margarienin lopulta nousemaan, ja hän 
avasi vesihanan. Vettä ei tullut. Ihmeteltyään asiaa hän 
kaivoi mielestään muistikuvan, että sitäkin säädeltiin 
sähköisesti.

Jotain oli keksittävä. Ehkä jossain haettiin hätäruokaa. 
Hän teki jotain hyvin epätavallista. Hän meni naapurin 
ovelle. Ovikello ei toiminut, joten hän koputti.

Kukaan ei avannut. Hän odotti ja siirtyi seuraavan 
naapurin ovelle. Käytävän lattialle oli pudonnut 
laastia, ja laastipölyssä näkyi jalanjälkiä tälle ovelle. 
Nyt joku raotti oven. Lapsi, jonka silmänympärykset 
olivat punaiset. Hänen repaleinen paidankauluksensa 
oli märkä. Iloisen kissan kuva paidassa oli halkeillut 
suikaleiksi.

“Hei. Onko ketään muuta kotona?” Margarien kysyi.
«Äiti ja isä ovat kuolleet”, tyttö kuiskasi.
Hetkeen Margarien ei saanut sanottua siihen mitään. 
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Sitten yhtäkkiä hän tajusi olla huolissaan omista 
vanhemmistaan. Niin. Ja hänen veljensä oli hyvin 
mahdollisesti kuollut Tampereella. Miksei hän ollut 
ajatellut sitä aiemmin? Hänen täytyi olla enemmän 
sekaisin kuin hän oli käsittänyt.

Hän kumartui lohduttamaan tyttöä. “Ei hätää”, hän 
vakuutteli hieman huojuvalla äänellä. Outoa kyllä, 
hän sai itse lohtua omasta äänestään. Ehkä tyttökin, 
joka puristi häntä kovaa. “Tule minun mukaani. Me 
keksimme jotain. Hei, tunnetko ketään jolla olisi 
generaattori?”

Tyttö pudisti päätään, mutta lähti hänen 
mukaansa ja otti häntä kädestä. Margarien 
pääsi opettajamoodiinsa. Tämä olisi voinut 
olla luokkaretki... no, hieman nuoremmalle 
ekaluokkalaiselle. “Mikä sinun nimesi on? Oletko 
syönyt mitään? On tärkeää syödä.»

“Somera”, lapsi sanoi. “Oli meillä keksejä.»

He löysivät jonkun, joka tiesi, että ruokaa ja vettä 
jaettiin läheisellä aukiolla. Generaattori taas oli 

vaikeampi kysymys. Mutta joku tiesi jonkun, joka oli 
kuullut miehestä, jolla oli generaattori. Koputettuaan 
tarpeeksi monille oville sinnikäs Margarien sai lopulta 
kulkuohjeet. Sinne he lähtivät, hän ja Somera, koska 
ruuanjako oli tältä päivältä jo tehty. 

“Mutta se ei teitä auta”, kulkuohjeet antanut 
naapuri varoitti heitä. Margarien lähti kyselemättä 
enempää, koska generaattorihemmo asui melkein 
naapuritalossa. Somera halusi tulla mukaan eikä jäädä 
kotiin.

Perillä ovea raotti nuori, ujon näköinen mies, joka 
räpytteli silmiään ovenraossa, kurtisti otsaana ja näytti 
siltä kuin haluaisi sulkea oven. Hän oli yhtä resuisesti 
pukeutunut kuin kaikki muutkin. Mutta hänessä oli 
jotain opiskelijamaista. “Mitä asiaa?”

“Kuulimme, että sinulla on generaattori?” 
Margarien kysyi mahdollisimman kohteliaasti, 
laajentaen auktoriteettiaan takanaan seisovaan lapseen. 
Hänestä ei tuntunut kovin mukavalta ahdistella 
asukasta lisää.

Opiskelijapoika kouraisi lyhyttä otsatukkaansa ja 
huokaisi. “On. Mutta ei siitä ole apua, jos tulostamista 
ajattelitte”, hän sanoi.

Margarien puraisi huultaan. Häntä pitkään jäytänyt 
pelko taisi olla aiheellinen. “Me haluaisimme tulla 
katsomaan. Voisimmeko?”

Opiskelijapoika oli kahden vaiheilla, mutta huokaisi 
uudestaan ja sanoi: “Hyvä on. Mutta se on pienikin. Ei 
sillä tee juuri mitään.”

Tulostin oli päällä, virtaa riitti siihen mainiosti. 
Mutta se ei todella toiminut.

«Virhe - ei yhteyttä palvelimeen”, sanoi teksti.
“Ja kyllä. Minä ja lukemattomat muut ovat käyneet 

kaikki mahdolliset palvelimet ja varapalvelimet läpi. 
Mihinkään ei ole yhteyttä. Jotain isompaa täytyy olla 
tuhoutunut. Mutta siinä on yksi bugi. Olen saanut sen 
tulostamaan rajattomat määrät ilmaisia mustia sukkia. 
Jauhettakin on koneessa kuukausien, jollei vuosien 
tarpeiksi. Haluatteko sukat, kokoa 45? Kestävät pari 
päivää.»

Margarien huomasi nyt, että opiskelijapojan 
sukat olivat virheettömät, toisin kuin hänen muu 
vaatetuksensa. Margarien kohotti kulmiaan. Luultavasti 
tämä oli täysin laitonta. Toisaalta heiltä oli viety kaikki, 
ja oli hätätilanne. Ulkona oli kylmä. Someran jalat 
paleltuivat varmaan herkemmin kuin hänen itsensä. 

Margarien tuhahti lopulta omalle epäröinnilleen. 
Tuntui äkkiä siltä, että rahojen siirtely pankkitilien 
välillä ei voinut olla inhimillisiä elinolosuhteita 
tärkeämpää. “Voisin ottaa kaksi paria. Minulla on kyllä 
millä maksaa, se vain on–»

“Turhaa”, opiskelijapoika keskeytti. “Vanhaa 
maailmaa ei enää ole.” Hän katsoi Margarienia synkästi.

Margarien jäi mietteliääksi.
Koneesta kuului kilahdus, sukat olivat valmiit. 

Someran jalat olivat niin ohuet, että sukat piti solmia 
jotta ne pysyisivät ylhäällä. Margarien päätti säästää 
toisen parin tytölle sisäsukiksi ja tunki ne taskuunsa. Ei 
hän niitä niin tarvinnut.

“Ottakaa toisetkin parit”, opiskelijapoika sanoi ja 
painoi nappia uudestaan.

Aurinko oli laskenut, kun he tulivat kotitalolleen. 
Somera seurasi Margarienia tämän kotiin, mitään muuta 
inhimillistä vaihtoehtoa ei olisi ollut. Yksi naapuri 
tarjosi heille iltapalaa oma-aloitteisesti. Seurallinen 
illallinen sopi hyvin Margarienille. He jakoivat Someran 
loput keksit. Someralla oli hirveä jano. Hän oli sentään 
saanut vettä jostain, mutta se oli loppunut kesken. 
Onneksi ruoka-avun vettä oli riittävästi.

Seuraavana päivänä Margarien meni Someran kanssa 
itsekin jonottamaan ruoka-apua. Ja sitä seuraavana. 

Päivät kuluivat, ja hän kuuli naapureilta ja ruokajonosta 
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huhuja tapahtumista muualla Suomessa. Vieläkään ei 
tiedetty, kuka johti Tosi-Suomea, mutta oli ilmaantunut 
ainakin kaksi eri pääministeriä tai sellaiseksi itsensä 
julistanutta. Toinen oli Allianssin puolella, toinen 
Liittoutuman.

Kolmantena päivänä Margarien tapasi Hennahin. 
Nainen näytti valvoneelta. Hän kertoi jonottavansa 
joka päivä lääkkeitä Ronille. Ne tehtiin alkeellisella 
tavalla paikallisessa sairaalassa, jota sen haltuunsa 
ottaneet lääkärit ja hoitajat laajensivat lääketehtaaksi. 
Sodanjälkeinen paikallishallinto antoi luvan jaella 
ainakin lyhytaikaisia pillereitä, jotka tehtiin nopeasti 
pilaantuvin, kylmää kestämättömin aineksin. Monet 
näyttivät odottavan, että ennemmin tai myöhemmin 
yhteiskunta palautettaisiin takaisin vanhojen 
rakenteidensa ja sääntöjensä varaan – meni siihen sitten 
kaksi vuotta tai kymmenen. “Olisi pitänyt tulostaa 
kestopillereitä, vaikka hinta olisi ollut vähän kalliimpi”, 
Hennah mutisi. “Olisi vain pitänyt. Voisinpa palata 
päivään ennen sotaa. Mitä tulostaisinkaan velaksi...”

Jonottajia rekrytoitiin kaikkiin töihin kokkauksesta 
raunioiden raivaukseen. Margarien harkitsi auttavansa, 
mutta vilkaisi Someraa, joka roikkui hänen takkinsa 
riekaleissa. “Ehkä jonakin toisena päivänä”, hän vastasi 
rekrytoijalle.

Samana päivänä Margarien kuuli epämääräisen 
maininnan perheestä, jolla oli toimiva tulostin. Tästä 
kertovalla ihmisellä ja hänen vauvallaan oli ehjät 
vaatteet. Margarien ajatteli erityisesti Hennahia ja 
hänen poikaansa ja päätti seurata tätäkin huhua. Hän 
kysyi, missä perhe asui.

Someran nukelta oli katkennut käsi. Margarien 
teippasi sen kiinni. Somera itki sitä, että käsi ei enää 

liikkunut, ja halusi uuden nuken, koska tämä oli ollut 
hänellä jo syntymäpäivistä asti. Margarien kivahti, että 
ainakin se muistuttaisi vanhemmista joita hänellä ei 
enää ollut. 
Margarien jätti Someran naapuriin odottamaan ja lähti 
metsästämään tulostimen omistavaa perhettä. Somera 
jäi naapurin luo itkemään lohduttomasti.
Kävellessään kaupungilla Margarien katui ankaria 
sanojaan Someralle.

Matkasta tuli hankala romukasojen ja raunioiden 
keskellä. Välillä Margarienin oli helppo tunnistaa 
kaupunginosa ja kaikki näytti melkein siltä kuin 
mitään ei olisi tapahtunut, välillä koko maisema näytti 

muuttuneen siksi mitä normaalisti näkyi vain uutisissa 
sotaa käyvistä maista, ja hänen täytyi kiertää kortteleita. 
Mutta hän pääsi perille.

Margarien katseli paikkaa arvioiden. Talon 
ympärillä oli piha, jolla oli kunnon kasvihuone 

ja pidemmällä toinenkin rakennus. Robotteja kulki 
tallotulla nurmikolla rakennuksesta toiseen kuin 
muurahaisia. Ne käyttivät neljää jalkaa kävelemiseen ja 
loppuja ulokkeita tavaroiden kantamiseen.

„Eikä”, Margarien hengähti hämmästyneenä 
nähdessään Natin koulun liikuntaryhmästä 
käyskentelevän pihalla. Tämän täytyi olla pojan koti. 
Natti kääntyi katsomaan heitä. Sitten hänen ilmeensä 
muuttui pelästyneeksi ja hän juoksi sisälle.

Margarien varmisti talon numeron vielä kerran ja 
koputti oveen.

Natin isä avasi oven. Miehellä oli täysin ehjät vaatteet 
ja silmälasit, kun taas Margarienin paidoista ja housuista 
tuuli läpi. Hänellä oli samanlainen kasvojen muoto 
kuin Natilla, ja hän katseli Margarienia epäluuloisesti. 
Margarien ihmetteli, miten mies ei ollut vankilassa.

“Miten voin auttaa?”
“Olen kuullut, että sinä voit. Auttaa siis”, Margarien 

aloitti epävarmasti. Mutta hän oli valikoinut 
sanottavansa etukäteen. Hän kertoi lapsista. Somerasta, 
jonka vaatteet hajosivat, ja Ronista, jonka lääkkeet 
loppuivat.

Kuunneltuaan hänen asiansa tarkkaan loppuun asti 
Natin isä kysyi: “Olet se Natin liikunnanopettaja, etkö 
olekin? Puhuit vaimolleni pari viikkoa sitten.”

“Mm”, Margarien myönsi. Hänen poskiaan 
kuumotti, mutta oli vaikea keksiä, mitä sanoa.

“Enää ei haittaa olla tekemisissä rikollisten kanssa?”
“Maailma on muuttunut. Elämä on tärkeämpää. 

Enkä oikeastaan tiennyt, mistä puhuin”, Margarien 
onnistui myöntämään.

Natin isä nyökkäsi selvästi tyytyväisempänä. “Siinä 
tapauksessa voin auttaa. Olen muuten Herde. Tässä on 
kuitenkin yksi ehto.”

“No?”
“Tulet sisään katsomaan, miten homma toimii. Ettet 

voi ainakaan sanoa, ettet tiennyt.” Herde katsoi häntä 
silmälasiensa yli ja hymyili vaatimattomasti.

Herde vei Margarienin ensin suureen työhuoneeseen. 
Täällä tilan vei kaksi isoa tulostinta, jotka työskentelivät 
pysähtymättä. Robotit purkivat lastia ja syöttivät niille 
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jotakin.
«Älä mene niiden tielle tai ne voivat törmätä toisiinsa. 
Ne ovat yksinkertaisia teollisuusrobotteja.”
Margarienin mielikuva teollisuusroboteista oli varsin 
erilainen, mutta hän ei sanonut sitä.

“Minut päästettiin ulos työtä vastaan. Korjasin 
vankilan tulostimen.”

“Onko heillä yhteys verkkoon?”
“Ei tietenkään. Se kaadettiin sodassa ensimmäisenä, 

eikä se ollut helppo tehtävä. Mutta se oli niin hyvä 
hyökkäyskeino, että se oli vaivan arvoista. Kaikki 
Tosi-Suomen mahdolliset viestintäyhteydet pyrittiin 
tuhoamaan järjestelmällisesti ja siinä onnistuttiin 
hämmentävän hyvin.” Herde hymyili surullisesti. 
“Ehkä siitä silti seuraa vielä jotain hyvää, jos suurvallat 
ovat niin poissa pelistä kuin väitetään. Jos jo vankilan 
henkilökunta hyväksyy vapaan tulostamisen...” Hän 
katsoi Margarienia kuin odottaisi tämän jatkavan.

Mutta Margarienille kaikki oli liian nurinkurista. 
“Mitä oikein yrität... saavuttaa tällä?» hän kysyi.

Herde näytti ilahtuvan kysymyksestä. 
“Omavaraisuutta”, mies sanoi. “Voin tulostaa mitä 
vain. Tulostimen jauheet ja nesteet ne ovat rajalliset. 
Sitä nämä robotit enimmäkseen tekevät: keräävät 
materiaaleja. Vaikka ilman naapuriapua, niin 
sanoakseni, en olisi varmasti päässyt näinkään pitkälle. 
Kasvihuone meillä oli onneksi valmiina, mutta se on 
naurettavan pieni meille kaikille.”

“Keille kaikille?”
“Koko kaupungille. Haluan ruokkia ja vaatettaa 

teidät kaikki.”
Margarien hämmentyi.
“Se on tarpeellista. Mutta vaikeaa. Syksy tulee ja 

me tarvitsemme kasvihuoneita ja biomateriaaleja. Tai 
valtavan määrän uuneja ja generaattoreita. Harvalla 
on tarvittavaa lämpöuunia ruuan valmistukseen. 
Lämpö. Sekin on tärkeää. Me tarvitsemme voimalan. 
Ja me emme pärjää mitenkään pidemmän päälle 
ilman kaivosta ja tehdasta.” Hän katsoi Margarienia 
merkitsevästi.

“Kaupungissa on kaivos ja tehdas”, Margarien 
ajatteli ääneen. “Tai oli. Onko niitä enää?»

“On”, Herde sanoi. “Kaupungintalo on tuhottu 
perusteellisesti, mutta tehtaat jätetty. Teollisuus 
on katsottu ehkä hyödylliseksi miehittäjille.” Hän 
kohautti olkapäitään. “Mutta nyt tehtaat seisovat, 
enkä ihmettelisi vaikka niitä ryösteltäisiin käytön 

puutteessa. Niissä tehtävä materiaali on enemmänkin 
sitä, millä tehdään lisää koneita, jos kaavoja on. Ja 
minulla esimerkiksi on.”

«Missä kaikki miehittäjät ovat, ja koska ne tulevat 
tänne asti?” Margarien pohti. Hän oli vastahakoinen 
ajattelemaan sitä, mutta kun nyt tulevaisuudesta oli 
puhe, se oli tärkeä kysymys.

“Hyvässä lykyssä ne eivät koskaan tule”, Herde sanoi 
ja katsoi kaukaisuuteen. “Ihme, ettei koko maapallo 
mennyt elinkelvottomaksi siinä lyhyessä sodassa. Tai 
toivottavasti ei.”

“Onko sinulla omia viestikanaviasi, kun tiedät niin 
paljon?” Margarien kysyi varovasti.

Herde katsoi häneen ovelasti ja hymyili. “Me 
tietovarkaat nyt olemme ammattilaisia esteiden 
ylittämisessä ja yhteyksien muodostamisessa.”
Margarien hymyili takaisin. Niinpä tietysti.

Margarien toi Someralle uudet kestovaatteet 
ja uuden nuken – kestävää oli niin paljon 

kannattavampaa tehdä, että hän ei enää käsittänyt, miten 
he olivat pystyneet elämään päivästä toiseen pelkkää 
kertakäyttökulutusta ennen sotaa. Hennahille hän vei 
paketin Herden tulostamia kestopillereitä Ronia varten. 
Hennah oli epäluuloinen. Hän kysyi kysymistään, miten 
Margarien saattoi olla varma siitä, että pillerit olivat 
sitä mitä piti. Ettei Hennah vain myrkyttäisi poikaansa 
jollakin tuntemattomalla? Sitä paitsi niissä saattoi olla 
vaikka mitä epäilyttäviä säilöntäaineita, hän sanoi. 
Normaalistihan mikään ei säilynyt niin pitkiä aikoja.

“En usko, että Herde myrkyttäisi ketään”, Margarien 
vakuutteli. “Hän haluaa todistaa ihmisille, että on 
hyvällä asialla.”

“Ei. En suostu käyttämään niitä”, Hennah sanoi 
lopulta. “Vie pois.”

Margarien otti hänen kätensä ja iski pillerit siihen 
väkisin. “Ota ne kuitenkin. Ihan varmuuden varalle, jos 
muuta lääkettä ei ole. Ne säilyvät puoli vuotta.”

Hennah pisti purkin taskuunsa ja mulkoili häntä. 
„Tiedän kyllä Herde Lahometsän. Margarien, sinä et 
jotenkin vaikuta omalta itseltäsi. Muista ainakin varoa. 
Kriminaalilla on kriminaalin ajatuksenjuoksu. Mitä 
annoit hänelle palkkioksi?”

“Ei hän halunnut mitään”, Margarien valehteli. Hän 
tiesi muuttuneensa, mutta Hennahkin oli muuttunut 
- Hennah näytti sulkeutuneen muutoksille ja oli 
hirttäytymässä  vanhaan maailmaan.
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Margarien oli nyt ymmärtänyt, että se vanha 
maailma oli kuollut. Hän ei halunnut kertoa, että oli 
lupautunut auttamaan kriminaalia.

Santaman tulostinmassatehdas oli aidan takaa 
katsoen autio ja pimeä. Se näytti melko 

koskemattomalta. Korkea piikkilanka-aita ei 
haitannut: valtaajat löysivät leveän portin, jonka lukko 
saatiin auki tähän soveltuvalla leikkurilla. 

Seistessään kaupunkilaisten joukossa – 
tuntemattomien mutta tuttavallisten valtaajien, joilla 
oli käsissään Herden tulostamia sorkkarautoja ja muita 
työkaluja – Margarien tunsi innostuksen valtaavan 
mielensä. Somera oli hänen kanssaan oma pikku 
teräsviila taskussaan. Tyttö valitti, että ulkona oli vielä 
kylmempää kuin kotona.

«Älä välitä siitä”, Margarien sanoi ja taputti 
Someran rasvatukkaista päätä. «Tämän jälkeen saadaan 
generaattoreita kaikille. Tulee lämmintä sisällekin... 
tästä alkaa kokonaan uudenlainen aika Santamaan.”

He kiersivät tehtaan etupuolelle. Tehtaan ovi näytti 
järeältä, ja korttilaite seinässä oli pimeänä. Kukaan 
ei ollut ehkä avannut ovea sen jälkeen kun kaikki 
olivat siirtyneet sisältä pommisuojiin sodan alussa. 
Ovea vartioi kuitenkin kaksi sotilasta, jotka näyttivät 
pelästyneiltä nähdessään valtaajajoukon ja puristivat 
kivääreitään. Toisen vapaa käsi hamusi puhelinta.

„Hei sinä siinä, pudotapa se”, Herde sanoi isällisesti. 
“Me tulimme tänne vain ottamaan tämän tehtaan 
kaupunkilaisten käyttöön, ei mitään syytä soittaa toisia 
paikalle.”

“Emme voi antaa teidän tuhota laillista järjestystä”, 
sanoi se, jolla oli puhelin kädessä.  Hän näytti melkein 
säälittävän yksinäiseltä, mutta kiväärien uhka teki 
tilanteesta jännittyneen.

“Haluatteko jatkaa sotimista, jotta kaikki saisivat 
vähitellen nälkiintyä? Sivilisaatio ei pysy enää yllä 
vanhalla järjestyksellä. Me tuhoamme loputkin 
maailmastamme, jollemme ota ruuantuotantoa 
takaisin hallintaamme.”

“Ei meillä ole muutakaan jäljellä!»
Herde pudisti päätään ja näytti itsepäiseltä. “Te ette 

voi ampua meitä kaikkia. Meitä on liikaa.”
Kuului napsaus, kun puhelinta pitelevä vartija 

käänsi virran aseeseensa ja nosti sen kärjen heitä kohti. 
Hän ei näyttänyt yhtään vähemmän itsepäiseltä kuin 
Herde.

Hetken oli hiljaista. Maailma tuntui pysähtyneen. 
Margarien tuijotti miestä ja asetta.

Hän tunsi Someran käden tarttuvan omaansa ja 
kuuli pienen äänen sanovan jotain pelästynyttä, ja hän 
havahtui. 

Kehtaakin osoittaa aseellaan lasta! Suuttumus 
kuohahti Margarienissa. Silloin hän löysi sanansa, ja 
ne tulivat ulos yllättävän viileällä, järkeilevällä äänellä. 
“Kuulkaas nyt. Ettekö tekin halua vain, että kaikki 
kääntyisi paremmaksi?” 

Vartijat käänsivät huomionsa häneen Herdestä.
“Ajatelkaa, mitä te olette tekemässä. Miksi 

puolustatte tätä... tätä yhteiskunnan parodiaa, jossa 
elämä on aina askeleen päässä tuhosta?” Margarien 
jatkoi ja osoitti Someraa. “Miksi kaikkien pitää palella 
ja nälkiintyä nyt vain, koska kaavoja ei voi ostaa? Se 
oli ehkä välttämätöntä vanhassa maailmassa taloudelle 
ja kilpailukyvylle. Mutta se oli tuhoisaa.” Se ehkä 
aiheutti koko maailmansodan, hän ajatteli ensimmäistä 
kertaa. “Se on tuhoisaa. Ja tarpeetonta. Maailman 
talousverkosto on nyt hajonnut alkutekijöihinsä. 
Emmekö voisi siirtyä eteenpäin hengissäselviämiseen 
ja elämän ylläpitämiseen ennen kuin resurssit loppuvat 
maailmasta ja tapamme itsemme näin? Kaikki voidaan 
rakentaa uudestaan paremmaksi. Jos niin halutaan, 
tämän tehtaan avulla voidaan tehdä todella kestäviä 
vaatteita koko Santamalle. Ja ruokaa. Ja kestolääkkeitä.»

Vartija jolla ei ollut puhelinta laski äkkiä aseensa. “Te 
olette oikeassa. Tämä homma on täyttä teeskentelyä.» 
Hän oli hiljaa hetken, katsoi vuorotellen yllättynyttä 
toista vartijaa ja valtaajia ja näytti tuskastuneelta. 

“Olkoon. Minä liityn teihin”, hän sanoi. “Sori”, hän 
sanoi työtoverilleen ja käveli Herden joukkoon.

Puhelinta pitävä vartija tuijotti kollegaansa. “Oletko 
tosissasi?”

“Olen katsonut kaiken hajoamista silmissä jo 
tarpeeksi monta päivää. En halua olla enää vastuussa 
tästä. Se on liikaa. Etkö muista, mitä kerroin isotädistä?»

“Niinkö yhdentekevä laillinen yhteiskunta muka 
on? Tämä ei jää tähän. Ei todellakaan jää. Tästä on 
seurauksia. Vaikka te ottaisitte tehtaan käyttöönne 
nyt, aivan varmasti jostain tulee vielä lain edustajia 
palauttamaan järjestyksen tähän kaupunkiin vaikka 
aseilla.”

Puolta vaihtanut vartija nosti aseensa entistä 
työtoveriaan kohti. “Laske nuo maahan.”

Toinen vartija ei sanonut enää mitään. Hän seisoi 
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paikoillaan ja näytti miettivän vaihtoehtojaan. Sitten 
hän laski aseensa, sammutti siitä virran ja laski sen ja 
puhelimen maahan. Hän käveli ulos portista mulkoillen 
entistä työtoveriaan.
Valtaajien joukosta kuului hurraahuutoja. Ehkäpä he 
todella joutuisivat myöhemmin vaikeuksiin, Margarien 
epäili. Häntä ei kuitenkaan huolettanut liikaa: se aika ei 
ollut nyt. Tehtaan ovi väännettiin auki Herden johdolla.
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