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Sisällys

Usvan miekka- ja magianumerossa esitellään valikoi-
ma perinteitä kunnioittavia fantasianovelleja, joissa 
riittää uhoa, taikuutta, vaarallisia naisia ja seikkailuja.

Tuomas Salorannan Vhalkiirin tytär  kumartaa 
kohteliaasti amatsoni- ja valkyrialegendojen 
suuntaan. Jokaiselle nuorukaiselle on koettelemus 
tavata tuleva anoppi, mutta tämän tarinan nuori 
mies tietää pelin hengen alusta lähtien: Vhalkiirin 
naisten kanssa voi taitamaton päästä hengestään.

Piia Tirrosen Kivien koulussa orpotytöt valmentau-
tuvat ankarassa kurissa velhon elämään. Epäonnistu-
minen tai tapojen kyseenalaistaminen merkitsee kuo-
lemaa. Yksi tytöistä nousee kapinoimaan kasvattajien 
tahtoa vastaan, mutta millaisen hinnan hän joutuu 
siitä maksamaan?

Voivatko yliopistomaailma ja miekka&magia 
kohdata toisensa? Kyllä ainakin Marko Hautalan 
Pyövelin paradigmassa, joka on humoristinen sukellus 
tylsistyneen yliopistotyöläisen sielunmaisemaan, ja 
eritoten sen pimeämpään puoleen.

Petri Laineen Musta veri puhuu kertoo suuresta 
taistelusta pahan näkökulmasta. Demoni Elden, hä-

nen kuningattarensa Cleantha ja tyttärensä Anora ovat 
tiukkojen valintojen edessä, ennen kuin hyvä ja paha 
ovat selvittäneet lopullisesti välinsä.

Mike Pohjolan Farared Finnen saaga mukailee 
viikinkilegendoja ja kertoo meille oman versionsa 
vanhan uskonnon ja Kiesukseen uskovien välienselvit-
telystä. Vauhtia riittää ja säilää ei säästellä, kun soturit 
taistelevat kunniansa puolesta.

Raimo Virtasen Aikaan sinikellojen kuvaama futu-
ristis-fantastinen maailma on pelottavalla tavalla tuttu, 
ja samaan aikaan hyvin vieras. Tieto tuo mukanaan 
valtaa, mutta herättää myös kohtalokasta kateutta.

Jussi Katajalan Käärme leijonan varjossa ammentaa 
vaikutteita Kuningas Arthurin legendasta. Vuosia Art-
hurin kuoleman jälkeen nuorukainen nimeltä Owen 
saa tehtävän: hänen on pelastettava kuningaskunta ja 
tehtävä urotekoja, jotta vallananastaja saadaan syöstyä 
pois valtaistuimelta. Kaikki ei ole kuitenkaan sitä mil-
tä näyttää.

Numeron kotimaisina kuvittajina ovat Tuuli Hypén 
ja Juha Veltti.



USVA 3/20083    

Pääkirjoitus

Fantasiakirjallisuudelle on Suomessa juuri nyt tilausta: 
se on muutamassa vuodessa kavunnut näyttävästi isojen 
kustantamoiden julkaisulistalle. Fantasiaa on toki kirjoi-
tettu pitkään lasten- ja nuortenkirjapuolella, mutta vähi-
tellen kustantajat uskaltavat antaa fantasialle tilaa aikuis-
ten puolelta. Mikä on erittäin hyvä: on eri kohderyhmän 
asia lukea onnellisesti päättyvää perinteistä orpopojasta 
kuninkaaksi -tarinaa kuin raadollista ja realistista kuvaus-
ta taisteluista ja magiasta.

Moni spekulatiivisesta kirjoittamisesta kiinnostunut 
aloittaa kirjoittamisharrastuksensa fantasiasta, usein 
perinteisestä Tolkien-henkisestä meiningistä, jossa on 
velhoja, taistelijoita, kääpiötä ja haltioita. Esikuvana voi 
tosin Tolkienin sijaan olla modernimmat versiot samasta 
teemasta: David Eddingsin ja Robert Jordanin tuotanto, 
sekä Dragonlance tai Forgotten Realms -pelimaailmoihin 
sijoittuvat tarinat. Peruskaavan mukaisesti hyvä ja paha 
ovat selkeästi napit vastakkaisin, päähenkilö on usein 
tarinan alussa nuori ja kokematon, mutta muuttuu tari-
nan edetessä voimakkaaksi ja itsevarmaksi. Motivaatiota 
etsitään usein päähenkilön perheelle tai suvulle tapahtu-
valla pahalla, ennustuksiltakaan ei voi välttyä. Kuulostaa 
kliseiseltä, mutta toisaalta fantasiaan kuuluu tietty mah-
tipohtisuus, romanttisuus ja satumaisuus. Tutuista ainek-
sista voi aina saada aikaiseksi laadukasta ja viihdyttävää 
fantasiaa.

Se, että fantasiaa kirjoitetaan erityisesti kirjoittajauran 
alussa, tarkoittaa usein myös sitä, että tekemisen taito 
ei ole vielä hioutunut huippuunsa. Kirjoittajat usein 
siirtyvät ”aikuistuttuaan” fantasiasta muunlaisen kirjalli-
suuden pariin, vaikka heillä voisi olla annettavaa, uusia 
näkökulmia ja huolellisesti mietyttyjä tarinoita juuri fan-
tasiakirjallisuudelle.

*

Jos fantastisen tarinan yrittää pukea novellimuotoon, 
se helposti asettuu liian pieneen tilaan. Varsinaisen 
novellin ulkopuolelle jää valtava määrä informaatiota, 
jota tarvittaisiin tapahtumien ja hahmojen toiminnan 
ymmärtämiseksi. On vaikea tiivistää, kun täytyisi kyetä 
luomaan kokonainen uusi maailma omine sääntöineen. 
Ehkä siksi kokonaan toiseen todellisuuteen sijoittuva 
fantasia yleensä taipuukin romaaniksi, ja napakoita 
novelleja kirjoitetaan ja julkaistaan alan lehdissä vähem-
män. 

Olikin haaste koota lehti, jossa on perinteisiä, viih-
dyttäviä, laadukkaita fantasianovelleja, jotka sekoittavat 
sopivassa suhteessa tuttuja kliseitä ja jotakin ominta-
keista. Tavoitteena oli saada joukkoon taistelu-uhoa 
sekä velhoutta, ja kaikenlaiset stereotypiatkin olivat 
sallittuja. Itselläni oli mielessä esikuvina ja tunnelman-
luojina Michael Moorcockin Elric Melnibonélainen, 
Robert E Howardin Conan, Friz Leiberin Fafhrd and 
the Gray Mouser ja Jack Vancen Iltaruskon maan tarinat.  

Lehteen tarjottiin noin parikymmentä tekstiä, mikä 
oli yllättävän vähän suhteessa siihen, miten yleiseltä 
juuri fantasian kirjoittaminen tuntuu esimerkiksi netin 
foorumeilla ja kirjoituskursseilla. Miekan ja magian 
perinteiseen kuvastoon kuuluvat väkivalta, seksi ja 
rasismi. Usvan seitsemässä novellissa ollaan jo huomat-
tavasti modernimmassa näkökulmassa: seksin osuus on 
vähäistä, ja väkivalta on melko siistiä. 

Tarjotut tekstit ammensivat kiitettävästi vaikutteita 
olemassa olevista kulttuureista ja mytologioista, kuten 
esimerkiksi Pohjolasta ja viikinkiajasta, ja siksi mukana 
onkin kaksi selkeästi pohjoisiin maisemiin sijoittuvaa 
tarinaa.

Hauska tekstejä yhdistävä piirre on hiukset, jotka 
hulmuavat eri värisinä, mutta aina yhtä viettelevinä. 
Toimittajan spekulatiivisessa lokikirjassa pohdittiinkin 
kesällä, olisiko peräti tilausta kaljufantasialle, tai reaa-
likaljufantasialle. Nähtäväksi jää, milloin joku uskaltaa 
tarttua tähän uuteen lajityyppiin ja tehdä sillä läpimur-
to.

 

Anne Leinonen
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Vhalkiirin tytär
Tuomas Saloranta 

Oli sydänyön hetki. Ympärilläni vallitseva 
pimeys oli täynnä öisen ikimetsän salape-
räisiä ääniä, mutta minä en pelännyt. Meil-

le metsäheimojen miehille metsä ja pimeys merkitsevät 
piilopaikkaa, turvaa vihollisten katseilta. Vaaraa sen 
sijaan tiesivät edessä häämöttävä aukea maasto ja siellä 
loistavat valot, asutuksen tunnusmerkit, jotka kertoivat 
Vhalkiirin suurtalon läheisyydestä.

Seisahduin metsänlaitaan odottamaan merkkiä, 
jonka olin toverieni kanssa sopinut. Jossain kaukana 
huhuili pöllö; isäni oli kertonut sen tarkoittavan, että 
yön henget olisivat suopeita minulle, ja toivoin hänen 
olevan oikeassa. Vaikka heimot kunnioittavatkin sivis-
tyneiden maiden kauppiaiden tuomia uusia jumalia 
ja uhraavat temppeleille, meidän sukumme ei monen 
muun tavoin ollut hylännyt henkiä ja esi-isiä, ja tällä 
hetkellä olin siitä tyytyväinen sillä tiesin tässä uhkayri-
tyksessä tarvitsevani jokaisen myötämielisen voiman 
avukseni. Hyväilin kaulallani roikkuvaa amulettia, kui-
vettunutta luuta, jonka sanottiin kuuluneen jollekin 
sukumme suurelle soturille, ja pyysin tämän ammoin 
kuolleen mahtimiehen voimaa avukseni koitoksessa, 
joka minua odotti.

Mieleeni palasivat isäni sanat, kun hän oli saattanut 
minua tälle matkalleni. Ensin hän vannotti minua lu-
paamaan lapsivuoteeseen kuolleen äitini nimeen, että 
palaisin, jos en vaimon kanssa niin ainakin elossa. Sen 
jälkeen hän yritti vielä kerran puhua minulle järkeä, 
ja manasi sitä Kaaoksen herran oikkua tai Veijarien 
ruhtinaan metkua, joka oli saanut hänen vanhimman 
poikansa rakastumaan Vhalkiirin tyttäreen.

Tiesin miten isäni oli aikanaan löytänyt äitini, enkä 
kiellä etteikö sama ajatus olisi houkuttanut minuakin. 
Talollisten tyttäret olivat helppoja morsiamia metsähei-
mojen miehelle, heidät saattoi poimia pellonlaidasta tai 
metsäniityltä kuin karhunvatukan, ja kun oli heimojen 
lain vaatiman kuherruskuukauden ajan pakoillut mor-
siamen isää ja veljiä, saattoi palata taloon oikeutettuna 
aviomiehenä. Niin isänikin oli tehnyt, hän oli saanut 
oman mökin ja peltotilkun ja muutaman sarvipään, 

ja vanhan isännän kuoltua hän oli häätänyt muut pe-
rilliset ja noussut isännän paikalle. Vanhaa isäntää tuli 
aina kunnioittaa, mutta tämän kuoltua talo ja tilukset 
kuuluivat perillisistä vahvimmalle – niin sanoo heimo-
jen laki, eikä kukaan talollisen poika rohjennut haastaa 
isääni hänen nuoruutensa voiman päivinä.

Vhalkiirin suurtalot olivat kuitenkin toista. Jos on-
nistui kaappaamaan Vhalkiirin tyttären vaimokseen, 
saavutti suuremman varallisuuden ja yltäkylläisyyden 
kuin kukaan talollinen voisi koskaan haaveilla, mutta 
sitä ennen oli selvittävä monista vaaroista, eikä näistä 
vähäisin suinkaan ollut morsiamen äiti.

Kirkas tulipallo leimahti taivaanrannassa, kohosi 
edessäni häämöttävän paaluvarustuksen ylitse ja puto-
si jonkin vähäisemmän ulkorakennuksen olkikatolle. 
Sitä seurasi toinen, sitten kolmas, ja pian kokonainen 
palavien nuolten sade ropisi kattojen ylle. Hyökkäys ei 
suinkaan jäänyt huomaamatta. Varustuksen sisäpuolel-
ta alkoi kuulua yllättyneitä ja vihaisia huutoja, kuulin 
lymypaikkaani asti kirkkaana ja syvänä kaikuvan naisen 
äänen, joka komensi miehet kantamaan vettä ja taltut-
tamaan tulipaloa, ja toisella puolen varustusta raskaat 
portit avattiin kun joukko keihäin ja kirvein aseistautu-
neita, paksuihin turkiksiin ja rautakypäriin sonnustau-
tuneita sotureita lähti takaa-ajoon.

Tiesin hetkeni tulleen ja ryntäsin juoksuun kohti 
varustusta. Toverini, joita todellisuudessa oli vain kolme, 
olivat suorittaneet tehtävänsä, ja nyt heidän pitäisi enää 
välttää takaa-ajajat. Se ei ollut suurikaan haaste metsä-
heimojen miehille, he kiipeäisivät ketterästi ikihonkien 
runkoja pitkin ja katoaisivat öiseen metsään kuin aaveet, 
jättäen Vhalkiirin miehet harhailemaan pimeässä. Toi-
voin etteivät he sentään innostuisi verottamaan takaa-
ajajien joukkoa jousillaan, sillä kosioretkeni onnistuttua 
näistä miehistä tulisi palvelijoitani, enkä toki tahtonut 
vähentää heidän päälukuaan. Samasta syystä olin neuvo-
nut tovereitani varovaisuuteen tulinuolien kanssa ja käs-
kenyt heidän ampua vain uloimpia ja vähäarvoisimpia 
rakennuksia. Olisi ollut melkoinen Veijarien ruhtinaan 
metku, jos olisin saanut kuherruskuukaudeltani palata 
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poltetun suurtalon isännäksi.
Lukemattomilla metsästysretkillä kouliintuneet 

jalkani kuljettivat minut aukean poikki yötuulen 
lailla, nopeasti ja äänettömästi. Olin jo valmiiksi ot-
tanut vyöltäni metallikoukut, joita käytettiin puissa 
kiipeilemiseen. Isäni oli ehkä talolliseksi päästyään 
laiskistunut, mutta poikansa hän oli silti opettanut 
metsäheimojen tavoille. Tarpeeksi lähelle päästyäni 
loikkasin paaluvarustusta vasten, koukkuni pureutui-
vat puuhun ja kiipesin ketterästi varustuksen harjalle. 
Yhdellä ponnistuksella kiepautin itseni teroitettu-
jen paalujen yli, roikuin hetken harjalla pysäyttäen 
vauhtini ja pudottauduin sitten jaloilleni varustuksen 
sisäpuolelle. Uskoin vaimean tömähdyksen hukkuvan 
tulipalon aiheuttamaan hälinään, ja olihan kaikki väki 
joka tapauksessa varustuksen toisella laidalla sammut-
tamassa tulipaloa.

Kaikki paitsi yksi – huomasin nimittäin äkkiä 
seisovani vastatusten ällistyneen Vhalkiirin miehen 
kanssa.

Epäröintiin ei ollut aikaa, ja silmänräpäyksessä 
ymmärsin, etten ehtisi vetää miekkaa vyöltäni ennen 
kuin mies huutaisi apua tai käyttäisi keihästään. Olin 
yhdellä loikalla hänen luonaan, survaisin metallikou-
kun hänen kaulaansa ja väänsin. Keihäs kirposi hänen 
kädestään, hän yritti huutaa mutta kurkusta purkautui 
vain korinaa. Iskin toisenkin koukun miehen kaulaan, 
pakotin hänet polvilleen ja jatkoin vääntämistä, tukeh-
dutin hänet teräksellä ja hänen omalla verellään. Koko 
verityön ajan katsoin häntä silmiin, ja kun ne viimein 
lasittuivat ja keho valahti veltoksi, riuhtaisin koukut irti 
ja pyyhkäisin ne miehen paksuihin turkisliiveihin. Sitten 
raahasin ruumiin nopeasti lähimmän ulkorakennuksen 
taakse. Vilkuilin ympärilleni ja kuuntelin tarkkaan, mut-
ta tekoni näytti jääneen huomaamatta. Kiinnitin koukut 
vyölleni, tartuin uskollisen miekkani hirvennahalla pääl-
lystettyyn kahvaan ja lähdin terä paljastettuna hiipimään 
ulkorakennuksen ja palvelusväen tuvan kulmalta toiselle.

Edetessäni varjojen suojissa tunsin, kuinka tulipalon 
kuumuus alkoi väreillä ilmassa. Kurkistin kulman taakse 
ja näin suuren aukion, jolle liekkien loimotus heitti le-
vottomia varjoja. Toisella puolella häämötti loistokkain 
puuleikkauksin koristeltu valtava päärakennus, määrän-
pääni. Aukion keskellä seisoi kaivo, jonka luota miehet 
ja palvelusväen naiset olivat muodostaneet ämpäriketjun 
palavien ulkorakennusten luo. Vauriot eivät näyttäneet 

pahoilta ja arvelin tulenhenkien pian talttuvan, mutta 
sitä ennen minä ehtisin suorittaa työni. Naista, jonka 
komentavan äänen olin metsänlaitaan kuullut, ei enää 
näkynyt. Varmaankin hän oli todennut työn sujuvan ja 
palannut päärakennukseen odottamaan – niin, odotta-
maan minua. 

Kuiskasin viimeisen rukouksen Veijarien ruhtinaalle, 
onhan hän kaikkien sulhojen ja salattujen rakastavais-
ten ylin suojelija, ja sukelsin takaisin varjoihin. Kiersin 
aukion suojaisia seinänvierustoja pitkin ja olin pian 
päärakennuksen takaseinustalla. Etsin lähimmän sivuo-
ven, raotin sitä miekkani kärjellä ja, nähtyäni että oven 
takana oli pimeää ja hiljaista, astuin sisään. Suljin oven 
varovasti perässäni, kuulostelin talon ääniä ja pidin 
miekkani valmiina. Tie morsiameni kammioon näytti 
olevan avoin, palvelusväki ja vartijat olivat varmaankin 
ulkona sammutustöissä, mutta tiesin että minua odot-
taisi vielä kaikkein suurin haaste ennen kuin saavuttai-
sin tavoittelemani onnen.
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Sydämeni oli löytänyt valittunsa, kun olin isäni 
mukana kauppamatkalla tässä Vhalkiirin suur-
talossa. Tuolloin olin vielä pahainen poikanen, 

ja vaikka jo olinkin kasvanut miehen mittoihin, olin 
vasta oppimassa miehen tavoille. Isäni talo oli pitkälti 
omavarainen, kuten myös Vhalkiirin suurtalot, mutta 
kävimme jonkin verran vaihtokauppaa turkiksilla. 
Me metsäheimojen miehet kykenimme hankkimaan 
sellaisten eläinten nahkoja, joita kömpelöt Vhalkiirin 
metsästäjät eivät saaneet kiinni, ja vaihdoimme ne 
kaukomaiden ihmeisiin, joita Vhalkiirin suurtalot puo-
lestaan saivat sivistyneiden maiden kauppiailta. Joskus 
saimme jopa hopeakolikoita. Ei niillä ollut paljonkaan 
käyttöä heimojen alueella, mutta hopea oli merkki va-
rallisuudesta ja talolliset kantoivat raskaita kukkaroita 
vyöllään, vaikkeivät rahalla mitään tehneetkään.

Se oli ensimmäinen vierailuni Vhalkiirin suurta-
loon. Satuimme paikalle erityisenä iltana, sillä vieraina 
oli myös muutamia lihavia kauppiaita karavaaneineen. 
He tulivat kaukaa, kenties jostakin rannikon suur-
kaupungista, ja isäni hymyili hiljaa tietäessään mikä 
meitä odottaisi. Vieraiden kansojen kauppiaat olivat 
aina miehiä, ja vaikka Vhalkiirin tavat olivatkin mo-
nien tiedossa, aina oli joukossa niitä jotka yllättyivät 
joutuessaan tekemään kauppoja naisten kanssa. Pää-
töksenteosta niin taistelussa, neuvotteluissa kuin kau-
pankäynnissäkin huolehtivat Vhalkiirin suurtaloissa 
naiset, ja tämä aiheutti sivistyneiden maiden miehissä 
naureskelua ja väheksyntää. Siksi uusille kauppakump-
paneille järjestettiin aina erityinen näytös, joka sai hy-
myt nopeasti hyytymään.

Suurtalon pääaukiolle oli kannettu suuria pöytiä, 
jotka notkuivat herkkuja – korikaupalla uunituoretta 
leipää, valtavia juustotahkoja, vartaassa paistettuja met-
sälintuja ja kokonaisia härkiä ja porsaita, unohtamatta 
kuohuvia olut- ja simakannuja. Pöytien keskelle oli 
raivattu aukea tila, joka oli ympäröity piikkipensas-
tosta rakennetulla matalalla aidalla. Aidan ympärillä 
seisoivat soihtuja ja kirveitä kantavat tuimat vartijat, ja 
keskellä istui neljä resuisiin vaatteisiin puettua ja rauta-
ketjuin kahlittua miestä. 

Minä ja isäni olimme saaneet kunniapaikan suur-
talon isännän pöydästä. Vierellämme istuivat sivisty-
neiden maiden kauppiaat, parrakkaat ja pöhöttyneet 
miehet, joiden kasvoista ja kehosta paistoi sivistyksen 
mukanaan tuoma veltostuttava rappio. He olivat peit-

täneet itsensä kultakoruin ja jalokivin ja verhoutuneet 
kalliisiin kankaisiin, joiden antoivat välinpitämättömästi 
tahriintua olutvaahtoon, kastikkeeseen ja ruoantähtei-
siin. Silloin tällöin he yrittivät jo hieman olutpöhnäs-
tään sammaltaen avata neuvotteluja suurtalon isännän 
kanssa, mutta tämä suostui puhumaan vain ylimalkaisis-
ta asioista.

”Minä en ymmärrä”, isäntä sanoi isälleni, vaikka 
sanat varmasti oli osoitettu myös kauppiaille, ”miksi te 
vangitsette naisenne keittotulille ja lapsivuoteeseen tai 
parhaimmillaankin tornikammioiden joutilaisuuteen. 
Minkä voimavaran te siinä menetättekään, minkä ver-
rattoman yhdistelmän kylmää järkeä ja taistelutahtoa! 
Jos kaikki heimojen naiset saisivat saman vapauden kuin 
Vhalkiirin naiset, meillä olisi käsissämme voima, jonka 
edessä jopa Suurkuningas olisi polvillaan!”

”Vhalkiirin naiset synnyttävät harvoin”, isäni sanoi 
puolustellen. ”Jos kaikki heimojen naiset olisivat kuin 
he, ei pian olisi heimoja lainkaan.”

”Missä nämä ihmeelliset naiset sitten ovat?” kysyi 
yksi kauppiaista, ja päästi perään kumean röyhtäisyn. 
”Kaikki, joiden olen nähnyt täällä kantavan asetta, ovat 
miehiä, eikä yhtäkään naista istu myöskään pöydässäm-
me.”

”On totta mitä sanot”, isäntä sanoi hieman surul-
lisena isälleni, ja kääntyi sitten kauppiaan puoleen. 
”Vhalkiirin naiset aloittavat synnyttämisen myöhään ja 
lopettavat heti saatuaan tyttären. Siksi näette ympäril-
länne vain miehiä, poikia Vhalkiirilla on paljon mutta 
jokainen tytär on äitinsä kallein aarre.”

”Te siis sittenkin piilottelette naisianne tornikam-
mioiden joutilaisuudessa”, kauppias sanoi ja rämähti 
nauramaan. Isäntä hymyili hänelle ovelasti, ja näin myös 
isäni hymyilevän.

”Eipä aivan niinkään”, isäntä sanoi. ”Odottakaahan 
vain…”

Aukio hiljeni äkisti, musikantit laskivat soittimensa 
ja palvelusväki vetäytyi syrjään. Myös karavaanien pal-
velijat, jotka olivat mässäilemään ja juopottelemaan in-
nostuttuaan alkaneet laulaa omien kaukaisten kaupun-
kiensa juomalauluja, komennettiin hiljaisiksi. Vartijat 
menivät kahlittujen miesten luo, vapauttivat kaksi näistä 
ja antoivat heille miekat. Miehet jäivät hämmentyneinä 
ja peloissaan seisomaan piikkipensasaitauksen keskelle, 
vartijat palasivat paikoilleen mutta heidän ankara kat-
seensa teki selväksi, ettei paon mahdollisuutta ollut.
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Olin toki kuullut tarinoita Vhalkiirin naisista, 
mutta nekään eivät olleet valmistaneet minua siihen mitä 
seuraavaksi näin. Aukiolle astui suurtalon emäntä, ko-
mea keski-ikäinen nainen täydessä taisteluvarustuksessa. 
Hänen rintapanssarinsa ja sääri- ja käsivarsisuojuksensa 
kimaltelivat soihtujen ja nuotioiden valossa, hän kantoi 
pyöreää koristeellista kilpeä ja hänen vyöllään roikkui 
suuri miekka. Pitkät, jo liki valkoiset hiukset oli solmittu 
palmikoille, ja päätä peitti valtavien häränsarvien korista-
ma kypärä. Tämä nainen ei ollut mikään raihnainen van-
ha vaimo, vaan hänen koko olemuksensa huokui voimaa, 
joka sai jopa sivistyneiden maiden rikkaat kauppiaat 
hiljenemään kunnioituksesta.

 Vangit olivat nuoria ja kokemattomia miehiä, luulta-
vasti jostakin tasankoheimosta karanneita nuorukaisia, 
jotka olivat ryhtyneet ryöväreiksi ja jääneet satimeen 
yritettyään murtautua talollisten ruokavarastoihin. Hei-
mojen laki oli tässä asiassa armoton, varkaita ei suvaittu, 
ja vaikka eri heimoilla oli monenlaisia tapoja rangaista 
ryöväreitä, metsämailla heidät luovutettiin Vhalkiirin 
suurtalojen naisille. Kaikki tiesivät sen olevan ruoskintaa 
tai pieksämistä pahempi kohtalo.

Emäntä ei vaivautunut tekemään taistelusta erityistä 
näytöstä. Miehet epäröivät hetken ja katsoivat toisiaan, 
sitten toinen heistä hyökkäsi, mutta emäntä loikkasi 
syrjään iskun tieltä ja potkaisi miestä selkään. Toisen 
miehen kaatuessa toinenkin lähti hyökkäykseen, mutta 
emäntä torjui iskun kilvellään. Miekanterä kumahti kil-
peä vasten, ja ääni kaikui vielä korvissamme kun emän-
nän miekka sivalsi miehen vatsan auki.

Kaikki tapahtui muutamassa silmänräpäyksessä. Kaa-
tunut mies ei ehtinyt edes pyrkiä takaisin jaloilleen, kun 
emäntä oli jo loikannut häntä kohti ja upottanut mie-
kanterän hänen kurkkuunsa. Samalla emäntä kiepahti 
ympäri ja iski vatsaansa pitelevän miehen kallon murs-
kaksi kilvellään. Miehen ote vatsasta herposi, ja hänen 
sisälmyksensä pursuivat aukion hietikolle. 

Vieressämme istuva kauppias laski metsäkanankoiven, 

jota oli 
juuri ollut kaluamas-

sa, ja kompuroi ylös pöydästä yökkäil-
len ja kasvot vihertävinä. Isäntä katsoi hänen pe-

räänsä virnistellen, emmekä minä ja isänikään voineet 
olla hymyilemättä. Ainakaan tämä lihava sivistyneiden 
maiden kauppias ei enää koskaan tohtisi nauraa Vhal-
kiirin naisille!

Seuraavaksi esiin astui suurtalon tytär, ja hengityk-
seni salpautui. Toisin kuin emäntä, jonka kehoon niin 
vuodet kuin raskaudet ja synnytyksetkin olivat jättäneet 
jälkensä, tytär oli nuori ja sorja. Hänen hiuksensa olivat 
oljenvaaleat ja kasvojen kylmä ja kopea kauneus sai 
sydämeni hypähtämään. Yllään hänellä oli samanlainen 
taisteluvarustus kuin äidillään, mutta aseinaan kaksi 
lyhyttä miekkaa. Emännän tavoin hän kohtasi kaksi 
vastustajaa. Seurasin ihaillen hänen liikkeittensä su-
lokkuutta hänen tanssiessaan miesten keskellä ketterin 
jaloin ja hoikkaa varttaan taivutellen; hänen palmikoit-
tensa heilahdusta, kun hän väisti kahdelta suunnalta 
tulevat miekaniskut; siron käden salamannopeaa liiket-
tä, kun hän sivalsi toisen hyökkääjän reisijänteet poikki; 
silmissä loistavaa hurjaa katsetta, jonka hän suuntasi 
toiseen vastustajaansa survaistessaan miekkansa tä-
män kylkiluitten väliin. Rampautunut mies jatkoi yhä 
taistelua, eikä tytär pitänyt kiirettä leikkiessään hänen 
kanssaan, vaan torjui kömpelön hyökkäyksen toisensa 
jälkeen, antoi miehen elätellä toivoa voitosta tai ainakin 
henkiinjäämisestä, kunnes sitten iski terät yhteen hänen 
kaulalleen ja pudotti pään harteilta. Viimeistään kun 
tytär kääntyi katsojien puoleen ja kohotti veren tahri-
mat miekkansa kohti taivasta, tiesin löytäneeni neidon, 
jolle sydämeni kuului.

Taistelunäytöstä seurasivat pakolliset neuvottelut. 
Nyt emäntä istui pöytäämme tyttärineen, ja isäntä ve-
täytyi palvelusväen pariin. Kauppiaat olivat nöyriä ja 
pelokkaita ja tulivat suostuneeksi sopimuksiin, jotka 
olivat suurtalolle edullisempia kuin alkujaan varmasti 
oli ollut tarkoitus. Kun suuremmat kaupat oli sovittu, 
myös isäni pääsi esittelemään turkiksiamme, ja emäntä 
maksoi niistä avokätisesti. Tämä oli ollut hänelle hyvä 
ilta.

Minä en kyennyt irrottamaan katsettani tyttärestä, 
eikä se jäänyt huomaamatta sen enempää isältäni kuin 

© Dave White
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emännältä ja tyttäreltäkään. Isäni ilme oli pelokas, 
emännän taas avoimen vihamielinen. Tyttären ilmettä 
en osannut tulkita. Kun siirryimme taas simakannujen 
ja oluttynnyrien pariin, isäni vei minut syrjään ja lau-
sui varoituksen sanansa.

”Tiedäthän mitä seuraa, jos tavoittelet Vhalkiirin 
tytärtä. Vain harva metsäheimojen mies on siinä on-
nistunut, ja henkien kautta pyydän, ettet siihen ryhdy.”

Mutta sydämeni oli tehnyt valintansa. Kun juhla-
humu yltyi villiksi ja niin palvelusväki kuin vartijatkin 
tanssivat päihtyneinä nuotioiden ympärillä, minä rai-
vasin tieni päärakennuksen edustalle ja astuin tyttären 
eteen. Hän katsoi minua ylpein ilmein päästä varpai-
siin, mutta kun kestin katseen yhtä lailla ylpeänä, näin 
jään sulavan hänen silmistään. Tytär ojensi minulle 
kätensä, tartuin siihen ja lähdin jo johdattamaan häntä 
tanssin pyörteisiin, kun äkkiä tunsin kylmän teräksen 
kaulaani vasten.

”Tiedät mitä heimojen laki sanoo, metsäheimon 
poika”, emäntä sanoi, eikä laskenut miekkaansa vaikka 
irrotin otteeni tyttären kädestä. ”Kaupanteon ilta on 
pyhä, tänään laki kieltää minua tahraamasta suurtalon 
maata sinun verelläsi, mutta jos vielä kajoat tyttäreeni, 
syljen lakia, henkiä ja jumalia vasten kasvoja ja leik-
kaan kurkkusi!”

Isäni astui vierelleni, katsoi emäntää anteeksipyytä-
västi ja alkoi kumarrellen ja nöyristellen puhua puoles-
tani. Se sai kiukun kasvamaan sisälläni entisestään.

”Suokaa anteeksi pojalleni, valtiatar. Hän on vasta 
poikanen ja hänen verensä on kovin kuuma, varmasti 
se on rakkaan emäntäni peruja… Unohtakaamme 
tämä välikohtaus ja juhlikaamme menestyksekkäitä 
kauppojamme.”

Terä laskeutui lopulta kaulaltani. Isäni kiskoi minut 
nopeasti väkijoukon suojaan, kauas emännästä ja tyt-
tärestä, eikä vierailumme aikana enää antanut minun 
mennä lähellekään heitä. Mutta perääntyessänikään en 
irrottanut katsettani emännän silmistä. Katsoimme toi-
siamme tuimin ilmein ja tiesimme vielä kohtaavamme.

Sillä niin on ollut aikojen alusta asti – jos tahtoo 
vaimokseen Vhalkiirin tyttären, on ensin voitettava 
hänen äitinsä kaksintaistelussa kuolemaan saakka.

Tästä kohtaamisestamme oli kulunut vuosia, 
olin varttunut mieheksi ja kastanut monesti 
miekkani vereen. Kauniita neitojakin olin 

kohdannut, ja monet heistä olivat tarjonneet minulle 
niin sydäntään kuin hetken iloakin, mutta koskaan 
en ollut unohtanut Vhalkiirin tytärtä enkä myöskään 
hänen äitiään. Monena tähtikirkkaana yönä olin nuo-
tiotulen valossa vannonut, että jonakin päivänä palaisin 
noutamaan sydämeni valitun.

Se päivä oli koittanut nyt. Hiivin käytävää pitkin 
ohi päärakennuksen suurten salien ja pienempien huo-
neitten. En tarkalleen tiennyt, mistä löytäisin etsimäni, 
mutta vaisto johdatti minut oikeaan paikkaan. Yhdestä 
pienestä kammiosta lankesi käytävään etäinen valon-
kajo, ja kun repäisin ovea peittävän taljan syrjään, näin 
edessäni Vhalkiirin tyttären! Hän lepäsi vuoteellaan 
soihdun valossa, oljenvaaleat hiukset olivat nyt vapaina 
ja metallipanssarin sijasta hän oli verhoutunut ohueen 
valkeaan kaapuun. Sydämeni alkoi hakata entistä kiih-
keämmin – morsiameni oli vielä kauniimpi ja varreltaan 
sirompi kuin olin muistanut! Pieninkin vilahdus hänen 
paljaasta nilkastaan tai maidonvalkeasta olkapäästään sai 
minut vannomaan, että hänet saadakseni voisin vaikka 
teurastaa koko suurtalon väen ja polttaa maan tasalle 
jokaisen rakennuksen.

Astuin vuodetta kohti miekka paljastettuna. Tytär 
nousi istualleen ja katsoi minua, ylpeänä ja jäisenä kuten 
edellisen kerran tavatessamme, mutta tunsin että katse 
oli nyt suopeampi. Kokemattoman nuorukaisen sijasta 
hän näki edessään soturin ja metsien miehen, lukuisien 
metsästysretkien ja taistelujen karaiseman ja jäntevöittä-
män. Hän ojensi minulle kätensä, ja kun tartuin siihen, 
hän saattoi minut käytävään.

Edestämme kajasti valoa, ja pian saavuimme suureen 
saliin, jota valaisivat lukemattomat soihdut ja kynttilät. 
Saliin päästyämme tytär päästi irti kädestäni ja jättäytyi 
seinustan varjoihin. Ympärillämme hääri palvelijoi-
ta, jotka sytyttivät viimeisiä kynttilöitä, mutta minut 
nähdessään he pakenivat salista. Vain yksi, muita kook-
kaampi hahmo jäi seisomaan salin keskelle. 

Emännän varustus oli nyt kevyempi. Hänellä oli 
yllään teräsrenkaista punottu mekko, jonka helma ulot-
tui hieman polven yläpuolelle, sekä rannesuojukset ja 
metallisäärystimet. Kädessään hän kannatteli miekkaa, 
kilven ja kypärän hän oli jättänyt pois. Hänen valkeat 
palmikkonsa heilahtivat hänen kääntyessään kohtaa-
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maan minut; hänen kehonsa oli jäntevä ja voimakas, 
näin kuinka hänen lihaksensa jännittyivät ja jäänkylmät 
silmät leimahtivat tuleen kun niiden katse osui minuun. 
Uurteisille kasvoille nousi säälimätön vihan ilme, ja 
varoittamatta hän kävi hyökkäykseen. Nostin miekkani 
torjuntaan, teräksemme iskivät yhteen ja hetken aikaa 
kasvomme olivat vastakkain.

”Tiesin että olet vielä tulossa”, emäntä sähähti ham-
paittensa välistä. ”Näin sen silmistäsi. Tahdot tyttäreltäni 
sen mitä miehet aina tahtovat, mutta sitä en sinulle suo! 
Minä olen siihen joutunut alistumaan, mutta tyttäreni 
aion siltä kohtalolta säästää!”

”Kenties olisi tyttäresi asia päättää”, sanoin vaikka 
tiesin sanani turhiksi. Puhumalla en tästä kosioretkestä 
selviäisi.

”Tyttäreni on minun, ja niin on myös päätös”, emäntä 
sanoi, loikkasi taaksepäin ja vain vaivoin sain väistettyä 
hänen miekkansa, joka hujahti pääni yli. ”Joka tahtoo 
vastustaa päätöstäni, saa tehdä sen teräksellä!”

Vetäydyimme hetkeksi ja mittailimme toisiamme kat-
seellamme. Emäntä tuijotti minua pistävillä silmillään 
etsien heikkoa kohtaa, en antanut hänelle aikaa siihen 
vaan hyökkäsin, mutta hän löi miekkani sivuun ja iski 
samalla nyrkkinsä keskelle kasvojani. Isku tuli niin yl-
lättäen että horjahdin, emäntä vauhditti kaatumistani 
potkulla rintakehään ja iskeydyin voimalla lattiaa vasten. 
Hengitykseni salpautui, emännän miekkakäsi kohosi ja 
näin kimaltelevan teräksen syöksyvän kohti päätäni. Vii-
me hetkessä kierähdin syrjään, ja terä iskeytyi lattialauto-
jen väliin. Samalla kohotin jalkani ja potkaisin emäntää 
kasvoihin. Nyt emäntä puolestaan horjahti taaksepäin ja 
hänen otteensa miekan kahvasta irtosi. Miekka jäi törröt-
tämään lattiaan, minä ponnahdin ylös ja valmistauduin 
lopettamaan taistelun lyhyeen.

Mutta Vhalkiirin naisten taistelutaitoja ei suotta ylis-
tetä! Olin juuri päässyt jaloilleni, kun emäntä jo sai tasa-
painonsa takaisin, veti vyöltään tikarin ja sinkosi sen mi-
nua kohti. Loikkasin sivuun, mutta sittenkin terä ohitti 
korvani niin läheltä että tunsin ilmavirran. Väistöni 
aikana emäntä ehti syöksähtää miekkansa luo, riuhtaisi 
sen irti lattiasta ja jatkoi taistelua entistä raivokkaammin. 
Hänen kasvonsa olivat veressä potkuni jäljiltä, mutta se 
ei tuntunut lainkaan hidastavan häntä. Oli pikemminkin 
kuin kasvoille roiskunut veri olisi antanut hänelle lisää 
voimaa ja taistelutahtoa, muinaisten villi-ihmisten sota-
maalauksen tavoin

Jouduin perääntymään pitkin salia emännän vim-
man tieltä.  Kumarruin väistääkseni iskun, joka miltei 
leikkasi kurkkuni auki, loikkasin sivuun toiselta iskulta, 
joka oli pyyhkäistä jalat altani. Emäntä pyöritti miek-
kaa taidokkaasti kädessään, pisti ja sivalsi ja kiepahteli 
ympäri kuin jonkin vimmatun tanssin askelin. Aina 
hänen raivonsa kuitenkin pysähtyi miekkani teräkseen. 
Pysyttelin puolustuskannalla, annoin emännän tuu-
dittautua uskoon että olin alakynnessä, mutta samalla 
seurasin silmä tarkkana hänen jokaista liikettään, etsien 
aukkoa hänen puolustuksessaan. Ja kun tilaisuus vii-
mein tarjoutui, miekkani terä sukelsi hänen kylkeensä.

Kirkkaanpunaista verta tulvahti emännän panssa-
rimekolle. Hän menetti tasapainonsa, mutta onnistui 
torjumaan seuraavan iskuni ja perääntyi kompuroiden 
muutaman askeleen. Pysähdyimme hetkeksi, katseem-
me kohtasivat, ja emännän kasvoille nousi julma hymy.

”Olet parempi kuin muut näkemäni kosijat, ehkä 
jopa tyttäreni arvoinen… Mutta siitä huolimatta en 
anna häntä sinulle!”

Sillä hetkellä ymmärsin, että emäntä tiesi kohdan-
neensa voittajansa. Tunsin jokaista lihastani kivistävän 
ja väsymyksen painavan kehoani, mutta ajatus voitosta 
sai voiman virtaamaan suoniini ja kävin uuteen hyök-
käykseen. Nyt emäntä sai vuorostaan perääntyä, hänen 
vastahyökkäyksensä kävivät yhä harvemmiksi ja jäivät 
yhä kauemmas maalistaan, ja miekkani löysi jälleen 
tiensä hänen puolustuksensa läpi. Teräs leikkasi hänen 
miekkakättään rannesuojuksen yläpuolelta, ilmoille 
purskahti verisuihku ja miekka kirposi hänen velttona 
retkottavasta kädestään. 

Vhalkiirin suurtalon emäntä oli lyöty. Tunsin säälin 
koettelevan mieltäni; näin äkkiä edessäni vanhan nai-
sen, jonka nuoruuden päivät olivat jo kaukana takana 
ja joka tiesi menettävänsä tyttärensä sekä kaiken muun-
kin mikä hänelle oli tärkeää. Hetken ajan tahdoin sääs-
tää hänen henkensä, mutta vain hetken – sitten koho-
tin miekkani, ja yhdellä kammottavalla iskulla pudotin 
hänen päänsä harteilta. Valkoiset palmikot värjäytyivät 
punaisiksi, veri suihkusi katkaistusta kaulasta ja pää 
kieri lattiaa pitkin kunnes pysähtyi takan kivetykseen.

Rojahdin istumaan ruumiin viereen, ja jonkin aikaa 
kykenin vain huohottamaan. Kauan en kuitenkaan 
voinut levätä. Palvelijat olivat paenneet taistelun tieltä, 
mutta tiesin heidän pian palaavan vartijoiden kanssa, 
sillä niin oli tapa. Kun taas nousin jaloilleni, huomasin 
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tyttären astuneen esiin varjoista. Hän katsoi kuollutta 
äitiään, eikä suonut minulle katsettakaan ennen kuin 
oli sylkäissyt ruumiin päälle. Ja äkkiä muistin hänet 
seisomassa äitinsä rinnalla kaupanteon iltana. Eikö 
hänen ylpeän jäinen ilmeensä ollutkin kätkenyt synkän 
vihan julmaa ja ankaraa emäntää kohtaan?

En jäänyt pohtimaan asiaa vaan kaappasin tytärtä 
vyötäisiltä ja heitin hänet olalleni. Hänen hento var-
tensa oli kevyt kantaa, kun juoksin käytävää pitkin 
takaisin ovelle, josta olin tullut. Tiesin että saattaisin 
vielä joutua surmaamaan muutaman vartijan, mutta 
suurin koitos oli nyt takana ja villi riemu täytti miele-
ni. Olin voittanut Vhalkiirin soturinaisen kaksinkamp-
pailussa, eikä mikään vaara voisi enää minua pysäyttää!

Voiton hetkelläkin mieleni oli haikea. Edessämme 
oli kuherruskuukausi metsien suojassa, mutta lopulta 
meidän olisi palattava ottamaan vastaan suurtalon 

huolet ja velvollisuudet. Ymmärsin myös, että aikanaan 
sydämeni valittu saisi tyttären, ja se tarkoittaisi samalla 
että jonakin päivänä saapuisi kosija, joka riistäisi minul-
ta elämäni rakkauden. Mutta tämän kaiken olin toki 
tiennyt, kun rakastuin Vhalkiirin tyttäreen.

Lohduttauduin ajattelemalla, että sukuni miehillä 
oli aina ollut paljon poikalapsia – ja tämä oli myös asia, 
jonka varmistamiseksi metsäheimojen tietäjiltä löytyi 
yrttejä ja lumouksia. Kestäisi varmasti kauan ennen 
kuin saisimme ensimmäisen tytön, ja senkin jälkeen 
kuluisi vielä vuosia ennen kuin tämä olisi naimaiässä, 
saati sitten että löytyisi urho, joka kykenisi rehdissä tais-
telussa surmaamaan hänen äitinsä. Meillä olisi siis edes-
sämme lukuisia onnen hetkiä, ennen kuin Vhalkiirin 
tytär lopulta kohtaisi voittajansa.

© Tuomas Saloranta 2008

Kirjoittajasta

Tuomas Saloranta on kolmekymppinen palvelualan 
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vallatonta poikamieselämää. Varsinaista ammattia 
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hänen ainoa intohimonsa.

Kirjoittajana Tuomas Saloranta harrastaa 
monenlaisia tyylejä ja lajityyppejä, vaikka onkin 
viime aikoina keskittynyt novellimittaiseen 
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Saatesanat novelliin

Kun joskus villillä 90-luvulla aloin tulla siihen ikään, 
jossa tytöt eivät enää olleet ”yäk”, isäni antoi minulle 
arvokkaan neuvon onnistuneeseen parisuhteeseen: ”Poi-
ka, se on aika sama millaisen vaimon otat, mutta anoppi 
kannattaa valita perkeleen tarkkaan.” Isä tiesi mistä pu-
hui, mutta täytyy tunnustaa, että olen noudattanut neu-
voa varsin huonolla menestyksellä, tai kenties tällainen 
kirjailijanretku vain on omiaan herättämään jokaisessa 
nuoren naisen äidissä uinuvan tiikeriemon. Oli miten 
oli, kaikkein synkimmät tapaukset ovat ajoittain tuoneet 
mieleeni ajatuksen, että olisihan se elämä kaikin tavoin 
paljon helpompaa, jos anopin ja vävypojan välinen 
herkkä suhde ratkaistaisiin kertalaakista tässä novellissa 
esitetyllä tavalla. 

Koska novelli on idealtaan pohjimmiltaan vain pitki-
tetty anoppivitsi, pyrin rakentamaan siihen ylimääräistä 
koukkua jäljittelemällä vanhojen Weird Tales -aikakau-
den miekka & magia -novellien tyyliä. Novellin voi siis 
halutessaan lukea myös aivan vakavana tyylipastissina, 
vaikka lajityyppiin oleellisesti kuuluva mahtipontisuus 
luultavasti nostaa hymyn nykylukijan huulille.
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Kivien koulu
Piia Tirronen 

Esinäytös: Viimeinen tanssi

Saionan paljaat jalat takoivat varhaisen kevään yhä jäis-
tä maata niin, että ne tuntuivat olevan tulessa. Yötuuli 
puhalsi hänen liehuvan valkoisen pukunsa läpi. Hiukset 
piiskasivat hänen kasvojaan villeissä pyörähdyksissä so-
keuttaen hänet hetkeksi. Hän ei huomannut eikä välittä-
nyt – hän oli kuin tulessa. Hän tanssi.

Mistään ei kuulunut musiikkia, mutta ei hän sitä tar-
vinnutkaan. Oman veren ja ympärillä liikkuvien tanssi-
joiden rytmi oli kylliksi.

Hän käännähti toiseen suuntaan ja kohtasi yhden 
opettajistaan, Tenaian. Tuo lyhyt ja pyöreä nainen hy-
myili hänelle kaikkein rohkaisevinta hymyään ja ojensi 
hänelle pienen puukupin samalla, kun he taitavasti kier-
sivät toistensa ympäri. Kun he olivat ohittaneet toisensa, 
Saiona kumosi kupin sisällön suuhunsa. Viiniä ja jotakin 
muutakin – yrttejä, joiden salaisuuksia ei oppilaille us-
kottu. Maku oli pistävä mutta samalla kiihottava. Hänes-
tä tuntui, että hän oli jo juonut joitakin kupillisia, mutta 
ei ollut aivan varma. Oli vaikea ajatella. Hän tanssi.

Juoma tuntui valuvan hänen paleltuneisiin varpai-
siinsa saakka ja liikuttavan niitä aivan omia aikojaan. 
Valtavien kokkojen liekit näyttivät nekin tanssivan tuu-
lenpuuskissa. Kaikki oli niin ihmeellistä ja oudon täy-
dellistä, että hän nauroi ääneen pyöriessään ympäri yhä 
vinhempaa vauhtia, pyöriessään, kunnes silmissä vilisi ja 
hän oli vähällä tuupertua maahan.

Pysähdyttyään hän olisi horjahtanut, mutta joku on-
nistui tarttumaan ajoissa hänen käsivarteensa. Sehän oli 
Liaine, hänen ihana ystävänsä. Miksi Liaine näytti noin 
kauhean surulliselta? Saiona ei käsittänyt, vaan tarttui 
ystävänsä käsiin ja alkoi pyörittää tätäkin ympäri.

Liainen ilme muuttui sitä murheellisemmaksi, mitä 
enemmän Saiona yritti hymyillä. Kauniit tummanruske-
at silmät katsoivat häneen. Miksi ne olivat niin surulli-
set? Mutta toisaalta, olihan Liaine aina ollut huolehtija ja 
ilonpilaaja.

”Piristy vähän.” Hän ei puhunut, se oli kiellettyä ke-
vätriitissä, mutta hän muovasi sanat huulillaan ja toivoi, 

ettei Tenaia tai kukaan muu opettajista sattuisi katso-
maan.

 Se ei piristänyt Liainea, päinvastoin hän näytti ole-
van valmis purskahtamaan itkuun. Saionan lopetettua 
pyörimisen Liaine tempaisi kätensä irti ja käännähti 
pois hartiat hivenen tärähdellen, mutta yritti silti py-
syä korvin kuulumattomassa tanssin rytmissä. Hetken 
kuluttua hänen kiiltävät, mustat hiuksensa olivat jo 
kadonneet muiden tanssijoiden sekaan.

 Saiona kohautti harteitaan onnistuen sovittamaan 
liikkeen kauniisti tanssiin ja lähti jälleen etenemään 
kohti kokoista suurinta. Jalat liikkuivat edelleen kuin 
näkymättömin naruin kiskottuina, mutta niihin oli 
alkanut sattua. Kuinka kauan he olivat jo tanssineet? 
Hän vilkaisi ylös, mutta kokot olivat niin kirkkaita, että 
hukuttivat tähtien valon.

Hän eteni, pyörähteli vastaantulevien oppilasto-
veriensa ympäri ja tyhjensi silloin tällöin ojenneltuja 
juomamaljoja. Yö suli pois hänen ympäriltään, ja hän 
huomasi olevansa vihdoinkin paikalla, jota kohti oli 
kulkenut koko yön.

Suurin riittikokoista oli jo muuttunut melkein ko-
konaan hiileksi, ja sen vierellä oli vanha kivipaasi, jonka 
pintaa mustasi vuosisatojen veri. Paaden vieressä häntä 
odottamassa seisoi mestari Geleio, ankarailmeinen ja 
harmaahiuksinen nainen. Hänen ryhtinsä oli aina yhtä 
suora kuin seipään, ja hän piteli niin raskasta kirvestä, 
että joutui kannattelemaan sitä kaksin käsin.

Epäröimättä Saiona kulki paaden luo, mutta nyt 
hän ei enää tanssinut vaan käveli hitaasti, ikään kuin 
leijuen. Jokin voima veti häntä vastustamattomasti 
eteenpäin. Perillä hän polvistui, siirsi paksut hiuksensa 
sivuun ja painoi poskensa vasten jääkylmää kiveä. Ja 
odotti. Kivi kuiskaili hänelle, kertoi menneistä synkistä 
salaisuuksista.

Kun aamun ensimmäinen auringonsäde osui kukku-
lan laelle, kirves laskeutui.
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1. Varoitus

Liaine kastoi sormensa kulhoon, jossa oleva veri oli 
edelleen kirkkaanpunaista ja helposti juoksevaa. Ties 
mitä liuosta mestari oli siihen sekoittanut, mutta sel-
västikin se esti verta hyytymästä.

Verta. Saionan verta.
Rajut nyyhkäisyt puistelivat hänen hartioitaan ja 

kouristivat hänen vatsaansa, mutta kyyneliä ei tullut. 
Hän oli itkenyt kyyneleensä kuiviin heti, kun oli pääs-
syt hetkeksi yksin riitin jälkeen, ja ennättänyt juuri ja 
juuri siistiä itsensä ennen kuin Tenaia oli tullut ilmoit-
tamaan, että tällä kerralla rajojen vetäminen oli uskot-
tu hänen tehtäväkseen. Se oli kuulemma kunnia.

Se ei ollut kunnia, Liaine tiesi. Se oli varoitus.
Hän piirsi sormellaan ohutta punaista viivaa har-

maaseen kiveen ja piti tarkasti huolen siitä, ettei vana 
katkennut missään kohdassa edes kynnenleveyden mi-
talta. Ringin tuli olla täydellinen ja vaati huolellisuutta 
tehdä se niin, ettei veri loppuisi kesken. Edellisenä 
keväänä rajojen vetäjä oli itsekin menettänyt päänsä, 
koska ei ollut piirtänyt riittävän ohutta kehää. Sitä 
kohtaloa Tenaia toivoi hänelle, koska hän oli ollut liian 
lähellä Saionaa. Ja Saiona taas oli ollut aivan liian ute-
lias.

Uusi viiva edellisen perään. Ja taas uusi. Raja näytti 
halkaisevan litteän kiven siististi kahtia ja jatkui seuraa-
vaan kiveen, joka kulmallaan kosketti edellistä. Satoja 
vuosia sitten Koulua oli ympäröinyt kahden metrin 
korkuinen kivimuuri, mutta nyt se oli rikkoutunut ja 
rapautunut, ja sen vanhat kivet lojuivat pihan reunoilla 
hajanaisina lohkareina. Se oli alkujaankin ollut hyödy-
tön.

Hän huomasi, että ajatteli jatkuvasti ystäväänsä. Sai-
ona oli saanut selville paljon sellaista, mitä oppilaiden 
ei ollut tarkoitus tietää, paljon sellaista, mikä oli saanut 
hänet epäilemään koko Koulua. Ja kuinka ollakaan, 
kevään uhria arvottaessa kammottu osa oli langennut 
Saionalle. Kuinka kätevää mestarin ja opettajien kan-
nalta. Uusi nyyhkäisy raastoi itsensä kuuluville Liainen 
käheytyneestä kurkusta.

Kuinka nurinkurista oli, että Saiona oli halunnut 
karata, mutta nyt hänen verensä suojelisi Koulua jäl-
leen yhden vuoden ajan. Liaine veti huolellisen vanan 
ikivanhalle ja kylmälle kivelle, joka tuntui oudon liuk-
kaalta ja epämiellyttävältä koskettaa. Hän tunsi kiven 

ikiaikaisen ja hitaan sielun liikahtavan. Se vihasi häntä.
Veri oli miltei lopussa, mutta kehäkin oli lähes val-

mis. Hän suoristautui hetkeksi ja veti hartiansa taakse. 
Nivelet naksuivat ja selässä läikehti kipu, mutta valitta-
minen ei auttaisi. Hän jatkoi työtään katsettaan kohot-
tamatta, kiitollisena kevätauringon heikoista säteistä, 
jotka jaksoivat hiukan lämmittää hänen tukkaansa.

Tie, joka oli ainoa yhdysside Koulun ja ulkomaail-
man välillä, ilmestyi hänen eteensä. Se oli enemmänkin 
kivikkoinen polku kuin oikea tie, minkä vuoksi sitä 
reunustavat kivipatsaat hämmästyttivät aina vierailijoita 
sekä uusia oppilaita. Miksi moinen kivikko oli vaivau-
duttu koristelemaan noin ihmeellisen aidon näköisillä 
veistoksilla? Saiona oli tietenkin kysynyt sitäkin. Liaine 
toivoi, ettei olisi tiennyt vastausta

Hän veti punaisen juovan kivestä tien reunaan ja 
etsi katseellaan kohtaa, josta oli aloittanut piirtämisen 
tien toiselta puolelta. Sitä ei näkynyt ja hetken verran 
paniikki yritti hapuilla otetta hänestä, kunnes hän näki 
häivän punaista vartalonmitan päässä vasemmalla. Hän 
oli vain huomaamattaan hiukan suurentanut ympyrää. 
Sillä ei ollut väliä, kunhan päät vain yhdistettiin.

Tien terävät kivet raapivat ja kalvoivat hänen polvi-
aan, kun hän istui niiden päällä piirtämässä viimeisiä 
vetoja. Juuri ennen kuin kehä tuli täydelliseksi hän nou-
si, puisteli roskat puvustaan ja astui toiselle puolelle nyt, 
kun se vielä oli mahdollista.

Kivikkopolku luikerteli alas vuoren rinnettä ja sen 
kummallakin puolella oli useita kymmeniä patsaita. 
Kaikki esittivät tyttöjä, joista suurin osa näytti olevan 
iältään viidentoista ja kahdenkymmenen vuoden välillä, 
saman ikäisiä kuin Liaine itsekin. Kaikilla tytöillä oli 
samanlainen melko epäkäytännöllinen puku, jossa oli 
liehuva helma ja leveät hihat. Kaikilla oli ilme, jota oli 
kammottavaa katsella, sekoitus kärsimystä ja sitäkin 
kauheampaa erheellistä voitonriemua.

Hän käveli lähimmän patsaan vierelle ja henkeään 
pidättäen painoi kämmenensä tytön jalkaa vasten. Se 
tuskan aalto, joka piinatusta kivestä tulvahti häneen, oli 
paljon pahempi kuin hän oli osannut kuvitella ja vähällä 
lyödä hänet tajuttomaksi. Hiukan pökerryksissä hän 
huomasi, että patsaaseen jäi verinen sormenjälki.

Liaine kulki hiljaisina katselevien patsaiden ohi koh-
taan, jossa tie katosi jyrkänteen taakse. Näkymä alas 
laaksoon täytti hänet ihmetyksellä. Miten siellä saattoi 
olla niin vihreää? Siellä asui ihmisiä, hyvin pieniltä 
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laatikoilta näyttävien talojen savupiipuista nousi savua. 
Taloissa oli enemmän värejä kuin hän koskaan oli nähnyt 
– kirkasta keltaista ja punaista. Ylhäällä Koulussa kaikki 
oli mustaa, valkoista ja kivenharmaata. Hän olisi halun-
nut lähteä juoksemaan alas tietä tuon vihreän laakson 
pohjalle mistään välittämättä.

Eikä hän voinut. Hän oli jo nyt kulkenut liian kauas 
Koulusta ja kipu kävi jatkuvasti yhä pahemmaksi. Tun-
tui, että hänen sydämensä takoi pakahtumaisillaan eikä 
silti jaksanut kierrättää hänen vertaan, joka tuntui käy-
vän paksummaksi. Ilma takertui tahmeana kurkkuun ja 
häntä huimasi. Oli pakko mennä takaisin.

Askeleet olivat raskaita, kun hän käveli paikalle, johon 
oli lopettanut piirtämisen. Hän astui kehän sisäpuolelle 
ja miltei huokasi helpotuksesta piinan hellittäessä.Yksi 
punainen viiva lisää, ja kehä oli täydellinen. Kului parin 
sydämenlyönnin aika eikä mitään tapahtunut. Liaine pi-
dätti hengitystään – oliko hän sittenkin epäonnistunut? 
Tenaia ainakin riemastuisi.

Jalan korkuiset tulenlieskat löivät maasta kohdasta, 
josta hän oli lähtenyt vetämään rajaa, ja etenivät hetkessä 
koko Koulun ympäri. Kun tulivanojen päät kohtasivat, 
liekit sammuivat. Maahan ja kiveen jäi musta jälki.

Liainea puistatti. Seuraavat oppilaat, jotka uskaltau-
tuisivat astumaan rajan ylitse, päätyisivät patsasjonojen 
jatkoksi.

Hänenkin jalkansa tuntuivat olevan kivestä tehdyt, 
kun hän kulki tietä ylös kohti kotiaan, joka ei ollut 
koskaan ollut koti ja oli sitä vielä vähemmän Saionan 

kuoltua.
Kivien koulu, jota yleensä sanottiin 

vain Kouluksi, kohosi Liainen edessä 
kylmänä ja harmaana. Se oli joukko 
kuution muotoisia kivirakennuksia, jot-
ka oli yhdistetty umpinaisilla käytävillä 
kuusisakaraisen lumikiteen muotoon. 
Liaine kulki aution kivipihan poikki 
vastahakoisena menemään vielä sisälle, 
ja päättikin sitten kävellä vähän. Tuskin 
häntä kukaan odotti.

Hän kiersi suurta ja synkeätä raken-
nusta etsien katseellaan mitä tahansa 
vihreää, mikä vahingossa olisi versonut 
tähän lohduttomaan paikkaan. Se oli 
ollut hänen ja Saionan salaista huvia 
– tai yksi niistä. Oppilaita ei rohkaistu 
kiinnostumaan kasveista. Vuosien mit-

taan he olivat kuitenkin löytäneet yhteensä vain neljä 
säälittävää varpua, jotka kaikki olivat pian kuolleet.

Tummien kiviseinien muodostamassa tuulensuo-
jaisessa nurkkauksessa hän näki etsimänsä. Taimen. 
Hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, mikä kasvi se oli, 
mutta siinä oli kaksi pientä vihreää lehteä, mikä oli 
kylliksi. Kehän sisäpuolella ei satanut koskaan, joten 
hän kaatoi varovasti muutamat kulhon pohjalle jääneet 
veripisarat taimen juurelle toivoen, että se kasvaisi edes 
hetken. Saionan muistoksi.

Seisottuaan hetken katselemassa Liaine pakottautui 
menemään takaisin. Hän käveli keskimmäisen raken-
nuksen luo ja avasi raskaan puuoven, joka olikin ainoi-
ta puuesineitä koko Koulun alueella.

Halli oli avara ja kolkko. Ranuio tuli häntä vastaan 
ja hymyili niin, että pienet ja terävät hampaat näkyivät. 
Nainen näytti miltei tarujen vampyyrilta, mutta oli 
kuitenkin opettajista ystävällisin ja saattoi toisinaan 
jopa vastata kysymyksiin. Jostain syystä hänen hymynsä 
kuitenkin aina karmi Liainea.

”Teit työsi hyvin”, Ranuio sanoi. ”Katsoin ikkunas-
ta.”

Liaine tunsi veren pakenevan kasvoiltaan. ”Minä…”
 ”Aioit karata. Niin, näin kyllä senkin. Mutta niin 

useimmat tehtävääsi valitut ovat aikoneet. Sinulla oli 
järkeä olla yrittämättä.”

Liaine painoi hiljaisena katseensa hiekkaisiin tossui-
hinsa.
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”Menehän pesemään kulho ja sen jälkeen omaan 
torniisi”, Ranuio kehotti.

”Kyllä, opettaja.” Liaine niiasi puvun helmat lattiaa 
pyyhkien ja kiiruhti käytävää pitkin keittiöön.

Kokki, pyylevä vaalea nainen, katsoi häntä pahasti, 
kun hän vaati täysikuun aikaan satanutta vettä, jota 
oli erittäin vaikea hankkia. Nainen ei kuitenkaan us-
kaltanut väittää vastaan, vaan haki kallisarvoista vettä 
tynnyristä ja antoi vielä parhaan pesusoikkonsa.

Vesi oli jäistä, mutta astian puhdistamiseen keskit-
tynyt Liaine ei huomannut käsiensä käyvän tunnot-
tomiksi. Hän oli uppoutunut katselemaan kirkkaassa 
vedessä pyörteileviä punaisia kiehkuroita eikä kiirehti-
nyt. Aivan vielä hän ei halunnut kohdata muita.

Loputtomiin ei kuitenkaan voinut viivytellä, joten 
hän kuivasi kulhon ja vei sen kaappiin, joka oli varattu 
erityisesti seremonia-astioille. Kokki tuijotti murjotta-
en punaista vettä, kun Liaine lähti keittiöstä.

Käytävä oli niin pitkä, että sen kaukaisempi pää 
näytti katoavan yhteen ainoaan pisteeseen. Ikkunat 
olivat tiheässä, hyvin korkeita ja kapeita, joten valo teki 
lattiaan kirkkaita raitoja toisten osien jäädessä häm-
mentävästi varjoon. Saiona oli kerran kertonut laske-
neensa, että matkalla aulasta torniin joutui ylittämään 
sataviisikymmentä valoraitaa.

Lattia oli lakaistu puhtaaksi sillä pikkutarkkuudella, 
johon ylsivät vain nuorimmat oppilaat tuntiessaan vie-
lä selittämätöntä pelkoa Koulua ja sen opettajia koh-
taan. Missään ei narskahtanut hiekanjyvä. Liaine tiesi, 
ettei pelko vähentyisi vuosien mittaan, mutta se ei enää 

olisi selittämätöntä, vaan saisi runsaasti syitä.
Sadanviidenkymmenen valoraidan päässä käytävä 

näytti katkeavan umpikujaan. Liaine nojasi oikeaan 
kohtaan seinässä lähes koko painollaan, jolloin pari met-
riä korkea ja metrin leveä kappale siirtyi oikealle hitaasti 
ja vastahakoisesti, mutta aavemaisen äänettömästi. Hän 
olisi ollut levollisempi, mikäli ovi olisi pitänyt sellaista 
narinaa ja kolinaa kuin sen olisi kuvitellut pitävän.

Hän luikahti oviaukon läpi nopeasti, sillä raskaan 
oven käyttäytymistä ei voinut koskaan ennustaa – joskus 
se sulkeutui hyvin hitaasti tai jäi auki pitkältä tuntu-
vaksi ajaksi, joskus taas rämähti nopeasti kiinni päästä-
en korviasärkevän kumahduksen. Koulun oppilaiden 
keskuudessa kuiskittiin tarinaa tytöstä, joka oli kuollut 
murskaantumalla oven väliin. Saiona oli kerran kysynyt 
ovenpielessä olevasta tummasta tahrasta. Tenaia oli väit-
tänyt sen olevan tomaattimehua.

Huone oli pyöreä ja valtavan suuri. Suoraan ovea 
vastapäätä oli valtava takka, jossa poltettiin tulta jatku-
vasti, jopa keskikesällä, sillä rakennuksen katkerat kivet 
kieltäytyivät imemästä itseensä hiukkaakaan auringon 
lämpöä ja sisällä oli aina kalseaa.

Kalustus huoneessa oli ankeata ja niukkaa, pari kivis-
tä hyllyä oppimateriaaleille ja lattialla lojuvia istuintyy-
nyjä. Nukkumaparvelle vievät tikkaat. Seinävaatteita ja 
mattoja vailla oleva tila kaikui inhottavasti, jolloin kuu-
losti siltä kuin vähintään kolme Liainea olisi taivaltanut 
sen halki kohti takan eteen pakkautunutta tyttöjoukkoa.

Heitä oli nelisenkymmentä, kolmivuotiaasta pikkuty-
töstä vanhimpaan, joka lähestyi kahtakymmentä. Kaikil-
la oli samanlaiset leveähelmaiset, laajahihaiset valkoiset 
puvut ja hermostuneet ilmeet.

”Teitkö sinä sen?” kysyi Aliaina, pitkä, vaaleatukkai-
nen kolmentoista ikäinen tyttö, jolla oli tapana hermos-
tuessaan pureskella kynsiään. Nyt hänen sormenpäänsä 
ja kynsinauhansa tihkuivat verta.

”Olisinko minä tässä, jos en olisi?” Liaine tokaisi.
Aliaina kohdisti katseensa tiukasti takassa tanssiviin 

liekkeihin, kun pari tyttöä hymähteli vastaukselle. Hä-
nen kalpeiden kasvojensa tavaton punoitus ei voinut 
johtua pelkästään tulen lämmöstä.

Pitkän hiljaisuuden katkaisi lopulta Falteia. Tomera, 
käytännöllinen luonne ja kahdeksantoista vuoden ikä 
olivat nostaneet hänet joukon johtavaksi hahmoksi. 
”Hän on nyt poissa”, hän sanoi hyvin hiljaisella äänellä. 
Koskaan ei voinut tietää, kuinka paljon opettajat onnis-
tuivat kuulemaan, tai millä keinolla. ”Mitä aiot tehdä 
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ilman häntä?”
Liainea palelsi. Hän ei kaivannut muistutuksia siitä, 

että Saiona oli poissa, hän tiesi sen kalvavana onttona 
tunteena, jolle ei ollut edes sanoja. Eikä hän osannut 
arvata, oliko kysymys esitetty vain toverillisesta huolesta 
vai vihjasiko Falteia, että tiesi jotakin.

Päivä oli antanut hänelle liikaa ajateltavaa pitkäksi 
aikaa. Hän istuutui vastaamatta lattialle muiden jouk-
koon ja katseli liekkejä. Ne tanssivat, tanssivat ikuisesti. 
Ne söivät puuta kyltymättömän ahneina, mutta samalla 
ne antoivat lämpöä, jota hän oli kaivannut koko päivän. 
Kun Liaineen käpertynyt kylmyys vihdoin alkoi hellittää, 
hänen päänsä nuokahti.

Juuri ennen uneen vaipumistaan hän kuvitteli kuul-
leensa Falteian äänen, kun tämä kumartui hänen puo-
leensa vihreät silmät samanaikaisesti terävinä ja huoles-
tuneina. Tulen kajo kehysti Falteian tummanpunertavia 
hiuksia niin, että oli kuin hänet olisi seppelöity liekeillä, 
ja hän kuiskasi tuskin kuuluvasti: ”Sinua on varoitettu.”

2. Vieras

Liaine ei erityisemmin pitänyt vauvoista, mutta tänään 
hänellä ei ollut mitään sitä vastaan, että hänet oli määrät-
ty Sodeian kanssa hoitajaksi. Mitä tahansa, jotta hän ei 
joutuisi ajattelemaan kahta edellistä päivää. Parkuvat ja 
alati itsensä kastelevat vauvat veivät mietteet väkisin pois 
kevätriitistä. Hän arveli, että nimenomaan se oli ollut 
opettajien tarkoituskin.

”Katso, miten ahnaasti hän syö”, kuului Sodeian ihas-
tunut ääni. Liaine vilkaisi välinpitämättömästi – vaalea-
tukkainen pienokainen maisteli sosetta ja pulpautti sitten 
puolet siitä leualleen ja rinnuksilleen. Sodeia hymähti ja 
pyyhki sotkut huolellisesti pois alkaen leperrellä tytölle. 
Toisin kuin Liaine, hän todella piti pienokaisista. Oli oi-
keastaan sääli, että hän ei koskaan saisi omia lapsia. Hy-
mykuoppineen ja pyöreine olemuksineen hän muistutti 
melkoisesti Liainen ainoaa muistikuvaa omasta äidistään.

Vauva, jota Liaine oli syöttänyt, alkoi kitistä ja hän 
huomasi, ettei ollut aikoihin vienyt lusikkaa sen suuhun, 
vaan oli unohtunut ajattelemaan. Hän alkoi jälleen lap-
paa hedelmäsosetta pikku hirviön kitaan.

Hän ei kuitenkaan voinut olla säälimättä vauvaa, 
vaikka se tuskastuttikin häntä. Jälleen yksi orpo, äpärä 
tai muuten vain epätoivottu hylkiö, jolle ei ollut paikkaa 
muualla ja jonka Koulu oli ”pelastanut”. Mutta millä 

hinnalla? Tyttö saisi kasvatuksen ja koulutuksen, mutta 
ei saisi nähdä ja tuntea mitään muuta maailmaa kuin 
tämän Koulun ja sen kiviset tilukset. Ei ainakaan ennen 
kuin hän olisi niin vanha, että joutuisi kokeeseen. Sen 
läpäisemisen hinta oli hirveä – päästäkseen braqaiksi, 
kivien mahdin valtiattareksi, oli luovuttava paljosta. 
Mutta epäonnistumisen hinta…

”Minä voin syöttää häntä.”
Liaine huomasi unohtaneensa lapsen jälleen ja antoi 

mielihyvin Sodeian puuhastella sen kanssa. Hän käveli 
ikkunan ääreen ja katseli louhikkoa, joka alapuolella 
avautui. Teräväsärmäistä, kylmää. Ja sellaisiksi yritettiin 
oppilaatkin muovata.

”Sinuun koskee”, Sodeia sanoi.
Liaine avasi suunsa vastatakseen, mutta huomasi, 

että purskahtaisi itkuun, mikäli inahtaisikaan. Hänen 
alahuulensa tärisi. Sodeia tuli lähemmäs ja kiersi käten-
sä hänen ympärilleen.

Melkein saman tien kyyneleet ryöpsähtivät esiin. 
Hän ulisi lohdullista olkapäätä vasten hartiat täräh-
dellen, kunnes hänen kurkkunsa kipeytyi ja käheytyi 
ja kunnes Sodeian puku oli märkä kyynelistä, ja koko 
ajan Sodeia silitti hänen selkäänsä ja niskaansa ja hiuk-
siaan ja kuiskaili, miten kaunis hän oli.

Lopulta nyyhkäisyt vaimenivat ja hän niisti nenän-
sä, mutta ei halunnut vielä erkaantua lohduttajastaan. 
Sodeian hiukset, vaaleat ja silkkiset, tuoksuivat hyvältä, 
kun Liaine nojasi märkää poskeaan vasten hänen mär-
kää olkapäätään.

Pitkän aikaa oli hiljaista. Edes kumpikaan vauvoista 
ei inahtanut. Se tuntui hyvältä. Sodeia liikahti hiukan 
päästäkseen lähemmäs ja silitti hänen hiuksiaan syrjään, 
ja kurottautui suutelemaan häntä niskasta.

Liainen silmät räpsähtivät yllätyksestä auki ja hän 
näki taas tien, joka luikersi louhikon lomassa kohti 
Koulua. Tien, jota hän ei voinut kävellä rajaa pidem-
mälle. Se ei estänyt niitä, jotka eivät olleet sidottuja 
paikkaan, mutta hyvin harvoin kukaan tuli. Nyt tiellä 
kuitenkin oli ratsastaja.

”Katso!” hän sihahti.
Sodeia käännähti katsomaan ja niin he kurkkivat 

ikkunasta hahmoa, joka lähestyi patsaskujaa pitkin.
”Se on mies”, Liaine totesi nähtyään tulijan riittävän 

tarkasti.
”Mistä tiedät?”
”Näin kerran yhden.” Hän oli ollut silloin yhdeksän 

ikäinen ja oli onnistunut pari kertaa näkemään vieraan 
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käytävällä. ”Sillä oli samanlaisia karvoja naamassa kuin 
tuolla, mutta vaaleampia.”

Sodeia oli silminnähden vaikuttunut tiedosta. ”Mitä 
hän täällä tekee?”

”Luultavasti samaa kuin kaikki muutkin. Hän tar-
vitsee braqain kyläänsä tai kaupunkiinsa.”

”Mutta eihän täällä ole –”
”Ihan totta!” Liaine rynnisti ikkunan luota ja hyppi 

muutamalla askeleella vauvahuoneen poikki. Hän tem-
paisi oven auki.

”Älä tee mitään – ” Sodeia aloitti.
Hän ampaisi ulos oviaukosta ja käännähti viskatak-

seen oven kiinni.
” – typer– ” Sodeian kasvoilla oli avuton ilme.
Liaine sulki oven ja lähti juoksemaan käytävää pit-

kin.
Päästyään käytävän päähän Liaine hidasti vauhtin-

sa tavallisen reippaaksi kävelyksi. Järjetön ryntäys oli 
saanut hänen jalkojensa lihakset veltoiksi ja hän yritti 
parhaansa mukaan olla puuskuttamatta, jotta ei herät-
täisi huomiota. Hänen oli näytettävä vain siltä kuin 
olisi hakemassa jotakin puuttuvaa tarviketta.

Ranuio oli tavanomaisella istumapaikallaan Koulun 
keskusaulassa ympärillään muutamia nuorempia oppi-
laita, iältään viidestä kahdeksaan vuotta. Hento nainen 
valvoi harjoitusta, jossa piti saada pikkukivi leijaile-
maan, mutta lähinnä lapset onnistuivat pudottele maan 
kiviä toistensa niskaan. Oppituntia säestivät kiljaisut ja 
levoton tirskunta.

Kymmenisen vuotta sitten Liaine oli itse tuskaillut 
suostutellessaan vastahakoista kiveä unohtamaan mas-
sansa. Hän oli lopulta onnistunut – miten huikean 
riemullinen tunne se olikaan ollut – ja sitten samassa 
ryhmässä olleen Saionan kivi oli kumauttanut hänet 
melkein tajuttomaksi. Hän oli itkenyt, ja Ranuio oli 
vain katsellut ja tehnyt samaa kuin aina, hymyillyt 
häiritsevää terävähampaista hymyään. Mutta Saiona oli 
lohduttanut häntä ja puhaltanut kiven aikaansaamaan 
ruhjeeseen, ja kipu oli mennyt pois.

Hän räpytteli silmiään. Mistä niitä kyyneliä oikein 
riitti aina vain? Vaati ponnistuksia vastata Ranuion 
kysyvään hymyyn ilmeellä, joka kertoisi, että hän 
suoritti vain jotakin tehtävää, että häneen ei tarvinnut 
kiinnittää huomiota. Hänen kasvolihaksensa tuntuivat 
nykivän aivan omiin suuntiinsa ja hänen huomaamat-
taan jalat alkoivat kiihdyttää askelten tahtia.

Hallin poikki kuljettuaan hän lysähti hetkeksi 

käytävän seinää vasten näännyksissä kuin olisi juossut 
virstakaupalla. Valppaus ja pelko tekivät hänet voimat-
tomaksi, mutta Ranuion lähellä ei voinut koskaan olla 
liian varovainen. Mestari Geleio oli taatusti ankara ja 
pelottava hahmo, ja Tenaia osasi olla käsittämättömän 
ilkeä, mutta Ranuio hymyili hiljaa ja todella tarkkaili, 
mikä oli kaikkein karmivinta.

Toivuttuaan Liaine avasi varastoon johtavan oven ja 
pujahti sisään. Kivinen ovi kolahti kiinni hänen taka-
naan ja jätti hänet täydelliseen pimeyteen.

Hän ei vaivautunut tekemään minkäänlaista valoa, 
vaan antoi varastohuoneen ummehtuneen mustuuden 
kiertyä ympärilleen. Se oli mukavampaa – hän oli käy-
nyt huoneessa riittävän usein tietääk seen, ettei halunnut 
nähdä, mitä kaikkea lattialla oli. Hitaasti ja varovasti 
hän kulki seinänvierelle käsivarret eteensä ojennettuina, 
laahaten jalkojaan lattiaa pitkin. Jonkinlaiset pienet ja 
pehmeät esineet liukuivat lattialla hänen varpaidensa 
töniminä.

Sormet tapasivat kiviseinän, joka oli niin kylmä, että 
sen pinnalle oli tiivistynyt kosteutta. Hän lähti kulke-
maan seinänviertä niin, että vasen käsi hipoi jatkuvasti 
seinää, ja pakotti itsensä uppoutumaan lohkareisiin seit-
semännellä aistillaan, vaikka sen käyttäminen sai hänet 
aina hytisemään jostakin kylmän kaltaisesta tunteesta. 
Ei kuitenkaan ollut muuta keinoa löytää tarkalleen oi-
keata kohtaa.

Kivi, jota hänen sormensa koskettivat, oli peräisin 
vuoresta, aivan eri puolelta maailmaa kuin tämä kolkka, 
johon se oli päätynyt. Se oli lämmennyt auringossa ja 
tuntenut tuulen hitaasti kuluttavan vaikutuksen. Miten 
katkerasti se vihasikaan ihmisiä, jotka olivat lohkoneet 
sen kappaleiksi ja kantaneet sen tämän paikan rakennus-
materiaaliksi. Liaine hätkähti kuin häntä olisi sivallettu 
ruoskalla ja kulki eteenpäin.

Seuraava kivi oli peräisin metsästä. Se ei ollut vihai-
nen, mutta se kaipasi sitä pehmeätä sammalmätästä, 
joka sen päällä oli kasvanut. Siitä hyökyvä murhe nosti 
jälleen kerran kyyneleet Liainen silmiin.

Kiviä yksi toisensa jälkeen, kaikki erilaisia, eri puolilta 
maailmaa, mutta kaikki katkeria. Ne kirkuivat, kuiskai-
livat ja huokailivat hänen päässään, kunnes hänen teki 
mieli raastaa se pois harteiltaan.

Hänen polviaan heikotti, kun hänen sormensa 
osuivat viimein oikeaan lohkareeseen. Pitkän olemassa-
olonsa varrella kivi oli pitänyt eniten paikastaan suuren 
vesiputouksen vieressä, missä pisarat olivat langenneet 
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lempeästi sen päälle ja saniaisten juuret olivat kutittaneet 
sen hiuksenhienoissa halkeamissa.

Nimenomaan nuo halkeamat olivat syynä siihen, että 
Saiona oli aikoinaan aloittanut tutkimuksensa täältä.

Vedettyään hetken henkeä ja rauhoituttuaan Liaine 
keskittyi lohkareen halkeamiin ja vaelsi mielessään niitä 
pitkin. Tuosta haarautuvasta halkeamasta vasempaan, 
kunnes hän oli ohittanut yhden lohkareen. Seuraavaan 
kiveen, jonka kulma oli murtunut. Oikealle uusia hius-
halkeamia myöten.

Se oli hidasta, melkein toivottoman hidasta, vaikka 
hän tiesi, miten pääsisi tahtomaansa paikkaan. Mestari 
Geleion työhuoneeseen. Oikean reitin etsiminen oli vie-
nyt häneltä ja Saionalta vuosia, koska heidän oli pitänyt 
toimia salaa. Ja silti he olivat lukemattomia kertoja olleet 
vähällä jäädä kiinni.

Nytkin Ranuio saattaisi tulla katsomaan, miksi hän 
viipyi varastossa. Ajatus olisi pelottanut hänet järjiltään, 
ellei hän olisi venyttänyt tahtoaan niin äärimmilleen, 
ettei pelkäämiselle enää ollut tilaa.

Ajattoman ikuisuuden ja lukuisten risteävien hal-
keamien kuluttua hän tunsi olevansa oikeassa paikassa. 
Hän ei nähnyt mitään, koska oli sulkenut ruumiinsa 
sysipimeään varastoon, mutta kuuli kyllä.

”…me saamme?” Se oli mestari Geleion ääni.
”Mitä vain tahdotte.” Sen oli pakko olla Kouluun 

saapuneen miehen ääni, koska Liaine ei ollut kuullut sitä 
koskaan aiemmin. Se kuulosti kummallisen karkealta 
hänen korviinsa. ”Kultaa. Helmiä. Jalokiviä. Meredig on 
rikas kaupunki.”

Geleion naurahdus oli kaikkea muuta kuin ystävälli-
nen ja hyväksy vä. ”Arvotonta kaikki. Kulta on metalli, 
josta ei voi edes takoa aseita, helmet taas simpukoiden 
jätettä. Ja jalokiviä! Uskallatko tosiaan tarjota niitä mak-
suksi kenellekään kivien mahdin valtiattarelle?”

Pitkä hiljaisuus.
”Mitä sitten toivoisitte, valtiatar?” Miehen ääni ei ol-

lut lainkaan niin itsevarma kuin hetki sitten.
”Varusteita, vaatteita. Ruokaa. Niitä meiltä puuttuu.”
”Niitä pystytään kyllä järjestämään, kunhan arvon 

braqai saapuu kaupunkiimme.”
Toinen pitkä hiljaisuus.
”Onnistuuko se?” mies lopulta kysyi.
”Ajan mittaan”, Geleio vastasi hitaasti. ”Tällä hetkellä 

kukaan tytöistä ei pysty lähtemään. Taitaa olla aika pan-
na joku heistä kokeeseen.”

Liaine oli kuullut tarpeeksi ja vetäytyi. Ruumistaan ei 

kannattanut jättää yhtään pidemmäksi aikaa kuin oli 
pakko. Takaisin päin kulkeminen oli paljon helpompaa 
kuin erkaantuminen, oli kuin hän olisi labyrintissa kul-
kiessaan merkinnyt reittinsä purkamalla lankakerää, ja 
nyt hän keri itsensä jälleen kokoon.

Hän havahtui varastohuoneen pimeydessä ja huo-
masi, että tärisi holtittomasti. Hänen hampaansa olivat 
ilmeisesti lyöneet loukkua jo jonkin aikaa, sillä hänen 
leukaansa sattui ja hän oli puraissut kieleensä.

Hän kiersi vapisevat kätensä ympärilleen ja vain sei-
soi paikoilleen lamaantuneena, itseään syleillen.

3. Yöllisiä juonia

Liainesta tuntui, ettei hänellä olisi enää koskaan läm-
min, vaikka hän oli kietoutunut kahteen huopaan. Hän 
yritti sykertyä pienem mäksi keräksi niiden alla ja olla 
välittämättä siitä, että kaikki muut nukkuivat jo. Lat-
tian kylmyys tuntui hohkaavan jopa paksun olkipatjan 
läpi.

Edellisenä yönä oli ollut täysikuu. Vanhin oppilaista 
oli kutsuttu kokeeseen. Aamun koittaessa Tenaia ja Ra-
nuio olivat kuljettaneet louhikkopolun varrelle uuden 
kivipatsaan.

Liaine ei ollut yllättynyt. Cindiain oli ollut aivan 
liian kiltti ja pehmeä läpäistäkseen.

Seuraavana olisi luultavasti Falteian vuoro. Hän saat-
taisi hyvinkin onnistua. Ja jos niin kävisi, voisi kulua 
vuosikausia ennen kuin tulisi Liainen vuoro yrittää. 
Vuosikausia täällä. Hän ei kestäisi sitä ikinä. Ei enää. Ei 
näin yksin.

Hän kierähti vatsalleen ja nojasi päätään käsivarsiin-
sa. Korkealta katonrajasta lankeavat kuunsäteet saivat 
kiviseinän hänen edessään kiiltelemään häiritsevästi. 
Mitä jos Falteia epäonnistuisi? Panisiko Geleio seuraa-
vaksi hänet kokeeseen? Luultavasti. Hän oli lähes yhtä 
taitava kuin Falteia. Mutta Falteia ei epäonnistuisi. Voi-
sikohan hänet tappaa?

Hän hätkähti huomattuaan, että oli todellakin aja-
tellut sitä. Aivan oikeasti. Mihin hän olikaan valmis 
päästäkseen pois?

Mutta aikaa oli vielä. Sitä oli melkein kuukausi, sillä 
mestari ei pystyisi koettelemaan Falteiaa ennen seuraa-
vaa täysikuuta. Sitä ennen olisi pakko keksiä jotakin. 
Mutta mitä? Mitä?

Hän kierähti jälleen kyljelleen ja oli vähällä kirkais-
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ta nähdessään, että hänen 
makuusijansa verho heilahti 
äkkiä.

Sodeia työntyi verhon 
raosta eivätkä hänen paljaat 
jalkansa pitäneet minkäänlais-
ta ääntä. Liainea kylmäsi pel-
kästä ajatuksesta, että joutuisi 
koskettamaan kalseaa lattiaa. 
Taisi Sodeiakin palella, sillä 
hän istui patjalle ja risti jalat 
alleen, jotta ne lämpenisivät.

”Oletko kipeä?” hän kysyi 
huolestuneella kuiskausäänel-
lä. ”Olet maannut sängyssä 
iltapäivästä lähtien.”

”Ehkä vähän”, Liaine 
valehteli. Hän ei ollut ki-
peä vaan tyystin voimaton. 
Hänen ei olisi pitänyt sala-
kuunnella niin kauan, mutta 
mestari Geleion ja miehen 
keskustelu oli ollut liian 
kiinnostava ja tärkeä, jotta 
hän olisi ajoissa huomannut ruumiinsa väsyvän. Mies 
oli ollut melkein suunniltaan kuultuaan, että joutuisi 
odottamaan ainakin kuukauden ennen kuin voisi saada 
braqain mukaansa.

Sodeian käsi koetteli Liainen otsaa. ”Olet ihan kyl-
mä, et kuumeinen.”

Kylmältä hänestä taatusti tuntuikin. Hänen ham-
paansa kalisivat vastaukseksi.

”Saat minutkin palelemaan.”
Hän kohotti huopansa kulmaa ja Sodeia pujahti 

sen alle lämmittele mään. Sillä tavalla oli mukavampi 
keskustellakin, kun ei tarvinnut puhua niin kovaa. Ei 
tarvinnut pelätä, että kukaan muu heräisi.

”Mitähän se oli, mistä Cindiain ei voinut luopua?” 
Sodeia aloitti pitkän ja vähän vaivaantuneen hiljaisuu-
den päätteeksi.

”En tiedä.” Liaine ei enää palellut aivan niin paljon, 
kaksi vartaloa lämmitti paljon enemmän kuin yksi. Itse 
asiassa häntä oli alkanut hiukan kuumottaa. ”Lapset, 
ehkä. Muistan hänen joskus sanoneen, että hän halu-
aisi lapsia. Ehkä hän ei voinut luopua mahdollisuudes-
taan.” Ihan kuin hänellä olisi sellaista koskaan ollut, 
Liaine lisäsi hiljaa mielessään.

”Minustakin olisi kivaa saada vauva.”
”Minusta ei.”
”Mitähän Geleio ja opettajat tekisivät, jos tulisin nyt 

raskaaksi?” Sodeia pohti. Äänensävy kertoi, että hän 
hymyili veikeästi, vaikka Liaine ei sitä nähnytkään. Tun-
tui mukavalta pitää silmiä kiinni. Hän oli vaihtavinaan 
asentoa mukavampaan ja liikahti samalla hiukan lähem-
mäs Sodeiaa.

”Tämähän olisi varmaan ainoa tilaisuuteni”, Sodeia 
jatkoi. ”Nyt täällä on se mies käymässä. Voisin rikkoa 
jotakin sääntöä, ja sitten joutuisin siivoamaan hänen 
huonettaan.”

Liaine ei voinut olla naurahtamatta hiljaa. Ajatus oli 
huvittava, ja sitten se mies –

Oivallus oli niin järisyttävä, että Liaine huomasi pon-
nahtaneensa istualleen. Aivan niin, se mies.

”Taidat tosiaan olla kipeä”, Sodeia sanoi.
”Ei, en minä…” Hän pakottautui asettumaan uudel-

leen vuoteeseen, tällä kertaa niin, että hänen selkänsä 
nojasi mukavasti Sodeian kylkeen. Se tuntui turvalli-
selta. Suunnitelmaa olisi aikaa ajatella myöhemminkin. 
”He olisivat kauhean vihaisia sinulle, jos alkaisit odottaa 
lasta”, hän kuiskasi. ”En osaa kuvitellakaan, mitä siitä 
seuraisi.”
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”Minusta se tuntui melkein hyvältä ajatukselta.”
”Ajattele sitten sitäkin, että sinun pitäisi olla sen mie-

hen kanssa. Osaatko kuvitella?”
”En.”
”Ulkomaailmassa naiset kuulemma rakastavat mie-

hiä.”
Sodeia tirskahti moiselle ajatukselle niin äänekkäästi, 

että Liaine pelkäsi lähimpien nukkujien heräävän. Mutta 
mitään ei tapahtunut.

”Tiedätkö mitä?” Sodeia kuiskasi hänen korvaansa 
niin läheltä, että hän tunsi huulten hipovan sitä. ”Minä 
pidän sinusta.”

4. Rangaistus

”Mikä sinua taas vaivaa?” Tenaia sähähti ja mittaili anka-
rasti katseellaan Liainea ja lattialle rikkoutunutta kulhoa. 
Siniset ja valkoiset sirpaleet olivat levinneet säteittäin 
laajalle alueelle. ”Et sinä ennen noin kömpelö ole ollut.”

”Anteeksi, opettaja.” Liaine puhui hiljaisella ja nöyräl-
lä äänellä ja painoi katseensa maahan. Sillä tavalla hiuk-
set valahtivat peittämään hänen hymynsä.

”Tiedänhän minä, että suret vielä”, Tenaia jatkoi 
hiukan pehmeäm mällä äänellä. Se sai Liainen oitis va-
ruilleen, koska oli niin harvinaista. ”Mutta meillä ei ole 
riittävästi kulhoja joka päivä pudoteltavaksi, kuten tie-
dät. Saat siirtyä keittiötöistä vuodevaattei den vaihtoon, 
kunnes toivut.”

”Kyllä, opettaja.”
”Muista vaihtaa myös vieraan lakanat.”
”Kyllä, opettaja.”
Tenaia nyökkäsi hyväksyvästi ja siirsi huomionsa mui-

hin keittiössä työskenteleviin tyttöihin, joista osa tiskasi 
astioita ja osa kuljetti niitä kaappeihin. Nuorimmat 
pyyhkivät pöytiä ruokailun jälkeen ja loiskivat epähuo-
miossa vettä lattialle niin, että se muuttui vaarallisen 
liukkaaksi. Se oli ollut oikein kätevää Liainen kannalta. 
Vain pieni teeskennelty liukastuminen, ja kulho oli sär-
kynyt.

Sodeia ilmestyi ja alkoi kerätä sirpaleita rikkasankoon. 
Hän oli viimeisinä päivinä kulkenut jatkuvasti Liainen 
kannoilla ja yrittänyt tehdä pieniä palveluksia. Itse asiassa 
Sodeia tuntui olevan valmis melkein mihin tahansa hä-
nen vuokseen, paitsi siihen, mitä hän sillä hetkellä eniten 
halusi – jättämään hänet yksin. Mutta hän tarvitsi Sodei-
aa, joten hän väläytti tälle ilahtuneen hymyn, kun tämä 

vilkaisi ylös. Sodeia hymyili takaisin niin aurinkoisesti, 
ettei lainkaan huomannut viiltäneensä sormensa sirpa-
leeseen.

Liaine onnistui vaivoin peittämään värähdyksen 
lähtiessään keittiöstä. Hän oli alkanut vähitellen pitää 
Sodeiasta. Ei tämä Saionaa korvannut eikä koskaan 
korvaisi, mutta oli ainakin joku, josta hakea tukea ja 
turvaa. Asiaa ei parantanut tieto siitä, ettei Sodeia ehkä 
välittänyt hänestä erityisesti. Liaine oli vain osoittanut 
heikkoutta, ja Sodeia hoivasi heikkoja mielellään, joten 
ei ollut ihme, että he olivat ajautuneet yhteen.

Hän yritti vakuutella itselleen, että aikoi pelkkää 
hyvää. Sodeian pitäisi saada mahdollisuus. Se olisi hyvä 
teko. Mitä sitten, jos hänkin onnistuisi hyötymään, se 
olisi kuitenkin hyvä. Olisi. Hänen askeltensa äänet kai-
kuivat tyhjällä käytävällä. Se olisi hyvä teko.

Liinavaatevarastosta hänen matkansa jatkui kohti 
tornia, jossa vieraiden huoneet olivat. Huoneita oli 
kymmenen, vaikka yksi yöksi jäävä vieras vuoden kulu-
essa oli jo paljon. Ruokatarvikevankkureita ajavat naiset 
purkivat lastinsa niin nopeasti kuin pystyivät ja poistui-
vat saman tien. Liaine kadehti heitä.

Hän puristi lakanoita sylissään ja huomasi hidaste-
levansa aivan turhaan. Asiat eivät muuttuisi viivytte-
lemällä helpommiksi ja paremmiksi. Ja hänhän aikoi 
pelkkää hyvää. Aikoi.

Huoneen ovi liukui raskaasti auki. Ensimmäisenä 
hän huomasi epä järjestyksen. Vaatteita lojui tuolin 
selkänojalla sellainen kerros, että tuolia oli vaikea tun-
nistaa tuoliksi. Vuode oli sijaamatta. Pöydällä oli rypis-
tettyjä pergamentinpalasia. Näytti siltä, että mies oli 
yrittänyt kirjoittaa jotakin, mutta ei ollut saanut aikaan 
mieleistään tulosta.

Seuraavana Liaine näki miehen, joka seisoi ikkunan 
edessä katselemassa ulos niin, että hänestä näkyi vain 
siluetti. Mies piti käsiään selän takana ja näytti mah-
dottoman pitkältä. Oven äänen kuultuaan hän kään-
nähti ympäri.

”No jo oli aikakin”, mies puuskahti. ”Aurinko laskee 
enkä pääse nukkumaan, kun täällä vain viivytellään.”

Liaine seisoi hetken hiljaa tuijottaen miestä. Hän 
ei ollut koskaan nähnyt sellaista näin läheltä. Näky oli 
uteliaisuutta herättävä. ”Miten pystyt syömään, kun 
suusi on tuon karvan keskellä?” hän kysyi.

”Röyhkeäkin vielä!” Mies astahti muutamia askelia 
eteenpäin kiivaasti.

”Miten niin? Minähän vain kysyin.”
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”Älä teeskentele tyhmää, letukka –” Mies tarttui 
tuskallisen lujalla otteella Liainen ranteeseen. ”Ihan 
kuin et tietäisi mitään miehistä! Vai pitääkö sinua 
opettaa…?”

Vuodevaatteet olivat levähtäneet lattialle Liainen 
sylistä ja kipu ranteessa sai hänet nyyhkäisemään. Mies 
kiskaisi häntä eteenpäin kohti vuodetta niin äkillisesti, 
ettei hän ehtinyt edes säikähtää. Vasta tömähdettyään 
patjalle hän alkoi epäillä, ettei mies ehkä tarkoittanut 
opettamisella mitään, mistä hän pitäisi, vaikka hän tie-
donhaluinen olikin. ”Uskallapas!” hän kivahti. ”Voisin 
muuttaa sinut kiveksi!”

Mies kalpeni ja päästi ranteen irti. Liaine nousi ja 
suoristi pukunsa huojentuneena. Hän oli arvellutkin, 
ettei mies tiennyt läheskään kaikkea. Vain kokeesta 
suoriutunut braqai pystyi muuttamaan ihmisiä kiveksi, 
mutta uhkaus oli toiminut. Ja hän olisi pystynyt mo-
neen pienempään mutta ikävään asiaan.

”Pyydän anteeksi”, mies sanoi pitkän hiljaisuuden 
päätteeksi. ”Menetin malttini.”

Liaine ei vastannut, vaan loi mieheen niin jäisen 
katseen kuin suinkin pystyi. Se osoittautui hankalaksi, 
kun joutui katsomaan ylöspäin niska kenossa. Hitaasti 
ja rauhallisesti hän ryhtyi vaihtamaan vuoteeseen laka-
noita.

”Tämä paikka hermostuttaa minua”, mies yllättäen 
sanoi. Se kuulosti selityksen tapaiselta.

Ketäpä ei? Liaine ajatteli, mutta ei vastannut, vaan 
suoristi lakanan kulmia. Se oli karheaa ja kuituista val-
koista kangasta, joka kutitti.

”Seuraavaan täysikuuhun mennessä menetän taa-
tusti järkeni.” Mies oli istuutunut ikkunasyvennykseen 
ja nojasi selkäänsä kylmään kiveen. Hänen harmaat 
silmänsä seurasivat tiiviisti Liainea aivan kuin hän olisi 
pelännyt tämän käyvän kimppuun. ”Eikö asioiden 
kulkua voi jollakin tavoin nopeuttaa?”

”Ei.” Liaine vetäisi huovan suoraksi ja siirtyi huo-
neen ovelle. ”Mutta onko sinun pakko odottaa täällä?”

”Niin kuvernööri sanoi. Että takaisin ei ole tulemis-
ta ilman kivien mahdin valtiatarta.”

”Entä jos sinut lähetettäisiin pois täältä?”
”Miksi kukaan niin tekisi?”
Liaine ei voinut olla hymyilemättä itsekseen. 
”Minäpä kerron.”

5. Epäilyksiä

Ilta alkoi hiljalleen hämärtyä. Liaine huomasi sen siitä, 
että joutui lukemaan nenänpää miltei kiinni ummehtu-
neelta ja ikivanhalta tuoksuvassa pergamentissa, vaikka 
istui ikkunan edessä ja kaikki mahdollinen valo heittyi 
hänen selkänsä takaa hyppelehtiville ja epäselville teks-
tiriveille.

”Liaine?”
Hiljainen kysymys sai Liainen säpsähtämään. Hän 

työnsi pergamentin kiireesti kylkensä ja seinän väliin, 
mutta epäili, että oli myöhästynyt piilottamisessa. Va-
ruillaan hän nosti katseensa, mutta tulija oli vain So-
deia. Tällä oli inhottava tapa liikkua aavemaisen hiljaa.

”Mikä se oli?” Sodeia katsoi merkitsevästi paikkaa, 
johon pergamentti oli kadonnut.

”Ei mikään.”
”Olipas.”
”Eipäs.”
”Mikset kerro minulle?” Sodeia alkoi kuulostaa louk-

kaantuneelta ja hänen ilmeensä kiristyi. Liaine huomasi 
ajatella, että Sodeia oli näyttänyt huolestuneelta ja jär-
kyttyneeltä jo joitakin päiviä. ”Sinä olisit kertonut Saio-
nalle, etkö olisikin?”

Liaine huokasi syvään ja otti pergamentin jälleen 
esiin, mutta ei näyttänyt sitä. Sen sijaan hän kääri sen 
rullaksi, jonka työnsi hihaansa. Ei kannattanut enää 
yrittää kiistää sen olemassaoloa, ja hän pelkäsi sen me-
nevän pilalle puristuksissa. ”Et ymmärtäisi.”

”Mistä sinä tiedät?”
”Tiedän vain.” Ehkä Saiona oli lopulta menettänyt 

henkensä juuri tämän kirjoituksen vuoksi. Se oli pihis-
tetty Tenaian työhuoneesta eikä kukaan ilmeisesti tien-
nyt, että se oli Liainella. Vielä vähemmän kukaan osasi 
arvata, että hän osasi lukea sen. Hän ei halunnut jakaa 
sitä kenenkään kanssa. Se tuntui olevan kaikki, mitä 
hänellä oli jäljellä.

Jopa kasvi, jota hän oli kastellut Saionan muistoksi, 
oli kuollut.

Sodeia ei jatkanut aiheesta, mutta näytti surulliselta. 
Hän istuutui Liainen viereen ja nojasi hänkin selkänsä 
kiviseinään katsahtaen huoneen toisella puolella olevaan 
takkaan ja siinä roihuavaan tuleen, jonka edessä suurin 
osa muista tytöistä istui ja keskusteli.

”Älä minusta välitä”, Liaine sanoi. ”Mene lämmittele-
mään, jos haluat. Kyllä minä pärjään.”
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”Minä en. Halusin puhua kanssasi.”
”Ai.” Liaine tunsi itsensä hölmöksi ja kääntyi katso-

maan Sodeiaa kysyvästi. Ikkunasta lankeavassa sinertä-
vässä valossa tämän vaaleat hiukset näyttivät melkein 
hopeasta kehrätyiltä. Hänen kätensä nytkähti niitä kohti, 
mutta hän kiskaisi sen takaisin – Sodeian silmät olivat 
jääneet varjoon, mutta se, mitä hän niistä näki, näytti 
kylmältä kuin jää.

”En katsonut tulisijaan siksi, että haluaisin lämmitellä, 
vaan varmis taakseni, ettei kukaan ole kuulemassa.”

”Minä tajusin”, Liaine sanoi madaltaen äänensä kuis-
kaukseksi. ”Ole nyt kiltti ja kerro.”

”Lisäksi tulessa on jotakin kiehtovaa.” Sodeian ääni oli 
muuttunut uneksivaksi. ”Kammottavan kiehtovaa. Tie-
dätkö, joskus kun katson liekkejä, minusta tuntuu siltä, 
että haluan heittäytyä niihin.”

Liaine nyökkäsi. Ajatus tulen kuumuudesta vastakoh-
tana kivien kylmyydelle, ja ajatus kaiken loppumisesta, 
oli synkän kiehtova. Mutta takkatulen kokoisessa roihus-
sa saisi vain satutettua itseään, kokeileminen ei maksaisi 
vaivaa. Hän muisti vielä Gueisan, joka oli yrittänyt sitä 
Liainen ollessa vasta seitsemän. Tytön hiukset eivät olleet 
koskaan kasvaneet takaisin, mutta hän oli joka tapauk-
sessa lopulta lähtenyt Koulusta braqaina. Missähän hän-
kin mahtoi nyt olla? Ja miksi Liaine ei ollut ajatellut sitä 
ikinä aikaisemmin?

”Mitä sinun piti kertoa?” hän kysyi havahduttuaan 
mietteistään. 

Hetken hän pelkäsi Sodeian kieltäytyvän, kysyvän, 
miksi hänen pitäisi kertoa asioistaan, kun Liainekaan ei 
ollut kertonut omistaan. Pienen ja jännittyneen hiljai-
suuden päätteeksi Sodeia kuitenkin huokasi ja aloitti.

”Minua huolestuttaa.”
”Mikä?”
”Se mies. Gavrion.”
Tuntui kummalliselta ajatella, että miehelläkin oli 

nimi. Liaine ei ollut varma, pitikö siitä. Se sai miehen 
tuntumaan enemmän ihmiseltä eikä hän halunnut sitä. 
”Mitä hänestä?”

”Hän kertoi minulle siitä kaupungista, jossa asui. Me-
redigistä.”

Liaine vain odotti. Kuulosti siltä, että asiat olivat 
edenneet hyvin. Hän huomasi, että alkoi puutua ja vään-
täytyi hiukan mukavampaan asentoon risti-istunnasta. 
Hänen polvensa naksahti äänekkäästi, kun hän suoristi 
sen.

”Aih”, sanoi Sodeia. ”Sinun ei pitäisi istua noin kau-
an paikoillaan lukemassa.” Hänen katseensa viivähti 
hetken Liainen väljässä hihassa, johon rulla oli kadon-
nut, ja kireä tunnelma palasi.

”Kerro minulle kaupungista”, Liaine pyysi.
”Kaupungista… se kuulosti ihmeelliseltä. Saisinpa 

nähdä sen.” Sodeia huokasi ja oli pitkän aikaa hiljaa. 
”Paljon ihmisiä, jotka asuvat omissa taloissaan, eivät 
tällaisessa yhdessä isossa rakennuksessa. Ja siellä on tei-
tä, joiden varsille on istutettu puita. Jotkut ihmiset hoi-
tavat niitä ja muita kasveja. Jotkut valmistavat astioita. 
Jotkut rakentavat taloja…”

”Ja jotkut sotivat”, pisti Liaine väliin.
”Niin. Meredigissä asunut braqai kuoli vanhuuteen 

– hän oli jo melkein yhdeksänkymmenen – ja kaupun-
ki on haavoittuvainen.”

Hiljaisuus oli täynnä ajatuksia. Liaine kääntyi kohti 
Sodeiaa, joka oli vaiennut. He vaihtoivat pitkän ja syn-
kän katseen.

”Siihen me sentään kelpaamme”, Liaine lopulta sa-
noi kolkosti. ”Ihmisten pelottelemiseen.”

Sodeia naurahti. Liaine ei ollut pitkään aikaan 
kuullut vähemmän iloista naurahdusta, mutta Sodeian 
hymykuoppia oli silti mukava katsella. ”Emme edes 
siihen. Me olemme vasta oppilaita.”

”Niin kai.” Mutta ainakin se mies oli pelännyt hän-
tä. ”Ai niin. Mikä siinä miehessä oli huolestuttavaa?”

”Ei varsinaisesti hänessä. Vaan siinä, mitä hän kertoi. 
Kaupunkinsa kuvernööristä ja johdosta muutenkin. He 
eivät kuulostaneet luotettavilta. Mikä takaa sen, että he 
tosiaan lähettävät meille varusteita?” Sodeia kuulosti 
niin levottomalta, että Liaine alkoi ihmetellä oliko tällä 
sydämellään jotakin muutakin, jotakin, mitä ei vielä 
saanut sanotuksi.

”Kuka kokeen lopulta läpäiseekin, kaipa hän huoleh-
tii siitä saavuttuaan perille”, Liaine sanoi.

”Huolehtiiko? Jos minä pääsisin pois täältä, en usko, 
että minua kiinnostaisi, voiko Koulu jatkaa toimintaan-
sa vai ei. Luultavasti pitäisin parempana sitä, että ei.”

Liaine laski katseensa – häntä hymyilytti liikaa. Asiat 
sujuivat paremmin kuin hän oli uskaltanut toivoakaan. 
”Ehkä sinun kannattaisi puhua jollekin opettajalle, jos 
epäilet jotakin.”

Sodeia avasi suunsa vastatakseen, mutta hänet kes-
keytti huoneen valtavan kivioven kumahdus. Kaikkien 
katseet kääntyivät ovelle, jolla seisoi Tenaia. Hänen 
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tiukka ilmeensä ja suora ryhtinsä saivat hänet näyttä-
mään paljon ylväämmältä kuin hänen lyhyt ja pyöreä 
vartalonsa olisi edellyttänyt. Hän etsi katseellaan jo-
takuta katsoen ensin takan edestä, mutta ei löytänyt. 
Näytti siltä, että hän olisi rypistänyt harmistuneesti 
kulmiaan, mikäli hänen nutturansa ei olisi ollut niin 
kireällä, että moinen oli mahdotonta.

”Minä kerroinkin”, Sodeia henkäisi.
”Liaine”, Tenaia sanoi huomattuaan hänet. Naisen 

ääni ei ollut kova, mutta se tuntui saavan lattian kive-
tyksenkin tärähtelemään.

Liaine nousi jalat täristen ja seurasi opettajaa ulos 
huoneesta.

Tenaia liikkui nopeammin kuin niin lyhyeltä naisel-
ta olisi voinut odottaa, mutta ei silti näyttänyt pitävän 
kiirettä. Liaine joutui venyttämään askeliaan pysyäk-
seen hänen perässään.

Käytävän korkeista ja kapeista ikkunoista sisään 
päässeet valoraidat olivat jo huomattavan himmeitä, 
mutta ainuttakaan soihtua ei ollut sytytetty. Tähän 
aikaan kenenkään ei enää oletettu liikuskelevan raken-
nuksessa.

Heidän hiljaisia askeliaan lukuun ottamatta oli ää-
netöntä. Ellei otettu lukuun kiviä. Kaikkien muiden 
äänien vaimennuttua Liaine kuuli ne, vaikka ei edes 
keskittynyt. Kylmää, niin kylmää, ääni huokaili hänen 
päässään. Vuosisatoja kylmää. Häntä puistatti, mutta 
hän oli liian hermostunut pystyäkseen sulkemaan mie-
lensä.

Sinäkin jätät meidät. Sinäkään et rakasta meitä. 
”Mitä?” Liaine parahti huomaamattaan ääneen.

 ”Mestari tahtoo tavata sinut”, Tenaia vastasi hidasta-
matta vauhtiaan hetkeksikään.

Muutamalla juoksuaskeleella Liaine saavutti opet-
tajan. Kuiskailu hänen mielessään jatkui eteisaulaan 
saakka.

Liaine oli käynyt mestarin huoneessa vain yhden 
kerran, ja siitä oli niin kauan, ettei hän muistanut siitä 
oikeastaan mitään. Hänet oli viety sinne sinä päivä-
nä, kun hänen äitinsä oli kuollut eikä kukaan ollut 
tiennyt, mitä hänelle pitäisi tehdä, kenen huostaan 
hänet pitäisi antaa. Ehkä hänellä oli isä jossakin, ehkä 
ei – kukaan ei tiennyt, kuka se mahtoi olla, kaikkein 
vähiten hän itse.

Hän hämmästyi siitä, kuinka tavalliselta huone 
näytti. Parin vuoden ikäisen pelästyneen tytön mie-

lestä Geleion työpöytä oli ollut tumma vuori, ja seinän 
vieressä lasihyllykössä oleva kivikokoelma oli näyttänyt 
niin oudolta, että olisi voinut olla unesta. Hän tunnisti 
heti kaksi pyöreää agaattia, joiden hän oli kuvitellut 
tuijottaneen häntä.

Nyt työpöytä ei näyttänyt mitenkään ylimaalliselta. 
Se oli kyllä massiivinen, ja erikoinen siinä mielessä, että 
oli puuta, mutta ei lainkaan pahaenteinen. Eivätkä hän-
tä tuijottaneet agaatit, vaan harmaantunut mestari, joka 
tarkkaili hänen jokaista askeltaan, kun hän astui huo-
neeseen. Tenaia niiasi nopeasti ylemmälleen ja poistui 
jättäen Liainen yksin. Oven kolahdus kuulosti lopulli-
semmalta kuin koskaan.

Pitkän aikaa vallitsi jähmettynyt hiljaisuus. Liaines-
ta tuntui, että haukka saattaisi tarkastella mahdollista 
saalistaan samalla tavalla kuin mestari tarkasteli häntä. 
Lopulta hän muisti niiata tervehdyk seksi ja onnistui 
tekemään sen ilman, että hänen polvensa pettivät.

”Tiedätkö, miksi olen kutsunut sinut?” Geleio kysyi.
”En, mestari. Ellette sitten tahdo, että suoritan ko-

keen.”
Geleio tuhahti. ”Luulet suuria itsestäsi, tyttö. Alat 

kyllä olla taitava, mutta et sentään riittävän taitava.”
Pergamenttirulla tuntui polttavan hänen hihassaan. 

Jos kyse oli siitä – hyvästi, elämä. Hän alkoi kuvitella, 
että tunsi rullan hiljalleen liukuvan alemmas ja pelkäsi 
sen putoavan, mutta ei liioin voinut työntää sitä sy-
vemmälle hihaan, jottei kiinnittäisi mestarin huomiota 
siihen.

”Cindiain epäonnistui kokeessa”, Geleio sanoi.
Liaine ei sanonut mitään. Hän tiesi sen oikein hyvin, 

ja Geleio tiesi hänen tietävän. Tämän oli oltava vain 
johdatusta siihen, mitä mestari todella aikoi sanoa.

”On hyödytöntä pitää miestä täällä melkein kuukaut-
ta. Ja vaarallista. Joku teistä tytöistä saattaisi saada pää-
hänsä epäviisaita ajatuksia. Ehkä niin on jo tapahtunut. 
Tiedätkö, mistä minä puhun, Liaine?”

Tarkemmin katsottuna kirjoituspöytä oli hyvin mie-
lenkiintoinen. Joku oli veistänyt sen pintaan kuvioita. 
Koholla olevia kuvioita. Ne näyttivät kahdelta puulta. 
Liaine tutki niiden lehtiä, jotka olivat sahalaitaisia.

”Katso minuun, kun puhun! Tiedätkö sinä?”
Liaine kohotti katseensa kaiverruksista hyvin vastaha-

koisesti. Geleio oli vihainen, siitä ei ollut epäilystäkään. 
Vastusteleminen olisi sekä typerää että turhaa. ”Sodeia 
kertoi.” Hän toivoi arvanneensa oikein, se selittäisi So-
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deian levottomuuden. Jos ei, hän olisi pulassa.
”Etkä sinä tehnyt mitään estääksesi häntä, vaikka tiesit 

hyvin, että se on ankarasti kiellettyä?”
Myös lattian kivilaatat olivat hyvin mielenkiintoisia. 

Niiden erilaiset harmaat sävyt muodostivat sopusointui-
sen taustan hänen valkoisille tossuilleen, joiden kärkiä 
hän tuijotteli.

”No niin, hänen osaltaan nyt on sitten myöhäistä.” 
Geleion ääni oli hiljaisen vakava ja sai Liainen pään jäl-
leen nytkähtämään pystyyn. ”Typerä tyttö synnyttäköön 
lapsen, jonka niin kovasti halusi. Entä onko sinun pääs-
säsi vastaavanlaisia hupsutuksia?”

”Ei tietenkään, mestari.”
”Lähetän miehen pois. Hän odottakoon lähimmässä 

kaupungissa ja palatkoon takaisin, kunhan seuraava koe 
on pidetty.”

”Entä miksi kerrotte siitä minulle, mestari?”
”Varastomme alkavat olla vähissä, mies tuokoon osan 

lupaamistaan tarvikkeista heti palatessaan. Sinä menet 
mukaan ja varmistat, että niin tapahtuu.”

”Minäkö?” Ällistystä ei tarvinnut teeskennellä. Hän ei 
olisi osannut kuvitella, että kaikki onnistuisi niin hyvin.

”Sinä. Saatat ehkä olla riittävän taitava selvitäksesi 
ulkopuolella.”

Mestarin äänensävystä Liaine käsitti, että mestari 
olisi lähettänyt Falteian, ellei joutuisi jo valmistamaan 
tätä kokeeseen.

”Lähdette huomisaamuna. Nyt, menehän nukku-
maan ja hyvästelemään ystäväsi.”

6. Lähtö

Aamun valo hiipi nukkumaparvelle. Vähä vähältä se 
tunkeutui sisään makuusijan verhojen raosta ja paljasti 
nukkuvan Sodeian kasvot. Vaaleat hiukset valuivat pör-
röisinä tyynylle.

Liaine katseli häntä hiljaa. Sitä, miten hänen silmä-
luomensa silloin tällöin värähtelivät, aivan kuin hän 
olisi ollut heräämäisillään. Sitä, millaisen varjon hänen 
nenänsä muodosti.

Ehkä Koulussa oli sittenkin jotakin, mitä Liaine 
tulisi kaipaamaan. Hän hivuttautui hyvin hiljaa peiton 
alta, jotta ei herättäisi Sodeiaa ja joutuisi hyvästelemään 
tätä. Näkemiin oli sanottu jo yöllä. Sodeia ei tiennyt, 
että ne olivat olleet hyvästit.

Liaine vaihtoi yöpaidan valkoiseen pukuunsa ja tar-
kasti, että oli koonnut kaikki varusteensa mukaansa. 
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Nyytti oli pieni, vaikka sisälsi hänen koko omaisuuten-
sa. Kaikkialla oli hiljaista, muut tuntuivat nukkuvan 
vielä. Hän oli niin hermostunut, että oli maannut val-
veilla miltei koko yön.

Hän kumartui suutelemaan Sodeiaa poskelle, niin 
varovasti, ettei tämä herännyt, ja toivotti tälle mieles-
sään kaikkea hyvää ennen kuin poistui verhojen raosta. 
Nyytti olallaan hän laskeutui tikkaat ja kulki huoneen 
poikki käytävään. Viimeistä kertaa, niin hän ainakin 
toivoi.

Mestari Geleio odotti häntä jo aulassa, kärsimättö-
män näköinen mies vierellään. Hän kulki heidän luok-
seen ja niiasi tervehdykseksi.

Geleio piteli kultaista kaulaketjua. Siinä olevaan 
riipukseen oli istutettu hiomaton, särmikäs kivenpala. 
Tavallista graniittia.

”Onko tuo –” Liaine haukkoi henkeä pelonsekaises-
ta kunnioitukses ta ”– onko tuo… minun?”

”Se on puolikas, riittävästi päästämään sinut rajan 
läpi. Halkaisin sen viime yönä.”

”Mitä?” Liaine parahti. ”Te halkaisitte minun kive-
ni!”

”En kai antaisi sitä sinulle kokonaan, hupsu tyttö. 
En ennen kuin olet suorittanut kokeen.”

Ketju solahti hänen kaulaansa ja riipus asettui mu-
kavasti rintojen väliin. Hänen riipuksensa. Mutta se 
oli vain puolikas. Hän ei tiennyt, mitä olisi ajatellut. 
”Luulen, että tunsin sen”, hän sanoi. ”Halkeamisen. 
Minulla oli jotenkin paha olo…”

Geleio tuhahti. ”Kuvittelua. Matkakuumetta sinulla 
oli – ei sellaista voi tuntea. Halkaisu tapahtui oikein 
siististi eikä sinulla ole mitään hätää niin kauan kuin 
puolikkaat ovat ehjiä. Nyt, hyvää matkaa teille.”

”Vihdoinkin matkaan”, mies murahti.
”Muista palata, Liaine. Tai toiselle puolikkaallesi voi 

tapahtua jotakin hyvin ikävää.”
Liaine ei vaivautunut vastaamaan mestarin sanoi-

hin. Hän saattoi kyllä kuvitella, että tämä olisi valmis 
tuhoamaan kiven, ja hänet sen mukana. Mitä hän 
voisi tehdä? Miten hän murtaisi siteensä tuohon gra-
niitinpalaan, jonka avulla mestari voisi pakottaa hänet 
takaisin?

Ehkä sitä olisi paras miettiä vasta Koulun ulkopuo-
lella. Juuri nyt sinnekin pääseminen tuntui jo usko-
mattomalta voitolta.

Aurinko paistoi, kun hän astui pihalle miehen pe-

rässä. Hevonen, jolla tämä oli saapunut, oli jo satuloitu 
valmiiksi.

”Nouskaa ratsaille, valtiatar”, mies sanoi pidellen 
jalustinta. Sanat olivat kohteliaat – mestari katseli lähtöä 
ovelta – mutta äänensävy purevan ivallinen. He olivat 
juonineet yhdessä, mutta eivät silti tunteneet vähäisintä-
kään ystävyyttä toisiaan kohtaan.

”En ole ikinä ratsastanut”, Liaine sanoi.
”Aiotko muka kävellä noilla tossuilla? Talutan kyllä 

hevosta, pysyttele vain selässä.”
Liaine tuijotti korkeaa eläintä epäuskoisesti. Hänen 

päälakensa ylettyi hädin tuskin sään tasalle ja jalustinkin 
oli uskomattoman korkealla. Hitaasti hän alkoi kerätä 
helmojaan tietämättä, mitä tehdä.

Mies puuskahti kärsimättömänä, tarttui häneen ja 
heilautti hänet vähemmän kohteliaasti satulaan ennen 
kuin hän ennätti edes kirkaista. Puku paljasti hänen sää-
rensä polviin saakka ja hän oikoi sitä kiireesti. Onneksi 
helma oli riittävän leveä.

Hevonen lähti liikkeelle ja hän keinahti epämukavasti 
sen selässä. Hän ei ollut ikinä kuvitellut, että ratsastami-
nen voisi olla niin vaikeaa ja ikävää – koko ajan tuntui, 
että hän voisi pudota millä hetkellä tahansa. Hän tar-
rautui kaksin käsin satulan kaareen ja toivoi, ettei tulisi 
pahoinvoivaksi.

Koulun tilusten raja ja patsaskuja lähestyivät ja Liaine 
jännittyi tahtomattaan, vaikka yrittikin uskotella itsel-
leen, ettei hänellä ollut mitään hätää. Geleio oli kyllä 
tiennyt, mitä teki, kun oli antanut hänelle vain puolik-
kaan kiven – olihan? Olihan? Silti hän ei voinut välttyä 
ajatukselta, että raja pian tekisi hänestä lopun tuskalli-
sella tavalla.

Ja hän oli itse piirtänyt sen. Mutta mitä muita vaihto-
ehtoja hänellä silloin oli ollut? Ei mitään.

Hän pidätti hengitystään. Hetkeksi kaikki tuntui 
mustenevan. Hän ei olisi voinut liikkua, vaikka olisi 
halunnut, ja ilma tuntui puristavan häntä kokoon hir-
vittävällä voimalla. Seuraavassa hetkessä olo kuitenkin 
helpottui.

Hevonen asteli pitkin patsaskujaa. Liaine tunsi pat-
saiden tuskan eikä edes yrittänyt vaientaa sitä, vaikka 
se tuntui repivän hänet kappaleiksi. Nämä tytöt olivat 
olleet hänen kohtalontovereitaan, ja nyt hän aikoi hylätä 
heidät, jos suinkin pystyisi. Heillä oli oikeus kirkua hä-
nen päässään vielä tämän kerran.

Tie kääntyi alas jyrkännettä. Tässä hän oli seissyt 
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kevätriitin jälkeen, sormet veressä, täysin murtuneena. 
Silloin hän ei ollut päässyt pidemmälle, paine oli pakot-
tanut hänet takaisin. Mutta nyt hänellä oli kivi.

Silti hän huomasi, ettei jatkanut matkaansa kokonai-
sena. Jokin osa hänestä oli jäänyt Kouluun ja hän tunsi 
itsensä ikään kuin venytetyksi.

Maisema alhaalla laaksossa oli ihanampi ja vihreäm-
pi kuin hän oli uskaltanut odottaa, mutta hän ei juuri 
huomannut sitä, vaan keskittyi ajattelemaan mitä tekisi 
kiven toiselle puolelle, sille, joka oli luultavasti lukittu 
turvallisesti mestarin työpöydän laatikkoon.

Yötaivas levittäytyi Liainen yllä valtavampana kuin hän 
olisi osannut kuvitella. Oli aivan eri asia katsella sitä ik-
kunasta, tai muiden joukosta riittipäivinä, kuin maata se-
lällään sen alla aivan yksin. Tai nukkuihan mies nuotion 
toisella puolella, mutta ei Liaine häntä ottanut lukuun. 
Koko päivän taipaleen aikana he olivat vaihtaneet vain 
muutaman sanan.

Valkoinen juova välähti nopeasti taivaan halki tähden 
suistuessa radaltaan. Liaine muisti vanhan uskomuksen 
siitä, että tuolloin lausuttu toivomus toteutuisi, ja toivoi 
hiljaa mielessään pääsevänsä vapaaksi.

Hän oli aikonut odottaa ja ajatella vielä ainakin pari 
päivää, varmistua asioista, mutta tämä hetki tuntui oike-
alta. Huopa putosi maahan, kun hän nousi ylös liikkuen 
niin hiljaa kuin suinkin osasi, jottei herättäisi matka-
kumppaniaan. Hehkuvan hiilloksen valossa hän saattoi 
nähdä, että toiseen huopaan kietoutunut mytty oli liik-
kumaton ja rauhallinen.

Metsänpohja tuntui oudolta hänen jalkojensa alla, 
kun hän hiipi aukealta hiukan kauemmas, jonnekin, 
missä saisi olla varmasti rauhassa. Joustavalta ja pehme-
ältä ja elävältä, aivan erilaiselta kuin kivet, joita hän oli 
tallannut niin kauan kuin muisti. Joka puolella oli suuria 
puita, joiden latvukset peittivät tähdet niin, että ne tuik-
kivat vain paikoitellen. Hän ei ollut varma siitä, pitikö 
puista niin paljon kuin oli kuvitellut. Ne olivat lannista-
van isoja ja hermostuttavan eläviä, mutta joka tapaukses-
sa hän nautti niiden vihreydestä ja tuoksusta, vaikka ne 
hiukan pelottivatkin häntä.

Silti hän huomasi, että etsi turvakseen kiveä. Nekin 
olivat erilaisia täällä, minne ne kuuluivat, paikassa, jossa 
niitä ei koskaan ollut siirretty eikä hakattu. Rauhallisia, 
lempeitä ja vankkumattomia.

Kostea sammal kasteli hänen tossunsa ja varpaita 
alkoi palella, mutta hän kulki puunrunkojen lomitse 
yrittäen pysytellä selvillä suunnista. Lopulta hän näki 
suuren sammaloituneen lohkareen, lähes yhtä korkean 
kuin hän itse, ja istuutui sen kupeeseen nojaten selkän-
sä sitä vasten. Se tuntui ystävältä.

Liaine empi hiukan ennen kuin veti kiviriipuksen 
esiin pukunsa kaula-aukosta. Se oli lämmin ja odot-
tamattoman raskas hänen kämmenellään, ja tähtien 
himmeässä, kylmässä valossa näytti kuin se olisi heh-
kunut tuskin havaittavasti punertavaa valoa, aivan kuin 
elämän veri olisi kiertänyt siinäkin.

Hän aikoi sammuttaa tuon hehkun ja nielaisi sitä 
ajatellessaan. Yhteyden katkaisemisen pitäisi onnistua ja 
hän tiesi, kuinka se tehtiin, mutta mitä tapahtuisi, jos 
sitä yritettäisiin vain puolikkaalle kivelle? Kannattaisiko 
riski ottaa?

Jos hän ei tekisi sitä, hän joutuisi palaamaan Kou-
luun, ja oli turha kuvitella, että hän onnistuisi koskaan 
saamaan koko kiveä haltuunsa mestarilta, ennen kuin 
olisi suorittanut kokeensa. Ja silloin olisi jo peruutta-
mattoman myöhäistä.

Hän ei ollut varma siitä, huomaisiko Geleio, mitä 
hän teki. Ja mitä tämä pystyisi tekemään hänelle vain 
puolikkaalla kivellä. Ajatukset lentelivät hänen mieles-
sään yhtä levottomina kuin äskettäin pudonnut tähti.

Sen muisto sai hänet hymyilemään hiukan, ja kallio 
selän takana rohkaisi. Tapahtui mitä tapahtui, tämän 
parempaa tilaisuutta ei tulisi.

Oli liian pimeää lukea pergamenttia, mutta se ei 
ollut tarpeenkaan, sillä hän osasi sen jo ulkoa. Hän veti 
syvään henkeä ja antoi itsensä upota riipuksessa olevaan 
kiveen.

Se oli kuin olisi tullut kotiin. Ylimaallisen ihana 
lämpö täytti hänet aivan kuin hän olisi astunut kodin 
takkatulen loisteeseen, ja hänet toivotettiin tervetul-
leeksi. Kivi oli hänen, tehty vain häntä varten.

Hän oli osannut odottaa jotakin sellaista, mutta ei 
niin voimakasta. Se hankaloitti asioita. Kuinka hän 
pystyisi vihaamaan jotakin sellaista, joka oli osa häntä 
itseään? Sillä vihata hänen täytyi, loukata verisesti, niin, 
että kiven henki raivostuisi ja jättäisi hänet.

Lämmin raukeus kietoutui hänen ympärilleen kuin 
lohduttavat käsivarret, ja hän halusi vain nukahtaa sii-
hen paikkaan, kunnes hätkähti jälleen todellisuuteen. 
Älä yritä vietellä minua! hän tiuskaisi äänettömästi 
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kivelle, ja lämpö hellitti hiukan, aivan kuin ei olisi 
uskonut, että hän todella tarkoitti sitä. Mutta hetken 
kuluttua se palasi entistä vahvempana, kuin lepytellen.

Lopeta tuo! Minä vihaan sinua! Vihaan itseäni ja koko 
maailmaa! En tahdo enää koskaan nähdä yhtä ainutta 
kiveä!

Jos kivi olisi ollut ihminen, se olisi ollut kyynelten 
partaalla. Liaine kovetti itsensä, jotta ei olisi pyytänyt 
anteeksi – itseltään, sillä sehän kivi oli. En voi koskaan 
antaa itselleni anteeksi sitä, että annoin Saionan kuolla. 
Minun olisi pitänyt tehdä… jotakin.

Hän ei tiennyt, mitä olisi voinut tehdä, mutta ei an-
tanut sen häiritä itseään. Hän on kuollut, mutta minun 
pitäisi olla se, joka kuoli.

Ihana lämpö muuttui äkkiä kuumuudeksi, kun 
vihan liekit alkoivat korventaa häntä. Hän luuli huuta-
vansa, mutta ei kuullut yhtään mitään. Miksi yhteys ei 
katkennut, kuten olisi pitänyt?

Se oli toinen puolikas, joka oli jäänyt Kouluun. 
Se yritti pitää hänestä kiinni kaikin voimin, kun taas 
toinen puolikas oli raivoissaan. Häntä revittiin kahtia. 
Hänellä oli vuoroin kylmä ja kuuma, eikä ääntä, jolla 
olisi voinut anella. Ei myöskään voimia vetäytyä.

Hän ei tiennyt, kuinka kauan sitä kesti, mutta lo-
pulta suloinen ja viileä rauha laskeutui hänen ylleen ja 
hän pääsi vapaaksi kiven kahleista. Kuka oli voittanut, 
hän ei tiennyt eikä myöskään välittänyt. Pääasia oli, 

Kirjoittajasta 

Piia Tirronen aloitti kirjoittamisen yhtäkkiä ja 
yllättäen silloin, kun olisi pitänyt lukea yliop-
pilaskirjoituksiin, ja sen jälkeen harrastus on 
kulkenut mukana opiskelujen ohessa, toisinaan 
jopa koulua tärkeämpänä henkireikänä. Hän 
kirjoittaa enimmäkseen romaani- ja novelli-
mittaista fantasiaa, mutta sydäntä lähellä ovat 
myös scifi , kauhu ja romantiikka. Tärkeintä 
ovat kuitenkin itse henkilöt ja heidän tarinan-
sa, ei se, mitä genreä teksti edustaa. 

Saatesanat novelliin ”Kivien koulu”

Kivien koulun ensimmäinen versio syntyi jo vuo-
den 2005 loppupuolella. Halusin kirjoittaa hiukan 
synkkäsävyisemmän fantasiatarinan, sellaisen, 
jonka ympäristö olisi kylmä ja harmaa kuin kivi. 
Tarina syntyi suhteellisen helposti, mutta vasta tänä 
vuonna sain tartuttua siihen uudelleen ja paikattua 
logiikkaan jääneet aukot. Tekeillä on myös muita 
samaan maailmaan sijoittuvia tarinoita

että olo oli parempi, levollinen.
Jonkin aikaa tunteesta nautittuaan hän avasi silmänsä 

ja näki kätensä puristuneen tiukasti riipuksen ympärille. 
Oliko kiven hehku sammunut? Hän yritti avata nyrk-
kinsä, mutta se ei totellut häntä eikä hän pystynyt edes 
tuntemaan sormiaan.

Omituisen rauhallisena hän ponnistautui jaloilleen. 
Se oli niin helppoa, oudon kevyttä. Vilkaistessaan taak-
seen hän käsitti, miksi.

Hänen ruumiinsa nojasi edelleen kalliopaateen, 
täysin liikkumattomana ja kylmänä. Silmät tuijottivat 
tyhjinä kaukaisuuteen ja hiuksiin oli muodostunut kas-
tetta. Hän olisi halunnut tarttua suortuviin tunteakseen 
niiden sileyden vielä kerran, mutta ei ollut mitään, millä 
olisi voinut koskettaa.

Pian olisi aamu ja häntä tultaisiin etsimään. Miestä 
odottaisi epämiellyttävä yllätys.

Jos Liainella olisi ollut ruumis, hän olisi hymyillyt 
kulkiessaan syvemmälle metsän vihreyteen.

© Piia Tirronen 2008
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Punainen taivas. Paljas rinta. Verisumu. Irtojäse-
niä. Halkeileva patsas.

Annola havahtui mielikuvistaan ja tajusi, 
että tämä tapahtui nyt, juuri tässä. Hän oli taas eksynyt 
mielikuviinsa.

Toimiston ilmassa leijui pölyhiukkasia. Ne lipuivat 
näkymättömien ilmavirtojen voimasta ja muistuttivat, 
että kuvitelmista huolimatta tämä oli se ainut maailma, 
joka oli olemassa.

Hän katsoi pölyhiukkasten läpi opiskelijaa, joka 
hikoili pöydän toisella puolella ja haki vastausta kysy-
mykseen, jonka Annola tiesi esittäneensä, mutta jota 
hän ei enää muistanut.

Opiskelijan ääni oli hengästynyt.
”…siis voi kai sitä n-niinkin lähestyä…”
Tyttö oli luultavasti paininut väitöskirjaluonnok-

sensa kanssa pitkälle yöhön ja nähnyt levottomia unia 
loogisista virheistä ja puuttuvista lähdeviittauksista. 
Annola ymmärsi, miten vaikeaa tuossa tilanteessa oli 
istua. Hän ymmärsi, vaan ei hyväksynyt.

”Oletko ikinä kuullut Davosin konferenssista?” 
Annola kysyi ja koputti kynällä pöydän pintaa. Hän ei 
katsonut tyttöä silmiin. Tämä ei ollut kummoisen nä-
köinen, joten ei maksanut vaivaa.

”En…”
”Valitset teoriaksesi Cassirerin symbolifi losofi an, 

muttet ole koskaan kuullut Davosin konferenssista?”
”En mä välttämättä ole lukenut kaikkea…”
”Kaikkea ei voikaan lukea. Mutta sinun ei olisi tar-

vinnut muuta kuin avata selain, näpytellä Googleen 
’Ernst Cassirer’ ja painaa enteriä. Davosin konferenssi 
mainittaisiin luultavasti ensimmäisessä hakutulokses-
sa.”

”Mä teen sen ensi tilassa…”
”Älä suotta vaivaudu”, Annola sanoi ja heitti pape-

rinivaskan pöydän toiselle puolelle. ”En muista, koska 
olisin viimeksi lukenut näin vanhanaikaista, fallosent-
ristä, triumfalistista, seksististä ja viime vuosisadan 
kolonialismilta löyhkäävää soopaa.”

”Eli eikö mun kannata ottaa selvää…”
”Davosista? Ei, enää. Kun nyt pakotit minut lu-

kemaan tuon, vahinko on jo tehty. Jos haluat käyttää 

Cassireria, ota ohjaajaksesi joku menneissä ajoissa elävä 
loogikko. Löydät sellaisia kyllä meidänkin laitokselta.”

 Annola ajatteli välittömästi Martin Perkiötä. Loo-
gikkoa. Kusipäätä.

”On vielä niitä, jotka uskovat antiikin Kreikkaan. 
Siihen jälkeenpäin kyhättyyn Kreikkaan, josta homo-
erotiikka ja naiset on sensuroitu pois. Sellaista vain ei 
sallita...”

Annola pysäytti kynänkärjen pöydän kiiltävälle pin-
nalle.

”…minun seminaareissani.”
Hän katsoi tyttöä nyt silmiin.
Tämä ei tiennyt mitä vastata. Annola tajusi olevan-

sa julma, mutta fi losofi an tulikin olla ankaraa. Tyttö 
avaisi illalla viinipullon ja vetäisi pään täyteen. Sillä se 
häpeä lähtisi. Seuraavana aamuna ehkä alkaisi käyttää 
järkeään.

 Annola lähetti opiskelijan pois ilman kohteliaisuuk-
sia ja jäi pyörittelemään kynää sormiensa välissä. Sää-
liin ei ollut varaa. Filosofi an tulee olla ankaraa, kuten 
Heidegger oli sanonut. Teurastusta.

Laitoksen käytävällä Annola ei voinut väistää 
kohtaamista Martin Perkiön kanssa. Perkiö oli 
lyhyt, kaljuuntuva teoreettisen fi losofi an lehto-

ri, jonka singahtelua katsellessa tuntui siltä kuin tämä 
olisi elänyt toisessa, nopeammassa ajassa.

 Mies kantoi kädessään kansiota ja näytti jo valmiik-
si vahingoniloiselta jostakin elintärkeästä asiasta, jonka 
Annola oli luultavasti unohtanut.

”Muistithan haastattelun?”
Annola yritti etsiä vaihtoehtoisia sanoja vastauksel-

leen, mutta tajusi, ettei sellaisia ollut.
”Minkä haastattelun?”
”Toimistosihteerin paikka. Virkanumero D201”, 

Perkiö julisti voitonriemuissaan. ”Viimeinen hakija 
haastatellaan tänään. Nyt kahdelta.”

Totta kai Annola muisti. Nyt. Laitoskokouksessa 
Leino oli määrännyt haastatteluvastuun hänelle ja Per-
kiölle. Nykyään professorin tuli kyetä pohtimaan yhtä 
innostuneesti olemisen ontologiaa ja toimistosihteerin 

Pyövelin paradigma
Marko Hautala 
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soveltuvuutta.
”Ai niin. Muistin, että vasta lounaan jälkeen”, hän 

valehteli.
”Nyt”, Perkiö toisti vahingoniloisesti.
Annolan täytyi esittää tunnollista virkamiestä par-

haansa mukaan. Hän oli saanut jo yhden varoituksen, 
joka koski tietynlaisten naisopiskelijoiden suosimista 
väitöskirjojen ohjauksessa. Annolan oli vaikea uskoa, 
että sellainen sanamuoto oli todella hyväksytty tie-
dekuntaneuvostossa. Valitus oli kuulemma alkanut 
spontaanina opiskelijoiden mielenilmauksena, mutta 
jutussa haisi Perkiön katkeruus. Joka tapauksessa An-
nolan oli tapauksen jälkeen täytynyt harjoittaa erityistä 
varovaisuutta tietynlaisiksi tulkittavien naisopiskelijoi-
den suhteen.

”Tulen ihan pian”, Annola sanoi. ”Käyn vain pikai-
sesti toimistossa. Kahvihuoneessako haastatellaan?”

”Ei”, Perkiö vastasi. ”Minun toimistossani, kuten 
sovittiin. Hakija odottaa jo.”

”Aivan”, Annola vastasi synkästi. ”Niinhän me so-
vittiin. Tulen perästä.”

Annola oli kompastua kynnykseen sulkiessaan 
Perkiön toimiston ovea perässään.

Hän oli vilkaissut hakijaa ja ajatellut vilkai-
sun riittävän, mutta katse oli palannut takaisin. Kenkä 
oli livennyt kynnykseltä. Maailma keinahti akselissaan, 
mutta hän piti tasapainonsa.

”Hei… Hyvää päivää…” hän mumisi, oikeaa rekis-
teriä etsien.

Nainen nousi tuolilta ja katsoi suoraan päin. Aal-
toilevat, ruosteenpunaiset hiukset siirtyivät olkapäiden 
takaa eteen, laskeutuivat jykevälle rintamukselle.

”Hyvää päivää”, nainen sanoi ja ojensi kätensä.
Annola tajusi menettäneensä jo kaiken auktoriteet-

tinsa kompuroidessaan ovella. Sen näki naisen ilmees-
tä. Teräksenviileiden silmien tuijotuksesta ja syvänpu-
naisten huulien vinosta hymystä. Hän katsoi kasvojen 
lumenvalkeaa ihoa ja toivoi sekavasti löytävänsä niistä 
jonkin inhimillisen virheen, puuteroidun fi nnin, mus-
tapäitä, mitä tahansa.

”Niin”, Perkiö yskäisi. ”Tässä on Sigridr Horn.”
Annola oli jo unohtanut, että Perkiö yleensä oli 

huoneessa.
”Aivan”, hän sanoi ja kätteli Sigridr Hornia. ”Luim-

mekin ansioluettelosi.”
”Niin juuri”, Perkiö jupisi äänellä, josta vain Annola, 

kaikista maailman ihmisistä, saattoi kuulla syvän epäi-
lyksen sen suhteen, oliko näin todella muistettu tehdä.

Sigridr Horn katsoi Annolaa suoraan silmiin ja 
nyökkäili hitaasti.

”Mikä ilo tavata teidät”, hän sanoi. Mikä ääni. Kuin 
tundralla puhaltava tuuli. Annola näki mielessään hus-
kyjen vetämän kelkan ja hulmuavat punaiset hiukset.

”Kaunis nimi”, Annola sanoi ja huomasi äänensä 
muuttuneen ohueksi. ”Sigridr.”

”Kiitos. Äitini on norjalainen.”
”Niin minunkin”, Annola vastasi voimatta käsittää, 

miksi laukoi moista soopaa. Hän melkein kuuli, kun 
Perkiön otsan siannahka kurtistui hänen takanaan.

”Ihan tosi?” nainen kysyi iloisesti.
”Tai siis isoäitini”, Annola sanoi ja rukoili, ettei tari-

naa tarvitsisi kehitellä edelleen. Hänen onnekseen Per-
kiö seurasi protokollaa. He istuivat alas, ja haastattelu 
alkoi.

Hakijan osalta se sujui moitteettomasti, Annolan 
kannalta ei.
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Kysymyksiä oli vaikea tehdä, vastauksia vaikea 
ymmärtää. Joka kerta, kun nainen käänsi katseensa 
häneen, voimakkaat fantasiakudelmat levisivät aivojen 
kudoksissa. Patriarkaalisia, naista esineellistäviä kuvia 
fellaatiosta kopiohuoneessa, vastuutonta parittelua 
työpöydällä, seminaaritöiden päällä. Ja kaikkein syvim-
mällä tasolla, aivorungon alkukantaisimmissa osissa, 
sekavia yllykkeitä, joihin sekoittui röyhkeitä miehisen 
ylivallan osoituksia.

”…osaan ottaa vastaan myös käskyjä…”
Entä kielitaito?
”…ranskaakin… jos pakotetaan…”
Annola nieleskeli ja piti jalkansa ristissä. Hän nyö-

kytteli, vaikkei pysynyt lauseiden perässä, ja mietti, 
vilkuiliko nainen todella häntä enemmän kuin Perkiö-
tä, joka sentään esitti kysymykset.

”Eiköhän se ole sitten tässä”, Perkiö sanoi epämää-
räisen ajan kuluttua ja käänsi katseensa Annolaan. ”El-
lei sinulla ole jotakin kysyttävää, Jukka?”

Annola rykäisi kurkkunsa auki.
Eiköhän se ole tässä.”
Hyvä”, Perkiö sanoi huolettomasti, aivan kuin ei 

olisi istunut vastapäätä leiskuvatukkaisen pornojuma-
lattaren kanssa, ja nousi tuolista.

”Me ilmoitamme valinnasta viikon loppuun men-
nessä”, tämä sanoi ja kätteli Sigridr Hornia virkamies-
mäisen hallitulla kädellä.

”Toivottavasti me näemme uudelleen”, nainen sa-
noi, kun tuli Annolan vuoro kätellä.

”Olisi tietysti ilo ottaa sinut heti tässä vaiheessa”, 
Annola sanoi (ja olisi halunnut lävistää kielensä kuula-
kärkikynällä, vaikka muste maistuisi varmasti pahalta), 
”mutta hyviä hakijoita on melko paljon.”

”Ymmärrän”, Sigridr Horn huokaisi, ”mutta pitäkää 
minutkin mielessä.”

Annola avasi suunsa vastatakseen, mutta sulki sen, 
koska ei halunnut lävistää kieltään. Perkiö otti toimis-
ton naulakosta naisen takin, auttoi sen tämän ylle ja 
saattoi tämän käytävälle kuin 1800-luvun porvarisnei-
din. Piilosovinistinen moukka.

Annola jäi toimistoon seisomaan ja katsoi toimis-
tonsa ilmassa leijuvia pölyhiukkasia. Hänen huonees-
saan täytyi olla vetoa, sillä ne näyttivät liikkuvan joten-
kin nopeammin.

”Se siitä”, Perkiö sanoi palatessaan toimistonovelle. 
”Tuo tylleröinen nyt tuskin sopii tähän pestiin. Vai 

mitä?”
Annola yritti väistää kysymyksen ja vastasi jotakin 

epämääräistä vaikeasta valinnasta.
”Eiköhän ole turvallisempaa, että otamme yksinker-

taisesti pätevimmän”, Perkiö keskeytti ja katsoi häntä 
merkittävästi. ”Emme sitä, jolla on kirein paita.”

”Totta kai”, Annola tuhahti ja poistui huoneesta.
Yöllä hän näki poikkeuksellisen sykähdyttävää unta, 

jossa hän makasi selällään syvänpunaisen taivaan alla. 
Sitä vasten kohosi pronssinhohtoinen miekka. Se vaap-
pui ilmassa raskaana ja voimakkaana.

 Puberteettinen fallosuni, hän analysoi herättyään ja 
häpesi erektiotaan. Yläpuolella oli vain luonnonvalkoi-
nen katto. Ei miekkaa, ei punaista.

”Te haastattelitte Perkiön kanssa ne toimi-
sihteeriehdokkaat”, Maria Leino, laitok-
sen johtaja, totesi seuraavana aamuna 

kahvihuoneessa. Leino oli väitellyt 25-vuotiaana Simone 
de Beauvoirista ja oli julkaissut tieteellisiä artikkeleita 
enemmän kuin laitoksen muu väki yhteensä.

 ”Kyllä… Joo…” Annola vastasi ja poltti huulensa 
kahvilla.

 ”No, kenet te valitsitte?”
”Emme vielä ketään.”
”Miksette?”
”Ei ehditty vielä puhua. Perkiö ei ole tullut…”
”Ei se tule töihin. Oksennustauti.”
Annola näki mielessään Perkiön halaamassa vessan-

pönttöä, silmissä loogikon kyyneleitä, kun ei voinut 
tulla töihin.

”Eli sinä teet valinnan.”
Annola kohtasi Leinon katseen varovaisen toiveik-

kaasti.
”Yksin, vai?”
”Kyllä.”
Juuri tällaisella päättäväisyydellä Leino luultavasti 

kirjoitti artikkelinsa. Niin määrätietoisesti, että julkaisu-
jen toimittajat tunsivat pakottavaa tarvetta nyökkäillä jo 
tiivistelmäsivua lukiessaan.

”Okei… Hoituu”, Annola vastasi.
Hän vaihtoi uskottavan huolettomasti puheenaiheen 

Niin & Näin -lehdessä julkaistuun Kristeva -artikkeliin, 
jonka analyysissä ei ollut otettu huomioon ranskalaisen 
fi losofi an perinnettä. Huomioidensa lomassa hän mietti, 
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miten Sigridr Horn lipuisi pitkin fi losofi an laitoksen 
käytävää.

Joka aamu.

Sidgridr Hornin läsnäolo ei kuitenkaan ollut 
aivan niin auvoisaa, kun Annola oli kuvitellut.

Hän kyllä heräsi joka aamu poikkeuksellisen 
tarmokkaana (yli tuntia aikaisemmin kuin yleensä), ja 
matka töihin kului kepeämmin, mutta tässä uudessa 
energisyydessä oli pakkomielteen oireita. Ja levotto-
muus esti ajattelemasta selvästi. Viikko sen jälkeen, 
kun Sigridr Horn oli aloittanut toimistosihteerinä, 
Annola tajusi, ettei kykenisi viimeistelemään ekofemi-
nismiartikkeliaan ennen kuin jotakin käänteentekevää 
tapahtuisi.

Tapahtuisi?
Tapahtuisi mitä?
Annola väitti itselleen, ettei hänellä ollut aavistusta-

kaan. Että kyseessä oli eksistentialistinen kaipuu, joka 
oli hyvin epämääräistä ja vaikeasti käsitteellistettävää 
laatua. Rupatellessaan Sigridr Hornin kanssa (joka 
aamu!) kopiokoneen luona hänen mielikuvituksensa 
kuitenkin loihti hyvin konkreettisia vastauksia.

”Todella mahtavaa olla täällä töissä”, nainen sanoi 
eräänä maanantaiaamuna ja silmäili tulostamaansa ko-
kouspöytäkirjaa rakastavan huolellisesti. ”Mä olen aina 
unelmoinut, että mä olisin töissä yliopistossa.”

”Eipä täällä sen kummempaa ole kuin muualla-
kaan”, Annola vastasi. ”Samanlaisia ihmisiä kuin missä 
tahansa, vaikka kutsuvatkin ajatusleikkejään paradig-
moiksi.”

”Mitä?”
”Paradigmoiksi.”
”Mitä se tarkoittaa?” Sigridr Horn kysyi ja katsoi 

viileillä silmillään niin avoimen ihmettelevästi, että 
Annolaa alkoi jostakin syystä hävettää. Aivan kuin 
muinaisskandinaavinen amatsoni olisi kysynyt, voiko 
paradigmalla viiltää uhrilampaan kurkun.

”Äh, ei mitään tärkeää”, Annola sanoi ja esitti vä-
linpitämätöntä. ”Yritän kai vain kuulostaa syvälliseltä. 
Liittyy toimenkuvaan.”

”Sitähän minäkin”, Sigridr Horn sanoi ja hymyili. 
Hän katsoi nopeasti ympärilleen ja näytti siltä kuin oli-
si ehdottamaisillaan seksiä, ellei olisi virka-aika ja ellei 
sellainen olisi yleisesti paheksuttavaa (näin Annola sen 

mielellään tulkitsi). Sitten nainen syventyi taas pöytä-
kirjaansa ja kääntyi pois.

Kun Sigridr Horn purjehti kopiokoneen luota tuli-
punaiset hiukset hulmahdellen, Annola jäi hajamielises-
ti nuuhkimaan ilmaa ja miettimään busmannimiehiä, 
jotka kuulemma haistoivat, kun nainen oli valmis pa-
ritteluun.

Loppupäivän Annola istui keskeneräisen artikkelinsa 
ääressä ja näki punaista. Pelkkää punaista, jonka saattoi 
katsoa, muttei tavoittaa.

Pyhän Patrikin päivänä englannin laitos jäljesti 
jokavuotiset illanviettonsa kampuksen kuppi-
lassa. Annola tavallaan piti tapahtumasta, eikä 

vähiten sen vuoksi, että se oli oiva tilaisuus juoda liikaa 
irlantilaista viskiä ja silti tuntea olevansa osa akateemis-
ta yhteisöä.

Hän kuitenkin myös tiesi taipumuksensa antautua 
humalassa infernaalisiin typeryyksiin. Sen takia, ennen 
tämänkertaista juhlaa, hän vietti pitkän tovin laitoksen 
vessassa peiliin tuijottaen ja vannottaen kuvajaiselleen: 
en tee mitään typerää. En sano mitään typerää. Enkä 
varsinkaan…

Mutta eihän Sigridr Horn luultavasti edes tulisi pai-
kalle. Pyhän Patrikin juhlissa oli kirjoittamaton kutsu-
lista, jonka näkymätön minimivaatimus oli lisensiaatin 
tutkinto. Sitä paitsi Sigridr Hornilla oli luultavasti 
poikaystävä. Joku fysioterapeutti tai palomies, joka ei 
käyttänyt sanaa ’paradigma’.

Kun Annola sitten saapui juhliin, hän uskoi vakaasti 
riisuneensa mielestään kaikki poikamaisen toiveajat-
telun haamut. Ja silti pettymys oli raskas, kun ainut 
punainen pilkahdus koko kuppilassa oli teologian lai-
toksen johtajan humalasta helottava naama.

Annola tilasi viskiä, kuunteli keskittyneen näköisenä 
irlantilaismusiikkia soittavaa yhtyettä, keskusteli Der-
ridan englanninkielisten käännösten puutteista, tilasi 
lisää viskiä, ja antautui lopulta infernaaliseen typeryy-
teen.

Pahinta oli, että se oli laadultaan niin säälittävä, 
banaali ja turha, ettei siinä ollut edes hurjapäisyyden 
karvasta viehätystä.

Perkiö sitä paitsi aloitti keskustelun Sigridr Hornista, 
ei Annola itse. Mies oli lyöttäytynyt hänen seuraansa 
täysin ilman sanallisesti tai telepaattisesti esitettyä kut-
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sua.
”Sinä menit sitten valitsemaan sen, jolla oli vähiten 

työkokemusta”, Perkiö sanoi kulmat kurtussa ja tuop-
piaan pyöritellen. 

”Leino vaati nopeaa päästöstä”, Annola sopersi. ”Ar-
vioin kokonaisuutta.”

”Aivan... Kokonaisuutta. No, keittäähän tyttö vah-
vaa kahvia, mutta eilisen pöytäkirjan pilkkuvirheet 
saivat melkein kyyneliin.”

Annola olisi halunnut sanoa, etteivät latinaperäiset 
pilkkusäännöt edes sopineet suomalais-ugrilaiseen kie-
leen. Sen sijaan hän latasi infernaalisen typeryytensä. 
Se tuli kuin itsestään, niin kuin humalapuheilla oli 
tapana.

”Eikö olisikin mukava panna sitä?”
Oikeastaan vasta Perkiön hämmentynyt hymy pal-

jasti Annolalle, että hän oli puhunut ääneen. Välähteli-
kö katseessa myös orastava riemu? Oivallus siitä, miten 
helposti tätä pilkkuvirhettä voisi käyttää Annolaa 
vastaan.

”Anteeksi mitä?” Perkiö sanoi.
”Ei mitään”, Annola vastasi ja huomasi, ettei sam-

maltanut enää laisinkaan. ”Haluatko tuplaviskin? Minä 
tarjoan. Bushmillsiä?”

”Ei kiitos. Olen autolla.”
”Etkä ole”, Annola sanoi epätoivoisesti. ”Tuo on jo 

ainakin toinen olut.”
”On toki”, Perkiö vastasi, ”mutta ykkösolutta.”
Niinpä tietysti. Aistit kristallinkirkkaina. Kuin ket-

terällä mangustilla.
Annola ei keksinyt, miten selviytyä tilanteesta, joten 

hän joi loput viskistään yhdellä kulauksella ja harppoi 
tiskille. Hän tunsi Perkiön silmät selässään, kun tarjoi-
lija kaatoi uuden. Lasi tyhjeni nopeasti, mutta humala 
oli karannut saavuttamattomiin. Annola aisti aivan 
liian selvästi ympäristönsä sosiaalidarvinistisen painos-
tuksen. Täällä ei puhuttu toimistosihteerin panemi-
sesta ja jääty henkiin. Miten paljon yksinkertaisempaa 
olisikaan, jos heille kaikille annettaisiin miekat ja koko 
patoutunut vyyhti ratkaistaisiin yhdessä rehellisessä 
yhteenotossa. Annola kuvitteli, miten veri räiskyisi 
kattoon ja baaritiskin takana olevaan peiliin. Ei armoa. 
Voittaja saisi naaraat. Näistä lampaista ei olisi vastusta. 
Hän teurastaisi kaikki.

”Aion esittää toimistosihteerin valinnan uudelleen-
arvioimista”, ääni sanoi Annolan takaa. Perkiön ivalli-

nen tenori. ”Päätös tehtiin minua kuulematta ja epäi-
lyttävin perustein. Varsinkin, kun otetaan huomioon 
historiasi… näissä asioissa.”

Annola ei katsonut hyödylliseksi vastata.
Perkiön poistuttua hän joi pelkkää vettä ja kieltäytyi 

puhumasta muusta kuin mannermaisesta fi losofi asta.

Seuraava aamu sai Annolan taas kerran tunte-
maan sielunveljeyttä kuolemaantuomittujen 
vankien kanssa. Samalla tavoin nämä varmasti 

katsoivat puita, taivasta ja lintuja miettien, miten 
maailma oli periaatteessa täynnä vapautta ja mahdolli-
suuksia, mutta vain periaatteessa. Teloituskomppanian 
liipaisinsormia nykivä laki oli aineeton, mutta väistä-
mätön.

Koska iltapäivällä ei ollut opetusta, hän tuli töihin 
vasta neljän jälkeen, kun tiesi Perkiön ja Leinon jo 
lähteneen kotiin. Laitoksen käytävä oli armollisen tyh-
jä, kun hän käveli huoneeseensa ja avasi tietokoneen. 
Ensimmäinen viesti oli Leinolta. Kutsu Perkiön kanssa 
palaveriin heti aamulla. Kiireellistä ja ehdottoman tär-
keää.

”Voi helvetin helvetin helvetin…” Annola mutisi ja 
hieroi silmäluomiaan.

Oli tietysti ollut lapsellista kuvitella, että se kal-
juuntuva nahkasäkillinen pahaa tahtoa olisi pyörtänyt 
aikeensa.

Annola tunsi toimistonovensa avautuvan. Liikkeen 
aiheuttaman ilmavirran oli oppinut tuntemaan. Nyky-
opiskelijat eivät koputtaneet. Hän nosti sormet silmil-
tään ja katsoi ovelle.

Siellä seisoi juuri se ihminen, jota Annola vähiten 
odotti näkevänsä.

”Vihdoinkin”, Sigridr Horn sähisi ja tuli lähemmäs. 
”Meidän täytyy toimia nopeasti.”

 Tilanteessa oli jotakin hälyttävän epätodellista. An-
nola mietti edellisenä iltana juomiensa viskien määrää. 
Voisiko mieli tehdä tepposet?

”Meidän täytyy jutella”, Sigridr sanoi.
Mutta näin ei tapahtunut kuin kuvitelmissa. Kasvot 

olivat aivan liian täydelliset, virheettömät, hiusten ja 
silmien värit liian kirkkaat.

”Mitä sinä…” Annola aloitti, mutta naisen käsi 
peitti hänen suunsa. Ei symbolisesti sormenpäillä, vaan 
niin kuin kommandojoukot vaiensivat vihollisvartio-
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miehen.
”Dúr ingu virkligheis er”, Sigridr Horn sanoi ja piti 

Annolan otteessaan. ”Ingu virkligheis.”
Annola tajusi vähitellen, että tämä oli ilmeisesti 

todellista. Sigridr Horn, punaisine leiskuhiuksineen ja 
vaikuttavine rintoineen, piti kämmentä hänen suullaan 
ja puhui pseudogermaanista hölynpölyä.

”Weck, Barthak…”
Perkiö on juoninut tämän, Annola mietti. Hän ei 

vielä oivaltanut motiivia eikä juonen lopullista tarkoi-
tusta, mutta kyseessä oli jokin saatanallinen suunni-
telma, joka suistaisi hänet virastaan. Perkiö luultavasti 
seisoi toimiston ulkopuolella nauhoituslaitteen kanssa, 
hymyillen, kalju puhtaasta ilkeydestä hioten.

Entä sitten?
Välinpitämättömyys sai äkkiä kaiken näyttämään 

huumaavan yksinkertaiselta. Se pyyhki pois kaikki 
pelot seuraamuksista. Se muuttui raivoksi. Sitten erek-
tioksi.

Annola tarttui Sigridr Hornin ranteesta ja siirsi 
kämmenen kasvoiltaan. Hän haukkasi naisen peuka-
lon äkkiä suuhunsa ja imi sitä, kunnes tunsi itsensä 
idiootiksi. Sitten hän nousi tuolista ja tarttui tämän 
kasvoihin. Sigridr Hornin poskille oli noussut puna. 
Silmät siristyivät kuin kiimaisella kissalla. Annola kaa-
toi naisen työpöydälleen ja yritti riisua tältä housuja 
ilman, että avasi vyötä. Toimenpide ei onnistunut, ja 
hetken he molemmat kamppailivat vyönsoljen kanssa 
kuin olisivat pelastaneet kolariuhria turvavöistä. Kun 

housut olivat pudonneet nilkkoihin, Sigridr Horn ko-
peloi Annolan vehkeen esiin. Sitten he naivat niin, että 
Annolan lankapuhelin kolisi paikoiltaan, ja luurista 
kuuluva monotoninen ulina pilkkasi heidän kiihkoaan. 
Sigridr Horn äänteli toimistosihteerille sopimattomalla 
tavalla eikä päästänyt Annolaa irtautumaan edes kriitti-
sellä hetkellä.

Kun Annola avasi silmänsä ja ensimmäiset seuraa-
muksia koskevat ajatukset alkoivat jo venytellä jäseni-
ään, hän havahtui pistävään kipuun kurkullaan, aivan 
aataminomenan alla.

”Weck”, Sigridr Horn sanoi hengästyneesti ja katsoi 
suoraan silmiin.

Annola katsoi alaspäin ja näki, että nainen piti hä-
nen kurkullaan kapeaa, teräksenhohtoista tikaria. Sen 
kärki katosi hänen leukansa alle ja piti aataminomenaa 
paikallaan. Naisen toinen rinta oli paljaana.

Mitä helvettiä tämä on? Annola tajusi ajattelevansa. 
Hän katsoi tikarin terää koristavia koukeroisia kuvioita 
ja ymmärsi, että kyseessä oli jotakin monin verroin 
oudompaa kuin virkavirhe.

”Mitä tämä on?” hän kysyi ja tunsi veripisaran valu-
van kaulaansa pitkin. Se ei tuntunut merkitykselliseltä.

Varsinkaan, kun hän tajusi juuri puhuneensa pseu-
dogermaanista hölynpölyä.

”Herää, typerys”, Sigridr Horn sanoi.
”Mitä tämä on?” Annola toisti. ”Miksi me puhum-

me näin?”
”Herää, Barthak.”
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”Olen Jukka Annola, fi losofi an laitoksen…”
”Olet Barthak.”
”…professori. Olen julkaissut lukuisia…”
”Lavonian pyöveli, neitsyiden häpäisijä.”
”…artikkeleita naistutkimuksesta ja ekofeminis…”
”Murra taika.”
”…mistä sekä postkolonialistisesta…”
”Meillä on työ kesken.”
Annola tukki turpansa. Hän huomasi, miten valo 

muuttui. Pölyhiukkaset olivat pysähtyneet ilmaan. Mikä 
oli totta? Mihin saattoi uskoa, jos pölyhiukkaset pysäh-
tyivät ilmaan.

Toimiston pöydällä lojuvat paperit alkoivat hohtaa sa-
malla tavalla kuin Sigridr Hornin silmät ja hiukset. Yhtä 
elävinä, yhtä voimakkaina, yhtä vastustamattomina.

Mikä on totta? Annola mietti ja tunsi huimaavaa puto-
amisentunnetta.

Hän näki punaista. Nyt se oli lähellä. Ei pelkästään 
tavoitettavissa.

Se kävi päälle.

Kun Barthak, Lavonian pyöveli ja neitsyiden 
häpäisijä, heräsi Berkoen velhon taiasta, hän oli 
juuri menettämäisillään päänsä. Miekka oli jo 

kohonnut Lavonian ikipunertavaa taivasta vasten. Vaap-
puva, voimakas, pronssinhohtoinen.

Se sai kuitenkin maistaa pelkkää kiveä, sillä Barthak 
heittäytyi sivuun viime hetkellä ja halkaisi lepakonkas-
voisen urgulin vatsan niin, että olento taittui taaksepäin 
kahtia ja veri suihkusi ilmaan kuin maanalaisesta lähtees-
tä.

Barthak nousi jaloilleen ja katsoi miekkaansa. Se oli 
raskas ja todellinen, valmiina hoitamaan hommat. Käsi-
varsi oli paksu kuin puunrunko ja täynnä arpia, vanho-
jen seikkailujen kirjoitusta.

Barthak katsoi ympärilleen ja näki sortuneiden pylväi-
den ja halkeilevien patsaiden keskellä huojuvia varjoja, 
urgulien siniharmaita hahmoja. Ja hän näki Sigridr Hor-
nin. Tämän jäntevä vartalo pyöri urgulien keskellä kuin 
kaksiteräinen hyrrä. Toinen rinta paljaana, hekumallinen 

suu murhanhimoisessa irveessä.
”Apu olisi tarpeen, senkin nuokkuva koira”, Sigridr 

Horn huusi ja pudotti yhdellä iskulla kolmen urgulin 
pään. Naisen hiukset ja kasvot olivat verisumusta märät, 
mutta silmät teräksenkirkkaat.

”Vai haluatko vielä uinua hourekuvissa?”
”En toki”, Barthak huudahti ja heilautti miekkaansa 

ilmassa. ”Eksyin vain väärään...”
Paradigmaan?
Barthak kurtisti kulmiaan ja näki pölyhiukkasia il-

massa. Ne leijuivat hänen ja naisen välissä.
”Mitä?” Sigridr Horn kysyi vihaisesti ja iski toisen 

miekkansa sokeutetun urgulin kurkusta alas.
Barthak pyöritti päätään ja nauroi.
”Ei mitään tärkeää. Meidän täytyy etsiä Berkoe. Se 

villisika saa maksaa verellään.”
”Sitähän minäkin”, Sigridr Horn sanoi ja lopetti 

maassa korisevan otuksen kantapäällään. ”Kun viimei-
nen urgul on valuttanut verensä, hän on suojaton. Huo-
menna raiskaat jo hänen tyttäriään.”

”Toden totta”, Barthak vastasi ja katsoi miekkakät-
tään.

Ajatus oli kiihdyttävä, mutta jokin siinä kiusasi. 
Jossakin mielen sopukoissa sikisi kysymyksiä, jotka kuu-
luivat pelkureiden leskille ja varjoja säikkyville papeille. 
Miksi tuottaa kipua? Mitä oleminen on? Olenko aina 
oikeassa?

Sitten urgulien hyökkäyshuuto havahdutti hänet. Jos 
tämä oli unta, se oli kiivasta ja vaarallista. Se antoi luvan 
seurata vaistoaan. Barthak pyöräytti raskasta miekkaansa 
sormiensa varassa, kuin se olisi ollut heiveröinen sulka-
kynä, ja kääntyi urguleita päin.

”Valmistautukaa kuolemaan, lampaat”, hän huusi ja 
nauroi näiden luimisteleville lepakonnaamoille.

Kun urgulit huokuivat kimppuun, viimeisetkin epäi-
lykset hukkuivat veren ja teräksen hurmokseen. Bart-
hak, Lavonian pyöveli ja neitsyiden häpäisijä, teurasti 
vailla sääliä ja ajatteli Berkoen vikiseviä tyttäriä.

© Marko Hautala 2008
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Saatesanat novelliin Pyövelin paradigma 

Pyövelin paradigma on täydellinen vahinko: se 
syntyi yli vuosi sitten, kun lueskelin Usvan tulevi-
en numeroiden teemoja, näin ”miekka ja magia” 
-teeman ja ajattelin, että siihen en ainakaan aio 
mitään kirjoittaa. Vartti päätöksen jälkeen olin 
kirjoittanut jo ensimmäiset pari sivua novellia, 
jonka uskon istuvan miekka ja magia -lajityyp-
piin. No, ainakin hyvällä tahdolla ja avoimella 
mielellä.

Robert E. Howardin Conan-tarinat ja niiden 

sarjakuvaversiot olivat nuoruuteni vakioluke-
mista, ja Red Sonja oli esipuberteetti-ihastuksen 
kohde numero yksi. Myöhemmin hyborisen ajan 
sankareiden lumo on laantunut melkoisesti, ja 
viimeistään akateemisen koulutus teki Conanin ja 
kumppaneiden seksistisestä, militaristisesta ja kai-
kin puolin yksiulotteisesta maailmasta nauttimisen 
suorastaan mahdottomaksi. 

Mikä vahinko! Ja mitä valhetta. Pahoja velhoja 
vastaan taisteleva barbaari ja tulipunahiuksinen 
amatsoni eivät koskaan voi oikeasti lakata viehät-
tämästä. 

Pyövelin paradigma syntyikin juuri näistä 
aineksista: aikuistuneen, muka-valveutuneen nä-
kökulman törmäämisestä miekka ja magia -maail-
man iloiseen yksinkertaisuuteen, jossa veri roiskuu 
ja estoton halu on ylpeyden, ei häpeän aihe. Ja 
tarkemmin ajatellen, ei se akateeminen maailma-
kaan kovin kaukana hyborisen ajan kukkoilusta 
ole, jos oikein läheltä katsotaan. 



USVA 3/200835    

Verkkolehti Usva ja Mikkelin Kirjoittajat julkistavat 
kaikille avoimen novellikirjoituskilpailun teemalla “Tuli, 
maa, ilma, vesi”.  Kilpailussa etsitään spekulatiivisia no-
velleja, joissa kisan teema  tuli, maa, ilma, vesi näkyvät 
jollakin tavalla. Teksti voi huomioida kaikki elementit, 
tai se voi sivuta vain yhtä niistä.

Novellit voivat edustaa lajityypiltään koko spekula-
tiivista kirjoa science fi ctionista fantasiaan, kauhuun, 
maagiseen realismiin tai tarinoihin, joissa arki nitkahtaa 
realismista oudon tai fantastisen suuntaan.Tekstejä arvi-
oidaan niiden kaunokirjallisen annin perusteella, ei laji-
tyypin tai spekulatiivisuuden määrän.

Kilpailutekstien tulee olla alkuperäisiä ja ennen julkai-
semattomia.  Novellien suosituspituus on 10-15 liuskaa, 
enintään 25 liuskaa.

Sama kirjoittaja voi osallistua useammalla novellilla. 
Tekstit  toivotaan kirjoitettavan fontilla Times New Ro-
man 12, rivivälillä 1,5, riittävin marginaalein. Kilpailun 
tuomareina toimivat  kirjailija Marko Hautala, tutkija 

Irma Hirsjärvi, kirjailija  Juha-Pekka Koskinen, kir-
jailija Sari Peltoniemi ja professori Liisa Rantalaiho. 
Kukin tuomari valitsee kilpailutekstien joukosta oman  
suosikkinsa ja perustelee valintansa. Voittajat saavat 
palkinnoksi 30 euron lahjakortin. Tulokset sekä voit-
tajatekstit julkaistaan verkkolehden teemanumerossa 
kesällä 2009. Kirjoitusaikaa on 31.1.2009 saakka. 
Tekstit lähetetään sähköpostitse rtf-liitetiedostona 
osoitteeseen usvazine@gmail.com

Älä merkitse itse novelliin tekijätietoja. Ilmoita 
viestissä selkeästi, että kyseessä on kilpailuteksti. Säh-
köpostiosoite toimii kirjoittajan yhteystietona. Jos 
sähköpostitse lähettäminen on mahdotonta,  tekstit 
voi myös lähettää postitse, jolloin ne varustetaan ni-
mimerkillä (erilliseen kuoreen) ja lähetetään osoittee-
seen Anne  Leinonen, Kiisterintie 146, 50670 Otava. 
Kuoreen tunnus “Usva”.  Lisätietoja: Anne Leinonen, 
GSM 044 2157571, usvazine@gmail.com

USVAN KIRJOITUSKILPAILU 
“TULI, MAA, ILMA, VESI”
Viisi tuomaria, viisi voittajaa, viisi erilaista näkökulmaa
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N
ainen istui puun alla, kun tuulenvire osui 
hänen kasvoilleen. Hän nosti katseensa 
pergamentista. Varjoisat pilvet peittivät 

vieläkin taivasta, mutta Cleantha oli tuntenut lämmön 
ihollaan. Lämpö muistutti häntä jostain kielletystä, 
joka ei enää kuulunut hänen elämäänsä.

Cleantha kiersi pergamentin rullalle ja nousi ylös.
– Anora! Tule tänne, hän kutsui.
Tytär, äitinsä ainokainen, leikki kivenheiton päässä. 

Ikivanha metsä oli hiljainen, puiden lehdettömät ran-
gat suhisivat koleassa tuulessa ja kuiskivat kuoleman 
vuosituhantisia salaisuuksia.

Anora kääntyi ympäri. Pieni lintu piipersi tytön 
jaloissa.

– Nyt heti, Cleantha sanoi.
Anora tallasi jalallaan linnun päälle.
Cleantha seurasi tyttärensä uhmaa ilmeettömänä. 

Viisivuotiaanakin Anora muistutti paljon äitiään: 
molempien yönmustat hiukset oli kierretty paksuksi 
palmikoksi ja sidottu kiinni nahkasuikaleilla. Tytön 
hartioilla oli tumma viitta, joka liehui tytön askelten 
tahdissa.

– Et saisi mennä niin kauaksi, Cleantha sanoi.
– Minä vain leikin.
– Haluan, että pysyt lähellä.
Cleantha silitti Anoran hiuksia. Hänen sormensa ta-

pasivat hiusten alla pieniin sarventynkiin. Hän vilkaisi 
taivasta. Puuston katveeseen jätetyt hevoset hirnahte-
livat levottomasti. Ne olivat tahdottomia, sieluttomia 
olentoja, mutta silti nekin vaistosivat jotain.

Lintuparven raakunta kiinnitti Cleanthan huomion. 
Suuri aura mustia joutsenia suuntasi kylmää pohjoista 
kohti. Jostakin syystä ne toimivat vastoin kaikkia luon-
taisia viettejään ja olivat hylkäämässä vastasyntyneet 
poikaset pesiinsä. Cleantha tunsi rinnassaan pelon vih-
laisun, joka meni nopeasti ohitse.

Metsästä kantautui kiireisen laukan ääni. Cleantha 
nousi ylös ja suoristi mekkonsa helman. Yksinäinen 
ratsumies suuntasi heitä kohti. Hevonen pysähtyi 

hirnahtaen, kun ratsastaja veti suitsista ja pudottautui 
satulasta.

– Onko kaikki kunnossa? Elden kysyi ja laski kätensä 
Cleanthan hartialle. Demoni oli pukeutunut täyteen 
sotisopaan. Kypärän raot paljastivat punaisena hehkuvat 
silmät ja kiiltävänmustan ihon.

– Olimme juuri lähdössä.
Taivaanrannassa valo pyrki paksun pilvipeitteen lävit-

se, mutta varjot ompelivat repeämän nopeasti kiinni.
– Tuuli käy etelästä, Cleantha sanoi.
Elden murahti, saatteli heidät hevosten luo ja auttoi 

ratsaille. Ratsujen karva oli laikukas, silmät tuijottivat 
tyhjinä eteenpäin. Elämä oli jo jättänyt eläinten tunnot-
tomat kehot.

Cleantha ohjasi ratsunsa hidasta käyntiä polulle. 
Anora kulki vierellä ponillaan, Elden seurasi heitä 
pienen matkan päästä. Seurue laskeutui alas puutonta 
jyrkännettä. Edessä avautui vuorten reunustama laak-
so, jonka pohjoispäässä häämöttivät linnan rosoiset 
suojamuurit. Jättimäinen keskustorni näkyi mailien 
päähän. Tunkeilijoiden oli mahdotonta lähestyä linnaa 
huomaamatta. Korkeassa ulkomuurissa oli säännöllisin 
välimatkoin vartiotorneja, joita jousiampujat miehittivät 
päivin ja öin.

Linnan taakse piirtyi seudun korkeimman vuoren Va-
lan harmaa silhuetti. Vuorenharja, jossa talven kylmyys 
viipyi läpi vuoden – jossa kuolleiden henkien sanottiin 
nukkuvan – oli lumen ja jään peittämä.

Seurue ratsasti avoimesta portista sisään. Vartiomie-
het painoivat päänsä Eldenin edessä ja sisäpihalla väki 
väisti kauemmas. Tallirengit tarttuivat ratsuja suitsista ja 
Elden suuntasi viivyttelemättä portaisiin.

Cleantha katsoi puolisonsa perään.
– Äiti, joko sinä menet?
– Minusta tuntuu, että minun pitää olla paikalla.
Kamarineidot ottivat Anoran huostaansa. Cleantha 

suuteli Anoraa otsalle ja harppoi puolisonsa perään.
Komentajat neuvonantajineen olivat paikalla valta-

kunnansalissa. He edustivat kaikkia pohjoisen liiton 

Musta veri puhuu
Petri Laine
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rotuja: demoneita, vuorihiisiä, sekä tavallisesti maanalai-
sissa luolissaan pysytteleviä peikkoja. Ainoana ihmisro-
tuna mukana olivat jääseudun valkotukkaiset, mustia 
tulia palvova kansa, jotka yleensä pysyttelivät omissa 
oloissaan.

Soihdut lepattivat seinillä. Leveät pöydät ja penkit 
reunustivat salin kahta puolta. Ruoantähteitä lojui joka 
puolella. Valtaistuin, joka oli tavallinen puusta tehty tuo-
li, oli takaseinällä omalla korokkeellaan.

Cleantha odotti kunnes Elden laskeutui omalle pai-
kalleen ja istui vasta sitten itse. Yksi peikoista lähestyi 
valtiasparia ja virnisteli.

– Hän haluaa tavata Teidän korkeutenne, peikko sa-
noi.

– Hän? Elden kysyi.
Peikkojen narskuva nauru ärsytti muita paikallaoli-

joita, erityisesti ihmisiä. Valkotukkaiset alkoivat tuuppia 
peikkoja ja peikot tuuppivat takaisin. Kansojen monet 
keskinäiset sodat olivat tuoreessa muistissa. Pohjoisen 
liitto ei olisi koskaan toteutunut ellei etelän uhka olisi 
koskettanut heitä kaikkia.

– Säästäkää kiukkunne viholliselle, Elden komensi.
Elden nousi istuimeltaan ja lähti kohti salin perällä 

olevaa suurta kaariovea.
Peikot tuijottivat yksin jäänyttä Cleanthaa ja kiher-

sivät. Miesten silmistä paistoi himo, mutta kukaan ei 
uskaltanut lähestyä häntä. Cleantha käänsi katseensa 
lattiaan ja puristi käsiään tiukasti yhteen.

E
lden laskeutui alaspäin spiraalina kiertäviä por-
taita. Rosoiset seinät olivat täynnä hakkujen ja 
kynsien jälkiä. Jokaisella askeleella rikinhuurut 

kävivät voimakkaammiksi. Alimman tason suureen hal-
liin antoivat vähän valoa lattian poikki uomissaan virtaa-
vat laavapurot.

Hallin varjoissa kyyhötti synkkä hahmo. Se näytti 
suurelta kivenjärkäleeltä. Sitten järkäle liikahti ja nosti 
päätään. Pienet, pimeyteen tottuneet silmät tihrusti-
vat eteenpäin. Sarvipään häntä roikkui koipien välissä. 
Otuksen ruumiinrakenne oli vahva, karvapeite myötäili 
kehon lihaksia.

– Elden, vuorenpeikko irvisteli. – Hauska nähdä. Olet 
ollut hiljaa viime aikoina. Koska olet viimeksi tappanut?

– Liian kauan sitten.
– Mutta nyt siihen on tulossa muutos. Etelässä koo-

taan armeijaa, eikä mitä tahansa armeijaa.
– Miekkamme ovat terävät ja valmiina.
Peikko nousi kiviseltä valtaistuimeltaan täyteen 

mittaansa. Vaikka Elden oli kookas, hän näytti alamaa-
ilman valtiaan rinnalla pieneltä. Peikko katsoi Eldeniä 
tuumien ja puhui sitten.

– Kenties tätä uhkaa vastaan miekat eivät riitä, se 
murahti. Sanat jäivät kaikumaan halliin. – Tuulet kuis-
kivat outoja asioita... voimat, jotka maailma tunsi kau-
an sitten, ovat heräämässä henkiin.

Elden seurasi katseellaan peikkoa, kun se käveli 
edestakaisin, raapi leukaansa ja pyyhki varjollaan hallin 
katosta uhkaavina roikkuvia tippukiviä.

– Ihmisillä on puolellaan voimakas maagi, peikko 
kuiskasi.

– Maagi? Eldenin uteliaisuus heräsi.
Peikko nyrpisti nenäänsä. – Tiedätkö hänestä jotain?
Elden asteli edestakaisin ja jäi tuijottamaan laavapu-

roa. Hän potkaisi irtokiveä, joka sihahti muuttuessaan 
osaksi punaista virtaa. Edellinen kohtaaminen maagin 
kanssa oli ollut koitua molempien tuhoksi. Elden ei 
antanut vihansa sokaista itseään. Hän kunnioitti voimia 
vanhuksen hauraan olemuksen takana.

– Tie pohjoiseen on jätetty auki.
– Ehdottavatko he, että vetäytyisimme? Vastaus on 

ei.
Pohjoisen jää ei tarjoaisi heille enää mitään. Elden ei 

voinut määrätä vetäytymistä.
Peikko raapi mietteliäänä leukaansa.
– Joukkojen keskuudessa puhutaan, että olet alkanut 

pehmetä. Miksi otit itsellesi suvunjatkajan ihmisistä?
– Kuningattaren avulla ihmiset ovat helpommin 

käännytettävissä liittolaisiksi.
– Se on hyvä, peikko sanoi. – Mutta taistelu on en-

sin voitettava.
– Ihmisten liittolaiset ovat heikkoja, Elden murah-

ti itsevarmasti. Silti tulevan taistelun lähtökohta oli 
pohjoisen joukoille uusi, aikaisemmin he olivat aina 
olleet hyökkääjän asemassa ja onnistuneesti kaventaneet 
ihmisten asuinsijoja, pakottaneet kansat etelämmäksi 
lähemmäs merta. Pohjoisen kansat tarvitsivat jatkuvasti 
uutta elintilaa, sillä heidän hallussaan maa kuivettui ja 
näivettyi, se ei kukoistanut niin kuin ihmisten käsissä.

Peikko nauroi. – Olet yhtä uhmakas kuin ennenkin. 
Mutta sinuna olisin varovainen. Yhdessä maagin kanssa 
armeija voi olla voimakkaampi kuin saatat kuvitella.

– Joten meidän tulee hankkiutua eroon maagista...
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Peikko irvisti. Veitsenterävät hampaat peittivät puo-
let sen naamasta. Se laski valtavan kouransa Eldenin 
hartialle. – Olemme aina ymmärtäneet toisiamme. 
Tule, näytän sinulle jotain.

Vuorenpeikko johdatti Eldenin mutkikkaaseen sok-
keloon syvemmälle maan uumeniin. Pian tunnelista 
alkoi kajastaa suurten tulien valoa. Otukset astuivat 
jyrkänteen reunalle, peikkojen onkalomaailman portil-
le. Kiveen oli koverrettu halli, joka oli suurempi kuin 
Elden olisi koskaan kuvitellut mahdolliseksi.

– Kuinka kauas tämä ulottuu? Elden kysyi.
– Riittävän kauas, peikko vastasi.
Hallin kattoa kannattelevat pilarit näyttivät haurail-

ta. Kun Elden kysyi syytä siihen, alkoi vuorenpeikko 
puhua, aluksi niin hiljaa, ettei Elden kuullut, mutta 
kotvan kuluttua hän sai käsityksen peikon juonista, 
ilkeydessään vertaistaan hakevasta suunnitelmasta, joka 
toisi heille voiton.

Elden katsoi peikkovaltiasta suoraan silmiin.
– Tämän on paras toimia.
– Peikkoni ovat valmiina, vuorenpeikko sanoi. 

– Meidän täytyy vastata etelän synnyttämään uhkaan. 
Jos häviämme, pimeys on mennyttä ja valtakuntamme 
nykyisenlaisena lakkaa olemasta.

I
lta pehmensi päivän kovettaman taivaan. 
Cleantha istui ikkunan vieressä ja katseli pihalla 
palavia tulia ja kuunteli sotilaiden räyhää ja 

uhoa. Taistelijat juopuivat viinistä ja omasta hulluudes-
taan.

Cleantha sulki ikkunaluukut. Anora oli polvillaan 
lattialla ja leikki veitsellä. Kaksi kamarineitoa kutoi 
kangaspuilla mattoa. Naiset olivat kuin tyhjiä kuoria 
– kasvot ja silmät olivat valkoiset ja kivettyneet, kaavut 
likaisenvalkoisia ja ryvettyneitä.

Cleantha sulki silmänsä eikä nähnyt mitään.
Ei muistoja. Ei tunteita. Jokin esti häntä näkemästä.
Oveen koputettiin. Cleantha heilautti kättään. Pal-

velijat nousivat ylös ja laahustivat pois. Anora siirtyi 
hänen lähelleen.

– Äiti, onko kaikki hyvin?
– On. Mene sinä vain nukkumaan.
Anora poistui sivuovesta kamarineitojen perään.
– Tekö, Elden? Cleantha kuiskasi.

Ovi aukesi ja punertavat, parrakkaat kasvot kurkisti-
vat ovenraosta.

– Cleantha?
Cleantha säpsähti ja perääntyi. Mies pujottautui 

ovesta sisään, työnsi sen perässään kiinni ja nosti sormen 
huulilleen. Cleantha tuijotti hämillään miehen kasvon-
piirteitä, sotisopaa ja voimakasta olemusta. Mieli yritti 
avata muistoja peittäviä verhoja, mutta Cleantha ei us-
kaltanut tehdä sitä.

– Kuinka te uskallatte? Miten te pääsitte tänne? 
Cleantha kihisi kiukusta ja perääntyi. – Kuka te olette?

Mies yritti hymyillä ja rauhoittaa häntä. – Etkö muis-
ta kuinka sinut kaapattiin?

Cleantha pysyi vaiti. Hänen katseensa viipyi miehes-
sä.

– Jos huudan, te kuolette, Cleantha uhkasi, mutta 
hän ei kuulostanut vakuuttavalta. Ääni huojui.

Mies seisoi aloillaan, salaperäisenä ja tottelematto-
mana, tuijotti Cleanthaa ja haastoi hänen tahtonsa. 
Cleantha hätääntyi. Miten mies oli ylipäätään päässyt 
sisään? Eikö Elden ollut järjestänyt vartiota puolisolleen? 
Cleantha erehtyi vilkaisemaan syrjäsilmällään sivuhuo-
neen ovea.

– Mitä siellä on? mies kysyi ja nosti miekkansa.
Cleantha yritti siepata sivupöydältä lankojen leikkuu-

seen käytetyt sakset, mutta mies tarttui häntä ranteesta 
ja puristi niin lujaa, että Cleanthan oli pakko irrottaa 
otteensa. Sitten mies lähti kohti ovea.

– Ei. Anora!
Cleantha kirkaisi, kun mies repäisi oven auki. Kama-

rineidot syöksyivät miehen kimppuun. Miekka heilui 
ilmassa, läpäisi onttoja ruumiita, katkoi verettömiä 
jäseniä, kunnes mikään ei enää liikkunut. Kamarineidot 
makasivat maassa kivettyneet kasvot yhtä ilmeettöminä 
kuin ennen hyökkäystä.

Mies huohotti. Silmissä oli pelkoa.
Silloin Anora syöksyi kulman takaa kirkuen ja upotti 

tikarinsa miehen reiteen. Mies parkaisi ja horjahti. Ano-
ra raakkui ja kiersi puukkoa haavassa. Tuska poltti äänen 
miehen huudosta.

Anora veti puukon haavasta iskeäkseen uudelleen. 
Mies vapisi ja tuijotti pientä tyttöä epäuskoisena. Ennen 
kuin puukko ehti tehdä uudelleen tuhojaan, mies iski 
Anoran maahan miekkansa kahvalla. Tyttö vajosi maa-
han hiljaiseksi mytyksi.

– Olet synnyttänyt demonin lapsen! mies karjui.



USVA 3/200839    

Cleantha yritti päästä tyttärensä avuksi, mutta mies 
iski häntä leukaan. Jaloista katosivat voimat ja Cleantha 
valahti maahan. Kipu jomotti kasvojen luissa. Mies kie-
toi liinan reitensä ympäri ja kiristi sen haavan päälle. Sit-
ten mies nosti hänet olkapäälleen ja kantoi kuin mattoa. 
Puoliksi avonaisin silmin Cleantha ehti nähdä huoneensa 
ulkopuolella makaavien vartiomiesten halkaistut kallot. 
Miehen jalka jätti lattialle veripisaroita.

Hyvä niin. Elden osaisi haistaa jäljet.

E
lden havahtui oven jyskytykseen. Hän kohottau-
tui vuoteellaan istumaan.

– Teidän puolisonne! huusi viestintuoja.
– Mitä hänestä?
– Hän on kadonnut...
Pitkäkyntiset kädet puristuivat nyrkkiin. Elden nousi 

jalkeille, tarrasi miekkaansa ja avasi oven. Pelokkaan nä-
köinen vartija perääntyi käytävän laidalle asti.

– Kuinka? Elden kysyi.
– Henkivartijat ovat kuolleet.
Elden astui miehen ohitse ja kiirehti kierreportaita 

ylös torniin. Ilmassa tuoksui tuore veri. Armeijan vara-
komentaja seisoi odottamassa. Mies oli lyhyt ja tanakka, 
mutta oppinut, älykäs ja taitava miekan käsittelijä. Val-
koiset hiukset oli sidottu kiinni niskasta.

Elden huomasi verijäljet, kumartui ja tarttui henge-
töntä vartijaa kallosta. Hän tuijotti suoraan vainajan 
tyhjiin silmiin nähdäkseen saman minkä mies ennen 
kuolemaansa. Vihoissaan Elden sysäsi ruumiin luotaan.

Anora istui huoneessa ja piteli päätään.
– Mitä tapahtui? Elden kysyi varakomentajalta.
– Joku tunkeutui linnaan.
– Miten?
Varakomentaja kohautti hartioitaan. Elden astui 

askeleen lähemmäksi ja mies nielaisi.
– Emme tiedä. Mutta tyttö näki hänet ja haavoitti 

häntä, mies sanoi nopeasti.
Elden meni Anoran luokse ja pudottautui toiselle 

polvelle. Hän laski kätensä tytön poskelle.
– Oletko kunnossa?
– Hän löi minua! Minä tapan hänet. Tapan, tapan...
– Näitkö hänen kasvonsa?
– Hänellä oli punertavat hiukset ja parta...
– Olit todella urhea, Elden nyökkäsi ja silitti tytön 

hiuksia. Hän katsoi ympärilleen. Veripisarat johtivat 
huoneesta käytävään kohti linnan sisäosia. Elden lähti 
seuraamaan vanaa.

– Tämä on hyökkäyksen ensimmäinen vaihe. Aseis-
takaa joukot, Elden komensi.

Kuusi henkivartijaa jätettiin Anoran suojaksi. Muut 
lähtivät Eldenin mukaan. Hän sieppasi seinältä soihdun 
ja seurasi päättäväisesti veren tuoksua linnan sokkeloi-
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siin sivukäytäviin. Viimein hän tuli kohtaan, jossa sei-
nän kivetys oli osin sortunut. Sortuman takaa avautui 
pimeä tunneli.

– Salakäytävä? Elden raivosi. – Eikä kukaan ole 
kuullut tai nähnyt mitään?

Tunneli oli ikivanha, kenties peikkojen peruja, vuo-
sikymmenien saatossa unohtunut. Yksi soturi oli on-
nistunut siinä, mihin armeijoidenkaan ei ollut pitänyt 
kyetä. Mutta miksi vastustaja oli lähettänyt vain yhden 
miehen iskujoukon? Ehkä ihmiset olivat laskeneet, 
että ison ryhmän kuljettaminen käytävän läpi ei olisi 
käynyt riittävän nopeasti. Pieni osasto taas olisi lyöty 
helposti takaisin. Oikea vastaus oli kuitenkin niin il-
meinen, että Elden kirosi oman sokeutensa.

He olivat halunneet Cleanthan.
– Vartioikaa aukkoa.
Elden otti kaksi miestä mukaansa ja eteni soihdun 

lepattavassa valossa käytävään. Kuuma hengitys höyrysi 
vastaan työntyvässä viileässä ilmassa. Tunneli kulki 
vuoroon ylös- ja alaspäin, mutkitteli kuin käärme, 
kunnes Elden aisti heikon ilmavirran kasvoillaan voi-
mistuvan. Lähellä oli suuaukko.

Mies oli poistunut tätä kautta ja oli vielä elossa, siitä 
Elden oli varma. Verijäljissä ei tuoksunut kuolema. 
Ratsuilla sieppaaja ja Cleantha olivat ehtineet jo hy-
vinkin kauas. Hänen ei kannattanut lähettää joukkoja 
vihollisen maalle kenties hyödyttömälle etsintäretkelle.

Elden tuli tunnelin suulle. Yksikin väijymään jäänyt 
jousiampuja olisi voinut yllättää heidät. Hän kyyristyi 
alas ja tutki paikkaa. Suuaukko oli ollut aiemmin sul-
jettu, mutta nyt sitä peittänyt maa-aines oli kaivettu 
syrjään. Naamioitu sisäänkäynti oli jäänyt puolustajilta 
huomaamatta.

Demonin terävät hampaat narskuivat toisiaan 
vasten. Vihollinen oli onnistunut iskemään suoraan 
selustaan. Sitä pohjoisen joukot eivät olleet osanneet 
odottaa. Eivätkä näin pian.

Yksi vartiomiehistä lähestyi häntä.
– Pitääkö meidän olla täällä vielä pitkään? mies tie-

dusteli.
Elden vilkaisi miestä, sivalsi yhdellä napakalla mie-

kaniskulla alaisensa kaulan poikki ja marssi takaisin 
tunneliin.

T
aivaanrannassa kajasti valoa. Aurinko hehkui 
tummien pilvien läpi haaleana kiekkona ja 
yritti näivettää pimeyden pieniksi muruiksi. 

Elden valvoi itse taistelun valmisteluja. Hän valoi jouk-
koihinsa henkeä ja uskoa.

– Me tulemme olemaan voitokkaita!
Soturit puettiin pohjakerroksen asevarastoilla pans-

sareihin, hevosjoukot vetivät katapultteja valmiiksi sisä-
pihalle. Raskaita kiviä ja suuria kiviöljyseosta sisältäviä 
ruukkuja kasattiin ammuksiksi. Linnan muureille kerät-
tiin koreja täynnä nuolia ja pinottiin nuotiopuita, jotta 
pikeä voitiin kuumentaa kiehuvaksi suurissa säiliöissä. 
Metsästäjät lähetettiin pyydystämään riistaa siltä varalta, 
että linnoitus piiritettäisiin.

Elden käyskenteli linnoituksen sisäpihalla ja vahvisti 
itseään raa’alla lihalla. Taistelusta tulisi armoton, mutta 
Elden ei voinut alla ajattelematta Cleanthaa. Hän ei olisi 
saanut päästää käsistään naista, kuningatartaan. Mutta 
hänellä oli vielä Anora. Jokaisen hallitsijan mahti lepäsi 
jälkeläisissä. Vallan jatkumo oli merkkinä voimasta, joka 
hillitsi vastarintaa ja juonittelua.

Anora oli tärkeä, ei Cleantha.
Linnan yläpuolella salamoiden välähdykset pilkahte-

livat mustien pilvien seassa, mutta jyrähdyksiä ei kuu-
lunut. Etelän suunnasta voimakas tuuli nojasi linnan 
muureja vasten. Sitten sekin taukosi.

– Me olemme valmiina...
He odottivat ja odottivat. Joukot seisoivat kärsivälli-

sinä ja väsymättöminä asennossa. Elden tunsi vieraiden 
voimien lähestyvän. Hän muisteli viimeisintä kohtaa-
mistaan maagin kanssa. Silloin he olivat tyytyneet katse-
lemaan toisiaan. Maagi olisi helposti voinut käyttää tai-
kojaan demonia vastaan, mutta ei tehnyt sitä. Yhtä lailla 
Elden olisi voinut iskeä, mutta pidätteli kiukkuaan.

– Minun kuolemani on myös sinun kuolemasi, maagi 
oli sanonut.

– Olkoon sitten niin, Elden vastasi tuolloin.
Hän muisti nuo sanat nyt, mutta piilotti ajatuksensa. 

Ehkä maagi oli jo nähnyt hänen tavoitteensa Cleanthan 
ja Anoran suhteen. Taistelu näyttäisi, kumpi heistä olisi 
voimakkaampi.

Ilmoille kajahti huuto vartiotornista.
– Tuolla!
Elden säntäsi juoksuun ja harppoi kaksi, välillä kol-

mekin porrasta kerrallaan muurille, joka oli täynnä ho-
risonttiin osoittavia käsiä. Hiisijoukko vilkuili toisiaan 
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epäuskoisina. Jääkansan miehet nauroivat, demonit tyy-
tyivät tuijottamaan eteensä.

Elden ei erottanut vielä yksittäisiä hahmoja, ainoas-
taan hyökkäyksen ensimmäisen rintaman. Joukot lähes-
tyivät koko laakson leveydeltä – niin ratsut kuin sotilaat-
kin, joiden veren lämmön Elden haistoi matkan päästä. 
Hän aisti sieluja ruumiissa kiinni pitävät ohuet langat, 
jotka hän halusi katkoa paljain käsin. Pian sammutet-
taisiin elämän tulia ja pohjoisen miehet voisivat sytyttää 
mustat liekkinsä niiden tilalle.

Kavioiden jylinä kiiri läpi laakson ja kuului varmasti 
syvälle maan alle. Jos vuorenpeikko oli pitänyt sanansa, 
niin parhaillaan peikot kuuntelivat ja valmistautuivat 
karvaiset kädet hakkuja tiukasti puristaen. Ne odottivat 
oikeaa hetkeä.

Puolustajat liikehtivät levottomasti. – Joko? he huusi-
vat kärsimättömästi.

– Odottakaa, Elden henkäisi miltei ääneti, mutta silti 
sanojen kylmät väreet tavoittivat kaikki muurilla seisojat. 
Ja seuraavassa hetkessä vihollinen oli tarkalleen siinä, 
minne vuorenpeikko oli heidät halunnutkin.

Syvällä maan uumenissa hakut kohosivat ja katkoivat 
viimeiset kivistä taivasta kannattelevat ohuet pylväät. 
Pilarit pirstoutuivat aluksi yksi kerrallaan, kunnes sortui-
vat viimein kaikki kun laakson kannen paino kävi kestä-
mättömäksi.

Maankamara halkeili. Elden karjui voitonriemuisena, 
kun vihollisarmeija vajosi valtaisaan railoon pölypilvien 
keskelle. Joukot hurrasivat villisti, kaikki olivat varmoja 
helposta voitosta, mutta samalla hetkellä viholliset ilmes-
tyivät uudelleen savun keskeltä ratsujensa kannattelema-
na. Siipien iskut saivat pölypilvet pyörteilemään.

Elden häkeltyi. Vuorenpeikon suunnitelma ei ollut 
toiminut. Taistelun tulos oli vielä avoin.

– He lentävät muurien yli!
– Kirottu maagi, Elden manasi ja kohotti nyrkkiin pu-

ristetun kätensä. Hän kutsui vieraita voimia. Mustat pil-
vet alkoivat elää, taivas velloi ja alkoi laskeutua alemmak-
si. Ihmiset olivat pakotettuja ohjaamaan ratsunsa takaisin 
kiinteälle maalle. Hevoset laskeutuivat, taittoivat siipensä 
suppuun ja jatkoivat vyöryään linnan muureja kohti.

– Mitä he tekevät? sotilaat huutelivat.
– Heillä ei ole muurinmurtajia, ei piiritystorneja tai 

katapultteja!
– Sitä helpommin voimme hoidella heidät, Elden 

sanoi. Hän nosti kätensä ja sotilaat jännittivät jousensa. 

Merkistä valtaisa nuoliparvi singahti ilmaan.
Nuolisade ropisi ihmisten niskaan. Kymmenet ratsut 

kaatuivat, mutta takana tulevat jyräsivät kaatuneiden 
ylitse. Elden antoi käskyn ja sisäpihalle riviin asetetut 
katapultit tekivät ensi-iskunsa. Raskaita kiviä satoi vi-
hollisen sekaan, lohkareet murskasivat onnettomia al-
leen. Silti monituhatpäinen joukko rynnisti epäröimät-
tä eteenpäin.

Kukaan ei ollut koskaan nähnyt ihmisarmeijan ete-
nevän siten.

Kivet vaihdettiin syttyvää kiviöljyseosta sisältäviin 
ruukkuihin. Tulet sytytettiin ja lepattavan liekkipyrstön 
saattelemana sammiot lensivät muurin yli. Räjähdykset 
vihollisen keskellä valaisivat hetkeksi koko laakson. 
Roihuja paloi siellä täällä, tuli takertui vihollisen soti-
laisiin, mutta suurin osa heistä eteni palavinakin eteen-
päin.

– Mitä koiruuksia? Elden raivosi. Oliko maagi kai-
ken takana? Elden erotti valon, joka seurasi vihollista ja 
työnsi pimeyttä edellään yhä ahtaammalle ja ahtaam-
malle. Hyökkääjien tahto oli luja, heidän miekkansa 
janoiset, eivätkä he antaneet pelon vaikuttaa itseensä. 
Mutta heillä ei ollut kalustoa, jolla läpäistä muuri.

Elden vaistosi Anoran vieressään. Tyttö tuijotti sil-
mät kiiluen kentällä alkavaa taistelua.

– Isä, katso! Anora huudahti.
Pyörre nousi taivaanrannasta ja kulki ihmisarmeijan 

ylitse koskettamatta heitä lainkaan. Ilma puristui suu-
reksi kuulaksi, joka vyöryi suoraan linnaa kohti. Elden 
ehti vain kietoa Anoran syliinsä. Paineaalto vihloi kor-
via ja iski ilmat pois keuhkoista samalla hetkellä kun he 
heittäytyivät suojaan. Ilmamassa jysähti päin ulkomuu-
ria. Koko maailma tärähti, kun kivi ja ilma mittelivät 
voimiaan. Muurin rakenteet repeilivät, raskaat kivet 
lensivät kuin pölyhiukkaset.

Tuulen suhina vaimeni vähitellen.
Elden karjui kiukusta noustessaan pystyyn. Muuri 

oli murtunut, sen keskellä oli valtaisa aukko. Kuolleita 
ja kuolevia lojui joka paikassa. Elden auttoi Anoran 
ylös. Tyttö näytti säikähtäneeltä, ei ollenkaan omalta 
itseltään. Hetken epävarmuus poistui, kun silmien tut-
tu musta kiilto palasi.

– Anna minun tappaa...
– Malta mielesi, Elden käski. Hän teki päätöksensä. 

– Taistelemme kentällä!
Käsky sai joukot epäuskoisiksi, miltei pelokkaiksi.
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Mutta Elden tiesi, mitä oli tekemässä. – Me emme 
saa päästää heitä sisäpihalle. Eteenpäin!

Joukot kiirehtivät ulos myrskyn repimästä aukosta ja 
Elden karjui muurilta ohjeita. Puolustukseen ei saanut 
jäädä heikkoa kohtaa. Hevosmiesten ojennetut keihäät 
tekivät hyökkäysrintamasta yhden jättiläismäisen terän. 
Puolustajien peitset laskeutuivat tanaan kohtaamaan 
vihollisen.

Seuraavassa hetkessä armeijat iskivät yhteen. Keihäät 
lävistivät sotureita puolin ja toisin, hevoset ruhjoivat 
kavioihinsa kaatuneita taistelijoita ja lajitovereitaan. 
Kuolleiden silmät lasittuivat siihen hetkeen eivätkä 
enää nähneet tulevaisuuteen, eivät menneisyyteen.

– Tuhotkaa heidät! Elden heristi nyrkkiään. Ihmiset 
pyrkivät murtautumaan kohti muurin aukkoa. He 
eivät koskaan onnistuisi valloittamaan linnaa. Eivät 
koskaan.

Suurin osa vihollisen ratsumiehistä jalkautui. Poh-
joisen miekat leikkasivat naisten synnyttämää lihaa, 
viilsivät uria äitien kyynelille, mutta koko ajan uusia 
miehiä sikisi kaatuneiden tilalle. Elden etsi katseellaan 
maagia. Vanhus pysytteli piilossa. Samassa hän erotti 
taistelukentän keskelle syntyneen tyhjän kehän. Sen 
keskellä oli kaksi hahmoa ratsain. Syystä tai toisesta 
kukaan ei lähestynyt paria, vaan he saivat tarkkailla 
tapahtumia rauhassa.

Sanomatta sanakaan Elden poimi mukaansa raskaan 
kahden käden taistelukirveen ja loikkasi muurilta alas. 
Taistelun melske, omien ja vieraiden taistelijoiden 
tuska oli lakannut merkitsemästä hänelle mitään. Hän 
kulki kentän poikki päättäväisesti eikä edes vilkaissut 
ympärillään raivoavaa hävitystä.

Kaksikko odotti häntä.
Taistelevat miehet väistyivät Eldenin edestä, kunnes 

hän seisoi kaksikon edessä. Mies istui vankkarakentei-
sen ratsun selässä. Punertavat hiukset ja parta. Elden 
haistoi miehen haavan.

Cleantha ei liikahtanutkaan miehen viereltä. Ihmis-
ten välillä oli side, mutta Cleantha kuului vielä Valan 
linnoituksen valtiaalle. Elden näki totuuden Cleanthan 
silmistä, naisen ympärillä häilyvästä tummasta aurasta. 
Demoni oli saanut naisen jo kertaalleen unohtamaan 
elämänsä ihmisten joukossa ja hän tekisi saman toista-
miseen.

Cleantha valitsisi oikein, tai kuolisi.

E
lden katseli Cleanthaa ja ojensi kätensä. – Tule.

Cleantha pysyi aloillaan.
– Tule, niin säästän hänen henkensä.

Cleantha vilkaisi miestä vierellään. Eldenin harmiksi 
hänen sanoillaan ei ollut toivottua vaikutusta.

– Sinä annoit minulle aikanaan lupauksen, Cleantha 
vastasi demonille.

– Lupasin sinulle, että minun kanssani voit olla kuka 
haluat, Elden myönsi. – Kuningatar.

– Entä jos haluankin olla vain... minä.
– Linnoituksen ulkopuolella et ole mitään. Pelkkä 

tytönhupakko.
Elden otti kaksin käsin kiinni taistelukirveen varresta. 

Hän puristi aseen vartta ja tunsi aseen painon ja verite-
on houkutuksen.

– Annoin sinulle tyttären, Elden murahti.
– Tyttären? Cleantha tuumi. – Hän on ehkä syntynyt 

kohdustani, mutta hän ei ole minun lapseni.
– Äiti? kuului Anoran hiljainen ääni takaa.
Cleantha hätkähti. Hevonen hirnahti. Tyttö tuijotti 

äitiään silmiin. Elden tarkkaili miestä, joka loikkasi alas 
hevosen selästä demonin ja naisen väliin. Mies ontui, 
mutta puristi urheasti kilpeään ja veti miekkansa esiin.

Elden hyökkäsi heti. Kirveen terä leikkasi ilmaa, 
mutta mies ehti vetäytyä taaksepäin. Elden väijyi uhri-
aan ja teki sitten valeiskun. Mies väisti vaistomaisesti ja 
haavoittunut jalka sai hänet horjahtamaan. Elden yritti 
hyötyä vastustajansa ahdingosta, mutta mies kierähti 
pois iskun alta ja kirves upposi syvälle maahan. Mies löi 
Eldeniä käsille, miekka kilpistyi kilahtaen haarniskaan. 
Elden irrotti kirveensä maasta ja lähestyi uudelleen va-
kain askelin.

Elden notkisteli sormiaan. Miehen isku oli tuntunut 
luissa. Hän oli tyytyväinen saamastaan haasteesta.

– Tapa, tapa, Anora kihersi taustalla.
Elden iski uudelleen. Mies hypähti taaksepäin ja väis-

ti.
– Lopettakaa! Cleantha huusi. – Minä antaudun.
– Ei ikinä, mies huusi. – Tuo peto ei koske sinuun 

enää.
Eldenin lyönti osui kilpeen, joka lennähti miehen 

käsistä. Mies tarttui miekkaansa kaksin käsin. Taistelijat 
iskivät yhtä aikaa. Terät huusivat toisiaan vasten. He 
mittelivät voimiaan ja yrittivät koko painollaan työntää 
toisensa nurin. Elden ei nähnyt pelkoa vastustajansa 
silmissä, kun mies tuijotti demonin kypärän mustiin 
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syvyyksiin.
Taistelijat irrottautuivat ja arvioivat toisiaan. Mies oli 

varovaisempi heistä kahdesta ja kiersi hevosen taakse. 
Eldenin kirves nousi murskatakseen eläimen tieltään. 
Aivan kuin hevonen olisi tiennyt olevansa vaarassa. Se 
hirnahti ja kohottautui takajaloilleen. Etukaviot kumah-
tivat Eldenin rintapanssariin ennen kuin kirveen terä 
ehti laskeutua. Isku jäi puolitiehen, kirveen paino pakotti 
demonin maahan kyyryyn.

Mies alkoi takoa demonia miekallaan ja yritti löytää 
heikkoa kohtaa haarniskasta. Elden yritti suojautua ja 
ote kirveestä kirposi. Hän parahti tuskan viiltäessä lihaa. 
Miekka oli läpäissyt kyynärtaipeen suojukset.

Mies säikähti itsekin osumaansa. Hetken epäröinti 
antoi Eldenlle aikaa syöksyä eteenpäin. Hän löi panssa-
roidulla kädellään miestä kasvoihin ja mies lamaantui. 
Elden löi uudelleen ja mies lensi maahan selälleen kasvot 
veressä.

Elden käänsi kaiken huomionsa naiseen. – Kuolet...
Samassa Anora juoksi hänen eteensä. – Ei!
Tyttö ei ollut oma itsensä. Anora oli epäilyksen val-

lassa. Se, mitä tyttö oli perinyt äidiltään, nousi hetkeksi 
pintaan. Elden ymmärsi, kuinka vaikea tytön oli luopua 
jostain itselleen tärkeästä, mutta Elden ei aikonut antaa 
armoa. Hän ei voinut.

– Väisty tieltäni, tyttö, Elden käski.
– Et koske äitiin!
– Muista, kenen lihaa ja verta olet.
Anora seisoi paikoillaan. Tyttö taisteli itsensä kanssa, 

vilkaisi äitiään ja sitten Eldeniä.
– Äitisi oli valmis hylkäämään sinut, Elden maanitteli.
– Äitini on ainoa, joka on tehnyt jotain vuokseni, 

tyttö virkkoi liikuttuneena.
Cleantha ymmärsi tytön hädän. – Anora, älä... 
– Säästä äiti... pyydän.
Elden tuijotti tyttöä, jonka oli opettanut vihaamaan. 

Hän tunsi tytössä siinneen pahuuden. Sama pahuus ajoi 
Eldeniä itseään peruuttamattomasti eteenpäin. Kun sen 
kerran antoi ottaa otteen itsestään, ei takaisin kääntymi-
nen ollut enää mahdollista.

– Aiotko sinä kaikesta huolimatta suuressa hyvyydes-
säsi ottaa hänet luoksesi? Elden pilkkasi Cleanthaa.

Mies nousi mutaisesta maasta ja hivuttautui ratsuaan 
kohti. Elden katsoi ympärilleen. Taistelukentällä vallitsi 
täysi kaaos. Pohjoisen liiton joukot olivat hajallaan ilman 
johtajaa ja ilman päämäärää. Elden oli houkuteltu eroon 

omistaan. Maagin juonia.
Pimeys joutuisi antautumaan valolle.
Anora ojensi kätensä äitiä kohti.
– Anora, anna anteeksi, Cleantha sanoi silmät kyy-

nelissä.
Sitten Cleantha käänsi ratsunsa ympäri ja ratsasti 

pois. Mies nousi ratsaille ja karautti perään. Elden aikoi 
antaa heidän mennä.

Anoran katse painui maahan. Elden ei tiennyt, mitä 
tehdä tytölle, joka oli kääntynyt häntä vastaan. Mutta 
Elden piti kiinni vihastaan. Vihan antamilla voimilla 
oli rakennettu ja tuhottu valtakuntia. Viha oli heidän 
puolellaan.

Elden veti miekkansa, kääntyi ympäri ja asteli lin-
noitusta kohti. Soturit eivät uskaltautuneet hänen 
kimppuunsa, eikä Elden välittänyt heistä. Hän raivasi 
tiensä muurin aukolle. Sekasorto oli vallannut linnan 
puolustajat. Vielä hetki ja ihmiset onnistuisivat tavoit-
teessaan. Samassa hyökkääjien merkkitorvet pärähtivät 
soimaan.

Valan synkkä hahmo oli vielä tummien pilvien pii-
rittämä, mutta peite oli alkanut repeillä ja sininen loiste 
alkoi työntyä esiin. Eldenin ei tarvinnut enää etsiä 
maagia. Vanhus seisoi vuoren huipulla. Etäisyydestä 
huolimatta hahmo erottui selkeästi. Maagin silmät 
löivät kilvan kipinää yläpuolella raivoavien salamoiden 
kanssa.

Maagi levitti kätensä ja esitti kutsun entisaikoina 
hallinneille voimille. Laakson läpi alkoi käydä voimakas 
tuuli. Salamat iskivät vuoren huipulle. Kaikki taistelijat 
pysähtyivät tuijottamaan korkeuksiin. Taivas kiehui. 
Elden puski tieltään omia ja vieraita sotilaita. Sitten 
kuin yhteisestä sopimuksesta, kaikki hyökkääjät alkoi-
vat vetäytyä. Elden aavisti pahaa.

Pimeyden seasta kuului ääniä, manauksia ja keho-
tuksia voimille, jotka maa oli pieniksi ikuisuuksiksi 
vanginnut. Sitten kuului toisenlaisia ääniä. Maa alkoi 
tärähdellä. Elden tähysi Valan rinteitä. Se mitä hän 
näki, lamaannutti hänet täysin paikoilleen. Hän erotti 
kivivyöryt, jotka maan liikkeet synnyttivät. Ja maa tosi-
aan liikkui. Vuori tuli lähemmäksi.

Vala liikahti jokaisella maata vavahduttavalla aske-
leella.

Muurit vapisivat. Tärähdykset saivat pölyn valu-
maan rakennelman saumoista. Jotkut kivistä halkesivat 
kahtia. Elden suuntasi pakokauhuun joutuneiden puo-
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lustajien lomitse portaita myöten valtakunnansaliin ja 
sieltä alas maan syvyyksiin, jossa peikkojen valtias kar-
jui valtaistuimeltaan komentoja nuorille, pelokkaille 
alaisille. Eldenin nähdessään pienet peikot karkasivat 
tunneleihin.

– Me olemme hävinneet, Elden totesi.
– En olisi uskonut sinua pelkuriksi, vuorenpeikko 

murahti ja pudottautui alas tuoliltaan.
– Sinä piileskelet täällä ja kutsut minua pelkuriksi? 

Elden ärähti ja tunnusteli toisella kädellä miekkansa 
terää.

Molemmat horjahtivat maan vavahtaessa. Kiviä 
satoi salin katosta. Kauhunhuudot kantoivat ylhäältä 
linnasta alas asti. Vuori oli nyt heidän päällään ja murs-
kaisi kaiken alleen.

– Isä! kuului huuto portaista. Anora juoksi Eldenin 
luo, tarrasi jalkoihin ja halasi lujaa.

Tunnekuohu, joka pulppusi Eldenin sydämestä ve-
reen, oli ennen kokematon. Demoni silitti tytön mus-
tia hiuksia. Anora hymyili, mutta äkkiä tytöltä pääsi 

pelokas parkaisu.
Elden ehti heittäytyä syrjään, mutta raskas kivi-

moukari osui kypärään ja hän luhistui maahan. Kaikki 
peittyi harmaaseen usvaan, mutta Elden erotti, kuinka 
Anora asettui vuorenpeikon eteen.

Vuorenpeikko nauroi.
Anora sulki silmänsä. Tyttö levitti kätensä, nosti kas-

vonsa ja kirkaisi epäinhimillisellä vimmalla. Koko holvi 
raikui huudon voimasta. Kun Anora avasi silmänsä, ne 
olivat punaiset kuin veri.  Anoran kynnet olivat kas-
vaneet pitkiksi veitsiksi. Kasvot olivat kuin palaneet ja 
vääristivät tytön piirteet isänsä kaltaisiksi. Kaikki, mikä 
Anorassa oli ollut inhimillistä, oli nyt kadonnut. Jäljellä 
oli vain demoni, tuskassa siitetty.

Vuorenpeikon nauru hyytyi. Se otti askeleen, mutta 
Anora iski peikkojen valtiasta. Veitsenterävät kynnet 
tekivät syviä viiltohaavoja. Peikko ähkäisi ja perääntyi, 
mutta sitten kivimoukari kohosi iskuun. Niin pieni ja 
ketterä kuin olikin, Anora ei ehtinyt alta pois.

Elden joutui katsomaan vierestä, kuinka hänen pe-
rillisensä rusentui peikon raivon alle. Viimeisillä voi-

millaan Elden kohottautui jaloilleen. Ehkä 
vuorenpeikko aliarvioi hänet, tai ehkä peikko 
yliarvioi oman nopeutensa, mutta vaistonva-
raisesti Elden kohotti miekkansa eteen, kun 
peikkojen valtias yritti iskeä. Kivi kilahti te-
rästä vasten ja aseet lukittuivat vastakkain.

Elden tuijotti vuorenpeikkoa, jonka kasvot 
vapisivat raivosta ja pelästyksestä.

Nopealla liikkeellä Elden väisti sivulle. 
Vuorenpeikon kylki jäi avoimeksi hyökkä-
ykselle. Elden karjaisi ja upotti miekkansa 
kahvaa myöten turkkiin ja väänsi. Peikkojen 
valtias putosi ulisten maahan. Elden veti 
miekkansa ulos ja vimman vallassa upotti 
aseensa peikon ruhoon yhtä monta kertaa 
kuin Anoralla oli ollut elinvuosia.

Vuorenpeikko korahti, kieli työntyi ulos 
suusta ja otus lakkasi sätkimästä. Elden syl-
käisi sen kasvoille ja polvistui sitten tyttären-
sä puoleen.

– Anora, hän kutsui.
– Olisitko sinäkin hyljännyt minut...? 

tyttö kuiskasi äitinsä äänellä.
Elden otti tytön kädestä kiinni ja puristi 

sitä. – En.
– Me emme ole vielä hävinneet, tyttö yski. 
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Mustaa verta valui suupielestä. – Vuorellakin on kesyttä-
jänsä.

Elden kumartui lähemmäksi, jotta kuuli tytön kuis-
kauksen. Sitten Anora lakkasi liikkumasta. Elden silmiä 
kirveli. Hän suuteli tyttöä otsalle, nousi ylös ja suuntasi 
sanansa maagille.

– Olen valmis maksamaan hinnan, jonka kuolemasi 
vaatii. Sinä olet ehkä vuori, minä olen sula kivi allasi.

Elden keskitti kaikki voimansa ja iski miekan syvälle 
maaperään, vapautti kaiken syvyyksiin kätketyn ener-
gian. Maata vavisuttivat uudet järistykset, ja kun liekit 
viimein syöksyivät esiin, ne ympäröivät Eldenin ja teki-
vät hänelle ikuisesta pimeydestä viimein totta.

C
leantha ratsasti eteenpäin miehensä rinnalla, kun 
uusi tärähdys sai hänet pysähtymään ja kurkista-
maan taakseen. Hyökkääjät vetäytyivät joukoit-

tain kauemmas laaksosta.
– Se on ohi, mies sanoi.

He tuijottivat vuorta, kuinka sen huippu repesi val-
taisassa räjähdyksessä ja sinkosi punahehkuista kiveä 
rinteilleen. Hehkuvaa laavaa valui pitkin rinteitä ja 
jäähtyessään sula kivi sinetöisi vuoren tiukasti paikoil-
leen.

Cleantha kääntyi pois. Vankeutensa aikana hän oli 
miltei unohtanut edellisen elämänsä, omat toiveensa ja 
unelmansa. Hän oli elänyt elämää vääränä kuningatta-
rena valtakunnassa, johon hänellä ei ollut verisiteitä. Se 
oli ollut valtakunta, joka oli kukistunut omaan vihaan-
sa. Hän värisi muistellessaan sitä kaikkea.

Mies otti harteiltaan viitan ja tarjosi sitä Cleanthalle.
– Älä, Cleantha sanoi ja yritti hymyillä. Mustat 

pilvet jäivät taakse ja auringon säteet valaisivat tietä 
edessä.

Cleantha komensi eläintä nopeampaan käyntiin, 
sitten kevyeen laukkaan, kunnes vauhti yltyi niin kii-
vaaksi, että hänen ja uljaan ratsun sydämet hakkasivat 
samassa tahdissa. Hänen suonissaan virtasi taas lämpö.

© Petri Laine 2008
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Saatesanat novelliin ”Musta veri puhuu”

Jos peruuttamattomasti pahaksi käsitetty olento tun-
tee kiintymystä jälkikasvuunsa, onko se rakkautta? 
Voiko paha kaiken miekan ja magian sääntöjen vas-
taisesti ylipäänsä tuntea muita tunteita kuin vihaa? 
Tällainen teema hiipi tarinaan hivenen varkain, sillä 
tarkoitukseni oli vain tehdä tiivis fantasiatarina, mah-

dollisimman mahtipontinen sellainen. Halusin 
välttää fantasiakliseitä, mutta toisaalta taas tarkas-
tella niitä uudella tavalla, joten siirsin näkökulman 
lähes kokonaan pahan leiriin. Lopputuloksena 
syntyi kuvaus taas yhdestä – mutta toivottavasti 
jollain tavoin erilaisesta – ratkaisutaistelusta. Suu-
ren joukonkin keskellä jokainen joutuu tekemään 
omat päätöksensä.

”Dead eyes
See no future
Falling from grace
We are coming home”
Arch Enemy: Dead Eyes See No Future
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Farared finnen saaga
Mike Pohjola 

T
ämä on kertomus siitä, kun minä, Edgar 
Ejebåg, tapasin nuorena miehenä merillä 
fi nnen nimeltä Kaukoneuvo, mikä meidän 

kielellämme on Farared, ja kuinka on Farared Finnen 
ansiota, että Birkan kaupungista tuli meidän pohjan-
miesten uusi Rooma.

Farared Finne ei ollut kuten me muut Itäjärven kau-
pit. Me purjehdimme kaukaisiin maihin kullan, hope-
an, helmien, meripihkan, viinin, silkin, mausteiden, 
kunnian ja naisten toivossa. Teimme kauppaa ja joskus 
ryöstelimmekin, mutta eikö ole oikein, että he antavat, 
joilla on paljon, ja me otamme – me joiden kotimaat 
ovat roudan peitossa suuren osan vuotta? Farared Fin-
ne purjehti kanssamme, mutta ei ollut kuin me. Hän 
ei matkannut rahan vuoksi eikä kunnian vuoksi eikä 
edes huvin vuoksi niin kuin monet. Farared Finne kul-
ki jumalansa vuoksi.

Ukko puhui hänelle, tai niin hän sanoi. Ukko Il-
marinen on fi nnien nimi Th orille, joka takoo salamat 
ja jyristää vaunuillaan Taivaankannella. Me kaikki 
uhrasimme Th orille ja 
Odinille ja Tyrille ja merillä 
ollessamme myös Njordil-
le, mutta ei kukaan heistä 
puhunut meille suoraan 
niin kuin Ukko puhui Fa-
raredille.

Tapasin Farared Finnen 
ensimmäistä kertaa Käär-
melahdella, kun molemmat 
vastasimme Sigismund Pu-
naisen kutsuun. Meitä me-
rikuninkaita oli seitsemän: 
Sigismund Punainen, minä 
silloiselta nimeltäni Edgar 
Sturlinpoika, Farared Fin-
ne, Harald Sotkanpää, Laa-
tokan Evan, Gisla Tuima ja 
Teopiljos Rurikinpoika. 

Seurasimme Sigismund 

Punaisen laivaa ensin Novajokea Käärmelahdelta Laato-
kalle, vietimme yön Laatokanlinnassa kunnes jatkoim-
me Olhavanjokea pitkin Ilmajärven Holmgårdiin, joka 
on Gårdarikin pääkaupunki. Holmgårdissa asuu fennien 
ja ruotsien lisäksi paljon baltteja ja slaaveja, monet kyl-
läkin orjina.

Holmgårdissa vietimme kaksi päivää kasaten varan-
toja ja vietellen paikallisia tyttäriä. Lähtöpäivän aamuna 
Sigismund Punainen kutsui päälliköt koolle ja kertoi, 
että joku oli tappanut Teopiljos Rurikinpojan. Farared 
Finne astui esiin ja sanoi: ”Minä tapoin Teopiljos Ru-
rikinpojan. Seppo iänikuinen oli hänelle vihainen, sillä 
hän oli hyljännyt isiensä jumalat ja haltijat, ja alkanut 
seurata Ristin Kiesusta, etelän valjakkaa haltijaa.”

Merikuningas Sigismund Punainen ei suuttunut 
ja tappanut Farared Finneä, vaikka jos olisikin, ei sitä 
kukaan olisi ihmetellyt, vaan sanoi: ”Kai sinä nyt hyvä 
mies ymmärrät, että jos Th or Jätintappaja haluaa jon-
kun miehen pois päiviltä, hän voi sen mainiosti tehdä 
itsekin!”

Farared Finne vastasi: ”Ukko 
sen itse tekikin, käyttäen minua 
miekkanaan. Verirahan voin 
maksaa.” Tämän sanottuaan vei 
Farared Finne etukäteen laske-
mansa turkikset Teopiljos Ruri-
kinpojan veljelle Erikille. Sitten 
ei asiasta enää puhuttu ja sen 
jälkeen veljensä laivan kapteeni 
oli Erik Rurikinpoika.

Jatkoimme matkaa, halki 
Ilmajärven ja sen jälkeen Lovat-
jokea pitkin etelään. Sen jäl-
keen alkoi hitain ja inhottavin 
vaihe, missä veneitä kannettiin. 
Siinä taipaleella Farared Finnen 
ja Laatokan Evanin miehet 
huutelivat muille ja pilkkasivat 
näitä, sillä fennien haapiot oli-
vat erityisen kevyitä ja sopivat 

© Lone Elisa Plougmann
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muita paremmin kannettavaksi. Tästä ei kuitenkaan syn-
tynyt sen suurempaa kiistaa.

Matkalla eräs minun renkini nimeltään Orm Bjarken-
poika, jonka olin määrännyt tulemaan mukaan kun en 
ollut saanut tarpeeksi sotureita, kävi juttelemassa Farared 
Finnen miesten kanssa. Miehet olivat kaikki fi nnejä, 
hämäläisiä tai kainulaisia, mutta useimmat ymmärsivät 
kyllä meidänkin puhettamme.

Orm Bjarkenpoika oli kuullut, että Farared Finnen 
kaikki miehet uskovat, että Th or todella puhuu Fara-
red Finnelle ja että kaikki mitä Farared Finne tekee on 
Th orin tahdon mukaista, ja että sen seurauksena niin 
kauan kuin Farared Finnen miehet tottelevat kapteeni-
aan ovat hekin Th orin asialla ja Th orin suojeluksessa. 
Miehet pilkkasivat avoimesti paikallisia haltijoita, eivätkä 
tuntuneet pelkäävän sen enempää slaavien jumalia kuin 
Njordiakaan. Sen jälkeen Farared Finnen miehet olivat 
rehvastelleet sillä, mitä tekevät, kun kuoltuaan pääsevät 
Odinin saleihin. 

Orm Bjarkenpoika oli sanonut: ”Ettekö tiedä, että 
Taivaantakoja ei voi auttaa teitä, kun purjehditte? Ennen 
pitkää tulee hetki, jolloin joudutte uhraamaan kaptee-
ninne Njordille.”

Tästä miehet olivat suuttuneet ja sanoivat, että mer-
ten herra ei ole sukua Käärmeentappajalle, eikä ansaitse 
tulla palvotuksi. Orm, jonka nimi tarkoittaa Käärmettä, 
ymmärsi, että koska miehet olivat kutsuneet Th oria tällä 
lempinimellä, he olivat samalla myös uhanneet hänen 
henkeään, mutta piilotetusti niin, että Orm voisi poistua 
menettämättä kunniaansa. Niinpä hän oli sanonut, että 
Th or on suuri, tehnyt vasaramerkin käsillään ja palannut 
luokseni kertomaan tämän tarinan.

Aloin ihmetellä miksi Farared Finne oli halunnut 
lähteä mukaamme Bysanttiin, jossa Th oria palvoivat kor-
keintaan varjaagikaartin jäsenet ja hekin salaa.

Sattui sitten niin, että alkoi sataa niin paljon, että Si-
gismund Punainen pysäytti kulkueemme. Gisla Tuima 
ja Laatokan Evan olisivat halunneet kulkea sateellakin, 
mutta Sigismund Punainen sanoi, että tulossa oli jyrkkiä 
mäkiä, joissa moni mies menettäisi henkensä turhaan. 
Minä sanoin siihen, että ”kun minä kuolen, haluan 
kuolla taistellen, sillä siinä on kunniaa”. Farared Finne 
vastasi, että ”sinä et kuole Edgar Sturlinpoika, et tällä 
matkalla. Mutta meistä seitsemästä kaikki muut kyllä 
kuolevat.” Gisla Tuima suuttui ja kysyi uhkailiko Farared 
Finne meitä ja oli valmis haastamaan hänet taisteluun 

siinä paikassa. Mutta Farared Finne sanoi rauhallisesti, 
että ei hän uhkaillut, hän vain kertoi tulevasta sen, 
mitä ylisen jumala oli hänelle paljastanut. Jokaiselle tuli 
siitä hieman kummallinen olo, tällaista puhetta voisi 
odottaa naisilta tai Ristin Kiesuksen munkeilta, mutta 
kun hurjana tunnettu soturi käy ennustamaan, siinä on 
jotain väärää. 

Sitten iski salama ja Farared Finne sanoi: ”Ukko ei 
pidä siitä, että kilpineito on laivan kapteenina.” Gisla 
Tuima veti häntä turpaan. Minä sanoin, että siitä en 
kyllä pidä minäkään, ja löin vuorostani Gisla Tuimaa. 
Sigismund Punainen käski meitä lopettamaan riitelyn 
ja lopetimmekin. Sitten merikuninkaamme määräsi 
rangaistukseksi Gisla Tuimaa lyömään minua takaisin 
ja Farared Finneä lyömään Gisla Tuimaa. Gisla Tuima 
teki mitä käskettiin, mutta Farared Finne kieltäytyi. 
Hän sanoi, että Salamantekijä vaatii rangaistukseksi 
Gislalta henkilökohtaista uhria, jolla Gisla osoittaa, että 
on Jumalsepän arvoinen, vaikka onkin nainen. Tämä 
oli kaikkien mielestä kohtuutonta, mutta Farared Finne 
ei luopunut vaatimuksestaan.

Gisla Tuima sanoi kieltäytyvänsä, jolloin Farared 
Finne suuttui. ”Sinä uhmaat jumalasi tahtoa, sinä et 
kuuntele, mitä sanoo Ukko Väinönpoika! Luuletko, 
että Pohjan tytin sulhanen ei saa jokaista naista, jonka 
haluaa? Joko sinä antaudut Rajuilmojen luojan tahtoon 
tai salama iskee sinut ja laivasi merenpohjaan!”

Sitten tuli hiljaista, sillä kaikki katsoivat Gisla Tui-
maa, joka tunnettiin ylpeänä naisena. Gisla Tuiman 
miehen kuoltua olivat monet yrittäneet raiskata nuorta 
leskinaista, mutta he olivat saaneet kirveestä tai jopa 
hukkuneet. Sen jälkeen Gisla Tuima oli toisinaan 
ottanut rakastajikseen joitain nuoria poikia, mutta 
yhdenkään suuren soturin kanssa hän ei ollut ollut. Ja 
tiedettiin hyvin, ettei aikoisikaan olla, sillä hän ei ollut 
mikään narttu, joka alistuu, vaan hurtta, joka alistaa. 
Hän kohotti päänsä tavallistakin pystympään ja sanoi 
vain: ”Mennään.”

En tiedä, mitä tapahtui, sillä he kulkivat sateessa 
mäen toiselle puolelle ja vähän kauemmaskin. Vaikka 
oli päivä, oli pimeää kuin yöllä. Ukkosti ja salamoi. 
Tavallisesti olisivat monet miehet menneet salaa katse-
lemaan, mutta nyt ei kukaan halunnut tai uskaltanut 
hiipiä heidän peräänsä. Sen kuitenkin tiedän, että kun 
he palasivat, oli myrsky loppunut ja siitä päivästä eteen-
päin Gisla Tuima vannoi, että Th or tosiaan puhui Fa-
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rared Finnelle ja oli puhunut Gisla Tuimallekin tämän 
kautta.

Siitä eteenpäin ei taipale kestänyt enää kauaa ja pian 
pääsimme laskemaan veneemme ja laivamme Dniepr-
jokeen. Miesten kesken alkoi kiertää huhuja Farared 
Finnestä, joka oli matkamme aikana jo tappanut yh-
den päällikön ja nainut toista. Monet alkovat uskoa, 
että Th or tosiaan puhui Farared Finnelle ja jotkut jopa 
väittivät, että mies olikin naamioitunut Th or, joka kul-
ki etsimässä sotureista urheimpia liittymään seurakseen 
Valhallaan.

Orm Bjarkenpoika kertoi minulle, että fi nnien 
mukaan Farared Finnen isät olivat runonlaulajia, jotka 
ovat fi nneillä skaldien ja godhien yhdistelmiä. Monet 
fi nnet ovat noitia ja velhoja, mutta siitä ei minusta 
ollut kyse. Farared ei loitsinut, eikä tehnyt taikoja, hän 
vain kuuli Ukon äänen sisällään. Tai sanoi kuulevansa, 
todistanut hän ei sitä vielä ollut.

Dnieprillä kävi niin, että Sigismund Punaisen laiva 
ajoi karille ja upposi. Se oli liian iso jokeen. Jotkut 
miehistä selvisivät hengissä, mutta Sigismund Punai-
nen itse hukkui tai ainakaan häntä ei kukaan enää sen 
jälkeen löytänyt. Kosken jälkeen laivat ankkuroitiin ja 
me kapteenit pidimme neuvoa siitä, kuka seuraavaksi 
valittaisiin merikuninkaaksi. Gisla Tuima ja Laatokan 
Evan halusivat Farared Finnestä merikuninkaan, Ha-
rald Sotkanpää ja Erik Rurikinpoika toivoivat minusta 
merikuningasta.

Farared Finne sanoi siihen, että ”Th orin tahto on, 
että minusta tulee merikuningas ennen kuin saavum-
me Miklagårdiin. Mutta jos te haluatte valita Edgar 
Sturlinpojan, ei hän tule olemaan johdossa kauaa.” Me 
kaikki jo tiesimme, että tämä oli Farared Finnen puhe-
tapa, eikä hän uhkaillut meidän henkeämme suoraan. 
Harald Sotkanpää ja minä hiukan epäröimme, mutta 
koska Farared Finne ei myöskään suoraan vaatinut 
itselleen merikuninkuutta, minä asetuin johtoon.

Uhmasimme monia koskia, sumuja ja helteitä, mut-
ta lopulta Dnieprin mutkan takaa näkyi Kaenugårdin 
kaupunki, joka oli kazaarien pääkaupunki ja paljon 
Holmgårdia suurempi. Siinä, missä Holmgårdissa slaa-
veja oli harvassa ja hekin etupäässä orjia, oli Kaenugård 
täynnä slaaveja ja heillä oli sille oma nimikin, Kjev.

Kaenugårdissa Harald Sotkanpää joi itsensä kuoli-
aaksi tai kuka tietää, miten siinä kävi, mutta hän kui-
tenkin menetti henkensä kapakassa. Tämän jälkeen me 

kapteenit sovimme yhdessä, että Farared Finne on meri-
kuningas. Myös Harald Sotkanpään laivan uusi kapteeni 
Erlend Birkalainen hyväksyi tämän. Vain Erik Rurikin-
poika vastusti ja ehdotti itseään merikuninkaaksi, mutta 
kukaan ei kannattanut häntä.

Sitten Erik Rurikinpoika suuttui ja sanoi, että Fa-
rared Finne tai joku tämän miehistä oli myrkyttänyt 
Harald Sotkanpään. Farared Finne veti kirveensä esiin, 
mutta ennen kuin Farared Finne ehti tappaa Erik Ru-
rikinpoikaa, Gisla Tuima oli tuikannut tätä miekallaan. 
Erik Rurikinpoika sylki verta ja kirosi Farared Finnen ja 
Th orin, eikä hän varmasti pääse Odinin saleihin juhli-
maan. Sen jälkeen Rurik Rautasilmän nuorin poika Leif 
Rurikinpoika tuli laivan kapteeniksi, vaikka hänelle ei 
vielä partakaan kasvanut, eikä Leif Rurikinpoika vastus-
tanut Farared Finnen merikuninkuutta. Niin me kaikki 
seurasimme Farared Finneä Kaenugårdista Miklagårdiin.

Laivoillamme oli mukana muutama lisämies Kaenu-
gårdista ja Farared Finnelle selvisi, että yksi heistä oli 
kazaari nimeltä Ruben Merenkävijä, vaikka en minä 
tiedä, mitä meriä se muka oli käynyt. Kazaarit palvovat 
vain yhtä jumalaa, mutta se on yksi niistä, joilta Ristin 
Kiesuksenkin seuraajat palvovat. Ristiläisten mielestä se 
jumala on Kiesuksen isä, mutta kazaarit sanovat, että se 
jumala on ainoa jumala, mitä on olemassa, eikä sillä ole 
poikaa. 

Ruben Merenkävijällä oli mukanaan jotain juma-
laansa ylistäviä riipuksia ja Farared Finne yritti pakottaa 
miestä heittämään ne laidan yli. Kun Ruben Merenkä-
vijä kieltäytyi, Farared Finne sanoi, että se on Th orin 
tahto, että ne heitetään. Ruben Merenkävijä sanoi, että 
se on hänen jumalansa Jahven tahto, että niitä ei heitetä. 
Suukopu johti nyrkkitappeluun ja pian melkein kaikki 
sen haapion miehet olivat innoissaan ja huusivat tuke-
aan Farared Finnelle. Ne myös ohjasivat veneensä joen-
penkkaan, ettei se kaatuisi tappelun myötä.

Mutta kun yksi huusi haukkumanimenä Ruben 
Merenkävijälle, että tämä oli Kiesuksentappaja, Fara-
red Finne lopetti tappelun ja vaati saada tietää, mistä 
oli kyse. Sitten huutelija kertoi, että kazaarit tappoivat 
Ristin Kiesuksen ja naulasivat hänet puuhun kiinni 
niin kuin Väinämöinen seivästi itsensä isoon tammeen. 
Finnet nimittäin luulevat, että Yggdrasil on tammi eikä 
saarni. Tämän kuultuaan Farared Finne nauroi ensim-
mäistä kertaa tämän matkan aikana ja halasi Ruben 
Merenkävijää ja julisti tämän ystäväkseen. Farared Finne 
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sanoi vielä, että jokainen, joka on tappanut Ristin Kie-
suksen on Th orin ystävä ja myös Farared Finnen ystävä.

Kaenugårdin ja Miklagårdin välisellä jokimatkalla 
petsenekit usein hyökkäsivät pohjanmiesten laivojen 
kimppuun. Minä menin eräänä iltana sanomaan Farared 
Finnelle, että eikö hän voisi pyytää Th orilta, että säästäisi 
meidät tältä hyökkäykseltä, jotta voimamme säilyisivät 
Miklagårdiin. Farared Finne sanoi, että ei voisi sitä pyy-
tää, sillä Th or ei auttaisi pelkureita, ja että jos meidän 
kohtalomme oli kuolla jo ennen Miklagårdia, Th or löy-
täisi kyllä uudet avustajat matkalleen. 

Tästä oli kuitenkin sellainen seuraus, että minusta tuli 
eräänlainen Farared Finnen neuvonantaja, sillä muut 
kapteenit luulivat, että uskollisuus tarkoittaa sitä, että ei 
koskaan esitä kysymyksiä tai ehdotuksia. Ajattelin ensin, 
että olin kapteeneista ainoa, joka ei ollut vakuuttunut 
siitä, että Farared Finne todella puhui Th orin kanssa, 
mutta sitten ymmärsin, että huomaamattani olin itsekin 
alkanut sitä uskoa, muutenhan en olisi pyytänyt häneltä 
sitä, mitä pyysin.

Niin siinä kävi, että petsenekit tosiaan hyökkäsivät. 
Meidän tähystäjämme huomasi ne kuitenkin ajoissa ja 
minä ehdin pudottaa niistä tarkasti ampumillani nuolilla 
valtaosan. Pian ne pääsivät tarpeeksi lähelle heitelläkseen 
palavia keihäitään ja moni mies kuoli niihin, mutta vain 
Laatokan Evanin laiva paloi ja upposi, ja samalla kuolivat 
myös hän ja kaikki hänen miehensä.

Kun laivat saatiin maihin ja päästiin karkaamaan pet-
senekkien kimppuun, Farared Finne tappoi niitä varmas-
ti eniten, mutta jos lasketaan myös jousella joelta ammu-
tut, surmasin minä vielä muutaman enemmän. Niinpä 
Farared Finne sanoikin, että tästä lähtien kutsuu minua 
nimellä Edgar Ikijoutsi, joka tarkoittaa Edgar Ejebåg, ja 
sitä nimeä olen siitä pitäen käyttänyt.

Lopulta saavuimme Mustallemerelle. Vaikka en ollut 
mikään nuorukainen jokimatkoillakaan, olen aina pitä-
nyt enemmän meristä. Nyt saatoimme idässä nähdä au-
ringon nousevan suoraan vedestä, lännessä oli rannikko, 
josta emme halunneet poiketa liian kauas. Tämä ei ollut 
ensimmäinen pohjanmiesten ryöstöretki Miklagårdiin, 
mutta jostain syystä etelän veltot hallitsijat eivät osanneet 
lainkaan varautua pohjanmiesten hurjuuteen.

Merimatka oli helppo, vaikka Farared Finnen haapio 
olikin aika köykäinen vene isommissa aallokoissa. Aa-
mulla ennen Miklagårdiin purjehtimista pidimme neu-
voa maissa. Meitä oli nyt viisi kapteenia, Farared Finne, 

minä Edgar Ejebåg, Gisla Tuima, Leif Rurikinpoika ja 
Erlend Birkalainen, ja olimme kaikki halukkaita ryöstä-
mään kultaa temppeleistä, naimaan orjatyttöjä kalliiden 
sänkykankaiden päällä ja juopumaan etelän makeista 
viineistä. Farared Finne kuitenkin sanoi, että vaikka 
voimme tehdä tuon kaiken, oli Th orilla meille vielä 
yksi erityinen tehtävä. Farared Finne kertoi meille, mitä 
Th or meiltä vaati, eikä kukaan saattanut uskoa, että se 
olisi mahdollista. Sitten Farared Finne muistutti, että 
alkuperäisistä kapteeneista vain minä tulisin selviämään 
hengissä, mikä olikin nyt helppo uskoa, sillä ei meitä 
ollutkaan enää kuin kolme.

Purjehdimme satamaan Miklagårdin pohjoisesta 
meriportista, joka oli tietysti tarkasti vartioitu juuri 
meidän vuoksemme. Sotilaat vaativat meitä jättämään 
aseemme kaupungin muurien ulkopuolelle ja sanoivat, 
että vain viisikymmentä meistä saisi astua sisään. Ei 
meitä paljoa enempää ollutkaan, joten suostuimme 
näihin ehtoihin. Gisla Tuima ei kylläkään meinannut 
millään luopua miekastaan, mutta Farared Finne selitti, 
että sisältä saataisiin lisää ja parempia aseita.
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Miklagårdin rakennukset olivat tehty kivestä ja 
metallista ja ikkunoissa oli maalattua lasia. Pieninkin 
talo oli suurempi kuin yksikään pohjoisen kartano ja 
palatsit ja temppelit olivat korkeita kuin pisimmät iki-
hongat ja leveitä kuin suurimmat laivat. Joka puolella 
kiiltelivät kupolit ja kullatut tornit, ja kadun varret 
olivat täynnänsä patsaita. Kaduilla kuuli kreikan, ara-
bian, turkin ja latinan lisäksi myös kazaarien, slaavien 
ja meidänkin puheenparsiamme. Köyhimmätkin orjat 
olivat pukeutuneet kalliisiin purppuraisiin silkkeihin 
ja sameteihin ja meistä tuntui, kuin olisimme kerjäläis-
joukko keskellä kuninkaiden kokousta.

Näitä ihmeitä me emme jääneet ihastelemaan, sil-
lä Farared Finne johti puolensatapäisen joukkomme 
suoraan kaupungin halki palatsiin, jonka edustalla 
meitä odotti pohjanmies kultaisessa kypärässä ja koris-
teltu tappara kädessään. Farared Finne esitteli miehen 
Hyväpaulo Saarelaiseksi, mutta me kutsuimme häntä 
nimellä Godeknut Varjaagi, hän nimittäin toimi Mik-
lagårdin keisarien vartijakaartissa. Godeknut Varjaagi 
vei muutaman meistä sisään rakennukseen. Minä en 
mennyt heidän joukossaan, mutta Orm Bjarkenpoika 
meni, ja hän kertoi myöhemmin, että rakennus oli 
ollut täynnä pieniä huoneita ja varastoja, joissa oli ollut 
mitä ihmeellisimpiä laitteita ja esineitä. Heillä oli pala-
tessaan kuitenkin mukana vain kaksi tervalla ja nahalla 
vuorattua tynnyriä, joita miehet työnsivät kottikärryil-
lä.

Kysyin Farared Finneltä, ei kai hän tosissaan kuvi-
tellut, että kreikkalaiset osaisivat säilyttää tulta tynny-
rissä, mutta hän sanoi jälleen Th orin kertoneen hänelle 
totuuden. Näiden tynnyreiden ja pienen soturijouk-
komme kanssa lähdimme kohti Miklagårdin ydintä, 
missä sijaitsi Helga Sopija, joka on ristiläisten suurin 
temppeli, ja tarkoittaa pyhää viisautta. Emme päässeet 
lähellekään temppeliä ennen kuin miklagårdilaiset var-
tijat astuivat eteemme ja pysäyttivät kulkumme. Hei-
dän takanaan näimme joukoittain munkkeja, pappeja 
ja piispoja pukeutuneina ristiläisten räikeisiin väreihin. 
Oli helppo huomata, että ristiläisiä oli tullut joka puo-
lelta, sillä näimme ainakin saraseeneja, blålantilaisia, 
slaaveja, sikelöläisiä, roomalaisia, juutteja, langobardeja 
ja sakseja kaavut ja kauhtanat yllään rukoilemassa ja 
keskustelemassa. Ristiläiset eivät muuta tee kuin puhu-
vat ja siitä heidän loppunsa johtuikin.

Miklagårdin keisari oli hyvin kiinnostunut itsensä 

suojelemisesta ja olikin siksi palkannut jopa pohjanmie-
hiä henkivartijoikseen. Hänelle ei pieni sotajoukkomme 
olisi voinut mitään. Mutta nämä ristiläiset vartiomiehet 
kaatuivat helposti tapparoidemme, pertuskoidemme 
ja miekkojemme viiltoihin. Farared Finnen jokainen 
iskunsa osui tarkasti ja tappoi. Orm Bjarkenpoika ja 
Ruben Merenkävijä työnsivät tynnyrikärryt Helga Sopi-
jan ovelle, kun samaan aikaan piispat juoksivat pakoon. 
Minä heistä tosin ammuin muutaman, mutta meillä 
oli muutakin tekemistä, nimittäin lisää vartijoita juoksi 
paikalle ja heidät piti pitää loitommalla.

Minä en koskaan päässyt sisälle temppeliin, mutta 
noin puolet meistä, Farared Finne etunenässä, kuljetti 
tynnyrit sisälle. Sanotaan, että Farared Finne olisi siellä 
ollessaan tappanut ristittyjen ylipapin nimeltään Po-
hotijus, vaikka olisi tämä kuitenkin pian kuollut. Siinä 
taistellessamme Gisla Tuima kuoli, mutta pelasti samalla 
minun henkeni Miklagårdin vartijoilta. Paikalle juoksi 
koko ajan lisää vartijoita ja sotureita, jotkut heistä myös 
ulkomaalaisia, olipa mukana muutama varjaagikaartilai-
nenkin. Kun Farared Finne juoksi kirveensä veressä ulos 
Helga Sopijasta, tajusivat varjaagikaartilaiset, että hän 
on Th orin asialla, ja liittyivät meihin. Samoin teki muu-
tama muukin vartija ja jopa yksi saksimunkki.

Muut muodostivat kehän minun ja Orm Bjarken-
pojan ympärille ja Orm Bjarkenpoika sytytti minun 
nuoleni pään soihdulla. Ammuin sen ja osuin heti 
toiseen tynnyreistä. Sanoin Farared Finnelle osuneeni 
maaliin, jolloin hän sanoi, että meidän pitäisi heti juosta 
pois. Kukaan ei ollut halukas perääntymään, sillä heistä 
se kuulosti pakenemiselta. Farared Finne joutui selit-
tämään, että koko temppeli tulisi tuhoutumaan, eikä 
silloin kukaan sen lähistöllä oleva jäisi henkiin, mutta 
he eivät kuolisi taistelussa vaan putoavien kivien alle. 
Kun tämä ymmärrettiin, me kävelimme arvokkaasti pois 
temppelin muurien ulkopuolelle ja koko ajan vartijat 
taistelivat kanssamme. 

Sitten kävi niin kuin Farared Finne oli ennustanut. 
Tuli poltti tynnyrin ja sen sisältä kreikkalainen tuli 
lainehti tyrskynä temppeliin, kärvensi tieltään kaikki 
piispat ja papit ja sytytti sitten temppelin itsensä tu-
leen. Sitten tietenkin toinenkin tynnyri purkautui, eikä 
kenellekään Helga Sopijan sisällä ollut enää toivoa. 
Temppelin vartijat huomasivat tämän ja jotkut lähtivät 
juoksemaan temppeliin sisälle, jotkut siitä poispäin, 
mutta meistä he eivät enää välittäneet. Kun taistelu oli 



USVA 3/200851    

näin päättynyt, pinkaisimme me viimein juoksuun, eikä 
yhtään liian myöhään. Temppelin jättimäinen kupoli 
putosi sisään ja ikkunat alkoivat pirstoutua. Sinkoutuvat 
sirpaleet tappoivat monta, jotka olivat liian lähellä, muu-
taman meistäkin, minäkin sain haavan käteeni, eikä se 
ole vieläkään kokonaan parantunut.

Sitten temppeli romahti ja kaikki, jotka vielä olivat 
hengissä sen sisällä tai lähellä, kuolivat varmasti. Vasta 
kun pääsimme satamaan, Farared Finne kertoi meille, 
että temppelissä oli ollut käynnissä ristiläisten suurkärä-
jät, joihin oli matkannut jokainen tärkeä ristiläisten piis-
pa. Mistä he siellä puhuivat, sitä emme tienneet, mutta 
Th or oli käskenyt meitä lopettamaan käräjät, tappamaan 
ristiläisten papit ja tuhoamaan Ristin Kiesuksen pää-
temppelin. Tämän kaiken olimme nyt tehneet. 

Vietimme Miklagårdissa kaksi päivää ryöstellen ja 
raiskaten ja ryypäten. Kaupungin sekasortoisuus teki siitä 
hyvin helppoa, mutta pian lähdimme paluumatkalle. 
Godeknut Varjaagi tuli varoittamaan meitä, että jos ha-
lusimme viedä saaliimme kotiin, olisi meidän lähdettävä, 
sillä keisari Pasileijos oli saanut tietää meidän olleen 
Helga Sopijan tuhon takana ja määrännyt meidät van-
gittavaksi. Mies kertoi myös, että Miklagårdissa asuvien 
ruotsien ja saksien keskuudessa kiersi huhu, että Th or 
olisi iskenyt salaman taivaalta ja tuhonnut ristiläisten 
temppelin. Farared Finne sanoi Godeknut Varjaagille, 
että juuri näin oli tapahtunut ja että Godeknut Varjaagin 
oli koottava Miklagårdista kaikki Th orille uskolliset mie-
het ja myös naiset ja rakennettava Helga Sopijan päälle 
uusi temppeli, joka olisi omistettu Th orille, ja ennen 
pitkää uhrattava Miklagårdin keisari Th orille, ellei tämä 
suostuisi hylkäämään Ristin Kiesusta.

Sanoimme hyvästit Godeknut Varjaagille ja purjeh-
dimme kohti Kaenugårdia laivat täynnä silkkiä, kultaa, 
koruja, maljoja, viiniä, orjia, samettia, suitsukkeita, 
mausteita, väriaineita, mirhamia ja muuta hyvää, mitä 
olimme saaneet haalittua mukaamme. Petsenekit yrittivät 
hyökätä taas kimppuumme samassa kohdassa, mutta nyt 
olimme ennakoineet sen ja olimme vetäneet useimmat 
veneet maihin jo ennalta ja hyökkäsimme selustasta nii-
den kimppuun. Erlend Birkalainen kuoli tässä taistelussa 
ja me teimme Orm Bjarkenpojasta hänen laivalleen uu-
den kapteenin, ja lupasin hänelle myös maata, jos pääsi-
simme elävinä takaisin Ruotsiin.

Taistelussa Farared Finne sai sapelista käteensä ja siitä 
tuli aika paha haava, mutta yhtään venettä petsenekit 

eivät kuitenkaan upottaneet. Tapoimme useimmat ja 
jätimme muutaman kitumaan puihin naulattuna. En-
nen kuin saavuimme Kaenugårdiin alkoi Farared Fin-
nen haava märkiä ja hän sai kuumetaudin ja alkoi hou-
railla. Kaenugårdissa hän puhui minulle kahden kesken 
ja sanoi, että Th or on kertonut, että Odinin kilpineidot 
hakevat hänet tänä yönä Odinin saleihin. 

Farared Finne sanoi lisäksi, että Ristin Kiesuksen 
aikakausi on nyt päättynyt, ja Ukko Th orin aikakausi 
on alkanut. Ja että niin kuin Ristin Kiesuksen pääkau-
punki oli Miklagård ja ylipappi oli Pohotijus, tulisi 
Taivaantakojan pääkaupunki olemaan Birka ja yligodhi 
minä, Edgar Ejebåg. Tämän oli Th or ilmoittanut Fara-
red Finnelle ja hän ilmoitti sen minulle ja minä ilmoi-
tin sen mukanamme tuleville miehille. Ja niin kuoli 
Farared Finne, soturi, merimies ja kauppi, jolle Th or 
puhui.

Meidän joukossamme ei ollut yhtään miestä, joka 
olisi epäillyt, etteikö Th or ollut puhunut Farared 
Finnelle, vaikka mukanamme ei ollut montaa, joka 
olisi siihen uskonut, kun matkalle lähdimme. Ruben 
Merenkävijä sanoi, että hänelle oli opetettu, että oli 
vain yksi jumala, mutta nyt hän ymmärsi, että Th or oli 
vieläkin suurempi jumala. Näin sanottuaan Ruben Me-
renkävijä viskasi tähtiriipuksensa tuleen ja ripusti kau-
laansa ukonvaajan. Tämän jälkeen Ruben Merenkävijä 
palasi kotiinsa, joka oli Kaenugårdissa.

Finnestä nimeltä Björn Godevidinpoika tuli Farared 
Finnen laivan kapteeni ja Gisla Tuiman poika Eirik sai 
äitinsä laivan. Niin meitä oli viisi, jotka purjehdimme 
Itäjärvelle ja kohti Birkaa. Me olimme Leif Rurikinpoi-
ka, Erlend Birkalainen, Björn Godevidinpoika, Eirik 
Gislanpoika sekä minä, Edgar Ejebåg. Moni olisi voi-
nut purjehtia kotipaikkoihinsa, Björn Godevikinpoika 
Åboon, Leif Rurikinpoika Uppsalaan ja Eirik Gislan-
poika Bergeniin, mutta me kaikki halusimme osallistua 
Farared Finnen hautajaisiin, jotka pidettäisiin Birkassa.

Birkassa oli myös Ristin Kiesuksen temppeli, jonka 
ensi töiksemme tuhosimme, vaikka se olikin Birkan ku-
ninkaan suojeluksessa. Tapoimme myös Birkan kunin-
kaan ja kaikki häntä tukeneet soturit, mutta kun tieto 
matkastamme levisi, yhä useampi halusi liittyä meihin. 
Niinpä ristiläisiä tapettiin ja niiden temppeleitä pol-
tettiin ympäri Itäjärven rantoja ja pian kauempanakin, 
ja kaikkien temppeleiden päälle rakennettiin Th orin 
temppeli.
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Uppsalan godhit vastustivat aluksi sitä, että minä 
olisin Th orin yligodhi, mutta kun kaikki Uppsalan-
kin asukkaat kannattivat minua Helga Sopijan tuhon 
vuoksi, godhit suostuivat tähän ja alkoivat pitää mi-
nua veroisenaan. Pian käynnit Uppsalan temppelissä 
kuitenkin vähenivät ja Birkasta tuli Itäjärven tärkein 
palvontapaikka. Niin minä en enää pian ollut muiden 
godhien veroinen, vaan suurin kaikista pohjoisen ju-
malten godheista ja Th orista tuli suurin jumala. Sillä 
vaikka on monia jumalia, on Th or heistä suurin ja voi-
makkain, koska hän on luonut Taivaankannen ja koska 
hänen isänsä on Kuolema ja äitinsä Maa.

Vuosien vieriessä Ristin Kiesuksen mahti pohjoises-
sa ja idässä väheni, ja Th orin seuraajien määrä kasvoi 
ei vain saksien, fi nnien ja ruotsien keskuudessa, vaan 
myös slaavit, turkit, kreikkalaiset, kazaarit ja jopa 
petsenekit alkoivat palvoa Ylisen jumalaa. Nimetin 
Godeknut Varjaagin Miklagårdin yligodhiksi ja Ruben 
Merenkävijän Kaenugårdin yligodhiksi.

Minä olen jo vanha mies ja nimitän nyt Leif Ruri-

kinpojan seuraajakseni. Hän on johtanut menestykse-
kästä taisteluamme lännessä Rooman piispan sotajouk-
koja vastaan ja minulle on selvää, että kahdenkymme-
nen vuoden kuluttua ei Ristin Kiesusta muista enää 
kukaan. Samaten katoaa muitten jumalten palvonta, 
ovathan slaavit ja baltit ja frankit ja keltit jo unohtaneet 
omat vähäisemmät jumalansa tai huomanneet, että ovat 
jo palvoneet Th oria jollain hänen monista nimistään. 
Lopulta alistamme saraseenit ja maurit ja blålantilaiset 
ja kazaarit, eikä maailmassa enää ole sellaista temppeliä, 
jossa ei Ukko Th oria palvottaisi.

Silloin viimein, satojen vuosien päästä, on maailma 
valmis, Ragnarök voi alkaa ja Th or palaa maan päälle. 
Ja tämä kaikki alkoi minun ja Farared Finnen matkasta 
Itäjärveltä Miklagårdiin.

© Mike Pohjola 2008
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Saatesanat novelliin ”Farared Finnen saaga”

Perehdyin alunperin Pohjanlahden kansojen elä-
mään viikinkiajalla työn alla olevaa elokuvakä-
sikirjoitusta varten. Viikinkien idäntiehen olen 
tutustunut konkreettisesti myös Harmaasudet-
järjestön mahtavien historiallisten ja myyttisten 
larppien myötä.

Farared Finnen saaga alkoi syntyä, kun poh-
din, mitä eroa uskontonsa puolesta terroritekoja 
tekevillä muslimeilla, juutalaisilla ja kristityillä on 
viikinkeihin nähden. Viikingitkin uskoivat pääse-
vänsä jumaltensa tykö jos kuolisivat urhoollisesti, 
mutta heillä uskontoon ei sisältynyt minkäänlaista 
lähetyskäskyä. Mutta mitä jos kriittisellä hetkellä 
olisi tullut joku profeetta tai uskonpuhdistaja? 
Olisiko pohjoinen ukkosjumalan kultti voinut 
peitota eteläisen kuolemanjumalan kultin? Ehkä. 
Olisiko jokin olennainen muuttunut? Siihen en 
ota kantaa.
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AIKAAN SINIKELLOJEN
Raimo Virtanen

Otra ja Ynkä juoksivat ryskäten metsästä niin, 
että koko muu leiri kerääntyi joukolla kat-
somaan. Otralla oli suu ja silmät levällään 

ja Ynkä houri sekavia. Toettuaan Ynkä kertoi, että leh-
mänmetsästys oli kussut jaloille. He olivat kyllä löytä-
neet lauman ja saartaneetkin sen, ei siinä mitään, mutta 
kaikki lehmät olivat päässeet karkuun paitsi yksi nuori. 
Sitten kiven takaa oli noussut mustanpuhuva elukka ja 
karjaissut hirveällä äänellä. Lehmä oli reuhtonut karkuun 
ja se toinen mikä lie perässä. Saman tien tolvanaveljekset 
olivat saaneet jalat alleen. Ja juosseet kuin ämmät takai-
sin leiriin.

En ollut kuulemaani tyytyväinen. Tartuin Otraa kur-
kusta. ”Mitäs sitten syömme, syöpäläinen? Tökkäänkö 
sut tikun varteen ja heitänkö tulille?”

Otra pihisi ja sätki, Ynkä hyöri ympärillä käsiä vään-
nelleen. Hän potki hiekkaa nauraa rähättävän leiriläis-
joukon päälle ja huusi: ”Turvat kiinni, lehmänperseet!”

Sitten hän kääntyi puoleeni ja sanoi mairitellen: ”Mes-
tari, minkäs me sille mahdoimme? Päästä Otra, ennen 
kuin se kuolee hengiltä. Eikö olisi parempi ottaa selvää 
siitä elukasta, sehän voi viedä loputkin lehmät. Jos nyt 
tapat Otran, meitä on vain yksi sen nähnyt siitä kerto-
massa. Ja Kirjamies osaisi varmasti meidän puheiden 
perusteella sanoa, mistä oli kyse.”

Otra alkoi käydä rumannäköiseksi naamaltaan. Ynkän 
puheissa oli ihmeesti järkeä ollakseen Ynkän puheita ja 
totta oli sekin, että asia oli selvitettävä. Lehmät kuuluivat 
meille, sille apajalle ei kaivattu jakajaa. Ja lihaa oli pakko 
saada. Linnuissa oli joku tauti, niitä ei voinut syödä eikä 
niitä paljon enää näkynytkään. Kohta ne häviäisivät niin 
kuin ketut, jänikset ja oravatkin. Muuta lihaa ei sitten 
ollutkaan lehmiä lukuun ottamatta, tai olihan meitä ih-
misiä. Itse en koskenut ihmislihaan, ei tarvinnut, koska 
olin Mestari. Muilla leiriläisillä ei ollut varaa kursailuun, 
tosin harvoin nekään toisiaan söivät, lähinnä harhailevia 
irtolaisia ja niitä, jotka olivat kuolleet itsekseen tappelui-
hin ja sairauksiin. Ja Otra oli kieltämättä niin ellottava 
tapaus, ettei siitä olisi edes syötäväksi.

Päästin Otran irti ja hän jäi maahan makaamaan. Pai-
noin jalkapohjallani hänen päätään syvemmälle mutaan. 
Sanoin: ”Uikutus loppuu nyt.”

Otra lopetti saman tien, ei enää edes hengittänyt, 
sätki vain hieman. Pelon lamauttama rakko päästi 
kusen leviämään pitkin housunpersettä: kuolemaansa 
alistuvan lopullisen piittaamattomuuden varma tila. Se 
riitti minulle. Sanoin: ”Ele.”

Otra nousi kontilleen ja painoi kielensä kuuliaisesti 
saapastani vasten. Annoin hänelle luvan nousta ylös.

Jo samana päivänä minä, Otra ja Ynkä lähdimme 
rauniokaupunkiin tapaamaan Kirjamiestä. Ynkä ja 
Otra saivat vetää minut kärryissä sinne.

Kirjamies oli kuullut jo kaukaa tulomme. Se 
oli helppoa, sillä Ynkä, Otra ja kärryt pitivät 
metelistä huolen. Muuten olikin hiljaista. 

Rauniokaupungissa ei asunut muita kuin Kirjamies, ja 
nyt kun linnutkin olivat poissa, paikka oli käytännössä 
äänetön.

Kirjamies seisoi jättimäisen asuntonsa ovella kädet 
puuskassa. Nousimme portaat ylös ja kerroin tapahtu-
neesta.

Tökkäsin kirjamiestä rinnuksille. ”No, pillu, mitäs 
sanot tapauksesta?”

”Lakkaa sanomasta minua ’pilluksi’”, Kirjamies sa-
noi nuivasti.

Sanoin: ”Lakkaa sitten näyttämästä sellaiselta.”
Otra ja Ynkä nauraa räkättivät, Otra vähän varauk-

sellisesti sillä hänellä oli vielä tuoreessa muistissa kuri-
tus, jonka olin hänelle antanut. Kirjamies sanoi: ”Tässä 
menee vähän aikaa. Minun täytyy tutkia kirjojani.”

”Niin sitä pitää. Ja me tulemme mukaasi tutki-
maan”, sanoin.

”Ette varmasti tule”, Kirjamies sähähti. ”Tappakaa 
vaikka tähän paikkaan mutta mukaan ette tule. Joko 
jätätte minut rauhaan tai asian selvittäminen loppuu 
nyt.”

Katsoin Otraa ja Ynkää. Otra kyhnytti mietteissään 
sepalustaan, ilmeisesti naisen haarovälin mainitseminen 
oli aiheuttanut hänen vähämielisessä päässään ylimää-
räistä kipinöintiä. Ynkä katseli valppaasti vuoroin Kir-
jamiestä, vuoroin minua. Hän tuntui odottavan, että 
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näyttäisin Kirjamiehelle taivaan merkit mutta sitä en 
voinut tehdä. Vastaavia tilanteita oli ollut ennenkin, 
joten tiesin, etten voinut pakottaa häntä mihinkään. 
Kirjamies ei ollut tyhjänpuhuja: hän oli tosissaan val-
mis kuolemaan mieluummin kuin päästäisi ketään 
näkemään kirjojaan. Tästä oli todisteena hänen palanut 
vasen kätensä. Silloin kun olin kurittanut häntä polt-
tamalla sen, olisin vienyt mieluusti homman loppuun 
mutta muu väki oli ollut toista mieltä. Lopulta minun 
oli pitänyt luopua aikeistani. Ja Kirjamiehestä oli sil-
loin tällöin hyötyä, joten kieltämättä hän oli ansainnut 
tietynlaisen koskemattomuuden. Mutta vain tietynlai-
sen. Läsäytin häntä nyrkillä kuonoon. ”Mistä hyvästä 
tuo oli”, Kirjamies rääkäisi ja piteli nenäänsä.

Sanoin: ”Siitä hyvästä, pillu, että kerran kuussa sun 
kuuluu vuotaa verta.”

Sitten käännyin kannoillani ja Otra ja Ynkä kolisti-
vat kärryjen kanssa perässä. Raivasimme pienen aukion 
järven rantaan. Otra nakkeli kiviä veteen ja kysyi: 
”Mestari, mitä ne kirjat oikein ovat?”

Mistä minä tiesin? En ollut koskaan nähnyt sellais-
ta. Mutta sen tiesin, että niiden avulla Kirjamies osasi 
sanoa ihmeesti enemmän monista asioista kuin kukaan 
muu. Otran ja Ynkän ei kuitenkaan tarvinnut tietää, 
etten ollut asian suhteen sen viisaammalla tolalla kuin 
hekään, niinpä sanoin: ”Kirjat ovat vainajien henkiä, 
jotka puhuvat Kirjamiehelle.”

Ynkä mietti asiaa otsa kurtussa. Hän jatkoi: ”Entä 
lukeminen, mitä se lukeminen on?”

Otra hörähti: ”Se on sitä, kun Kirjamies tunkee 
halon hengen perseeseen ja toisesta päästä alkaa tursuta 
puhetta ulos.”

Ynkä viskasi Otraa kivellä ja sanoi: ”Ja sillai sunkin 
äitis opetti sua puhumaan.”

Kivi kumahti Otran otsalohkoon, jossa oli kieltä-
mättä lääniä osua. Murikkakin oli iso ja teki varmasti 
kipeää. Otra ulvahti päätään pidellen. Ynkä kääntyi 
puoleeni: ”Katto nyt tota volisijaa. Vähän kun sitä hi-
pasee, niin jo alkaa kauhee uikutus. Alahuulikin väpät-
tää kun vanhan akan vittu vastatuulessa!”

Otra kävi Ynkän paksuun kaulaan kiinni ja huusi: 
”Jumalauta mä nuijin sut hengiltä. Huomenna etsit 
hampaitas oman paskas seasta, nielet niitä meinaan 
ihan just!”

Iloiset velikullat. Seurasin painia aikani, kunnes 
tajusin, että tilanne alkoi kääntyä vakavaksi ja minä 
tarvitsin tolvanaveljeksiä vielä, jollei muuta, niin vie-

mään minut takaisin leiriin. Lopulta painoin molempia 
kuonoon ja tilanne rauhoittui.

Viimein kuulimme Kirjamiehen torven äänen merk-
kinä siitä, että hän oli saanut lukemisen valmiiksi. 
Hän odotti meitä jälleen talonsa portailla. Kirjamies 
itse kutsui rakennusta kirjastoksi. Se oli valtava lukaali 
mutta minä en olisi asunut siellä, vaikka olisin saanut 
lehmänraadon palkakseni. Rakennuksen katto oli osaksi 
romahtanut kasaan ja vaikka se olisi ollut ehjäkin, ei 
kirjastoa olisi kokonsa puolesta pitänyt mikään lämpi-
mänä. Minun taloni oli paljon pienempi mutta siinä oli 
jotain, mitä kenelläkään muulla ei ollut, ainakaan lähi-
tienoilla: ehjät ikkunat ja ovet. Ja takka. Juuri siksi leiri 
oli päätetty sijoittaa niille sijoille, olipahan yksi paikka, 
johon pahimmilla pakkasilla saatiin ihmiset sisään. Tai 
osa heistä. Muista riitti sitten tuoretta lihaa muiden 
järsiä.

Kirjamiehellä oli paperi kädessään ja hän oli 
piirtänyt siihen jotain. ”Tällainenko se näke-
männe eläin oli?” hän kysyi Otralta ja Ynkältä.

Ääliöveljeksillä nousi tukka pystyyn ja naamat kalpe-
nivat. ”Tollanen se oli, tommonen hirvee kita.”

”Pahannäköinen se oli, tämännäköinen”, jatkoi Ynkä 
ja irvisti.

”No, mikä se sitten oli?” sanoin kärsimättömästi.
Kirjamies oli ilmeisen loukkaantunut taannoisesta 

turpaanvedosta, sillä hän ei katsonut minuun vaan 
osoitti sanansa Otralle ja Ynkälle: ”Näkemänne eläin oli 
karhu.”

”Karhu, karhu, no sehän se oli”, nyökkäsivät Otra ja 
Ynkä.

Ynkä kysyi: ”Mikä se karhu on?”
Kirjamies katsoi häntä. Sitten hän huomasi minun 

tarkkailevan itseään ja pyyhki ylimielisen ilmeen naa-
maltaan. Hän sanoi: ”Karhu on petoeläin, lehmien ja 
ihmisten surma. Silloin kun sivilisaatio oli vielä olemas-
sa – ”

”Puhu perkele suomea”, ärähdin.
Kirjamies hätkähti ja jatkoi: ”Ennen vanhaan – tar-

koitan aikaa ennen muuttuneita olosuhteita – karhuja 
oli Suomessa mutta ei silloinkaan paljon; nyt niitä ei 
pitäisi olla lainkaan. Ehkä niitä on alkanut tulla takaisin 
mutta mistä tai miksi, en osaa sanoa. Ilmeisesti niiltä on 
ravinto loppumassa niiden luontaisilla elinalueilla. Ehkä 
lehmät houkuttelevat niitä tänne.”
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”Ne pitää tappaa pois semmoset karhut”, Ynkä sanoi 
vimmastuneena. ”Lehmät kuuluu meille. Tapetaanhan 
muotopuoletkin, jos ne yrittää viedä lehmiä.”

”Milläs karhun saa tapettua?” kysyin.
Kirjamies kohautti olkapäitään. ”Sillä millä miehen-

kin. Ottamalla hengen pois. Pitäisi lähteä karhunkaa-
toon.”

”Karhu taitaa olla iso otus?” kysyin.
Kirjamies nyökkäsi. ”Ne voivat painaa neljän miehen 

verran.”
Sanoin: ”Iso eläin, paljon lihaa. Tappaminen kannat-

taa jo sen vuoksi. Saadaan lihaa leirin ihmisille.”
Kirjamies sanoi synkeästi: ”Ihmisille. Ihmisiä ei ole 

enää olemassakaan. ”
Ynkä sanoi hämmästyneenä: ”Häh, mitä meinaat? 

Ihmisiähän me juurikin ollaan, mitä muutakaan. Ei 
ainakaan lehmiä – paitsi Otra, joka on nurin käännetty 
lehmänmaha. Ja mulkku on tehty sille utareesta, siks se 
on niin perkeleellisen löysä.”

Kirjamies pudisti päätään: ”Ei, ystävät. Me olemme 
ihmisen irvikuvia. Meistä on karsiutunut kaikki se, mikä 
joskus teki ihmisestä ihmisen.”

Hän käänsi meille selkänsä ja jäi suurieleisesti tuijotta-
maan jonnekin kaukaisuuteen.

Perkeleen pillumies. Jotenkin hän onnistui kuulos-
tamaan siltä, että joistakin ihmisyys oli karsiutunut 
enemmän kuin toisista ja hän itse oli lähinnä sitä, mitä 
ihmisyytenä piti. Kirjamies kaipasi selvästi kurinpalau-
tusta. Hän kai arvasi ajatukseni, kun vilkaisi minua säi-
kähtäneen näköisenä ja otti pari askelta taaksepäin. Hän 
vaihtoi liukkaasti puheenaihetta: ”Olen tulossa leiriin 
katsomaan sairaita lähiaikoina. Minulla on uutta tietoa 
haavansitomisesta, ja paiseista. Samalla voisin antaa neu-
voja karhunkaatoon.”

Nyökkäsin. Oli aika lähteä. Nousin kärryihin, ja Otra 
ja Ynkä alkoivat ähkien vetää niitä. Perässämme kaikui 
Kirjamiehen torven ääni. Saatoin kuvitella hänet siihen, 
suuren kirjastonsa portaille: musta, kuivettunut hahmo, 
joka laihuuttaan miltei lepatti tuulessa ja torvi, joka välk-
kyi auringonpaisteessa silmiä vihloen. Ja ääni, joka oli 
jotain muuta kuin leirin torvien törähdykset, soinnikas, 
polveileva jäänne vanhasta maailmasta, joka oli ollut 
toisenlainen – mutta minkälainen? En usko, että edes 
Kirjamies tiesi siihen vastausta.

Makasin yöllä valveilla. Mietin, miksi Kir-
jamies kuvitteli, että hänellä oli jotain 
enemmän kuin meillä. Mitä hänellä yli-

päänsä oli? Tietoa, totta kai, mutta oli leirissäkin tietoa 
ja sitä karttui koko ajan lisää. Mutta Kirjamiehellä 
tuntui olevan toisenlaista tietoa, sellaista, jonka takia 
hän tunsi itsensä paremmaksi kuin me, vaikka tiesi, että 
voisin halutessani vääntää häneltä niskat nurin.

 Ehkä voisin mennä itsekseni kirjastoon vähän 
penkomaan Kirjamiehen salaisuuksia. Sisään pääsisi 
helposti, olihan osa seinästä romahtanut kasaan. Mikä 
minua siellä odottaisi? Ehkä kirjasto oli tosiaan täynnä 
henkiä, ehkä ilmassa leijuvia torvia, jotka kertoivat 
Kirjamiehelle asioita. Joka tapauksessa minun oli pakko 
saada tietää. Oli vain oltava varovainen sillä leiri oli 
antanut Kirjamiehelle lupauksensa: kukaan ei pyrkisi 
vasten hänen tahtoaan sinne. Ja vaikka Mestari olinkin, 
Mestarillakin oli mestarinsa ja se mestari oli enemmis-
tön tahto. Mutta jos saisin käsiini Kirjamiehen viisau-
den, voisin nousta Mestarien Mestariksi, jolle kukaan 
ei voisi enää mitään. Olisin sekä Mestari että Kirjamies. 
Olisinko Mestari-Kirjamies? Vai Kirjamies-Mestari? 
Sitä en osannut vielä päättää, mutta nyt tiesin, mitä 
oli tehtävä. Kuunvalo osui torakkaan, jonka nappasin 
sormieni väliin. Liiskasin sen ja ajattelin samalla Kirja-
miestä: murskaan sinut kuin syöpäläisen. Sitten lähdin 
matkaan.

Ei ollut helppoa päästä äänettömästi kirjastoon. 
Muutamia rapautuneita möhkäleitä lähti väki-
sinkin kierimään, enkä voinut kuin toivoa, että 

Kirjamies olisi sikeäuninen tai että se pystyyn kuollut 
horisko ylipäänsä nukkui, kuten normaalit ihmiset.

Katselin ympärilleni ja se vähä, mitä kuunvalossa 
saatoin nähdä, oli hyllyrivistöt, joiden takaa hahmotin 
suuren aukion, jolta johtivat portaat jonnekin ylös. Pal-
jon tomua ja ryönää. Pysyttelin hyllyjen suojissa, sillä 
aukiolta Kirjamies olisi nähnyt minut helposti.

En nähnyt mitään, mikä olisi selittänyt hänen vii-
sautensa lähteen. Tartuin hyllyillä oleviin sytykkeisiin. 
Täällä niitä piisasi. Omassa talossanikin oli ollut niitä 
jokunen mutta nyt ne kaikki oli poltettu takassa. Hyl-
lyjä ja hyllyillä sytykkeitä. Seiniä, pöytiä, tuoleja. Hyl-
lyjä, hyllyjä, hyllyjä ja sytykkeitä sytykkeiden perään 
– ja Kirjamies. Hän oli ilmestynyt yllättäen näkyviin 
ja seisoi nyt mustana varjona ulkoa siilautuvaa kajoa 
vasten. Sydämeni muljahti. Tiesin, että aiheutuisi pal-
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jon turhanaikaista napinaa, jos nyt jäisin kiinni luvat-
tomista puuhista. Toisaalta, jos saman tien tappaisin 
Kirjamiehen, kukaan ei pääsisi tietämään, että tappaja 
olin ollut minä. Syöksyin puukko tanassa Kirjamiestä 
kohti. Kuului kova ääni ja tunsin terävän kivun silmä-
kulmassani. Siitä valui verta. Punainen raivo räjähti 
päässäni. Syöksyin jälleen Kirjamiestä päin, mutta ää-
nikin kuului taas ja nyt se viilsi reittäni. En mahtanut 
Kirjamiehelle mitään, hänen aseensa oli tehokkaampi 
kuin omani. Tiesin olevani tappiolla. Tiesin myös, että 
takanani oli romahtanut seinä. Syöksyin pölyn ja kivi-
murskan läpi yöhön.

Kipu teki oloni oudon eläväksi. Olinkin jo 
unohtanut, miltä se tuntuu. Koska olin Mes-
tari, minulla oli täydellinen koskemattomuus 

ja jouduin harvoin kokemaan kipua, enemmän jaoin 
sitä herkkua muille.

Kosketin auki revennyttä ohimoani ja sävähdin. 
Joku saisi maksaa tästä. Kävelisin leiriin ja nussisin 
ensimmäistä vastaantulijaa kaikkiin reikiin, jotka siitä 
löytyisi ja jos niitä ei olisi tarpeeksi, tekisin puukollani 
muutaman lisää. Ei sittenkään. En ollut aikoihin kos-
kenut leiriläisiin. Jäljellä ei ollut ketään, joka ei olisi 
ollut niin täynnä kasvaimia, haavoja, paiseita ja tauteja, 
että niitä olisi huvittanut sorkkia edes silmät ummessa. 
Sen sijaan oli ollut yksi emakkosika. Sitä olinkin paina-
nut pitkään ja hartaasti. Sillä oli ollut terve, paiseeton 
perse ja kaikki raajat tallella. Ja se itki… Mutta yhtenä 
yönä se oli kadonnut. Oli selvää, että se oli tapettu ja 
syöty parempiin suihin mutta kukaan ei tunnustanut 
tekoa. Joten tapoin siitä hyvästä erinäisen määrän 
leiriläisiä. Jäljelle jääneet olivat rangaistuksesta käär-
meissään, ja totta tietysti sekin, ettei se tuonut emak-
koani takaisin. Jonkun oli kuitenkin maksettava siitä, 
että olin menettänyt sikani. Kaipasin sitä. En voinut 
unohtaa sitä. Sanalla sanoen: rakastin sitä. Rakastin sen 
ihanaa pikku vittua: sen alkuunsa periksi antamatonta 
ahtautta, sen antautunutta, liisteistä jälkikäyntiä. Ja 
aina kun tajusin, mitä olin emakkoni menettäessäni 
menettänyt, itkin minäkin. Ja siinä kaipuussa oli mi-
nun ihmisyyteni: se pieni orpo saareke, joka ihmisyy-
destä oli ylipäänsä missään enää jäljellä.

Oli aika runkata emakkoni muistoksi. Vedin kullin 
esiin, mutta se nuljui velttona kourassani, joka sekään 
ei jaksanut edes kunnolla puristaa. Olin näännyksissä. 
Yritin kiihottaa itseäni mielikuvilla mutta en pystynyt 

kaivamaan niitä muistini perukoilta esiin, ne pysyivät sen 
tahmean muhjun takana, jonka verenhukka ja väsymys 
aiheuttivat. 

En nähnyt enää eteeni. Ehkä silmäni olivat täynnä 
verta tai ehkä aamut olivat lakanneet lopullisesti val-
kenemasta. Sokea taivas. Ja saatanan itikat. Syöksyivät 
joka puolelta kimppuuni. Ei jaksanut huitoa niitäkään. 
Ja miten helvetissä niin pienistä elukoista lähti sellainen 
meteli? Toivat etäisesti mieleen emakkoiseni korvia särke-
vän kiljunnan, kieltämättä pieni kauneusvirhe muutoin 
niin täydellisessä pakkauksessa.

Ajatukseni alkoivat takertua toisiinsa. Jos ihmettä ei 
tapahtuisi, minulla olisi kohta taju kankaalla. Sitten kuu-
lin ininän takaa toisia ääniä, yhden ylitse muiden. Se oli 
metallinen, kirkas ja kova. Kirjamiehen torvi. Käännyin 
ehjän jalkani varassa katsomaan. Haavoittunut jalka 
vuoti verta paljon; liian paljon. Itikat raivosivat sen kim-
pussa, veri teki ne hulluiksi. Silmissäni lepatti jumalaton 
määrä soihtuja. Leiriläiset. ”Mitä vittua?” kähisin.

”Sitä vittua”, Kirjamies sanoi mielevällä äänellä, ”että 
syötävää tässä haeskelemme.”

Oli hetken hiljaista, vain kesäinen tuuli kahisi koivu-
jen oksissa. Se tarttui soihtujen liekkeihin ja työnsi niitä 
toisiaan vasten. Niistä lähti kipinäparvia ja humahtavia 
ääniä, kun lieskat yhtyivät ja erosivat jälleen. Humahdus. 
Kipinäparvi. Humahdus.

Tungin mulkkuni takaisin housuihin ja sanoin väsy-
neesti: ”Menkää muualle etsimään. Minulla ei ole teille 
mitään tarjolla.”

Kirjamies katseli minua kylmästi. ”Kyllä on.”
Hengittelin hiljalleen ja keräsin voimia. En voinut 

uskoa tätä. Puuskahdin puoliksi epäuskoisena, puoliksi 
huvittuneena: ”Mestarilla on täysi koskemattomuus. Ette 
te voi minua tappaa.”

 Kirjamies hymyili. ”Emme tietenkään. Mutta joku 
voi.”

Sitten hän päästi torvestaan äänen, nyt erilaisen, ku-
mean ja valittavan. Hän kääntyi katsomaan metsänreu-
naa. Leiriläiset seurasivat esimerkkiä ja lopulta minäkin.

Yhtyvien liekkien humahtelua. Itikoiden loputonta 
ininää. Verta joka kohisi korvissani ja valui omaa tah-
toaan seuraten minusta pois. Metsä tuntui avautuvan, 
lohduton pimeys. Sitten seuraava näky, joka oli oleva 
viimeiseni: jokin iso kuroutui siitä pimeydestä irti ja ryn-
täsi minua kohti.

© Raimo Virtanen 2008
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Owain avasi aitan oven ja Hywel määräsi sotilaansa 
töihin. Owain vilkuili kiinnostuneena verovoutia ja 
hänen sotilaitaan. Heidän kypäränsä ja hopealla koris-
tellut huotransa kiilsivät ja asepukuja koristi Deubarthin 
kuningaskunnan vaakuna: punainen leijona keltaisella 
taustalla.

– Tuleeko sota mierceläisiä vastaan? Owain kysyi.
– Mierceläisillä on enemmän voimaa suussaan kuin 

aseissaan, Hywel naurahti. – Ainahan he ovat sotaa huu-
tamassa ja aseita kalistelemassa. Pötkivät silti pakoon 
heti kun ensimmäinen keihäs lentää heitä kohti. Parem-
pi kuitenkin varustautua.

– Tulisipa sota, niin värväytyisin armeijaan ja pääsisin 
tekemään urotekoja, Owain sanoi. – Täällä syrjäseudul-
la tylsistyy kuoliaaksi eikä isä päästä minua armeijaan. 
Sodan tullen hän ei takuulla pystyisi estämään minua. 
Serkkuni Cadell värväytyi jo vuosi sitten ja on varmasti 
kokenut ties mitä seikkailuja.

– Sinä maalaistollo saisit olla iloinen rauhasta. Minä 
jouduin tappelemaan pohjoisrajan barbaarien kanssa. 
Tosin sekään paikka ei enää ole entisensä, vaan nykyisin 
kuulemma jopa joka kolmas pohjoisrajalle komennettu 
palaa elävänä takaisin. Ehkäpä pohjoisen barbaarit eivät 
myöskään enää pelaa pallopeliä vangeiksi ottamiensa 
sotilaiden päillä.

– Näitkö mustan muurin? Vieläkö se on pystyssä?
– Kävimme muurilla erään sotaretken aikana ja yö-

vyimme rufeinien vanhassa linnakkeessa. Toista yötä en 
haluaisi siellä viettää. Kaikki rufeinien jälkeensä jättämä 
irtain oli varastettu, mutta muuri ja linnakkeen seinät 
olivat kuin eilen rakennettuja. Tuntui kuin linnakkeen 
tyhjissä saleissa olisi yhä asustellut rufeinien haamuja.

– Isä kertoi kuulleensa markkinoilla huhuja itsensä 
mustan velhon Moridunumin paluusta. Olisiko se mah-
dollista?

– Moridunum tuskin on enää elossa, Hywel totesi, 
mutta sylkäisi varmuuden vuoksi kolmesti. – Kuningas 
Arthur melkein iski hänen jalkansa irti Camlarin taiste-
lussa. Vaikka hän olisikin jäänyt silloin eloon paettuaan 
taistelusta, niin siitä on jo kaksisataa vuotta. Ei velho-

I – VELHON PALUU 

Verovouti Hywel saapui miehineen aamunkoitteessa 
Idwalin tilalle. Pihalla makoileva koira katsahti Hyweliä. 
Se haukotteli, käänsi kylkeään ja jatkoi torkkumistaan. 
Hywel tuhahti. Hän laskeutui ratsultaan, harppoi ovelle 
ja jysäytti sitä pari kertaa nyrkillään. Hetken päästä ovi 
avautui ja ulos astui jykevärakenteinen punatukkainen 
mies, joka vilkuili ympärilleen äreänä. Miehen ilme 
synkkeni, kun hän huomasi veronkantajan tunnuksen 
Hywelin rinnassa.

– Miksi te nyt jo tulitte? Sadonkorjuu on vielä kes-
ken.

– Mierceläiset ovat keräämässä armeijaa ja kuningas 
tarvitsee viljaa rajalle lähetettäviä vahvistuksia varten.

– Pitääkö sitä tulla möykkäämään heti aamutuimaan? 
Hädin tuskin on saatu aamuruoka syötyä.

– Meillä on monta tilaa, joiden vero pitää kerätä tä-
nään.

– Owain! Idwal ärjäisi sisälle taloon. – Lopeta se haa-
veilu ja tyhjään puurolautaseen tuijottelu. Mene anta-
maan verenimijöille kaksi  tynnyriä viljaa. Minä syön 
puuroni ja lähden pelloille.

– Kolme tynnyriä viljaa, Hywel korjasi. – Vero on nyt 
kolme tynnyriä. Sotaväen ylläpito maksaa. 

– Terveet miehet vain makoilevat muiden elättinä, 
Idwal tuhahti. – Nyt, Owain, vauhtia siihen touhuun! 
Pitääkö sinua vauhdittaa kepillä?

Idwal antoi tietä haukottelevalle nuorukaiselle. 
Owain oli muuten kuin ilmetty isänsä, mutta härkämäi-
sen olemuksen sijaan hän muistutti pitkine hiuksineen 
leijonaa, joka on juuri herätetty päiväunilta ja joka ei 
jaksaisi lähteä saalistamaan.

– Kolme tynnyriä viljaa, ala mennä! Idwal sanoi ja 
tönäisi Owainin liikkeelle. – Kun homma on tehty, tulet 
auttamaan minua peltotöissä. Siskosi ja äitisi lähtivät jo 
viemään lehmiä laitumelle.

Hywel johdatti Owainin miehineen aitalle. He eivät 
huomanneet tummaan viittaan pukeutunutta hahmoa, 
joka tarkkaili heitä aitan takana kohoavan metsän suo-
jista. Hahmo hiipi kenenkään näkemättä aitan luokse ja 
kuunteli tarkasti heidän puheitaan.

Käärme leijonan varjossa
Jussi Katajala 
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kaan niin kauaa elä. Se käärme luikerteli johonkin 
koloon ja kuoli haavoihinsa. Sinäpä olet mieltynyt 
sotiin ja synkkiin taruihin – tuntuu kuin toivoisit on-
nettomuutta Deubarthille.

– Minusta tuntuu kuin elämäni valuisi hukkaan, ai-
van kuin minut olisi tarkoitettu johonkin suurempaan 
kuin pellon kyntämiseen. Markkinoillakin kyläläiset 
sanovat, että näytän nuorelta Arthurilta.

– Onhan sinussa hieman samaa näköä kuin Arthu-
rin suvussa, Hywel myönsi. – Enkä kyllä ole nähnyt 
tuon värisiä hiuksia tai tuollaisia harmaita silmiä muu-
alla kuin hovissa. Se lienee kuitenkin vain sattumaa. 
Pidä sinä vain huoli siitä, että sotilaille riittää ruokaa, 
se on parasta kuningaskunnan kannalta.

Kun viljatynnyrit oli lastattu kärryihin ja veronke-
rääjät lähteneet, Owain jäi vielä aittaan haaveilemaan. 
Isä varmaankin kaipasi häntä jo peltotöihin, mutta 
Owain ei halunnut mennä pellolle. Hän otti lattialta 
kepin, joka oli jäänyt jäljelle syksyllä katkenneesta or-
resta. Owain huitoi kepillä ilmaan ja kuvitteli olevansa 
urhea ritari taistelemassa mierceläisiä vastaan. Samassa 
joku laittoi  käden Owainin suulle ja käänsi hänen 
päätään. Owain tuijotti hupun peittämiin kasvoihin, 
joista näkyi vain suu. Suun eteen ilmestyi sormi.

– Ole hiljaa, mies kuiskasi. – En aio sinulle pahaa, 
mutta en halua sinun huutavan ketään muuta pai-
kalle. Ymmärrätkö?

Owain nyökkäsi ja mies päästi irti. Mies riisui 
huppunsa ja Owain näki tummahiuksisen parrak-
kaan miehen. Miehen ohimoilla oli jo muutama har-
maa hius ja kasvoissa oli iän tuomia uurteita, mutta 
hänen silmänsä olivat valppaat ja niiden katse tuntui 
näkevän suoraan Owainin mieleen.

– Kuka sinä olet ja mitä haluat? Owain kysyi.
– Minä olen velho Merfyn ja sinä olet ennustuksen 

mukaan se, joka tuhoaa pahuuden voimat lopullisesti.
Owain purskahti nauramaan.
– Sinäkö muka Merfyn? Owain sa-

noi. – Taidat olla sekaisin. Merfyn 
lähti läntisille maille kuningas Art-
hurin kuoltua parisataa vuotta sitten.

– Minä lähdinkin, mutta olen nyt palannut.
– Mitä jos käymme kysymältä neuvoston van-

himmalta, pääsisitkö kylähulluksi meidän kylääm-
me? 

Merfyn sihahti loitsun ja Owainin kädessä ollut 
keppi muuttui yhtäkkiä niljaiseksi ja kiemurte-

levaksi. Owain säikähti nähdessään kädessään kepin 
sijaan kyyn ja heitti käärmeen aitan perälle. Kyy sihisi 
ja luikerteli pakoon.

– Joko nyt uskot, että olen velho? Merfyn kysyi.
– Uskon, mutta mitä oikein haluat minusta?
– Sinua tarvitaan vapauttamaan Deubarthin kunin-

gaskunta pahan vallasta. Kansa valittaa kuningas Ed-
wardin rautaisessa otteessa. Juurihan hänen verovoutin-
sa kävi hakemassa teiltäkin veroja – veroja, jotka koho-
avat joka vuosi ja joilla kuningas varustaa sotaväkeään. 
Hän aikoo aloittaa sodan Mierceä vastaan. Sen jälkeen 
hän alistaa kaikki Albionin kuningaskunnat valtaansa. 
Paljon verta tulee vuotamaan kuningas Edwardin val-
lanhimon vuoksi!

Merfyn tarttui Owainia olkapäistä ja tuijotti häntä 
suoraan silmiin. Owain tunsi olonsa tukalaksi, mutta ei 
saanut käännettyä katsettaan.

– Sinä olet kuningas Arthurin jälkeläinen, Merfyn 
julisti. – Ainoastaan niillä, joiden suonissa virtaa hänen 
vertaan, on harmaat silmät ja punaiset hiukset.

– Tuon perusteella koko kylä on sukua Arthurille. 
Miksi juuri minä?

– Sinä olet valittu! Eikö sinusta tunnukin siltä, että 
olet syntynyt suurempaa tarkoitusta varten?

– Se on vain typerää kuvitelmaa. En minä 
ole soturi, olen pelkkä maalainen.

– Ehkä ennustus ei tarkoittanutkaan 
sinua, Merfyn sanoi. – Eihän voi olla niin, 

että Deubarthin kuningaskunnan tulevaisuus 
olisi pelkurin käsissä. Ehkä ennustus tarkoitti 

jotakuta muuta, jotakuta urheaa. Eikö serkkusi 
Cadell olekin kuninkaan armeijassa? Jospa hän 
pelastaisi kuningaskunnan.

– Minä en ole pelkuri! Owain huusi. – On 
kaksi asiaa, joita en siedä: ensimmäinen on se, 
että minua sanotaan pelkuriksi ja toinen on se, 

että minun kustannuksellani pilaillaan. 
– Lähde sitten mukaani ja 
osoita, että olet se urhea san-
kari, josta ennustus puhuu.
– Isä ei kyllä riemastu, kun 

kuulee tästä.
– Et saa kertoa lähdöstäsi kenellekään! 

Kuninkaalla on vakoojia joka puolella. 
Matka on pitkä ja vaarallinen. Kerron lisää 
tehtävästäsi matkan varrella. Meidän on 
lähdettävä välittömästi. 

© Olena Druzhynina
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Owain oli koko elämänsä unelmoinut seikkailuista 
ja sankariteoista. Kun tilaisuus oli viimein tullut, häntä 
pelotti jättää turvallinen kylänsä ja lähteä tuntemat-
toman velhon kanssa kohti vaaroja. Ajatus pelkuruu-
desta ja siitä, että joku hänen serkuistaan pelastaisikin 
Deubarthin hänen sijastaan, oli kuitenkin sietämätön, 
joten Owain päätti seurata Merfyniä. Kenenkään huo-
maamatta he livahtivat metsän suojiin.

II – Kuninkaan miekka

– Mihin me olemme menossa? Owain kysyi illansuus-
sa, kun he leiriytyivät yöksi.

– Menemme kuningas Arthurin hautakammiolle.
– Eihän kukaan tiedä, minne hänet on haudattu!
– Haudan etsimiseen kuluikin kauan aikaa. Sijainti 

oli salaisuus, jotta kuningas Arthurin miekka olisi tur-
vassa. Deubarthin kuninkaalla on noiduttu haarniska, 
johon tavalliset aseet eivät tehoa. Ainostaan Arthurin 
miekka läpäisee sen. Ilman miekkaa emme voi kukistaa 
kuningas Edwardia. 

– Miksi miekka edes haudattiin Arthurin kanssa?
– Kuninkaat haudataan aina miekkansa kanssa.
– Minä siis vain menen hautakammioon, otan mie-

kan ja käyn nitistämässä kuningas Edwardin? Owain 
kysyi.

Merfyn naurahti ja hieroi jalkaansa.
– Kuninkaan luokse ei noin vain kävellä. Siitä ei 

tosin kannata vielä huolehtia. Arthurin hautaa vartioi 
aarnikotka, joka repii kappaleiksi sinne tunkeutujat.

– Kai sinä voit tyrmätä aarnikotkan jollain loitsulla?
Merfyn pudisti päätään.
– Minä kuolen, jos menen kuningas Arthurin hau-

takammioon. Sisäänkäynti on rufeinien rakentamassa 
temppelissä kukkulan laella ja temppeli on suojattu 
rufeinien loitsulla. Yksikään velho ei voi astua sinne ja 
säilyä hengissä. En voi suojata sinua loitsulla, sillä suo-
jaloitsu tekee kaiken taikuuden voimattomaksi. Mitä 
antaisinkaan, jos saisin edes hyppysellisen rufeinien 
taikuutta!

– Miten ihmeessä minä sitten saan haettua miekan 
aarnikotkan nokan edestä?

– Kuljet vain hiljaa ja varovasti. Riittää kun saat 
miekan käteesi. Se tunnistaa kuningas Arthurin jäl-
keläisen ja ohjaa kättäsi taistelussa. Aarnikotka ei voi 
sinulle mitään, kunhan vain pääset miekan luokse sen 

huomaamatta. Lopeta nyt se valitus ja mene nukku-
maan. Tarvitset lepoa huomista varten.

Merfyn sammutti nuotion ja kietoutui viittaansa 
nukkumaan. Owain kääriytyi Merfynin hänelle anta-
maan huopaan ja yritti nukkua, mutta ajatus aarnikot-
kan kohtaamisesta pelotti häntä. Viimein Owain nu-
kahti painajaisten riivaamaan levottomaan uneen.

Seuraavana aamuna he jatkoivat matkaansa Arthurin 
haudan luokse. Kiipeäminen kukkulan päälle vei kauan 
aikaa ja syystuuli puhalsi kylmästi. Kukkulan rinteillä 
kasvavat punamarjat olivat kypsiä ja Owainista näytti 
siltä kuin joku olisi pirskotellut veripisaroita pitkin kuk-
kulan rinnettä. Kun he lopulta seisoivat kukkulan laella, 
Owain tunsi kaiken rohkeuden valuvan pois. Kukkulalla 
seisoi musta ikkunaton temppeli, jonka sisäänkäyntiä 
vartioi kaksi patsasta. Ne esittivät ilmeisesti rufeinien 
jumalia.

– Emmekö voisi hakea minulle vaikka miekkaa 
tai keihästä ennen kuin menen tuonne? Owain kysyi 
epäröiden. – Tuntuu järjettömältä mennä aarnikotkan 
luokse ilman asetta.

– Tavallisista aseista ei ole sinulle apua aarnikotkaa 
vastaan. Temppelin sisältä löydät portaat, jotka vievät 
hautakammioon.

– Niin, mutta...
– Mene! Merfyn karjaisi. – Äläkä tule takaisin ilman 

Arthurin miekkaa!
Merfynin silmät salamoivat niin vihaisina, että 

Owain päätti mieluummin kokeilla onneaan aarnikot-
kan kanssa. Hän huokaisi ja laahusti sisälle temppeliin.
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Owainin hämmästykseksi sisällä ei ollutkaan pime-
ää. Seinät hohtivat aavemaista valoa aivan kuin täy-
sikuu olisi paistanut seinien läpi. Temppelin suuresta 
salista löytyivät portaat, jotka veivät  hautakammioon. 
Owain lähti kulkemaan mahdollisimman hiljaa ja 
toivoi, ettei törmäisi aarnikotkaan. Portaiden alapäästä 
alkoi käytävä, jonka seinät hohtivat myös aavemaises-
ti. Lopulta käytävä päättyi ja Owain saapui kuningas 
Arthurin hautakammioon. Sen keskellä oli suuri gra-
niitista tehty kiviarkku, jonka päällä makasi kivestä 
veistetty ritari miekka vierellään. Hautakammiossa oli 
useita oviaukkoja, joiden takana olevat käytävät johti-
vat ties minne. Luultavasti aarnikotka piileskeli muissa 
käytävissä.

Owain lähti kohti arkkua ja oli vähällä kompastua 
johonkin. Hän katsoi jalkoihinsa ja näki lattian olevan 
luiden peitossa. Muutkin olivat yrittäneet saada käsiin-
sä Arthurin miekan, mutta tuloksetta. Owain jatkoi 
matkaansa varoen, mutta puolivälissä hän astui vanhal-
le sääriluulle, joka katkesi räsähtäen. Ääni kaikui hil-
jaisessa hautakammiossa ja kuoli viimein pois. Owain 
kuvitteli selvinneensä pelkällä säikähdyksellä, mutta 
jostain kuului voimistuvaa murinaa. Aarnikotka oli 
herännyt ja kulki kohti hautakammiota. Owain säntäsi 
juoksuun ja nappasi miekan päästyään kiviarkun luok-
se. Juuri silloin aarnikotka saapui hautakammioon. 

Aarnikotka muistutti kultaista leijonaa, jolla oli 
valkea kotkan pää ja mustat siivet selässään. Se lähestyi 
Owainia nuuskien ilmaa. Aarnikotka pysähtyi Owai-
nin luokse, katseli häntä hetken aikaa ja kohotti sitten 
päänsä päästäen kovan huudon. Owain iski miekalla 
ehtimättä ajatella mitään. Tuntui kuin miekka olisi oh-
jannut itse itseään ja sen terä upposi pedon sydämeen. 
Aarnikotkan kasvoille nousi hämmästynyt ilme, joka 
vaihtui surumieliseksi. Aarnikotka huokaisi ja kaatui 
kuolleena maahan. Owain tunsi jostain syystä suurta 
surua. Hän oli surmannut hirviön, mutta ei tuntenut 
ylpeyttä teostaan.

Merfyn odotteli malttamattomana temppelin oviau-
kolla.

– Saitko miekan? Merfyn kysyi, kun Owain tuli 
ulos. – Älä vain sano, että palasit ilman miekkaa!

Owain näytti Arthurin miekkaa ja Merfynin kas-
voille tuli viekas hymy.

– Erinomaista! Merfyn huudahti.
– Se aarnikotka... Näytti siltä kuin se olisi tunnista-

nut minut. Se ei edes yrittänyt käydä kimppuuni. Ehkä se 
ei ollutkaan vihamielinen?

– Älä puhu joutavia, aarnikotkat ovat petoja. Se olisi 
varmasti tappanut sinut, jos et olisi surmannut sitä. Eikä 
meillä ole aikaa pohdiskella typerien eläinten oikkuja. 
Seuraavaksi menemme Dolwydenin linnaan. Meidän 
pitää vapauttaa sinne vangittu Mildrith. 

– Aiot vapauttaa Causantinin mustan noidan, kaksi-
päisen kyyn? Owain kauhisteli. – Oletko järjiltäsi? Hän-
hän petti ensin Arthurin, oman veljensä ja sitten Moridu-
numin, kun Arthur pääsi voitolle Camlarin taistelussa.

– Mildrith oli vain harhaan johdettu raukka. Hänellä 
on ollut aikaa miettiä ja hän tietää nyt, kenelle kannattaa 
olla lojaali. Sitä paitsi, kun kuningas Edward on kukistet-
tu, Mildrithillä on Arthurin sisarena oikeus kruunuun. 
Hänestä tulee kuningatar ja luulenpa, että Mildrith pal-
kitsee runsaasti hänet vapauttaneen urhon. Ehkäpä sinus-
ta tulee kuningas hänen rinnalleen?

– Ei ikinä! Mildrithillä on kaksihaarainen kieli ja hä-
nen ihonsa on suomuinen.

– Mildrithin kieli on aivan normaali ja hänen ihonsa 
on lumenvalkea. 

– Hänellä on sarvet ja häntä sekä lepakonsiivet. Punai-
set silmät, hiuksina käärmeitä ja hirvittävät raatelukyn-
net.

– Ei pidä paikkaansa! Merfyn raivosi. – Pelkkää panet-
telua! Mildrithin silmät ovat siniset kuin metsälammet, 
hänen hiuksensa ovat oljenkeltaiset eikä hänellä ole sarvia 
tai muitakaan ylimääräisiä ruumiinosia. Hän on erittäin 
kaunis!

– Olkoon sitten, mutta minä en tule mukaasi, Owain 
sanoi. – Tässä, ota miekka ja vapauta hänet itse. Minä 
palaan kotiin.

Merfyn kavahti taaksepäin.
– Minä en voi koskea siihen, Merfyn sähähti. – Aino-

astaan Arthurin jälkeläinen voi kantaa hänen miekkaansa.
Merfyn katsahti taivaanrantaan. Owain katsoi samaan 

suuntaan ja näki joukon ratsastajia lähestyvän kukkulaa. 
Lipunkantajan salossa liehui Deubarthin lippu: punainen 
leijona keltaisella taustalla. 

– Kuningas Edwardin ritareita, Merfyn tokaisi. – Läh-
detkö mukaani vai jäätkö tänne selittämään heille, miksi 
aarnikotka on kuollut ja sinulla on kuningas Arthurin 
miekka?

Owain harkitsi hetken ja lähti sitten vastahakoisesti 
seuraamaan Merfyniä.
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III – ruusun ja kruunun 
majatalo

Merfyn ja Owain suuntasivat kohti Dolwydenin linnaa. 
Jonkin matkaa taivallettuaan he saapuivat Dolwydeniin 
vievälle ikivanhalle tielle, joka näytti siltä kuin maiseman 
halki virrannut musta joki olisi yhtäkkiä jäätynyt uo-
maansa.

– En ole koskaan nähnyt rufeinien tekemää tietä, 
Owain sanoi. – Miten he oikein rakensivat tuon? 

– Ei aavistustakaan. Rufeinit olivat voimakkaita ja 
taidokkaita velhoja. He veivät salaisuutensa mukanaan.

– Mitä heille kävi? Ajoiko kuningas Arthur heidät 
Albionista?

– Rufeinit lähtivät kauan ennen Arthurin aikaa. He 
palasivat meren taakse, koska joku oli hyökännyt heidän 
valtakuntaansa. He lähtivät, eivätkä koskaan palanneet. 
Ehkä he hävisivät sodan hyökkääjää vastaan ja tuhoutui-
vat.

Owain astui tielle epävarmasti ja Merfyn seurasi hän-
tä.

– Pinta näyttää mustalta jäältä, mutta se ei kuitenkaan 
ole liukas, Owain sanoi.

– Tällä tiellä voisi ratsastaa hevosella niin lujaa kuin 
se vain jaksaisi laukata eikä jyrkimmissäkään mutkissa 
tarvitsisi hidastaa. Rufeinien taikuus pitää huolen siitä, 
että kulkija pysyy tiellä, ellei tieten tahtoen halua poistua 
siltä.

Matka Dolwydeniin oli pitkä. Illalla Merfyn päätti, 
että he yöpyisivät tällä kertaa majatalossa. Hän vannotti 
Owainia olemaan hiljaa ja pitämään Arthurin miekan 
piilossa. Merfyn antoi Owainille myssyn ja käski pitää 
sen päässä, jotta hänen hiustensa väri ei paljastuisi ja ai-
heuttaisi turhia kysymyksiä. He istuivat tulisijan ääressä 
Ruusun ja kruunun majatalossa ja söivät hiljaa kuunnel-
len muiden matkalaisten puheita.

– Enteet ovat pahoja, julisti suurinenäinen mies vie-
reisessä pöydässä. – Arthurin miekka on varastettu ja 
aarnikotka on tapettu. Oudointa on, että sen kuultiin 
karjuvan ennen kuolemaansa.

Owain ei pystynyt pidättämään uteliaisuuttaan.
– Mikä siinä on outoa? Owain kysyi suurinenäiseltä 

mieheltä.
– Aarnikotka karjuu vain, kun kuningas Arthurin 

jälkeläinen saapuu sen luokse. Aarnikotka vannoi puo-
lustavansa Arthuria ja hänen jälkeläisiään kaikkia vihol-

lisia vastaan. Sen karjunta on riemun ja uskollisuuden 
osoitus. 

– Eikö se karjukaan ennen hyökkäystä?
– Eihän toki! Aarnikotka hyökkää vihollisten kimp-

puun äänettömästi.
– Taikauskoista roskaa! Merfyn puuskahti. – Kaikki 

pedot karjuvat hyökätessään, jotta saalis lamaantuisi pe-
losta. Seuraavaksi kai väität, että Arthurin hautaa muka 
vartioi sama aarnikotka, jonka tassusta Arthur veti ruu-
sunpiikin? Ei kai mikään elukka satoja vuosia elä?

Hämmentynyt Owain olisi halunnut kysellä lisää, 
mutta Merfyn ja suurinenäinen mies mulkoilivat toisi-
aan niin vihaisesti, ettei hän uskaltanut suututtaa kum-
paakaan lisää.

– Ei tuossa ollut vielä kaikki, lähikylistä on kadon-
nut lapsia, jatkoi kalju mies. – Mikäli Causantinin 
musta noita ei olisi lukittuna Dolwydenin linnaan, 
voisi luulla hänen olevan liikkeellä.

– Mitä sinä tuolla tarkoitat? Merfyn kysyi äkäisesti.
– Kaikkihan tietävät, että musta noita pysyy hengissä 

vain imemällä verta. Hän on joutunut ravitsemaan itse-
ään rottien verellä, mutta upottaisi hampaansa ihmisten 
kurkkuun, jos vain saisi mahdollisuuden. Sitten hän 
repii heidät palasiksi raatelukynsillään ja syö heidän 
sydämensä.

– Musta noita on ravinnut itseään vankeudessa ro-
tilla niin kauan, että muistuttaa itsekin suurta rottaa, 
suurinenäinen mies jatkoi. – Hän on karvainen, hänellä 
on häntä ja rotan kuono keskellä naamaa. Karmeampaa 
ja rumempaa olentoa ei maan päältä löydy.

Merfyn oli punehtunut raivosta.
– Susilaumat täällä mellastavat, Merfyn ärähti. – Jah-

taisitte petoja ettekä höpöttäisi joutavia oluen ääressä.
– Mistä päin sinä ja toverisi olittekaan? kalju mies 

kysyi. – Entä minne olette matkalla?
– Mitä meidän asiamme teille olutsiepoille kuuluvat? 

Meidän lienee jo aika mennä nukkumaan. Huomenna 
on noustava aikaisin.

Merfyn nousi ylös ja viittasi Owainin mukaan. He 
lähtivät kohti yläkertaan vieviä portaita. Kukaan ei 
huomannut, kuinka Merfyn heitti jotain tulisijaan, jon-
ka liekit alkoivat hiljalleen muuttua verenpunaisiksi.

Owain makasi pitkän aikaa hereillä. Majatalo oli 
hiljentynyt yllättäen eikä alakerrasta kuulunut mitään. 
Owain mietti kaikkea kuulemaansa ja teki päätöksensä: 
hän palaisi kotiin. Kun Owain oli varma, että Merfyn 
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nukkui, hän laskeutui sängystä ja lähti hiipimään kohti 
ovea. Puolimatkassa käsi laskeutui hänen olkapäälleen 
ja puristi kovaa.

– Mihin sinä olet menossa? Merfyn kysyi.
– Minä...huussiin olin vain menossa. Olut kusettaa.
– Tuolla nurkassa on ämpäri. Älä edes kuvittele pa-

kenevasi, jos haluat, että sinä ja perheesi säilytte hen-
gissä. Tarkoitan tietysti, että kuningas Edward ei anna 
armoa, jos kuulee osuudestasi. Ymmärräthän?

Owain mutisi ymmärtävänsä, kävi tarpeillaan ja pa-
lasi sänkyyn. Kun kuu nousi, Owain vilkaisi Merfyniä 
kuunvalossa. Owain huomasi kauhukseen Merfynin 
nukkuvan toinen silmä auki. Avonainen silmä näytti 
elottomalta kuin kuolleen kalan silmä, mutta Owainis-
ta tuntui, että se tarkkaili häntä herkeämättä.

Kun he seuraavana aamuna laskeutuivat alakertaan, 
Owain järkyttyi nähdessään majatalon täynnä ruumii-
ta. Suurinenäinen mies ja kalju mies olivat tuupertu-
neet pöytänsä ääreen, majatalon isäntä oli rojahtanut 
maahan matkallaan keittiöön ja kaikki muut matkalai-
set retkottivat kuolleina kuka missäkin.

– Mitä täällä on tapahtunut? Owain kysyi.
Merfyn meni tulisijan luokse ja sekoitti tuhkia kuin 

yrittäen peittää jotain.
– Varmaankin häkämyrkytys. Sinulla oli onnea, kun 

et lähtenyt yöllä huussiin, vai mitä?
Merfyn meni majatalon talliin ja valitsi sieltä kaksi 

parasta hevosta hänelle ja Owainille.
– Emmehän me voi muiden hevosia ottaa, Owain 

vastusteli. – Sehän on varastamista.
– Näiden omistajat makaavat hengettöminä majata-

lossa, joten en usko heidän kaipaavan hevosiaan. Sitä 
paitsi meidän tulee kiirehtiä. Tieto Arthurin miekan 
katoamisesta on levinnyt, joten kuningas Edwardin 
miehet varmaankin etsivät meitä. Emme saa hukata 
aikaa, muuten tehtävämme vaarantuu. Kohti Dolwy-
deniä!

IV  – Neito tornissa

Merfyn ja Owain saapuivat  Dolwydenin linnan luok-
se puolenpäivän aikaan. Linnassa oli paksut muurit, 
monta vahvaa tornia ja sen valleilla kulki suuri määrä 
sotilaita. Keskellä linnan sisäpihaa kohosi muita korke-
ampi torni.

– Mildrith on vangittuna tuohon korkeaan torniin, 
Merfyn sanoi. – Mene ja vapauta hänet. 

– Miten ihmeessä minä tuonne pääsisin? Laskusilta 
on ylhäällä, joten en pääse edes vallihaudan ylitse. Sitä 
paitsi siellä on varmaankin satoja sotilaita.

– Minä hoidan sinut linnaan ja Arthurin miekan 
avulla voitat kaikki muut esteet. Tietysti jos sinua pe-
lottaa, voimme etsiä jonkun rohkeamman. Serkkusi 
Cadell...

– Minä en ole pelkuri! Lakkaa höpisemästä Cadellis-
ta. Mennään pelastamaan neito pulasta.

He laskeutuivat ratsailta. Owain tunsi olonsa epä-
varmaksi, mutta ei halunnut osoittaa pelkäävänsä.

Pian Owainia ja Merfyniä kohti ammuttiin ryöppy 
nuolia. Owain vetäisi Arthurin miekan esiin. Miekka 
tuntui ohjaavan itseään ja pilkkoi lähestyvät nuolet 
ennen kuin ne osuivat maaliinsa. Seuraavaksi miekka 
halkaisi katapultin linkoaman kiven, jonka puoliskot 
putosivat maahan aiheuttamatta vahinkoa.

– Miten me pääsemme tästä yli? Owain kysyi, kun 
he seisoivat vallihaudan reunalla.

Merfyn mutisi jotain oudolla kielellä. Samassa valli-
haudasta nousi kaksi lonkeroa, jotka tarttuivat heihin 
ja nostivat heidät muurin ylitse sisäpihalle. Lonkerot 
sujahtivat takaisin muurin ylitse ja katosivat valli-
hautaan.

– Mikä se oli? Owain kysyi.
– Vallihaudan vesi tulee Teglyin–järvestä. Kutsuin 

järven asukin auttamaan meitä.
Owainin kimppuun kävi sadoittain sotilaita, mutta 

Owain voitti heidät helposti. Hänen piti hillitä miek-
kaa, jotta se vain pirstoi sotilaiden kilvet ja katkoi 
heidän miekkansa sekä keihäänsä tappamatta heitä. 
Lopulta sotilaat luovuttivat. He laskivat laskusillan ja 
pakenivat linnasta sekasorron vallassa.

– Riko tornin ovi miekallasi! Merfyn käski.
Owain teki kuten käskettiin ja he lähtivät nouse-

maan torniin. Ylätasanteella oli toinen lukittu ovi ja 
Owain mietti, millainen hirviö sen takana vaani. Hän 
murskasi oven miekallaan ja astui sisään. Hirviön si-
jaan oven takaa löytyi kaunis nainen. Owain punastui 
tajutessaan, että kaikki puheet Mildrithin hirviömäi-
syydestä olivat vain huhua. 

– Minä olen Owain ja olen tullut pelastamaan sinut 
Merfynin kanssa, Owain takelteli.

Mildrith vilkaisi Owainia ja käänsi sitten katseensa 
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tämän takana olevaan henkilöön. Mildrith näytti ällisty-
neeltä.

– Se on todellakin minä, kuningas Arthurin velho 
Merfyn. Olen tullut vapauttamaan sinut tämän urhoolli-
sen nuorukaisen kanssa.

Mildrithin kasvoille nousi hymy.
– Onpa hauska nähdä sinua... Merfyn, Mildrith sanoi.
– Minäkin iloitsen saadessani tavata sinut jälleen 

kaikkien näiden vuosien jälkeen, Merfyn sanoi ja ryntäsi 
Mildrithin luokse.

Merfyn ja Mildrith kietoivat kätensä toistensa ym-
pärille ja vaipuivat intohimoiseen suudelmaan. Owain 
tuijotti heitä suu auki. Suudelman viimein päätyttyä 
Merfyn vilkaisi Owainia.

– Tämä oli...tuota, causantinilainen tapa tervehtiä, 
Merfyn selitti. – Ei sen kummempaa.

– Sitten minäkin tervehdin neitoa hänen kotimaansa 
tavan mukaan, Owain sanoi. – Vai pilailetteko te minun 
kanssani?

– Emmehän toki, Merfyn vastasi.
Merfyn viittilöi Mildrithiä suutelemaan Owainia. 

Mildrith sai peiteltyä inhonsa ja antoi Owainille vähem-
män intohimoisen suudelman.

– Mitä me nyt teemme? Mildrith kysyi. – Pakenem-

meko itään?
– Syöksemme kuningas Edwardin vallasta ja sinusta 

tulee kuningatar.
– Se ei taida onnistua pelkästään hänen avullaan, 

Mildrith sanoi ja nyökkäsi Owainin suuntaan. – En 
usko, että hän pärjää kuninkaankaartille edes Arthurin 
miekan kanssa.

– Älä huoli, me saamme kyllä apujoukkoja, Merfyn 
myhäili.

Laskeuduttuaan tornista he ottivat Mildrithille yhden 
sotilaiden jälkeensä jättämistä hevosta ja karauttivat 
kohti rajaa Merfynin johdolla.

V – Kuolleiden armeija

Owain tunsi olonsa epämukavaksi mierceläisten leiris-
sä, joka oli laaksossa rajan lähellä. Telttoja oli valtava 
määrä ja joka puolella liehui Miercen lippuja, joissa oli 
hopeinen kaksipäinen kotka mustalla pohjalla. Merfyn 
ja Mildrith olivat yhdessä teltoista neuvottelemassa 
mierceläisten kuninkaan Coenwulfi n kanssa. Owain piti 
kättään miekan kahvalla, mutta epäili pystyisikö päihit-
tämään mustiin asepukuihin sonnustautuneet mierceläi-
set edes Arthurin miekan avulla. Heitä oli niin paljon, 
että laaksossa näytti lainehtivan mustavetinen meri ja he 
kaikki tuntuivat mulkoilevan Owainia epäluuloisesti. 
Viimein Merfyn ja Mildrith palasivat iloisina.

– Nyt lähdemme viimein kohtaamaan Edwardin, 
Merfyn sanoi.

Merfyn, Mildrith ja Owain nousivat ratsaille ja lähti-
vät mierceläisten leiristä.

– Eivätkö mierceläiset lähdekään mukaamme? Owain 
kysyi.

– He tulevat auttamaan järjestyksen ylläpitämisessä, 
kun kuningas Edward on kukistettu, Merfyn vastasi. 
– Lupasin heille joitain kyliä rajaseudulta palkkioksi. 
Sitä paitsi Miercen armeijan marssiminen Deubarthiin 
antaisi Edwardille varoituksen tulevasta ja aikaa koota 
sotaväkensä. Meidän on toimittava salaa ja nopeasti.

– Entä ne apujoukot, joista puhuit? Ne, joiden piti 
auttaa hyökkäyksessä?

– Me haemme avuksemme armeijan Camlarista, 
Merfyn vastasi.

Kun he saapuivat Camlariin, Owain katseli edessään 
olevaa autiota nummea.

– Eihän täällä mitään armeijaa ole, Owain sanoi.
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– On täällä, se pitää vain herättää.
Merfyn loitsusi kovaan ääneen. Aution nummen 

pinta alkoi väreillä ja äkkiä sen sisältä nousi sotilaita. 
Owain kauhistui tajutessaan sotilaiden olevan kuollei-
ta. Sotilaiden päällä oli ruostuneita haarniskoita ja he 
puristivat luisissa käsissään kuluneita aseita.

– Camlarin taistelussa kaatuneet sotilaat, Merfyn 
sanoi. – Kuolleiden armeija, jota ei voi pysäyttää! Koh-
ti kuninkaanlinnaa!

Owain vilkuili takanaan marssivaa karmaisevaa 
armeijaa ja toivoi keksivänsä pakokeinon. Turhaan. 
Hänen oli pakko ratsastaa Merfynin ja Mildrithin 
rinnalla. Kun he saapuivat kuninkaanlinnalle, Merfyn 
komensi kuolleiden armeijan hyökkäykseen. Kunin-
kaankaarti teki raivokasta vastarintaa, mutta ei voinut 
mitään.

Nuolien ja keihäiden lävistämät kuolleet soturit 
jatkoivat etenemistään. Katapulttien ampumien kivien 
alle jääneet kaivautuivat esiin kivien alta ja jatkoivat 
hidasta marssiaan. Jotkut menettivät kätensä, jalkansa 
tai jopa päänsä, mutta sekään ei pysäyttänyt kuolleiden 
armeijaa. Muureilta kaadettu kiehuva öljy jätti jäljelle 
vain luut ja ruosteiset haarniskat, mutta luurankosotu-
rit jatkoivat hyökkäystään.

Linnan torvet kutsuivat soitollaan epätoivoisesti 
apujoukkoja, mutta ketään ei tullut. Mierceläiset olivat 
hyökänneet tahollaan muiden joukkojen kimppuun. 
Kuolleiden armeija eteni vääjäämättä ja murtautui 
linnan portista sisään. Sisäpihalla syttyi käsikähmä, 
mutta maahan hakatut hyökkääjät nousivat maasta 
yhä uudelleen. Viimein kuninkaankaartin taistelutahto 
murtui ja kaartilaiset pakenivat kauhuissaan.

– Tie on selvä, nyt lähdemme etsimään kuningas 
Edwardia, Merfyn määräsi.

He ratsastivat linnaan ja laskeutuivat ratsailta sisä-
pihalla. Owain näki suuren patsaan, mutta ei ehtinyt 
tutkia sitä tarkemmin, sillä samassa linnan keskustor-
nin ovet aukesivat ja kuningas Edward astui pihalle 
valkeassa haarniskassa. Hän ryhtyi raivaamaan tietään 
kohti Owainia. Kuolleiden sotilaiden aseet eivät te-
honneet Edwardin haarniskaan ja Edward niitti heitä 
miekallaan.

– Mene ja lyö hänet! Merfyn huusi.
Owain lähestyi Edwardia. Kuolleet sotilaat tekivät 

tilaa ja muodostivat piirin Owainin ja Edwardin ym-
pärille.

Owain ja Edward katselivat hetken aikaa toisiaan. 
Edward kohotti miekkansa. Arthurin miekka kiisi vas-
taiskuun. Kun miekat kohtasivat, Edwardin miekka 
hajosi pirstaleiksi. Arthurin miekka muutti suuntaansa 
ja iskeytyi Edwardin kypärään. Kypärä lensi Edwardin 
päästä ja hän kaatui selälleen maahan. Owain astui 
eteenpäin ja Arthurin miekan terä hakeutui Edwardin 
kurkulle. Owain kuitenkin pidätteli miekkaa. Ed-
wardilla oli punaiset hiukset ja harmaat silmät kuten 
Owainillakin.

– Tapa hänet! Merfyn karjui. – Viimeistele työsi!
– Tämä on synkkä päivä koko Albionille, Edward 

sanoi. – Arthurin jälkeläinen pettää sukunsa ja auttaa 
mustan velhon Moridunumin valtaan. 

– Ei hän ole Moridunum, vaan Merfyn, joka on 
palannut. Sinä olet paha kuningas.

– Kyllä hän on Moridunum ja hän on huijannut 
sinua. Moridunum ei voi tappaa minua itse, koska ei 
voi koskea Arthurin miekkaan. Katso tuota patsasta, jos 
et usko minua.

Owain katsoi sisäpihalla olevaa patsasta tarkemmin. 
Siinä oli kuvattuna kuningas Arthur miekka kädessään, 
jalka maassa makaavan velhon rinnalla. Velhon toinen 
jalka oli melkein irti ja hänen kasvoillaan oli tuskan 
irvistys. Owain henkäisi tajutessaan, että velhopatsaalla 
oli hänen Merfyniksi luulemansa velhon kasvot. Ja-
lustassa luki ”Camlarin taistelussa haavoitti kuningas 
Arthur velho Moridunumia, joka pakeni”. Raivostunut 
Merfyn tuli lähemmäksi.

– Mitä viivyttelet? Merfyn ärjyi. – Iske hänen päänsä 
irti ennen kuin hän täyttää sinun pääsi valheillaan.

Owain käänsi katseensa Merfyniin. Viime päivien 
tapahtumat alkoivat vaikuttaa aivan toisenlaisilta kuin 
mitä Owain oli luullut. Owain tunsi raivon kohoavan 
sisällään.

– Minähän kerroin sinulle, että on kaksi asiaa, jois-
ta en pidä, Owain sanoi. – Ensimmäinen on se, että 
minua sanotaan pelkuriksi. Toinen on se, että minun 
kustannuksellani pilaillaan. Sinä olet juoninesi saanut 
minut näyttämään maailman pahimmalta typerykseltä.

Owain käännähti ja iski Merfyniä miekalla. Merfyn 
rääkäisi tuskasta ja räjähti mustaksi tomuksi. Mildrith 
kirkui ja alkoi vanheta luonnottoman nopeasti. Het-
kessä hän oli vain tuhkaa, joka katosi tuuleen. Kuolleet 
sotilaat pudottivat aseensa ja kaatuivat maahan. Edward 
nousi seisomaan ja katseli ympärilleen. Kuninkaankaar-
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tin sotilaita palaili linnan pihalle. Edward katsoi Owainia 
ja ojensi kätensä.

– Miekka, Edward sanoi.
– Niinpä tietenkin, Owain vastasi ja antoi Arthurin 

miekan Edwardille.
Edward tutkiskeli miekkaa ja huitaisi sillä pari kertaa 

ilmaan. Owain yritti hiipiä kenenkään huomaamatta 
kohti linnan porttia päästäkseen pakoon.

– Turha luulo! Edward huusi. – Kaartilaiset! Viekää 
tämä nulikka tyrmään.

VI  – pohjoisille rajoille

Owain sai istua tyrmässä kaksi päivää pohtien, mitä kau-
heuksia kuningas Edward oli suunnitellut hänen varal-
leen. Kun kaartilaiset hakivat Owainin ja saattoivat hänet 
valtaistuinsaliin, hänen jalkansa vapisivat. Edward istui 
valtaistuimella mietteliäänä. Kaartilaiset jättivät Owainin 
Edwardin luokse ja poistuivat.

– Alahan kertoa, mitä oikein puuhasit Moridunumin 
kanssa, Edward sanoi.

Owain kertoi kaiken. Kun hän lopetti, Edward hieroi 
otsaansa.

– Mitä ihmettä mitä teen sinun kanssasi? Edward 
huokaisi. – Sait aikaan melkoisen sotkun, mutta sinun 
ansiostasi Moridunum ja Mildrith on kukistettu lopulli-
sesti. Mierceläisetkin pakenivat kuullessaan Moridunu-
min kuolleen.

– Mitä Moridunumille oikein tapahtui? Arthurin 
miekka tuskin hipaisi häntä.

– Arthurin miekka on alkujaan rufeinien takoma ja 
siinä on suojaloitsu pimeyden voimia vastaan. Pelkkä 
miekan kosketus oli kuolettava Moridunumille.

– Onko totta, että vain Arthurin jälkeläinen voi käyt-
tää miekkaa? Olenko minä todella Arthurin jälkeläinen?

– Arthurin aikaan linnassa oli piika sinun kylästäsi. 
Arthur mieltyi häneen ja piika synnytti hänelle kolme 
poikaa. Piika palasi poikien kanssa kotikyläänsä ja pojat 
jatkoivat Arthurin sukulinjaa.

– Arthurin perimä elää siis voimakkaana minun kyläs-
säni. Melkein kaikilla siellä on harmaat silmät ja punaiset 
hiukset, joten lähes kaikki ovat sukua Arthurille.

– He ovat sukua myös toisilleen. Sinun kylässäsi on 
aina oltu...sisäänpäin lämpiäviä. Sen vuoksi Arthurin veri 
ei ole laimentunut vuosien saatossa.

– Entä Mildrith? Miksi hänkin kuoli?
– Mildrith oli sidottu loitsulla Moridunumiin. Hän 

sai mustalta velholta elinvoimaa niin kauan kuin Mori-
dunum eli. Itse en halua edes tietää, millä hirvittävällä 
taikuudella Moridunum jatkoi elämäänsä, vaikka hänen 
olisi pitänyt kuolla jo aikoja sitten.

Edward nousi valtaistuimelta ja harppoi ikkunan 
luokse. Hän katseli ulos synkkänä.

– Mutta mitä minä teen sinun kanssasi? Edward ky-
syi. – Mieleni tekisi mestauttaa sinut, mutta teit palve-
luksen tuhoamalla mustan velhon apureineen.

– Jos menen vain kotiin? Lupaan olla kertomatta 
tapahtuneesta.

– Huhut kiirivät varmasti kotikylääsikin asti, etkä 
kuitenkaan saa pidettyä kieltäsi kurissa olutta juotuasi. 
Onneksesi kukaan ei nähnyt sinun käyvän kimppuuni, 
kaartilaiset olivat luikkineet pakoon eläviä kuolleita. He 
näkivät vain, kun ojensit miekan minulle.

Edward palasi valtaistuimelle ja hymyili tavalla, joka 
sai Owainin tuntemaan olonsa epämukavaksi.

– Teen sinusta rajakreivin pohjoiselle rajalle, Edward 
sanoi. – Älä tule takaisin, jos haluat pitää pääsi. Mikäli 
joku kyselee sinulta Arthurin hautakammion tai Dolwy-
denin tapahtumista, sanot olleesi Moridunumin langet-
taman loitsun alaisuudessa, etkä tiennyt mitä teit. Sehän 
on melkein totta. Sait rikottua loitsun ja riensit pelasta-
maan minut Moridunumin kuolleiden armeijalta.

– En tiedä, mitä sanoisin, takelteli kuolemantuomio-
ta odottanut Owain.

– Älä sano mitään, häivy silmistäni. Valtakunnan-
kansleri antaa sinulle aateliskirjan ja hevosen. Ne saa-
tuasi ratsasta suoraan Wendyniin ja esitä aateliskirjasi 
herttualle. Sen jälkeen olet hänen päänsärkynsä.

Owain ratsasti kohti pohjoista pitkin rufeinien mus-
taa tietä ja hänen mielensä keveni jokaisen virstan myö-
tä. Kuninkaankaartin sotilaiden mukaan hänen serk-
kunsa Cadell palveli pohjoisrajan herttuan alaisuudessa. 
Owain malttoi tuskin odottaa, että pääsisi kertomaan 
hänelle seikkailuistaan. Owainin kasvoille nousi hymy, 
kun hän ajatteli Moridunumin keksimää ennustusta. 
Owain oli todellakin tuhonnut pimeyden voimat lo-
pullisesti. Moridunum oli joutunut omien juoniensa 
uhriksi.

© Jussi Katajala 2008
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