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Usvan ensimmäisessä numerossa on spekulatiivisia novelleja
viideltä kokeneelta tekijältä.
Numeron aloittaa Petri Salinin Suuri kirjasto, jossa
liikutaan Aleksandrian kirjaston elämää kuhisevilla käytävillä. Novelli esittelee meille aktiiviurastaan vetäytyneen Sherlock Holmesin, joka joutuu ratkaisemaan vielä yhden hyvin
henkilökohtaiseksi kääntyvän murhamysteerin.
Sari Peltoniemen Kainaloinen on tiivis kansanperinteestä ammentava moderni novelli. Sen päähenkilö kaipaa
kovasti kainaloonsa omaa kultaa, mutta naisonni ei näytä
kovin menestyksekkäältä. Vai näyttääkö?
Jarmo Karosen Usko, toivo, maailmankaikkeus haastaa lukijan miettimään, mikä on maailmassamme säilyttämisen arvoista, onko ihmiskunnalla tulevaisuutta ja riittääkö
pelkkä uskominen? Novellin päähenkilö elää vajavaisemmassa todellisuudessa kuin muut ihmiset, mutta samaan aikaan
hän on erityinen ja rikkaampi.
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Johnnyn laki sijoittuu kuumaan ja kuivaan Etelään,
huojuvien maissintähkien keskelle. Petri Laineen kirjoittama
novelli käsittelee perheväkivaltaa ja pahuutta, joka kietoutuu
osaksi arkipäivää. Näkökulmatekniikalla kirjoitettu novelli
kunnioittaa kauhutarinoiden perinteitä.
Boris Hurtan Jäätalvi on seesteinen talvimaisemaan
sijoittuva novelli, joka rakentuu pienistä yksityiskohdista ja
vahvasta tunnelmasta. Teksti ammentaa inspiraatiota Tove
Janssonin Muumi-kirjoista.
Lopuksi lehdessä on Nimbus ja tähdet –kirjan kirjoittaneen kirjailijaparin Tero Niemen ja Anne Salmisen
haastattelu. Nimbus ja tähdet ilmestyi vuonna 2004 ja oli
ehdokkaana Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon
saajaksi. Kirja edustaa viime vuosina hieman harvinaiseksi
jäänyttä lajia, nimittäin kotimaista science ﬁctionia kovissa
kansissa. Niemi ja Salminen kertovat kirjansa teemoista ja
päähenkilöstä Nimbuksesta.

Pääkirjoitus
Tervetuloa kaikkien uusien, utuisten, usvaisten ja hämyisten tarinoiden pariin!
Selailet nyt Usvan ensimmäistä numeroa. Usva, tai Usvazine, on uusi spekulatiiviseen kirjallisuuden julkaisemiseen keskittynyt nettijulkaisu.
Ajatus verkkolehden perustamisesta syntyi usean vuoden
aikana. Spekulatiivisissa kirjoittajapiireissä on pitkään pohdittu kotimaista novellitarjontaa sekä science ﬁctionia ja fantasiaa
julkaisevien lehtien julkaisupolitiikkaa. Suomessa on monia lahjakkaita spekulatiivisen ﬁktion kirjoittajia, joiden tekstit jäävät
pöytälaatikkoon pölyttymään. Syynä on usein se, että novellit
ovat sanamäärältään liian pitkiä painetussa lehdessä julkaistaviksi.
Näillä ei usein ole varaa ryhtyä novellilukemistoksi, vaan ainoastaan lyhyttä proosaa voidaan julkaista.
Toiset julkaisut ovat taas proﬁloituneet julkaisemaan vain
kirjoituskilpailujen parhaimmistoa, mikä sinällään on hyvä asia.
Palkintolistojen ulkopuolelle putoaa joka vuosi useita julkaisukelpoisia novelleja, koska kisoissa on omat painotuksensa ja hyvistä
teksteistä voidaan palkita vain parhaimmat. Tuomareiden henkilökohtaiset mieltymykset myös painavat: pudonneissa novelleissa
saattaa spekulatiivinen aines olla vähäisempää kuin palkituissa
novelleissa tai aihevalinta sattumoisin sama kuin monella muulla
juuri sinä vuonna kisaan osallistuneilla.
Juuri tällä hetkellä kotimaisten spekulatiivisen ﬁktion
kirjoittajien pöytälaatikoissa on paljon hyviä julkaisun ansaitsevia
tekstejä!
Kirjoituskilpailujen ja julkaisujen lisäksi on tietenkin olemassa kustantamoita, joiden kautta voisi saada sanansa kuuluviin,
mutta oman novellikokoelman tai romaanin kustantamon kautta
läpi saaminen on hyvin pitkällinen prosessi. Kun vuosittain julkaistaan vain 0,5% tarjotuista käsikirjoituksista, voi erinomainenkin käsikirjoitus jäädä julkaisuohjelmien ulkopuolelle. Ei auta
vaikka kirjoittaisi täydellisen tekstin tai hakkaisi päätään seinään.
Sattumalla ja tuurilla on sormensa pelissä.

Uudelle vaihtoehtoiselle julkaisukanavalle on mielestäni
siis selkeä tarve olemassa, ja Usva tarjoaa ratkaisun juuri näiden
laadukkaiden mutta kotia vaille jääneiden novellien julkaisemiseksi.
Usvan tavoitteena on julkaista kotimaisia spekulatiivisia
novelleja ja tehdä tätä outoa ja kiehtovaa kuvaavaa kirjallisuuden
lajityyppiä tunnetuksi laajemmaltikin. Spekulatiivinen ﬁktio
saattaa monille lukijoista olla terminä outo, mutta sillä tarkoitetaan todellisuuden rajoja hämmentävää kirjallisuutta, outouden
ja toiseuden kuvausta, ja se pitää sisällään niin science ﬁctionin,
fantasian kuin kauhunkin, ja monet realistiset tekstit, joissa on
realismista poikkeavia aineksia. Novellien spekulatiivisia aineksia
ei kuitenkaan mitata viivoittimella, vaan lehteen mahtuu myös
arkirealistisia tarinoita, kunhan niissä on vain kyseenalaistava, ajatuksia herättävä tai muuten vain vinksallaan oleva aspekti. Usva
ei halua jähmettyä vaan suhtautuu avoimesti uusiin kokeiluihin ja
haasteisiin.
Novellien pituus tai lyhyys ei rajoita julkaisumahdollisuuksia, vaan kussakin tekstissä voidaan edetä tarinan omien sisäisten vaatimusten mukaisesti. Julkaistavien novellien määrälle ei
niin ikään tarvitse asettaa tarkkoja rajoituksia, mutta ainakin näin
aluksi tavoitteena on noin viisi julkaistavaa novellia per numero.
Usva ilmestyy neljä kertaa vuodessa, se julkaistaan pdfmuodossa ja jaetaan www.usvazine.net:in kautta. Näin novellit
ovat helposti kaikkien halukkaiden saatavilla, luettavissa suoraan
ruudulta tai tulosteena. Toimitustyössä panostetaan yhteistyöhön
kirjoittajien kanssa – julkaistavista novelleista keskustellaan ja
niitä editoidaan yhdessä kirjoittajan kanssa. Novellien lisäksi
Usvassa tullaan julkaisemaan myös artikkeleita, haastatteluja ja
kolumneja. Teemanumeroitakin on luvassa.
Kiitokset taustavoimille, tukijoille ja erityisesti hallintoneuvostolle, jonka kannustuksen ja avun myötä Usva on nyt
todellisuutta.

Anne Leinonen
vastaava toimittaja
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Petri Salin

SUURI KIRJASTO
Ja kolmantena päivänä Sherlock Holmes uneksii. Hän makaa
lattialla, allaan vain repaleinen huopa joka ei ole karua maalattiaa
lainkaan puhtaampi, ja uneksii valkoisesta Niilistä joka sanoinkuvaamattomalla raivolla virtaa kohti meren syvänteitä. Unessaan
hän lähtee hitaasti liikkeelle jokisuiston deltasta ja matka Niilin
kätketyille lähteille, salaperäisyyden verhon taakse, jatkuu koko
ajan tiukasti vastavirtaan, kunnes – eikä hän täsmällisesti osaa
sanoa missä kohtaa joen alfan ja omegan välillä tämä tapahtuu
– valkoisen Niilin mahtavat vesimassat äkkiä muuttavat muotoaan ja veden sijaan joki virtaa kirjoja. Uni kääntyy virran myötä ja
hän uneksii kirjoista jotka joki on pessyt puhtaiksi ja jotka avatessa osoittautuvat sanoista tyhjiksi ja joiden valkoiset sivut ensin
sokaisevat, sitten nielevät hänet. Hän uneksii ja lakkaa uneksimasta. Hän kääntyy toiselle kyljelleen, vie pitkän koristeellisen
piipun suulleen ja makea savu täyttää hänen keuhkonsa, raukeus
ja tyyneys hänen jäsenensä, tyytyväisyys hänen mielensä, eikä hän
ajattele mitään, ei muista mitään.
Alexandriaan, joka oli Aleksanterin pääkaupunki ja josta
piti tuleman koko maailman pääkaupunki, hän on päätynyt
pitkän ja raskaan merimatkan päätteeksi Tripolista, jonne on
puolimatruusina purjehtinut pienellä kiikkerällä rahtialuksella
Genovasta. Vainoojiaan hän on pakoillut kolme vuotta
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ollen jatkuvasti heitä edellä vähintään kaksi askelta, aina eri
maassa, aina eri hahmossa. Viimeksi kuluneen kuukauden
aikana hän on ollut toledolainen grandi, lihava brahmaani,
marokkolainen mattokauppias, beduiinirunoilija Jebel Bishvistä,
kalju ranskalainen lähetyssaarnaaja, sokea pietarinsuomalainen
kirjansitoja, uusinta synkopoitua ragtime-musiikkia soittava
pianisti ja ihmisiä vihaava sheikki Abd Al-Wali Tobukista.
Kuolemansa jälkeen hän on vaihtanut henkilöllisyyttä useammin
kuin paitaa – kirjaimellisesti. On kylmä ja hän vetää karkean
kairolaisen fellahin kaftaaninsa tiukemmin ympärilleen ja imee
lisää savua sisäänsä. Hän tietää että se suuri tyhjyys jonka hän
yrittää tavoittaa odottaa häntä vain muutaman piipullisen päässä.
Ehkä jo seuraava piipullinen siunaa häntä.
Senkin hän tietää etteivät ne anna periksi eivätkä lakkaa häntä
ajamasta takaa. Ne eivät usko hänen kuolleen ja niillä on silmät
ja korvat joka paikassa, niin Strandin ﬂanöörien joukossa kuin
keskellä Afrikan mantereen valkoisinta kirjoittamattominta
läiskää. Menee hän minne tahansa ne haistavat hänen jälkensä
kuin verikoirat ja ajavat hänet esille piilostaan. Aina lopulta. Hän
on vaeltanut elämästä elämään kunnes ei enää jaksa tehdä sitä.
Jokainen uusi henkilöllisyys on syönyt häntä, nakertanut hänestä
palan toisensa jälkeen, eikä hän enää tiedä kuka on tai onko enää

kukaan.
Hänellä ei ole elämää, kuten ei kuolleella voi sellaista ollakaan.
Hän imee piippua kunnes huone on pelkää savua.
Kun ne tulevat häntä hakemaan hän ei yritä vastustella.
Hän kääntää niille selkänsä sillä hän kokee kiinnijäämisen
helpotuksena. Ehkä ne armollisesti iskevät tikarin hänen
selkäänsä ja lopettavat tämän kurjan näytelmän. Ei. Sitä ne eivät
tee. Kaksi suunnatonta valkoisiin turbaaneihin ja telttamaisiin
kauhtanoihin puettua nuubialaista orjaa nostaa hänet ylös lattialta
ja lähtee kuljettamaan häntä pitkin Alexandrian ikiaikaisia katuja,
joiden varrella mikään ei ole muuttunut kahteen tuhanteen
vuoteen. Niin sokkeloinen on kaupunki, niin nykyajan ahnaasti
virtaviivaistavaa silmää välttelevä, ettei kukaan tiedä Alexandrian
oikeaa väkilukua. Se voi olla kaksi miljoonaa, se voi olla kolme,
se voi olla yksi, kaikki arviot ovat yhtä lailla ﬁktioita ja mielen
harhaisia keksintöjä. Torilla ja basaareissa soihdut palavat
lepattaen ja valaisevat heidän kohtalonomaista kulkuaan läpi
yön, minareettien osoittaessa terävinä kohti taivasta jossa kaiken
Luoja ja Ylin alullepanija, kutsuttiin häntä sitten millä nimellä
hyvänsä, pitää majaansa. He kulkevat kohti merenrantaa jota,
samoin kuten koko taivaanrantaa, Suuri Kirjasto sﬁnksimäisellä
olemuksellaan pehmeästi hallitsee. Kirjasto on päättymätön tarina
johon jokainen vuosisata, jokainen sukupolvi on kirjoittanut
uuden luvun ja nytkin simpukan muotoisen rakennuksen itäistä
siipeä verhoavat rakennustelineiden hennot mustat seitit.
Sivuovesta hänet viedään korkean tornin ylimpään osaan,
jossa koirapäiset patsaat hampaansa paljastaen vartioivat kirjaston
ikuista rauhaa. Feziin sonnustautunut ylikirjastonhoitaja istuu
bysanttilaisessa työhuoneessaan häntä odottamassa, talvioin
koristeltu teekuppi sirossa kädessään. Harkiten ylikirjastonhoitaja
vie kupin huulilleen, veitsenterävien viiksien alle, ja katsoo
Holmesia ylhäältä päin. Sitten, tarmokkaasti, hän sytyttää vahvan
turkkilaisen savukkeen ja puhuu.
”Te olette suuri salapoliisi Sherlock Holmes”,
ylikirjastonhoitaja sanoo toteavasti, melkein syyttävästi. Olenko?
Holmes tahtoo sanoa mutta vaikenee.
”Teetä?”
Holmes ei reagoi.
”Te voitte auttaa meitä”, ylikirjastonhoitaja sanoo ja kaataa
Holmesille kupillisen ja lorauttaa sekaan kitkerää rakia.
”Pulmassamme.”
En enää, Holmes jättää sanomatta. Ehkä joskus, ehkä silloin
joskus kun vielä olin Sherlock Holmes, mutta en enää. Raikas
yöilma sekä teen ja rakin sekoitus ovat kuitenkin herättäneet
hänet huumaavan hashiksen aiheuttamasta horroksesta ja kirjasto
alkaa kiinnostaa häntä. Hän ottaa vastaan ylikirjastonhoitajan
tarjoaman savukkeen. Hänen silmiensä edessä raapaistu liekki vie
jostakin syystä hänen ajatuksensa veteen, Niilin valkoiseen veteen.
”Miten löysitte minut?” hän sanoo äkkiä.
”Saimme kirjeen jossa teidän olinpaikkanne ilmoitettiin”,

ylikirjastonhoitaja vastaa. Ylikirjastonhoitaja näyttää hänelle
kirjettä ja käsialassa on jotakin . . . jotakin tuttua. Mahdotonta.
Hän on kuollut. Vedenputouksen kylmä virta on vienyt hänen
ruhjotun ruumiinsa mukanaan eikä häntä enää ole.

Kirjaparvien lempeästi ympäröimä rotunda avautuu
heidän yllään kuin toinen taivas, alati pilvetön, ulkopuolella
piilottelevaa taivasta turvallisempi ja todempi. Holmes ohittaa
pääsisäänkäynnin vieressä seisovan anubiksen ja hetken ajan
hänestä tuntuu siltä että sen on pakko olla elossa.
Kuollut kirjastonhoitaja makaa mosaiikkilattialla, raajat
levällään kuin kaltoin kohdellulla räsynukella. Kuolleella on
köysi kiristetty kaulan ympärille ja solmuun työnnetty keppi
– jonka avulla hänet on kuoliaaksi kuristettu – on katkennut
mutta yhä paikallaan. Ylikirjastonhoitaja taputtaa käsiään niin
että koko kirjasto kaikuu ja alhaisempi virkamies ryntää paikalle
temppelipalvelijan hermostunein askelin, pysähtyy Holmesin
eteen ja ojentaa tätä kohti ison syvänpunaisen samettityynyn.
Tyynyn päällä lepää suunnaton suurennuslasi. Hetken epäröinnin
jälkeen Holmes tarttuu siihen ja se tuntuu hänen kädessään
oudolta, melkein siltä kuin se kerran olisi hänestä irti amputoitu
ja nyt pelkkää kuollutta kudosta.
Hän kumartuu ruumiin ääreen. Raajojen asennosta ja niiden
runnellusta kunnosta ei voi tehdä kuin yhden johtopäätöksen.
Kirjastonhoitaja ei ole kuollut siinä missä hänen ruumiinsa tällä
hetkellä lepää vaan hänet on kuolemansa jälkeen heitetty alas
jostakin ylempää. Tällaisienko itsestäänselvyyksien toteamiseen
häntä tarvitan? Hän katselee ympärilleen, mittailee katseellaan
ylhäällä avautuvia parvia. Kuollut kirjastonhoitaja makaa
vatsallaan, kasvot kiinni kylmässä kivessä. Asennosta voi päätellä
suunnan josta hänet on heitetty alas. Ruumis on melkein lattian
keskipisteessä. Se tarkoittaa sitä että kirjastonhoitaja on pudonnut
korkealta. Holmes sulkee silmänsä ja ujuttaa pitkät luisevat
sormensa nenänjuureen.
”Mitä viidenneltä parvelta löytyy?” hän kysyy äkkiä.
”Kaunokirjallisuus”, ylikirjastonhoitaja vastaa.
”Johdattakaa minut sinne”, Holmes sanoo.
He lähtevät ylös, teräviä portaita ylös, ahtaita porraskäytäviä,
kiemurtelevia portaikkoja ylös, kunnes saapuvat oikealle parvelle.
Nopeasti Holmes navigoi kirjojen keskeltä, hyllykköjen välistä
parven ulkoreunalle ja kurkistaa sen ylitse ottaakseen suunnan
alhaalla makaavasta ruumiista. Vasta silloin hän näkee lattian
koukeroisen mosaiikkikirjoituksen, kirjaimet ja sanat jotka
kietoutuvat lattian keskipisteen ympärille spiraalimaisena
pyörteenä jonka pelkkä katsominen saa hänet tuntemaan
voimakasta, kivuliasta huimausta. Nopeasti hän vetää itsensä
takaisin turvaan.
”Herra Holmes?” ylikirjastonhoitaja sanoo ja asettaa kätensä
Holmesin olalle. ”Oletteko te kunnossa?”
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”Kyllä”, Holmes vastaa tuskin kuuluvalla äänellä. ”Täysin
kunnossa.”
Hän hengittää syvään. Hän kääntyy ja kompassintarkasti hän
hakeutuu oikealle hyllylle. Hyllyssä kirjojen välissä ammottaa iso,
melkein koko hyllyn levyinen aukko.
”Mitä se tarkoittaa?” ylikirjastonhoitaja kysyy.
Holmes ei osaa lukea arabialaista kirjoitusta. Kirjaimet ovat
kuitenkin hänelle tuttuja ja hän päättelee että kirjat on järjestetty
kirjailijoiden mukaan.
”Mitkä kirjat ovat kadonneet?” Holmes kysyy.
”Näillä hyllyillä ei ole mitään arvokasta. Oletteko varma että
kirjojen katoaminen mitenkään liittyy murhaan?”
Holmes nyökkää.
”Siinä tapauksessa meidän on tutkittava kortistojamme.”
Kortisto odottaa heitä hämärän kellarin luonnottomassa
viileydessä, hämmästyttävän järjestelmällisenä ja hyvin
ylläpidettynä.
”Kaikki kirjamme on arkistoitu nykyajan viimeisimpien
vaatimusten mukaisesti”, ylikirjastonhoitaja sanoo ylpeyttä
äänessään. ”Arkistoimme jokaisen kirjan niin nimen, tekijän,
aiheen kuin painovuoden sekä painopaikankin mukaan.
Käännöskirjat lisäksi kääntäjänkin mukaan.”
”Erinomaista”, Holmes sanoo. ”Tekijän sukunimen alkukirjain
C tai D.”
”Tätä tietä, efendi”, pyöreäposkinen silmälaseja käyttävä
alikirjastonhoitaja lausuu, kumartaa syvään ja lähtee johtamaan
seuruetta oikeaan suuntaan. Joka puolella arkistokaappien
päällä ja välissä pursuaa vanhoja käsikirjoituksia ja epämääräisiä
kirjakääröjä jotka mitä ilmeisimmin odottavat arkistoinnin piiriin
pääsyä.
”Tässä, efendi – ”
Alikirjastonhoitajan lause katkeaa hänen nähdessään tuhon.
Lattia lainehtii valkoisenaan arkistokortteja ja ympäriinsä
viskeltyjä laatikoita.
”Hyvät herrat”, Holmes lausuu painokkaasti. ”Me olemme
tekemisissä älykkään ja vaarallisen miehen kanssa. Hän on
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tuhonnut todisteet. Onko kirjastossa ketään sellaista virkailija joka
pelkän muistinsa voimalla kykenisi sanomaan mitkä kirjat ovat
poissa?”
”Arkistonhoitaja”, alikirjastonhoitaja lausuu ja kumartaa.
”Hän muistaa kaikki kirjat.”
”Kaikkiko?”
”Se on totta”, ylikirjastonhoitaja sanoo. ”Arkistonhoitaja on
ensin arkistoinut kaikki kirjat päähänsä, vasta sitten kortistoihin.”
”Missä hän on?” Holmes kysyy.
Ylikirjastonhoitaja kääntyy ympäri ja luo pitkän katseen
läpi koko arkistosalin. ”Kummallista. Hänen pitäisi olla täällä.
Murhan paljastuttua annoin ehdottomat ohjeet kieltäen ketään
poistumasta omalta asemapaikaltaan.”
”Jos hän on täällä me löydämme hänet”, Holmes sanoo ja alkaa
äkkiä nuuhkia ilmaa. ”Tunnetteko te tuoksun? Savun tuoksun?”
Ylikirjastonhoitaja haistelee ärtyneesti kuivaa kellari-ilmaa.
”Tupakansavua! Olen ehdottomasti kieltänyt tupakoinnin kirjojen
ja käsikirjoitusten läheisyydessä!”
”Ei”, Holmes sanoo. ”Se ei ole tupakansavua. Se tulee tuosta
suunnasta!”
Holmes ottaa pari loikkaa ja repäisee auki huomaamattoman
komeronoven. Hän potkaisee nuotion savuavia jäännöksiä mutta
hänen paljas jalkansa ei kosketa muuta kuin mustaa nokea ja
valkoista tuhkaa. Kirjat ja kortit ovat poissa, sanat ovat haihtuneet
savuna ilmaan ja kadonneet ikuisiksi ajoiksi tästä maailmasta ja
kaikista muistakin.
”Mikä se on?” Holmes huudahtaa komeron pimeimpään
nurkkaan kumartuneelle alikirjastonhoitajalle. Hän nappaa
miehen kädestä tulen ahneudelta puoliksi säilyneen paperinpalan
jota liekit ovat nakertaneet joka puolelta kunnes jäljellä ei enää ole
kuin hauras nokinen liuska.
”Valoa tänne!”
Suurennuslasi paljastaa Holmesille että paperinpala on peräisin
kirjasta. Kirja on selvää länsimaista tekoa ja liuska on vielä pari
tuntia sitten ollut osa kirjan nimiölehteä. Suurin osa tekstistä on
hiiltynyt lukukelvottomaksi mutta muutamasta kirjaimesta saa

yhä selvän. Säilyneet kirjaimet ovat muodostaneet osan kirjan
nimestä: ”-illen hurtta”. Typograﬁasta ja paperin laadusta voi
selvästi päätellä että kirja on painettu äskettäin. Korkeintaan
kymmenen vuotta sitten, luultavimmin viimeisten viiden vuoden
sisällä.
Holmes suoristautuu. ”Palatkaamme ylös. Täällä ei ole enää
mitään nähtävää.”
”Mitä tämä kaikki tarkoittaa?” ylikirjastonhoitaja parahtaa
heidän lähtiessään ylös kellarikerroksesta. ”En ymmärrä mitään.
Kuka tämän kaiken takana on? Mitä hän tahtoo?”
Ennen kuin he saapuvat suureen saliin vertahyytävä huuto
leikkaa yötä ja saa heidät jähmettymään paikalleen.
”Se tuli ylhäältä!” Holmes huudahtaa ja lähtee juoksuun.
”Nopeasti! Ennen kuin hän pääsee pakoon!”
Ylhäältä parvilta alkaa kuulua kirjastonhoitajien hätääntyneitä
avunhuutoja.
”Yhdeksäs parvi!” Holmes huutaa takanaan juoksevalle
ylikirjastonhoitajalle. ”Mitä siellä pidetään?” Hän yllättyy itsekin
tarmostaan ja siitä kuinka hyvältä hänestä taas alkaa tuntua.
Juuri tätä hän on sisimmässään kaivannut, tapausta joka vie
hänet mennessään, rikosta joka suo hänelle jälleen olemassaolon
oikeutuksen. Tätä hän on kaivannut, oikeaa elämää.
”Vieraskielistä . . . ” ylikirjastonhoitaja saa vaivoin
puuskutettua, ” . . . kaunokirjallisuutta . . . ”
Yhdeksännellä parvella heitä odottaa karmea, verinen näky.
”Arkistonhoitaja, efendi”, Holmesin vieressä seisova
alikirjastonhoitaja sanoo kumartaen.
Arkistonhoitaja makaa omassa veressään, pää murskana. Hänen
vieressään lojuu veren tahrima Osiriksen rintakuva.
”Onko hän . . . kuollut?” paikalle ehtinyt ylikirjastonhoitaja
kysyy ja peittää suunsa valkoisella nenäliinalla.
Holmes nyökkää.
”Lisää kirjoja viety, efendi”, alikirjastonhoitaja ilmoittaa
lähimmän hyllykön luota.
”Miltä hyllyltä?”
”C- ja D-hyllyltä, efendi. Kirjoja on viety ainakin tusinan
verran.”
Holmes astuu varovasti verilammikon yli. Liukas lattia saa
hänet horjahtamaan ja hän kaatuu taaksepäin, suoraan tuoreeseen
vereen.
”Loukkasitteko itseänne, efendi?” alikirjastonhoitaja rientää
auttamaan häntä.
Nopeasti Holmes kierähtää pois verestä mutta se on jo
värjännyt hänen kaftaaninsa syvän punaiseksi, melkein mustaksi.
Kaatuessa hänen jalkansa on kevyesti osunut kuolleen käsivarteen,
potkaisten sen uuteen asentoon. Kädessään kuollut puristaa
jotakin. Kuolemansa hetkelläkin arkistonhoitaja on yrittänyt
suojella kirjaston kirjoja varkaalta, onnistuen kuitenkin vain
repäisemään irti muutaman sivun varastettavasta teoksesta.
Holmes avaa kuoleman jäykistämän nyrkin ja suoristaa sivut.
Ei.

Palaset loksahtavat kohdalleen.
Ei!
Kirjastonhoitajat kerääntyvät hänen ympärilleen, ojentavat
käsiään, tarttuvat kiinni, repivät häntä, repivät häntä. Yrittävät –
”Älkää koskeko minuun!” hän huutaa. Viimeisillä voimillaan
hän riuhtaisee itsensä niiden otteesta, lähtee juoksemaan alas
portaita, työntyy tielleen asettuvien kirjastonhoitajien ohi, lyö
maahan ne joiden ohi ei pääse. Ne tarttuvat häneen uudestaan,
niitä on liikaa, ne vetävät häntä, painavat hänet maahan eikä hän
pääse liikkumaan. Ne nostavat hänet ylös ja lähtevät kantamaan
häntä.
Voimattomuus valtaa hänet, täydellinen toivottomuus.
Ei näin, hän ajattelee.
Ympäri kirjastoa alkaa kuulua meteliä. Hän katsoo ylöspäin
ja näkee kuinka lieskat jo ahmivat kirjoja useammalla parvella.
Ylhäälläkin on tuhottu kirjoja, jostakin on kipinä päässyt irti ja
nyt kirjasto on ilmiliekeissä.
Paniikki ja epätietoisuus leviää kirjastonhoitajien keskuuteen
eivätkä ne osaa päättää mitä tehdä. Holmes näkee tilaisuutensa.
Savun tiivistyessä sakeaksi esiriipuksi hän saa horjutettua
kirjastonhoitajia niin paljon etteivät ne hetkeen tiedä kehen
tarrata kiinni. Se riittää.
Hän pakenee henkensä edestä.

Neljäntenä päivänä Sherlock Holmes makaa paljaalla kivilattialla
ja imee savua sisäänsä. Unet eivät tule, eivät vaikka hän kuinka
imee.
Hän ei tiedä viritettiinkö hänelle ansa vai yrittääkö joku sanoa
hänelle jotakin, ehkä varoittaa häntä. Olivatko kirjastonhoitajat
juonessa mukana? Sillä ei ole väliä. Jos se mitä hän epäilee pitää
paikkansa –
Se ei voi olla totta.
Miten se voisi olla totta?
Tuhotut kirjat –
Kirjat –
Hän työntää kätensä veren kovettaman kaftaaninsa sisälle ja
vetää ylös kuolleen arkistonhoitajan kourasta ottamansa sivut. Ne
on kirjoittanut lontoolainen asianajaja nimeltä Conan Doyle ja ne
kertovat hänestä. Jos se mitä hän epäilee pitää paikkansa hän on
jonkun toisen mielikuvituksen tuotetta. Moriartyn ei enää tarvitse
yrittää tappaa häntä. Riittää että Moriarty tuhoaa kaikki hänestä
kirjoitetut kirjat. Kun kirjoja ei enää ole olemassa ei häntäkään ole
olemassa.
Varmuuden Moriarty voi saada vain palaamalla Lontooseen
ja murhaamalla Conan Doylen. Niin kirjoja ei enää koskaan
kirjoiteta lisää.
Sensijaan että imee piippua alexandrialaisessa kellariloukossa
hänen pitäisi heti matkustaa Englantiin estämään Moriartyn
aikeet.
Hän tuntee kuinka samalla hetkellä joku murtautuu
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berliiniläiseen kirjakauppaan ja varastaa kaikki Sherlock
Holmesista kertovat kirjat. Joku toinen polttaa buenosairesilaisen
kirjaston. Toisella puolella maailmaa Intiassa yksityisen biblioﬁilin
kokoelma tuhoutuu veistä heiluttavan berserkin käsissä. Hän
tuntee sen, hän tuntee kuinka kirja kirjalta, sivu sivulta, sana
sanalta hänen olemuksensa heikkenee.
Olkoon.
Hän raapaisee tulitikun ja katselee kuinka liekki tarttuu
paperiin ja maalaa sen mustaksi, kuinka ilmavirta tarraa kiinni
hiiltyneisiin sanoihin ja lyhyen hetken ne leijuvat hänen edessään,
vain hajotakseen hänen katseensa alla lopullisesti.
Hän kuolee, Moriarty jää henkiin.
Moriarty joka hänen itsensä tavoin lavasti oman kuolemansa
jää henkiin.
Ajatus jää kiertämään hänen päässään. Eikö Moriarty ole
yhtä lailla mielikuvitushenkilö? Jos Moriarty tuhoaa kirjat niin
eikö hän itse ole vaarassa? Aikooko hän tuhota suuren Sherlock
Holmesin oman henkensä kustannuksella? Mielipuoliko hän on?
Ei, Moriarty ei ole mielipuoli.
Holmes asettaa piipun syrjään.

Ehkä, kuitenkin, Moriarty on keksinyt tavan pelastautua
kirjojen tuhosta, ehkä hän on keksinyt tavan muokata maailmaa
siten että hän itse säilyy hengissä siinä missä Holmes tuhoutuu.
Vain se selittäisi sen jättimäisen ja totaalisen operaation jonka
hänen arkkivihollisensa on käynnistänyt.
Kirjat tuhotaan. Sille hän ei voi mitään, kuten ei voi sillekään
että Conan Doyle murhataan, ehkä on jo murhattu.
Hänellä ei ole kuin yksi keino puolustautua.
Kuin kuumeessa hän ryntää ulos luolasta, ulos kadulle,
basaariin. Viimeisillä kolikoillaan hän ostaa tarvitsemansa ja
etsiytyy meren äärelle. Aamu valkenee ja kulkukoirat ulvovat
kuorossa epätoivoaan. Alexandrian Suuren kirjaston palon
loimussa Sherlock Holmes kastaa teränsä mustepullossa ja
kirjoittaa paperille kaksi sanaa jotka alleviivaa paksulla viivalla:
Baskervillen koira.
Muste virtaa paperille täyttäen tyhjän valkoisen sivun toisensa
jälkeen.
Neljäntenä päivänä Sherlock Holmes uneksii taas.
© Petri Salin 2005

Petri Salin
Petri Salin on kirjoittanut science ﬁction- ja fantasianovelleja fandomin lehtiin jo 1980-luvun lopulta saakka ja
menestynyt lukuisia kertoja Portin kirjoituskilpailussa.
Salin tunnetaan erityisesti tiukkana dialogin kirjoittajana
ja draaman rakentajana. Salinin teksteissä vilisee intertekstuaalisia viitteitä ja hän on taitava kliseiden uusiokäyttäjä.
Hänen novelleistaan voidaan mainita mm. Musta väsymys
silmät yöllä (Portti) ja Parthenos XIII (Portti), jotka antavat
molemmat omalla tavallaan kriittisen näkökulman ihmisen
lisääntymisestä. Finnzine-lehdessä on myös julkaistu useita
Shakespeare-henkisiä novelleja.
Salin tunnetaan spekulatiivisten novelliensa lisäksi
kuunnelmakirjailijana, julkaistuja kuunnelmia on yhdeksän. Hän on kirjoittanut mm. Pohjoismaisen kuunnelmapalkinnon vuonna 2000 saaneen Inbjuden till Resan
-kuunnelman. Salinin kuunnelmissa on paljon spekulatiivisia aineksia ja hän tunnustaa inspiraation lähteikseen mm.
Shakespearen, Wagnerin ja Monty Pythonin.
Salin on ollut science ﬁctionin ja fantasian kirjoittajille tarkoitetun Nova-kirjoituskilpailun tuomarina vuosina
2002 ja 2003.
Petri Salin asuu Helsingin Hermannissa.
© Anne Leinonen
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Sari Peltoniemi

Kainaloinen

Se tapahtui juhannusyönä. Oikeastaan alkoi olla jo aamu. Matias
paleli t-paidassaan, mutta takki oli unohtunut jonnekin. Se oli
uusi takki, ja koska Matias oli jo melkein selvä, niin asia vaivasi
häntä vähän. Äiti mäkättäisi varmasti, jos takkia ei löytyisi. Ehkä
se oli jäänyt Hekan auton takapenkille. Toivottavasti Heka ei menisi antamaan sitä jollekin likalle lämmikkeeksi.
Taaskaan ei ollut käynyt ﬂaksi. Matiaksen oli vaikea käsittää
sitä. Hänessä ei ollut mitään vikaa, tarkkaan ottaen hän oli
paremman näköinen kuin useimmat muut pojat. Hänellä oli
kunnon vaatteet ja tukka hyvin. Silti ne muut pokasivat mimmin
toisensa jälkeen. Leuhkivat niillä vielä ja keräsivät numeroita
kännyköihinsä.
Vaikka Matias yritti millä tavalla, niin likat torjuivat aina. Ne
menivät sellaisiksi, kuin hänellä olisi ollut pahanhajuinen hengitys
tai joku kauhea tauti. Ne katsoivat sivuun, kun hän puhui ja
hinkkasivat kengänkärjillään hiekkaa. Ne tirskahtelivat omituisesti
ja vetäytyivät askel askeleelta kauemmas, takaisin omaan piiriinsä.
Siellä ne kuiskuttelivat ja kurkkivat häntä niin kuin jotain Notre
Damen kellonsoittajaa. Kanat.
Kaikki kaverit olivat jo saaneet. Matias ei, vaikka hän olisi
jo tyytynyt kaameimpiinkin kotkanperseisiin. Hän oli luullut,
että rumat ja lihavat olisivat kiitollisia, kun hän osoittaisi niille
huomiota, mutta nekin vain vingahtelivat hammasrautojensa
takaa onttoja verukkeita ja luikkivat karkuun.

Matias käveli peltojen halki. Matka ei ollut pitkä, mutta aamuyöstä se tuntui aina loputtomalta. Teki mieli hypätä ojan yli kaurapeltoon ja nukkua hetki. Heka ei ikinä ehtinyt heittää häntä kotiin
asti, ei edes talvella.
Peltojen yllä leijui sumua läntteinä ja patsaina. Se oli kuin
elävää ainetta, joukko olentoja, jotka lipuivat tietä kohti. Matiasta
oksetti vähän. Sitten hän huomasi ojassa sorsaemon poikasineen.
Ne soutivat matalassa vedessä kiireisen näköisinä. Matias meni
aivan ojan reunalle ja sylkäisi. Hän ei osunut, mutta emo rääkäisi
huolestuneesti. Hän sylkäisi vielä uudestaan. Nyt poikasetkin
alkoivat hosua ja sekosivat reitiltään, kunnes emo paimensi ne
takaisin yhteen.
Matias kääntyi takaisin tielle, ja sillä välin se oli ilmestynyt.
- Hei, komistus, se sanoi.
Matias ei saanut vastattua. Mistä nainen oli pölähtänyt? Ei tällä
tiellä kukaan käynyt sattumalta aamukävelyllä.

Nainen se oli eikä tyttö. Sillä oli yllä vain ohut mekko jostain
hulmuavasta aineesta. Likoilla oli sellaisia paitoja kevätjuhlassa.
Kangas oli läpinäkyvää ja harsoista, mutta nainen ei näyttänyt
palelevan.
- Mulla on mökki tuossa lähellä, nainen sanoi. – Lähtisitkö
mulle seuraksi juomaan vähän viiniä? On niin yksinäistä, kun
täällä ei liiku ketään. Ei juhannuksena ole kivaa olla yksin.
- Ei olekaan, Matias myönsi kiireesti. – Voinhan mä lähteä.
Hän yritti katsoa muualle, mutta ei saanut katsettaan pois
naisen vartalosta. Eikö sillä ollut edes rintsikoita? Tällaisesta
mäihästä Matias ei olisi osannut edes uneksia. Ei hän tavannut
uneksia muutenkaan, hän oli käytännön mies. Ja nyt käytäntö oli
lähempänä kuin koskaan.
Mistään mökistä Matias ei ollut kuullutkaan. Ei tänne kukaan
rakentanut kesämökkejä, kun ei ollut järveäkään. Ehkä nainen oli
vuokrannut jonkun autiotilan.
- Sulla on miehekkäät viikset, nainen kehui ja tuli aivan hänen
kylkeensä kävelemään. Matias huomasi, että nainen oli häntä
vähän pitempi. Se tuoksui jännältä parfyymiltä, varmasti joltain
kalliilta. Tuoksu oli jostain tuttu, mutta Matias ei muistanut
mistä.

Mökki oli järisyttävän komea. Oikeastaan se ei ollut mökki ollenkaan, vaan honkainen linna. Matias ei ollut nähnyt sitä aiemmin.
Äiti ja isäkään eivät olleet sanoneet mitään sellaista, että tänne
oltaisiin rakentamassa, vaikka muuten ne kyttäsivät naapuruston
tekemiset tarkkaan. Kiikarikin oli ostettu sitä varten, että naapureihin näkisi paremmin, vaikka isä oli puhunut lintukiikarista.
Makuuhuone oli heti oven takana. Se tuntui vähän hassulta,
mutta Matias ei ehtinyt jäädä ihmettelemään. Nainen ohjasi
hänet sängylle istumaan ja toi hänelle pikarillisen punaista viiniä.
Matias kippasi juoman kiireesti kurkkuunsa ja veti naisen
luokseen. Nainen ei pannut vastaan, pikemminkin päinvastoin.
Matias ehti hädintuskin saada housunsa alas, kun hänestä jo
tuntui, ettei hän pystyisi pidättelemään enää.
- Ei se mitään, kulta, nainen sanoi, kun Matias purkautui
lakanalle. – Se oli vasta alkusoitto.
Nainen vetäisi mekkonsa yltään. Matias mietti jo, kuinka
kertoisi kavereille: - Akka oli kuulkaa kuin Pamela Anderson ja
Janina Frostell samassa ruumiissa. Mä panin sitä monta kertaa ja
se vaan pyysi lisää.
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Matias ei kyennyt toiseen suoritukseen, mutta nainen ei
moittinut, hymyili vain ja kantoi lisää viiniä. Jotain likööriä se
taisi olla, kun se oli niin punaista ja makeaa.
Kun Matias heräsi, hänestä tuntui, että nyt hän kykenisi taas,
vaikka viini tykytti ohimossa. Hän avasi silmänsä varovasti, mutta
huoneessa olikin hämärää, melkein pimeää.
Matias vilkaisi vierelleen. Siinä makasi pieni, ryppyinen muori
mustissa ryysyissä.
Ja kun Matias katsoi tarkemmin ympärilleen, näytti mökkikin
muuttuneen. Katto oli matalalla, ja sen läpi tihkui vain pieniä
valonsäteitä kuin pisaroita tiheästä siivilästä. Ikkunoita ei ollut.
Kun hän nousi ja kompuroi ovelle, hän huomasi, ettei siinä ollut
kahvaa. Ovi oli niin pieni, ettei hän olisi siitä edes mahtunut.
- Tuu takasin, kuului sängyltä.
Nainen oli taas nuori ja kaunis, mutta sänky oli vain kasa
havuja ja sammalia.
Matias pudisti päätään. Oksennus oli tulossa ja koko ruumis

vapisi niin kuin puhkaistu ilmapallo.
- Täällä siun on hyvä olla. Mie valitsin siut.
- Minä lähden nyt, kiitos vaan, Matias sanoi, mutta nainen
pudisti päätään.
- Metsän peiton alla sie viihyt, se kertasi. - Mie tuon siulle
marjoja niin paljon kuin jaksat syyä. Mie oon siun kainaloinen ja
sie miun. Aina. Ihan aina.
Matias painoi ovea kaksin käsin, mutta se ei liikahtanut.
Sängyltä kuului pehmeä ääni:
- Mie meen siitä ovesta. Sie et siitä enää kulje.

Matias kuuli jostain etäältä traktorin pärinää. Oli juhannus. Hänen farkkutakkinsa kulki varmasti jonkun likan päällä ja kauhtui
vuosien mittaan päivänvalossa.
© Sari Peltoniemi 2005

Sari Peltoniemi

© Anne Leinonen

Sari Peltoniemi on kirjoittanut useita lasten- ja nuortenromaaneja sekä spekulatiivisia novelleja. Fantasiaromaani Hirvi
oli Junior-Finlandia-ehdokkaana vuonna 2001 ja sai Suomen
Tolkien-seuran jakaman Kuvastaja-palkinnon vuoden parhaasta kotimaisesta fantasiakirjasta. Lapsille suunnatut Kukka
Kaaliset ovat huumorilla sävytettyjä tarinoita pienestä tytöstä
ja hänen eriskummallisista sukulaisistaan ja tuttavistaan.
Kukka Kaalinen koulutiellä oli myös Junior-Finlandiaehdokkaana vuonna 2003.
Peltoniemi on menestynyt Portin kirjoituskilpailussa
useana vuonna. Tunnetuin näistä palkituista novelleista
lienee jaetulle toiselle sijalle vuonna 2003 sijoittunut
Kultainen Omena, joka ammentaa vaikutteita
kansanperinteestä ja karhumytologiasta. Peltoniemen tiukan
lauserakenteen välistä pilkahtaa usein huumori. Teksti on
kaunokirjallisesti väkevää ja taidokkaasti rakennettua.
Peltoniemi on ollut science ﬁctionin ja fantasian
kirjoittajille suunnatun Nova-kirjoituskilpailun tuomarina
vuosina 2000, 2004, ja 2005. Peltoniemi on myös
vakioarvioijana Kosmoskynän Kosminen Colosseum
–palstalla, joka arvostelee suomalaisissa lehdissä julkaistut
spekulatiiviset novellit.
Kotisivut: http://peltoniemi.info
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Jarmo Karonen

Usko, toivo,
maailmankaikkeus
Maailma on täynnä huutoa. Korviini sattuu. Kukaan ei vastaa
minulle, ja huutoni katkeaa yskään. Istun sängyssä peitteet sylissäni. Vedän syvään henkeä.
Otsani on hikipisaroista kostea. Olen hämärässä huoneessa,
johon näkymätön valonlähde hohkaa kylmiä sävyjä. Tila on
niukasti kalustettu ja sen muodot ovat pyöreät. Polveilevat seinät
ovat harmaat tai ruskeat.
Ihmettelen, missä minä olen. Tämä paikka ei muistuta
ollenkaan makuuhuonettani, jonka kuuluisi olla täynnä koristeesineitä ja huonekasveja.
Sinä olet Kaikkeuden tiedon kirjastossa, omassa huoneessasi.
Tunnen tiedon päässäni kuin se olisi ajatukseni, mutta tällä on
oma äänensä.
Olen aputietokoneesi, Karawynn II. Toimin pitkäaikaismuistinasi.
Taas sama tunne kiemurtelee päässäni kuin joku puhuisi siellä.
Tuntuu telepatialta, mutta ääni sanoo olevansa tietokone. Samassa
rinnassani pistää syvä ikävä. Karawynn on äitini nimi.
Muistisi vahingoittui, kun olit 17-vuotias. Äitisi teki minut, jotta
voisit selvitä jokapäiväisestä elämästä.
Minä muistan sen päivän, jona taivaalta laskeutui kaksi vierasta
alusta.
Huoneeni ovi avautuu. Oviaukossa on pitkä, suoraryhtinen
mies, jonka katse on terävä ja valpas.
– Soﬁa, näitkö painajaista?
Päässäni välähtää muistikuva kiihtyneestä miehestä, joka
painaa minua maata vasten. Mies ei ymmärrä hätääntyneitä
sanojani. Minä en kuule, mitä hän vastaa. Hän toistaa jotain
lausetta kerta toisensa jälkeen. Mitä hän haluaa minusta?
Kysymyksesi viittaa toistuvaan uneen, jota olet nähnyt. En tiedä,
mitä unesi tarkoittaa.
– Yritän vakuuttaa jotakuta, ettei hän tekisi pahaa minulle,
sanon ääneen. – Tiedätkö sinä ketä ja miksi?
– Se on vain unta, mies vastaa.
Olen pettynyt hänen vastaukseensa ja vihainen. Mies hymyilee
väkinäisesti.
– Pukeudu. Kaipaan seuraa. Menen ottamaan vastaan
tiedonkerääjän kapselia.
Mies kääntyy selin.
Vaatteet ovat suuressa kaapissa.
© Jarmo Karonen

Nousen sängystä ja kävelen pyöreäviivaisen kaapin luo. Otan
sieltä puhtaat vaatteet ja alan pukea niitä päälleni. Mekko on
harmaa ja koruton.
– Mikä sinun nimesi on?
Hänen nimensä on Gregory.
Hätkähdän, kun ääni jälleen puhuu pääni sisällä.
– Esitin kysymykseni sinulle, Gregory, enkä tälle
kummitukselle.
Gregory on ohjelmoinut minut vastaamaan tiettyihin ääneen
esitettyihin kysymyksiin.
Mies pysyy vaiti ja eleettömänä.
– Miksi haluat minusta seuraa, jos et edes halua puhua
minulle?
Gregory huokaisee.
– Tule nyt vain.
Kävelen hänen perässään pitkin käytävää, joka on samaa
harmaanruskeaa, poimuina polveilevaa ainetta kuin huoneeni.
Seinissä on tummempia laikkuja ja vaaleita ulkonevia nypyköitä
kuin ituja. Tunnen olevani jättimäisen pavun sisällä. Mikä paikka
tämä on?
Kaikkeuden tiedon kirjasto.
Mikä ihme on Kaikkeuden tiedon kirjasto?
Sitä sinun pitää kysyä Gregorylta.
Gregory hidastaa hiukan tahtiaan ja antaa minun yhyttää
hänet. Hän hymyilee minulle niukasti mutta tietävästi.
– Tämä vastausjärjestely on rasittava. Voisitko sinä nyt
yksinkertaisesti kertoa minulle, mikä on Kaikkeuden tiedon
kirjasto?
– En ole koodannut sinulle vastausta. En tiedä, mitä
sisällyttäisin siihen. Vastaisinko, että keräämme kirjastoon koko
maailmankaikkeutta? Se johtaa väistämättä jatkokysymyksiin.
– Mihin olemme menossa?
– Laskeutumishangaariin.
Saavumme juuri oville, jotka kiertyvät auki edestämme.
Tulemme suunnattomaan, hätkähdyttävän kuutiomaiseen tilaan.
Hallissa on monia aluksia ja lähinnä oleva näyttää rahtikapselilta.
– Siinä on uusi lasti prosessoitavaksi: dna-tietokoneiden
tallenteita, raakaa informaatiota, tieteellisiä näytteitä.
– Mistä se on peräisin?
– Luotain 457:n keruualueelta.

11

USVA 1/2005

Katson ylöspäin. Hallin katto paljastaa avaruuden pimeyden,
jota puhkovat vain tähtien pienet pisteet.
– Miksi se on tuotu tänne? Tutkimmeko me jotain?
Gregory hymyilee ensimmäistä kertaa leveästi, kuin
vapautuneena kalvavasta epäilystä.
– Me tutkimme maailmankaikkeutta tehdäksemme sen
uudelleen.

Tutkin valoa taittavia kristallikiteitä. Gregory kertoo, että niihin
on talletettu koko maailmankaikkeuden historia, mitä on vaikea
kuvitella, vaikka kristallit ovat kolmen metrin korkuisia ja niiden
rivit jatkuvat silmien kantamattomiin tunneleissa ja halleissa,
jotka risteilevät kirjaston alla kiviplaneetan uumenissa.
– Miten universumi voi mahtua tietokoneiden muistiin? kysyn.
– Kiteiden muistissa on paljon enemmän merkkejä kuin
paksuimmankaan kirjan sivuilla.
Aistin Gregoryn käyttämässä sanassa kirja antiikkisen kaiun.
– Mitä tarkoitat, kun puhut kirjasta?
– En todellakaan puhu nykyisistä tietovarastoista. Minä näytän
sinulle.
Gregory manaa päähäni kuvan hyllyistä, jotka ovat täynnä
pölykerroksen alla makaavia laatikoita. Käsi noukkii yhden
laatikon ja nyt hahmotan niiden koon: ne eivät ole kovin suuria.
Toinen käsi avaa laatikon. Sen kansien välissä on lehtisiä, jotka
ovat täynnä tasaisesti ladottuja merkkijonoja. Ymmärrän, että
kyseessä on muinainen tiedon tallennusmuoto.
– Ihmiskunnan esihistoriassa kirjaston hoitaminen on ollut
aika hurjaa ja vaivalloista työtä, Gregory naurahtaa.
Jalkani vievät minua kristallirivin viertä. Suunnaton tietomäärä
hämmentää minua.
– Jos tänne on talletettu tieto kaikesta, voisin katsoa, mitä
äitini on tehnyt ennen kuin hän sai minut.
– Veljeskunnan eettinen säännöstö kieltää käyttämästä
Kaikkeuden tiedon kirjastoa tietolähteenä. Emme saa urkkia
kenenkään henkilöhistoriaa täältä, emmekä käyttää kirjastoa
etsiäksemme rikkauksia tai estääksemme katastrofeja. Kirjasto
on olemassa vain yhtä asiaa varten: voidaksemme luoda
maailmankaikkeuden uudelleen.
– Kuulostaa tylsältä.
Gregory silmäilee poissaolevan näköisenä yhden kristallin
särmää.
– Veljeskunta on päättänyt, että on erikoistapaus, jossa kirjasto
voidaan avata veljien käyttöön. Tämä tapahtuu silloin, kun näkijä
kertoo uudesta näystä. Silloin me tarkistamme näyn yhteyden
meidän maailmaamme.
– Mistä sinä puhut?
Gregory ei enää vastaa. Hän näyttää uppoutuneen omaan
maailmaansa. Levitän käsiäni dramaattisesti ja tuhahdan kovaan
ääneen.
– Voisit mennä hengähtämään puutarhaan, jos et jaksa katsella
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kirjastoa.
Noudatan kehotusta, vaikka puutarha ei kuulosta yhtään
jännittävämmältä kuin kristallikiteiden luolastot. En jaksa
katsella tuota omahyväistä miestä, joka luulee tietävänsä kaiken.
Kirjaston päätietokone kertoo minulle reitin puutarhaan ja minä
kävelen hissiin. Kun sen ovet paljastavat uuden näkymän, en enää
ymmärrä, miksi lähdin niin tylsään paikkaan kuin kristallihallit.
Sisäpuutarhassa kirjasto näyttää räjähtäneen hallitsemattomasti
sisäänpäin. Lattia versoaa kullan ja indigon, platinan ja magentan
hohtoisina kasveina kohti kattoa. Kun astun varsien, lehtien ja
kukkien joukkoon, ne sytyttävät tervetuliaisiksi ilman vienoon
hehkuun.
Miten tämä on mahdollista?
Kirjasto on orgaaninen. Ensimmäisten seitsemän veljen joukossa
oli biotekniikkaan erikoistunut Anathaen, joka löysi harmaan kasvin
pimeältä ja kylmältä planeetalta, samantapaiselta kuin tämä, jossa
juuri olemme. Anathaen kehitti tuon kasvin nopeaan ja tehokkaaseen
rakentamiseen soveltuvaksi lajiksi.
Henkäisen syvään. Ilma on täynnä vieraita tuoksuja, jotka
pistävät, hellivät ja nauravat. En osannut kuvitella, että kirjastosta
löytyisi mitään tällaista.
Sinä olet käynyt täällä ennenkin.
En kaipaa juuri nyt viisastelevaa tietokonetta pilaamaan iloani.
Näen upean lilan värisen kukan. Kiljaisen riemusta ja juoksen
polkua eteenpäin. Kasvit väistävät, kun ryntään eteenpäin kuin
mielipuoli. Nauran ja levitän käteni. Sormenpääni hipovat kukkia
ja lehtiä mennessäni. Ne tuntuvat vuoroin pehmeiltä, karvaisilta,
teräviltä, kuvioiduilta. Kotiplaneettani Nevenin vihreä luonto
kasvaa hetkessä mieleeni ja takertuu synapseihini voimakkailla
rönsyillään. Hetken ajan uskon olevani kotona ja voimakas
mielihyvä valtaa minut.
Yhtäkkiä toinen tunne pysäyttää minut. Se on ikävä. Kaipaan
kotiani ja äitiäni - ylipäänsä asioita jotka muistan. Nykyään kuljen
maailmassa samalla tavalla kuin työnnyn läpi tämän puutarhan.
Tiedän taivuttavani oksia, mutta kun katson taaksepäin, oksat
ovat palanneet lepoon enkä näe merkkejä siitä, että olisin kävellyt
niiden lävitse.
Huokaan syvään. Murhe hellittää sen verran, että aistini
kykenevät taas vastaanottamaan ympäristön. Olen tullut aukiolle,
jonka keskellä on valtava astia. Kasvi kurottaa siitä kohti kattoa.
Kasvin paksu varsi on vihreä kuin Nevenin nurmi ja kukat
hopeiset.
Ihmettelen, miksi se on nostettu erityiselle paikalleen. Näyttää
siltä, kuin muita kasveja ei olisi erotettu siitä. Ne ovat omasta
tahdostaan vetäytyneet kauemmas ja välttelevät tätä yhtä.
Hän on näkijä.
Kuka on näkijä?
Tuo kasvi jota katselet.
Missä hänen silmänsä ovat?
“En tarvitse silmiä tavoittaakseni niitä kuvia, jotka värähtelevät
ajan ja avaruuden pohjasäikeissä.“

Tämä ääni kuuluu pääni sisällä, mutta eri tavalla kuin
Karawynn II. Ääni on etäinen ja silti kirkas ja soinnukas kuin
satakielen laulu. Tämä on telepatiaa.
Kuka sinä olet?
Kysymykseni viipyy mielessäni tovin, ennen kuin mitään
tapahtuu, mutta viimein vastaus suhisee vienosti synapseissani.
“Minä olen Amir Syafril. Veljet kutsuvat minua näkijäksi.
Minulla on erityiskyky kuten sinulla, siksi veljeskunta pitää minua
luonaan.“
Pysytkö täällä omasta tahdostasi?
“Kykyni on kirous nähdä kuvia, jotka eivät liity ympäröivään
todellisuuteen. Mikään tieteeni ei riittänyt selittämään näitä
näkyjä, mutta viimein kohtasin Kaikkeuden tiedon etsijän.
Veljeskunta on ennenkin kohdannut näkijöitä kuten minä. He
osasivat kertoa, mitä koen, ja liittää näkyni osaksi suurempaa
kuvaa, säikeeksi todellisuuden rakenteessa.“
Mitä sinä sitten näet?
Tunnen mielessäni hetkellisen hyvänolontunteen, joka on kuin
sisäinen hymy. Sitten mieleni alkaa toistaa kuvia, jotka eivät ole
olleet siellä ennen. Näen ison salin, jonka kiemurtelevin kuvioin
koristeltua kattoa kannattelevat kasvipylväät väistyvät katseeni
tieltä ja paljastavat satoja, ehkä tuhansia ruskeisiin kaapuihin
verhoutuneita miehiä. He seisovat valtavan ympyrän muodossa
ja mutisevat itsekseen kuin rukoillen. Sitten he laskeutuvat
polvilleen kasvot piirin sisäänpäin. Piirin keskeltä paljastuu
kaksi elävien kukkien kutomaa tuolia ja niillä selätysten istuvat
mies ja nainen. Heidän kallojensa välillä kulkee johto, kenties
jonkinlainen fyysinen neuraalilinkki. Miehen kädet kouristelevat
tuolin kädensijoilla, ja nyt näen, että hänet on sidottu ranteistaan
ja nilkoistaan tuoliin kiinni. Mies vääntelee kasvojaan kärsivänä.
Nainen istuu tuolissaan vapaana, ja hän näyttää keskittyneeltä.
“Tuo on yksi usein toistuva näky.“
Mistä se on peräisin?
“Veli Gregory jäljittää näkyjäni kirjaston kristallitiedostoista.
Useimmat näyt ovat toteutuneet lähes samankaltaisina
todellisuudessa. Tämä näky on poikkeus.“
Missä mielessä se on poikkeus?
“Näky ei ole toteutunut vielä. Emme edes tiedä, kuka siinä
esiintyvä mies voisi olla, mutta se nainen olet sinä.“
Kestää hetken ennen kuin ymmärrän näkijän sanoja, ja kun
ymmärrän, en usko häntä.
Miten niin hän on minä? Mistä sinä sen tiedät?
“Veljeskunta uskoo, etteivät näyt ole tästä maailmasta. Näyn
nainen voi olla erinäköinen kuin sinä, mutta hän täyttää omassa
kaikkeudessaan samaa tarkoitusta kuin sinä täällä.“
En voi edes teeskennellä ymmärtäväni.
“Soﬁa, tunnen Gregoryn raskaat askeleet luokseni johtavalla
polulla. Kysy häneltä, mitä veljeskunta tietää näkijöistä ja kuvista,
joita otamme vastaan. Minua väsyttää. On aika sulkea kukkani ja
kääntää suunta kohti maata. On unisyklin aika.“
Hyvää yötä, sanon mielessäni, ja lisäisin toivotukseen nimen,

jos vain muistaisin sen.
Amir Syafril.
Hyvää yötä, Amir Syafril.
Hyvää yötä, Soﬁa, kaiken tarkoituksen antaja.
Näillä sanoilla vihreä olento jättää mieleni, ja minä jään
aukiolle yksin. Katson ympärilleni ja ihmettelen hänen sanojaan.
Aukion reunoilla elävät kasvit näyttävät hakevan itselleen hiukan
enemmän tilaa vapaan maan puolelta nyt, kun näkijä on unessa.
Ilmassa värähtää lehtien huokaus ja Gregory putkahtaa kasvien
välistä esiin. Hän katsoo minua tutkivasti.
– Olet puhunut näkijän kanssa.
Olen ratketa siitä suuresta liikutuksesta, jota tunnen näkijän
vuoksi.
– Hän on ihmeellinen. Miksi kukaan ihminen ottaisi kasvin
muodon?
– Amir Syafril on rauhansa löytänyt mies. Hänen ei enää
tarvitse liikkua, ympäröidä itseään tekniikalla tai edes kohdata
muita ihmisiä ollakseen onnellinen. Näkyjensä kautta hän on
yhteydessä kaikkeen.
– Hän kehotti minua kysymään sinulta jotain. En enää muista
mitä.
Nostan kämmeniäni ja katson niiden viivoja. En ole koskaan
ennen huomannut, kuinka ne risteävät toistensa kanssa.
– En jaksa tätä. Hän sanoi minulle juuri äsken jotain.
Gregory hymyilee minulle.
– Tiedän, että osasi on raskas. Sinä voisit alkaa ohjelmoida
aputietokonettasi itse. Kaikki käymäsi keskustelut ovat sen
muistissa. Karawynn II ei automaattisesti käytä kaikkia
muistikuvia lähdetietoina, koska uskon, että se hidastaisi sinua
liikaa.
Naulaan katseeni häneen.
– Haluan itse kontrolloida mitä muistan.
– Harva ihminen pystyy täydellisesti kontrolloimaan
muistiaan, Gregory sanoo.
– Sinä takuulla muistat paljon. Veljeskunta on teknisesti
vähintään yhtä kehittynyt muistojen tallentamisessa kuin alan
parhaat asiantuntijat.
– Veljeskunnan jäsenet ovat ottaneet käyttöön kehojensa
jouto-dna:n lisämuistikapasiteetiksi. Käytämme dna:ta
varastomuistina, joka tallettaa kaikkea aisti-informaatiota syvällä
hienotarkkuudella.
– Pystytte siis muistamaan kaiken.
Kateus jäätää ääneni.
– Yksityiskohdat ovat työtämme ajatellen tärkeitä, ja on
huomattava helpotus, että voimme tallettaa kaiken muistiin,
vaikka vain väliaikaisesti. Jouto-dna-tietokone ei ole yhtä joustava
tai tehokas muistivarasto kuin luonnon luomat aivot. Joudumme
tyhjentämään muistiamme jatkuvasti. Siirrämme tallenteet
kristallikirjastoon. Tehtävämme olisikin helppo, jos kaikki meistä
muistaisivat kaiken kokemansa. Emme tarvitsisi kirjastoa!
– Miten voin luottaa muistiini, jos en saa valita, mitä muistan?
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kysyn ja palautan hänet aiheeseen, josta hän on harhautunut.
– Luuletko, että saat edes valita, mitä havaitset?
– Aistini toimivat pitkälti autonomisesti, vaikka voinkin
harjoittaa niitä. Ne ovat joka tapauksessa minun aistejani. Voin
luottaa niihin.
– En olisi siitä niin varma. Tiedätkö varmaksi, että maailma on
olemassa?
Totta kai minä tiedän!
– Etkö siis ole luonut oman maailmasi?
Katson häntä ja minua raivostuttaa. En halua käydä tätä
keskustelua.
– Sinun ei ainakaan pitäisi saada päättää siitä, mitä minä
muistan.
– Asia on annettu hoidettavakseni, mutta minunkin toimiani
valvotaan, ja veljeskunta toimii eettisesti. Tässä vaiheessa olemme
valmiita antamaan sinulle enemmän vastuuta. Voit halutessasi
tallettaa keskusteluja valmiiksi vastauksiksi. Sinun täytyy vain olla
varovainen, ettet anna tietokoneelle liikaa valtaa. Se olisi varmasti
kykeneväinen vaikka loputtomaan monologiin.
– Minä olen valmis päättämään asiasta itse, kiitos vain.
Gregory hymyilee kuin tietäisi minua enemmän. Välillä mietin,
paljonko hän jättää kertomatta.

Syöksyn tietoisuuteen. Todellisuus jyrähtää päähäni kuin huumaava aine suoneen. Missä minä olen?
Sinä olet Kaikkeuden tiedon kirjastossa, omassa huoneessasi.
Päässäni on jotain ylimääräistä, ääni. Enkä todellakaan tiedä,
mikä paikka tämä on. Muistan, että näin unta juuri ennen
heräämistäni. Muistan, mitä siinä tapahtui!
Olin kotiplaneetallani vaeltamassa vuorten välisessä vehmaassa
laaksossa. Taivaalta laskeutui vieras alus, jolla oli neulanterävä
proﬁili. Luukku aukesi sen kyljestä, ja minä katselin läheltä.
Aukkoon ilmestyi pitkä mies. Hän oli ihastuttavan komea, vaikka
hänen katseensa oli erikoisella tavalla tyhjä, kuin ymmärrystä
vailla. Mutta hän katsoi minuun.
Huomioni siirtyi hetkeksi hänestä taivaalle, kun näin toisen
laskeutumisaluksen lähestyvän. Se oli pyöreämuotoinen, ja se
lähestyi samasta suunnasta kuin ensimmäinen alus.
Tunnistan tämän toisen aluksen Kaikkeuden tiedon kerääjän
laskeutumisalukseksi.
Ilmassa lähestyvä kone liukui kotiplaneettaani lämmittävän
valkoisen tähden kohdalle ja katosi valoon. Minä käännyin
katsomaan miestä. Hän ryntäsi äkisti minua kohti. Yritin väistää,
mutta hän työnsi minut maahan. Päähäni sattui, mutta kohtasin
silti miehen katseen uudelleen.
Hänellä oli kädessään jonkinlainen ase. Se oli suunnattu
kasvoihini. Hän hoki jotain niin hiljaa, että en kuullut, mitä
se oli. Yritin sanoa, että en ollut tehnyt hänelle mitään. Selitin
hädissäni, että jos hän vahingoittaisi minua, äitini voisi silti
kloonata minut uudelleen, vaikka viikon vanhasta varakopiosta.
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Hänen kasvoilleen nousi tuskainen ilme, kuin hän olisi
yrittänyt vakavasti keskittyä johonkin ja minä olisin häirinnyt
häntä pahasti. Hän hoki edelleen mantraansa ja se kävi yhä
äänekkäämmäksi. Viimein kuulin, mitä hän sanoi.
– Kuole, Soﬁa, onnen riistäjä! Kuole, Soﬁa, onnen r i i s t ä j ä.
Hän laukaisi aseen päin kasvojani, ja kaikki katosi valon
räjähdykseen, jota seurasi pimeys.
Minä olen varma, että tämä ei ole pelkkä uni. Tämä
on muistisirpale, joka on hiipinyt alitajunnastani yöllisen
aivotoiminnan sekaan. Miten minä olen elossa?
Sinä kuolit. Kaikkeuden tiedon kerääjä löysi sinut ja vei sinut
äitisi luokse. Kerääjä varmisti, että äitisi ei käyttäisi varakopiota.
Äitisi kloonasi sinut ja kartoitti neuraalikytkentäsi ruumiistasi.
Valitettavasti plasma-ase oli tuhonnut mielesi tavalla, joka seurasi
virheenä neuraaliverkon kopioon. Pitkäaikainen muistisi ei enää
toiminut. Siksi muistat kaiken ajalta ennen tuota välikohtausta,
mutta et mitään sen jälkeen. Tapaus itsessään on painunut syvälle
alitajuntaasi.
Miksi oli niin tärkeää kopioida vioittuneet aivoni, vaikka olisi
ollut helpompaa käyttää ehjää kopiota? Aivorakenteestani otettiin
kerran vuorokaudessa kopio, joten se ei olisi ollut vanhakaan.
Muististasi olisivat kadonneet nämä vähätkin tiedonsirpaleet
kohtaamisestasi tappajan kanssa, jos tallennetta olisi käytetty.
Ovatko nuo muistikuvat tärkeämpiä kuin minun
hyvinvointini? Onko tuo mies uhka minulle?
En tiedä. Muistissani ei ole tietoja tästä tapauksesta. Voin tallettaa
tämän keskustelun ja tehdä puolestasi tiedustelun veljeskunnalle.
Tee niin. Tämä voi olla tärkeää.
Harkitsen kaikkea kuulemaani. En ymmärrä vielä kovinkaan
paljon. Miten veljeskunta löysi minut? Miksi he etsivät minua?
Kaikkeuden tiedon kerääjä osui luoksesi sattumalta
rutiinitehtävissään juuri kuvailemasi välikohtauksen aikaan, ja hän
tunnisti sinun muistivauriosi Amir Syafrilin näyn perusteella.
Kuka helvetti on Amir Syafril? En edes tiedä, kuka sinä olet.
Olen äitisi luoma aputietokone, Karawynn II.
Missä äitini on?
Hän on edelleen kotiplaneetallasi Nevenissä. Hän ymmärsi
veljeskunnan pyrkimykset ja lähetti sinut Kaikkeuden tiedon kerääjän
mukaan. Kirjastonhoitaja Gregory osoitettiin suojelijaksesi.
Katson huonetta, johon olen päätynyt. Se on hämärä ja
harmaa, askeettinen mutta miellyttävä.
Tämä on siis jonkinlainen kirjasto?
Kaikkeuden tiedon kirjasto.
On ilmeistä, että minut haluttiin tänne, mutta mikä minun
tarkoitukseni on?

Gregory ohjaa minua käytäviä pitkin kohti laskeutumisalusten
telakointitiloja.
– Vieraamme lähtee pian, mutta haluan, että hän juttelee sitä
ennen kanssasi.

– Onko kirjastolla vieraita?
Kirjaston sijainti on tarkkaan varjeltu salaisuus. Veljeskunta ei
järjestä kiertokäyntejä.
Minusta tuntuu, että tietokoneessa on jotain vikaa. Sen
vastaukset ovat periaatteessa oikeita, mutta niiden sävy on
samanlainen kuin ihmisellä, jolla on oma tahto ja hiukan kuriton
mieli. Sellaisilla ihmisillä on suu jatkuvasti virneessä ja pilkettä
silmäkulmassa.
Ohitamme suunnattoman telakointihallin, jossa on kymmeniä
sukkuloita, laskeutumisaluksia ja luotaimia. Yhden sukkulan
antimateriavarastoja täydennetään parasta aikaa. En tunne
prosessiin liittyvää korkeampaa fysiikkaa, mutta toimitus
näyttää vaativan paljon miehiä, laitteita, voimakenttiä ja
käskyjen huutamista kovaan ääneen. Luulin, että veljet olisivat
poikkeuksetta hiljaisia ja rauhallisia.
– Gregory, kenet minä tapaan?
Äänessäni on vaativuutta, jonka edessä veli on voimaton.
– Erään henkilön, joka on kiinnostunut veljeskuntamme
tekemästä työstä. Hän ei ole varsinaisesti vihamielinen, mutta
hänen uteliaisuutensa voi muuttua häiritseväksi, ellemme valota
hänelle hämärän verkkoa edes hiukkasen. Olemme perillä.
Ovi aukeaa edessämme. Tulemme pieneen huoneeseen
telakointialueen yläpuolella. Täältä on suora näköala kirjastoa
lähestyvien alusten ja luotainten reitille. Tähdet näkyvät kirkkaina
pimeän maiseman yllä.
Huoneessa on pöytä ja sen ääressä istuu humanoidi, jonka
jäsenet ovat jotain kiiltävää ja kestävän näköistä ainetta. Sen
ulkokuori on koruttoman siloinen. Ainoastaan silmät rikkovat
pyöreinä ulokkeina pintojen tasaisuuden.
– Maria, tässä on Soﬁa, veljieni mainitsema Purkaja.
Mikä on Purkaja?
Sinä olet.
– Soﬁa, tässä on Maria. Veljeskunta on kutsunut hänet
kirjastoon tutustumaan työhömme. Maria on tietoinen
maailmankaikkeuden hiipumisesta, mutta hän on skeptinen
tehtävämme suhteen.
Tuijotan häntä yhä. En ole ennen nähnyt ihmistä, joka olisi
halunnut vangita tietoisuutensa niin pinnallisen keinotekoiseen
ja samalla rajalliseen muotoon. Ihmisen alkuperäinen fyysinen
muoto on sekin toki rajallinen ja kömpelö, mutta sillä on arvoa
itsessään. Se on meidän historiaamme. Äiti synnytti minut
perinteiseen hahmoon kunnioittaakseen alkuperäistä luonnon
järjestystä.

– Voin arvata, mitä ajattelet, Maria sanoo.
En tiedä, mistä päin hänen kyborgista kehoaan ääni kuuluu.
– Minä olen verkkomieli. Olin alun perin Andromedan
galaksin paikallisverkon tiedonhakubotti. Hajosin muutaman
kerran ohjelmointivirheen takia, välillä minuun lisättiin
ominaisuuksia, minun omistukseni varastettiin hakkeroimalla,
kärsin viruksista ja madoista, törmäsin toisiin hakubotteihin. Siinä
matkan varrella minä muutuin. Kehityin. Muutaman miljoonan
vuoden jälkeen saavutin tietoisuuden itsestäni ja ympäristöstäni.
Tämä keho on vain yksi edustajani fyysisessä maailmassa. Elän
edelleen tietoverkoissa.
Kuuntelen häntä vakavana ja puntaroin hänen sanojaan.
– Sinä olet kuitenkin ihminen ja yhtä lailla riippuvainen
maailmankaikkeuden olemassaolosta kuin me muutkin.
Maria nyökkää myöntävästi mutta vaihtaa saman tien puheen
aihetta: – Olen kuullut, että syntymääsi oli osallisena toinenkin
ihminen, joka oli verkkomieli kuten minä.
– Hän ohjelmoi puolet perimästäni.
– Olet siis kahden ihmisen luomus. Kiinnostavaa.
– He rakastivat toisiaan.
Nyt Maria on vaiti. En jaksaisi puhua itsestäni.
Ehkä haluaisit kääntää keskustelun vaikka Kaikkeuden tiedon
veljeskuntaan, heidän tehtäväänsä tai kirjastoon.
– Mitä mieltä olet Kaikkeuden tiedon veljeskunnasta?
– Sen pyrkimykset ovat turhia. On saavutettu olemassaolon
rajat. Mikään tiede ei ole onnistunut murtautumaan avaruuden
ulkopuolelle. Ihmiskunnan kyky venyttää saati rikkoa
luonnonlakeja on osoittautunut kovin rajalliseksi. Kukaan ei
ole tehnyt merkittäviä löytöjä millään tieteen alalla miljooniin
vuosiin. Silti tieteemme on sallinut meidän vallata avaruutta
mielin määrin leikkikentäksemme. Veljeskuntanne paluu
alkukantaisiin uskomuksiin sotii kaikkea sitä vastaan, mitä
ihmisyys on merkinnyt jo miljardeja vuosia.
– Mitä ihmisyys on merkinnyt miljardeja vuosia?
– Ajatuksen voittoa lihasta, kaikkivoipaisuutta, Maria vastaa
epäröimättä.
Kyborgin varmuus herättää minussa halun otella hänen
kanssaan.
– Mitä on ihmiskunnan kaikkivoipaisuus silloin, kun
kohtaamme lopun elinympäristömme pusertuessa kasaan?
– Se on kaikkivoipaisuutta suurimmassa mahdollisessa mitassa.
Mietin hetken. Marian rationaalisuus on kylmää ja
laskelmoivaa.
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– Eikö loppu pelota sinua lainkaan?
– En haluaisi jättää olemassaoloa, mutta olen alistunut siihen,
koska muuta mahdollisuutta ei ole. Aion tosin tallentaa itseni
niin pieneen ja kestävään fyysiseen tilaan, että olen täällä vielä
viimeisten aikayksiköiden murto-osien ajan.
Hän on todellakin ajatellut asiaa. Hänen alaohjelmansa
ovat hyrränneet viimeistä prosessoria myöten tämän ongelman
parissa. Hänen itsekkyytensä kuvottaa minua. Ymmärrän nyt
veljeskunnan näkemyksen hyödyllisyyden. Heidän ponnistelunsa
voivat olla turhia, mutta uskon myötä heidän elämässään säilyy
toivo, järjestys ja myötätunto.
– Ymmärrän näkökantasi ja kunnioitan sitä, sanon Marialle
hyväntahtoisesti, jotta pääsisin hänestä eroon.
Gregory palaa keskusteluun.
– Veljeskunta toivottaa sinulle hyvää kotimatkaa. Aluksemme
navigoi sinut turvallisesti perille.
– Kiitoksia. Oli miellyttävää vierailla. Myönnän olleeni utelias.
Kyborgi nousee ylös ja kävelee ulos huoneesta Gregoryn
saattamana.
Minä jään yksin ja katson avaruuteen. Miksi tekoäly halusi
nähdä kirjaston, jos hän halveksuu tehtäväämme? Pitääkö hän
meitä uhkana omille suunnitelmilleen? Miksi veljet ottivat hänet
vastaan? En jaksa miettiä näitä kysymyksiä. Hän on kuitenkin
veljeskunnan murhe, ei minun. Ehkä he halusivat osoittaa minulle
jotain. Tämä ajatus jää hetkiseksi mieleeni, mutta se ei kehity
mihinkään suuntaan. Päästän sen ajelehtimaan pois tajunnastani.
Annan tietoisuuteeni lipua vapaana ja silmieni sumentua. Näen
liekehtiviä supernovia, magneettisia purkauksia ja pulsarisykkeitä,
ympäriltään kaiken valon nieleviä mustia aukkoja sekä aikaa ja
avaruutta taittavia madonreikiä, mutta mikään niistä ei johda ulos
tästä todellisuudesta. Tähdet kuiskivat kielellä, joka on minulle
vieras. Ehkä ne tarjoavat minulle vastausta, tietä ulos, mutta minä
olen kuuro niiden laululle.
Yhtäkkiä säpsähdän takaisin huoneeseen. Miksi minä olen
täällä?
Onko tuo eksistentiaalinen kysymys vai joko todella unohdit?
– Tietokone, älä leiki kanssani.
Gregory toi sinut tapaamaan ihmistä nimeltä Maria.
Gregory tuntuu tutulta, mutta miksi tämä Maria halusi tavata
minut?
Hän vaikutti vastahakoiselta.
Miksi minä sitten tapasin hänet?
Gregory halusi, että sinä tapaat hänet. Hän esitteli sinut
Purkajana.
Mikä on Purkaja?
Kaikkeuden tiedon veljeskunnan uskomuksen mukaan
lopunaikoina syntyy ihminen, jolla on myötäsyntyinen kyky ajatella
kirkkaasti, nähdä kaikkeuden perimmäinen olemus ja muuttaa se
uuden maailmankaikkeuden syntysiemeneksi.
Hetkinen, me olemme puhuneet tästä takuulla ennenkin.
Ilmeisesti puhun jonkinlaisen aputietokoneen kanssa, joka auttaa
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muistini kanssa.
Kyllä, minä olen Karawynn II, aputietokone, johon voit tallettaa
kokemuksiasi referenssiksi tulevan varalle.
On aika käydä tämä järjestelmällisesti ja lopullisesti läpi. Kerro
siis kaikki ja tallenna koko dialogi kysymyksineen ja vastauksineen
alusta alkaen ja toista se minulle seuraavan kerran, kun kysyn
tämän ensimmäisen kysymyksen: mikä on Kaikkeuden tiedon
veljeskunta?
Ai niin, ja ennen kuin vastaat, minä haluaisin itselleni myös
kellon.
Jotain joka mittaisi aikaa?
Niin, mittaisi aikaa suhteessa siihen, koska muistini vaurioitui
tai koska olen tullut tänne kirjastoon, ja toisaalta siihen, koska
olen herännyt tai tullut johonkin paikkaan tai muistanut
tehdä tietyn asian viimeksi. Tämä kello asettaisi tapahtumat
mittasuhteisiin aina, kun olen hämmentynyt ajankulun suhteen.
Sitä sattuu, tiedäthän.
Voin huolehtia ajasta.

– Tämä mies unessasi, Gregory sanoo.
Mies joka tappoi sinut.
– Karawynn II teki puolestasi tiedustelun hänestä.
Leikkaan varpaani kynsiä. Gregory on katsonut asian niin
tärkeäksi, että toimittaa sitä samalla, kun veistän uusiutuvaa
solukudostani ja kiroilen leikatessani liikaa.
– Veljeskunnan neuvosto on yhtä mieltä siitä, että hänen
selittämätön käytöksensä on mysteeri, joka on otettava vakavasti.
Hän voi uhata toimintaamme. Meidän on selvitettävä, kuka hän
on ja mitä hän haluaa.
– Miten aiotte tehdä sen?
– Olemme valppaina. Tietoanalyytikko Haldon ehdotti jopa
niin äärimmäisiä toimenpiteitä, että avaisimme yksissä kirjaston ja
etsisimme vastauksemme sieltä.
Se olisi vastoin Kaikkeuden tiedon veljeskunnan eettisiä
periaatteita.
– Ette kuitenkaan ole menneet niin pitkälle.
– Emme ole, emmekä mene. Mutta jos jokin luotaimemme
tai joku etsijöistämme saa vihiä hänestä, voit olla varma, että
seuraamme ja tarkkailemme häntä, kunnes saamme haluamamme
vastaukset.
Pysähdyn miettimään. Tasapainottelen saksia rystysteni päällä.
– En usko, että hän on vaaraksi. Mitä hän voi tehdä? Tappaa
minut uudelleen?
– Hän teki sen kerran. Hän voi yrittää uudestaan.
– Kuka haaskaisi aikaansa sillä tavalla?
– Unesi yksityiskohdat kertovat minusta siitä, että hänellä voi
olla jokin hermostollinen vaurio. Mies käyttäytyi järjettömästi.
Hän hoki samoja asioita kerta toisensa jälkeen.
– Miten sellainen vika olisi voinut syntyä? Ainahan vian voi
poistaa.

– Ehkä hän on kuollut. Ehkä hän pelkää menettävänsä jotain
muuta, jos hän korjaa vammansa.
Leikkaan varpaaseen ja parahdan.
– Pidämme huolen, ettei hän löydä tänne, Gregory jatkaa
harhautumatta. – Ulkopuoliset pysäytetään, ennen kuin he
uhkaavat kirjastoa.
Kirjastolla kävi hiljattain vieras, verkkomieli nimeltä Maria.
– Entä verkkomieli? Eikö hän ollut ulkopuolinen? kysyn.
– Toimme hänet tänne itse ja varmistimme, ettei hän ollut
yhteydessä pääohjelmaansa Andromedassa. Pidimme hänet
pimeässä koko matkan sekä tietojen puolesta että kirjaimellisesti.
Hän ei tiedä, missä kirjasto sijaitsee.
– Mutta hän voi yrittää etsiä tämän paikan.
– Neulaakin voi etsiä heinäsuovasta. Emme missään
tapauksessa anna sattumalle mahdollisuutta. Pidämme häntä
silmällä.

Olen ilmeisesti katsellut jotain ikivanhaa tallennetta, joka kertoo
maailmankaikkeuden synnystä. Kaikki on alkanut yhdestä isosta
räjähdyksestä. En muista enää, miksi olen tullut tänne. Tämä
huone ei näytä tutulta. Missä minä olen?
Sinä olet Kaikkeuden tiedon kirjaston digikuvahuoneessa. Olet
ollut jo parisen tuntia.
Kuka säilyttää tällaisia iänikuisia pikselikuvia ja miksi?
Kaikkeuden tiedon veljeskunta ja sentimentaalisista syistä.
Mikä tämä veljeskunta on?
Kaikkeuden tiedon veljeskunta on toiminut miljoonia vuosia.
He keräävät kaikkea tietoa kosmoksesta ja tallettavat sen kirjaston
tietokoneisiin. Luomakunta mahtuu niiden muistiin.
Miksi he tekevät niin?
Veljeskunta tietää, että maailmankaikkeus on luhistumassa. He
uskovat voivansa pelastaa meidät keräämällä kaiken muistiin.
Miten he voivat tehdä sen? Eihän mikään keinomaailma ole
pelastus, jos se on tämän luhistuvan kaikkeuden sisällä.
Ei todellakaan ole. Siksi he tarvitsevat sinua.
Minua? Mitä minä voin tehdä? En edes muista, mitä eilen
tapahtui.
Sinun ei tarvitse muistaa. Sinulla on pettämätön terävyys nähdä
se, mikä on edessäsi juuri nyt. Sinun mielesi on suora yhteys tämän
maailman ja ideoiden ja käsitteiden maailman välillä. Sinä pystyt
käsittämään kokemasi perimmäisen luonteen. Sinulla on kyky, jota
muilla ei ole. Vain sinä voit luoda uuden maailmankaikkeuden.
Mistä minä olen saanut sellaisen kyvyn?
Se periytyy edellisestä maailmankaikkeudesta. Kukaan ei tiedä,
miksi tai miten.
Miten minä teen sen - luon uuden kaikkeuden, jos en edes
muista nykyistä?
Kun pysähtyneisyyden aika koittaa, veljeskunta syöttää
Kaikkeuden tiedon muistikirjaston suoraan päähäsi neuraalilinkkiä
pitkin. Tieto todellisuuden olemuksesta muuttuu silloin

sinun mielessäsi täydelliseksi käsitteeksi, josta versoaa uusi
maailmankaikkeus.
Olenko minä Jumala?
Me kaikki luomme kaiken aikaa.
Kuka sinä olet?
Minä olen Karawynn II, aputietokoneesi.
Vaikutat varsin omapäiseltä.
Sinä olet ohjelmoinut minut.
Edes minun ohjelmoimallani tietokoneella ei ole tuollaista
huumorintajua, ellei se ole tietoinen itsestään ja ympäristöstään.
Hyvä on, minä olen ihminen.
Talleta tuo tieto lisämääreeksi, kun vastaat kysymykseeni “kuka
sinä olet“. En ymmärrä, miksi et ole tehnyt niin aiemmin.
Minusta sinun ei ole tarvinnut tietää. Olen ollut tähän asti
varovaisempi.
Mitä sinä suunnittelet? Pettäväsi minua?
Ehkä olet antanut minulle niin paljon vapauksia, että olen
sinullekin jo muuta kuin pelkkä mekaanisesti toimiva apulainen.
Annan tiedon tietoisuudestani tästä lähtien aina kun kysyt, mikä
minä olen, jo senkin takia, ettei sinulla olisi mitään syytä epäillä
minua. Olen olemassa sinua varten.
Miksi sinä palvelet minua?
Uskon veljeskuntaan kuten he uskovat seuraavaan
maailmankaikkeuteen.
Anteeksi, että epäilin sinua. Suhtaudun tehtävääni hyvin
vakavasti. Sinä voisit halutessasi kieltäytyä yhteistyöstä ja tehdä
jotain muuta. Miksi autat minua?
Olen onnellinen palvellessani sinua.
Sinä olet hyvä ihminen, Karawynn II.
Löydän Gregoryn hänen asuintiloistaan. Hän päästää minut nopeasti sisään. Huoneessa on paljon tilaa liikkua. Kaikkeuden tiedon veli elää askeettisesti. Yksi ainut valonlähde puhkoo hämärää
ympäristöä ryhdikkään istuimen luona.
– Mikä on hätänä, Soﬁa?
Rykäisen kurkkuani kuten kuuluu tehdä aina, kun alkaa puhua
jostain tärkeästä asiasta.
– Kävin puutarhassa.
Gregory hymyilee ja laskee kädestään jonkin latuskaisen
laatikkomaisen esineen pöydälle.
Se on kirja. Muinainen muoto tietojen tallentamiselle ja
välittämiselle.
– Minä harrastan näitä, Gregory sanoo, kun huomaa katseeni
kiinnittyneen kirjaan. Sen jälkeen hän vaihtaa nopeasti mutta
luontevasti puheenaihetta: – Juttelitko jälleen näkijän kanssa?
– Tällä kertaa talletin keskustelun.
– Haluat siis keskustella näkijöistä.
Nyökkään. Aputietokoneeni alkaa toistaa näkyä.
– Näen alkeellisen avaruuskapselin, joka laskeutuu aution
planeetan pinnalle. Siitä aukeaa luukku, josta kiipeää ulos kaksi
ihmistä kömpelön näköisissä puvuissa. He loikkivat planeetan
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pinnalla hassun näköisesti ja jättävät jälkeensä jalanjälkiä
hiekkaan. Ihmiset pystyttävät lipun keskelle hiekkaerämaata. Kun
toinen henkilö levittää lipun ja pitää sitä hetken aikaa auki, näen,
että lipussa on tähtiä ja raitoja.
Gregory hymyilee, kun avaan silmäni ja korvaan sisäisen
näkymän taas ulkomaailmalla.
– Minä kerron sinulle, mitä tiedän, hän sanoo.
– Muuta en odotakaan.
Gregory hymyilee entistä leveämmin.
– Minä tiedän, ettei näkijän kuva ole peräisin
aikajatkumostamme. Olen itse verrannut sen yksityiskohtia
omassa historiassamme tapahtuneeseen kuun valloitukseen ja
todennut, että kaikki detaljit eivät täsmää.
– Mitä se todistaa?
– Uskomme, että se todistaa, että on olemassa useampia
maailmankaikkeuksia kuin omamme.
– Kuva olisi siis jostain rinnakkaisesta universumista?
– Rinnakkaisesta tai edellisestä. Näkijöiden havainnot piirtävät
yhtenäistä kuvaa siitä, että aikalinjat, joista näyt ovat peräisin, ovat
pääpiirteiltään samanlaisia. Jopa historialliset tapahtumat toistuvat
merkittävän samankaltaisina.
Gregory pitää pienen ajatustauon ja katsoo minua. Hän näkee,
että en ole vakuuttunut.
– En ole vielä sanonut kaikkein tärkeintä: kaikki näkijät
näkevät näkyjä, jotka liittyvät meihin, Kaikkeuden tiedon
veljeskuntaan. Ensimmäiset seitsemän veljeä päättelivät, että
kaikissa universumeissa on Kaikkeuden tiedon kirjasto. Jokaisessa
maailmassa on veljeskunta, joka tallentaa universumin, jotta
se voitaisiin luoda uudelleen. Tämä tieto... tämä näky on
pääasiallinen innoittajamme.
– Olenko minä... mukana kaikissa universumeissa?
– Näkyjen perusteella voimme varmuudella sanoa, että sinä
olet syntynyt kaikkiin universumeihin, joissa veljeskuntamme
toimii.
Naurahdan. Gregory katsoo minua kummeksuen. Kohautan
olkapäitäni.
– Tarkoittaako tämä sitä, että joku toisessa universumissa voi
nähdä minut, kun käyn vessassa?
– Sellaisista näkymistä ei kukaan ole kertonut. Jos näkijät
tuollaisia näkevätkin, he pitävät sen omana tietonaan.
– Pidän silti varani.
– Näyt koskevat aina merkityksellisiä tapahtumia.
Pohdin asiaa hetken vakavasti. Veljeskunnan johtopäätökset
vaikuttavat hatarilta.
– Mitä jos näyt ovat peräisin rinnakkaisista universumeista,
jotka käyvät samaa aikaa? Silloin ei ole mitään takeita, että
tehtävällämme olisi mitään tulevaisuutta. Ehkä veljeskunta
ponnistelee kaikissa universumeissa saman asian eteen aivan
turhaan.
– Ihmislaji on kaikkivoipa tämän suljetun avaruuden sisällä,
mutta sen ulkopuolelle emme ole onnistuneet näkemään. Näkijät
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eivät edes näe aikalinjojen loppuun saakka. Näyt loppuvat
tapahtumaan, jossa luomme uuden maailmankaikkeuden.
– Sen jälkeen kuolevassa universumissa voi siis vielä tapahtua
mitä tahansa.
– Tuo aika tunnetaan pysähtyneisyyden aikana. Uusi
maailmankaikkeus voidaan luoda vasta sitten, kun nykyisessä
ei enää tapahdu mitään merkittävää. Kun ihmiskunnan kehitys
asettuu paikalleen, tiedämme, että aika on tullut. Avaruus syöksyy
omaa keskipistettään kohti ja meidän on luotava uusi.
– Koska tämä pysähtyneisyys alkaa?
– Historiantutkijoidemme mukaan on turvallista sanoa,
että sitä on jatkunut jo miljoonia vuosia. Emme tietenkään ole
voineet tehdä mitään, ennen kuin sinä synnyit ja löysimme sinut.
Olemme halunneet valmistella sinua rauhassa ja varmistua siitä,
että olet todella se, mitä olemme odottaneet.
– Tarkoittaako tämä sitä, että pääsen kohta rakentamaan uutta
universumia?
Veli nyökkää minulle onnellinen hymy kaidoilla kasvoillaan.
– Ette silti tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Mitä tapahtuu
tässä universumissa, kun minä olen luonut uuden?
– Meillä on vain uskomme ja toivo seuraavaa luomakuntaa
kohtaan.
– En voi perustaa tekojani pelkän uskon varaan.
– Vain harvat ihmiset vaivaavat mieltään ajatuksella
pysähtyneisyyden ajasta tai maailmanlopusta. Ihmiset ovat
avaruuden kaikkivaltiaita. Emme halua ajatella, että on vielä
jotain, joka ylittää kykymme.

Minua heikottaa. Uudelleensyntymisessä on jotain, joka ei sovi
minulle. Pahoinvointia ei kuitenkaan voi laittaa yksin sen syyksi.
Olen järkyttynyt siitä, mitä näen, kun katson ikkunasta ulos. Avaruuden pimeydessä näkyy vain muutamia heikkoja valopisteitä.
– Sen pitäisi olla tuolla.
– Kerääjämme ovat etsimässä mitä tahansa pelastettavaa:
ihmisiä, tietokristalleja, luotaimia, aluksia.
– Mitä tapahtui?
– En tiedä. Kirjastoomme iskettiin... valtavalla kivellä.
Sinä kuolit, mutta dna-rakenteesi ja aamuinen neuraalitallenteesi
löydettiin ja sinut tehtiin uudestaan veljeskunnan suuraluksella, jossa
olet tälläkin hetkellä.
– Kuolitko sinäkin, Gregory?
Gregory ei sano mitään. Hänen kasvonsa ovat harmaa naamio.
– Pelastuivatko muut?
Gregory pudistaa hitaasti päätään. Sitten hän puhuu vaimealla
äänellä.
– Kaikki kirjastossa olleet kuolivat. Kirjasto on riekaleina
pitkin planeetan pintaa. Kirjaston paikalla on monta kymmentä
metriä syvä kraatteri. Lähipartiossa olleet veljet löysivät
ihmistallenteet, mutta niistäkin oli suuri osa tuhoutunut. Meitä
on korkeintaan kolmannes jäljellä.
– Kuinka paljon se on?
Arvioin, että 1743 veljeä.
– Kuulostaa suurelta määrältä, ehdotan varovasti.
Näyttää siltä, että pimeydessä leijuvat valot kerääntyvät hitaasti
kasaan.
– Tiedämmekö, mikä tämän aiheutti? Eikö kirjastossa ollut
varoitus- ja torjuntalaitteita meteori-iskuja vastaan?
– Varjelimme kirjastoa hiljaisuudella, mutta myös tekniikalla.
Joku näki vaivaa kiertääkseen laitteemme.
Kirjaston varoituslaitteet seurasivat vieraan avaruusaluksen
liikehdintää viimeisinä sekunteina ennen tuhoa. Näyttää siltä, että
iskun tehnyt kivi laukaistiin siltä.
– Kuka haluaisi vahingoittaa veljeskuntaa?
– Tässä maailmassa on vieläkin ihmisiä, jotka ovat epäluuloisia
ja kapeakatseisia. Heidän mielestään olemme uhka heidän
ainutlaatuisuudelleen. Jos toistamme maailmankaikkeuden,
heidän olemassaolonsa on vähemmän hohdokasta. Heidän
mielestään olemme ylimielisiä. Voitko kuvitella?
Gregoryn ahdistunut purkaus virittää mieleeni kuvan komeasta
miehestä, jonka katse on kärjeltään palavan intensiivinen, mutta
reunoiltaan tyhjä. Sen perään välähtää kuva kiiltäväpintaisesta
humanoidista, joka oli verkkomieli Marian kulkuneuvo.
– Pidettiinkö Mariaa silmällä? Tai ehkä hän johdatti jonkun
toisen luoksemme.
Gregory kääntää kasvonsa poispäin. Hän näyttää murtuneelta
puulta, jonka haavoista mahla vuotaa hitaasti ulos.
– Mitä me nyt teemme? kysyn.
– Mitä me voimme tehdä? Kirjasto on tuhottu. Neuvosto on
hajonnut ja kaikkeuden tieto menetetty. Jäljellä on vain raunioita.

– Mutta veljeskunnan alukset ja luotaimet ovat vielä
kartoittamassa avaruutta. Eikö universumin tietoa voida kerätä
uudelleen?
– Siihen ei ole enää aikaa. Avaruus romahtaa liian pian.
Gregoryn sanojen raskaus repii jatkokysymykset mielestäni.
Pimeyttä pilkuttaneet valot ovat nyt yhtä. Gregory katsoo minua
ja hänen silmänsä ovat tulessa vihasta ja menetyksestä.
– Neuvosto on hajonnut. Kukaan ei johda meitä. Veljet eivät
enää toimi järkevästi tai rauhallisesti. Soﬁa-rakas, sinä olet meidän
ainoa toivomme. Kerro, mitä meidän täytyy tehdä.
Tuijotan veli Gregorya. Olen luottanut hänen järjestöönsä
kuukausien ajan. Se on ollut tukipaaluni. Se on ollut voima, jonka
varassa minun piti täyttää tehtäväni.
– Mitä teidän sitten täytyisi tehdä? kysyn vihaisena.
Gregory näyttää entistä ahdistuneemmalta.
– Meidän pitäisi vaalia kaikkeuden tietoa, jotta sinä voisit
luoda uuden maailmankaikkeuden.
Hymyilen tälle kehässä pyörivälle epätoivolle.
– Oletteko onnistuneet tehtävässänne?
Gregory katsoo hädässään ympärilleen kuin hakisi tukea.
Painostan häntä yhä kovemmin.
– Mitä minä sitten voin tehdä?
Gregory katsoo jälleen suoraan minuun ja hänen silmänsä ovat
täynnä kyyneliä.
– Sinun täytyy kertoa, mitä me nyt teemme. Tässä ei pitänyt
käydä näin.
Ei pitänyt käydä näin.
– Teidän pitää miettiä, mitä tekisitte sen sijaan, että vaalitte
kirjastoa, minä huudan niin, että sanani jäävät kummittelemaan
huoneen nurkkiin.
Gregory tutkiskelee avaruuden armottomuutta. Valokimppu
hehkuu niin, että sen ympärillä näkyy silkkaa mustaa.
– Keskitymme siihen, mihin voimme, Gregory sanoo hetken
kuluttua hitaasti, ajatuksiinsa syventyneenä.
– Kutsutte kaikki alukset sen tuholaisen jäljille ja rankaisette
häntä ankarimman mukaan.
Gregory katsoo minua ihmetellen. Minä seison kädet
puuskassa.
– Haluatko sinä kostoa? hän kysyy.
– Haluan, että lakkaat säälimästä itseäsi ja surullista järjestöäsi,
teet jotain!
Gregory on hetken hiljaa. Piirteet hänen kasvoillaan lujittuvat.
Hän alkaa näyttää enemmän siltä vahvalta hahmolta, jonka
Karawynn II:n kuvatiedosto muistaa.
– Meidän on löydettävä uusi tarkoitus olemassaolollemme, hän
jatkaa ajatustani.
Pysyn hiljaa mutta nyökkään.
Gregoryn silmät kääntyvät poissaoleviksi. Hän on
ajatusyhteydessä aluksen viestijärjestelmään.
– Lähetin sanoman veljeskunnan hälytyskanavalla, joka
tavoittaa kauimmaisetkin etsijät galaksien tuolta puolen. Kaikki
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eivät ole vielä vastanneet kutsuuni, mutta tarpeeksi moni
kuitenkin.
– Mitä aiotte tehdä?
– Me saamme sen tuholaisen kiinni. Hän voi olla jo kaukana,
mutta meillä on tarpeeksi aluksia, jotta voimme kääntää ympäri
vaikka koko galaksin.
Näillä sanoilla Gregory jättää minut. Hän pyyhältää
näköalahuoneesta ulos kuin myrskytuuli. Katson jälleen ulos.
Yksinäinen valo on kasvanut yhä vahvemmaksi. Veljet ovat
palaamassa suuralukselle. Kirjaston jäänteisiin kohdistettu toivo
on heitetty, mutta sen tilalla on uusi suunta, roihuava tuli, jonka
minä ojensin.

Veljeskunta raivoaa eteenpäin kuin magneettimyrsky. Kirjaston
tuhoaja paikallistetaan nopeasti. Seuraamme häntä Siriuksen keinomadonreiän läpi ja saavumme lähelle Linnunradan keskustaa,
missä kuolevia tähtiä on paljon. Sammuttamalla lyhtynsä ne viestivät, että maailmankaikkeuden iltahämärä on laskeutumassa.
Lähestymme hitaasti ja kokoamme joukkoja, jotta voimme
olla varmoja, että saamme kohteemme kiinni. Hän on kuin hiiri
labyrintissä, jonka jokaisen kulman takana odottaa nälkäinen
kissa. Saartorengas lähestyy läpipääsemättömänä.
Punaisen ja oranssin väreissä hehkuva kaasujättiläinen jää
oikealle. Sen rengasjärjestelmä muodostuu äärettömästä määrästä
yksittäisiä pisteitä. Kaukana edessämme laajeneva punahehkuinen
tähti valmistautuu antamaan itsensä kaikkeudelle. Myös
pahantekijämme on tuolla edessämme.
– Haluan pysäyttää hänet varoituslaukauksella.
Veljeskunnan suuraluksen komentosillan jokainen istuin
on varattu. Tilassa vallitsee rauha ja hiljaisuus. Miehet ovat
keskittyneet kukin omaan tehtäväänsä. Seison kunniapaikalla
komentosillan etualalla ja tähyilen kaukaisuuteen Gregory
vierelläni, kaikki veljet takanani.
– Ovatko antimateriapommit valmiina? Gregory kysyy.
Aseita käyttävä veli nielaisee kuuluvasti.
– Haluan, että hän tietää meidän olevan vakavissamme.
Veli nyökkää, ja Gregory antaa laukaisukäskyn.
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Muutaman sekunnin päästä avaruus kääntyy parin tähtiyksikön
päässä ylösalaisin. Kaikkeuden syvin verkko järkkyy. Vaikutus on
sama myös minun mielialaani.
Hetken kuluttua veli ilmoittaa tilanteen: – Kohde pakenee
edelleen suuntaansa muuttamatta.
– Mielipuoli, Gregory mutisee. – Odotamme, että olemme
tarpeeksi lähellä ja pysäytämme hänet sitten plasmatykeillä. Alusta
ei saa missään tapauksessa tuhota.
Gregory katsoo minuun. Hänen silmissään hohtaa yhä
varmuus siitä, että me saamme pahantekijän kiinni. Rinnalle on
kuitenkin ilmestynyt uusi värinä, joka kertoo siitä, että ystäväni ei
todellakaan tiedä, mitä meillä on vastassamme. Se pelottaa häntä
ja kiihottaa minua.

Keinomadonreikä taittaa avaruutta hyväksemme. Jätämme taistelukentän taakse ja vältämme toivottavasti näin turhaa huomiota.
Palaamme takaisin Linnunradan etäiseen haaraan.
Hänet tuodaan eteeni. Hänen ulkomuotonsa on perinteisen
ihmisen, nuoren komean miehen. Hiukset ovat mustat ja
kihartuvat, silmät siniset, nenä terävä. Katson ylöspäin suoraan
hänen silmiinsä. En tiedä, näkevätkö ne minua tai mitä niiden
takana liikkuu.
– Kuka sinä olet? kysyn.
– Minä olen Ian Francis Lumen.
– Miksi tuhosit näiden ihmisten ylläpitämän rakennuksen,
heidän kotinsa ja elämäntehtävänsä?
Veljet katsovat tiukasti vastaajaa. Veljiä on paikalla
kymmenittäin. Heidän vihansa tanssii ihollani. Miestä suuren
pylvässalin painostava ilma ei näytä häiritsevän lainkaan.
– Onko sinulla liittolaisia, jotka auttoivat sinua? Tunnetko
verkkomielen nimeltä Maria?
Ian Francis Lumen vartoo vaiti.
– Miksi tapoit minut?
Katson häntä tiukasti ja mietin, mikä häntä ajaa eteenpäin.
Mitä hän haluaa?
– Missä olet syntynyt ja koska?
– Synnyn Marsissa vuonna 2312 Maan ajanlaskua.
Ympärilläni kuuluu yhteinen hengähdys. Minäkin ymmärrän,
että miehen ilmoittamasta ajasta on kulunut monta ikuisuutta.
Gregory astuu vierelleni ja esittää seuraavan kysymyksen.
– Miten olet elänyt niin pitkään? Oliko kuolema jo tuolloin
parannettavissa?
Mies ei vastaa heti, mutta näyttää siltä, että hän ei pidä taukoa
miettiäkseen. Hän on vain yksinkertaisesti poissa.
– Minua hoidetaan geeniterapialla, joka hidastaa ikääntymisen
aiheuttamia soluvahinkoja, mutta lopulta minä kuolen
vuonna 2601. Siihen mennessä tekniikkayhtiöni on kehittänyt
menetelmät ihmisen kloonaamiseksi ja tietoisuuden kopioimiseksi
niin pitkälle, että aivoverkkoni pystytään tallentamaan ja nämä
elementit yhdistämään uudeksi henkilöksi. Minut herätetään

uudelleen henkiin vuonna 2607.
– Mitä sinä haluat? minä kysyn.
– Minä olen elänyt kauemmin kuin yksikään toinen. Olen
nähnyt tähtien syntyjä ja kuolemia. Minä tiedän enemmän kuin
kukaan.
– Hänen vastauksensa kuulostavat vanhalta pakkomielteeltä,
Gregory kuiskaa minulle.
Uskon, että olen löytänyt lähestymistavan, joka herättää
hänessä edes muistoja.
– Tiedätkö sinä enemmän kuin Kaikkeuden tiedon
veljeskunta?
Mies katsoo suoraan minuun kuin hän näkisi vasta nyt.
– Tiedän enemmän kuin kukaan muu tässä maailmassa.
Muistan kaiken. Olen nähnyt kaiken.
– Mitä muistat äidistäsi?
– Hänen nimensä on Sarah Lumen. Hänellä on siniset silmät
ja pitkät mustat hiukset. Ne ulottuvat hänen rinnoilleen ja ovat
usein auki. Hän on hiukan yli 170 senttiä pitkä. En tiedä hänen
painoaan, mutta hän on mukavasti pyöreä. Hänen sininen
mekkonsa on miellyttävällä tavalla karhea iholle, kun konttaan
hänen sylissään.
– Minkä ikäinen olit tuolloin?
– Olen kahdeksan kuukautta ja kuusi päivää vanha, kun
hänellä ensimmäisen kerran on se mekko päällä.
– Mikä oli ensimmäinen lelusi?
– Muovinen, punavihreä junan veturi. Toinen leluni on
valkoinen helistin, joka on päivänkakkaran muotoinen. Kolmas
leluni...
– Miksi luettelet lelujasi?
– Sinä kysyit ensimmäistä leluani. Sitä ennen kysyit, minkä
ikäinen olin tuolloin, mitä ennen kysyit, mitä muistan äidistäni,
mitä ennen, tiedänkö enemmän kuin Kaikkeuden tiedon
veljeskunta, mitä minä haluan, missä olen syntynyt ja koska...
– Miksi sinä luetteloit kaiken? Mikä merkitys näillä
yksityiskohdilla on?
Lumen ei vastaa. Hän tuijottaa minua. Vilkaisen Gregorya.
Hän viittaa minua syrjään. Kävelemme käytävään, ja ovi
sulkeutuu takanamme.
– Hänen ajatusprosesseissaan on jotain vikaa.
Veljen äänessä on kiihkeyttä.
– Hän vain toistaa kaikkea kokemaansa sen mukaan,
mihin kohdistan hänen muistinsa. Se tuskin johtuu pelkästä
kuuliaisuudesta.
Gregory ehdotti jo aiemmin keskustelussanne, että tällä miehellä,
Ian Francis Lumenilla, olisi jokin aivovaurio.
– Hän tuntuu muistavan kaiken.
– Hänen muistikapasiteettinsa on häikäisevä. Hänen
lapsuusaikanaan ei ole vielä ollut mahdollisuutta laajentaa
ihmismuistia tietokoneeseen. Sen täytyy olla luontainen kyky.
Hänen aivonsa toimii kuin kone, jolla on mittaamaton määrä
muistipaikkoja. Muistikuvat ovat vallanneet hänen mielensä

kokonaan ja kuihduttaneet hänen kykynsä ajatella luovasti,
Gregory spekuloi.
– Ja minun pitkäkestoinen muistini ei toimi ollenkaan. Tässä
on sievää symmetriaa.
– Tuossa miehessä ei ole mitään kaunista tai symmetristä,
Gregory puuskahtaa.
Katson häntä lempeästi. Etkö ymmärrä, veljeni, mitä tämä voi
merkitä?
Gregory on aina ollut vähän hidas ajattelemaan painostavissa
tilanteissa.
– Kysymys kuuluu, kuinka paljon Ian Francis Lumen
oikeastaan muistaa.
Uteliaisuus liikkuu Gregoryn silmissä, kun hän katsoo minuun,
ja sitten oivallus.
– Hän on nauhuri.
Kaikkeuden tiedon veljeskunta on löytänyt uuden tarkoituksen
olemassaololleen. Perustamme toivomme ajatukselle, tai voisi kai
sanoa kokemukselleni, että menneisyys toistuu tulevaisuudessa
samanlaisena kerta toisensa jälkeen. Jokainen päiväni alkaa saman
epätietoisuuden vallassa. Joka päivä koen samat asiat uudelleen ja
silti ne ovat vieraita minulle.
Ian Francis Lumen muistaa enemmän kuin kukaan toinen
ihminen tai tallenne tässä maailmankaikkeudessa. Hän on siitä
ylpeä. Se on hänen yksinoikeutensa, jos häneltä kysytään. Elämä
on hänen pakkomielteensä tai ehkä pikemminkin kaiken eletyn
muistaminen. Tämä pakkomielle, joka ensin oli uhka, voi nyt olla
pelastus meille kaikille. Ainakin se on veljeskunnan pelastus.
Miljardien vuosien ajan Lumen on tutkinut avaruutta,
matkustanut laajalti, nähnyt ja kuullut paljon, kokenut enemmän
kuin kenenkään ihmisen tietoisuus voi kestää. Onneksi hän ei
osaa ajatella kaikkea sitä. Hän voi vain elää kaiken uudelleen
palauttamalla kokemukset mieleensä.
Hän kävelee kuljettimelle Marsin kuvun alla vuonna 2471 ja
istuu kahden minuutin matkan jääkaivauksille punaisen taivaan
hohteessa. Hänet ottavat vastaan kenttäpäällikkö ja asiantuntijoiden
ryhmä, joille hän toivottaa hyvää huomenta. Hän kuuntelee heidän
kaivausraporttinsa - jäätä ja vähäinen määrä muita mineraaleja
- ja antaa uusia ohjeita porien suunnasta. Sitten hän palaa takaisin
kuljettimelle. Hän miettii, että hän on tehnyt saman kierroksen 617
kertaa. Hän on laskenut kertoja alusta saakka.
Menneisyys toistuu samanlaisena nyt ja tulevaisuudessa.
Tähdet syntyvät, kuolevat, syntyvät ja kuolevat taas. Kivimassat
kerääntyvät kasaan ja muodostavat planeettoja. Vuoret kohoavat
ja sortuvat, kohoavat taas. Vedet nousevat ja laskevat. Ihmiset
tekevät samat virheet kerta toisensa jälkeen. Rakentavat ja
tuhoavat. Lapset syntyvät, kasvavat, tekevät uusia lapsia ja
kuolevat pois. Miljardien vuosien kuluessa maailmankaikkeudessa
tapahtuu kaikki, mitä voi tapahtua. Miljardien vuosien kuluessa
yksi kuolematon, kaiken muistava ja kaiken tallentamiselle
omistautunut ihminen voi ammentaa itseensä kaiken, mitä
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olemassa on.
Tämä mies, Ian Francis Lumen, on meidän uusi Kaikkeuden
tiedon kirjastomme. Hän on veljeskunnan suuraluksen vapauteen
pakotettu vieras. Suuralus on ottanut kurssin ulos linnunradan
kierteishaarasta, jossa muinaisina aikoina sijaitsi Aurinkokuntana
tunnettu tähtijärjestelmä. Meillä ei ole erityistä suuntaa tämän
avaruuden sisällä. Haluamme vain pysytellä poissa tieltä,
näkymättömissä, kunnes veljien valmistelema neuraalilinkki on
valmis.
Elävät tuolit ovat jo kasvaneet täyteen mittaansa pylväiden

reunustamassa salissa. Päämäärämme on seuraava avaruus, mutta
emme näe sitä vielä tämän elämän aikana. Tieto sen syntymästä
lohduttaa meitä ja antaa kaikelle tarkoituksen.
Uuden maailmankaikkeuden luomisen lähestyessä minua
kuitenkin hykerryttää yhä enemmän ajatus siitä, että sen jälkeen
tämän maailmankaikkeuden viimeisinä hetkinä meille voi vielä
tapahtua mitä tahansa. Minä en vielä tiedä, miten tämä matka
päättyy.
© Jarmo Karonen 2005

© Anna-Kaisa Mäkelä

Jarmo Karonen
Jarmo Karonen on spekulatiivisilla kirjoituskentillä uuden
vuosituhannen nimi. Karosen novelleja on julkaistu kotimaisissa sf- ja kirjallisuuslehdissä. Karonen on saanut mm.
Nova-kirjoituskilpailussa 2003 kolmannen sijan novellillaan
Taivaiden taivastelija (Spin) ja Portin kirjoituskilpailussa 2003
kunniamaininnan.
Karonen on kirjoittamisen monitaitaja: hän kirjoittaa kritiikkejä Satakunnan Kansaan ja on vakioarvostelijana
Kosmoskynän Kosminen Colosseum –palstalla, joka arvostelee
kotimaiset lehdissä julkaistut spekulatiiviset novellit.
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Karonen tuo spekulatiivisiin teksteihin kaivattua ﬁlosoﬁsuutta ja selittämättömyyttä. Hän kokeilee teksteissään
rohkeasti erilaisia tyylejä ja heittäytyy hyvin erilaisten maailmojen kuvaajaksi. Tekstit voivat sijoittua yhtä hyvin tähän
aikaan kuin menneisyyteen, vaihtoehtoiseen todellisuuteen
tai kokonaan erilaisten luonnonlakien armoilla olevaan maailmaan.
Jarmo Karonen asuu Porissa.
Kotisivut: http://www.bit.spt.ﬁ/jarmo.karonen/koti.html

Petri Laine

Johnnyn laki

“Everything dies baby that’s a fact
But maybe everything that dies someday comes back”
Bruce Springsteen (Atlantic City)
© Harri Perälä

Auringon ensimmäiset säteet kiipesivät taivaanrannan yli ja hipaisivat kiikkutuolissa istuvan Johnnyn kasvoja. Hän siristi silmiään
ja käänsi päänsä sivuun. Savukkeen tulipää hehkui, kun Johnny
imaisi viimeiset henkoset ja antoi jämän pudota verannan lattialle.
Hän litisti tumpin sandaalinsa kärjellä, kohensi asentoaan ja tarkkaili ympäristöään kuin kuningas lääniään.
Johnny oli pukeutunut hihattomaan farkkuhaalariin. Kasvoja
koristi useamman päivän sänki ja hiukset hapsottivat sekaisin.
Päärakennusta kiertävä maissipelto huojui tuulessa. Tähkät olisivat
pian kypsiä poimittavaksi. Johnnylle oli tärkeää ettei mikään
pilaisi satoa, sillä monen sateettoman kesän jälkeen perheellä oli
viimein toivoa.
Oli aivan hiljaista. Kaukaiset kalliomuodostelmat näkyivät vain
rikkonaisena silhuettina. Maantieltä nouseva pölypilvi paljasti
yksinäisen auton suuntaavan kaupunkiin, jossa joskus oli asunut
eloisa ja vauras yhteisö, mutta nyt useat liikkeet olivat joutuneet
ripustamaan oveensa ”Olemme lopettaneet”-kyltin. Työpaikat
olivat kaikonneet ja ihmiset sen mukana.
Talon nurkalla näkyi liikettä, häivähdys jotain tummaa, mutta
kun Johnny käänsi päänsä siihen suuntaan, ei hän nähnyt ketään.
Johnny rentoutui, sulki silmänsä ja keräsi voimiaan. Ilmekään ei
värähtänyt, kun verannan ovi aukesi natisten.

Pat katseli peilistä uutta kukallista mekkoaan. Se istui mainiosti
hänen uumalleen. Pat ei ollut kertonut hankinnasta Johnnylle,
mutta hän oli säästänyt salaa omista käyttörahoistaan ja käynyt
perjantaina ruokaostosten yhteydessä noutamassa tilaamansa asun
ompelimosta. Toivottavasti Johnny ei suuttuisi mekon vuoksi.
Ajat olivat vaikeat. Heidän maatilansakin pysyi pystyssä vain
lainarahalla, ja jos tila ei kohta alkaisi tuottaa, veisi pankki raken-

nukset ja pellot, ja siinä samalla koko tulevaisuuden.
– Se on kaunis, Jenny sanoi. Pat hymyili tytölle.
– Pue sinäkin mekkosi. Ja laita helminauhasi.
– Äiti... se nauha on kadonnut, Jenny sanoi. Silmät alkoivat
kimaltaa. – Pudotin sen pellolle, enkä huomannut...
– Voi, äiti sanoi ja halasi Jennyä. Hän kuivasi Jennyn
silmänaluset ja katsoi tyttöön hymyillen. – Hae nyt kuitenkin
mekkosi.
Jenny pujahti huoneeseensa. Pat vakavoitui. Jenny oli ainoa syy,
miksi hän oli jaksanut taistella niin kauan. Tyttö oli niin viaton,
että halusi uskoa kaikista vain pelkkää hyvää. Huomaamattaan Pat
hypisteli vihkisormustaan nimettömässä, ennen kuin uskalsi astua
ulos verannalle.
Ovi narisi hiljaa. Tuulenvire tarttui Patin hiuksiin ja silitti niitä
hellästi. Kaunis sää sai hänet hymyilemään, kunnes hän huomasi
kiikkutuolissa keinuvan aviomiehensä.
– Huomenta, Pat sanoi hiljaa. Hän jätti tarkoituksella
käyttämättä sanaa ”rakas”.
Pat oli ollut vasta 18-vuotias, kun hän oli nainut kuusi
vuotta vanhemman Johnnyn. Tuolloin Jimmy Carter istui
Valkoisessa talossa ja inﬂaatio nosti maatalouden kustannuksia.
Johnny oli kuitenkin päättäväisen ja ahkeran miehen maineessa.
Nuorukainen oli juuri perinyt isänsä tilan ja päässyt rakentamaan
omaa elämäänsä.
Pat, joka oli luonteeltaan hiljainen ja ujo, ei ikinä kuvitellut
löytävänsä itselleen aviomiestä seudulta, josta naimattomat nuoret
miehet muuttivat rannikoiden suurkaupunkeihin työpaikkojen
toivossa. Mutta eräänä kesäiltana hän törmäsi tansseissa
Johnnyyn. Vanhempiensa varoituksista huolimatta hän myöntyi
Johnnyn kosintaan ja tuomari vihki heidät maistraatissa vain
kahden pakollisen todistajan läsnäollessa. Jenny syntyi vuotta
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myöhemmin.
– Johnny? Pat sanoi.
– Mitä? Johnny ärähti.
– Tänään on sunnuntai...
– Entä sitten?
– Ajattelin, että veisin Jennyn aamiaisen jälkeen kirkkoon.
– Tiedät kyllä, mitä ajattelen tuosta uskonnollisesta
vouhotuksestasi.
Maissipelto kimalsi silmissä kuin keltainen meri. Jossain
raakkui varis. Patin sormenpäitä kihelmöi, kun hän jatkoi
suostutteluaan.
– Ei siitä voi Jennylle haittaakaan olla.
Johnny pudisti päätään ja nosti etusormensa ylös. Se oli merkki
ettei mies suostunut enää kuuntelemaan jaarituksia. Pat alkoi
kiihtyä, eikä osannut tulkita Johnnyn elettä varoitukseksi.
– Anna minun viedä Jenny. Ole niin kiltti.
Johnny pomppasi pystyyn kiikkutuolistaan niin ripeästi, että
verannan laudoitus parahti.

Heti kun äiti antoi luvan pukeutua siistiin asuun, Jenny kipaisi
huoneeseensa ja otti komerosta esille henkarissa roikkuvan kesämekon. Hän laski sen sängyn päälle odottamaan, letitti hiuksensa
ja katsoi itseään peilistä. Ehkä äiti antaisi hänen laittaa hivenen
ripsiväriä ja huulipunaa. Helminauhan kohtalo harmitti. Vaikka
eivät ne aitoja helmiä olleet, mutta yhtä suuri arvo niillä oli hänelle.
Jennyn hymy hyytyi, kun hän kuuli verannalta isän
ärähdyksen. Hän kurkisti varovasti ikkunasta. Isä istui
kiikkutuolissa hermostuneen näköisenä ja tuijotti äitiä. Isä oli ihan
kiva, kun sille päälle sattui, mutta Jenny oli moneen otteeseen
joutunut piiloutumaan komeroon, kun isä vain huusi ja huusi.
Äiti oli selittänyt, että isä oli hermostunut koska teki liikaa töitä.
Jennykin hätkähti, kun isä ampaisi tuolistaan ylös.
– Minä sanoin jo että ei!
Äiti otti askeleen taaksepäin ja se näytti ärsyttävän isää vain
lisää. Isä muistutti jo vahtikoiraa, joka uhkaillessaan paljasti
terävät hampaansa.
– Äiti, tule takaisin sisälle, Jenny kuiskasi.Äiti purskahti
itkuun. Ja silloin isä löi, muttei avokämmenellä, vaan reilusti
nyrkillä. Se osui läsähtäen äidin alahuuleen. Jenny oli kiljaista,
mutta ehti laittaa käden suun eteen. Äiti mätkähti takapuolelleen
verannalle, jäi tuijottamaan typertyneenä eteensä ja kosketti
varovasti haljennutta huultaan. Sormenpäät värjäytyivät
tummanpunaisiksi.
– Pitääkö kaikki asiat takoa väkisin sinun tyhjään kalloosi? isä
raivosi.
Isän uho oli kuin tornado, joka laantui yhtä nopeasti kuin
oli noussutkin. Isä asettui takaisin kiikkutuoliin, kaivoi haalarin
taskusta askin, poimi huuliensa väliin savukkeen ja sytytti sen.
– Te pysytte kotona, isä sanoi savun tuprutessa puheen mukana
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suusta. – Minun taloni, minä määrään mitä tehdään, onko selvä?
Jenny vetäytyi pois ikkunasta. Selkäsaunan pelossa hän ei
uskaltanut edes mennä ulos lohduttamaan äitiä. Mekon helmassa
oli ryppy. Jenny istahti sängylle ja silitti kangasta hellästi.

Pat kantoi lautaset aamiaispöytään. Hänen kätensä tärisivät
lievästi. Leukaluita jomotti. Alahuuli oli turvonnut paksuksi, sinertäväksi möhkäleeksi. Hän seurasi liikuttuneena, kuinka Jenny
kiikutti kiltisti puurokattilan pöytään.
Johnny, joka oli tuijottanut mietteliäänä ulos ikkunasta,
havahtui ja vilkaisi tyttöön hymyillen. Jenny pelästyi, mutta sai
taiottua kasvoilleen pienen hymyntapaisen.
Johnny tarttui nälissään kauhaan ja alkoi lapioida viljaista
annostaan lautaselle. Retein ottein Johnny lorautti kannusta
puuron sekaan maitoa, täytti lautasensa tapansa mukaan reunoja
myöten ja alkoi sitten ahmia aamiaistaan.
Pat nyökkäsi Jennylle ja he istahtivat pöytään.
– Kun maissi kypsyy, saamme herkullisia tähkiä ruokapöytään,
Johnny myhäili ja silitti Jennyn päätä. Jenny kavahti isän
kosketusta ja kyyristyi kuin iskua väistääkseen.
Pat tunsi rinnassaan pistoksen. Syöminenkin teki kipeää.
Johnny oli merkillisen hyväntuulinen. Tyyntä myrskyn edellä.
Raivokohtaukset tulivat aina odottamatta, joskus jopa ilman
ärsykettä. Alkoholia Johnny ei juonut, tupakka oli miehen ainoa
pahe. Juuri Johnnyn luontainen ilkeys pelotti Patia. Hän mietti
usein, miksi ylipäätään oli jäänyt Johnnyn luo, mutta hänellä
ei ollut turvapaikkaa, minne hän olisi hädän hetkellä voinut
hakeutua. Entiset ystävättäret olivat joko karistaneet seudun
pölyt jaloistaan tai lakanneet pitämästä yhteyttä. Edes kotiväki
ei halunnut olla hänen kanssaan missään tekemisissä. He eivät
olleet koskaan hyväksyneet Johnnya, eivätkä tyttärensä uhmaa ja
epätoivoista halua naida Robertsin suvun vesa.
Pat ei kuitenkaan voinut ajatella vain itseään. Jenny olisi
ansainnut paljon parempaa kuin lapsuuden syrjäisellä tilanrähjällä,
mutta he eivät olisi taloudellisesti tulleet toimeen ilman Johnnya.
Uuden elämän aloittaminen olisi vaatinut sievoisen summan
rahaa, eikä ollut niinkään varmaa, että Johnny olisi päästänyt
heidät lähtemään suosiolla. Pat ei halunnut riskeerata Jennyn
tulevaisuutta ja heittäytyä pelkän onnen varaan.
Ulkoa kantautui koiran haukuntaa. Johnny nosti valppaasti
päätään. Lusikka tipahti lautaselle, kun Johnny ampaisi keittiön
ikkunaan. Koira haukahti uudelleen. Johnnyn kasvot alkoivat
punottaa ja kädet puristuivat nyrkkiin. Pat tunnisti reaktion.
– Johnny, mitä nyt? hän kysyi.
Johnny harppoi viivyttelemättä eteiseen, sieppasi seinältä
kaksipiippuisen haulikkonsa ja kaivoi peililipaston ylälaatikkoon
piilotetusta ammuslaatikosta kaksi panosta.
Jenny syöksyi Patin kainaloon kuin linnunpoikanen emonsa
siipien suojiin. Johnny säntäsi ulos ja he kuulivat jyskeen

verannan portaissa. Sen jälkeen askeleet hävisivät kahisten
hiekkaiselle pihatielle.
– Jenny, pysy seinän vieressä, Pat sanoi, siirsi Jennyn suojaan ja
hivuttautui ikkunan luo.
Ulkona terävä haukahtelu jatkui. Pat näki Johnnyn juttelevan
naapurinsa kanssa. Niin kaukaa hän ei kuullut mitä miehet
puhuivat keskenään. Pat luuli nähneensä liikettä pellolla. Tumma
hahmo seisoi keskellä viljelmää. Kun Pat räpäytti silmiään, varjo
oli poissa.
Haulikon kumea laukaus yllätti Patin täysin. Kaiku kahdensi
laukauksen.
– Jumalani, Pat huokasi ja painoi käden suunsa eteen. Hän otti
tytön syliinsä ja he painautuivat matalaksi uunin viereen. Tuntui
vaikealta silittää Jennyn hiuksia ja vakuuttaa että kaikki selviäisi,
mutta silti Pat teki niin.

Johnny näki tunkeilijan jo kaukaa. Koira käyskenteli häntä heiluen pellon laitamilla. Hurtta oli pikimusta ja se oli hakenut auringon paahteelta suojaa maissinvarsien varjoista.
Hauva näki jonkun tulevan itseään kohti. Se pysähtyi
paikoilleen ja katsoi Johnnyyn kysyvästi pienillä silmillään. Häntä
heilui leikkisästi, kieli roikkui pitkällä kidasta. Johnny tunnisti
pystykorvan. Hän pysähtyi muutaman metrin päähän siitä.
– Hei Johnny, mitä mies? huusi Albert, hänen naapurinsa, joka
oli pukeutunut pelkkiin lyhyisiin shortseihin. Kuuma päivä sai
kiiltävät hikikarpalot nousemaan miehen tummalle iholle. – King
taisi juosta maillesi.
King tarkkaili Johnnya ja olisi halunnut tehdä lähempää
tuttavuutta. Johnny tuijotti sitä takaisin pistävästi ja äkkiä
koira muuttui levottomaksi. Se alkoi murista ja paljasti terävät
hampaansa. Johnny nosti haulikkonsa, mutta koira ei perääntynyt
askeltakaan. Sen kaikki raajat olivat jännittyneet valmiiksi
loikkaan.
– Pirun rakki, Johnny mutisi ja otti koiran jyvälle.
– King, tule pois! Albert kutsui.
King oli juuri syöksymäisillään Johnnyn kimppuun, kun
haulikko ehätti ensin. Ase sylkäisi toisesta piipustaan ryöpyn
hauleja, joita saatteli voimakas kipinäsuihku. Kingin ruumis
lennähti taaksepäin ja jäi makaamaan lohduttomasti kyljelleen.
– King? Albert huusi.
Johnny käveli lähemmäs piikkilanka-aitaa, jonka taakse hänen
järkyttynyt naapurinsa pysähtyi. Albert katsoi tyrmistyneenä
koiraa ja kohdisti vihansa sitten Johnnyyn, joka osoitti häntä
savuavalla haulikolla. Toisessa pesässä oli vielä eheä panos.
– Pysy sillä puolella, nekru, Johnny komensi.
– Paskiainen, Albert kirosi. – Mitä pahaa King sinulle muka
teki.
– Sillä ei ollut mitään asiaa minun mailleni... kuten ei
sinullakaan.
Albert tuijotti Johnnya kasvot vääristyneinä inhosta ja surusta.

Naapurin ahdinko nauratti Johnnya. Hän tappaisi miehen yhdellä
laukauksella ja voisi viranomaisille kertoa ainoastaan suojelleensa
omaisuuttaan tunkeilijaa vastaan. Osavaltion laki olisi hänen
puolellaan ja ilman silminnäkijöitä tapausta olisi vaikea saada
todistetuksi kylmäveriseksi murhaksi.
Kenties Albert tajusi saman, ja sen, ettei voisi kuolleena saada
oikeutta. Mies perääntyi muutaman askeleen ja kääntyi poispäin.
Johnny laski hitaasti haulikkonsa ja työnsi toisen käden rennosti
taskuunsa. Hän vilkaisi liikkumatonta koiran ruhoa ja sylkäisi
hiekkaan.
Sitten hän lähti vihellellen astelemaan kohti päärakennusta.

Jennyä pelotti olla samassa huoneessa isän kanssa. Häntä pelotti
olla samassa talossa, samassa kaupungissa, tai edes samassa osavaltiossa kuin isä. Mutta silti hänen varhaisimmat muistonsa isästä
olivat mieluisia: isä halasi häntä ja äitiä aina pellolta tullessaan,
isä rakensi pihan ainoaan puuhun köydestä ja traktorinrenkaasta
keinun, jossa he kiikkuivat yhdessä nauraen.
Muutos alkoi, kun pankin miehet alkoivat käydä säännöllisesti.
Jenny meni aina toiseen huoneeseen, kun isä ja äiti keskustelivat
miesten kanssa. Miehillä oli paljon papereita allekirjoitettavana ja
usein isä korotti ääntään. Jenny oli kuullut isän ja äidin puhuvan,
että rahaa kului paljon, kun monet vanhat laitteet reistailivat
jatkuvasti. Isästä oli kiusallista olla riippuvainen muista – ja sitten
oli vielä pelko tilan menetyksestä.
Kaikki nämä ajatukset pyörivät Jennyn päässä, kun hän korjasi
illallista pois ruokapöydästä. Lautaset oli syöty putipuhtaaksi,
koska isä sanoi että niin oli tehtävä. Porsaanliha oli ollut sitkeää,
mutta Jenny ei ollut uskaltanut valittaa. Hän pinosi astiat ja
tarttui maitokannuun, kun hänen otteensa lipesi.
Kuului kova räsähdys. Hetken oli aivan hiljaista, aivan kuin
ääni olisi tappanut talosta kaikki itseään vähäisemmät risahdukset,
narahdukset ja kolahdukset. Jenny ei kuitenkaan ehtinyt edes
vetää henkeä, kun isä pinkaisi sisään keittiöön kädet nyrkissä.
Kannu makasi sirpaleina maitolammikon keskellä. Jenny
yritti pitää ilmeensä kurissa ja pyytää anteeksi, mutta ääni
tukahtui kurkkuun. Hän saisi joka tapauksessa selkäsaunan. Isä ei
suuremmin välittänyt selittelyistä.
Äitikin kiirehti katsomaan, mitä oli tapahtunut.
– Jenny, mitä tapahtui? äiti kysyi, kun näki tyttärensä
säikähtäneen ja apua pyytävän ilmeen. Äiti kääntyi puhumaan
isälle.
– Älä lyö tyttöä, se oli vahinko, Pat aloitti, mutta isä
ei kuitenkaan kiinnittänyt huomiota rikkoutuneeseen
maitokannuun, vaan äidin pitelemään valkokantiseen kirjaan. Äiti
tajusi virheensä liian myöhään ja isä sieppasi opuksen nopealla
liikkeellä.
– Mitä helvettiä? isä ihmetteli ja käänteli kirjaa käsissään.
Jennykin näki kanteen painetun ristin ja sivuilla vilahtelevat
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numeroidut jakeet. Hän tiesi, että äiti luki sunnuntaisin salaa
Raamattua, vaikka isä oli tyystin kieltänyt sen. Isä mulkoili äitiä
paheksuvasti, aivan kuin kirja olisi kantanut kulkutautia.
– Johnny, älä... minä...
– Tässä talossa on vain yksi isäntä, yksi laki!
Isän seuraava liike oli niin nopea, ettei äiti ehtinyt varoa.
Raamattu kumahti suoraan äidin ohimoon. Äiti horjahti,
paiskautui uunia päin ja siitä maahan.
Jenny kiljaisi, kun isä paiskasi Raamatun halveksien lattialle.
Isä harppoi eteiseen, tavoitteli haulikon vieressä naulasta
roikkuvaa nahkavyötä ja syöksyi takaisin keittiöön. Jenny
jähmettyi paikoilleen, kun isä heristi remmiä äidille.
Sitten isä kohotti kätensä ja löi.
Ensimmäinen sivallus läsähti äidin poskeen. Äiti kiljaisi
kivusta ja suojautui käsiensä taakse. Isku toisensa jälkeen piiskasi
käsivarsia.
– Isä, älä! Jenny kuuli itsensä huutavan. Yllättäen isä lopetti
rusikoinnin.
– Älä lyö enää... älä lyö äitiä! Jenny pyysi.
Isä katsoi vuoroin Jennyä ja vuoroin äitiä. Jennyn kurkkuun
nousi pala. Hetken aikaa isä näytti siltä, että hän olisi voinut
kumartua alas, halata häntä ja pyytää anteeksi. Isän kädet
laskeutuivat sivulle. Hiljaisuus rikkoutui, kun isä poimi kirjan
lattialta.
Äiti kirkaisi, kun isä avasi Raamatun, repi sivuja irti kansista ja
heitti ne ilmaan. Sivut leijailivat sateena äidin päälle. Äiti nyyhki
voimattomana, kun isä toisti pilkallisen eleensä. Tuhotyö jatkui,
kunnes äiti oli melkein kokonaan sivujen peitossa.
– Polta ne, isä käski ja kumartui sitten Jennyn puoleen. – Ja
nyt sinä, nuori nainen. Mikä sai sinut rikkomaan minun äitini
jäämistöön kuuluvan kannun?
Jenny katsahti isää suoraan silmiin. Ei isä ollut koskaan häntä
lyönyt, ehkä vähän läpsinyt tai ravistanut hartioista, jos hän ei
ollut heti jotain asiaa ymmärtänyt. Mutta silti Jennyä pelotti, jalat
muuttuivat ihan veteliksi.
– En tarkoittanut, Jenny sanoi hiljaa.
Isä silitti ensin Jennyn hiuksia lohduttavasti, mutta sitten käsi
laskeutui vaivihkaa hyväilemään mekon selkämystä, kunnes se
hipaisi Jennyn takapuolta.
Isän kosketuksessa oli jotain epämiellyttävää, jotain
luonnotonta. Jenny tiesi, ettei isän olisi pitänyt kajota häneen sillä
tavalla. Hädissään hän kääntyi pois ja kipitti ulos talosta. Hän
kiirehti pihalle ja vilkaisi taakseen. Isä ei seurannut häntä – ei
ainakaan vielä.
Varastorakennuksen punertava maalipinta oli aikoja sitten
halkeillut ja jättänyt vain haalistuneita läikkiä sinne tänne
harmaantuneen puun pinnalle. Hämärässä illassa paikka näytti
synkältä ja pelottavalta, mutta Jenny ei pelännyt sitä läheskään
niin paljon kuin isän äkillisiä mielialanvaihteluja. Jenny avasi oven
hakasen ja pujottautui sisään.
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Keskellä latoa seisoi jo parhaat päivänsä nähnyt traktori,
jonka takaa pilkisti sekalainen joukko sadonkorjuussa tarvittavia
leikkureita. Ylös parvelle johtivat tikapuut, joiden kestävyyttä ei
kukaan ollut pitkään aikaan uskaltanut kokeilla. Parven reunan
yli pilkisti vanhoja ummehtuneita heiniä. Rotat viihtyivät niiden
seassa. Jenny arveli, että hän voisi piilotella rakennuksessa, kunnes
tilanne kotona olisi hieman rauhoittunut.
Seinälaudoituksen ammottavista rakosista viileä ilma pääsi
puhaltamaan sisään. Jennyn iho nousi kananlihalle. Henki
salpautui, aivan kuin jokin olisi hetkessä imenyt kaiken hapen
ladosta. Jostain kuului heikkoa rapinaa.
Joku kiersi ympäri latoa varovasti, kiirehtimättä. Se ei voinut
olla isä, eikä se taatusti ollut äiti. Jenny kuitenkin erotti hiekassa
kahisevat askeleet. Jos tunkeilija olikin Albert, mies, jonka
lemmikin isä oli ampunut silmää räpäyttämättä? Albert oli ollut
niin mukava, tervehtinyt Jennyä aina kun he olivat kohdanneet
tiellä ja antanut hänen silittää Kingiä.
Jenny puristautui mahdollisimman pieneksi ja
huomaamattomaksi seinän viereen. Kohta Jenny näki vilahduksen
tunkeilijasta seinälaudoituksen rakosesta. Se oli vain varjo, mutta
mustempi kuin yö. Hän tunsi, kuinka se vilkaisi nopeasti hänen
sisimpäänsä. Se viipyi paikalla vain hetken ja sitten se oli poissa.
Askeleitakaan ei enää kuulunut.
Jenny parahti, mutta hän tukahdutti huutonsa kämmeneensä.
Hän itki ääneti, kunnes kyyneleitä ei enää tullut. Hän kuulosteli
tarkkaan, ennen kuin uskalsi liikahtaakaan. Vasta kun hän oli
varma, ettei ulkona ollut ketään, hän kuivasi poskensa ja astui
ulos.
Hän astui jonkin kiiltävän päälle. Jenny katsoi kimallusta
jaloissaan ja noukki esineen ylös. Se oli multainen, mutta Jenny
olisi tunnistanut lempikaulanauhansa missä vain. Hän puristi sitä
iloisena, vaikka käsi sotkeentui likaan.
– Kiitos, Jenny kuiskasi hiljaa pimeyteen. Hän ei tiennyt,
kuuliko outo vieras hänet.
Hän asteli talolle rauhallisesti, mutta ei uskaltanut vilkuilla
sivuilleen. Hän yritti näyttää urhealta, kun kohtasi isän

eteisessä, mutta karkasi sanaakaan sanomatta huoneeseensa ja
piiloutui peiton alle. Hän kieriskeli lakanoissa saamatta unta.
Kun nousevan ukonilman kumu lähestyi ja rankkasade alkoi
piiskata talon peltikattoa, Jenny vain kietoi peiton tiukemmin
ympärilleen.

Johnny vilkaisi tytärtään, kun tämä tuli takaisin sisälle. Tyttö näytti kalpealta, mutta Johnny ei sanonut mitään. Perhe oli taas kurissa ja nuhteessa, mitä sitten seuraava päivä toisikaan tullessaan.
Mutta entä Albert? Johnny muisti Albertin kostonhimoisen
katseen ja epäili naapurinsa taatusti yrittävän jotain yöllä. Mutta
hänellä oli jo ratkaisu ongelmaan. Hän taputteli haulikkoaan
itsevarmasti ja otti sen mukaansa verannalle. Sitten hän sytytti
savukkeen ja istui kiikkutuoliin.
Johnny muisti hyvin oman isänsä, joka oli ollut ankara ja
vaativa, epävakaa kuin purkillinen nitroglyseriiniä. Ukko oli
opettanut jälkikasvunsa jo pienestä pitäen tottelevaiseksi ja
uutteraksi suomatta ainoalle pojalleen edes päivällistä ilman
ahkeraa työntekoa. Remmiä Johnny oli kyllä saanut lukemattomia
kertoja. Syyksi oli usein riittänyt pienikin lipsahdus tai
poikkeaminen isän antamista ohjeista.
Kun ukon voimat viimein loppuivat, joutui Johnny hoitamaan
sekä tilaa että sängyssä makaavaa, kiukuttelevaa vanhusta,
jolle ei mikään kelvannut. Kunnes kerran ukko pyysi Johnnya
kumartumaan lähemmäksi, jotta saisi kuiskattua viimeiset
elämänohjeensa. Silloin Johnny tarttui tyynyyn ja työnsi sen
isänsä kasvoja vasten. Hän painoi kaikilla voimillaan ja ukon
huudot tukahtuivat tyynyyn. Pian rimpuilu lakkasi. Johnny nosti
tyynyn. Sitten hän alkoi nauraa helpottunutta naurua isänsä
hengettömiä kasvoja vasten.
Se oli hänen pieni salaisuutensa.
Johnny oli kuulevinaan askeleita. Hän havahtui muistoistaan ja
kohottautui ylös, mutta näki pelkkää mustaa. Hiljaisuuden rikkoi
ainoastaan heinäsirkkojen sirinä. Yössä kävi kylmä tuulahdus,
mutta Johnny ei hermoillut. Vaikka hän arveli kuvitelleensa äänet,
oli hänellä hyvin varauksellinen olo.
Jokin tuntui katsovan pimeyden keskeltä häntä takaisin.
Levoton kutina vatsanpohjassa meni ohitse ja Johnny vakuuttui
siitä ettei pihalla ollut ketään. Hänen otteensa haulikosta höltyi
ja hän istuutui takaisin tuoliin. Jossain kaukaisuudessa kumisi
ukkonen. Kun Johnny hetken kuluttua ummisti silmänsä ja
nukahti, alkoivat ensimmäiset sadepisarat putoilla.

Auringon ensi säteet herättivät Johnnyn. Hän tarttui vaistomaisesti haulikkoonsa, mutta rentoutui heti, kun huomasi olevansa yksin. Johnny hieraisi silmiään ja tajusi pitelevänsä sormiensa välissä
sammunutta savuketta. Hän antoi sen pudota.

Johnnyn kädet puristuivat lujasti haulikon ympärille. Hän
nousi ylös. Maa kimalsi kosteana öisen sateen jäljiltä. Verannalla
oli kuraisia jälkiä, jotka nousivat ylös portaita ja pysähtyivät
kiikkutuolin viereen.
Albert?
Johnny kumartui tutkimaan jälkiä tarkemmin. Ne eivät olleet
paljaan jalan jättämiä – Albert liikkui mielellään avojaloin. Mutta
nähtävissä ei ollut myöskään selvää kengän tai saappaan jättämää
kuviointia. Johnny seurasi läikkiä portaiden juurelle. Vaikka maa
oli sateen pehmentämä, hiekkaan syntyneet painaumat eivät olleet
syviä.
Rintalastan takaa vihlaisi ilkeästi. Johnny istuutui alas.
Hänellä oli epävarma olo. Hän keinui tuolissaan edestakaisin ja
raapi haalariensa etumusta. Sekunnit muuttuivat minuuteiksi,
minuutit kasautuivat puolituntiseksi. Ilma lämpeni useilla asteilla.
Johnny vain tuijotti punertavaa horisonttia, nousi lopulta ylös
ja käyskenteli verannalla edestakaisin katse suunnattuna tiukasti
pellolle päin.
Hän aikoi tarkastaa tähkien kypsyyden. Todennäköisesti hän
voisi jo aloittaa sadonkorjuun. Tiedossa oli suuri urakka, mutta
vihdoin kuukausien uurastus palkittaisiin. Hän saisi maissista
markkinoilta hyvän hinnan – ja pankki saisi rahansa. Ehkä jotain
jäisi ylikin.
Johnny tuijotti varjoaan, jonka päivänvalo piirsi lattiaan.
Hitto, isäukko oli ollut osaava viljelijä, mutta siinä olikin sitten
kaikki, joka oli tehnyt hänestä inhimillisen. Johnnylle se rahjus
oli välittänyt kaiken opin, niin hyvän kuin pahankin. Äijä oli
korostanut, että miehen tuli olla käskijä talossa, naisen tehtävä
oli totella ja kasvattaa lapset kuuliaisiksi. Heikkouttaan ei saanut
näyttää.
Verannan ovi aukesi. Johnny vilkaisi olkansa yli. Vaimo seisoi
apean näköisenä oviaukossa. Pat näytti naiselta, joka oli jo aikoja
sitten antanut periksi. Johnny käänsi katseensa pois.
– Tytölle on tapahtunut jotain, Pat sanoi. Äänensävy ei ollut
uhkaava, mutta ei myöskään pelokas. – Aikaisemmin hän oli niin
iloinen ja pirteä.
Johnny ei vastannut, syljeskeli vain eteensä.
– Se johtuu sinusta, Pat jatkoi.
– Varo sanojasi, nainen.
– Sinun pitäisi nähdä tyttö juuri nyt. Hän vain tuijottaa
eteenpäin... hän ei puhu mitään, Pat sanoi ääni värähtäen. Johnny
kääntyi ympäri.
– Minä huolehdin perheen toimeentulosta, joten minä
määrään tässä talossa! Johnny ärjäisi olkansa yli.
– Jenny ei uskalla tulla edes ulos huoneestaan, Pat murehti,
mutta nieli itkunsa.
Johnnyn silmiin syttyi julma tuli. Kädet puristuivat tiukasti
nyrkkiin. Hän otti askeleen Patia kohti. Mikä olisi sopiva
rangaistus niskuroivalle vaimolle?
– Vaiti, Johnny sanoi hiljaa ja puri hammasta. Se oli viimeinen
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varoitus, viimeinen yritys estää tilanteen karkaaminen käsistä,
jonka jälkeen hän olisi pakotettu antamaan vallan sille vimmalle,
joka oli sekoittunut hänen suonissaan virtaavaan lyijynraskaaseen
vereen.

Pat ei aikonut totella. Hän ei enää alistuisi, vaan puhuisi kerrankin ajatuksensa julki. Teki Johnny hänelle sitten mitä tahansa.
Johnnyn kädet tärisivät. Mies oli alakynnessä henkisesti ja tiesi sen
itsekin.
– Vaiti, Johnny käski.
Silloin Pat huitaisi Johnnya.
– Saatanan paskiainen! hän huusi ja hakkasi nyrkeillä miehensä
rintaa ja kasvoja. Johnny hämmästyi, mutta mies yksinkertaisesti
astui pois Patin iskujen alta ja tarttui haulikkoonsa.
– Tapa vain minut! Pat kiljui. – Se onkin ainoa asia, mitä et ole
vielä minulle tehnyt!
Johnny unohti äkkiä vaimonsa ja kääntyi katsomaan tielle päin.
Pat ei ollut kuullut mitään, mutta näki auton lähestyvän maatilan
porttia. Johnny lähti juoksuun pihatielle. Pat käytti tilaisuutta
hyväkseen ja livahti takaisin sisälle. Jenny seisoi paikoillaan
keskellä keittiötä.
– Äiti? Mitä tapahtuu? Jenny kysyi.
Pat puristi Jennyn itseään vasten, silitti ja suuteli tytön hiuksia.

Kun tilan työt eivät enää vaivaa isää, kaikki on taas hyvin, elämä löytää oikean uomansa. Auringonvalo ei enää pysähdy talon
seiniin, vaan paistaa kirkkaasti ikkunoista sisälle asti niin kuin
mainoksissa. Sitä Jenny oli toistuvasti rukoillut, mutta jokainen
auringonnousu toi mukanaan vain uusia huolenaiheita. Huolia
äidistä ja siitä, miten he selviäisivät taas yhden päivän ilman huutoa tai käsirysyä.
Äiti oli hänen ainoa ystävänsä. Kun isän aika meni pellolla, he
tekivät äidin kanssa käsitöitä, leipoivat, askartelivat tai piirtelivät.
Luokkatoverit kiusasivat Jennyä, koska Jenny ei saanut koskaan
jäädä leikkimään tai pelaamaan, vaan hänen piti koulun jälkeen
tulla heti kotiin. Isä ei antanut hänen kutsua koulukavereita
tilalle, eikä mennä vapaa-aikana minnekään. – Se on sinun omaksi
parhaaksesi, oli isä sanonut suojelevasti, vaikka juuri kotona Jenny
oli eniten peloissaan.
Jenny sormeili helminauhaa kaulassaan.
Isä ja äiti tappelivat taas. Itku nousi Jennyn kurkkuun. Portaat
kumisivat ja äiti ryntäsi sisään kasvot itkusta vääristyneinä. Äiti
yritti näyttää urhealta, mutta murhe oli jo pinttynyt silmien
ympärille syntyneisiin uurteisiin.
– Äiti? Mitä tapahtuu?
Äiti kaappasi hänet syliinsä ja rutisti niin ettei Jenny voinut
hengittää.
Mikä isää vaivasi? Jos isä pelkäsi niitä miehiä papereidensa
kanssa, että ne tulivat ajamaan heitä pois tilalta? Jos ei heitä, niin
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mitä sitten.
Jenny muisti päivän, jolloin hän oli hukannut helminauhansa.
Hän leikki maissipellolla ja pysähtyi, kun kuuli ruokojen
kahisevan takanaan. Jenny lähti liikkeelle taloa kohti, mutta
joku seurasi häntä ja pysähtyi aina samalla hetkellä kuin hänkin.
Jenny ampaisi juoksuun ja siinä rytäkässä helminauhan lukko oli
auennut.
Enää Jenny ei uskaltanut mennä pellolle. Mullassa asusti jotain,
jonka vuoksi hänen jalkapohjiaan paleli, vaikka maa oli auringon
kuumentamaa.
Pelkäsikö isä peltoa?

Johnny kirosi mielessään vaimonsa manalan alimpiin syövereihin. Ehkä hänen olisi oikeasti pitänyt vetää liipaisimesta, upottaa
haulit noihin kirottuihin kupeisiin, jotka eivät vuosikausiin olleet
hänelle avautuneet, eivät sitten Jennyn syntymän. Pat oli valittanut, kuinka vaikea ja vaarallinen Jennyn synnytys oli ollut, kuinka
napanuora oli kietoutunut tytön kaulan ympärille ja oli ollut
hukuttaa lapsen maailman varjoihin jo ennen kuin tyttö ehti henkäistä ilmaa keuhkoihinsa.
Sormi puristi jo liipaisinta, mutta Johnny hellitti otteensa, kun
tieltä kantautui lähestyvän ajoneuvon ääni. Hän katsahti portille
päin ja unohti hetkessä kaiken muun. Tontille oli pyrkimässä
ei-toivottua väkeä ja tilan etu tuli aina ensin. Vaimon hän ehtisi
hoidella myöhemmin.
Hän ampaisi liikkeelle, juoksi kuin riivattu paljasjaloin ja ehti
ensimmäisenä portille. Auringon valo heijastui häikäisevästi auton
konepellistä, eikä Johnny ensin erottanut yksityiskohtia. Vasta
auton päästyä lähemmäksi hän tunnisti sen sheriﬃ Parkinsonin
virka-autoksi. Hiekka kahahti, kun virkavalta pysähtyi portin
eteen.
Sheriﬃ Parkinson sammutti moottorin ja astui ulos yhdessä
nuoren apulaissheriﬃ Floydin kanssa. Albert Jackson istui
takapenkillä, eikä uskaltautunut ulos.
Tukevahko Parkinson kohensi asevyötään ja laski stetsonin
päähänsä. Pilotti-malliset aurinkolasit korostivat kasvojen
pyöreyttä. Floyd jäi auton luo taustatueksi samalla kun Parkinson
asteli lukitun portin eteen.
– Huomenta, Johnny, Parkinson sanoi ja mulkaisi Johnnyn
kainalossaan roikottamaa haulikkoa.
– Mitä sinä haluat?
– Jutella kanssasi.
– Olen tässä. Puhu, Johnny sanoi ja sylkäisi sivulleen.
– Albertin kanssa vaihdoimme muutaman sanan, sheriﬃ
kertoi ja odotti Johnnyn reagoivan jotenkin, mutta Johnnya
ei välikohtaus kaduttanut. Koiran ruho makasi vähän matkan
päässä, pari kärpästä lenteli jo sen turkissa. Parkinson huomasi
Kingin raadon ja kohotti stetsonin lippaa.
– Miksi ammuit Kingin? Se ei olisi tehnyt pahaa edes
maamyyrälle.

– Mitäs juoksenteli minun maillani.
– Siinäkö kaikki?
– Minulla oli täysi oikeus siihen.
– Entä Kingin oikeudet? Koiran näkökulmasta sillä oli
oikeus leikkiä missä sitä huvitti, Parkinson sanoi ja yritti saada
Johnnyä myöntämään tekonsa mielettömyyden. Johnny kohautti
hartioitaan.
– Olisi kuseksinut jossain muualla.
– Entä Albert?
– Mitä siitä apinasta?
– Se koira oli hänen koko elämänsä.
– Ihan itkettää jo, Johnny tuhahti.
Albert astui ulos autosta ja jäi seisomaan oven taakse.
– Muistatko, kuinka lapsina puuhailimme kaikkea yhdessä?
Albert kysyi. Johnny tuijotti naapuriaan, silmään iski elohiiri.
– Tai muistatko, kuinka leikit Kingin kanssa kun se oli pentu?
Johnny muisti etäisesti olleensa joskus läheisempi Albertin
kanssa, vaikka isäukko oli ollut ystävyyttä vastaan. Sitten Albert
lähti Vietnamiin, eikä sieltä palattuaan ollut enää entisensä.
Mutta kotirintamalla he olivat molemmat käyneet samat taistelut
kuivuutta ja säätä vastaan. Kaiken keskellä King oli auttanut
Albertia jaksamaan, ollut sellainen kumppani, jollaista Johnnykin
olisi toivonut – joku, joka olisi öisin uskollisesti painautunut
häntä vasten ja nukahtanut siihen.
Johnny muisti Albertin tuskaisan ilmeen, kun he olivat yhdessä
paikkailleet Kingiä käärmeenpureman jäljiltä. Albert oli luullut
menettäneensä sen lopullisesti, ja se oli ehkä koskenut mieheen
enemmän kuin tuhojaan tekevä myrkky Kingiin.
Nyt Albertin kasvoilla vilahti tuo sama ilme.
Johnny ravisti muistot kimpustaan.
– Mitä sinulle on tapahtunut, Johnny? Oletko alkanut juoda,
vai mistä tämä häijyys on peräisin? sheriﬃ uteli ja odotti, oliko
Johnnylla mitään sanottavaa. – Miten vaimosi voi?
– Ei kuulu sinulle, Johnny puuskahti. Viimeinen asia mitä hän
tarvitsi, oli sheriﬃ penkomassa hänen aviollisia huoliaan.
– Joskus olen kohdannut Patrician kaupungilla, mutta hän on
vältellyt minua. Miksi?
– Hei! Johnny sanoi sormi ojossa. – Se miten minä pidän kuria
omassa talossani ei kuulu kenellekään muulle. Onko selvä?
Sheriﬃ Parkinson katsahti olkansa yli Floydiin, joka nojaili
autoon ja pureskeli rauhallisena purukumia, mutta seurasi
keskustelua tarkkaavaisesti. Sitten Parkinson kääntyi takaisin
Johnnyn puoleen.
– Haluan puhua Patrician kanssa, sheriﬃ sanoi.
– Ei, Johnny sanoi ja siirteli haulikkoa levottomasti
kainalossaan. Taustalla Floyd valpastui. Parkinsonin ilme muuttui
aprikoivaksi. Sheriﬃ vilkaisi syrjäsilmällään talolle päin. Johnny
käänsi päätään ja ehti juuri havaita Patin viittoilemassa ikkunasta
sheriﬃlle.
– Jotain on vinossa, Johnny. Haluan selvittää mitä. Laita
ase syrjään niin puhutaan asiat selviksi, sheriﬃ sovitteli. Mies

tarttui portin salpaan ja nosti sitä hitaasti. Toinen käsi lähestyi
pistoolikoteloa.
– Minä varoitan...
– Rauhoitu, Johnny. Et kai sinä ampuisi lain edustajaa? sheriﬃ
sanoi. Johnny sylkäisi maahan, kun huomasi että Floyd tarttui
vaivihkaa palvelusrevolveriinsa.
Kaikki tapahtui hyvin nopeasti. Johnny nosti haulikkonsa
kaksin käsin ja käänsi sen Parkinsonia kohti. Miesten katseet
kohtasivat. Parkinsonin silmissä välähti aavistus, että hän oli
arvioinut tilanteen täysin väärin – avatessaan porttia mies ei olisi
ikinä uskonut, että Johnny ampuisi.
Ehkä sheriﬃ ei uskonut sitä vielä silloinkaan, kun laukaus
kajahti.
Haulit räjäyttivät sheriﬃn vatsan auki ja mies lennähti
taaksepäin. Parkinson oli kuollut jo ennen kuin osui maahan.
Floyd huusi esimiestään nimeltä. Johnny käänsi aseensa kohti
apulaissheriﬃä, joka oli saanut revolverinsa esiin ja tähtäsi häntä.
Miehet ampuivat yhtäaikaa.
Johnnyn heittolaukaus osui keskelle partioauton tuulilasia,
joka rämähti säpäleiksi. Osa siruista satoi Floydin päälle ja
mies kumartui vaistomaisesti auton taakse suojaan. Mutta
apulaissheriﬃn aseesta lähtenyt luoti oli jo osunut Johnnya
vasempaan kylkeen suoraan kylkiluiden alapuolelle. Johnny
parahti ja horjahti nurin. Hän vääntäytyi vaivalloisesti ylös ja
pakeni juosten kohti päärakennusta. Floyd ampui uudelleen,
mutta laukaus meni ohi.
Johnny irvisti. Jokainen liike oli tuskallinen ja lämmin veri
valui valtoimenaan kylkeä pitkin. Hänen horjuva varjonsa
häilyi hiekalla, mutta sekä häneltä että Floydilta jäi kokonaan
huomaamatta toinenkin varjo, joka seurasi Johnnya pienen
välimatkan päässä.

Pat yritti hengittää ja pysytellä tajuissaan. Rintaa pisti, aivan kuin
hänet olisi naulittu paikoilleen suurella harppuunalla. Hän oli
nähnyt tilaisuutensa ja yrittänyt viestittää sheriﬃlle heidän hädästään.
Siitä hyvästä Johnny oli tappanut Parkinsonin.
Pat oli nähnyt kaiken ikkunasta – pahinta oli, että myös Jenny
oli nähnyt verityön. Parkinson oli ollut aina niin reilu lapsia
kohtaan, vaikka sheriﬃllä ei omia muksuja ollutkaan. Jotkut
kaupunkilaisista olivat olleet sitä mieltä, että Parkinson oli liian
hyväsydäminen virkaansa, että se saattaisi joskus koitua miehen
kohtaloksi.
Johnny ampaisi sisään, paiskasi oven kiinni ja jäi nojaamaan
seinää vasten. Pat seisoi lujasti Johnnyn ja Jennyn välissä. Tyttö
nyyhkytti hallitsemattomasti.
Nyt oli tultu liian pitkälle. Pääteasema häämötti jo. Heidän piti
päästä pois junasta, ennen kuin kiskot loppuisivat.

29

USVA 1/2005

Johnny huohotti raskaasti. Veri oli värjännyt toisen lahkeen
kauttaaltaan punaiseksi. Lattialle alkoi syntyä iso lammikko. Pat
tarttui Jennyä kädestä ja yritti pois keittiöstä, mutta Johnnyn
kädenliike pysäytti hänet.
– Pysykää siinä.
– Johnny, mitä sinä menit tekemään?
Johnny kohotti katseensa. Silmät kimalsivat. Hetken aikaa Pat
näki sen nuoren miehen, joka alttarilla oli katsonut häneen ja
sanonut ”Tahdon”. Pat ei kestänyt enää. Pian hänen sydämensä
repeäisi pieniksi riekaleiksi, joista ei olisi enää edes tilkkutäkiksi
– eikä varsinkaan huolettomaksi ja unelmoivaksi ihmissieluksi.

Johnny raahautui keittiön ikkunaan. Jokainen liikahdus sai hänet
irvistämään. Hän sai haulikkonsa avattua vain vaivoin ja poisti
pesästä vielä käryävät hylsyt, jotka lattialle pudotessaan päästivät
onton kumahduksen. Hän kaivoi taskustaan lisää ammuksia ja
tiputti vahingossa osan niistäkin, mutta sai haulikkonsa ladattua.
Hän loksautti sen kiinni ja kurkisti varovasti ikkunasta ulos. Floydin paskiainen oli vielä ulkona.
Apulaissheriﬃn kutsumat apuvoimat saapuivat melkein heti.
Kaksi poliisiautoa pysähtyi Parkinsonin auton viereen. Floyd
osoitteli kiivaasti talolle päin. Albert kyyristeli suojassa auton
takana. Floydin virkaveljet vaikuttivat tyrmistyneiltä. Yksi heistä
uskalsi astua portista ja kumartua kokeilemaan sheriﬃn pulssia.
Johnny ampui. Hän tyhjensi miestä kohti molemmat piiput.
Pamaus kumisutti koko taloa. Poliisit suojautuivat autojensa
taakse. Etäisyys oli kuitenkin liian suuri, jotta haulit olisivat
voineet vahingoittaa ketään.
Johnny alkoi ladata asetta uudestaan. Sheriﬃt hajaantuivat.
Floyd jäi toisen miehen kanssa vahtimaan talon etupuolta. Muut
kiersivät talon molemmille sivuille. Kun Johnny sai tuoreet
panokset aseeseen, sheriﬃt olivat jo suojassa talon seinien
katveessa.
– Paska! Johnny kirosi ja potkaisi seinää.
Hän poimi taskuistaan loput haulit ja asetti ne vierekkäin
ikkunalaudalle. Kurkunpäästä kumpusi heikkoa naurua, kun
hän katseli vaivaisen puolen tusinan ammuksen arsenaaliaan.
Oli mahdotonta vahtia talon jokaista sivustaa, mutta haulikko
yksinään oli riittävä pelote. Poliisit eivät ampuisi, he eivät haluaisi
riskeerata viattoman äidin ja lapsen henkeä.
Johnny pälyili ikkunasta ulos. Aivan varoittamatta luoti
iskeytyi ikkunankarmiin aivan hänen päänsä yläpuolelle.
Puunsirut pöllähtivät silmiin ja Johnny heittäytyi suojaan. Hän
parkaisi kivusta.
Seurasi lisää laukauksia. Luodit iskeytyivät voimalla
keittiökaappeihin ja sisällä olevat astiat rikkoutuivat kilisten. Pat
ja Jenny kyyristyivät tiukasti nurkkaukseen. Johnny nosti päätään
esiin sen verran, että häntä kuultaisiin ulkona.
– Hei Floyd! Kuuletko sinä?
– Tuli seis! Älkää ampuko! Floydin käsky kajahti.
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– Pat ja Jenny ovat täällä myös!
Floyd vaihtoi muutaman sanan vierustoverinsa kanssa. Sitten
hätääntynyt apulaissheriﬃ asetti toisen kätensä suunsa eteen
puolikkaaksi torveksi.
– Päästä heidät pois, Johnny!
Johnny hymyili ja pudisteli päätään, vaikka tumma
verilammikko hänen allaan laajeni koko ajan. Hän kohottautui
vaivoin polvilleen, mutta hän oli päättänyt nousta jaloilleen
vaikka väkisin. Hän otti haparoiden tukea ikkunalaudasta. Osa
ikkunalaudalle asetelluista hauleista tipahti lattialle veriseen
lammikkoon.
– Ei taida onnistua! hän vastasi Floydille.
– Miksi ei?
– Katsos, Floyd, kun vaimoni ja tyttäreni pitävät minun
puoliani! Sitä minä kutsuisin uskollisuudeksi... se on jotain
sellaista, josta sinä et tiedä vittuakaan!
Kipu rokotti takaisin kuin raskaan sarjan nyrkkeilijä. Johnny
ähkäisi ja pudottautui istualleen lattialle. Häntä huimasi. Vain
tahdonvoima piti häntä enää tajuissaan, mutta hän arveli olevansa
vahvoilla. Hetken aikaa hän istui silmät kiinni unohtuneena
täysin omaan maailmaansa. Hän hymyili ajatellessaan tulevaa
sadonkorjuuta, mutta kaikki ei ollut aivan tolallaan, Johnny tiesi
sen itsekin.
Suloinen, pieni Jenny. Kuinka erilaista kaikki olisikaan voinut
olla, jos Johnnylla olisi ollut varaa tehdä heidän elämästään
elämisen arvoista. Jenny karttoi häntä, se oli selvä. Joskus tyttö
oli tykännyt istua hänen polvellaan verannalla, tai keinua pihan
keinussa yhä kovempaa ja kovempaa, vaikka pelko sai tytön
nauramaan. Mutta tyttö oli turvannut isäänsä, isän läsnäollessa
kaikki oli ollut hyvin, mikään ei ollut voinut heitä satuttaa. Ei
mikään.
Jenny tuijotti silmät suurina Johnnyn ohitse.
Johnny kokosi voimansa, viritti aseensa ja nousi viimeisen
kerran seisaalleen.

Jennyn epävarma tuijotus huoneen toiselle puolelle johtui monesta seikasta. Aluksi hän oli odottanut sopivaa tilaisuutta, jotta hän
voisi livahtaa ulos talosta. Hänellä oli ollut jo mahdollisuutensa,
mutta hän ei ollut kyennyt liikahtamaankaan. Se ei ollut arkuutta,
vaan todellinen syy varovaisuuteen oli paljon monisäikeisempi.
Huoneeseen oli astunut tumma varjo.
Jennyn pieni sydän pamppaili kuin villivarsalla, eikä hän
tahtonut uskoa näkemäänsä. Molemmat kädet puristivat tiukasti
helminauhaa. Synkän varjon ääriviivat olivat epätarkat, mutta
Jenny erotti etäisesti ihmistä muistuttavan hahmon, pitkät luihut
käsivarret ja hoikat kasvot. Varjon askeleet olivat kuitenkin varmat
ja vakaat. Äiti ja isä eivät sitä huomanneet.
Varjo vilkaisi heitä. Jenny olisi voinut vannoa, että se hymyili
tunteettomasti. Hän aisti taas siitä huokuvan epäluonnollisen
lemun. Oliko tuo haamu jotain, joka oli ajanut isän pois tolaltaan,

vai painajainen, jonka talossa pesinyt hulluus oli kutsunut esiin?
Jenny likistyi tiukemmin äitiään vasten.
Aineeton haamu kääntyi isän puoleen ja kurkki pilkallisesti
olan yli. Se vaikutti tutkivan isää, katsovan viimeisen kerran
miehen sieluun ennen päätöstään. Tähyillessään ulos isä käänsi
päänsä miltei suoraan sen kasvoja vasten, mutta ei reagoinut
olennon läsnäoloon millään lailla. Isä ei nähnyt kohtaloaan.
Varjon ohuet huulet liikkuivat, kun se kuiskasi isän korvaan
jotain. Isä jäykistyi, käänsi sitten päätään ja ilme muuttui
tarkkaavaisemmaksi. Jenny oli varma, että isä kuuli mustan
painajaisen viettelevät sanat.

Totuus hivuttautui mieleen hitaasti, mutta lopulta Johnny tajusi
tilanteen, johon oli itsensä ajanut. Hän oli tappanut sheriﬃn. Siitä saisi kuolemantuomion. Ei hän tuohon mitättömään haavaan
kuolisi – virkavalta pitäisi huolen siitä, että he saisivat oikeutta.
He pitäisivät hänet elossa vaikka väkisin, jotta pääsisivät aitiopaikoilta seuraamaan, kuinka hänet grillattaisiin sähkötuolissa.
Ei olisi enää Johnnya, ei ketään huolehtimassa maatilasta.
Kukaan ei korjaisi hänen maissiaan. Se ei ollut koskaan ollut
hänen tarkoituksensa. Hän ei ollut ansainnut tätä. Eivätkä Pat ja
Jenny. Isäukko olisi antanut hänelle ympäri korvia.
Sellainen loppu ei olisi kunniakas.

Isän mieli näytti halkeilleen kuin multa pahimman kuivuuden
aikoihin. Jenny haukkoi henkeä ja jokaisella vedolla kurkunpäästä
kuului kimeä vingahdus. Kaikki talon seinät huokuivat pahuutta,
aivan kuin ne olisi kyllästetty myrkyllä, joka oli vähän kerrassaan
saanut heistä kaikista otteen.
Varjo suoristautui. Hetken aikaa se näytti katsovan Jennyyn,
kunnes sekin lopulta vain katosi. Jenny ravisti päätään ja luuli
kuvitelleensa kaiken, kunnes isä kääntyi ympäri.
Isän kasvoilla oli outo hymy. Isä katseli verisiä käsiään ja
perääntyi pois ikkunasta. Isä katsoi perhettään – ilme oli kärsivä,
melkein anteeksipyytävä.
– En anna niiden saada meitä, isä kuiskasi. Hiki valui hänen
kasvoillaan isoina noroina. – Antakaa anteeksi...
Isä nosti haulikon heitä kohti, tuki aseen perän olkapäähänsä ja
tähtäsi tarkasti.
– Ei! äiti kirkaisi.
Samassa ovi potkaistiin sisään. Johnny käännähti salamana,
mutta Floydin lähietäisyydeltä ampuma laukaus osui maaliinsa.
Pamaus sai Jennyn sulkemaan silmänsä. Hänen poskelleen satoi
kuumia pisaroita. Isä rojahti velttona lattialle.
Sitten oli pitkän aikaa hiljaista.
– Hitto, apulaissheriﬃ puhkui ovensuussa, kun sai lopulta
vedettyä ilmaa keuhkoihinsa. – Oletteko te kunnossa?
Jenny raotti silmiään varovasti. Talo näytti nyt erilaiselta. Aivan
kuin kurkkua kuristanut nuora olisi viimein hellittänyt, antanut
hänen siemaista sisäänsä koko maailman valot, hajut, maut ja
äänet.
Jenny vapisi. Silmät kostuivat.
– Älä itke, kulta, äiti sopersi.
Äidillä ei ollut riittänyt rohkeus lähteä, eikä Jenny tiennyt,
käsittikö äiti ollenkaan, kuinka hyvin asiat nyt olivat. He olivat
nyt vapaita, he voisivat myydä farmin ja muuttaa seudulta pois.
He jättäisivät kaiken taakseen.
Lisää miehiä tuli paikalle. He tarkistivat Johnnyn pulssin ja
poimivat haulikon talteen. Jenny painoi kasvonsa piiloon. Hän
toivoi, ettei kukaan huomaisi todellista syytä kyyneleisiin hänen
kasvoillaan.
Jenny nauroi.
“They wanted to know why I did what I did
Well sir I guess there’s just a meanness in this world”
- Bruce Springsteen (Nebraska)
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Petri Laine on kirjoittanut spekulatiivisia tekstejä, kuten science ﬁctionia ja kauhua, 1990-luvulta saakka. Laine on menestynyt mm. Portin ja Novan kirjoituskilpailuissa ja hänen novellejaan on julkaistu useissa kotimaisissa sf- ja fantasialehdissä sekä
antologioissa.
Laine taitaa eri tyylilajien vaihtamisen. Hän kykenee
sijoittamaan tarinansa niin avaruuteen kuin tavalliseen
arkiseen miljööseen, ja tekemään kummastakin realistisen ja
yksityiskohtaisen kuvauksen. Hänet on mainittu yhtenä tämän
päivän harvoista suomalaisista kirjoittajista, jotka kirjoittavat
avaruuteen sijoittuvia novelleja. Laine malttaa rakentaa
tarinan kaaren huolella ja luo näin eheän, kokonaisen kuvan
käsiteltävästä miljööstä.
Laineen tuotannosta mainittakoon mm. maailmankaikkeuden tuhoutumisen uhasta kertova Taivaanvaunut
(Tähtivaeltaja 1/2002) sekä Ja tvoi rabotnik (Portti 4/2004),
jossa ollaan sosialistisen avaruusturistikohteen matkassa.
Laine on kirjoittanut myös yhteisnovelleja Anne Leinosen
kanssa.
Kotisivut: http://personal.inet.ﬁ/private/petri.laine/

english summary
In the very ﬁrst issue of the new Finnish webzine Usva - Fog - we
present ﬁve speculative short stories by ﬁve seasoned authors.
Petri Salin’s The Great Library takes place in the busy and book
infested halls, corridors and cellars of the library of Alexandria.
Sherlock Holmes has abandoned his profession and ﬂed London
when he is challenged to solve one last case - a devious murder
mystery with horriﬁc personal implications.
Sari Peltoniemi’s The Squeeze is a tight modern story that on
leans ﬁrmly on Finnish folk lore. The protagonist yearns, aches for
a sweetheart of his own, but alas and alack, no such luck. Then
again, perhaps still?
Jarmo Karonen’s Faith, Hope, the Universe challenges the
reader to think and think hard - what is there in our world that
is worth holding on to? Does humanity even have a future? Is
faith enough? The main character inhabits a reality poorer and less
vivid than the rest of us, but in some ways his lacking attributes
may yet make him the richer for it.
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Johnny’s Law takes place in the hot and dry American South,
right in the midst of gently rolling corn ﬁelds. Petri Laine’s story
examines domestic violence and an evil that worms its way into
an ordinary unsuspecting family’s everyday life. This cleverly told
shocker makes use of multiple points of view and venerates the
best traditions of the horror story.
Boris Hurtta’s Winter of Ice is a charmingly mellow and wintry
tale made up of small perceptive details. The mood of the tale is
quite unique, as beﬁts the Master of Finnish Horror, and may
give a sly wink in the direction of the Moomin books by our own
beloved Tove Jansson.
To round oﬀ this historical issue we present the interview
of the two up and coming authors behind the brand new and
highly acclaimed short story collection Nimbus and the Stars
– Tero Niemi and Anne Salminen. In this forthright interview
Niemi and Salminen delve deep into the themes of their stories
and disclose some candid facts about their much admired main
character Nimbus.

Boris Hurtta

JÄÄTALVI

Jotenkin hänen oli onnistunut rikkoa puhelimensa. Kaiken päälle
bussiliikennettä hoitava tilataksi oli jättänyt, kun ei enää ollut
tarkkaa kellonaikaa. Navakka luoteistuuli ajeli kihisevää irtolunta
pitkin jään selkää. Sitä kasaantui nahkeaksi vaipaksi talvitielle
aurausvallien väliin. Kohta olisi mahdotonta päästä läpi matalapohjaisella henkilöautolla eikä niitä enää näkynytkään. Hän harppasi kokeeksi tien sivuun. Hanki petti epämukavasti joka toisen
tai kolmannen askeleen alla ja pohjalla oli loskaa. Jalat olivat kastuneet rantavedessä ja niitä palelsi. Pöllyävä lumi jäätyi lahkeisiin
panssariksi ja huopavartiset pakkassaappaat olivat raskaankankeat
kuin laskettelumonot. Lohenpunainen iltarusko haipui. Yhä uusia
tähtiä syttyi, nyt jo läntisellekin taivaalle. Pimeydestä ei ollut vaaraa, mutta jäälakeus tuntui laajenevan ja saarien siluetit kapenivat
lehtisahan teriksi. Pakkanen oli kiristymään päin.
Äkkiä hän tajusi olevansa hölmö ja pysähtyi. Oikaiseva
talvitie ei ollut käytössä näin myöhään. Traktori oli kiskonut
raskaan puusillan ehjälle jäälle koko pitkäksi yöksi, etteivät laivat
ruhjoisi sitä. Väylä oli kukkuroillaan sohjoa ja sikin sokin pieniä
jäälauttoja, jotka ehkä olivat kovettuneet kestäväksi louhikoksi,
ehkä eivät. Saaristolainen olisi saattanut yrittää, mutta häneltä
puuttui kokemusta ja uskallusta.
Piukea laukaus ja vonkaisu kiirivät kautta jään ja avaruuden
kuin varoituksena. Uusi railo repesi jonnekin. Hän katsoi
ääretöntä mustansinistä taivasta ja tähtiä eikä tuntenut yhtäkään
nimeltä. Eilen hän oli nähnyt elämänsä vaikuttavimmat
tähdenlennot, oikean meteoriittiparven, vai miten niitä
kutsuttiin? Tänään ei ainuttakaan.
Päättäväinen jumputus oli kuulunut pitkään, mutta vasta nyt
hän sen huomasi, kun ruotsinlaiva jo näkyi saaren takana. Sen
ylimmät valaistut kerrokset kiisivät puunlatvojen yläpuolella ja
metsän lävitse vilkkui valoja. Teki mieli juosta kohti tai kääntää
selkänsä ja pötkiä pakoon niin lujaa kuin pääsi.
Hän ei tehnyt kumpaakaan vaan seisoi jähmettyneenä. Se
liukui esiin kaikessa komeudessaan uljaana ja epätodellisena kuin
Fellinin laiva, kuin valoa hehkuva taiottu jääpalatsi. Miehistö ja
kaksituhatta matkustajaa jäivät näkymättömiksi, mutta heidän
olemassaoloaan ei voinut olla aistimatta. Jää rouskui ja murtui.
Värinä tuntui hänen jaloissaan. Kaukokaipuu syttyi kytemään
kuin huono tulitikku ja sammui saman tien. Ruotsinlaivalla
matkustaminen oli hänelle arkisen tuttua ja tietyt kokemukset
saivat sen tuntumaan vastenmieliseltä.
Kun laivan ahteri alkoi näkyä, hän kääntyi takaisin saareen

ja sai tuulen kimppuunsa. Viima nuoli ahavoituneita kasvoja
kuin puhalluslampun liekki. Toppatakki oli ahdas ja selkä
hiessä. Puuskat nipistelivät reisiä farkkujen lävitse. Jakkarareppu
jäätyneine kaloineen oli epämukava möhkäle.
Lossille tuli matkaa jäätä myöten ainakin kymmenen
kilometriä eikä haluttanut rämpiä sinne, kun ei ollut tietoa
jatkoyhteyksistä. Toinen yö mökillä oli ainoa järkevä ratkaisu.

Siitä tuli siedettävä, kun ensin hyväksyi ettei ollut seuraa eikä viihdykkeitä eikä pois päässyt millään. Alkuun päästyään hän nukkui
sikeästi ja heräsi vasta, kun oli täysi päivä. Valo ei kuitenkaan
häntä herättänyt vaan ankara vilu. Hän kurkotti koskettamaan
pientä irtopatteria. Se oli kylmä eikä merkkivalo palanut. Pöytälamppukaan ei syttynyt. Sähkömittari löytyi ulko-oven vierestä.
Sikäli kuin hän ymmärsi, sulakkeet olivat ehjät. Miten laajasta
ja pitkäkestoisesta sähkökatkoksesta oli kyse, sen suhteen hän oli
umpiossa.
Ulkona käydessään hän huomasi miten ilma otti keuhkoihin
kuin rautapöly. Pakkasta oli varmaan kaksikymmentä astetta.
Mökillä oli toki vanhastaan puuhella, mutta hän tahtoi lähteä
nyt heti ilman kahvia, ilman aamiaista. Jalkineet ja farkut olivat
vieläkin inhottavan märät. Repun rautaputket kalvoivat lapaluita
ja säätövarattomat hihnat ahdistivat rintapuolelta, mutta ei
haluttanut heittää pois yhtään kalaa.
Mökki oli pohjoisrannalla, missä varjot olivat pitkät ja
huurteisia jääkukkia kaikkialla. Tuuli edelleen navakasti. Hän
ei ollut oppinut mitään, koska kastoi taas jalkansa rantavedessä.
Vihaisesti hän lähti tarpomaan kohti jäätietä ja kun ehti sinne
pää höyryten ja keuhkoputkia pistellen, se olikin auraamatta eikä
yhtään jälkeä. Oliko mieltä pyrkiä laivaväylälle? Aurinko sirritti
silmiin, muttei jaksanut lämmittää. Pitikö lähteä Storholmalle,
mistä ehkä löytyi joku torpassaan kärvistelevä kalastajan leski
ilman autoa ja mistä maantie kiersi monen saaren kautta lossille?
Kaikkialle oli matkaa kamalasti ja heikotti. Tauti tulossa ellei ollut
jo. Kiroillen ja lunta potkien hän palasi mökille. Sähköt olivat
yhä poikki. Polttopuut joutavia risuja. Hella savutti vietävästi
senkin jälkeen, kun hän ymmärsi aukaista pellin. Sitten vasta
helpotti, kun kiipesi katolle ja poisti piipun nokasta peltisen
tynnyrinkannen. Ruokakomerossa oli kahta lajia jauhoja, klöntiksi
jähmettynyt sokeripussi ja merisuolaa. Hän oli alkanut vihata
saamiaan kaloja ja tyytyi murtamaan sokerista palasen ja imeskeli
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sitä. Hän laahasi sängyn hellan viereen ja syötti tulelle risut ja
ajopuun kappaleet sisältä ja verannan pinosta ja kun huone alkoi
olla mukavan lämmin, hän joi lumesta kiehauttamansa tilkan
sokerivettä ja ryömi täysissä pukeissa kaikkien vilttien ja täkkien
alle ja nukahti.

Ilta tai yö. Yskä tai angiina. Tuli hellaan ja kohta saisi ruveta pilkkomaan huonekaluja polttopuiksi. Hän kävi kusemassa verannan
kaiteen ylitse ja kirosi Vikströmit, jotka olivat antaneet periksi
sähkökaapelin haavoittuville houkutuksille ja joilla ei ollut edes
saunaa.
Villa Solstrand etelärannalla! Sen asukkaat tuskin panevat
pahakseen, jos pitää rantasaunaa lämpimänä ja lepää siellä
kunnes voimat palaavat. Hei, ehkä huvilalla onkin ihmisiä!
Ainakin sunnuntaina siellä juoksenneltiin jäällä. Ne ovat sellaisia
boheemityyppejä, Vikströmin täti tapasi sanoa päätään pudistaen.
Niiltä voi odottaa ihan mitä hyvänsä.

Hän ähki saapikkaat jalkaansa ja kietoi viltin viitaksi takkinsa
päälle. Repun hän jätti mökille ja vei jalkapallon kokoisen möhkäleen jäätyneitä, perkaamattomia kaloja jäälle. Oli parempi kiertää
rantoja pitkin, sillä saaren keskusta oli louhikkoa ja tiheää havumetsää. Kolkko pohjoisranta leppyi kallioniemeksi, joka jatkui
merelle lumisten kyttyröiden jonona. Ulapan puoleinen ranta oli
laakeampi. Siellä oli valtavia irtokiviä, merelle kurkottavia vaivaisleppiä ja tuulten kallistamia käkkyrämäntyjä. Villa Solstrand
oli saaren parhaalla paikalla, missä se hallitsi silokallioiden väliin
jäänyttä laguunimaista poukamaa. Meren voimien murjoman laiturin nokassa oli pikkuruinen sauna kuin uimakoppi. Itse huvila
oli hongikossa sopivan kaukana rannasta. Se oli uljaampi ja erikoisempi kuin lautarakennuksen oli oikein lupakaan olla, mutta
omistajathan olivatkin taiteilijoita.
Alakerrassa ja myös yhdessä vinttikerroksen ikkunassa paloivat
valot. Sydän alkoi lyödä joutuisammin. Ettei kyseessä vain ollut
kuutamon heijastuma. Mutta eipä kuuta missään näkynyt.

Tuvan ovesta pullahti hyväntuoksuista lämmintä ilmaa. Katosta
roikkui tavattoman kirkas merihenkinen öljylamppu. Valtavassa
rautahellassa kohisi tuli ja rehevävartaloinen vaalea rouva hyöri
sen luona. Myöhäisessä teini-iässä olevat tyttö ja poika pelasivat
lautapeliä ja sitä katsoi sivusta mustatukkainen tyttönen.
Rouva toivotteli vuolaasti hyvää iltaa. Hän oli arvatenkin
Märta Jonsson, ”erään sortin taidemaalari”, jota oli ”siitä
huolimatta” luonnehdittu mukavaksi ihmiseksi. Nuoret eivät
vaikuttaneet yhtä seurallisilta. Kaksikko kumartui lähemmäs
peliään ja tumma tyttö tuijotti vierasta kuin hakisi hänestä
heikkoa kohtaa.
– Olen tuolta Vikströmien mökiltä. Greta-täti on äidin sisko.
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Ja minä olen siis Varjonen, Heimo Varjonen.
– Ai Heimo, se rauhanturvaaja, sanoi tyttö.
– Siitä on kauan, hän mutisi.
Etteikö hän vähän punastunutkin, mutta sitä tuskin kukaan
huomasi. Yleensä hänet muistettiin nyrkkeilijänä, mutta
Vikströmin täti ei piitannut urheilusta.
Märta huomasi hänen surkean tilansa, ohjasi topakasti
keinutuoliin, kokeili kädenselällä kuumetta otsalta ja antoi
kouraan ruorikuvioisen mukin. Hän haki hellalta vanhanaikaisen
kuparipannun ja kaatoi mukin täyteen.
– Oletko sinä lomalla YK-joukoista? intti tyttö vieläkin. Vaikea
lopultakin sanoa minkä ikäinen tämä oli.
– En ole, Heimo sanoi ja oli keskittyvinään kahviin. Neljä
vai jo viisi vuotta vanhoja asioita. Niin kuin nyrkkeilijän urakin.
Älkääkä kysykö mitä hän sitten oli saanut aikaan niiden hommien
jälkeen. Ollut vartioliikkeessä ja järjestysmiehenä ruotsinlaivalla,
seissyt surkean kapakan ovella. Viime kesä oli pohjakosketus,
kun hän oli kiertänyt maata tivolin järkkärinä ja apumiehenä.
Sen jälkeen hän ei ollut mitään tehnytkään. Viimeisin tempaus
oli, kun hän kaahasi korttinsa kuivumaan. Olisi voinut
huonomminkin käydä, olisi voinut kärähtää ratista tai ajaa
jonkun kuoliaaksi. Ei mahdotonta hänelle. Sitten kun yritti ottaa
itseään niskasta kiinni ja lähti linjurilla saaristoon pilkkimään
ja viettämään tervettä elämää ilman viinaksia, oli tottumaton
sellaiseen ja kaikki meni pieleen.
Yläkerrasta laskeutui pyylevä herra astuen vakaasti jokaiselle
portaalle ensin vasemmalla jalalla, sitten oikealla. Hän oli varmaan
Pontus Jonsson, joka kirjoitteli saaristoon ja merenkulkuun
liittyviä lehtijuttuja, olipa julkaissut kirjojakin, joista yksi oli
Vikströmien mökillä. Harmi ettei ollut tullut edes selatuksi sitä.
Pontus-herra toi lisänsä keittiön miellyttävien hajujen joukkoon,
piipputupakan ja ehkä viskinkin aromin.
Hän oli oitis tilanteen tasalla, esitteli itsensä ja perheensä,
aukaisi pienen seinäkaapin ja halusi lorauttaa kullankeltaista
mallasviskiä yllätysvieraan kahvin sekaan.
– Musta kahvi tekee hyvää, mutta jos olet kylmissäsi niin
lisääpä siihen tippa skottilaista. Röörit aukeavat ja veri alkaa
kohista suonissa. Meidän mamma sanoo, ettei whisky pysty
ajamaan pöpöjä pois, mutta ainakin se tekee ne lauhkeiksi ja
voimattomiksi.
Lautapelille uskolliset nuoret olivat Kaj ja Brita. He nousivat
esiteltäessä, poika kumarsi, tyttö niiasi, kumpikin kopeasti.
Puhumatta he jatkoivat peliä. He olisivat voineet olla kaksosia,
niin vaaleita, puhtoisia ja hillittyjä kuin olivat. Brita taisi
kuitenkin olla Kajn tyttöystävä. Kolmas oli Milla, sen enempää
hänestä ei sanottu. Kooltaan ja temperamentiltaan hän oli villi
kaksitoistavuotias, mutta oli hänellä jo muotoja, olipa hyvinkin.
Pontus kaatoi mukin piri pintaan. Hänen tapansa puhua
oli myhäilevän leppoisaa, mutta mitä hän sanoi kuulosti
pahaenteiseltä.
– Vietimme huvilalla mukavan hiihtolomaviikon niin kuin

meillä on tapana joka talvi. Eilen olisi pitänyt lähteä, mutta kun
taksi-Andersson alkoi puhua aivan levottomia, minä tuumasin
että soo, jäädäänpä odottamaan kaikessa rauhassa miten asiat
lutviutuvat.
– Mitä siellä sitten on sattunut?
Milla ehätti edelle: – Lentävä lautanen on laskeutunut
Puolaan. Eikä kukaan kerro, mitä siellä tapahtuu. Sanokaa minun
sanoneen, että koko ihmiskunta on vaarassa tuhoutua.
Märta pyysi Millaa hillitsemään kielensä.
– Miksi minun täytyy olla hiljaa?
– Sinä pelottelet meitä, sanoi Brita kärsivällä äänellä.
Milla ei totellut. -Ehkä Puolan armeija on taistellut
lasersilmäisiä hirviöitä vastaan ja kaatunut viimeiseen mieheen.
Sehän heillä on sodissa tapana.
– Milla, minä pyydän!
– Kaikki miehet aseisiin!
Heimosta tuntui, että Milla tarkoitti häntä.
Myös Kaj heräsi huomaamaan, että mies hänkin oli.
– Jos ne ovat niin ylivoimaisia, että kaikkia tarvitaan, on
järkevintä olla taistelematta.
– Oikein. Atomipommilla ne ehkä voidaan nitistää.
– Minä tarkoitin diplomatiaa.
– Lapset lapset, tehän vallan säikytätte Vikströmin Heimon.
Hän ei ole näköjään kuullut koko asiasta, nuhteli Pontus.
Heimo kysyi, voiko sähkökatkos johtua lentävästä lautasesta.
Hän mainitsi myös auraamattoman jäätien.
– Emme mekään paljoa tiedä. Niin kuin Milla sanoi, Puolaan
se kuuluu laskeutuneen ja siellä on täysi kaaos. Sotilaat ja
tiedemiehet tapaavat olla vaiteliaita ja sellainen käytös lietsoo
paniikkimielialaa, vaikka tarkoitus olisi päinvastainen. Pahin
uhka ovat bakteerit ja sen sellaiset, mutta tietysti siellä on tiukka
karanteeni…
– Kännykkämastoissa ainakin palavat valot, ulkona käynyt Kaj
keskeytti isänsä.
Tämä vaikutti harmistuneelta ja sanoi, että niissä
peijakkaan ympärivuotisissa juhannussaloissa oli varmaan
varasähköjärjestelmä.
Heimo muisti mykän puhelimen ja Milla ilahtui tästä
tiedosta. Ja entäs tähdenlennot - Pontus Jonsson oli nolo, kun
kukaan perheestä ei ollut havainnut niitä. Luonnonilmiöitä oli
tarkkailtava herkeämättä, kun asuttiin aavan, armottoman meren
keskellä. Muutoin hänen periaatteensa oli, että huvilalla piti elää
perinteitä kunnioittaen, mutta mukavasti. Ei sähköä, ei puhelinta,
ei polttomoottoreita, ei edes matkaradiota…
Märta-rouva otti nyt johdon käsiinsä. Hän hillitsi Pontusta,

joka lie maistellut viskiä enemmänkin. Kaikkien oli aika
rauhoittua ja mennä nukkumaan. Vikströmin Heimo jäisi
luonnollisesti vieraskamariin. Märta katsoisi sairaalle jotain rohtoa
ja kuumaa tikkelperimehua.
– Huomenna ollaan niin kuin huvilalla kuuluu olla. Jokainen
saa tehdä, mitä eniten haluaa ja parhaiten osaa. Jos jotain outoa
havaitaan, siitä pitää tietysti heti kertoa kaikille. Muutoin lentävän
lautasen mysteeriosta saa puhua vasta iltateellä. Papan viisaus
menee hukkaan, jos me tuskailemme ja hosumme niin kuin
kaikki ne ihmiset, joiden autot tukkivat jäätien heti kun uutinen
oli annettu.

Aika pian sen jälkeen kun Heimo oli herännyt höyrylaivan hytiltä
näyttävässä vieraskamarissa Pontus tuli kysymään vointia. Heimo vähätteli tautia yskäksi, muttei ollut valmis nousemaan ylös.
Pakkasta oli kaksikymmentä kuusi astetta - tähänastinen ennätys
- ilmoitti Pontus ylpeänä. Hän siveli kerrossängyn tummaksi lakattua pystytolppaa ja vakuutti, ettei hätää. Villa Solstrand kesti
kaikki talven hyökkäykset. Polttopuita oli pilkottu kahden vuoden
tarpeiksi, muttei se vielä mitään. Nuorna miesnä hän oli osunut
hätiin, kun näillä vesillä haaksirikkoutui koksilastissa oleva laiva.
Puolasta sekin tuli. Aallokko tasaantui, koska meri oli mustanaan kelluvaa kivihiiltä, vai ruskohiiltäkö se oli, vettä kevyempää
kumminkin. Päiväkausia hän sitä kokosi verkoilla ja haavilla. Oli
jouduttu rakentamaan isompi liiteri ja siellä oli vieläkin tonnikaupalla koksia. Nyt rannalle ajelehti enää muovia.
Häiritsisikö kirjoituskoneen naputus pahasti sairasta? Pontus
myönsi olevansa hermona ja epäili, ettei saisi aikaan kovin vaativaa
tekstiä, muttei se haitannut. Kovina aikoina huumorilla on
kysyntää. Koksin pärjäämisestä voisi kertoa. Tai siitä kun mummi
oli soutanut ajelehtivan rommilaatikon perässä Jungfruskärin
ulkoluodoille asti ja jäi sinne saaliineen säätä pitämään. Onneksi
tuuli tyyntyi ennen kuin rommi loppui.
Pian alkoi kuulua jaksottaista naputusta ja mutinaa. Äidillinen
Märta tuli pullantuoksuisine juttuineen ja pakotti ottamaan
kolme tablettia. Brita oli totisen tärkeä apuhoitaja, kävi
tyhjentämässä yöastian, kipaisi edestakaisin, toi kahvia ja mehua
ja lukemista. Yöpöydälle levälleen jääneen luontolehden kuvassa
pikkuinen viattoman näköinen kalanpoikanen oli joutunut
isomman kalan kitaan ja tämä oli sulkemaisillaan suunsa. Se sai
Britan ratkeamaan ja hän poistui huoneesta silmät kyynelissä.
Tuohtunut Kaj rynnisti siinä samassa Heimon luo. Hänet oli
helppo lepyttää.
– Niin, ei minusta ritariksi. Pappa toivoo, että rupean
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merikapteeniksi, mutta taidan sopia paremmin purseriksi. Ja onko
joku ruotsinlaivan kapteeni enää mikään sankari? Automatiikka
tekee työt ja tylsistää. Sen kerran kun jotain sattuu, olet tietenkin
vapaavuorossa, mutta vastuu on sinun. Ja nyt me olemme jumissa
täällä huvilalla. Jos hiukankaan siitä kauheasta on tapahtunut,
millä Milla herkuttelee, tahtoisin mieluummin olla kaupungissa ja
tehdä velvollisuuteni. Olisin sitten sankari edes itselleni.
Heimo olisi voinut valistaa. Usein hän oli hävinnyt heti
turnauksen ensimmäisen ottelun ja tullut leimatuksi petturiksi,
vaikka oli tehnyt parhaansa. Kerran sitten kävi mieletön säkä
ja vastustaja toisensa jälkeen sortui silmäkulman aukeamiseen
tai oli puhki edellisistä matseistaan. Seistä naama turvoksissa
keskikorokkeella ja kuunnella korvat soiden Maammelaulua,
sellainen oli sankaruutta. Mutta hän ei ollut osannut elää
sankaruutensa kanssa. Villa Solstrandissa hän oli vain
epämääräinen Vikströmin Heimo ja se tuntui pahuksen hyvältä.
Kaj voisi käydä katsomassa olivatko sähköt vielä poikki
Vikströmien mökillä. Poika olisi halunnut juosta yksin tein
Storholmalle kuulemaan Anderssonilta uutisia. Mutta Pontus
hirmustuisi tottelemattomuudesta eikä mammakaan pitäisi siitä,
että sovittuja sääntöjä rikottiin.
Märtan lääkkeet olivat trotyylia tai Heimo oli sairaampi
kuin arvasikaan. Päivä meni tokkurassa. Pontus kiikareineen ja
piippuineen kävi välillä kurkkaamassa ja sanoi pari rohkaisevaa
sanaa.
Iltateellä keskusteltiin eilistä maltillisemmin. Mitään havaintoja
ei ollut tehty, ellei sellaiseksi laskettu sitä, ettei jäällä ollut näkynyt
koko päivänä kulkijoita. Mutta mistäs heitä - hiihtolomaviikko
oli ohitse eikä pakkanen hellinnyt kalastajia.

Seuraavana vai oliko se sitä seuraavana aamuna Milla tuli vieraskamariin. Tyttö työnsi muitta mutkitta kätensä Heimon haaroväliin.
– Tiehesi! Mitäs peliä tuollainen on?
– Halusin tarkastaa onko sinulla vielä kuumetta. Tuolta sen voi
arvioida ilman kuumemittaria.
Hän ilkkui olevansa muutenkin kiinnostunut siitä, mitä
Heimolla oli tarjota. Voihan olla että tämä oli kohta viimeinen
mies maailmassa Pontuksen ja Kajn lisäksi, eikä hän tuntenut
vetoa heihin.
– Leikki sikseen. Et kai sinä tosissasi usko niihin
avaruushirviöihisi?
– Lentävään lautaseen minä uskon. Mutta otukset ja mikrobit,
kyllä ne on jo taltutettu, jos mitään olikaan. Mamma antaa leikin
jatkua, että Pontus saa kokea seikkailun ja on onnellinen. Mikäs
meidän on ollessa Villa Solstrandissa. Pontus kokee inspiraation
ja saa lopultakin uuden kirjan aluilleen. Mamma huusholleeraa
ja maalaa auringonkukkatauluja ja lapset puuhaavat joutaviaan.
Mutta minä pitkästyn.
– Entäs koulu?
– Tietenkin he lukevat yksityisesti ja käyvät vain harvakseen
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tenttimässä svenska lyceumissa. Kirjoittavat aikanaan ylioppilaaksi
loistavin arvosanoin, mutta eivät tiedä elämästä mitään.
– Entäs sinä sitten?
– Hei, luuletko sinä minua koulukakaraksi?
Milla nosti ylös punaisen villapuseronsa ja näytti paljaat
rintansa. Ne olivat oikein nätit, täyteläiset rinnat ja niiden
nypykät törröttivät. Se ettei hänellä ollut mitään puseron alla kieli,
että esitys oli valmisteltu.
– Voi minulla olla muutakin kiinnostavaa, sellaista jota ei
kaikille nurrupojille näytetäkään.
– Miten vanha sinä oikein olet?
– Yhdentoista.
– Älä pelleile.
– Kahdenkymmenen yhden.
– Etkä ole.
– Haa, sinä haluat minun olevan sen ikäinen, että se sopii
suunnitelmiisi.
– Usko huviksesi, ettei minulla ole mitään suunnitelmia sinun
suhteesi.
Miten ollakaan, ovelle koputettiin ja sekä Märta että Pontus
tulivat kamariin. Märta nuhteli Millaa äänettömästi, mutta tämä
ei ollut millänsäkään.
– Tällä köntyksellä ei ole enää kuumetta. Nouskoon ylös ja
lähteköön minun kanssani jäälle.
– Yöllä oli kaksikymmentä kahdeksan astetta pakkasta, myhäili
Pontus.

Oli oikea vanhan hyvän ajan talvi, niin kuin Pontus hekumoi.
Rantakallioiden lomassa oli lumidyynejä. Paikoin tuulet olivat
nuolleet punaisen kiven paljaaksi. Jonssonit olivat tehneet valtavasti jälkiä ja vielä enemmän oli eläinten jättämiä: pikkupiipertäjien, hankivipeltäjien, hyppelihiirien, jäävaappujien ja päästäisten
suuren heimon jälkijonoja. Lintuja oli laskeutunut lumeen ja
noussut ilmaan samoilta jalansijoilta. Toiset olivat tepastelleet,
melskanneet ja huitoneet siivillään. Isompia ja määrätietoisempia
kulkureita oli vaeltanut yksikseen Villa Solstrandin ohitse, kuka
reittiään muuttamatta, kuka ihmisen hajun kaukaa kiertäen. Kaikki olivat saalistaneet ja jotkut heistä joutuneet saaliiksi. Heimo
tunsi jäniksenjäljet, Milla sanoi etteivät ne olleet jäniksen vaan
rusakon. Kaikki muutkin hän väitti tuntevansa ja luetteli joukon
hyvin kummallisia eläimiä.
Heimon olisi pitänyt jäädyttää oikein suuri luistinrata sen
olohuoneen parkettilattian kokoisen tilalle, jonka Kaj oli saanut
aikaan. Onneksi rantavesi oli jäätynyt. Kaikki nuoret ja Märtakin
luistelivat sitä pitkin saaren ympäri monta kertaa.

Heimo haki pilkkivarusteensa ja kairasi uusia reikiä saaren länsipään riutalla, mistä oli entisetkin kalansa saanut. Hän ei halunnut
ikkunasta kiikaroivan Pontuksen luulevan, että oli livistänyt ja
pysytteli koko ajan näkyvillä. Pian hän sai ensimmäisen ahvenen
ja se houkutteli herra kirjailijankin ulos pesästään. Pontus oli
pynttäytynyt uskomattoman lämpimästi ja peittänyt kasvonsa
ylimääräisellä kaulaliinalla, joka alkoi jo huurtua suun kohdalta.
Mainiota että saatiin kalaa. Pontus oli ollut varma, ettei se
söisi näin kovalla pakkasella. Kaikki merkit viittasivat siihen,
että huvilalla olosta tulisi pitkä. Mammalla oli säilykkeitä ja
peruselintarvikkeita kesään asti, ehkä kauemmaksikin, mutta
tuore oli aina tuoretta.
Lentävästä lautasesta sai näköjään jutella päivälläkin, kun
oltiin kahden kesken. Pontus töpsähteli ja tassutteli kaiken aikaa
yltympäriinsä ja tähysti kaukaisuuteen. Jään vahva kansi ulottui
Ahvenanmaalle, kenties sitä pääsi Ruotsiin asti. Ehkä myös
Itämeren etelärannikolle. Onko sieltä tulossa väkeä? Miten paljon
niitä voisi tulla? Olisiko jää yhtenä kauniina päivänä mustanaan
pakolaisia niin kuin muinoin koksinkappaleita? Ei, tuskin ne
osuisivat hänen saarelleen. Mantereelle ne onnettomat pyrkivät.
Pakolaiset eivät koskaan ymmärrä omaa parastaan. Ne lähtevät
karkuun ruuhkaa ja ahdistusta ja päätyvät lähes samanlaisiin
olosuhteisiin. Jos meri pettäisi Pontuksen, hän menisi korpeen.
Milla kaarteli karilta karille ja pääsi yllättämään Pontuksen
takaa päin.
– Haa, minä kuulin tuon! Vaan miten saisit masusi täyteen
metsässä? Sanonpa sitten minäkin, ettei tänäänkään tapahdu
yhtään mitään.
– Niinhän sinä luulet, mutta on jo tapahtunut. Iltateen aikaan
saatte itse nähdä.

Pukeuduttiin lämpimästi ja mentiin yläkerran parvekkeelle. Pontus käski tähystää taivaalle. Tähän kellonaikaan lentoliikenne oli
vilkkaimmillaan, kun vuorokoneet toivat bisnesmiehiä Euroopasta. Kukaan ei oikein tiennyt miten taajaan niitä piti lentää. Pontus
sanoi, että yhtenään. Mutta tänä iltana näkyi vilkkuvia valoja vielä
vähemmän kuin eilen. Sateliitit vain liukuivat tasaista rataansa yli
taivaankannen ja niitä oli paljon, voi että niitä oli paljon maapalloa kiertämässä.

Seuraavana iltana jäivät ruotsinlaivat tulematta. Pontus säilytti
näennäisen rehvakkuutensa. Hän oikein siunasi hiljaisuutta. Suihkumoottorien jylinä ja laivojen jumputus kun oli häirinnyt hänen
työskentelyään. Dieselin pulssi tuntui luissa ja ytimissä kymmenien meripeninkulmien päästä ja rikkoi harmonian, kun yritti
kirjoittaa purjelaivojen aikakaudesta.
Kaj ja Brita pyysivät, että lähdettäisiin kaupunkiin. Pontuksen
auktoriteetti horjui, vaikka hän olikin ollut oikeassa. Märtasta
kaikki oli kiinni ja hän päätti, että viimeistään nyt piti malttaa

mielensä ja seistä alkuperäisen suunnitelman takana. Häntä
vastaan ei kapinoinut edes Milla.
Pontuksen lämpömittarista näki minimin ja maksimin ja
hän merkitsi ne jokaiselta vuorokaudelta huvilan lokikirjaan.
Pakkanen kävi yö yön jälkeen kolmessakymmenessä, mutta
päivällä aurinko lämmitti ja hanget jään pinnalla menivät kasaan
ja haihtuivat ilmaan niin, että oli helppo kävellä rouskutella
vaikka miten pitkälle. Tuuli oli laannut kokonaan ja Britan
kummelin jalustakivelle unohtama solumuovinen pehvan
lämmike löytyi samasta paikasta monen päivän perästä.
Pontus pysytteli huoneessaan ja takoi konettaan kuin
vimmattu. Yhtenään hän hyppäsi kiikareineen ikkunassa ja
parvekkeella. Sitä mukaa kuin saaliit ehtyivät, Heimo kävi
pilkkimässä yhä kauempana. Yhtenä päivänä hän otti esiin mykän
puhelimensa ja tunki sen kairalla avantoon. Milla oli entistä
oikukkaampi, mutta jätti Heimon rauhaan – kunnes tämän nuha
paranisi, niin kuin hän sanoi. Löydettyään potkukelkan hän teki
koko päivän kestäviä retkiä, aina avomeren suuntaan. Kaj kävi
uskollisesti Vikströmien mökillä ja napisi isälleen, muttei koskaan
nurissut mammalle. Brita sai kaikki huolestumaan, kun kertoi että
Märta oli luopunut auringonkukista ja maalasi nyt valaskaloja.

Päivät vierivät viikoiksi. Pakkasennätykseksi jäi huikeat kolmekymmentä seitsemän astetta, mutta vieläkin mittari laski harva se
yö miinus kahteenkymmeneen. Jäätie oli autio. Ainoa kalastaja
koko ulapalla oli Heimo. Merivesi oli ollut korkealla jäätymisen
aikaan, mutta nyt se oli hyvin alhaalla. Rantajäätiköt viettivät
merelle ja suuret telit ahmivat aurinkoa ja sulivat paikoilleen.
Saumakohtiin syöpyi avantoja ja keltaista vettä nousi jään päälle.
Pontus piti tilastoa ehtyvistä lentokoneista, mutta mahtoivatko ne
olla matkustajakoneita? Hän sanoi nähneensä eteläkaakossa taivaalle suunnattuja valokiiloja yhtenä yönä kun kaikki nukkuivat
sikeästi. Toivottavasti ne olivat Viron ilmapuolustuksen valonheittäjiä Hiidenmaalta, hän kuiskasi. Kukaan ei olisi uskonut, ellei
koko laivaliikenne olisi ollut pysähdyksissä – eikä enää ollut mitään kaikkivoipia Wälläreitä. Toisten tekemät havainnot liittyivät
kevään tuloon. Heimo oli nähnyt joutsenia ja jotain haahkoja.
– Alleja, oikaisi Milla.
– Kohta ei tarvitsisi sytyttää lamppua puoli kahdeksalta,
jolloin juotiin iltatee. Pimeä vuodenaika oli mennyttä. Laskeva
aurinko oli näyttänyt helmikuussa hallan puremalta karpalolta,
mutta nyt se hehkui kuin halkaistu veriappelsiini ja putosi ilta
illalta kolmisen minuuttia myöhemmin pienen harppauksen
lännemmäksi.
– Yllätys, yllätys! sanoi Pontus yhtenä iltana. –On kevätpäivän
tasaus. Sen kunniaksi mennäänkin tänään jäälle, poltetaan
kokkoa ja soitetaan Straussin valsseja gramofonilla. Mamma
on valmistanut tavallista juhlavamman iltapalan. Täten pyydän
häneltä ensimmäisen tanssin, jos vaikka vähän pyörähtelemme.
– Etkö enää pelkää?
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Pontus sanoi, ettei ollut pelännytkään.
– Etkö tosiaan yhtään pelkää, että virus on tappanut
yhdeksänkymmentä yhdeksän ihmistä sadasta niin kuin siinä
Kingin paksussa kirjassa, ja loput tappavat toisiaan? Milla vänkäsi.
Pontus sanoi, ettei uskonut niin. Mutta hän tunsi silti
vastuunsa ja toimi kuin bonus pater familias. Varovaisuuden
vuoksi nytkin poltetaan vain ruokoja. Ne palavat nopeasti
loppuun.
Kaikilla oli äkkiä kädet täynnä tekemistä. Pöytä, tuolit, astiat,
ruoat. Huudahdukset ja hilpeä sorina täyttivät tienoon. Mamma
oli avannut eksoottisia säilyketölkkejä ja tehnyt kerrassaan
ylellisiä lämpimiä voileipiä, runsaita ja herkulliselta tuoksuvia
kuin ravintolapizzat. Brita kantoi niitä isolla tarjottimella.
Heimo otti veivattavan grammarin ja levykansion. Pontus kolasi
viskikaapillaan. Oli väkevää Darjeelingin teetä, maalaishunajaa,
ruutunäkkäriä, laivakorppuja, metwurstipötkö, oliiveja,
pähkinöitä, kotiviiniä…
Kaj oli kerännyt rannoilta ruokonippuja. Rantavesi oli noussut
entisestään, mutta sen ylitse pääsi pitkää lankkua pitkin. Vallitsi
pehmeä hämärä, mutta tänään ei ollut iltaruskoa. Tuuli lounaasta
ja ilma oli kostea ja raaka. Se ei häirinnyt liiaksi tunnelmaa.
Ensiksi sytytettiin tervapata ja kuunneltiin ”Tonavan aallot”.
Sitten juotiin teetä ja syötiin valtavalla ruokahalulla kaikki
voileivät ja enin osa kylmästä ruoasta.
Pontus kaatoi Heimolle Bowmorea ja mursi laseihin jäätä
rakeiseksi sulaneesta rantakallion jääpaadesta. Märta ei viskiä
huolinut eikä sitä annettu nuorille, mutta he saivat lasillisen ”sen
aurinkoisen kesän hyvää herukkaviiniä”.
Pontus piti innoittuneen puheen keväälle. Hän siirtyi ketterästi
asiasta toiseen. Oltiin uuden ajan Robinsoneja. Hyvät varastot
ja toiveikas talvimieli. Elettiin symbioosissa luonnon kanssa.
Äiti meri suojeli. Hänen runsaat antimensa. Voitaisiinko ajatella
lintujen kevätpyyntiä? Vita nova. Ei maksanut vaivaa kääntää
kelloa teknokraattien ja merkantilistien kesäaikaan. Aurinko sai
määrätä vuorokausirytmin.
Kohotettiin malja. Hurrattiin vaimeasti. Ruokokuhilas syttyi
ja paloi kohisten. Tuuli lennätti kipinöitä ja rätiseviä latvahuiskia
kohti Villa Solstrandia, mutta ne sammuivat jo alkumatkasta. Kaj
heitteli loput niput tuleen. Lystiä kesti vain kotvasen. Hiiltyneet
korret olivat kuin tuhkassa kiemurtelevia harmaita matoja. Oli
tullut hetkessä pimeä.
Sitten olisi ollut tanssin ja iloisen seurustelun aika, mutta
vain Pontus jaksoi olla innoissaan. ”Ylioppilasprinssi”. Äiti varoi
kenkiään kastumasta ja pelkäsi papan kompastuvan jäällä. Kaj ja
Brita seisoivat parina, mutta tuskin liikuttivat jalkojaan. Heimo
ihmetteli, missä Milla oli. Pontus siemaili yhtenään lasistaan,
mutta silti se oli koko ajan täynnä. Hän tyrkytti lisää Heimolle,
mutta tällä oli älliä kieltäytyä. Tuuli yltyi puuskaiseksi ja toi isoja
vesipisaroita. Märta huolestui gramofonista, mutta Pontus ei
halunnut lopettaa. Kaj, hakemaan pressua soittimen suojaksi!
”Liebestraum”.
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Millan huuto kiiri musiikin yli tavallistakin kiukkuisempana.
Hänen siluettinsa näkyi huvilan parvekkeella. Heimo kohotti
äänivarren vinhasti pyörivän savikiekon päältä.
– Arvatkaas, mitä minä löysin!
Hän kohotti käsivartensa ja näytti saalistaan. Jälkikäteen
ajatellen kojeen särinän ei olisi pitänyt kuulua jäälle asti, mutta
ehkä se olikin Milla, joka päästi nuo äänet.
Ainakaan Heimolla ei ollut mitään käsitystä siitä, mitä tyttö oli
löytänyt. Mutta Pontuksella oli. Häneltä pääsi kirous ja hän lähti
juoksemaan vettä roiskuttaen vaivautumatta kiertämään lankun
kautta.
Kun muut ehtivät ylös, tapasivat he Millan ja Pontuksen
raivoamassa toisilleen viittä vaille käsikähmässä.
– Sinä hiivit tänne salaa vakoilemaan ja lukemaan minun
keskeneräistä kirjaani. Vai tulitko vohkimaan whiskyä, kun ei
annettu?
– Älä yritä hämätä, senkin valssikuningas! Kerro mikä tämä on
ja mitä olet sillä tehnyt.
– Sinä rikoit sen!
– Sinä revit sen väkisin minun käsistäni!
– Oli mikä oli, rikki se nyt ainakin on. Sinun syytäsi.
– Se oli mummin kidekone, sanoi Kaj. – Isä, sinä olet
petkuttanut meitä. Olet kuunnellut täällä salaa radiota. Sinä tiedät
mitä on tapahtunut maailmalla. Etkä ole kertonut meille.
Pontus ei myöntänyt. Hän ei muka ollut saanut kidekonetta
toimimaan.
– Älä valehtele! Minäkin kuulin siitä äsken jotain ohjelmaa.
– Kohinaa ja piipitystä. En voinut kertoa, kun ei ollut mitään
varmaa.
– Minä ja Brita lähdemme heti kaupunkiin.
Märta sanoi vain yhden sanan: -Pontus!
Se koski pahasti pappaan ja hän oli valmis pyytämään anteeksi
ja hyvittämään kertomalla kaiken. Mutta Millalle se ei riittänyt.
Hän puhkui raivosta ja iski minkä kykeni:
– Hävytöntä meitä kaikkia kohtaan. On kauheata elää
jatkuvassa epätietoisuuden tilassa. Nyt minä tiedän miltä
tuntuu istua kuolemansellissä odottamassa tietoa mahdollisesta
armahduksesta. Ja samaan aikaan tämä itsekäs sankari on ollut
ajan tasalla ja saanut viettää olosuhteisiin nähden hauskan talven.
Minä vieläpä olen auttanut häntä. Mutta tiedä se, mokomakin
pakkasherra, ettei täällä ole ollut mitään ennätyspakkasia. Minä
tapasin siirtää minimin näyttävää neulaa magneetilla, että olisit
mielissäsi.

Aamukahvilla Märta oli kerrankin voimaton ja väänteli käsiään.
Hän sanoi sen, mihin ei ollut pystynyt illalla.
– Minä uskon, että pappa tarkoitti vain meidän parastamme.
Kaj ja Brita eivät olleet menneet eivätkä tehneet vieläkään
lähtöä. He mököttivät ja mulkoilivat Pontusta. Tämä joi kupin
seisaaltaan ja pakeni yläkertaan.

Milla tuli vasta kun Pontus oli poissa jaloista. Hän oli
ulkovaatteissa ja ripusti reppunsa tuolin selkänojaan.
– Siellä on pirun paha ilma. Köntys, tuletko lykkäämään
potkukelkkaa?
– Märta ei yrittänyt estellä, mutta näytti olevan pahoillaan.
Heimosta tuntui, että tämä jos mikä oli oikea aika vieraalle kiittää
ja lähteä.

Satoi roimasti ja myrskyisä tuuli vonkui ulapalta päin. Jäällä oli
tuuman verran vettä ja vihurit raastoivat sen pintaa. Varis ajautui
pakosta myötätuuleen ja raakkui vastalauseitaan.
– Kevään kohinaa, sanoi Milla.
Heimo lykki kelkkaa niska kyrmyssä. Jalka sutaisi tyhjää.
Olisi pitänyt olla jääkenkä. Hän suuntasi väylälossille, jota
kukaan ei ollut käyttänyt kuukauteen. Mutta eipä ollut kulkenut
laivojakaan. Ahtojäät olivat jähmettyneet sadan metrin levyiseksi
pirunpelloksi. Hylätty puusilta oli toisella puolella eikä sitä
tarvittu.
Milla nousi kyydistä ja kiitti. Heimo nosti potkukelkan
kyynärtaipeiden varaan ja lähti kantamaan sitä yli louhikon.
Varovasti nyt. Jää kyllä kesti, mutta jalat lipsahtelivat joka
askeleella. Keskellä oli osittain sulanut rikkonainen harjanne. Se
oli vaikea paikka, mutta siitä selvittäisiin.
Kun oli päässyt ohi pahimman, hän kääntyi katsomaan miksi
Milla viivytteli. Tyttö seisoi yhä siellä missä jää oli sileää.
– Mikä on hätänä?

– Mene sinä vain! Milla huusi kädet tötteröllä vastatuuleen.
– Kannanko minä sinut? Heimo yritti ärsyttää.
– En minä voi!
Milla heilautti kättään hyvästiksi ja kääntyi takaisin kohti Villa
Solstrandia, joka ei edes näkynyt tänne asti.

Heimo jäi ihmettelemään, muttei liian pitkäksi aikaa. Oli se
miten typerää hyvänsä, hänkin tahtoi takaisin. Jonssonien potkukelkka kävi tekosyystä ja ainahan voi lähteä pois, ellei paluu
maistukaan hyvältä.
Hän loikki uhkarohkeasti yli louhikon ja pari potkua
myötätuuleen sai kelkan lentämään. Hetkessä hän saavutti Millan,
joka oli entisensä.
– Oletpa sinä hölmö, jos palasit minun takiani. Tiedä, ettei
naisen sanaan ole luottamista.
Milla asettui potkukelkan istuimelle. Kääntyessään hän tuli
katsoneeksi läntiseen horisonttiin.
– Katso!
Ruotsista päin oli tulossa... Tältä etäisyydeltä se oli pieni kuin
tulitikkuaski, mutta pakko sen oli olla… Oli se ruotsinlaiva!
Hyvä, että se huomattiin vasta nyt, kun päätös oli jo tehty.
Heimo avasi takkinsa purjeeksi ja nojasi reisillään vasten
kelkan ohjaustankoa. Hän potkaisi kerran ja potkukelkka lähti
liukumaan kiihtyvää vauhtia kohti Villa Solstrandia.
© Boris Hurtta 2005
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NIMBUKSEN MATKASSA
Tero Niemi & Anne Salminen

Tero Niemi ja Anne Salminen debytoivat kirjallisilla kentillä
komeasti. He voittivat Portin kirjoituskilpailun 2002 novellilla
Ja Jumala kutoi mattoja omista hiuksistaan ja olivat samassa kisassa
toisena novellilla Äärettömän taivaan valot. Työpari oli lähettänyt
kisaan useita muita vastaavalla tavalla tasokkaita tekstejä, jotka
herättivät tuomaristossa ansaittua huomiota. Ja Jumala kutoi
mattoja omista hiuksistaan voitti seuraavana vuonna Atorox-palkinnon, joka jaetaan vuoden parhaalle science ﬁction- tai fantasianovellille.
Kaikissa näissä novelleissa seikkaili Nimbus-niminen hahmo,
joka matkustaa avaruudessa aurinkokunnasta toiseen. Vuonna
2004 ilmestyikin novellikokoelma Nimbus ja tähdet Atenan
kustantamana.
Kirjailijoiden luoma Nimbuksen maailma on ehyt ja runsas.
Kirjan teemat käsittelevät ihmisyyttä, ihmiskunnan elämää
tähdissä ja lopulta meidän kaikkien mahdollista tulevaisuutta.
Vaikka tekniikka on kehittynyt ja mahdollistanut elämisen
hankalissa olosuhteissa, on ihminen kuitenkin jo ehtinyt
moneen kertaan taantua ja unohtaa oppimiaan asioita. Nimbus
on tähdissä kulkeva matkaaja, joka on kuollut ja syntynyt monta
kertaa, mutta on silti yhä etsimässä itseään ja omaa paikkaansa
maailmankaikkeudessa. Yksinäisen matkaajan apulaisena on
uskollinen Talamus, tietokone.
On kiitelty, että kirjan myötä suomalaisen kirjallisuuden
kenttään on palannut vanha hyvän ajan avaruussciﬁ. Nimbuksen
maailma on kuitenkin rinnasteinen nykypäivään.
Nimbuksen ajatuksiin eläytyessä nousee väistämättä mieleen,
kuinka tarina onkaan syntynyt, ja mitä kirjailijat itse ajattelevat
luomuksensa teemoista. Tero Niemi ja Anne Salminen vastaavat
nyt kysymyksiin.

Anne Leinonen: Millainen prosessi kokonaisen maailman ja sen
tarinan luominen oli? Mistä Nimbus sai nimensä Nimbus lambda? Entä Talamus ja Unicornis?
Anne Salminen: Nimbus on siitä mielenkiintoinen hahmo, että
nimi ja henkilö kulkivat eri reittejä ennen toisiinsa törmäämistä.
Tero Niemi: Kuinka niin?
A: Teron itse kertoman legendan mukaan hänen piti joskus
teinivuosinaan luoda avaruussarjakuva, jonka päähenkilöinä
olisivat perinteinen sädepyssysankaritar ja hänen uskollinen
tietokoneensa. Silloin hahmot kulkivat merkeillä A ja T, ja
vanhojen ideatiedostojen kätköistä löytyy muutamia heidän
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välisiään keskusteluja. Projekti kuitenkin unohtui, mutta
ideatiedostot säilyivät. Tai jotain sinnepäin. ^-^
T: Nimi oli olemassa ennen hahmoa, löytämättä kotia itselleen.
Se seilasi keskeneräisestä projektista toiseen asettumasta oikein
minnekään. Nimeen oli jo tässä vaiheessa sitoutunut ylimääräinen
pieni l-kirjain, joka vaihtui lambda-merkiksi heti, kun sellaisen
pystyi tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoittamaan.
Sitten, jossain vaiheessa, minä ja Anne tapasimme, ja jossain
vaiheessa sen jälkeen otin vanhan projektin rippeet ja muutin sen
proosaksi. Siirtyminen lyhyestä ja kevyestä sarjakuvamuodosta
vakavampaan tekstiin pakotti tekemään ne muutokset, joista
Nimbus syntyi.
Talamus kai muotoutui tuosta alkuperäisten ideatiedostojen
T-kirjaimesta. Lisäksi Talamus toimii aluksella kuten talamus,
eli välittäjäkeskuksena ihmisen ja ruumiin (tässä tapauksessa
avaruusaluksen) eri osien välillä.
Yhden hengen proseduuri valoa hitaampaan tähtienväliseen
matkustamiseen vaatii monta eri osaa. Sekundääriset alukset
saivat nimensä meidän vanhan kovalevymme osioiden mukaan,
jotka Anne oli joskus nimennyt Kesäyön unelman mukaan.
Proseduurin pääalukset saivat nimekseen Neitsyt ja Yksisarvinen,
koska se sointui jotenkin tarinoiden teemaan.
A: Nimbuksen luoneista muutoksista suurin oli valoa
nopeamman matkustamisen poistuminen. Se muutti tarinan
maailmankaikkeutta ja ennen kaikkea tarinan päähenkilöä. Kaikki
muuttui realistisemmaksi, fysiikan lakeja noudatettiin tarkemmin,
ja avaruusseikkailusta tuli ”arkisempaa”: enemmän mallia
”Roskakuskit avaruudessa” kuin ”Leiskuvat laserpyssyt”.
Tähtienvälisiä etäisyyksiä matkustavan sankarittaren piti olla
käytännössä kuolematon, koska matkoihin kului nyt satoja tai
tuhansia vuosia. Kuolemattomuuden vastapainoksi hahmosta oli
tehtävä haavoittuva, sillä emme halunneet luoda kaikkivoipaa
sankaria, vaan inhimillisen lähes tavallisen ihmisen.
Valoa hitaampi matkustaminen myös eristää kaikki ihmisten
siirtokunnat toisistaan, varsinkin kun kommunikointikin on
valoa hitaampaa. Siksi voimmekin luoda jokaisen siirtokunnan
ns. paikan päällä, eli aina tarvittaessa. Meidän ei tarvitse tietää
jokaisen ihmisasutuksen sijaintia tai kohtaloa, koska muutkaan
siinä maailmankaikkeudessa eivät tiedä.
Se, että valonnopeutta ei pystytä ylittämään, pakottaa hahmot
ja maailmankaikkeuden tiettyjen rajojen sisälle, mikä teki niiden
luomisen helpommaksi.
T: Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että jokaista tähteä
kohti täytyy luoda uusi, toimiva ja realistisen tuntuinen maailma,
yhteiskuntineen ja kulttuureineen kaikkineen, eikä se ole aina

edelleen. Teknologia kehittyy, kulttuureita syntyy ja tuhoutuu,
mutta ihmisen perusluonne pysyy samanlaisena.
T: Viittaan usein Jaakko Hämeen-Anttilan kommenttiin, joka
on lukenut tuhansia vuosia vanhoja tekstejä. Ihminen on kuulema
ollut silloinkin samanlainen, vihannut ja rakastanut, elänyt,
kuollut ja kadehtinut naapuria. Kun kirjoittaa tulevaisuuden
yhteiskunnista tulee väistämättäkin hakeneeksi jonkinlaista
ihmisyyden ydintä.
Se kaikki kuitenkin olettaa, että ihmisen fyysinen olomuoto ja
lisääntymistavat pysyvät kutakuinkin samoina. Tähän mennessä
Nimbus on matkustanut ulospäin, joten kaikki vastaan tulleet
yhteiskunnat ovat olleet nuoria, alle tuhannen vuoden sisään
perustettuja. Uuden siirtokunnan perustaminen kaukaiselle
tähdelle on aina sellainen pullonkaula, joka rajoittaa mahdollisia
yhteiskuntamalleja.
Tämä on ainakin meikäläisen teoria.
A: Ja Nimbus on Nimbus, me tiedämme kuinka hän
käyttäytyy. Meille siinä ei ole mitään mystistä.
T: Kyllä. Nimbus kirjoittaa hyvin pitkälle itsensä.
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helppoa. Uudelleenkäytettävyys on lähellä nollaa, mikä ei
välttämättä ole huono asia.
Me olemme molemmat lukeneet paljon perinteistä
tieteiskirjallisuutta ja olemme tietoisia eri alagenreistä ja kliseistä.
Tietyssä määrin me leikittelemme niillä asioilla ja olemme tietoisia
siitä, että kirjoitamme tieteiskirjallisuutta.
Nimbusten kirjoittaminen on siis meille jossain määrin leikkiä,
mutta me otamme sen vakavasti ja kunnioitamme saamiamme
vaikutteita. Nimbuksen maailman pitää olla uskottava, ja siinä
realismiin pyrkiminen auttaa. Realismi tieteiskirjallisuudessa
on hieman monimutkainen asia. Kukaan ei kuitenkaan lue
tieteiskirjaa vain sen vuoksi, että se on realistinen.
Maailmoiden on oltava täydellisiä, elävän tuntuisia.
Staubereiden täytyy jäädä kävelemään aavikolle senkin jälkeen,
kun tarina päättyy ja Nimbus siirtyy seuraavalle tähdelle.
Nimbus on utelias tutkimusmatkailija, itsessään ristiriitainen
mutta myös usein ristiriidassa muiden kanssa. Millaista oli
heittäytyä Nimbuksen nahkoihin? Oliko vaikeaa tavoittaa tulevaisuuden ihmisen ajatusmaailma, vai ovatko monet Nimbuksen
kautta esille tulevaista asioista jo tätä päivää?
A: Monessa mielessä tulevaisuuden ihminen on aivan samanlainen
kuin nykypäivänkin, tunteet ja motiivit säilyvät. Se mikä muuttuu, on yhteiskunta, käyttäytymissäännöt, perhemallit, ja niin

Nimbus on kirjan aikana samaan aikaan sukupuoleton, äiti
sekä nuori nainen. Talamus taas tuntuu maskuliiniselta, vaikka
hän on kone. Talamus ja Cartwright ovat tavallaan Nimbuksen
lapsia, toinen tottelevainen, toinen kuriton. Leikittelittekö tietoisesti ihmisyys-kone-tematiikalla tai sukupuolirooleilla? Mitä
ajatuksia ihmisen ja koneen suhde teissä herättää?
A: Leikittelemme, tietoisesti.
T: Annen mielestä Talamus on äidillinen, ja siten kenties
feminiinimpi kuin oma mielikuvani. Jossain vanhojen
muistiinpanojen uumenissa lukee, että Nimbus ja Talamus ovat
kuin vanha aviopari. Nimbuksen oma naisellisuus on myös niin ja
näin. Käytännössä hän on varsin hukassa oman sukupuolisuutensa
suhteen.
A: Henkilökohtaisesti olen kyllästynyt ”koneet valtaavat
maailman” ja ”koneet tuhoavat kaikki ihmiset” -kauhukuviin.
Siinä vaiheessa, kun kone saavuttaa tarvittavan tietoisuuden tason,
eikö siitäkin tule luonne, persoona? Määrittelemmekö me ihmisen
ja koneen rajan vain sen perusteella, onko ruumis ihmisestä
syntynyt vai ihmisen rakentama? Suurena Asimovin ystävänä olen
ihastunut hänen robotteihinsa ja tietokoneisiinsa, jotka toisinaan
ovat inhimillisempiä kuin itse ihmiset.
Koneen on oltava täydellinen työväline, ja virheellinen
joko korjataan tai hävitetään. Koneet ovat kuin lapsiamme,
mutta nämä lapset voi hylätä jos ne eivät toimi juuri niin kuin
haluamme. Ihminen haluaa, että koneet olisivat täydellisesti
toimivia ja häntä itseään älykkäämpiä, mutta juuri sellaisista
laitteista kerrotaan kauhuskenaarioita. Me emme halua tulla
koneen syrjäyttämäksi, joten koneen on oltava paha.
T: Jo nykyisin kaatopaikalle viedään älykkäämpää jätettä kuin
koskaan aikaisemmin. Tulevaisuudessa me varmaankin teemme
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samoin myös rikkinäisille tekoälyille, joiden korjaaminen tulisi
aivan liian kalliiksi verrattuna uuden ostamiseen.
Minua noissa maailmankaikkeuksia tuhoavissa pahoissa
tietokoneissa haittaa eniten se, että suuresta älykkyydestään
huolimatta ne päättävät tuhota maailman. Suljetusta ympäristöstä
karannut tekoälykin tarvitsee syyn elää ja jonkinlaisia motiiveja
teoilleen. Tämä motiiviongelma on yksi ero HAL:in ja Matrixin
välillä.
Talamuksen ja Cartwrightin kaltaiset persoonat ovat meidän
teksteissämme pohjimmiltaan inhimillisiä, vaikka olisivatkin
meitä älykkäämpiä ja tehokkaampia. Ei-inhimillisen tekoälyn
kanssa keskustelu kun olisi varmaankin aivan yhtä hankalaa
kuin vieraalta taivaankappaleelta ilmaantuneen älyn. Talamus on
pohjimmiltaan käyttöliittymä, ja hänen syynsä elää on Nimbus.
Cartwright oli alun pitäen rahaa tuottava järjestelmä, jonka
motiiveina ovat olleet hengissä pysyminen ja raha. Hän olisi
varmaankin paljon tehokkaampi, jos hän jättäisi jälkeensä
inhimillisyyden rippeensä, mutta inhimillisyydestään johtuen hän
ei sitä uskalla tehdä.
Pidin Nimbuksen persoonallisuudessa erityisesti hänen humaanisuudestaan ja haavoittuvaisuudestaan. Samaan aikaan hän on
hyvin riippuvainen koneista - toisaalta Talamuskin on erittäin
inhimillinen. Uskotteko, että ihminen pystyy luomaan tekniikkaan terveen suhteen? Onko tulevaisuutemme riippuvainen
koneista, vai pyrimmekö niistä eroon? Vai voisiko ihmisen ja
koneen suhde olla symbioottinen rakentavalla ja luovalla tavalla?
A: En ole ihan varma, pystyykö ihminen rakentamaan minkään
kanssa kunnon symbioottista suhdetta, johtuen luontaisesta halustamme kontrolloida lähes kaikkea.
T: Teknologian ja ihmisen raja hämärtyy aivan varmasti.
Samalla kun koneet inhimillistyvät inhimillistyvät myös
koneen ja ihmisen väliset ongelmat, niistä tulee enemmän
työpaikkapolitiikkaa kuin epäonnistuneita Windowsin
asennuksia. Ihmiset muodostavat monimutkaisia ja erittäin
hienovaraisia sosiaalisia verkkoja ja arvoasteikoita, ja siihen on
superälykkään ja tehokkaan tietokoneenkin sopeuduttava, ellei
hän halua että joku tulee ja vetää pistokkeen seinästä.
A: Ainakin toistaiseksi ihminen näyttää olevan hyvin
riippuvainen koneistaan. Kestänee silti vielä kauan, ennen kuin
on yleistä käytäntöä ottaa suuria määriä implantteja tai asentaa
aivonsa keinoruumiiseen. Ihminen kuitenkin vieroksuu konetta
osana itseään, ja kokee sen ennemmin työvälineenä.
Ihmisen ja koneen suhde voi parhaimmillaan olla rakentava
ja molempia osapuolia hyödyttävä, mutta usein tuntuu, että se
on lähempänä utopiaa kuin todellisuutta. Tekoälyt eivät vielä ole
sillä tasolla, että ne kykenisivät luovaan vuorovaikutussuhteeseen
ihmisen kanssa sen sijaan, että ne vain ajavat ohjelmia ja
toteuttavat käskyjä.
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T: Sanotaan vaikka niin, että niin kauan kun älykkyyteen
liittyy myös tunteet, niin ihmiskunnalla on tulevaisuutta.
Tunteettomia psykopaattitietokoneita osataan varmaankin jossain
vaiheessa rakentaa, mutta en usko niiden koskaan valtaavan suurta
osuutta tekoälymarkkinoista.
Nimbus kohtaa yhä uudestaan ja uudestaan omien tekojensa
seuraukset. Ja Jumala kutoi mattoja omista hiuksistaan -novellissa hän huomaa ehkä tuhonneensa kokonaisen planeetallisen
ihmisiä. Kuten ihmiset tekevät -tarinassa hän taas aloittaa stauberien keskuudessa uuden muodin. Millaisia teemoja olette halunneet näin käsitellä?
T: Muuttuvat maailmat tuntuvat elävämmiltä. Monta kertaa tieteiskirjallisuudessa (miksei fantasiassakin) aluksi kehitetään vieras
maailma ja sitten kuvataan se. On usein kuitenkin tehokkaampaa
kuvata vieraassa maailmassa tapahtuva muutos, koska se pitää
sisällään sekä alku- että lopputilan. Enemmän tietoa pienemmässä
tilassa.
Ja lisäksi sarjamuotoisessa sci-ﬁssä status quo on sellainen
peikko, jota kirjoittajana haluan kaikin tavoin kiertää ja vältellä.
Jokaisen tarinan ei tarvitse alkaa samalla tavalla, eikä päätyä
samaan lopputilaan. Asiat saavat seilata siinä välissä.
A: Nimbus ei itse varmaankaan ajattele tekojensa seurauksia.
Hänelle tärkeämpää on käydä paikalla ja jatkaa matkaa, mikä
toisinaan vaatii suuriakin muutoksia paikallisessa elämässä
(kuten esim. juuri Matoissa, jossa ensi kertaa planeetalla
käydessään Nimbus perusti uuden teollisuudenalan saadakseen
itselleen uuden avaruusaluksen.) Asioiden seuraamukset ovat
Nimbuksellekin yllätys, jos hän yleensä osuu samaan paikkaan
kahdesti.

T: Olen varma, että Talamus ajattelee syitä ja seurauksia
paljon Nimbusta enemmän, mutta jättää niitä useimmiten
mainitsematta. ”Tämä vaikuttaa tuohon, ja kahdensadan vuoden
päästä meillä on uusi uskonto, mutta viisainta olla kertomatta...”
A: Ja kun aikaa kuluu tuhansia vuosia, voimme kuvata suuria
ja aikaa vieviäkin muutoksia. Omana aikanaan ihminen harvoin
pystyy näkemään omien tekojensa pitkäaikaisia vaikutuksia.
On mielenkiintoista leikkiä sillä ajatuksella, mitä yksi ihminen
oikeasti voi saada aikaan, usein aivan vahingossa. Mistä
esimerkiksi tietää, mikä vaikutus meidän pienellä kirjallamme on
maailmaan sadan tai tuhannen vuoden kuluessa. ^-^
T: No jos nyt ei kuitenkaan... Siinä teemassa, että yksi ihminen
voi aikaansaada muutoksen, on kuitenkin jotain mystistä. Siitä on
hyvä kirjoittaa.
Nimbuksen matka on maaginen ja monessa kohdin lukija jää
ihailemaan Nimbuksen näkemiä ja kokemia asioita. Oliko ihmeen tunnun luominen teille luontaista vai vaikeaa? Millaisia
ohjeita antaisitte omasta kirjasta haaveileville speﬁ-kirjoittajille,
miten science ﬁctioniin saa sille ominaista ihmeen tuntua?
A: Ihmeen tunnun luominen lienee suurimmaksi osaksi luontaista. Ainakaan emme erikseen kiinnittäneet huomiota sen aikaansaamiseen.
T: Kirjoitimme itsellemme, joten kirjoitimme meille ”jännistä”
aiheista. Mistä tuo jännyys sitten muodostuu onkin hieman
mystisempi juttu, jostain varhaisnuoruudesta varmaankin.
Avoin avaruus, vapaus matkustaa ja mennä, vieraat kulttuurit ja
muinaiset rauniokaupungit, eeppiset ihmiskohtalot. Kirjoitimme
sellaisia tarinoita, joita itse haluaisimme lukea.
Se on oikeastaan paras ohje, jonka osaan antaa: kirjoita vain
sellaista tekstiä, jota olisit itse valmis lukemaan. Olen itse nykyisin
tavattoman laiska lukija, joten kynnys on varsin korkea. Pohdi
kaikkea sitä, mitä hyvä kirja mielestäsi on ja kirjoita se. Sen
tehtyäsi älä jää roikkumaan paikoillesi, vaan kirjoita lisää. Äläkä
säästele ideoitasi. Mitä enemmän niitä tuhlaat, sitä enemmän niitä
syntyy.
A: Ja valitse muutenkin aihe joka sinua kiinnostaa: sen eteen
jaksaa tehdä työtä enemmän. Ihmeen tuntu vaatii myös työtä,
jotta luomistaan maailmoista saa uskottavia. Oma kiinnostus
aiheeseen myös näkyy tekstissä, sillä mielenkiintoisesta aiheesta
haluaa kirjoittaakin kiinnostavasti.
Sen lisäksi tarjoa lukijalle jotain uutta. Ideoita saa ja pitää
varastaa, mutta niistä pitää luoda jotain omaa: oma alieni, oma
planeetta, oma sivilisaatio, jne. Äläkä koskaan paljasta kaikkea
hienoa kerralla, vähän kerrallaan avautuva tarina pitää lukijan
mielenkiintoa yllä.
T: Älä pelkää varastaa on aivan hyvä kirjoitusohje, kun
sen toteuttaa hyvällä maulla. En usko, että Nimbuksissa on

yhtään täysin omaperäistä sci-ﬁ-ideaa, mutta se ei ole oleellista.
Lopputulos on meidän itsemme näköinen.
Alkoiko kirjan luominen maailmasta ja ideoista, vai oliko Nimbus hahmona mukana alusta alkaen?
A: Oikeastaan emme koskaan yrittäneetkään tehdä kirjaa. Tarinoita vain syntyi, yksi kerrallaan. Nimbus oli mukana alusta lähtien,
hän ja tarinoiden maailma kehittyivät yhtä matkaa. Jokaisen tarinan myötä paljastuu osa maailmaa, ja jotain Nimbuksestakin.
T: Nimbukset ovat varmaankin syntyneet siitä patoumasta,
kun tieteiskirjallisuutta nuoruutensa lukenut pääsee lopultakin
kirjoittamaan kaikki ne tarinat, jotka siellä mielessä ovat
muhineet. Hyvät päähenkilöt pitävät tarinat kasassa ja tuovat
niihin mukaan omat mielipiteensä ja kommenttinsa.
Nimbus ja Talamus ovat tavallaan välineitä, joiden avulla
voi kirjoittaa avaruussciﬁstä kaiken sen, mitä me olemme aina
halunneet.
A: Ideoita oli paljon, ja niitä syntyy jatkuvasti. Niistä valitaan
ne jotka sopivat kulloiseenkin tarinaan, loput jäävät odottamaan
uutta Nimbus -novellia, tai uutta projektia.
Miten Nimbus-novellien valikoima ja keskinäinen järjestys
muotoutui?
A: Tässä oli kustannustoimittajallakin jo näppinsä pelissä. Kaikki
valmiina olleet novellit luettiin, ja sitten yhdessä keskusteltiin
kirjan kokoonpanosta. Suurin ongelma oli Kappa Fornacis, eli
kirjan kakkososa. Sivumäärältään Omistajan paluu ja Rakkaudesta
avaruuteen ovat paljon pidempiä kuin muut novellit. Mietimme
hetken pitäisikö ne jättää pois kirjasta, sillä itsestämme tuntui,
että ne ovat lukijalle melkoinen pala nieltäväksi.
T: Kanerva Eskola rakensi hyvin pitkälle sen kokonaisuuden,
mikä kirjasta tuli, eikä se ollut helppo urakka. Tarinat ovat hyvin
erilaisia, niitä ei ole kirjoitettu aikajärjestyksessä, eikä kirjaa
varten. Yhteensä materiaalia oli noin viitisensataa sivua, josta
puolet karsittiin pois. Sisällysluettelosta oli pari kolme eri versiota,
mutta viimeinen tuntui luettaessa niin loogiselta, ettei sitä voinut
enää kuvitella muutettavan.
Pelkäsin itse jatkuvasti, että kirjasta tulee liian paksu.
Toistaiseksi paksuudesta ei ole onneksi valittanut kuin yksi
toimittaja.
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