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Saara  Henriksson

Aina  ei  voi  tiivistää
– 

10  vuotta  uusrahvaanomaista 
spekulatiivista  fiktiota 

JOHDANTO

”Kaveriporukalla kirjoitettiin novelleja ja koottiin niistä antologioita 
ja välillä pidettiin suht rauhallisia ja asiallisia bileitä. En tiedä, saa‐
ko siitä kaikesta irti oikein mitään kiinnostavaa.”

Näin vastasi Uusrahvaanomaisen spekulatiivisen ��ktion (URS) nok‐
kamies Tuomas Saloranta, kun kyselin sähköpostitse, pitäisikö ottaa 
lapio käteen ja julkaista jokin historiikki pyöreitä vuosia täyttävästä 
liikkeestä. Keväällä 2021 tulee nimittäin kuluneeksi kymmenen vuot‐
ta niin sanotun ”Valkoisen antologian” eli ensimmäisen painetun 
URS-antologian ilmestymisestä.

Mikä ihmeen URS? 
Oman ilmoituksensa mukaan uusrahvaanomainen spekulatiivi‐

nen ��ktio oli perinteistä tai modernimpaa genrekirjallisuutta: sci��ä, 
fantasiaa, kauhua, avaruusseikkailuja, miekkamagiaa, mutta ennen 
kaikkea konstailematonta viihdettä. Se ei pyrkinyt olemaan valtavir‐
ta- tai jopa korkeakirjallisuutta, vaan halusi viihdyttää lukijoitaan 
”seikkailuilla ja oudoilla tarinoilla kuvitteellisista maailmoista tai tun‐
temamme maailman hämäriltä rajapinnoilta”.

Tavoitteensa URS pyrki saavuttamaan julkaisemalla pienkus‐
tanteita tai ilmaiseksi ladattavia PDF-julkaisuja. Linja valittiin tietoi‐

sesti, välittämättä perinteisistä kustantamoista tai kustannusmaail‐



8

man lainalaisuuksista. Vuosien varrella liikkeeseen osallistui kymme‐
niä kirjoittajia joukossaan niin vasta-alkajia kuin lehtien ja antologioi‐

den sivuilla jo kyntensä näyttäneitä. Myöhemmissä vaiheessa muka‐
na oli myös oman teoksen julkaisseita sekä vakiintuneita kirjailijoita.

Jos pienkustanteiden suoltamisessa ei ollut mitään järkeä, niin 
eikö vielä vähemmän järkeä ole muistella tätä kaikkea kymmenen 
vuotta myöhemmin?

URSilla on ollut kiistaton vaikutus myöhemmän suomenkieli‐
sen spekulatiiviseen ��ktion kirjoittamiseen, toimittamiseen ja julkai‐
semiseen. URS oli ratkaiseva sysäys sille, että periaatteessa mikä ta‐
hansa aktiivinen porukka saattoi tehdä kirjoja kovallakin tahdilla il‐
man vakiintunutta isoa kustantamoa tai muita virallisia tahoja. 
Harrastajalähtökohdista syntyneestä toiminnasta jalostui ammatti‐
maisempia seuraajia, erityisesti Osuuskumma-kustannus (perustettu 
2012) ja Kuoriaiskirjat (2013–2020). Ennen kaikkea se yhdisti kirjoit‐
tajia, jotka vaikuttavat edelleen niin julkaisukentällä, luovan kirjoitta‐
misen opetuksessa, pienkustantamoissa kuin tapahtumien järjestäji‐
näkin.

Tämä historiikki on subjektiivinen, nostalginen ja apokry��nen 
todistus kirjallisesta liikkeestä, mutta myös luku sci��n ja fantasian 
harrastajien yhteisön eli fandomin historiaa. Olen ottanut historiikis‐
sa huomioon URS-aineistona sen minkä omalla kriittisellä lukutai‐
dollani URSiksi luokittelen. Historiikki perustuu ennen kaikkea 
URS-ylipäällikön Tuomas Salorannan laajaan sähköpostihaastatte‐
luun syksyllä 2020, mutta myös painettuihin aineistoihin ja muihin 
lähteisiin sekä kirjoittajan omiin muistikuviin. 

Ennen kaikkea historiikki pyrkii toimimaan kunnianosoituksena 
koko toiminnan liikkeelle panevalle voimalle: rakkaudelle science ��c‐
tioniin, fantasiaan ja kauhuun – kaikkeen kummaan, outoon ja väri‐
syttävään kirjallisuuteen.
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GENREKIRJALLISUUDEN JULKAISUMAHDOLLISUUDET 2000-LUVUN 
ALUSSA

Vuosituhannen alussa aikuisten spekulatiivista ��ktiota eli spe��ä – 
sci��ä, fantasiaa ja kauhua – ilmestyi Suomessa nykytilanteeseen ver‐
rattuna vähän. Risto Isomäki, Maarit Verronen ja Johanna Sinisalo 
olivat jokseenkin ainoat suuremman yleisön tuntemat kotimaiset 
spe��kirjailijat. Fantasiaa ilmestyi, mutta se oli suunnattu nuorille. 
Anu Holopainen, Ilkka Auer, Sari Peltoniemi sekä kirjailijapari Anne 
Leinonen ja Eija Lappalainen (Laitinen) julkaisivat kirjoja isoilta kus‐
tantamoilta eli WSOY:lta, Tammelta ja Otavalta. Pienempi Loki-kir‐
jat julkaisi kustantajansa Niko Aulan asiantuntemuksella tieteiskirjal‐
lisuutta muun muassa Kimmo Lehtoselta.

Myös pienkustannuskentällä oli 2000-luvun alussa hiljaista. 
Portti-kirjat ilmestyivät harvakseltaan, ja Erkka Leppäsen luotsaama 
Vaskikirjat aloitti vasta vuonna 2007. Ensin mainittu oli julkaissut 
kotimaista sci��- ja kauhukirjallisuutta Boris Hurtalta, Pasi Ilmari 
Jääskeläiseltä ja Heikki Ojalta, jälkimmäinen keskittyi muutamaan 
poikkeusta (Pekka Halonen, Anni Nupponen, M.G.Soikkeli) lukuu‐
nottamatta käännösfantasiaan. Kääntäjä Mervi Hämäläinen yritti 
kentälle julkaisemalla Myrskykustannuksensa kautta Lois McMaster 
Bujoldin Kunnian sirpaleita vuonna 2009. 

Vilkkainta pienkustannustoimintaa harjoitti turkulainen Turba‐
tor. Turbator on lehtimies ja kirjailija Harri Kumpulaisen Pelipeitto-
kustantamon aputoiminimi, Pelipeitto puolestaan kustantaa muun 
muassa Rakennussanomia. Antologia Viides testamentti. Turun seu‐
dun kirjoittajien jännitysnovelleja ilmestyi vuonna 2007 ja aloitti M-
novellijulkaisujen sarjan (kukaan ei lopulta tainnut saada selville, 
mistä se M-kirjain tuli). Sarjassa ilmestyi useita antologioita sekä no‐
vellikokoelmia aikansa ahkerimmilta kirjoittajilta, kuten Boris Hur‐
talta, J.K. Miettiseltä, Petri Salinilta, M.G. Soikkelilta ja Heikki Ne‐
valalta, sekä vanhempaa kirjallisuutta, kuten Harry Etelän novelleja.
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Mainittu Viides testamentti oli turkulaisen Juri Nummelinin ko‐
koama. Nummelin eli ”mies, joka toi sukkahousut spekulatiiviseen 

��ktioon” on jatkanut myöhemmin uraansa tuotteliaana antologioi‐
den toimittajana. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen antolo‐
gioista on mainittava vielä Pasi Karppasen toimittama Hekuman 
huipulla – eroottinen sf/f-antologia (2008). Suomen Tieteiskirjoitta‐
jat ry:n ja Turun yliopiston Tieteiskulttuurikabinetin julkaisema teos 
sisälsi vuonna 2006 järjestetyn eroottisen spe��n kirjoituskilpailun 
avulla haettuja tekstejä kotimaisilta kirjoittajilta.

Huolimatta siitä, miten tiiviisti Suomessa on seurattu angloame‐
rikkalaista sci��-kirjoittamista ja harrastamista eli fandomia, suomalai‐
nen spekulatiivinen ��ktio on harvoin seuraillut sen trendejä. Vuosi‐
tuhannen alussa angloamerikkalaisia käännöskirjoja toki luettiin, 
mutta Tuomas Salorannan kritiikin mukaan kotimaisia perinteisen 
sci��n tai fantasian kirjoittajia pidettiin jopa lapsellisina. Genretyypil‐
lisimmät tarinat oli ”nähty”. Kotimainen spe�� ei pyrkinyt niinkään 
amerikkalaisvaikutteiseen genretietoisuuteen kuin luomaan jotain 
kotoperäistä. Pienellä kielialueella elinvoimaista genrejulkaisemista 
on vaikea ylläpitää muualla kuin fanzineissa. Star Wars -elokuvien tai 
muiden genreseikkailujen kaltaiselle suurelle yleisölle suunnatulle 
viihdekirjallisuudelle ei ollut riittävää kysyntää.

Spe��kirjailijoiden asemaan vaikutti myös se, että Johanna Sinisa‐
lon romaani Ennen päivänlaskua ei voi oli voittanut Finlandia-pal‐
kinnon (2000). Ehkä ensimmäistä kertaa spe�� oli ”oikeaa” kirjalli‐
suutta. Myös spekulatiivinen ��ktio saattoi olla taideproosaa. Tämä 
rohkaisi kirjoittajia, sillä spe��n kätkeminen yleisen kaunokirjallisuu‐
den sekaan oli käytännössä ainoa keino päästä kustannuskynnyksen 
yli. Kirjoittajia kannustettiin alan koulutuksissa ja pienlehdissä muo‐
tokokeiluihin ja genrehybrideihin.

”Olen tätä sen ajan touhua muistellessani pähkäillyt asian niin, 
että suurimpana ongelmana iso osa fandomin kirjoittajista ei vaan lo‐
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pulta ollut teknisesti kovin taitavia, ja kokeilevampi kirjallisuus on 
oikeasti aika vaikea laji – eli kun yrittää kikkailla mutta ei osaa, lop‐

putulos on lähinnä ärsyttävällä tavalla sekava”, pohtii URS-liikkeen 
perustaja Tuomas Saloranta. ”Esimerkiksi avoin loppu tarinassa to‐
teutettiin helposti niin, että kirjoitettiin sinänsä suoraviivainen ja 
juonivetoinen tarina, mutta lopetettiin se kesken sattumanvaraisessa 
kohdassa. Kirjoittaja saattoi perustella ratkaisua sillä, että ei oikeassa 
elämässäkään ole loppuja, sen sijaan että koko teksti olisi kirjoitettu 
lähtökohdista, jotka tukevat tällaista ratkaisua.”

VASTALIIKE REAALIFANTASIALLE

Keskisuurten kustantamoiden riveistä nousi 2000-luvun ensimmäi‐
sellä vuosikymmenellä useita spe��kirjailijoita, jotka julkaisevat aktii‐
visesti edelleen. Heitä ovat muuan muassa Pasi Ilmari Jääskeläinen 
(Atena), Tiina Raevaara (Teos), J.Pekka Mäkelä (Like) ja jossain mää‐
rin JP Koskinen (mm. Karisto). Kirjailijoiden muodostamaa löyhää 
ryhmää kutsuttiin nimellä ”reaalifantastikot”. Kirjailijat näkivät tiu‐
kan jaon realismiin ja spekulatiiviseen ��ktioon ongelmallisena sekä 
potentiaalisten lukijoiden että oman uransa kannalta.

Reaalifantasia-termin keksi Pasi Ilmari Jääskeläinen kuvaamaan 
Mihail Bulgakovin, Gabriel García Marquezin ja Peter Hoegin kal‐
taisten kirjailijoiden jalanjäljissä kulkevaa kirjallisuutta, joka hyö‐
dynsi fantastisia elementtejä mutta ei rajoittunut niihin. Liikkeelle 
haettiin tarkoituksella korkeakirjallista leimaa. Reaalifantasialiiket‐
tä voidaankin pitää taiteellisena menestyksenä. Tiina Raevaara sai 
Runeberg-palkinnon (2011) novellikokoelmastaan En tunne sinua 
vierelläni. J.Pekka Mäkelä ja JP Koskinen ovat myöhemmin olleet 
Finlandia-ehdokkaina, jälkimmäinen kahdesti.

Fandom-kirjoittajien ja reaalifantastikkojen vuorovaikutus ei ai‐
na ollut kivutonta. Pasi Ilmari Jääskeläinen kuvaa Taivaalta pudon‐
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nut eläintarha -kokoelman novellissa ”Esipuhe” genrekirjoittajien 
ma��atyylistä järjestöä, joka uhkailemalla pyrkii pitämään kirjailijat la‐
jityypin ruodussa. Uusrahvaanomainen spekulatiivinen ��ktio syntyi‐
kin osin vastaliikkeenä korkeakirjallisuuden ja valtavirran kanssa kil‐

voittelevalle reaalifantasialle. 
Uusrahvaanomaisen spekulatiivisen ��ktion manifestissa valitel‐

tiin asioiden tilaa seuraavasti: ”Avaruusalukset ja sädepyssyt, miekka 
ja magia, yliluonnolliset kauhut ja muut klassiset elementit pudotet‐
tiin pois tai ainakin jätettiin aloittelevien kirjoittajien heiniksi, siinä 
missä vakavasti otettavat kirjoittajat ryhtyivät käsittelemään vaka‐
vampia aiheita – sukupuolten välisiä suhteita, sukupuolivähemmistö‐
jen asemaa, sukupuolirooleja ja seksuaalisuutta, perhesuhteita, Suo‐
men historian kipupisteitä, yhteiskunnallisia teemoja – ja näistä ker‐
toessaan hyödyntämään valtavirtakirjallisuudesta tuttuja 
tyylikeinoja, kuten esimerkiksi rikottua kronologiaa, epäluotettavaa 
kertojaa ja tiivistä ilmaisua.” (Lainaus sivulta urs.��).

Liikkeen voi nähdä myös poikamaisena vastaliikkeenä sci��leh‐
tien naisistuneen novellistikaartin suosimille aiheille. Jos reaalifantas‐
tikoissa vaikutti niin mies- kuin naiskirjailijoita, Portti-kilpailun ja 
Atorox-palkintolistojen kärjessä nähtiin samalla vuosikymmenellä 
useita feministisiä tai naiskeskeisiä aiheita suosineita kirjoittajia. Hei‐
tä olivat muun muassa Natalia Laurila, Jenny Kangasvuo, Mari Saa‐
rio ja Anne Leinonen.

Lopulta URSin liikkeelle tönäissyt voima oli kuitenkin aivan 
muuta kuin kirjallinen.
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DEATHWRITERS�FOORUMI

URS-liike syntyi revanssihengestä. 
”Yksi keskeinen motiivi koko toiminnan aloittamiselle oli 

Deathwriters-sivuston perustajalle kuittaileminen. Hän oli vuosikaudet 
puhunut juuri tuollaisesta sissityyppisestä julkaisutoiminnasta, mutta 
ei käytännössä saanut mitään aikaan”, toteaa Tuomas Saloranta. 

Kirjoittajien internet-yhteisöt nousivat voimakkaasti samoihin 
aikoihin kuin reaalifantastikot julkaisivat ensimmäisiä teoksiaan. 
Spe��kirjoittajille keskeisiä foorumeita olivat yhä toiminnassa oleva 
Risingshadow.�� sekä muun muassa Netticolosseum, Rihmasto, 
Kimmo Lehtosen ylläpitämä Babeknabel – ja kauhukulttuuriin kes‐
kittynyt Deathwriters.com.

Kirjoittaja ja ”palvelualan sekatyöläinen” Saloranta ryhtyi vai‐
kuttamaan fandomissa sijoituttuaan vuonna 2006 Nova-kirjoituskil‐
pailussa neljänneksi. Sijoittuneen novellin nimi oli Peniskuiskaajat, ja 
se oli parodinen näkemys siitä minkä tyyppiset tekstit kotimaisissa 
sci��- ja fantasianovellikilpailuissa yleensä voittivat. Salorannalla oli 
myös oma sivusto keskinkertaista.net. Niin lukijana kuin kirjoittaja‐
nakin häntä ovat aina kiinnostaneet ensisijaisesti tarinat ja kuvitteel‐
liset maailmat. Hän oli julkaissut kirjoituksiaan valtavirtaproosan 
nettifoorumeilla, mutta siellä hän oli saanut kuulla, että ”kirjallisuus 
on muotoa ja tyyliä, tarinoita voi kertoa kavereilleen baarissa”. Mi‐
tään realismista poikkeavaa näissä piireissä ei lastensatujen ulkopuo‐
lella ymmärretty. 

”Teinivuosieni jälkeen tuttavapiirissäni oli hyvin vähän sci��n tai 
fantasian harrastajia. Kesti vuosia, ennen kuin sain tietää, että Suo‐
messa ylipäätään mitään tämän alan fandomia olikaan. Ja kun se mi‐
nulle sitten lopulta selvisi ja päätin liittyä siihen sain vain huomata, 
että täällähän väännetään samaa hevonmunkkia kuin valtavirtapuo‐
lellakin.”
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Ensimmäinen ainakaan laajemmin huomioitu vastareaktio spe‐
��n ”korkeakirjallisuudelle” syntyi Deathwriters-kirjoittajafoorumilla, 
jonka aktiivikäyttäjiin Tuomas Saloranta kuului. Kuten nimestä voi 
päätellä, Deathwriters keskittyi nimenomaan kauhuun, mieluiten 
mahdollisimman roisiin ja pahennusta herättävään materiaaliin. Sa‐
loranta ei ollut siellä lopulta aivan kotonaan. 

”Olin kiinnostunut viihdyttävistä tarinoista, en tarkoitushakui‐
sesta shokeeraamisesta. Mutta muitakaan edes suunnilleen samoin 
ajattelevia ei vain oikein ollut tarjolla. Olin etulinjassa, kun Death- 
writers lähti Finnconeihin julistamaan kauhun uutta aaltoa ja lyttää‐
mään hienostelevaa taidespe��ä. Ja saatiinhan sillä metelöinnillä toki 
hetkellisesti huomiota.”

Nimimerkin ”Flag” ylläpitämällä foorumilla suunniteltiin jo 
vuonna 2005 Deathwriters-antologiaa, johon haettiin tekstejä avoi‐
mella haulla. Nämä novellit eivät kuitenkaan kelvanneet Deathwri‐
ters-aktiiveille. Käsikirjoitus päätettiin koota omalla porukalla, johon 
siihen aikaan kuuluivat vain antologian toimittajat, Tuomas Saloran‐
ta sekä pari muuta sittemmin kuvioista kadonnutta harrastajakirjoit‐
tajaa. Realiteetit olivat Salorannan mukaan täysin hakusessa. 

”Antologiakässäriä tarjottiin jyväskyläläiselle Atenalle ja vastaa‐
van kokoluokan kustantamoille, eikä liene yllätys, että sitä ei ikinä 
julkaistu.”

Deathwriters-foorumi onnistui kuitenkin houkuttelemaan pii‐
riinsä monia aktiivisia kirjoittajia. Muun muassa lappeenrantalainen 
Piia Tirronen oli löytänyt tiensä Deathwriters-foorumille. Hän oli 
Jyväskylän yliopiston kirjoituskurssilla tutustunut niin ikään lap‐
peenrantalaiseen Tarja Sipiläiseen, joka tuli mukaan toimintaan 
Deathwriters-foorumin kautta.

”Olin vasta aloittanut kirjoittamisen ehkä 2–3 vuotta aikaisem‐
min ja olin vielä etsimässä omaa juttua. Nettifoorumilla alkoi luonte‐
vasti syntyä yhteyksiä ja ensimmäinen miitti Helsingissä oli jo aika 
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pian. Miten olen uskaltanut sinne edes mennä! Muut olivat selvästi 
nuorempia ja porukka oli miesvaltaista, mutta silti kukaan ei katso‐

nut, että mitä täti hilluu. Tulimme erilaisista taustoista. Osa oli 
enempi samanhenkistä, mutta porukan kanssa syntyi silti heti yh‐
teys”, Tarja Sipiläinen kertoo.

Vastaliike valtavirtaproosaa vastaan ei Sipiläistä haitannut, vaan 
se tuntui terveeltä anarkialta.

”Aluksi minulla ei ollut tietenkään mitään käsitystä, mikä on 
fandom, mutta olen utelias ja kiinnostunut ottamaan selvää ja muo‐
dostamaan oman mielipiteeni. DW:llä tykättiin ajatuksesta, että kir‐
joitetaan konstailematonta tekstiä kikkailematta taide-elementeillä. 
Olen aina tykännyt sujuvasta ja juonivetoisesta kerronnasta ja tari‐
nallisesta meiningistä. Liikkeet eivät ole minulle niin tärkeitä, vaan 
kaikki kiinnosti. Tarinan kertominen oli kuitenkin itselleni tärkein‐
tä.”

Myös espoolainen, alkujaan kymenlaaksolainen insinööri Jussi 
Katajala, ulkosuomalainen opiskelija Lucilla Lin ja harrastakirjoitta‐
jana jo kannuksiaan hankkinut Samuli Antila päätyivät Deathwriter‐
sin käyttäjiksi.

Samuli Antila kertoo:
”Olin etsinyt kaikkea kirjoittamiseen liittyvää netistä. Sopivasti 

ennestään minulle tuntematon foorumi Deathwriters järjesti kilpai‐
lun, jossa etsittiin kauhutarinoita. Osallistuin, eikä sijoitukseni jäänyt 
edes viimeiseksi. Foorumia selaillessa huomasin, että siellä pyöri pal‐
jonkin ihmisiä, joilla oli samanlaisia haaveita kuin itselläni. Äkkiä 
löytyi useita hengenheimolaisia, joita myös kiinnosti kauhu, sci�� ja 
muu sellainen.”

Kollektiivin myöhempiä toimintamuotoja olivat ”kauhun uusi 
aalto on täällä” -paneelit Finnconeissa 2006 ja 2007, foorumin Ato‐
rox-raadin kirvoittama ”Taas te äänestitte väärin” -paneelikeskustelu 
Jyväskylän Finnconissa 2007 sekä sisäinen riitely ja Deathwriters-foo‐
rumin lakkauttaminen ainakin pariin eri kertaan.
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”Deathwritersin menohan kävi äkkiä älyttömäksi. Olin liittynyt 
sen verran myöhään, että en ollut yhtään kärryillä, miksi foorumin 

vetäjän ja muun porukan välillä kuohui. Ilmeisesti kyseessä oli kroo‐
ninen tulehdus. Jos jäin oikeaan käsitykseen, niin suurille puheille ja 
suunnitelmille ei ikinä tullut katetta, ja suurinta osaa se ärsytti. Erää‐
nä päivänä ylläpitäjä ilmoitti, että foorumi loppuu nyt”, Samuli An‐
tila kertoo.

Deathwritersin varsinainen kirjallinen toiminta jäi ohueksi. Salo‐
rannan veikkaus on, että liikehdintä oli aikaansa edellä. Kauhun uusi 
aalto tuli vasta seuraavalla vuosikymmenellä Lovecraf�-seuran perus‐
tamisen, Kauhucon-tapahtuman ja muun muassa Marko Hautalan 
Kuokkamummo-romaanin myötä.

”Ylläpitäjän Flagin kanssa kesällä 2010 sovimme riitamme jonkin 
humalassa alkaneen tekstiviestittelyn kautta, mutta emme sen jälkeen 
ole olleet enää missään tekemisissä”, Saloranta kertoo.

URS�MANIFESTI

Saloranta irtauduttua Deathwritersista vuonna 2010 hänen ajatuk‐
sensa oli perustaa yhden miehen kirjallinen liike ja julkaista omaa 
nettilehteä, jossa olisi vain hänen omia juttujaan. Samuli Antila puo‐
lestaan sulatteli vielä tietoa Deathwritersin lopettamisesta ja ihmette‐
li, että mitäs nyt, kun hän sai kirjoittaja Saara Kuhalta kutsun siirtyä 
Paperiarkki-foorumille. Kuhan ylläpitämä foorumi oli perustettu, 
kun edellinen Deathhwritersia vastaava foorumi oli hajonnut vastaa‐
valla tavalla. Paperiarkki-foorumilla alkoi muotoutua uudenlaista 
kirjoittajatoimintaa, kun suuri osa Deathwritersin porukkaa siirtyi 
sinne.

”Paperiarkki oli sellainen harvinainen hetki historiassa, ainakin 
minulle henkilökohtaisesti, jolloin kollegiaalinen ryhmähenki oli 
vahva, ja kaikkea leimasi tekemisen, jopa aikaansaamisen, meininki”, 
Samuli Antila kertoo. 
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Tuomas Saloranta ei päässytkään perustamaan liikettään yksin, 
vaan kirjallisen liikkeen ydinporukka syntyi Paperiarkki-foorumilla.

Liikkeen nimi "uusrahvaanomainen spekulatiivinen ��ktio" on 
tietenkin mukaeltu viihdetaiteilija M.A. Nummisen ”uusrahvaan‐
omaisesta jazzista”. Tuomas Saloranta muistelee, että ajatus on 
lausuttu ääneen ensimmäisen kerran jo vuoden 2009 Helsingin 
Finnconin etkoilla. Hän arvelee kirjoittaneensa siitä Facebookiin 
myöhemmin samana vuonna. Myös alkuperäinen urs.��-nettisivuilla 
julkaistu manifesti on Tuomas Salorannan käsialaa. Jussi Katajala 
puolestaan laati urs-nettisivuille seuraavan mainesanan:

”URS kulkee ylpeästi ja häpeilemättä Robert E. Howardin, H.P. 
Lovecra�in ja Edgar Rice Burroughsin jalanjäljissä. URS on paluu 
aikaan, jolloin barbaarit tiesivät teräksen salaisuuden, eristyneiden 
pikkukaupunkien liepeillä väijyi kosmisia kauhuja ja kuolevien pla‐
neettojen prinsessat olivat kauniita (sekä vähäpukeisia). URS on va‐
pautta kirjoittaa ilman tarvetta kilpailla korkeakirjallisuuden kans‐
sa.” (Lainaus sivulta urs.��).

Esikuvilta haluttiin lainata menevää tyyliä mutta ei tyhmää asen‐
netta – URS sanoutui julkisesti irti muun muassa rasismista, seksis‐
mistä ja homofobiasta. Tarinoissa esimerkiksi sukupuolirooleja saa‐
tettiin sekoittaa irrottelevasti – reima ruutupaitainen tukkilainen sai 
olla nainen tai tuima merirosvokapteeni muistella kaihoisasti nuo‐
ruuden purjehdustoveria. Prinsessakin saattoi löytää sielunkumppa‐
nin ennemmin lohikäärmeestä kuin pelastavasta prinssistä.

URS-manifesti oli ehkä alleviivaavankin sovinnollinen korkea‐
kirjallisempaa spekulatiivista ��ktiota ja niin sanottua ”uuskummaa” 
kirjallisuutta kohtaan. Deathwriters-ajat olivat Salorannalla vielä sen 
verran tuoreessa muistissa, että sovinnollisempi suhtautuminen oli 
käytännön pakko. Monet Deathwriters-aikaiset lohkaisut ja tölväisyt 
tulivat vastaan vielä vuosia koko yhteisön hajoamisen jälkeen.
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”URSia perustaessani kärsin vielä sen verran Deathwriters-kra‐
pulasta, että tahdoin liikkeelle toisenlaisen lähtökohdan. Nyt julistet‐

taisiin perinteisen sci��n, fantasian ja kauhun ilosanomaa, mutta ei ai‐
noana totuutena ja kaikkea muuta halveksuen vaan yhtenä ja harmil‐
lisesti syrjään jääneenä kirjallisuuden lajina muiden joukossa”, 
Saloranta kertoo.

Samuli Antila muistelee olleensa aluksi epäileväinen uuden liik‐
keen suhteen.

”En ihan täysin allekirjoittanut palaamista suoraviivaiseen ja 
viihteellisen, oikeastaan pulp-henkiseen kirjoittamiseen. Itse olen ai‐
na tykännyt konstailla, edes vähän. Toisaalta olin paljosta velkaa mo‐
nenlaiselle pulpille, ja välillä oli kiva tehdä puhtaasti lajityyppisiä 
asioita. Varsinkin kotimaisen kauhun vähyys harmitti, nimenomaan 
sen aluskasvillisuuden.” 

Tarja Sipiläinen muistelee kannustavaa ilmapiiriä ja rehtiä ja rei‐
pasta kapinamieltä.

”URS polkaisi meikäläisen tavoitteellisen kirjoittamisen liikkeel‐
le. Vertaistuki on minulle hirveän tärkeää, ja omanhenkinen porukka 
ja tekemisen meininki ruokki tekemistä”, kertoo puolestaan Tarja Si‐
piläinen.

Melko pian URS hahmottui liikkeeksi, jossa ei oltu kovin dog‐
maattisia. Sen piirissä saattoi kirjoittaa tarinoita useista näkökulmista 
ja rikkoa kronologiaa, ja sen jälkeen palata tekemään pulp-henkisem‐
piä juttuja.

”Ei se mikään kultti ollut, vaikka esimerkiksi Suomessa vieraillut 
kirjailija Je�f VanderMeer niin epäilikin, kun näki meidät samanlaisis‐
sa t-paidoissa jossakin espoolaisessa ryhmätilassa”, Samuli Antila sa‐
noo.

Tuomas Saloranta puolestaan vaihtoi tittelikseen leikkimielisesti 
”kirjailija, päätoimittaja ja yleinen kulttuurivaikuttaja”.
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”Näistä nimenomaan tuo kirjailija oli ainoa, jota hyökättiin heti 
kyseenalaistamaan. Enhän ollut julkaissut vähintään kahta painettua 
romaania isolta kustantajalta enkä kuulunut Kirjailijaliittoon. Sen si‐
jaan kukaan ei protestoinut sitä, että omavaltaisesti julistauduin kult‐
tuurivaikuttajaksi.”

URS-paneeli 

Esconissa 2011.

Jussi Katajala 

(vas.), Samuli 

Antila, Markus 

Harju ja Tuomas 

Saloranta

Finnish Specula‐

tive Fiction 

Today -paneeli 

Tähtivaeltaja-

päivässä 2011. 

Vesa Sisättö (vas.), Tiina Raevaara, Tuomas Salo‐

ranta, J. Pekka Mäkelä ja Saara Henriksson
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ENSIMMÄISET JULKAISUT 

Ainakin julkisesti lausuttu tavoite URSilla oli siis saada kotimaiselle 
julkaisukentälle enemmän perinteistä genrekirjallisuutta sekä nostaa 
tällaisen novellistiikan arvostusta. Deathwriters-foorumin peruja oli‐
vat paitsi aktiiviset kirjoittajat, myös kontaktit Usva-lehden päätoi‐
mittajaan Anne Leinoseen, turkulaiseen sci��yhdistysaktiiviin Pasi 
Karppaseen sekä fandomin seuroihin, jotka kiinnostuivat tästä pro‐
jektista. Kirjoittajat pitivät yhteyttä Paperiarkki-foorumilla sekä foo‐
rumin IRC-kanavalla. Samuli Antila muistelee, että kun joku baarin 
pöydässä heitti minkä tahansa obskuurin aiheen, niin heti oltiin ko‐
koamassa siitä antologiaa. 

”Melkein kaikki antologiaideat lähtivät jostain illanvietosta, ja 
parhaimmillaan seuraavalla viikolla homma oli käynnissä. Paperiar‐
kin IRC-kanavalla nimimerkki Isidor ehdotti maailmanloppuaiheis‐
ta yhteistarinaa ja suunnittelimme sitä kanavalla kirjautumalla sinne 
uusilla tekaistuilla nimimerkeillä. Joku kerkesi huomata meidät siellä 
ja alkoi spekuloida, että keitäs nämä ovat. Emme halunneet jäädä 
kiinni, ja loggasimme äkkiä ulos!”, muistelee Tarja Sipiläinen.

URS-kollektiivin alkupään julkaisut eli kaikki vuonna 2011 jul‐
kaistut antologiat sekä kevään 2012 Huomenna ne tulevat -antologia 
koottiin pitkälti samassa ydinporukassa, joka syntyi Paperiarkki-foo‐
rumilla. Salorannan mukaan URS oli vielä niin uusi liike, että perus‐
tajien kesken täytyi alkuun tuottaa muutama julkaisu malliksi siitä, 
mistä tarkalleen oli kysymys. Kolme ensimmäistä teosta (Musta an‐
tologia, Valkoinen antologia ja Pimeyden reunalla) koottiin de‐
mokraattisella prosessilla, jossa kaikki osallistuivat tekstien kommen‐
toimiseen ja toimittamiseen. Materiaali, josta osa saattoi olla aihioita 
tai muuten keskeneräisiä novelleja, kaivettiin suurimmaksi osaksi te‐
kijöiden pöytälaatikoista.
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URS: Uusrahvaanomaisen spekulatiivisen fiktion antologia eli te‐
kijöiden kesken tuttavallisemmin Mustaksi antologiaksi kutsuttu yh‐
teisjulkaisu ilmestyi tammikuussa 2011. Sitä jaettiin verkkosivujen 
kautta ilmaisena pdf-julkaisuna. Mustasta antologiasta samoin kuin 

myöhemmin ilmestyneestä Harmaasta antologiasta tehtiin myös 
noin 50 kappaleen painettu versio, jota jaettiin URS-kirjoituskilpai‐
lun palkinnoiksi sekä oleellisille yhteistyökumppaneille. 

VALKOINEN ANTOLOGIA

Pian ensimmäisen sähköisen julkaisun jälkeen tuli aika julkaista 
URS-liikkeen ensimmäinen painettu antologia, Mustan antologian 
sisarjulkaisu Valkoinen antologia. Antilalla sattui olemaan oma pien‐
kustantamo Hauenleuka, jonka kautta hän oli julkaissut novelliko‐
koelmansa Tasoristeys (2009).

”Noihin aikoihin tuntui siltä, että normaalikustantamoja ei kiin‐
nosta pätkääkään spe��in taipuvaiset novellit. Eivät ainakaan meikä‐
läisen kirjoittamat. Piti kokeilla, saisiko kirjoja pihalle ihan omin voi‐
min. Sopivasti myös kaverini Tero Huh:in piti saada varsin un‐
derground-henkinen runokokoelmansa julkaistua. Isällä oli 
kirjapaino Palokassa ja sain alennusta. Tappiota tuli, mutta sen sai vä‐
hentää verotuksessa. Kokemusta alalta ei ollut, mutta intoa riitti – 
ainakin hetken. Hauenleuka näin jälkikäteen tarkasteltuna oli hiukan 
samaa kategoriaa kuin jotkut valokopioidut punk-lehdet aiemmilla 
vuosikymmenillä.”

Painetussa julkaisussa esiintyivät siihenastiset aktiivit, muiden 
muassa kääntäjänä myöhemmin tunnettu keravalainen Markus Har‐
ju. Valkoisen antologian julkistamisjuhlat Helsingissä olivat riemuk‐
kaat, sillä oman tekstin näkeminen painetussa kirjassa oli vielä kaikil‐
le uutta. Kirjoittajat tarjosivat vuorollaan koko ajan kierroksia koko 

porukalle ja onnistuivat muun muassa juomaan ravintolan tarjous‐
kuohuviinin loppuun.
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Ensimmäiset antologiat olivat kansiltaan mustavalkoisia, niitä 
kun oli halvempi painaa. Antologioiden kansissa oleva kuoriaislogo 

löydettiin kuvapankista, joka Anne Leinosella oli käytössä Usva-
verkkolehtensä vuoksi. Kun kirjoja ja näkyvyyttä tuli enemmän, Tero 
Niemi suunnitteli kuvan pohjalta lokakuussa 2012 uuden kuoriaislo‐
gon, jota on sittemmin käytetty myös Kuoriaiskirjojen teosten ni‐
miösivulla. 

Hauenleuka päätyi julkaisemaan painettuna vain tämän yhden 
antologian sekä Mustan ja Harmaan antologian paperiversiot.

”Lopulta alkoi olla muita vaihtoehtoja julkaisuihin, ja huoma‐
sin, että olen parempi jossakin toisessa hommassa kuin kustantajana. 
Vaan tulipahan tehtyä ja oltua mukana spe��in suuntautuvien pien‐
kustantamojen nousussa 2010-luvun taitteessa. Rumiahan ne Hau‐
enleuan kirjat ovat, mutta rakkaita”, Samuli Antila sanoo.

Valkoista antologiaa painettiin 500 kappaletta, joista ensimmäi‐
sen vuoden aikana myytiin tai jaeltiin yhteistyökumppaneille 400. 
Vuoden 2011 ensihuumassa painettiin myös teepaitoja ja kangaskasse‐
ja kuoriaislogolla sekä rintanappeja, joissa luki ”kronologiaa ei rikota” 
tai ”aina ei voi tiivistää.”

Ensiesiintymisensä yleisön edessä URS-liike teki Esconissa ja 
Tähtivaeltajapäivillä eli niin sanotussa Vanderconissa. Aiemmin mai‐
nittu yhdysvaltalainen kirjailija Je�f VanderMeer sekä hänen vaimon‐
sa, Weird Tales -lehden tuolloinen päätoimittaja Ann VanderMeer 
olivat kiertueella Suomessa. Aktiivinen spe��vaikuttaja Je�f Vander‐
Meer oli julkaissut kirjan Booklife, jossa hän tarjosi neuvoja alalle tu‐
leville kirjoittajille. Hänen novellikokoelmansa suomennos Pyhimys‐
ten ja mielipuolten kaupunki oli ilmestynyt lyhennettynä versiona 
Loki-kirjoilta joitakin vuosia aikaisemmin. Itsekin independent press 
-kustantajana toiminut VanderMeer oli oiva esikuva myös URS-liik‐
keelle. Weird Tales -lehden aiempi inkarnaatio 30-luvulta puolestaan 
oli keskeinen innoittaja H.P. Lovecraf�in faneille, joita myös URS-
liikkeessä oli mukana.
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VanderMeerin vierailut Espoossa ja Helsingissä sijoittuivat siis 
paikallisten sci��seurojen tapahtumiin, ja myös URS-kirjoittajat saivat 

ohjelma-aikaa näistä tapahtumista.
”Jatkoilla tätä [URS-liikettä] selostimme VanderMeereille – 

olimme pyöritelleet käännöstä ’neo-vulgar speculative ��ction’, mutta 
VanderMeerien mukaan se olisi viitannut enemmänkin ruumiintoi‐
mintojen yksityiskohtaiseen kuvaamiseen”, kertoo Saloranta.

PIMEYDEN REUNALLA

Ensimmäinen laajempi URS-antologia Pimeyden reunalla ja muita 
uusrahvaanomaisia kertomuksia näki päivänvalon Finncon-Ani‐
mecon 2011 -tapahtumassa. Kustantajana oli Turun yliopiston tieteis‐
kulttuurikabinetti eli Tutka ry. Tuomas Saloranta ei enää muista, 
mistä syystä antologia päätyi juuri Tutkan julkaistavaksi. Hän arve‐
lee, että se olisi perustunut johonkin humalaiseen keskusteluun Pasi 
Karppasen kanssa Turun kirjamessuilla 2010. 

”Tuolloin URSia oltiin tuomassa päivänvaloon ja varmaan se‐
lostin kaikille, että olisi antologioita tekeillä mutta ei hajuakaan, mi‐
ten ne julkaistaisi. Pasin seurassa kun on juovuksissa, huomaa aina 
tulleensa sopineeksi milloin mitäkin, esimerkiksi 2007 Jyväskylän 
Finnconin jatkoilla päädyin vastaavassa tilanteessa Kosmoskynän no‐
velliarvostelijaksi”, Saloranta kertoo.

Vähästä novellitarjonnasta tehtiin jonkinlaista karsintaa, mutta 
Saloranta sanoo, että jälkeenpäin ajatellen hän taisi ottaa julkaisuun 
jokusen tekstin, jotka istuivat haettuun teemaan aika viitteellisesti tai 
olisivat muista syistä saaneet jäädä julkaisematta. Yleisin syy hylkäyk‐
seen oli se, jos novelli oli sinänsä hyvä, mutta tyyliltään tai toteutuk‐
seltaan liiaksi URSin linjasta poikkeava. Toisin sanoen liian taiteelli‐
nen. 
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”Tämän suhteen löyhensin kyllä kriteerejä loppua kohti, mutta 
vielä Pimeyden reunalla -antologiasta yksi novelli tippui siksi, että sii‐

nä oli käytetty rikottua kronologiaa. Toki sitten satunnaisesti tuli 
myös tekstejä, joiden kieliasu oli selkeästi liian heikko edes raskaalla 
editoinnilla pelastettavaksi, sisältö oli enemmän jonkinlainen koh‐
taus romaanista kuin oma tarinansa, tai koko juttu oli vain täyttä da‐
daa.”

Turun Finncon 2011 oli liikkeen historian merkkipaalu. Saloran‐
ta kuvaa uuden antologiabuumin lähteneen siitä kunnolla käyntiin. 
Viikonlopun aikana Pimeyden reunaa myytiin hänen muistikuvansa 
mukaan 58 kappaletta, siitäkin huolimatta, että julkkareihin ei ym‐
märretty ottaa mukaan kirjoja myytäväksi. 

”Saattoi siinä olla joku sellainenkin ajatus, että kirjojen päälle 
kuitenkin läikkyy kaljaa, tai että baariympäristö ei ole ylipäätään hy‐
vä paikka myydä kirjoja. Selkeä amatöörimoka tietysti, koska ajan 
mittaan kävi ilmi, että päinvastoin juuri baariympäristö on kirja‐
myynnin kannalta optimaalinen.”

Vuoden 2011 lopuksi saatiin vielä kolmas värikoodattu miniantolo‐
gia, tällä kertaa harmaa. Kuten väriin sopi, teemana olivat tulevai‐
suusdystopiat. Harmaasta antologiasta eteenpäin julkaisuilla oli tee‐
ma, vaikkakin löyhästi määritelty.

Toimittamisen lisäksi opeteltiin julkaisujen ulkoasun valmista‐
mista. Mustan antologian taittoi Jussi Katajala, Valkoisen antologian 
taitosta huolehti Samuli Antila. Harmaan antologian PDF-version 
taittoi Tuomas Saloranta Word-ohjelmalla ja painetun version teki 
Maria Carole. Kaikki olivat ensi kertaa asialla. Pimeyden reunalla 
-antologian ulkoasun toteutti Tutka ry.

”Minulla oli käytössä ilmaisohjelma Scribus, jolle ammattigraa��‐
kot nyrpistivät nokkaansa”, Tuomas Saloranta kertoo. ”URS-ydin‐
ryhmään kuuluva [pitkän linjan sci��fani ja kirjoittaja] Mixu Lauro‐
nen sitä minulle suositteli, tosin vain sillä varauksella etten ollut kos‐
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kaan käyttänyt mitään muuta taitto-ohjelmaa. Myönnän turvautu‐
neeni myös ammattilaisten neuvoihin, ja tässä yhteydessä voisinkin 
kiittää sarjakuvapiirtäjä Ninni Aaltoa, jota monet kerrat huutelin hä‐
tiin Facebookissa ja joka varmasti pelasti minut suurelta määrältä 
hampaankiristystä ja maton järsimistä.”

Melko pienellä harjoituksella Saloranta oppi tuottamaan URS-
yhteyteen riittävän tasoista materiaalia. Myös Mixu Lauronen taittoi 
yhden lehden ja pari antologiaa Scribuksella.

Käytännöt sen suhteen, miten antologioiden painatus toteutet‐
tiin, olivat kirjavia. Hauenleuan jälkeen URS-antologioita painettiin 
ennen kaikkea Turussa digipainoissa. Joissain tapauksissa julkaiseva 
seura huolehti painatuksesta.

”Kenties vika oli siinä, että tilasin pieniä painoksia yksityishenki‐
lönä, mutta sain vahvasti sellaisen vaikutelman, etten ollut miten‐
kään erityisen tärkeä asiakas, jonka palvelemiseen olisi juuri panostet‐
tu.”

Salorannan mukaan yhteydenpito oli hidasta ja kankeaa, sähkö‐
posteihin ei vastattu ja yleensä ainoa tapa saada asiat hoitumaan oli 
lähettää joku fyysisesti paikan päälle jututtamaan painon työntekijöi‐
tä. Tämän tehtävän otti kontolleen Shimo Suntila, jonka työpaikka 
sijaitsi painon lähistöllä ja joka rotevana kaljupäänä mursunnahkata‐
kissaan sai aina työhön vauhtia. Toiseen paikkaan komennukselle 
lähti vanha kirjoittajafoorumilainen Kalle Lintunen, joka sattui puo‐
lestaan asumaan painotalon naapurissa.

Lintunen kuvaili kohtaamiaan painon työntekijöitä ”roudarin 
näköisiksi miehiksi”, jotka tuskin istuivat sähköposteja lukemassa, 
mutta joiden kanssa asiat kuitenkin kasvokkain hoituivat mallikkaas‐
ti. Ensiksi mainittuun painotaloon sen sijaan edes Suntilan vierailu‐
jen luoma uhka ei pistänyt vauhtia, ja sählinkeihin sisältyi kaikkea 
mahdollista aikataulujen venymisestä toimitusvaikeuksiin. 
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”Jonkun kaupungin digipainotalo taisi myös sitkeästi lähettää 
kirjoja väärään osoitteeseen. Mutta onneksi olen defensoinut suu‐

rimman osan näistä muistoista unohduksiin”, Saloranta sanoo.

KULTA�AIKA 2012-2013

URSin kulta-ajaksi voidaan sanoa vuosia 2012–2013. Tuolloin ilmes‐
tyi eniten novelleja, kirjoittajat saivat eniten Atorox-palkintosijoituk‐
sia ja liike järjesti kirjallista ohjelmaa muun muassa Finnconeihin. Pe‐
rustamisvaiheessa oli haaveiltu siitä, että perinteisemmillä ja viihteel‐
lisemmillä genretarinoilla pääsisi fandomin julkaisuihin ja 
kirjoituskilpailusijoituksille, mutta aika äkkiä huomattava osa fando‐
min julkaisuista alkoi olla nimenomaan URS-julkaisuja.

”Sen verran meillä pysyi järki päässä, ettemme edes kuvitelleet 
nousevamme fandomin ankkalammikon ulkopuolelle ainakaan 
URS-henkisellä materiaalilla, tai että isot kustantamot ja valtavirta‐
media innostuisivat sen tyyppisestä kirjallisuudesta”, Saloranta ker‐
too. ”Toimintamme ei tainnut olla kovin tavoitteellista, kirjoja ja an‐
tologioita tehtiin lapsenomaisella innolla, ja tämä varmaan selittää 
myös julkaisutahdin. Oli ideoita teemajulkaisuista ja niihin sopivista 
novelleista, ja nämä sitten toteutettiin koska se oli kivaa!” 

URSilla ei ollut virallista organisaatiota, joten sillä ei ollut myös‐
kään taloudellisia paineita tai raskasta byrokratiaa. Jos kirjoista tuli 
rahaa, se meni julkaiseville sci��seuroille, jotka hoitivat paperityöt. 
Taitto ja editointi poislukien URSille jäi lähinnä hauskin osuus. Jos 
jokin projekti ei huvittanut jotakuta, hän vain jäi siitä pois, ja jos hen‐
kilöä lakkasi kokonaan huvittamasta, hän hiipui hiljalleen kaikista 
projekteista. Salorannan mukaan sovitut hommat tulivat noin pää‐
sääntöisesti hoidetuksi ajallaan.

”Tuuriahan se myös vaati, että saatiin kokoon juuri tällainen hy‐
vä porukka, jossa kaikki halusivat tehdä suunnilleen samaa juttua ei‐
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kä kenenkään ego noussut tielle. Ulkopuolisten tekijöiden kanssa ei 
ollut näin auvoisaa. Kirjoittajilla saattoi olla yllättävän vähän moti‐
vaatiota saada lähettämänsä teksti julki eli heitä saattoi olla hyvin vai‐
kea saada noudattamaan dediksiä tai edes vastaamaan yhteydenottoi‐
hin. Kansiartistit olivat suurina kärsivinä taiteilijoina ainainen mur‐
heenkryyni”, Tuomas Saloranta kuvailee.

Vaikka URS periaatteessa oli löyhä kollektiivi, ei se toiminut de‐
mokraattisena yhteisönä vaan käytännössä Saloranta päsmäröi toi‐

mintaa. Alkuvaiheessa ryhmätyötä oli enemmän. Paperiarkki-fooru‐
milla keskusteltiin teksteistä ja luettiin ja kommentoitiin niitä ristiin 
rastiin. Teema-antologioihin Saloranta valikoi tekstit ja asetti deadli‐
net, toimitti ja taittoi ja laati esipuheet sekä takakansitekstit.

”Eli tavallaan olin toisaalta ylimpänä organisaattorina ja toisaalta 
tein myös tylsemmät rutiinihommat, vaikka eiväthän ne siinä alkuin‐
nostuksessa vielä tylsiltä tuntuneet.”

Materiaalista ei ollut koko URS-liikkeen aikana ylitarjontaa ai‐
van loppumetrejä lukuunottamatta. Luultavasti sitä lähetettiin mel‐
ko vähän siksi, että URSin aktiivinen kausi kesti vain kolmisen vuot‐
ta. Liike ei kaikesta sosiaalisen median hyörinästä, Finncon-näkyvyy‐
destä ja taajasta julkaisutahdista huolimatta ehtinyt näin lyhyessä 
ajassa kunnolla nousta kirjoittavan ruohonjuuritason tietoisuuteen. 
Saloranta pitää mahdollisena, ettei URS-tyyppisen suoraviivaisen 
genrenovellistiikan kirjoittajia vain ollut Suomessa kovin paljon.

”Etenkin URS-kirjoituskilpailu osoitti, ettei ideaa taidettu aina 
oikein ymmärtää, ja tästä saa kyllä varmaan syyttää hassunhauskaa 
nimeä Uusrahvaanomainen spekulatiivinen ��ktio, joka taisi kuulos‐
taa lähinnä jonkinlaiselta postmodernilta vitsiltä.”

Kaikille avoin URS-kirjoituskilpailu järjestettiin vuonna 2012, ja 
määräaikaan mennessä kisaan lähetettiin 68 tekstiä. Voittajat saivat 
palkinnoksi 50 euroa kukin ja lisäksi uusrahvaanomaisia kirja- ja 
oheistuotepalkintoja. Tuomaristo – Markus Koskimies, Tuomas Sa‐
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loranta, Jussi Katajala ja Christine Thorel – valitsi neljä voittajaa ja ja‐
koi kunniamainintoja. Lisäksi palkittiin kisan sihteerin Tarja Sipiläi‐
sen suosikki.

”Muista tuomareista poiketen annoin kaksi kunniamainintaa. 
Meiju Forsbackan kauhunovelli C-rappu jäi sekä tuomariston että 
sihteerin jakamien tunnustusten ulkopuolelle, mutta minusta se oli 
niin hyytävä, että diktatorisin oikeuksin nostin sen erikoiskunnia‐
maininnalle. Näin saatiin mukavan pyöreästi kymmenen novellia, 

joille annettiin palkinto tai kunniamaininta”, Saloranta kertoo.
Kisasta karsiutuneiden kilpailutöiden perusteella yllättävän mo‐

ni tuntui kuvittelevan, että URS olisi absurdia kökköhuumoria tai 
huumehuuruista hourailua. 

”Kilpailuun lähetettiin huomattavan paljon tekstejä, joissa ei ol‐
lut kunnollista tarinaa, klassisia genre-elementtejä tai ylipäätään hir‐
veämmin järkeä. Olin itse sekä esiraadissa että tuomaristossa ja pää‐
dyin lukemaan varsin paljon kilpailunovelleja, joiden ensimmäisessä 
lauseessa kerrottiin päähenkilön nimen olevan tyyliin Alfons Meri‐
makkara tai jotain vastaavaa, eikä loppu muuttunut ainakaan yhtään 
tolkullisemmaksi.”

HUOMENNA NE TULEVAT

Maailmanlopun vuoden 2012 ensimmäisen painetun URS-julkaisun 
teemana olivat ihmisten ja erilaisten olentojen kohtaamiset. Mukana 
oli uusia kirjoittajia, muun muassa J.S. Meresmaa, jonka novellin 
”Laulaisin surusi mereen” antologian toimittanut Tuomas Saloranta 
kaappasi suoraan Stk:n kirjoituskurssilta. Kansikuvittaja oli norjalai‐
nen Kristin Sorknes Hundstadt, jonka Markus Harju tunsi aiemmil‐
ta vuosilta ja foorumeilta ja pyysi mukaan projektiin. Huomenna ne 
tulevat -kirjan julkaisija eli Espoon sci��seura toimi lähinnä bulvaani‐
na, ja yhteydenpito painon kanssa jäi Salorannalle.
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Antologian ympärille organisoitiin myös Huomenna ne tulevat 
-kiertue, joka suuntautui eri Etelä-Suomen kaupunkeihin. Kiertue‐

päiviä oli peräti kahdeksan Helsingissä, Tampereella, Espoossa, Jyväs‐
kylässä ja Turussa. Idea oli, että antologian tekijöitä oli kirjojen kans‐
sa tavattavana mainituilla paikkakunnilla sci��seurojen kokoontumi‐
sissa sekä myös pienimuotoisissa kirjallisuustapahtumissa. 
Kiertueella URS halusi omien sanojensa mukaan tuoda rock’n’rollia 
suomalaiseen spe��in. Kiertue ei ollut taloudellisesti sellainen menes‐
tys kuin järjestäjät olivat toivoneet, vaikka kirjoja myytiinkin viitisen‐
kymmentä kappaletta. Uusia ideoita ja yhteistyökuvioita kuitenkin 
kehiteltiin paljon.

Tuomas Saloranta kirjoittaa URS-blogissa, että kiertue opetti 
ehkä ensimmäisen kerran nöyryyttä tosiasioiden edessä. 

”Huomenna ne tulevat -kiertueen yhteydessä aioin myös ottaa 
itselleni tittelin ’mies joka toi rock'n'rollin spekulatiiviseen ��ktioon’, 
mutta se kiertue sitten meni miten meni enkä kehdannut”, hän tote‐
aa. 

Ruohonjuuritason kiertäminen fandomin kenttäväen keskuu‐
dessa osoitti, että suosio oli lopulta jäänyt hyvin pieneen piiriin. Ver‐
tailukohtana Saloranta käytti muusikon ja antologiassa debytoineen 
novellistin Matthew Pallasojan iskuja goottiklubeille, joissa yksin 
myytiin saman verran kirjoja kuin varsinaisille spe��kirjallisuuden 
harrastajille.

TIAMATIN VÄRIT

Kesällä 2012 ilmestyneen antologian teemana oli avaruussci�� ja jul‐
kaisijana Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry. Yli kolmesataasivui‐
sena antologia oli liikkeen siihen mennessä laajin julkaisu. Antolo‐
gian toimitti Tuomas Saloranta ja niminovellista vastasi Markus Har‐
ju. Kansikuva oli Tuomo Veijalaisen käsialaa. Viimeistään Tiamatin 
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värit -avaruusantologian jälkeen antologioihin oli käynnissä avoin 
haku, joka toimi URS-sivuston sekä blogin kautta.

Antologia julkistettiin Finnconin yhteydessä Tampereella hotel‐
li Tammerin aulabaarissa eli Vihtorin kirjastossa. URS-blogimerkin‐
nän mukaan uusia URS- ja Osuuskumma-julkaisuja (Tiamatin värit, 
Kumman rakas, Ursula) myytiin viikonlopun aikana hieman reilut 
30 kappaletta kutakin. Myös Salorannan ja Boris Hurtan Lovecraf�-
teemainen vihkojulkaisu Ne Ammoiset myytiin käytännössä lop‐
puun. Vihkojulkaisu Ne Ammoiset oli kauhuveteraani Hurtan oma 
projekti, joka nikkasi silmää alan perinteille myös sitä kautta, että kir‐
joittajat viittasivat teksteissään toistensa henkilöihin.

ME EMME VALEHTELE

Työnimellä ”Punainen antologia” kulkenut poliittisen spekulatiivi‐
sen ��ktion antologia ilmestyi myöhemmin samana vuonna. Saloran‐
nan lisäksi toisena toimittajana oli Markus Koskimies. Me emme va‐
lehtele ja muita puolueen hyväksymiä novelleja -antologian mottona 
oli ”Yhteiskunnallisia tarinoita, aatetta julistamatta tai politiikkaa 
puhumatta mutta takuuvarmasti viihdyttäen!” Teoksen kustansi Jy‐
väskylän Science Fiction Seura 42, kansikuvituksesta vastasi Antti 
Vanhatalo.

Eräässä mieleenpainuvimmista novelleista (Mixu Laurosen ni‐
minovelli ”Me emme valehtele”) vieraillaan Pohjois-Koreassa, jossa 
johdon lupaamat ihmeet ovatkin kaikki totta. Kokoelmassa ilmestyi 
myös Salorannan ”Vuosia enkelit varoittelivat”, joka nousi Atorox-
kärkikymmenikköön ja julkaistiin myöhemmin uudelleen kirjailijan 
omassa novellikokoelmassa. Lisäksi Shimo Suntilan ”Steelen ruukki” 
-raapale toimi käytännössä prequelina samannimiselle novellille, joka 
on ilmestynyt kirjailijan omassa kokoelmassa (Tähtiviima, 2017).
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MAAILMANLOPUN KIRJASTO 

Mayojen muinaisen kalenterin mukaan maailmanlopun piti koittaa 
vuonna 2012. Kokoelma Maailmanlopun kirjasto ja muita tuomio‐
päivän tarinoita ilmestyi digitaalisena versiona juuri ennen suurta 
päivää 20.12.2012. Tuolloin Saloranta koki jonkinasteista taisteluväsy‐
mystä ensimmäistä kertaa sitten URSin perustamisen. Kokoelman 
toimittivatkin Jussi Katajala, Alpo Leppänen ja Markus Harju yhdes‐
sä. Monista muista URS-antologioista poiketen hankkeelle ei haettu 
ulkopuolista kustantajaa, vaan antologiaa levitettiin ilmaiseksi ladat‐
tavana PDF-tiedostona, minkä lisäksi siitä otettiin pieni painos sisä‐
piirille.

Mukana oli aikaisemmista URS-julkaisuista tuttuja kirjoittajia. 
Aikojen loppuun lukijan johdattelivat muun muassa Lucilla Lin, 
Jussi Katajala ja Tarja Sipiläinen. Uusia tuttavuuksia olivat kuvittaja‐
na kunnostautunut Arren Zherbin sekä Aarne Lindén. Kokoelman 
novelleista on mainittava etenkin Heikki Nevalan ”Katastroo�� eli 
mistä se apokalypsi sitte alakoo”. Normandiani-blogin kirjoittaja 
Annmari Dannebey valitteli kirja-arviossaan, ettei osannut lukea Ne‐
valan novellia paria lausetta pidemmälle. Kirjavinkit-blogin arvosteli‐
jan mukaan ”[k]aikki tarinat ovat ehdottomasti lukemisen arvoisia; 
toiset ovat kauniita ja kuultavan lopullisia, toiset taas rajumpia dys‐
topioita.”

KEN VAINAJIA MUISTELEE

Kansanperinnekauhua sisältävä Ken vainajia muistelee ilmestyi syk‐
syllä 2013, kun elettiin jo koko URSin lopun alkua. Antologian toi‐
mittivat Samuli Antila ja Markus Harju.

”Nuo [maailmanloppu- ja kansanperinneantologiat] ajoittuvat 
molemmat sellaisiin hetkiin, kun jaksamiseni alkoi olla koetuksella, 
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MUSTAA LIHAA

Seuraava URS-antologia oli jälleen yhteistyö Suomen tieteiskirjoitta‐
jien kanssa, kyberpunk-teemainen Mustaa lihaa. Kokoelman toimit‐
tivat Anne Leinonen ja Tuomas Saloranta. Enimmäkseen synkkiä ja 
dystooppisia novelleja kokoelmaan kirjoittivat muun muassa Petri 
Laine, Lucilla Lin, Jyrki Pitkä ja Nadja Sokura.

JA HÄN HUUTAA: SPLATTERPUNK�ANTOLOGIA

Viimeinen URS-antologia, johon haettiin tekstejä avoimella haulla, 
oli Aavetaajuus-kirjojen kanssa yhteistyönä toteutettu splatterpunk-
antologia. Kevättalvella 2014 julkaistuun antologiaan lähetettiin niin 
paljon novelleja, että toimittajien mukaan puolisentusinaa julkaisu‐
kelpoista tai ainakin sellaiseksi editoitavissa ollutta tekstiä jätettiin 
pois.

mikä ei kai sillä työmäärällä ollut suurikaan ihme. Olin edellisenä ke‐
väänä perustanut oman pienkustantamon, Kuoriaiskirjat, jolla sillä‐

kin oli suhteellisen kova julkaisutahti, ja se oli alkanut viedä sekä ai‐
kani että mielenkiintoni”, Tuomas Saloranta sanoo.

Salorannan väsähtämisestä ehkä kertoo, että hän ei omien sano‐
jensa mukaan ole vieläkään lukenut kyseistä antologiaa.

Antologian kirjoittajina esiintyivät tuttujen URS-nimien lisäksi 
spe��kirjoituskilpailuissa vahvasti menestynyt Mari Saario, uutena tai 
uudehkona tulokkaana sähkökanneltaja Juha Jyrkäs sekä Eero Korpi‐
nen, josta hänestäkin kuultaisiin vielä lisää. Antologian tavoitteena 
oli tehdä kunniaa vanhan ajan kummitustarinoille. Julkaisua tavoi‐
teltiin alunperin Finnconiin 2013, mutta se myöhästyi ”teknisten on‐
gelmien” vuoksi. Julkistamistilaisuus järjestettiin Ravintola Hara‐
kanpesässä Espoon Leppävaarassa elokuun 26. päivä. Tyylikäs kansi‐
kuva on Arren Zherbinin käsialaa.
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Pääsääntöisesti URS-novellit ilmestyivät siihen julkaisussa, jo‐
hon ne oli lähetettykin. Täysin teemaan sopimattomia tekstejä, jotka 

kuitenkin olisivat olleet muuten korkeatasoisia, tuli Tuomas Saloran‐
nan mukaan vastaan harvoin. Jokin yksittäinen novelli saattoi jäädä 
odottamaan sopivampaa julkaisuyhteyttä tai siirtyä suoraan johon‐
kin tiedossa olevaan tulevaan julkaisuun, mutta se oli harvinaista. 
Yksi tällainen poikkeus oli nimimerkki herrah:n novelli ”Mies junas‐
sa”. Novelli lähetettiin alkujaan URS-kirjoituskilpailuun.

”Pähkinänkuoressa se kertoo miehestä, joka ensin noin kahden 
sivun ajan istuu junan vessassa ja sen jälkeen kymmenkunta sivua 
säntäilee pitkin junaa etsien vessapaperia. Pelkkä synopsis ei kuiten‐
kaan tee oikeutta novellille, sillä ronskista aiheesta kerrotaan viipyi‐
levän runollisesti, oikeastaan venäläisen klassikon tyyliin – sivisty‐
neemmät esiraatilaiset vetivät yhteyksiä Gogoliin”, Tuomas Saloran‐
ta kertoo.

Tällaista tekstiä ei voinut kilpailussa palkita, koska se ei edusta‐
nut haettua tyyliä, vaan se pudotettiin pois jo esiraadissa, mutta se jäi 
kuitenkin kummittelemaan esiraatilaisten mieleen. Kun reilua vuot‐
ta myöhemmin alettiin koota jo splatterpunk-antologiaa, Saloranta 
keksi, että juuri siihen URS-julkaisuun, jos johonkin, tämä rujonkau‐
nis kertomus sopi.

”Jälkeenpäin ajatellen se onkin muuten aika tasapaksun antolo‐
gian tähtihetki.”

Antologian nimi tulee Mixu Laurosen samannimisestä novellis‐
ta. Kaikkiaan kolmen eri URS-antologian niminovelli on Mixu Lau‐
rosen käsialaa: Huomenna ne tulevat, Me emme valehtele sekä Ja 
hän huutaa. Splatterpunk-antologian myötä myös Juha Jyrkäs va‐
kiinnutti asemansa keskeisenä URS-kirjoittajana.

TSFS:n kokoamia Atorox-listoja katsomalla voi todeta, että vuosi 
2012 oli varsinainen novellien hullu vuosi. URSin katalogi on komea: 
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kymmenen julkaisua ja samojen kirjoittajien Usvassa ja muissa lehdis‐
sä julkaistut novellit sekä muiden kustantamoiden antologiat ynnä 
muut projektit päälle. Täytyy muistaa, että käytännössä samat ihmi‐
set pyörittivät myös muun muassa Suomen tieteis- ja fantasiakirjoit‐
tajien toimintaa ja toimittivat Kosmoskynää. Seuraavan vuoden eli 
2013 Atorox-kymmenen kärjessä olikin kahdeksan novellia URS- ja 
Osuuskumman antologioista, ja vain kaksi perinteisistä seuralehdistä.

Atorox-palkinto on Turun Science Fiction Seuran vuosittain 

parhaalle spe��-novellille myöntämä palkinto, joka jaetaan tavallisesti 
Finncon-tapahtumassa. Palkinto valitaan yleisöäänestyksellä niin, et‐
tä kaikki saavat ilmoittaa seuralle ehdokaskelpoisia novelleja, joista 
sitten ehdokasasettelulla valitaan raatien luettavaksi tietty määrä no‐
velleja. Näistä puolestaan raadit valitsevat kymmenen parasta. Vuon‐
na 2013 palkinnon voitti Anni Nupposen novelli ”Joka ratasta pyö‐
rittää”, toiseksi tuli Tero Niemen ja Anne Salmisen Tiamatin värit 
-antologiassa ilmestynyt ”Kirjallinen liite kannevakuuskorvausano‐
mukseen”.

URS-liike ja myöhemmin Osuuskumma-kustannus huojuttivat 
palkinnon ykkössijoja hallinneen perinteikkään Portti-lehden asemaa 
vuosiksi. Tampereen löyhä spe��ryhmittymä Spektre vuonna 2013 jo‐
pa väläytti Atorox-sääntöjen muuttamista. Ehdokaslistalle oli päässyt 
vain yksi Portissa julkaistu novelli, kun taas yhdeltä kirjoittajalta eli 
Tuomas Salorannalta oli ehdolla peräti neljä.

Saloranta kuvailee vuosien 2011–2013 luomistahtiaan hengästyt‐
täväksi. 

”Vähän paradoksaalisesti juuri tuon hulluimman kolmen vuo‐
den jakson aikana minulta julkaistiin enemmän novelleja kuin kos‐
kaan ennen tai jälkeen. Kun sitä aikaa jälkeenpäin muistelee, niin kyl‐
lähän siitä suuri osa meni toimittamiseen ja taittamiseen, tekijöiden 
ja julkaisijoiden etsimiseen, julkkarien järjestämiseen ja painotalojen 
kanssa säätämiseen sun muuhun.”
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URSin aktiivisimpina aikoina Saloranta oli töissä aikuisviihde‐
liikkeessä, jossa työ oli päivystysluontoista ja jossa hän sai esimiehen 

luvalla pitää mukana omaa kannettavaa tietokonetta. Sen kanssa hän 
hoiti toimittamista ja taittamista työajalla aina kun varsinaisia työ‐
tehtäviä ei ollut, ja sellaisia hetkiä oli paljon. Iltaisin ja viikonloppui‐
sin hänelle jäi aikaa novellien kirjoittamiselle.

”Tyypillisemmän päivätyön ohessa koko URS ylipäätään tuskin 
olisi ollut edes mahdollinen siinä laajuudessa kuin se nyt toteutui. 
Tässä yhteydessä esitän kiitokset Tapiolan Hot Lips -pornokaupal‐
le”, Saloranta sanoo.

Yksi selitys Salorannan julkaisemien novellien määrälle löytyy 
siitä, että URSia edeltävinä vuosina hän oli kirjoittanut paljon URS-
henkisiä novelleja, joille ei ollut löytänyt julkaisukanavaa eivätkä ne 
olleet pärjänneet kirjoituskilpailuissa. Niinpä niitä riitti yksi jokaiseen 
alkupään URS-antologiaan, ja joskus vielä toinen salanimellä. Vuo‐
teen 2013 tultaessa pöytälaatikko alkoikin olla tyhjä. Viimeiset URS-
julkaisut, joissa on mukana Salorannan novelli, ovat loppuvuodelta 
2012.

Vuodelta 2011 löytyy seitsemän novellia ja vuodelta 2012 kahdek‐
san, jotka Saloranta muistelee kirjoittaneensa tuoreeltaan. 

”Noin puolet niistä on kyllä huumoripläjäyksiä, jotka kyhäsin 
erilaisiin salanimiprojekteihin, URS-porukalla tehtyyn Puska-nimi‐
seen pienlehteen – meillä oli tosiaan sellainenkin, ja sitäkin minä toi‐
mitin ja taitoin – tai muihin vähemmän vakaviin yhteyksiin, mutta 
on siellä monta kunnianhimoisempaakin tekelettä. Miten ihmeessä 
minä tosiaan sain sen kaiken aikaan? Vitsikkäämpi voisi tässä kohtaa 
tokaista että ’cocaine is a hell of a drug’.” 
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LUKEMISTOLEHDET

Kun antologioita koottiin tutulla ydinporukalla, lukemistolehtiin 
Kultakuoriaiseen ja Ursulaan pyrittiin saamaan enemmän ulkopuoli‐
sia tekijöitä. Käytännössä sisällysluetteloista ei jälkeenpäin ole löydet‐
tävissä näin selkeää jakolinjaa. Lehdissä oli hieman useammin kirjoit‐
tajia, jotka osallistuivat vain yhteen numeroon, kun taas antologiois‐
sa toistuivat usein samat nimet.

KULTAKUORIAINEN

URS-lehti, aluksi Uusrahvaanomaisia tarinoita ja kolmannesta nu‐
merosta lähtien Kultakuoriainen, oli antologioita selkeämmin Tuo‐
mas Salorannan oma projekti. Muun ydinporukan kanssa hän kes‐
kusteli eri numeroiden teemoista ja sai joskus heiltä novellejakin. 
Lehteen haettiin novelleja avoimella haulla, ja joka numerolle ilmoi‐
tettiin julkisesti teema ja raakaversioiden deadline. Jokin avoimen 
haun kautta tullut teksti saattoi myös toimia innoituksena teemalle, 

jota ei ollut lehdessä vielä ehditty käsitellä.

Anne Leinonen 

a.k.a. Kalervo 

Rauta-Kalske 

Esconissa 2011.
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Päätoimittaja kyseli tekstejä myös suoraan tutuilta tai puolitu‐
tuilta kirjoittajilta ja pyysi vinkkejä kirjoittajista kontakteiltaan, 

useimmiten URS-porukkaan itsekin kuuluneelta Anne Leinoselta. 
Tämä tunsi järjestötoiminnan ja oman Usva-lehtensä kautta paljon 
kirjoittavaa fandomia. Lisäksi muiden lehtien päätoimittajilta tuli vä‐
lillä novelleja, jotka oli lähetetty heille, mutta joiden he katsoivat so‐
pivan paremmin URSin linjaan kuin omaansa. Moni novelli tuli niin 
sanotusti kyökin puolelta, eli tuttu kirjoittaja kysyi päätoimittajalta 
joko kasvokkain tai sosiaalisessa mediassa, pääsisikö mukaan URS-
julkaisuihin. 

Yksi hakukanava oli URS-kirjoituskilpailu vuonna 2012, jonka 
sadosta koottiin Kultakuoriaisen numero 6 alkuvuodesta 2013. Pari 
karsinnoissa tippunutta novellia tuli julkaisuun myöhemmin.

Aiempaa toimituskokemusta Salorannalla ei ollut kuin erilaisilta 
harrastuspohjaisilta kirjoittajafoorumeilta. Näillä tekstien kommen‐
toiminen on luonteeltaan erilaista eikä edes tähtää valmiiksi hiottuun 
ja julkaisukelpoiseen lopputulokseen. Tekemällä kuitenkin oppi. Sa‐
loranta ei muista, että kirjoittajien kanssa olisi syntynyt editoinnista 
pahemmin närää, vaan tekstejä muokattiin kiltisti annetun palaut‐
teen mukaisesti. Joukossa oli jokunen sitkeämpi, joka piti kynsin 
hampain kiinni omasta alkuperäisestä muotoilustaan, ja näiden kans‐
sa päätoimittaja ei jaksanut jäädä inttämään. 

”Omapa oli novellinsa, ja jos siihen tahtoi ehdoin tahdoin kök‐
köyksiä jättää niin eipä se minun ongelmani ollut. Hyvin vähän täl‐
laista kuitenkin esiintyi.” 

Apua oli varmasti siitäkin, että ison osan novelleista kirjoittivat 
URS-ydinryhmään kuuluvat, jotka olivat siinä vaiheessa jo pitkään 
työstäneet tekstejä puolin ja toisin erilaisilla kirjoittajafoorumeilla, eli 
kunkin työtavat ja tyyli ilmaista itseään olivat tulleet tutuiksi.

”Vieraampien tekijöiden kanssa olin varmaankin vähän vieras‐
korea enkä antanut aivan niin sukkelia punakynäkommentteja kuin 
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tuttujen kesken olisin tehnyt, ja mahdollisesti myös vieraammat kir‐
joittajat suhtautuivat minuun vastaavalla tavalla, mikä edesauttoi 

rauhan säilymistä.” 
Positiivisimpana editointikokemuksena Saloranta mainitsee 

Leena Likitalon, jota hän ei ennestään tuntenut ja jolla ei tuolloin ol‐
lut aiempaa julkaisuhistoriaa. Likitalo lähetti kaikkien aikojen ensim‐
mäiseen URS-lehteen miekka&magia-henkisen novellin, jossa oli 
niinkin paljon korjattavaa, että Saloranta ehti jo harkita sen hylkää‐
mistä. Saloranta päätti kuitenkin tarttua toimeen ja tuhersi novellin 
täyteen punakynää. Tuolloin alkuvaiheessa hänen käytäntönsä oli, 
että jonkin ongelmakohdan huomattuaan hän kirjoitti oheen oman 
ehdotuksensa siitä, mikä hänen mielestään olisi parempi tapa sanoa 
asia.

”En tiedä, onko tämä kovin ammattimaista editointia, mutta ai‐
nakin aloittelijoiden kanssa, ja aloittelijana itsekin, koin sen toimi‐
vaksi.” 

Näitä kommentteja oli paljon, ja Likitalo ei vastannut pitkään 
aikaan, joten Saloranta alkoi jo pelätä hänen pahastuneen komment‐
tien suuresta määrästä. 

”Mutta eikö mitä, päinvastoin hän lähetti minulle lopulta uu‐
den version, josta joka ikinen merkitsemäni ongelmakohta oli korjat‐
tu, mutta paljon paremmin kuin minun ehdotukseni olisi ollut. 
Muistan silloin ajatelleeni, että tämä kirjoittaja pääsee vielä pitkälle. 
Meniköhän vuottakaan, kun hän jo olikin käsittääkseni ensimmäi‐
nen suomalainen, joka koskaan on päässyt kirjoittamaan Weird Tales 
-lehteen. Myöhemmin kuulin hänen siirtyneen suoraan angloame‐
rikkalaisille markkinoille.”

Punakynämerkintöihin liittyen Saloranta mainitsee myös URS-
taistelutoverin Shimo Suntilan tuskanparahduksen, kun hän lähetti 
Kultakuoriaisen barbaariteemaiseen nelosnumeroon kymmensivui‐
sen novellin ja takaisin tuli toiset kymmenen sivua punakynämerkin‐
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töjä. Myöhemmin, kun URS oli lopettanut aktiivisen toimintansa ja 
Saloranta siirtynyt pyörittämään Kuoriaiskirjat-pienkustantamoa, 

Anne Leinonen kehaisi, että hänestä on kehittynyt ”vittumainen 
kustannustoimittaja”.

”En tiedä, olinko kovin hyvä toimittaja, mutta toimelias ainakin 
olin!” Saloranta sanoo.

Uusrahvaanomaisen spekulatiivisen ��ktion pää-äänenkannatta‐
jan ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuussa 2011. Lehti sisälsi no‐
velleja tutuilta kirjoittajilta sekä Tero Niemen ja Anne Salmisen 
”Rautakaviot”. Toinen numero ilmestyi elokuun alussa 2011, vain 
noin viikon myöhässä ilmoitetusta aikataulusta. Kolmanteen nume‐
roon päästessä lehti vaihtoi nimekseen Kultakuoriainen. Kauhutee‐
mainen numero ilmestyi sopivasti pyhäinpäiväksi 2011 ja siinä julkais‐
tiin tekstejä muun muassa Jussi Katajalalta, Tarja Sipiläiseltä ja Pette‐
ri Hannilalta. Numerossa ilmestyi myös Tuomas Salorannan laatima 
”Kuoleman kirjoittajat - Deathwriters 2004-2010” -historiikki sekä 
nimimerkki Johannes Sohlmanin ��ktiivinen raportti ”Länsimetro 
viivästyy”.

Kultakuoriainen #4 ilmestyi maaliskuussa 2012, ”suunnilleen 
ajallaan”. Lehdessä oli tällä kertaa barbaariteema. Ulkoasu koki hie‐
noisen muutoksen, minkä sivuvaikutuksena myös pdf-tiedoston ko‐
ko kasvoi. Kultakuoriaisen numero 4b kesällä 2012 puolestaan syntyi 
niin, että päätoimittaja Saloranta pyysi Anne Leinosta suosittele‐
maan tekijöitä, jotka eivät vielä olleet URS-julkaisuihin osallistuneet, 
mutta voisivat olla kiinnostuneita. Tällä tavalla löytyneitä uusia ni‐
miä olivat muun muassa Marika Riikonen ja nimimerkki Patricia 
Mal.

Kyseinen Kultakuoriainen #4b oli myös päätoimittajan eräänlai‐
nen jäähyväisnumero, sillä sen myötä siirryttiin kiertäviin päätoimit‐
tajavuoroihin. Dekkariteemainen Kultakuoriainen #5 ilmestyi mar‐
raskuun alussa 2012 ja sen päätoimitti Jussi Katajala. URS-kirjoitus‐
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kilpailun sadosta koottu, peräti 134-sivuinen extranumero #6 ilmestyi 
helmikuussa 2013. Kultakuoriainen #7, teemanaan oudot maailmat ja 
päätoimittajanaan Mixu Lauronen, jäi lehden viimeiseksi numeroksi.

”Kaipa URS oli minun projektini ja toimi minun työpanokseni 
varassa. Siitä, että tällaiseen tilanteeseen päädyttiin, voin kyllä syyttää 
itseänikin, koska tietoisesti otin sen roolin. Innostuin julkaisutoi‐
minnasta ja halusin tehdä mahdollisimman paljon itse. Tämä väistä‐
mättä johti URS-julkaisujen loppumiseen siinä vaiheessa, kun väsyin 

ja kyllästyin siihen puurtamiseen eikä toista yhtä hullua löytynyt ti‐
lalle. Näinhän kai monelle muullekin fandomin projektille on vuosi‐
kymmenten mittaan käynyt!”

Suurin ongelma lehden tekemisessä tuntui olevan deadlineista 
kiinni pitäminen ja ylipäätään kommunikaatio. Yllättävän moni kir‐
joittaja tarjosi ensin innokkaasti tekstiään, mutta julkaisulupauksen 
saatuaan saattoi suhtautua välinpitämättömästi siihen, että teksti pi‐
täisi vielä työstää julkaisukuntoon, eikä vastannut sähköposteihin. 

”Asenne tuntui olevan sellainen, että kun julkaisusta ei makseta 
rahallista palkkiota, sovittuja asioita ei tarvitse tehdä ajallaan tai lain‐
kaan. Tuollaisella asenteella toivotan kyllä onnea kirjallisuuden alalle, 
missä tunnetusti isot rahat liikkuvat! Kertaalleen jouduttiin tällaisen 
��egmaattisuuden vuoksi hyllyttämään kirjoittaja eräästä antologiasta, 
mutta muutamassa muussakin tapauksessa täytyi turvautua hieman 
kärkevämpään viestintään ennen kuin lyyti alkoi kirjoittaa.”

Jossain välissä Kultakuoriaiseen otettiin ulkopuolisia oikoluki‐
joita ja näistäkin Salorannan mukaan ainakin yksi katosi yllättäen te‐
kemättä hommiaan eikä vastannut yhteydenottopyyntöihin ennen 
kuin joskus puoli vuotta myöhemmin. Mutta nämä pystyttiin aina 
jotenkin paikkaamaan, vaikka sitten sillä että päätoimittaja valvoi ko‐
ko yön, poltti puoli askia tupakkaa ja teki rästityöt itse.
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URSULA

Syksyllä 2011 URS-aktiivit alkoivat pohtia, että liike kaipaisi romant‐
tista ja kepeää sisältöä synkänpuoleisen ja kieltämättä miehisen seik‐
kailuviihteen lisäksi. Aivoriihen perusteella syntyi lukemistolehti Ur‐
sula, joka ilmestyi ensimmäisen kerran kesällä 2012. Kun URS-liike 
muuten pyrki varhemman pulp-kirjallisuuden jalanjäljille, Ursula 
pyrki jatkamaan saman vuoden elokuussa lakkautetun Kolmiokirjo‐
jen julkaiseman Regina-lehden spekulatiivista perintöä. Reginassa, 
tuossa naistenviihteen ja pehmopornon kotimaisessa lukemistossa, 
julkaistiin yllättävää kyllä myös spe��novelleja. Reginan harvoissa 
spe��novelleissa tyypillisesti rakastaja olikin aave, tai sitten ne sisälsi‐
vät muuten paranormaalia romantiikkaa. Reginassa olivat myös jot‐
kut URS-kirjoittajat julkaisseet ensimmäiset tekstinsä joko ansainta‐
mielessä tai muuten novellikirjoittajina harjaantuakseen.

Ursulaan haettiin viihdyttäviä ja romanttisia novelleja, erotiik‐
kaa kaihtamatta. Novelleja haettiin avoimella kutsulla urs.��-nettisi‐
vulla. Periaatteena oli ”ei voittoa, ei palkkioita”. Ursula-lehteen kir‐
joitettiin alan perinteitä kunnioittaen mielellään salanimellä, mutta 
Reginasta poiketen Ursulalla ei kuitenkaan ollut tiukkaa kaavaa, jo‐
hon novellit olisi pitänyt sijoittaa. Kaavanovellia eivät kaikki spe��-
kirjoittajat tuolloin tai muulloinkaan olisi yksinkertaisesti osanneet 
kirjoittaa, mikä toimi sekä Ursulan eduksi että vahingoksi. Vanhem‐
man polven kirjoittajien kritiikki nimittäin kuului, että suurin osa 
Ursula-novelleista ei ollut tarpeeksi vetäviä eivätkä ne onnistuneet 
viihdyttämään.

Ensimmäisen Ursula-lehden päätoimittivat Saara Henriksson ja 
Taru Luojola. Kannessa oli Joanna Nummisen hempeä lyijykynällä 
piirretty kuvitus ja sisällä edustava kirjoittajakaarti, joka esiintyi nimi‐
merkeillä. Numerosta painettiin sadan kappaleen paperilehti Tampe‐
reen Finnconiin 2012. Sellaisen virheen toimittajat tekivät, että eivät 
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julkaisua hinnoitellessaan ottaneet huomioon vastikään voimaan tul‐
lutta sarjajulkaisun korkeampaa arvonlisäverokantaa. Kun tavallises‐

ti URS-antologiat myytiin arvonlisäverottomina, Ursulasta oli yri‐
tyksen eli Osuuskumman julkaisemana sarjajulkaisuna perittävä 
asiakkaalta 24 prosenttia ALV:a.

Paperijulkaisukokeilua ei toistettu, vaan julkaisumuodoksi va‐
kiintui ePub ja levityskanavaksi Elisa Kirja. Kahden ensimmäisen nu‐
meron jälkeen Ursula jatkoi etenkin Maria Carolen vetämänä julkai‐
suna. Kuten Kultakuoriaista, myös Ursulaa ilmestyi seitsemän nu‐
meroa. Tosin on tulkinnanvaraista, oliko Ursulan myöhemmissä 
numeroissa kyse enää varsinaisesta URS-toiminnasta. Kirjoittajat oli‐
vat viimeisissä numeroissa enimmäkseen Osuuskummaan liittyneitä 
uusia jäseniä. Ursulan viimeiseksi numeroksi jäi 1/2015.

Mainittakoon tässä yhteydessä myös URS-pienlehdet Puska ja 
sen talvinen serkku Kinos. Tarja Sipiläinen kertoo Puska-lehden syn‐
nystä:

”Minulla ja Tuomaksella molemmilla oli sinä kesänä turbulens‐
sia ja alavirettä. Minua ahdisti kaikki. Oli tulossa [Anne Leinosen jär‐
jestämä] Usvaleiri ja suunniteltiin, että istutaan eri puskissa ja kor‐
keintaan huudellaan toisillemme ja muille. ’Tämä ei parane muulla 
kuin puskassa istumalla.’ Siitä se ajatus sitten lähti.”

UUSRAHVAANOMAISET KUVITTAJAT JA GRAAFIKOT

Kuvittajien hankkiminen tapahtui Tuomas Salorannan mukaan vie‐
lä enemmän tuttavankauppana kuin kirjoittajien etsiminen. Teorias‐
sa URS-sivuilla oli jonkinlainen avoin haku myös kuvituksista, ja pa‐
ri tekijää ilmoittautui sitä kautta tai kenties sai jonkin URS-julkaisun 
luettuaan innoituksen tarjoutua palvelukseen. Pääasiassa kuvittajia 
jouduttiin kuitenkin kyselemään tuttavapiiristä.
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”Etenkin antologioiden kannet olivat ainainen murheenkryyni, 
niiden kanssa kävi äkkiä ilmi, että graa��sen alan ihmisten kyky nou‐

dattaa deadlineja on ainakin ilmaisprojekteissa keskimäärin vielä hei‐
kompaa kuin kirjoittajilla. Yksikään kirja ei sentään myöhästynyt ku‐
vitushässäkän vuoksi, mutta jokusen kerran taidettiin käydä lähellä, 
etenkin kun kansi piti vielä taittaakin eikä kansiartisti välttämättä ol‐
lut kovin harjaantunut siinä hommassa eli taittaja tarvittiin erik‐
seen.”

Kultakuoriaisessa oli kulloiseenkin novelliin liittyen kuvitusta 
myös sisäsivuilla. Näitä kuvituksia haettiin samalla tavalla kuin kan‐
sitaidettakin. Joillakin kirjoittajilla saattoi olla oma hovikuvittaja, ja 
muutama monilahjakas teki kuvituksensa itse. Kultakuoriaisen joka 
numerosta oli URS-kotisivulla ladattavana kaksi eri pdf-tiedostoa, 
koska vähänkin parempilaatuisten kuvien lisääminen kasvatti tiedos‐
tokokoa. Jokaisesta lehdestä tehtiin erikseen deluxe-versio, jossa oli 
hyvä kuvanlaatu, ja karvalakkiversio, jossa kuvat olivat rakeisia, mut‐
ta jonka sai sen ajan nettiyhteyksillä ladattua järkevässä ajassa. 

”Graa��kon työstä minulla oli vielä vähemmän kokemusta kuin 
toimittamisesta, en sitä pelkällä omatoimisella näpertämisellä ikinä 
kunnolla oppinut, joten todennäköisesti lehdistä tuli yhtään min‐
kään näköisiä lähinnä puhtaalla tuurilla”, Saloranta sanoo.

Antologioiden kansikuvia etsittiin ja valikoitiin porukalla. Sen 
saattoi hankkia myös julkaiseva sci��seura. Oleellisin kriteeri kansitai‐
teelle oli URS-henkisyys, eli kannessa piti olla selkeä esittävä kuva 
jostakin teemaan sopivasta aiheesta taikka asetelmasta. Isojen kustan‐
tajien trendikkäitä kollaasikansia ei kelpuutettu.

Uusrahvaanomaisia tarinoita -lehden kansissa oli vastaava peri‐
aate, ja ne taisivat olla vielä selvemmin URS-tyyppisiä. Novellikuvi‐
tukset olivat parissa ensimmäisessä numerossa sekalaisempia, mutta 
kolmannessa numerossa, kun lehden nimi vaihtui Kultakuoriaiseksi, 
siirryttiin mustavalkokuviin. Ne olivat joko koko sivun tai puolik‐
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kaan kokoisia ja esittivät jonkin tilanteen tai yksityiskohdan novellis‐
ta. 

”Tähänkin saattoi olla joskus poikkeuksia, erityisesti niissä nu‐
meroissa jotka toimitti joku muu, mutta tuo oli ainakin periaate, jo‐
ka kuvittajille aina kerrottiin. Nämä kuvat hyväksytin kirjoittajalla, 
jos ne oli tehnyt ulkopuolinen kuvittaja, mutta en ainakaan muista 
että niitä olisi ikinä joutunut hylkäämään tai pistämään uusiksi. 
Meillä taisi lopulta olla taitavat kuvittajat, vaikka deadlinejen kanssa 

välillä kiire tulikin”, Tuomas Saloranta toteaa.

URS KRITIIKISSÄ JA MEDIASSA

Vuosikymmenen alussa pienillä- ja omakustantajilla oli kohtalaiset 
mahdollisuudet saada teoksensa arvosteltaviksi painetussa lehdessä. 
Vielä ei ollut yleistä, että toisistaan tietämättömät omakustantajat 
julkaisivat teoksensa suoraan netissä, usein sci��lehtien ja muiden toi‐
mijoiden tutkan ulkopuolella. Portti-lehdessä 2012 arvosteltiin sa‐
malla kertaa kolme edellisenä vuonna ilmestynyttä URS-antologiaa. 
Antologiat saivat kiitosta hyvistä tarinoista ja vinkeästä asenteesta, 
mutta joitakin novelleja moitittiin vitsillä kirjoitetuiksi.

Valkoisesta antologiasta todetaan, että kaikki tarinat ovat viih‐
dyttäviä omalla tavallaan. ”Jo alusta alkaen URS-ideologian tuntuvat 
parhaiten sisäistäneen Jussi Katajala sekä Tuomas Saloranta, joka oli 
koko liikkeen alullepanija.” Pimeyden reunalla -antologiaa kiitetään 
kirjatuotannoltaan kunnianhimoisemmaksi. ”Katajala ja Saloranta 
onnistuvat jälleen.” Myös Venla Lintusen ja Samuli Antilan novellit 
saavat maininnan, mutta arvostelijan mielestä osa novelleista ampuu 
ohi maalin. Huomenna ne tulevat -antologian arvostelu päättää ma‐
kasiinin seuraavilla mainesanoilla: ”Näiden antologioiden perusteella 
URS on parasta, mitä suomalaiselle spefille on tapahtunut viimeisen 
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vuoden aikana. (…) Hyville tarinoille on aina kysyntää, joten toivon 
ilmiölle pitkää ikää.” (Erkka Leppänen, Portti 1/2012)

Tähtivaeltaja-lehti innostui URSista Porttia varovaisemmin. Ju‐
hani Hinkkanen piti kahden ensimmäisen antologian tekstejä vaihte‐

levan tasoisina. Arvostelussaan hän toteaa ykköslaaduksi lähinnä Sa‐
lorannan omat tekstit eli ”Pyörätuolimummo” ja ”Konemies hankkii 
elämän”. Hän kuitenkin toteaa: ”Yleisesti ottaen uusrahvaanomaiset 
kirjoittajat ovat oikealla asialla ja tekevät hyvää työtä. Odotan jatkoa 
innoissani.” (Juhani Hinkkanen, Tähtivaeltaja 3/2011)

Erkka Leppänen jatkoi URS-antologioiden arvostelua Portti-
lehdessä niin kauan kuin antologioita ilmestyi. Portissa 2/2012 Lep‐
pänen arvioi, että Tiamatin värit on toistaiseksi yhtenäisin ja korkea‐
tasoisin URS-antologioista. ”Tämäkään tuskin olisi tällaisenaan 
mennyt läpi oikeilta kustantajilta ja kustannustoimittajilta, mutta 
suomalaisen scifin julkaiseminen jäisi aika vähäiseksi, ellei kirjoitta‐
jilla olisi rokeutta ja uskoa tehdä omia julkaisujaan.” Samassa Portis‐
sa Leppänen arvioi myös vihkojulkaisun Ne Ammoiset - Lovecraf�i‐
laisia kertomuksia, jonka yhteydessä mainitsee ”nuoremman kirjoit‐
tajapolven kärkijoukossa jo paikkansa lunastaneen Tuomas 
Salorannan.”

Tähtivaeltajassa 1/2013 Toni Jerrman pääsi analysoimaan liikkeen 
tavoitteita ja onnistumista jo usean antologian perusteella. Tiamatin 
värit ja Me emme valehtele -antologioiden arvostelussa hän toteaa: 
”Eipä ursilainen tarinantaonta ainakaan näiden antologioiden pe‐
rusteella pahemmin eroa suomalaisen spefinovellistiikan valtavirrasta. 
[…] teoksista löytyy rutkasti vakavaa yhteiskunnallista kannanottoa, 
mikä ei suoranaisesti istu ajatukseen sulavasta, konstailemattomasta 
viihdepullasta. Hyvä niin, sillä orjallisesti urs-liikkeen ohjeiden mu‐
kaan kirjoitettu novellistiikka olisikin väistämättä kehnoa läskisoo‐
sia.”
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Hän jatkaa: ”Todellisuuden uumenissa muhii varmaan tarpeeksi 
kotimaisia spefinovelleja ilman ursinkaan panosta, mutta hienoa, että 
tämä julkaisukanava on perustettu. Liikkeelle sopii toivoa pitkää 
ikää, energiaa ja muita puolueen hyväksymiä tähtienvälisiä hyvei‐

tä.” (Toni Jerrman, Tähtivaeltaja 3/2011)
Tiamatin värejä kiitettiin myös Kirjavinkit-blogissa: ”(…) rima 

on pidetty korkealla. Kokoelmaa voikin suositella lämpimästi scifi‐
novellien ystävälle.” (Mikko Saari 2.8.2012) Valopolku-kirjablogissa 
arvostelija puolestaan pitää erinomaisina Jussi Katajan ”Clothanin 
silmää” ja Tuomas Salorannan "Palkkasoturin arkipäivää”. ”Mielen‐
kiintoinen kokoelma, ja pitää muistaa URS jatkossa.” (Valopolku-
blogi 3.3.2013)

Liisa Rantalaiho puolestaan kirjoittaa Portti-lehdessä 4/2012 Me 
emme valehtele -kokoelmasta, että se paikkaa ursmaisten yksilösanka‐
rien tarinoissa näyttäytyvää yhteiskunnallisen taustoituksen puutet‐
ta. Suosikkinovelleikseen Rantalaiho mainitsee Salorannan ”Vuosia 
enkelit varoittelivat” ja Seppo Kallion ”Valkoisten hiirten talon”. 
Rantalaiho kuitenkin moittii kansikuvaa, jossa vapaudenpatsas ja 
punatähteä kantava robotti kamppailevat keskenään – kapitalismilla 
kun ei ole oikein vastavoimaa. (Liisa Rantalaiho, Portti 4/2012)

Myös Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajien julkaisemassa Kos‐
moskynä-lehdessä ilmestyvä Kosminen colosseum -novellikatsaus oli 
URSin aikoihin sikäli kattava, että siinä pyrittiin arvioimaan kaikki 
kotimaisissa spe��lehdissä ilmestyvät novellit. Anne Leinosen päätoi‐
mittamassa Kosmoskynä-lehden numerossa 3/2011 arvosteltiin Uus‐
rahvaanomaisia tarinoita #1 -numeron novellit Lucilla Liniltä, Leena 
Likitalolta, Tero Niemeltä ja Anne Salmiselta sekä Christine Thore‐
lilta. Kuten arvostelijoiden nimistä (Tarja Sipiläinen, Markus Koski‐
mies, Jussi Katajala, Irma Hirsjärvi) voi päätellä, tehokkaan verkottu‐
misen ja päällekkäisyyden ansiosta liikkeen jäsenet usein päätyivät ar‐

vostelemaan toistensa novelleja.



47

Viimeistään kesällä 2012 Kosmisen colosseumin toimitus joutui 
mahdottoman tilanteen eteen, kun arvostelujonossa vuoroaan odot‐

teli 80 novellia. Myöhempinä vuosina lehdessä onkin novelleja arvos‐
teltu valikoidusti.

URSin ja kirjallisuuskritiikin kohtaamiset eivät aina olleet näin 
suopeita. Erään sci��lehden päätoimittaja oli jopa huolissaan, että 
spe��in ensi kertaa tutustuvan lukijan kiinnostus saattaa lopahtaa, jos 
hän saa käsiinsä amatöörimaisesti toimitetun antologian. Toisaalta 
riski tällaiseen kohtaamiseen oli aina hyvin pieni: teoksista otettiin 
pienet, nopeasti hupenevat painokset, jotka usein kuluivat vain pie‐
nen piirin käsissä.

Valittavasti sci��lehtien arvostelijaresurssit pienenivät samaan ai‐
kaan kuin julkaisujen määrä kasvoi. Portti ja Tähtivaeltaja jatkoivat 
Osuuskumman ja Kuoriaiskirjojen teoksien arvostelua, mutta krii‐
tiikkejä ei ilmestynyt enää läheskään joka kirjasta. Kuoriaiskirjojen 
julkaisuja arvostelivat Tähtivaeltajassa etenkin Shimo Suntila ja Jussi 
K. Niemelä. 

Erilaisia antologioita myös ilmestyi sikäli paljon, että arvostelun 
julkaiseminen tuoreeltaan olisi voinut olla spe��lehdille haastavaa 
myös niiden voimien päivinä. URSin seuraajan Kuoriaiskirjojen jul‐
kaisemien Luurankomiehen ja Hopeoidun vainajan arvostelun päät‐
teeksi Portti-lehden numerossa 4/2014 Erkka Leppänen toteaa lop‐
pukaneetiksi: ”Viime Finnconissa käytiin ratkaisematon kaksintaiste‐
lu Salorannan ja Suntilan välillä Suomen viimeisen roskakirjailijan 
tittelistä. Seuraavassa Finnconissa ei kannata järjestää vain uusintaot‐
telua vaan kokonainen joukkotappelu.”

Ylen toimittaja Jussi Mankkinen haastatteli ursilaisia kirjoittaja‐
foorumeista sekä muista yhteisöistä netissä ensimmäisen kerran jo 
URSin alkuaikoina. Toinen haastattelu tehtiin kesällä 2012 ennen 
Finnconia Tiamatin väreistä. Tuomas Saloranta ja Juha Jyrkäs olivat 
lisäksi alkuvuodesta 2014 puhumassa splatterpunk-antologiasta 
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Mankkisen toimittamassa netissä ilmestyneessä kulttuurimakasii‐
niohjelmassa. 

Tuomas Saloranta muistelee liikkeen julkisia esiintymisiä: ”Jos‐
sain turkulaisessa lehdessä oli Pimeyden reunasta juttu, mutta senkin 
Karppanen taisi hankkia omilla kontakteillaan, vai olisiko kansiartis‐
ti ollut toimittajan sisko. Turun kirjamessuille Pasi sai 2011 järjestettyä 
jonkun slotin jossain nurkassa, mutta ei sinnekään ketään tullut – jo‐
pa viereisessä kahvilassa samaan aikaan istunut Katja Kettu keräsi 
enemmän yleisöä kuin me, ja hän ei edes ollut esiintymässä vaan yrit‐
ti nauttia rauhassa pullakahveistaan.”

UUDET KUSTANTAMOT: OSUUSKUMMA JA KUORIAISKIRJAT

Kolmisen vuotta tiivistä julkaisemista URSin piirissä väistämättä 
potkaisi useimpia kirjoittajina eteenpäin. He kasvoivat ulos antolo‐
gioiden kanssa näpertelystä ja alkoivat kaivata oman kirjan julkaise‐
mista. Samalla ydinporukka oli pysynyt tiiviinä, eikä uusia enää al‐
kuaikojen jälkeen ollut merkittävissä määrin tullut mukaan. Hurja 
julkaisutahti alkoi viedä veronsa ja liikevoima kuluttaa itsensä lop‐
puun.

”Vähitellen URS liikkeenä kuivui, kun se oli saavuttanut tarkoi‐
tuksensa. Eli ilmeisesti sen, että kritiikkiä julkaisevissa kanavissa, ku‐
ten Tähtivaeltajassa ja Portissa, alettiin tuskastua, kun niitä antolo‐
gioita ilmestyi ihan liikaa”, Samuli Antila kommentoi.

Myös Paperiarkki-foorumi hiljeni vähitellen. ”Foorumin käyttä‐
jäkunta laajeni ja sukupolvi vaihtui. Ydinporukka keskittyi omiin jut‐
tuihinsa. Paperiarkilta jäi kuitenkin tiivis kirjoittajayhteisö – paljolti 
sitä samaa porukkaa, jonka kanssa tulee oltua nykyäänkin tekemisis‐

sä”, Antila toteaa.
Eräs URS-liikkeen vaihe tuli tiensä päähän, kun Osuuskumma-

kustannus perustettiin vuonna 2012. Spekulatiivisen ��ktion kirjoitta‐
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jat olivat jo pidempään kaivanneet ammattimaisempaa kanavaa jul‐
kaisutoiminnalle, ja osuuskunta nähtiin helposti saavutettavana toi‐

mintamuotona. Kustannustoiminnan käynnistäminen ei vaatinut 
suuria pääomia, vain joukon aktiivisia ja asialle omistautuneita va‐
paaehtoisia. Mukana tulivat yrityksen hallinnon pyörittäminen, pää‐
töksenteon hitaus ja väistämätön kulmikkaiden persoonallisuuksien 
yhteensovittaminen.

Osuuskumma peri URS-projekteista työnimellä ”Pinkki antolo‐
gia” kulkeneen rakkausteemaisen antologian (Kumman rakas, 2012) 
sekä ”Vihreänä antologiana” valmistellun ekologisen sci��n antolo‐
gian (Huomenna tuulet voimistuvat, 2013). ”Pinkki antologia” eli 
Kumman rakas oli pitkällinen projekti, johon haettiin alunperin ro‐
manttisia ja eroottisia novelleja laajalla skaalalla. Novellit toimitettiin 
vielä URS-tyyliin, eli kirjoittajat kommentoivat foorumilla toistensa 
tekstejä. Myös Osuuskumman ensimmäinen ja toinen Steampunk!-
antologia toimitettiin tähän tapaan. Tarja Sipiläinen oli toinen Kum‐
man rakas -antologian virallisista toimittajista.

”Nyt jos tekisin, toimisin toisella tavalla. Silloin vain kerättiin ta‐
rinoita, ja haluttiin Osuuskummalta aika pian jotain ulos. Taru 
[Luojola] teki suurimman homman siinä, itse olin enemmän hang- 
around. Se oli sellainen pioneerihanke ja uskallan väittää, että kehi‐
tystä toimittajana on tapahtunut. Muistan, kun suunniteltiin kantta, 
ja oli kivaa olla yhteydessä kuvittajien kanssa. Ensimmäisiä kertoja tu‐
tustuin kirjan teon prosessiin.”

Antologiassa oli myös Je�f VanderMeerin novelli ”Kannettu”, 
jonka Markus Harju suomensi, sekä Kaisa Luojolan kuvitus ja Tuuli 
Hypénin kansikuva.

Osuuskumma jatkoi myös Ursula-lehden julkaisemista. Liikkeis‐
sään nopea Tuomas Saloranta oli ollut mukana perustamassa Osuus‐
kummaa, mutta vetäytynyt toiminnasta muutaman kuukauden jäl‐
keen. Saloranta vei omat keskeneräiset antologiahankkeensa muka‐
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naan, ja tämän seurauksena esimerkiksi ”Punaisen antologian” eli 
Me emme valehtele -antologian kirjoittajakokoonpano muuttui hie‐

man.
Vuonna 2013 Saloranta perusti oman yhden miehen kustanta‐

monsa Kuoriaiskirjat. Uuden kustantamon ensimmäiset julkaisut 
olivat pokkarit Juuri sellainen yö sekä alunperin Kumman rakas -ko‐
koelmassa ilmestyneestä novellista laajennettu Diplomaattinen selk‐
kaus. Uskollinen Portin kriitikko Erkka Leppänen totesi, että ”mo‐
lemmissa pienoisromaaneissa […] on merkillepantavaa kirjailijan es‐
toton suhtautuminen seksuaalisuuden eri suuntauksiin. Mikään ei 
tunnu olevan liian härskiä eikä liian perverssiä kirjoitettavak‐
si.” (Erkka Leppänen, Portti 2/2013)

Salorannan omia pokkareita oli myös seuraavana vuonna ilmes‐
tynyt Hopea-arkun metsästäjät. Rillumarei-henkinen fantasiaseikkai‐
lu sijoittui Karjalan metsiä kovasti muistuttavaan ympäristöön. Lep‐
päsen mukaan ”Perinteisestä sankarifantasiasta Hopea-arkun metsäs‐
täjät on yhtä kaukana kuin Esa Pakarinen Karita Mattilasta. […] 
Lukijan kannattakin heittää heti aluksi kaikki ryppyotsaisuus nurk‐
kaan ja virittyä nauttimaan suomalaishuumorista. Toisinaan kyllä‐
kin hahmojen tyhmyys ylittää jopa logiikan rajat.” (Erkka Leppänen, 
Portti 1/2014)

Alun alkaen Kuoriaiskirjojen oli tarkoitus ottaa tulevat URS-an‐
tologiat julkaisuohjelmaansa, niitä ei vaan koskaan tehty. 

”Kyllä minä sen ymmärränkin hyvin, loputon antologianovel‐
lien rustaaminen on vähän vastaava juttu kuin Portin ja Novan luo‐
ma kilpailukierre eli siinä jämähtää helposti vuosikausiksi kirjoitta‐
maan kilpailun tai antologian raameihin sopivia vähän puolivillaisik‐
si jääviä tilaustyönovelleja, eikä sellainen ole pitemmän päälle 
järkevää. Samaan aikaan tuli sitten myös Osuuskumma, joka toisaal‐
ta alkoi sitoa URS-aktiivien työpanosta ja toisaalta tietysti tarjosi kä‐
tevän kanavan omien teosten julkaisemiselle – sitä vartenhan koko 
osuuskunta oli perustettukin”, Saloranta kommentoi.
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Kuoriaiskirjat oli Osuuskummaa selkeämpi URSin jatke sikäli, 
että sen kautta julkaistiin runsaasti samantyylistä materiaalia, kun 

varsinainen URS oli jo lopettanut julkaisut. Esimerkiksi Tuomas Sa‐
lorannan molemmat novellikokoelmat Mahtavat Ammoiset (2014) ja 
(2016) on koottu URS-aikaisesta materiaalista. Myös Luurankomies 
ja muita kauhutarinoita Villistä Lännestä (2014) on antologia, joka 
olisi hyvin voinut olla URS-julkaisu vielä vuotta aikaisemmin.

Kuoriaiskirjat teki yhteistyötä myös Aavetaajuuden kanssa. Aa‐
vetaajuus on URSin henkinen kollektiivi, mutta löyhempi. Siinä ei 
ollut vastaavaa ydinryhmää, vaan sitä pyöritti kauppias-kustantaja-
kuvataiteilija-kirjoittaja Jyrki Pitkä vaihtuvien tekijöiden kanssa. Osa 
2010-luvun kirjoista oli käytännössä Kuoriaiskirjojen kustantamia, 
vaikka ne onkin julkaistu Aavetaajuus-nimikkeen alla. Tällainen on 
esimerkiksi Juha Jyrkkään Oivas Repänen. Kainoan musta linna 
(2017), joka oli alkujaan Aavetaajuuden julkaisema äänikirjasarja.

”Kolmijako takasi, että kaikenlaiselle materiaalille oli julkaisija. 
Osuuskumma julkaisi kirjallisesti kunnianhimoisemmat tekstit, 
Kuoriaiskirjat suoraviivaisemman genreviihteen ja selvästi hörhömpi 
osasto meni Aavetaajuudelle. Eli kaikkihan nämä tukivat toisiaan ja 
antoivat samoille kirjoittajille mahdollisuuden julkaista vähän erilai‐
sen pro��ilin juttuja eri tahojen kautta”, Saloranta toteaa.

Kustantamon perustamisen myötä Saloranta huomasi oman kir‐
joittamisensa hiipuvan. Hän oli omien sanojensa mukaan siirtynyt 
aikuisviihteen parista kunnialliseen toimistotyöhön, jossa ei enää voi‐
nut hoitaa kirjallisuustoimintaa työajalla ja joka ylipäätään oli kiirei‐
sempää ja stressaavampaa. Kustantamo toi mukanaan paljon by‐
rokratiaa ja kaikenlaista rutiinityötä, joita vielä URSin kanssa hän ei 
ollut joutunut tekemään. Kustantaja sai toimia paitsi toimittajana ja 
taittajana, myös kirjanpitäjänä ja postipoikana.
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”URSin kanssa illuusiot vielä säilyivät, koska me tekijät emme 
huolehtineet käytännön asioista, vaan pullauttelimme kirjoja maail‐

maan ja sen jälkeen otimme taas uutta tulille. Kustantajana pääsin ki‐
vuliaan läheltä kokemaan kirjan lyhyen elinkaaren, lukevan yleisön 
vähäisyyden ja välinpitämättömyyden, sekä teosta kuin teosta vääjää‐
mättä odottavan surkean lopun kustantamon kellarissa homehtu‐
massa”, Saloranta kuvailee synkästi kirja-alan nykytilaa.

MYÖHEMPI URS�TOIMINTA

Osuuskumma ja Kuoriaiskirjat oli siis perustettu, antologiat siirty‐
neet enemmän tai vähemmän kummankin kustantamon julkaisuoh‐
jelmiin ja tekijät toisen tai molempien kustantamoiden riveihin. 
URS-nimikkeen alla ilmestyi silti vielä julkaisuja, kuten aiemmin 
mainittu splatterpunk-antologia, sekä rillumapunk-antologia. Kir‐
joittajat jatkoivat ennen kaikkea yhteisen mytologian eli Stepanin 
koodeksin parissa.

STEPANIN KOODEKSI -ANTOLOGIAT 

URS-kirjoittajien yhteistä hahmogalleriaa tai mytologiaa oli toivonut 
jo Erkka Leppänen ensimmäisten antologioiden Portti-arvioissa. Ti‐
laisuus koitti, kun Suomikauhun suurmiehelle Boris Hurtalle piti 
koota juhla-antologia. Boris Hurtta oli jo 1990-luvun alusta toiminut 
aktiivisena kauhukirjailijana. URS-julkaisuihin hän ei ollut osallistu‐
nut, mutta toimi paitsi uusien kirjoittajien kannustajana myös in‐
nokkaimman touhotuksen hillitsijänä.

Samuli Antila, Tuomas Saloranta ja Markus Harju olivat sopi‐
vasti Prahassa viettämässä pitkää viikonloppua ja kävivät myös Kut‐
na Horan kaivoskaupungissa ihmettelemässä Sedlecin luukirkkoa. 
Stepanin mytologian alkusanat riipustettiin tupakkiaskin kanteen 
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jossain tsekkiläisessä nuorisokellarissa. Vähitellen yhteinen tarina‐
runko hahmottui.

Legenda kuuluu näin: Mystinen kirja löydetään böömiläisestä 
hopeakaivoksesta 1400-luvulla, hussilaissotien jälkimainingeissa. Se 
toimitetaan jesuiittakollegiolle, jonka johtajan Stepanin mukaan se 
saa nimensä. Seuraavien vuosisatojen aikana oppineet tutkivat sen sa‐
loja, kirkonmiehet pyrkivät tuhoamaan sen sivuilta versovan pahuu‐
den, keräilijät hamuavat sitä kokoelmiinsa ja ahneuden valtaan jou‐
tuneet yrittävät hyötyä sen voimista. Mutta koodeksilla tuntuu ole‐
van oma tahtonsa, ja se kylvää ympärilleen tuhoa, hulluutta ja 
kuolemaa:

Selasin esiin sivun, jonka reunat olivat kuluneet silkinohuiksi. 
Mustasta kuilusta tuijotti kullalla verhottu monikätinen nainen. 
Sivun teksteistä ymmärsin vain pari latinankielistä sanaa. 
”Maan alla oli hopeaa, hopea muuttui kullaksi, kulta ikuiseksi 
elämäksi.” Marginaaliin oli joku kirjoittanut hätäisillä kirjai‐
milla: ”Elämä muuttuu tuskaksi, tuska kuolemaksi, kuolema ho‐
peaksi.” (Samuli Antila: Stepanin koodeksi)

Matkalaisten lisäksi Jussi Katajala tuli mukaan neljännellä tari‐
nalla. Kun juhlakirja Hurtan koodeksi oli ilmestynyt 2013, tarinamaa‐
ilmaa päätettiin laajentaa. Mukaan liittyi tuttuja nimiä: Mixu Lauro‐
nen, Heikki Nevala, Tarja Sipiläinen, Shimo Suntila, Anne Leinonen 
sekä itse Boris Hurtta. Ensimmäinen pieni Stepanin koodeksille 
omistettu antologia ilmestyi myöhemmin samana vuonna Kuoriais‐
kirjoilta. Kansitaiteesta vastasi Arren Zherbin, joka vastasi myös kah‐
den seuraavan Stepan-inkarnaation kannesta.

”Ensimmäiseen koodeksiantologiaan oikeastaan kulminoitui ko‐
ko URS, vaikka ihan kaikki eivät siinä mukana olleetkaan”, Samuli 
Antila kertoo.
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Seuraava Stepanin koodeksi -antologia Hopeoitu vainaja sukelsi 
syvemmälle koodeksin mytologiaan. Tekstejä etsittiin kirjoituskilpai‐

lulla ja novellien lisäksi antologia sisälsi kuvitusta Aleksi Martikaisel‐
ta. Toimittajina olivat Tuomas Saloranta ja Shimo Suntila, ja legen‐
daa laajensivat omiin suuntiinsa muun muassa Henna Sinisalo, Toni 
Saarinen, Jenni Kauppinen ja Inkeri Kontro. Tarinoissa seurattiin 
kirjan seikkailuja ympäri maailmaa, muun muassa historiallisessa Ko‐
reassa (Henna Sinisalo: ”Riisiarkku”).

Kilpailuun tuli niin paljon hyviä novelleja, että niiden ympärille 
päätettiin tehdä kolmas antologia eli Teräskoura (2016). Ideana oli, 
että Teräskourassa ei olisi ketään aiempien koodeksikirjojen vakioni‐
miä vaan uudet tekijät antaisivat kontribuutionsa mytologiaan. Teks‐
tejä pyydettiin myös Anne Leinosen vuosittain järjestämän Usvalei‐
rin osallistujilta. Edelleen hopeakellot helkkyivät ja hevosenpäiset pa‐
pit sekä monikätiset jumalattaret vaanivat pimeydessä. 

Toinen Stepanin koodeksi -kirjoituskilpailu järjestettiin 2017, ja 
siitä otettiin taas neljä palkittua seuraavaan antologiaan. Viimeinen 
Stepanin koodeksi -antologia oli 2018 ilmestynyt Tulikirjaimet. Kir‐
joittajina esiintyi sekä vanhoja konkareita että edellä mainitun kilpai‐
lun kautta löytyneitä uusia kykyjä. Kokoelman toimittivat Shimo 
Suntila ja Samuli Antila, ja tyylikkäästä kannesta vastasi Jyrki Pitkä.

HEI, RILLUMAPUNK!

Viimeinen virallisen URS-nimikkeen alla ilmestynyt julkaisu oli vuo‐
den 2015 suomi��lmiä ja spe��ä yhdistelevä antologia Hei, Rilluma‐
punk! 

”Nämä antologiaideat menivät loppua kohti vähän omituisiksi”, 
toteaa Saloranta. 

Shimo Suntilan ja Juha Jyrkkään toimittamassa antologiassa lau‐
lu raikasi ja pokasaha soi. Takakannen mukaan ”Rillumarei nostattaa 
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mieliin sotienjälkeisen kuplettiperinteen, jonka kärkiniminä muiste‐
taan sellaiset legendat kuin Reino Helismaa ja Esa Pakarinen. Mutta 

mitä tapahtuu, kun rillumareihin sekoitetaan mukaan avaruusraket‐
teja, järvihirviöitä, taikureita, aaveita ja peikkoja?” 

Antologiaan saatiin mukaan joukko kotimaisen fantasianovellin 
kärkinimiä, kuten Boris Hurtta, J. S. Meresmaa, Jussi Katajala, Kari 
Välimäki ja Shimo Suntila. Vanhan ajan Suomi-elokuvajulistetta muis‐
tuttavassa kannessa esiintyi Jyrkäs itse peikoksi sonnustautuneena.

Myös joitakin muiden kustantamoiden antologioita, etenkin Turba‐
torin 2010-luvun antologioita, voi hyvällä syyllä pitää vähintään 
URSin rinnakkaistuotantona. Näistä esimerkkeinä toimivat esimer‐
kiksi On Suurten Muinaisten Aika (Paavo Väyrynen -aiheisten tari‐
noiden antologia, toim. Juri Nummelin, kirjoittajina muu muassa 
Jussi Katajala, Tuomas Saloranta ja täydennetyssä 2. painoksessa Shi‐
mo Suntila) sekä Mannerheimin seikkailuja (toim. Juri Nummelin, 
kirjoittajina muun muassa Samuli Antila, Markus Harju, Anne Lei‐
nonen ja Heikki Nevala). Lisäksi Boris Hurtalle ja Anne Leinoselle 
(Sillanrakentaja, 2014) kootut juhlajulkaisut ovat osaltaan URSia, 
Anne Leinosen juhlajulkaisu ehkä kokonaan.

Kaupalliset kustantajat ottivat 2010-luvulla spe��antologioita oh‐
jelmiinsa ennen kaikkea ahkeran toimittajan Juri Nummelinin an‐
siosta. Ensimmäisen eli vampyyriaiheisen antologian Verenhimo jul‐
kaisi Teos-kustantamo vuonna 2011. URS-kirjoittajia olivat ainakin 
Anne Leinonen, Jussi Katajala, Heikki Nevala ja Tuomas Saloranta. 
Nummelin jatkoi antologioiden toimittamista Jalavalle (Kuun pimeä 
puoli 2013, Kirotun kirjan vartija 2016 ja Sadan vuoden unet 2017).

URSin perintö nousi liikkeen virallisen lopettamisen myötä 
esiin harvakseltaan myös sci��conien ohjelmissa. Näistä on mainittava 
etenkin Shimo Suntilan ja Tuomas Salorannan kamppailu viimeisen 
roskakirjailijan tittelistä. Tittelin oli vapauttamassa Boris Hurtta, jo‐
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ka oli pitänyt sitä kaksi vuosikymmentä. Ensimmäinen roskakirjaili‐
jabattle käytiin Jyväskylän Finnconissa 2014 bo�ferimiekoilla ja vesi‐
pyssyllä, mutta ottelu päättyi ratkaisemattomana. Ottelun juontaja‐
na toimi Juha Jyrkäs sähkökanteleineen ja tuomarina silinteripäinen 
Anne Leinonen, ja se on edelleen katsottavissa Youtubesta.

Seuraavana vuonna 2015 Maarianhaminassa Archipelaconissa 
Shimo Suntila järjesti leikkimielisen lehdistötilaisuuden ja vaati titte‐
liä itselleen, sillä Tuomas Saloranta ei ollut ilmestynyt paikalle. Re‐

vanssia joudutaan edelleen odottamaan, sillä vuoden 2020 Tampe‐
reen Finnconiin sovittu rap battle -muotoinen ottelu jouduttiin siir‐
tämään koronaviruspandemian myötä tulevaisuuteen.

YHTEYDET

Jos jokin yhdisti 2000-luvulla syntynyttä reaalifantastikkoliikettä ja 
2010-luvun alussa syntynyttä URSia, se oli novellien julkaiseminen 
verkkolehti Usvassa. Anne Leinosen päätoimittamassa, neljästi vuo‐
dessa ilmestyneessä verkkolehdessä julkaistiin yli kymmenen vuoden 
ajan novelleja niin lukuisilta suomalaisilta spe��kirjoittajilta kuin val‐
tavirtakirjoittajiltakin. Monen myöhemmin URS-kirjoittajana tun‐
netun kynäniekan ensijulkaisu tapahtui Usvan palstoilla 2000-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä.

URSin julkaisuihin lähettivät ensimmäisiä tekstejään mitä erilai‐
simmat kirjoittajat. Heistä esimerkiksi Leena Likitalo on myöhem‐
min julkaissut yhdysvaltalaiselta Tor.com-kustantamolta romaanit 
The Sisters o� the Crescent Empress sekä The Five Daughters o� the 
Moon. Ja hän huutaa -antologiaan tekstin lähettänyt Dess Terentje‐
va on puolestaan kirjoittanut Susanna Hynysen kanssa romaanin 
Neonkaupunki, joka ilmestyi Likeltä 2020. Anna Malinen on julkais‐
sut fantasiaromaanin Hämärikkö (Kustannus Aarni, 2018).
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Samuli Antila on julkaissut kolme teosta (Kirveenkantajat 2014, 
Vasalli 2016 ja Rojuhauta 2020) Osuuskummalta, kaikki spekulatii‐
vista ��ktiota ja historiaa yhdisteleviä romaaneja, sekä novellikokoel‐
mat Rajat (2014) ja Pelastaja (2018) Kuoriaiskirjoilta. Jussi Katajala 
on puolestaan julkaissut novellikokoelmat Leonardon rasia (2013), 
Korpin silmät kaiken näkevät (2015) ja Nollameridiaani (2017) 
Osuuskummalta sekä pienoisromaanin Romuluksen pojat (2016) 
Kuoriaiskirjoilta.

Shimo Suntila on julkaissut teokset Sata kummaa kertomusta 
(2014) ja Kirja tulee kirjan luo (2018) Kuoriaiskirjoilta sekä novelli‐
kokoelman Tähtiviima (2016) Osuuskummalta. Markus Harju puo‐
lestaan on kunnostautunut URSin jälkeen etenkin kääntäjänä. Hän 
on kääntänyt suomeksi muun muassa Aliette de Bodardin, Glen 
Cookin ja August Derlethin tuotantoa. Lisäksi hän on toiminut ak‐
tiivisesti Osuuskumma-kustannuksen kustannusneuvostossa.

2010-luvun lopulla aloitti useita pieniä- tai mikrokustantamoja, 
esimerkiksi turkulainen Helmivyö ja helsinkiläinen Nysalor-kustan‐
nus. Ensiksi mainittu jatkaa kotimaisten antologioiden julkaisemisen 
perinnettä, jälkimmäisen kirjailijoita ovat muun muassa Lucilla Lin 
(novellikokoelma Musta linna, 2020) ja Shimo Suntila (raapaleko‐
koelma Sadanpäämies, 2020). Etenkin näiden kustantamojen ja kir‐
jailijoiden kautta URSin voi sanoa jatkuvan edelleen.

”Voisi sanoa, että tässä on käynyt niin kuin Robin Hoodille. 
Iloiset veikot ovat ehkä hajaantuneet ja tämä historiikki saattaa toi‐
mittaa hautakiven virkaa, mutta ei URS ole kuollut, eikä koskaan 
kuolekaan”, Saloranta sanoo.

URSIN PERINTÖ

Kotimaisen spekulatiivisen ��ktion julkaisukenttä on 2020-luvulla jo 
hyvin erilainen kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Suomalainen 
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spe�� on tullut kansainvälisesti tunnetuksi viimeistään Emmi Itäran‐
nan, Hannu Rajaniemen ja Maria Turtschanino���n tuotannon sekä 
Helsingissä vuonna 2017 järjestetyn Worldconin myötä. Samalla ken‐
tälle on tullut paljon pienkustantajia, jotka joko pro��loituvat nime‐
nomaan aikuisille suunnattuun kotimaiseen genrekirjallisuuteen tai 
ainakin julkaisevat sitä muun ohessa.

Nuortenkirjallisuuden puolella suuret kustantamot julkaisevat 
Young Adult -kattotermin alle mahtuvaa kotimaista dystopiaa, para‐
normaalia romanssia, urbaani- ja kansanperinnefantasiaa sekä muuta 
avoimesti realismista poikkeavaa ja pääsääntöisesti jännittäviin tari‐
noihin keskittyvää ��ktiota. Katri Alatalon ja Mikko Kamulan fanta‐
siaeepoksia markkinoidaan aikuisyleisölle. Marko Hautalan romaa‐
nejakaan enää häpeillen piiloteta trilleri-nimikkeen alle, vaan hänestä 
puhutaan kainostelematta Suomen Stephen Kinginä. Kuluneiden 
kymmenen vuoden aikana on lisäksi julkaistu kymmenkunta Petri 
Hiltusen Praedor-maailmaan sijoittuvaa klassista miekkaa&magia 
-seikkailua. Näitä kirjoja on ilmestynyt useammalta eri pienkustanta‐
jalta ja tekijältä romaaneina, novellikokoelmina ja antologioina.

Kotimaisen fandomin juuret ovat epäkaupallisessa zine-julkaise‐
misessa ja tee se itse -puuhailussa. Kun genrekirjoittamisen mahdolli‐
suudet ovat laajentuneet, tekemisen malli on muuttunut. Jos 2000-
luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan pyrittiin isolle kustantajal‐
le ja kulttuuripiireihin kirjoittamalla korkeakirjallisuutta, 2010-luvul‐
la Yhdysvalloissa noussut Young Adult -aalto houkutteli näille 
markkinoille. Young Adult eli YA ei vielä 2010-luvulla lyönyt kaupal‐
lisesti läpi kotimaisena genretuotantona, mutta kirjailijat kuten Elina 
Rouhiainen, Elina Pitkäkangas ja Sini Helminen kirjoittivat sitä me‐
nestyksekkäästi eri kustantajilla. Toisessa päässä kustantamisen 
spektriä omakustantaminen eli sosiaalisen median aikakaudella in‐
diekustantaminen nostaa päätään.
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On epäselvää, onnistuiko URS varsinaisessa ydintavoitteessaan. 
Novellit eivät lopulta selvästi erottuneet keskimääräistä kotimaista 

spe��ä viihteellisempinä, varsinkaan jos niitä lukee jälkikäteen rinnak‐
kain myöhempien Osuuskumman antologioiden kanssa. Harva kir‐
joittaja tuotti varsinaista kioskikirjallisuutta, muutamaa pastissia lu‐
kuunottamatta, eikä Weird Tales -jäljiltelmien laatiminen välttämät‐
tä olisi innostanutkaan heitä muuten kuin kertaluontoisesti.

URSin aatemaailmaa kuvasivat poliittiselle korrektiudelle piikit‐
tely ja anarkia. Oikeaoppiselle ajattelulle irvittiin. Liike toteutti itse‐
ään punk-asenteella, jossa itse tekeminen oli tärkeämpää kuin hiottu 
lopputulos. Kirjoittajakoulutus tapahtui nettifoorumeilla, ei kirjoit‐
tajakursseilla tai korkeakouluopinnoissa. ”Taiteellisen johtajan” ole‐
massaolosta huolimatta URS toimi kollektiivina, ryhmänä. Kirjante‐
koprosessin vaiheet toimituksineen ja taittoineen opeteltiin tyhjästä 
”sitä mukaa kun tehtiin” ja myyntiä mietittiin siinä vaiheessa kun ol‐
tiin jo myyntipöydän takana. Keskeistä oli myös kirjailijoiden vertais‐
toimittamisen periaate, jota esimerkiksi Osuuskumma-kustannus on 
jatkanut.

Kymmenen vuoden aikana painetun kirjallisuuden markkinat 
ovat muuttuneet entisestään. Pitkän aikavälin trendinä on nähtävis‐
sä, että kirjan kustantaminen on polarisoitunut. Kaupalliset kustan‐
tamot keskittyvät ja kaventavat ohjelmiaan, jolloin kirjailijoiden niin 
sanottu ”keskikaarti” pienenee. Pienkustantajien tehtäväksi jää yllä‐
pitää kirjallisuuden rehevää aluskasvustoa. Olemme nähneet kirja‐
kauppojen katoamisen, kirjastotilausten putoamisen sekä jännityk‐
sen ja romanttisen viihteen nousun äänikirjapalveluissa. Internet on 
yhä tärkeämpi ympäristö kirjamyynnille, mutta pienten toimijoiden 
on vaikea erottua joukosta. Samaan aikaan kuin julkaisumahdolli‐
suudet ovat polarisoituneet, spe��kirjoittajat pyrkivät toimimaan yhä 
ammattimaisemmin. Varsinkin YA-kirjoittajalle henkilöbrändin ra‐
kentaminen sosiaalisessa mediassa on selviö.
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Annetaan puheenvuoro loppuun URS-liikkeen perustajalle 
Tuomas Salorannalle.

”Toki minua on myös syytetty koko fandomin maineen pilaami‐
sesta. Tällaiseen voin sanoa vain, etten tosiasiassa usko koskaan saa‐
neeni riittävästi julkisuutta pilatakseni edes omaa mainettani, saati 
sitten kenenkään toisen – mutta jos olen väärässä ja näin on tosiaan 
päässyt käymään, olen siitä yksinomaan ylpeä. Väitän, että jos 2020-
luvulla perustettaisiin oma URS, tällä kertaa sen vihollinen ei olisi 
taiteellisuus vaan kaupallisuus. Paradoksaalisesti sen julkaisuihin to‐
dennäköisesti päätyisi myös sellaista taidespe��ä, jolle URS aikanaan 
syntyi vastapainoksi. Minä en sitä liikettä kuitenkaan perusta.

Yksi kirjallinen liike saa riittää yhdelle ihmiselämälle.”
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Tarja  Sipiläinen

Kolmas  kerros

Ilmestynyt alunperin antologiassa Maailmanlopun kirjasto ja muita 
tuomiopäivän tarinoita, 2012.

Napsautin valot huoneeseen ja pysähdyin askelten kuluttamalle kyn‐
nykselle. Tuijotin tummanpuhuvia ruusutapetteja sekalaisin tuntein. 
Seinän pinnasta kohoavien koristepylväiden kohdilta ne repsottivat 
irvokkaina kuin hymyilevä Jokeri. Hiki puski otsalle, voimattomuus 
valui hartioista sormenpäihin. Olinkohan sittenkin haukannut liian 
ison kakkupalan, taas kerran?

Olin ihastunut pikkukujan perukoille ahdetun kivitalon ullak‐
kohuoneeseen ensi esittelyssä. Harmaan seitsemänkerroksisen talon 
porttikongin erotti kujasta rautaportti, jonka koukeroisten yksityis‐
kohtien takomiseen sepältä oli taatusti kulunut kuukausia. Musteka‐
lan lonkeroita muistuttavat ulokkeet pysähdyttivät ohikulkijan ihas‐
telemaan. Ylimmän kerroksen asunnon korkeat, sokkeloiset huoneet 
ja leveät ikkunalaudat suorastaan pyyhkäisivät jalat altani. Täydelli‐
sesti sydämeni vei vilahdus merestä, joka pilkotti lähitalojen kattojen 
takaa. Olin myyty!

Äkkirikastuneen opiskelijan rehvakkuudella iskin käsirahan pöy‐
tään silmää räpäyttämättä. Oli löydettävä uusi suunta eron jälkeen, ja 
Rauha-mummin perintörahat tulivat juuri oikeaan saumaan. Aioin 
sijoittaa rahat ikiomaan kämppään viimeistä senttiä myöten ja jättää 
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taakse kaiken paskan, jota niskaani oli kaadettu vuoden mittaan. Eik‐
ka saisi söpöillä Riikkansa kanssa miten mieli. Edessäni oli uusi alku. 

Taakseni en katselisi.
Olin hakenut aamulla avaimet kiinteistövälittäjältä ja nyt pääsin 

ensimmäistä kertaa tutkimaan huoneistoa itsekseni. Tila hurmasi ja 
pelotti. Yhtäältä edessä oleva urakka hirvitti, toisaalta visiot unelma‐
kämpästä saivat sormet syyhyämään ja mielikuvituksen liitoon. 

Teki mieli tarttua kulmahuoneen erkkerin puoliksi irronnee‐
seen, reunoista tummentuneeseen tapetinriekaleeseen ja alkaa kiskoa 
kultaviolettia, nuhraantunutta paperia alas seinältä. K�Raudassa 
käynti oli kuitenkin avannut silmäni suunnittelun ja tarvikemäärien 
arvioinnin tärkeydelle. Olin myös saanut tietää, että tavarantoimitus 
saattaisi kestää viikon päivät. Keräsin itsehillintää ja aloin mittailla ti‐
laa. 

Ruutuvihko täyttyi merkinnöistä: senttejä, metrejä, neliöitä. Re‐
päisin palasen seinästä kokeeksi. Veitsenterävä tapetinreuna yllätti. 
Kirosin, kun verinoro alkoi valua etusormesta. Laastarista ei tieten‐
kään ollut tietoakaan, paperinenäliina sai toimittaa sen virkaa.

Kaivoin repusta JBL:n ja nappasin Spotifyn päälle. Last of the 
Wilds valloitti pian huoneen pimeintä nurkkaa myöten. Jytinä peitti 
alleen repeytyvien tapettisuikaleiden rätinän. Musiikki siivitti työtä. 

Viikon olin paininut tenttiputkessa, sen jälkeen olin parin päi‐
vän jahkailun jälkeen päässyt remontin makuun. Käytössä kauhtu‐
neet farkut olivat pölyn peittämät ja pesuissa virttynyt fanipaita nis‐
kasta ja kainaloista märkä. Eteisen peilistä minuun katsoivat kalpeat 
kasvot, joista harmaat silmät sirrittivät hohtavina kaikkiin ilman‐
suuntiin hapsottavan mustan hiuspehkon alta. 

Katselin aikaansaannoksiani. Olin asettamassani aikataulussa. 
Olohuone oli jo lähes perattu. Seinillä loisti maalarinvalkoinen poh‐
jamaali, seuraavaksi pääsisin vetämään tapettia pintaan. Tekijän yl‐
peydellä tarkastelin työni tuloksia. Mieleen tulivat mummon sanat: 
”Työ tekijäänsä kiittää.” 
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Itsenäisyyspäivän aattona olin valmis siirtymään kulmahuonee‐
seen, joka veti minua puoleensa kuin kynttilänliekki yöperhosta. Jo‐

ka kerta, kun ylitin sen kynnyksen, ihokarvat heräsivät ja päässä soi‐
vat fanfaarit, jotka saivat sydämen rummuttamaan. Pieni maantietei‐
lijä sisälläni kuiskutti, että huoneesta tulisi tukikohtani, josta 
matkaisin mielikuvituksissani maailmojen ääriin. Toinen ääni jyskyt‐
ti ohimoilla ja varoitteli ylittämästä rajoja, joiden takaa en kenties 
osaisi takaisin kotiin.

Tutut väristykset vilistivät selkäpiitä myöten, kun pääsin huo‐
neeseen. Silmäilin seiniä asiantuntijan elkein. Hymähdin. Kuukautta 
aiemmin en olisi osannut villeimmissä unissanikaan kuvitella tällais‐
ta tilannetta. Ja nyt tunsin olevani ammattilainen vailla vertaa. 

Kävin käsiksi paikoittain haalistuneeseen ruusutapettiin kuin 
nokkospehkoon, joka oli revittävä irti juurineen. Kostutin seinää 
suihkepullolla ja päätin pitää tauon odotellessani veden vaikutusta. 
Tassuttelin keittiöön keittämään lisää kahvia. Väistelin matkalla 
mustia jätesäkkejä, joista tursui tapetinkappaleita, seinälevyjen paloja 
ja sekalaista kaappien perukoilta löytynyttä sälää. Ikinä en olisi usko‐
nut, että viidenkymmenen neliön asunnosta irtoaa tällainen määrä 
roinaa.

Kahvimuki kädessä palasin huoneeseen. Laskin mukin nurkkaan 
keittiötikkaille ja raaputin lastalla tapetin kulmaa. Ruusut alkoivat 
yksi kerrallaan pudota kasaan lattialle. Heti ensimmäisten vetojen jäl‐
keen tajusin, että hommasta tulisi rankempi kuin olin kuvitellut. 
Edellinen asukas oli ollut laiskimus. Oli ryökäle iskenyt ruusutapetit 
seinään sinapinruskean raitatapetin päälle. Ja jotta viritys olisi täydel‐
linen, kiinnitykseen oli käytetty liisteriä, joka irrotakseen tuntui vaa‐
tivan talttaa ja vasaraa, ellei peräti dynamiittia. Suihkepulloni tuntui 
täysin riittämättömältä aseelta tässä taistelussa. Oli kuin olisin käynyt 
mammutin kimppuun nallipyssyn kanssa.



66

Pyyhin hikeä otsalta ja käärin hihat. Yritin aluksi repiä molempia 
kerroksia samanaikaisesti, mutta siitä ei tullut mitään. Kerrokset oli‐

vat niin tiiviisti toisissaan kiinni, ettei ollut mitään toiveita saada nii‐
tä kerralla irti. Kirskuttelin hampaita yhteen ja raastoin seiniä sor‐
menpäät verillä. Puoliyö tuli vastaan ihan liian aikaisin, mutten malt‐
tanut lopettaa. Aamuviideltä oli pakko luovuttaa. Käperryin keittiön 
nurkkaan levittämälleni kenttävuoteelle ja kääriydyin makuupussiin.

Neljän tunnin katkonaisten unien jälkeen nousin ylös ja keitin 
pannullisen kahvia. Katsastin viikon vanhat ruispalat. Ne raksahteli‐
vat hampaissa, mutta homepilkkuja niissä ei näyttänyt olevan. Ma‐
kunautinnosta ei voinut puhua, mutta mahan kurina sentään laan‐
tui. 

Yhden aikaan istuin lattialle ihailemaan kätteni jälkeä. Seinillä ei 
ollut enää terälehteäkään ruusuista. Masentava ruskeus sai huoneen 
tuntumaan tunkkaiselta, oli vaikea hengittää. Mietin, jaksaisinko 
aloittaa alemman kerroksen repimistä heti vai olisiko pakko käväistä 
kaupassa täydentämässä varastoja. 

Kännykkä alkoi rällättää ”Soutaa, huopaa...” Olin jättää vastaa‐
matta, mutta aikani soittoa kuunneltuani tartuin puhelimeen tah‐
mein sormin. Sovimme Saanan kanssa tre���t lähikuppilaan iltapäi‐
väksi.

”Pilvi!” kuului huuto kadun toiselta puolelta. Saana ei vaivautu‐
nut kiertämään suojatielle. Hän juoksi autoja väistellen, punainen 
villatakki avoinna kadun yli, kaappasi syliinsä ja halasi minua niin, et‐
tä kylkiluut rutisivat.

”Näytät ihan kamalalta!” Saana sanoi.
Nopealla vilkaisulla hän oli huomannut känsäiset käteni, loh‐

keilleet kynnet ja kampaamattomat hiukset. Mustat silmänaluset vii‐
meistelivät homssuisen olemukseni. 

Tapansa mukaan Saana jatkoi suorasukaisesti. ”Oletko nukku‐
nut koko viikkona?”
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”Äh. Sinun rinnallasi nyt kuka hyvänsä näyttää ryytyneeltä. Mis‐
tä kehität tuon energian?”

”On meidän suvussa geeneissä. Jotkut perii energisen luonteen, 
toiset riihikuivaa”, Saana naurahti. ”Perinnöstä puheen ollen, miten 
remontti etenee?”

”Sentti sentiltä. Pätee pinta-alaan, ei rahankäyttöön.”
Saana helähti nauruun.
”Hyvä, kun etenee. Vaikka olen kyllä sitä mieltä, että huhkimise‐

si menee hukkaan.”
”Miten niin?”
 ”Kauhea urakka, ja ihan turhaan. Saat homman taatusti val‐

miiksi tasan samana päivänä, kun maailma loppuu. Siihen on aikaa 
enää alle viikko. Ottaisit kuule nämä viimeiset päivät ilon kautta, 
rennosti. Niin minä aion tehdä. On tunnin kuluttua tärskyt Jaren 
kanssa.”

Saana vinkkasi silmää ja hymykuopat poskilla syvenivät entises‐
tään. Olimme edellisellä viikolla arkeologian perusteet -kurssilla käy‐
neet läpi mayakansan kulttuuria. Keskustelu oli jossain vaiheessa 
ajautunut mayakalentereihin ja siihen, mikä löydetyistä oli se ’oikea’. 
Uusimman kalenterilöydön puolustajia viisitoistahenkisestä ryhmäs‐
tämme oli enemmistö. Avoimeksi oli jäänyt kysymys, olivatko mayat 
ennustaneet maailmanloppua vaiko ainoastaan yhden kauden lop‐
pua ja toisen uljasta alkua. 

Kun tunnin päästä erosimme, olin kuin lähteestä janonsa sam‐
muttanut vaeltaja. Saanan tapaaminen aiheutti aina saman efektin. 
Päätin mennä vielä takaisin kämpille ja käydä käsiksi toiseen tapetti‐
kerrokseen. 

Illan hämärässä varjot tanssahtelivat seinillä. Tunti toisensa pe‐
rään kului, tapetti irtosi tosiaan sentti kerrallaan. Liisteri tarrautui 
seinään yliluonnollisella päättäväisyydellä. Syytä en osannut keksiä. 
Jos olisin uskonut taikuuteen, olisin voinut lyödä vetoa, että seinät 
olivat lumotut.
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Vuorokaudenajat hämärtyivät. Mieleni laitamilla tajusin, etten 
ollut syönyt enkä nukkunut päiväkausiin. Huone sai jakamattoman 

huomioni. Ruskea tapetti oli poissa. Se oli piilotellut allaan jotain, 
josta en saanut selkoa. En tiedä, muistinko edes hengittää. Seinillä vi‐
listävät ympyrät, pisteet ja viivat eivät päästäneet katsettani irti. Pyö‐
rin keskellä lattiaa ja yritin tulkita kuvioita. Ne täyttivät silmät ja kor‐
vat. Kuulin niiden puhuvan. Hengitin niitä, tunsin kuvien koske‐
tuksen. Ne olivat kuin sormet ihollani. En tiedä, kauanko katselin ja 
ihmettelin. Ehkä tunteja, kenties päiviä. Olin niin väsynyt, etteivät 
jalkani kantaneet. Silmäluomet painoivat tonnin, käsiä särki niin, et‐
ten saanut tartuttua vesilasiin. En tiedä, mistä tuli voima, joka sai mi‐
nut jatkamaan. Sormenpäät vuosivat verta, silmät valuivat suolaista 
vettä, vaikken itkenyt. 

Olin heittänyt työkalut pois, kiskoin outoja kuvioita seinältä 
paljain käsin, kynsieni rippeillä. Toimin transsissa. Olin turta ja voi‐
maton, hento nainen. Silti tunsin käyttäväni kymmenen raavaan 
miehen voimaa.

Keittiössä mummin seinäkello kilkatti puolenyön lyönnit. Alkoi 
kahdeskymmenesensimmäinen päivä joulukuuta. Samalla sekunnil‐
la, kun viimeinen pala irtosi käteeni, lysähdin lattialle. 

Siinä se oli. Kolmas kerros. Lattialla raitojen ja ruusujen päälle 
pudonneena. Työ oli edennyt hurrikaanin voimalla. Molekyylintark‐
kuudella olin puhdistanut seinää, kunnes viimeinenkin kuvio oli 
poissa. Vedin henkeä, enkä pystynyt liikahtamaankaan.

Seinät ympäriltäni katosivat. Pyörteilevä mustuus alkoi täyttää 
tilaa. Se laajeni ja kieppui kuin kuolemanhyrrä. Se oli täynnä vim‐
maa, rajatonta tyhjyyttä, pohjatonta nälkää, määrätietoisuutta. Tu‐
hoa. 

Valtava paine kiskoi ja työnsi minua samanaikaisesti. Yritin ta‐
kertua johonkin. Johonkin kiinteään, mutta ei ollut mitään, mistä 
ottaa kiinni. Oli vain tyhjyys. Pyörteet laajenivat ja kieppumisvauhti 
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kiihtyi. Liikkeeseen yhtyi tajunnan lamauttava pauhu, kuin sataker‐
tainen valtameren aaltojen jyminä.

Tempauduin pimeään kurimukseen. Tajusin, miten mieletön 
massa murunen kerrallaan imeytyi perääni. Kyltymätön mustuus imi 
sisäänsä kaiken. 

Pään täytti jylinä – oliko tämä kaiken loppu vai uuden alku?
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Tuomas   Saloranta

Pyörätuolimummo

Ilmestynyt alunperin URS: Uusrahvaanomaisen spekulatiivisen fik‐
tion ”Valkoisessa” antologiassa, 2011 

Sinä kesänä Janne kiinnitti huomiota pyörätuolimummoon. Hän is‐
tui Ruttopuistossa, oli heinäkuun ensimmäinen lämmin viikko ja 
seurana Olvin mäyräkoira, pari tupakka-askia sekä joku satunnainen 
puistojuopottelijoiden porukka, jota Janne ei enää jälkeenpäin muis‐
tanut sen tarkemmin. Mutta pyörätuolimummon hän muisti.

Pyörätuolimummo ei itse istunut tuolissaan, vaan työnsi sitä 
tyhjänä edellään. Janne ajatteli ensin, että mummo varmaankin kerä‐
si pulloja ja lastasi täydet pullokassit tuoliin. Hän jopa kokeili heittää 
tyhjän pullon mummon tielle – ennemmin panttirahat saivat mennä 
kotimaisille vanhuksille kuin lokkeina puistoissa pyöriville roma‐
niantuliaisille. Mummo ei kuitenkaan pulloa huolinut, vaan kiersi 
sen ja jatkoi matkaansa.

Puistossa istuessa näki kaikenlaista, eikä pyörätuolimummo eh‐
kä olisi jäänyt Jannen mieleen, jos hän olisi törmännyt tähän vain 
kerran. Mutta mummo tuli vastaan muuallakin – Ko���n puistossa, 
Kaivopuistossa, Esplanadin puistossa ja joskus jopa kadulla, jos Janne 
sattui vaihtelevien seuralaistensa kanssa liikkumaan Punavuoren ja 
Kaivopuiston alueella. Espaa kauemmas Bulevardin pohjoispuolelle 
mummo ei tuntunut ikinä lähtevän. Janne vietti silloin tällöin aikaa 
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myös Kallion puistoissa ja lähti jokusen kerran Alppipuistoon asti, 
mutta niissä mummoa ei näkynyt edes yleisötapahtumien aikaan, 

vaikka Ruttopuistoon mummo tuoleineen ilmestyi ennemmin tai 
myöhemmin aina kun sää salli ja väkeä oli vähänkin liikkeellä.

Se kesä oli kuumin ainakin kymmeneen vuoteen, helteet jatkui‐
vat toista kuukautta eikä Jannella ollut mitään järkevää ajateltavaa. 
Työtä ei ollut, mutta tupakkaa ja kaljaa tai rahaa niihin järjestyi aina 
jostain. Elokuun puolella jutut alkoivat kulkea samoja ratoja seurasta 
riippumatta, joten Janne ajatteli pyörätuolimummoa.

Miksi helvetissä joku työnsi päivät pitkät tyhjää pyörätuolia ym‐
päri puistoja? Helpoimmin asia olisi tietysti selvinnyt, jos Janne olisi 
vain mennyt puhumaan mummolle, mutta jostain syystä se ei mum‐
mon läsnä ollessa enää tuntunutkaan hyvältä ajatukselta. Janne pani 
merkille, ettei kukaan muukaan koskaan lähestynyt mummoa. 
Mummon olemuksessa oli jotain luotaantyöntävää, niin Janne ajat‐
teli, vaikka tietysti ymmärsi, että luultavasti vain tahtoi säilyttää mys‐
teerin ja saada edes jotain jännitystä hellepäivien tylsyyteen. Niinpä 
hän alkoi ottaa mummosta selvää muita reittejä.

Hän tunsi jonkin verran Kallion baarien vanhan liiton miehiä, 
jotka tiesivät kaiken niillä kulmilla tapahtuneen ainakin kolmenkym‐
menen vuoden ajalta ja vanhemmatkin asiat kuulopuheina. Pyörä‐
tuolimummosta he eivät kuitenkaan olleet koskaan kuulleet, kun 
Janne joskus Kalliossa käydessään otti asian puheeksi – eikä se Jannea 
yllättänyt, harvoinpa vanhat starat omilta kulmiltaan poistuivat.

Tutkimuksia oli siis jatkettava Punavuoressa. Janne käytti yhden 
joutilaan aamupäivän kuljeskelemalla Iso Roobertinkadun takaisilla 
pikkukaduilla. Ne olivat täynnä antikvariaatteja, levydivareita ja mui‐
ta pieniä kivijalkaputiikkeja, mutta löytyi niiltä kulmilta myös omat 
halvat kapakkansa vakiojuoppoineen. Punavuoren syrjäisempiä kup‐
piloita Janne ei tuntenut, hän ei aiemmin ollut päässyt Uudenmaan‐
kadun ja Iso Roban trendipaikkoja pitemmälle, mutta räkälät olivat 
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joka paikassa samanlaisia ja Janne kyllä tiesi, miten baarien miesten 
kanssa päästiin juttuihin.

Hän valitsi sopivalta vaikuttavan paikan Merimiehenkadulla. 
Kello lähestyi vasta puoltapäivää, mutta pöydät olivat täynnä ja ilo 
ylimmillään, eikä koko kapakassa tainnut olla ketään alle viisikymp‐
pistä. Janne haki tuopin ja istui äänekkäimmän pöytäkunnan jatkok‐
si. Meno ei paljon poikennut Kallion kuppiloista, kaikki tunsivat toi‐
sensa ja jatkuvasti noustiin vaihtamaan humalaisia tervehdyksiä, kun 
uusi tuttu saapui sisään. Punavuoren vanhoista juopoista tosin tun‐
tui puuttuvan Kalliolle ominainen räyhähenki, eikä seuraan tunkeu‐
tuvaa ennestään tuntematonta nuorempaa miestä karsastettu. Se hel‐
potti Jannen työtä. Hän kävi läpi tutustumiskierroksen kättelyineen, 
jutusteli niitä näitä iltapäivälehtien kansijutuista ja televisiossa pyöri‐
västä yleisurheilusta, ja nosti sitten esille pyörätuolimummon.

Ja kyllähän pyörätuolimummo täällä tunnettiin. Ties kuinka 
kauan ne olivat pyörineet Etelä-Helsingin puistoissa kesäisin, mum‐
mo ja tuoli. Äijät puhuivat, että olivat nähneet parivaljakon jo 80-lu‐
vulla, ja silloinkin mummo oli sen ajan vanhan polven juttujen mu‐
kaan ollut kuvioissa ikuisuuden. Janne veisteli, että siihen aikaan 
pyörätuolimummo oli ollut vielä pyörätuolitäti, mutta äijät väittivät 
kivenkovaan, että nainen oli aina näyttänyt suunnilleen yhtä vanhal‐
ta. Ei Janne sitä ihmetellyt, hänen yläasteensa rehtorista olisi aika‐
naan voinut sanoa aivan samaa.

Paljon enempää tietoa kantapeikoista ei sitten irronnutkaan. He 
istuivat suurimman osan ajasta tässä samassa kapakassa, ja mummo 
taas ei siellä koskaan käynyt – tokkopa edes juopotteli, ellei sitten ko‐
tonaan iltaisin sherryä. Mummo oli myös liikkeellä myöhemmin 
kuin alan miehet, jotka aloittivat heti aamusta ja lähtivät hyvissä 
ajoin yöpuulle, kantapaikkakin sentään meni jo yhdeksän aikoihin 
kiinni. Kadulla he olivat mummon välillä nähneet, tämä tuli Eiran 
suunnasta, ja jos joku kukkui tavallista myöhempään, hän saattoi 
nähdä mummon palaamassa samaan suuntaan.
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Yksi äijistä osasi kertoa, että jos mummon sattui paluumatkalla 
näkemään, tuoli ei aina ollutkaan tyhjä vaan mummo työnsi siinä jo‐

takuta nuorempaa, sammuneen oloista tyttöä tai poikaa. Pöydässä 
arveltiin, että mummo harjoitti jonkinlaista laupeudentyötä ja korja‐
si puistoon uuvahtaneita juhlijoita talteen, ehkä jopa tarjosi näille yö‐
sijan ja aamiaisen. Tämän tiedon pohjalta Jannen mielessä heräsi 
suunnitelma.

Hän alkoi istua Ruttopuistossa myöhempään ja jäi yksin juopot‐
telemaan ja tupakoimaan, kun muu seurue illan pimetessä ja ilman 
viiletessä siirtyi lähiseudun kapakoihin tai lähti raitiovaunulla Kal‐
lioon. Tähän hänellä oli kaksi syytä – ensinnäkin hän tahtoi nähdä, 
mitä mummo teki väen vähetessä, ja toiseksi hän pyrki antamaan sel‐
laisen vaikutelman, että istui usein puistossa yksikseen yötä myöten. 
Näin hän toivoi hälventävänsä mummon epäluulot.

Pari kertaa hän onnistuikin näkemään, kuinka mummo pysähtyi 
jonkun seuralaisistaan eksyneen humalaisen teinin luo ja nosti tämän 
tuoliinsa – yllättävän kevyesti vanhaksi ja raihnaisen oloiseksi naisek‐
si, Janne pani merkille. Hän yritti seurata mummoa, mutta se osoit‐
tautui vaikeammaksi kuin hän oli odottanut. Hänen oli pakko pitää 
sen verran välimatkaa, ettei mummo huomaisi häntä, ja johtuiko sit‐
ten humalasta, mutta joka kerta mummo onnistui kääntymään jolle‐
kin poikkikadulle eikä Janne enää kadunkulmaan juostuaan nähnyt 
häntä.

Janne ymmärsi, ettei vaihtoehtoja ollut. Jos hän aikoisi päästä 
asiasta selville, hänen olisi näyteltävä sammuvansa puistoon ja toivot‐
tava, että mummo poimisi hänet tuolinsa kyytiin.

Siinä vaiheessa elokuu alkoi jo lähestyä loppuaan, ilmat viileni‐
vät ja puistot tyhjenivät. Kuun vaihteen tienoille osui kuitenkin vielä 
yksi lämmin kesäilta. Ihmiset kerääntyivät Ruttopuistoon viimeisen 
kerran, lähestyvän syksyn epämääräinen ahdistus sai heidät juopu‐
maan ja pariutumaan entistä ahkerammin. Jannellekin olisi löytynyt 
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helposti naisseuraa, sekä sakkolihaa että varttuneempaa, mutta hän 
hankkiutui eroon tyrkyistä ja istui yksin nurmikkoon hautautuneen 
metalliaidan vieressä, poltti tupakkaa ketjussa ja tyhjensi kaljakassi‐
aan mahdollisimman varovasti.

Pyörätuolimummoa ei näkynyt, ja Janne alkoi jo epäillä, että tä‐
mä oli jättänyt puistot siltä kesältä. Mistä sen tiesi, vaikka mummolla 
olisi ollut lomaosake Espanjassa, ja hän nyt työntelisi tuoliaan jonkun 
turistirysän hiekkarannoilla? Tunnit kuluivat, Janne nousi ylös ja kä‐

vi kusella syreenipuskassa kirkon takana, ja palatessaan hän näki 
mummon kiertelevän väkijoukossa.

Janne tiesi tilaisuutensa tulleen. Sammumiskuntoisia teinejä oli 
puisto täynnä, mutta myös poliisi partioi valppaana ja humalaisim‐
mat vietiin maijan kyytiin. Poliisin nähden Janne skarppasi sen ver‐
ran, ettei itse päätynyt pahnoille – virkavallan kanssa ei auttanut 
sammumisasioista neuvotella, sen hän oli tähän ikään oppinut – 
mutta heti paskalakkien kadottua hän alkoi taas nuokahdella. Ja 
mummo oli huomannut hänet, siitä hän oli varma. Kun iltahämärä 
laskeutui ja väki valui kuka baariin jatkamaan juopottelua, kuka ko‐
tiin nukkumaan humalaansa pois, mummo lähestyi Jannea.

Janne nojasi valurautaiseen aitaan kaljakassi sylissään ja roikotti 
puoliksi palanutta tupakkaa suupielessään. Hän piti silmänsä puo‐
liummessa, mutta näki kuitenkin sen verran, että mummo oli hänen 
luonaan. Hän antoi leukansa painua rintaa vasten, mummon luise‐
vat kädet ottivat häntä kainaloista ja nostivat hänet tuolille. Hän 
päästi muodon vuoksi muutaman örähdyksen ja liikahteli hieman, 
mutta yritti samalla pitää lihaksensa mahdollisimman velttoina. 
Mummo ei ainakaan vaikuttanut epäilevän mitään.

Pian Janne oli kyydissä, ja mummo lähti työntämään häntä koh‐
ti tuntematonta määränpäätä. Janne nuokkui ja huojahteli ja ään‐
nähti muutaman kerran, mutta mummo ei reagoinut mitenkään, jat‐
koi vain vääjäämätöntä kulkuaan. Roskat ja lasinsirut rasahtivat välil‐
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lä pyörien alla, ja pyörät kitisivät unettavasti. Ihmisiä tuli vastaan sil‐
loin tällöin, mutta he eivät tuntuneet kiinnittävän huomiota mum‐
moon, tuoliin ja Janneen. Joku saattoi vilkaista heitä ja nyrpistää ne‐
näänsä, mutta ketäpä asetelma lopulta olisi kiinnostanut sen enem‐
pää?

Janne yritti parhaansa mukaan pysyä perillä reitistä, vaikka sa‐
malla esittikin mahdollisimman tiedotonta. He aloittivat Annanka‐
dulta, kääntyivät Iso Roballe ja siitä Fredalle, kerran Janne oli näkevi‐

nään tutun kuppilan ikkunan – tosin nyt kapakka oli jo suljettu, ik‐
kunat olivat pimeinä eikä kantapeikkoja näkynyt – ja päätteli siitä, 
että he olivat kääntyneet Merimiehenkadulle. Sen jälkeen hänen 
suuntavaistonsa kuitenkin petti. He ylittivät suuremman kadun, sen 
oli pakko olla Tehtaankatu mutta sitä ennen heidän oli täytynyt 
kääntyä ainakin pari kertaa, jos Janne hahmotti kaupungin tämän 
osan oikein.

Oliko hän nukahtanut hetkeksi? Hän oli yrittänyt juoda varo‐
vasti, mutta ehkä ryyppy oli sittenkin vahingossa hirttänyt päälle?

Jannea kusetti. Hän tarvitsi tupakan. Koko ajatus mummon 
matkaan lähtemisestä alkoi äkkiä tuntua harvinaisen typerältä. Mitä 
Janne oikein oli kuvitellut tekevänsä? Mitä hän muka mummon luo‐
ta löytäisi, parhaassakin tapauksessa kahvia ja pullaa ja jaarittelua 
vuosikymmenet sitten kuolleista sukulaisista. Sellaista iltaa hän ei 
kaivannut, hän lähtisi nyt ja jättäisi mummon tuoleineen tähän. Hän 
ei tosin tarkalleen tiennyt missä oli, mutta tarpeeksi pitkään kun kä‐
velisi, päätyisi väistämättä joko Kaivopuistoon, Kauppatorille tai ta‐
kaisin Punavuoreen, ja sitten hän jo löytäisi tiensä keskustaan.

Hän yritti nousta ylös, ja saman tien mummo laski luisen kou‐
ransa hänen olkapäälleen. Janne avasi suunsa ja oli kääntymässä 
mummoa kohti, mutta käden paino sai hänet lysähtämään takaisin 
tuoliin. Jokin, mikä kumpusi syvältä lajimuistista hänen tietoisuu‐
tensa alta, varoitti häntä äkisti. Hän ei tahtonut nähdä mummoa, 
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joutua yhtään lähemmäs tätä kuin oli tarpeen, kiinnittää tämän huo‐
miota itseensä millään tavalla…

Tunne, jonka hän muisti viimeksi lapsuusvuosiltaan, kouraisi 
hänen rintaansa. Pelko. Eikä vain pelko, vaan syvä, hyisen kylmä kau‐
hu. Hänen nivusiinsa levisi äkillinen lämpö, ja hän ymmärsi kusevan‐
sa housuun. Hän ei kyennyt liikkumaan, ja mummo vain jatkoi koh‐
ti määränpäätä, jota Janne ei enää lainkaan olisi tahtonut nähdä.

Hän ei osannut sanoa, kuinka kauan aikaa kului. Kenties hänen 
tajunsa sammui välillä, sillä hänellä ei ollut tarkkaa muistikuvaa mat‐
kasta. He puikkelehtivat pienillä ja mutkaisilla kaduilla, vanhat talot 
kohosivat heidän ympärillään kuin he olisivat olleet kuilun pohjalla 
– tämän täytyi olla Eiraa, vai ehkä sittenkin Ullanlinnaa? Se oli yksi 
harvoista selkeistä ajatuksista, jotka onnistuivat nousemaan läpi Jan‐
nen mielen vallanneen kylmän, kauhunsekaisen usvan.

Viimein mummo työnsi hänet porttikäytävään, jätti tuolin het‐
keksi ja kävi avaamassa mustan rautaportin sisäpihalle – mutta vaik‐
ka Janne olisi sillä aikaa voinut nousta ylös ja juosta, hän tiesi etteivät 
hänen jalkansa olisi totelleet. Mummo työnsi hänet portista läpi, ja se 
paukahti kiinni heidän selkänsä takana.

Sisäpiha oli synkkä, yhdessäkään ikkunassa ei ollut valoja ja tai‐
vas oli tummien pilvien peitossa, eikä Janne nähnyt kuin epämääräi‐
siä puiden hahmoja. Ne kuiskailivat hiljaa, vaikka minkäänlaista 
tuulta ei ollut. Hänet työnnettiin ramppia ylös, ja seuraavaksi he oli‐
vat pimeässä rappukäytävässä. Hissi nousi syvyyksistä heidän vierel‐
leen, sen kalvakka valo paljasti hetkeksi seinien maalaukset – tähtiä, 
Janne ajatteli, ja niiden valossa tanssivia hahmoja. Aivan kuin maa‐
laukset olisivat liikkuneet, mutta Janne ei ehtinyt katsoa tarkemmin, 
sillä mummo työnsi hänet hissiin. Hän näki enää vain itsensä vasta‐
päisen seinän suuresta peilistä. Hissin valossa hän näytti harmaalta, 
kalpealta ja riutuneelta, kuin kuolleelta. Mummo häämötti hänen ta‐
kanaan synkeänä ja uhkaavana. Jos hän olisi nostanut katseensa, hän 
olisi nähnyt mummon paremmin, mutta sitä hän ei tahtonut tehdä.



77

Hissi tuntui laskeutuvan loputtomiin. Viimein se pysähtyi, ja 
mummo työnsi hänet kellarikäytävään. Valot syttyivät, mummo oli 

varmaankin painanut katkaisijaa, mutta nähtävää ei pahemmin ollut. 
Seinät, katto ja lattia olivat karkeaa, tomuista betonia, siellä täällä ka‐
tossa paloi himmeä lamppu mutta suuri osa käytävästä peittyi varjoi‐
hin. Kellarissa oli kuolemanhiljaista, Janne kuuli vain oman hengi‐
tyksensä ja pyörien vaimean kitinän. Mummon hengitystä hän ei ai‐
nakaan erottanut. Käytävä jatkui ja jatkui, silloin tällöin risteytyi ja 
haarautui, mutta sivuilleen Janne ei uskaltanut katsoa. Toisaalta se 
olisi saattanut kiinnittää mummon huomion, ja toisaalta Janne ei oi‐
keastaan tahtonut tietää, mitä kellari kätki syvyyksiinsä.

Lopulta he seisahtuivat yhden sivukäytävän luo. Janne käänsi 
varovasti päätään sen suuntaan ja näki muutaman alaspäin johtavan 
askelman, mutta lopun portaikosta nieli pimeys, vielä syvempi kuin 
muualla kellarissa.

Hän sulki silmänsä. Mummo jätti hänet tuoliin ja laskeutui por‐
taita laahustavin askelin. Kun askeleet vaimenivat, Jannea pidellyt 
turtumus raukesi, lamaannuttava kauhu vaihtui terveeksi kuoleman‐
peloksi ja hän sai takaisin jäsentensä hallinnan. Hän ponkaisi ylös 
tuolista ja säntäsi juoksuun, ja pysähtyi vasta kun yllättäen tuli pime‐
ää. Häneltä pääsi älähdys ja hänen sydämensä hakkasi villisti, mutta 
hän ymmärsi pian, että pimeydelle oli aivan luonnollinen syy. Kat‐
kaisijaa pitäisi painaa uudestaan, että valot syttyisivät taas. Hän ei to‐
sin ollut nähnyt yhtään katkaisijaa, tai ehkä hän oli juossut sellaisen 
ohi ja nyt sitä olisi myöhäistä löytää.

Janne nojasi karheaan seinään ja huohotti. Hiki virtasi pitkin hä‐
nen kehoaan, kirveli silmissä ja sai vaatteet liimautumaan ihoon. Hän 
ymmärsi vasta nyt, että oli tehnyt virheen – hän oli juossut suoraan 
eteenpäin, vaikka hissi olisi ollut päinvastaisessa suunnassa. Hän tuli 
myös ajatelleeksi, että kellarin hiljaisuudessa juoksuaskeleet kaikuivat 
paljaista seinistä ja paljastivat hänet. Hänen täytyisi liikkua hitaam‐
min ja varovaisemmin...
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Ja aivan ensimmäisenä hänen täytyisi rauhoittua ja keskittyä. Oli 
pilkkopimeää, ja sokkona juoksemalla hänen pakonsa loppuisi ly‐

hyeen, vaikka mummo olisikin eksynyt hänen jäljiltään.
Hän valui istumaan lattialle ja kokosi ajatuksiaan. Kuinka pitkäl‐

le hän oli juossut? Kuinka pitkälle hänet oli tuotu ennen sitä? Kaiken 
järjen mukaan hänen oli pakko olla jo ainakin korttelin päässä lähtö‐
paikastaan, jonkin toisen talon alla, ja sen täytyi tarkoittaa, että jos‐
sain olisi väistämättä portaat tai hissi toisen talon porraskäytävään – 
ja sitä kautta hän pääsisi kadulle ja turvaan. Mutta kummalla puolel‐
la portaat olisivat, entä hissi? Hänen kätensä eivät yltäneet molem‐
piin seiniin yhtä aikaa, joten hänen oli valittava toinen ja toivottava 
parasta. Ja ainahan hän voisi palata takaisinpäin...

Hän otti muutaman rauhallisen askeleen eteenpäin käsi seinää 
hipoen, mutta pysähtyi sitten. Kun hän pidätti hengitystään, kellari 
ei enää ollut hiljainen. Hänen selkänsä takaa kantautui hiljainen, lä‐
hes kuulumaton kitinä – mutta se lähestyi ja voimistui kaiken aikaa.

Valot syttyivät yllättäen. Janne unohti varovaisuuden ja säntäsi 
taas juoksuun. Hän juoksi vielä kun valaistu käytäväosuus päättyi ja 
edessä oli pelkkää pimeyttä, katkaisija oli taas mennyt ohi mutta hän 
ei välittänyt. Hänen askeleensa huojuivat, olkapää nyrhäisi betonia ja 
hän muutti suuntaa, yritti pitää kulkunsa suorana – ja törmäsi äkisti 
johonkin, joka jousti mutta ei antanut periksi. Hän oli vähällä kaatua 
taaksepäin, mutta sai viime hetkessä otteen siitä mihin ikinä olikin 
törmännyt ja säilytti tasapainonsa. Ohuet mutta kovat säikeet pureu‐
tuivat hänen sormiinsa, hän rynkytti estettä mutta ei päässyt läpi, ja 
hänen jalkansa valahtivat veltoiksi.

Kitinä lähestyi kaiken aikaa, ja tie hänen edessään oli tukittu. 
Hän oli loukussa!

Janne pakotti pakokauhun syrjään ja sai jalkansa taas kantamaan. 
Hän oli juossut päin metalliverkkoa. Kukaan ei tukkinut kellarikäy‐
tävää metalliverkolla, joten asialle oli oltava jokin muu selitys. Hän 
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hamusi kädellään sivulle metalliverkon pintaa myöten ja tavoitti 
höyläämättömän, tikkuisen puun. Tietenkin! Kellarikomeroja, siitä‐
hän tässä oli kysymys. Hän oli törmännyt kellarikomeroihin, ja sil‐
loin käytävän täytyisi jatkua sivulle päin.

Hän lähti etenemään hapuillen, kellarikomeron seinästä tukea 
ottaen ja kaiken aikaa kuulostellen. Pyörien kitinä oli kaukana, mut‐
ta lähestyi nopeammin kuin hän kykeni loittonemaan siitä. Hän ki‐
risti tahtia, ja pian hänen kätensä tapasi tyhjää. Käytävä haarautui, ja 

Janne kiepahti kulman ympäri uuteen suuntaan. Vastaan tuli lisää 
risteyksiä, jokaisessa hän pysähtyi kuuntelemaan ja joka kerta pyörien 
kitinä tuntui kuuluvan lähempää. Janne kääntyi risteyksistä sattu‐
manvaraisesti – hän tiesi, ettei sokkona voittaisi mummoa nopeudes‐
sa, mutta vaikka mummo varmasti tunsi kellarikäytävät, tarpeeksi 
mutkittelemalla Janne arveli pystyvänsä eksyttämään hänet komero‐
jen sokkeloissa. Ellei sitten osuisi umpikujaan...

Ja samassa valot syttyivät taas. Janne räpytteli pimeyteen tottu‐
neita silmiään, ja häneltä pääsi tahaton, vaimea vinkaisu. Hän oli 
päätynyt käytävänpätkälle, joka päättyi betoniseinään. Molemmilla 
sivuilla oli vain kanaverkkoa ja munalukoin suljettuja ovia – ja käytä‐
vän toisesta päästä kuului lähestyvä pyörien kitinä.

Janne pälyili ympärilleen ja huomasi, että yksi verkko oli repey‐
tynyt irti lautakehikosta. Jos hän venyttäisi sitä tarpeeksi, hän saattai‐
si mahtua pujahtamaan komeroon. Ajatus sai hänet tärisemään – ko‐
mero oli täynnä tomuisen kankaan peittämiä suuria, möhkälemäisiä 
hahmoja, joiden muodot ja ulottuvuudet eivät tuntuneet olevan täs‐
tä maailmasta – mutta vaihtoehtoja ei nyt ollut. Hän riuhtoi verkkoa 
irti, pakotti itsensä sisään aukosta vaikka metallisäikeet raatelivatkin 
hänen ihoaan vaatteiden läpi, ja vilkuili kaiken aikaa taakseen. Mum‐
moa ei näkynyt, ei ainakaan vielä. Komeroon päästyään Janne työnsi 
verkon paikoilleen ja ryömi niin pitkälle varjoihin kuin kykeni. Hän 
painautui jokin suuren, lakanalla peitetyn esineen taakse – se oli 
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luultavasti huonekalu, mutta Janne ei tahtonut kurkistaa lakanan al‐
le. Pyörien kitinä lähestyi, Janne sulki silmänsä ja pidätti hengitys‐
tään.

Kitinä tuli aivan komeron kohdalle. Pysähtyi. Ja, ikuisuudelta 
tuntuneen odotuksen jälkeen, alkoi loitota.

Janne odotti, että ääni oli kadonnut, odotti kunnes valotkin 
sammuivat, ja nousi vasta sitten varovasti esiin piilopaikastaan. Hän 
kuunteli korva kanaverkkoa vasten, mutta erotti vain hiljaisuuden. 

Vielä hetken odotettuaan hän hengitti syvään, ahtautui takaisin käy‐
tävälle ja hapuili tiensä käytävän toiseen päähän. Kummastakaan 
suunnasta ei kuulunut mitään.

Janne lähti hitaasti jatkamaan matkaansa, kulki käytävästä ja ris‐
teyksestä toiseen vähän väliä pysähtyen ja kuulostellen. Hän oli lo‐
pullisesti eksyksissä, mutta viimein hänen kätensä tapasivat verkon 
sijasta betonia.

Käytävä, johon hän oli tullut, oli suora ja tuntui jatkuvan loput‐
tomiin. Pahat aavistukset voimistuivat Jannen mielessä, hän vaihtoi 
vähän väliä seinustaa ja tunnusteli ympärilleen oviaukon, portaikon, 
hissin tai edes valokatkaisijan toivossa, mutta löysi aina vain karhean 
seinän. Ja kun hänen kätensä viimein tavoitti tyhjää ja hän otti ha‐
puilevan askeleen sivukäytävään, hänen jalkansa tavoitti alaspäin las‐
keutuvan portaan.

Hän oli tuskallisen varma, että tämä oli sama portaikko, jonka 
luo mummo oli hänet jättänyt – ja mitä portaiden alapäässä sitten 
olisikin, ulospääsyä sieltä tuskin löytyisi.

Neuvottomuus ja epätoivo uhkasivat, mutta Janne ryhdistäytyi 
nopeasti. Hän oli siis kulkenut ympyrää ja palannut takaisin omia 
jälkiään. Se tarkoitti myös, että jos hän jatkaisi edelleen samaan suun‐
taan, ennemmin tai myöhemmin vastaan tulisi hissi, jolla mummo 
oli tuonut hänet kellariin. Sitä kautta hän ainakin pääsisi ulos...
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Toivonkipinä sammui valojen syttyessä. Pyörien kitinä kantau‐
tui hänen korviinsa, ja hän ymmärsi sen tulevan juuri siitä suunnasta, 

johon hänen olisi päästävä.
Janne puri hammasta, hänen silmänsä alkoivat vuotaa mutta ei 

kai hän sentään itkenyt? Hän iski nyrkkinsä betoniseinään. Mummo 
tukki hänen tiensä, hän voisi juosta vain takaisin kellarikomerojen 
luo – ja vaikka hän edellisellä kerralla olikin täpärästi pelastunut ja 
vielä löytänyt tiensä takaisin, toista kertaa hän ei välttämättä olisi yh‐
tä onnekas.

Äkkiä mieletön ajatus pälkähti hänen päähänsä. Hän laskeutuisi 
portaat alas ja odottaisi, että mummo menisi ohi! Hän oli vähällä 
nauraa ääneen omalle oveluudelleen – mistä mummo häntä sitten 
etsisikin, ainakaan ei varmasti sieltä, minne oli alkujaan ollut häntä 
viemässä.

Hän astui ensimmäiselle portaalle ja sitten toiselle, ja jo ennen 
puoltaväliä pimeys ahmaisi hänet. Hän ei kuitenkaan uskaltanut jää‐
dä portaikkoon – kuka tiesi, kuinka hyvin kellarikäytäviin tottunut 
mummo näkisi pimeässä? Hänen olisi uskaltauduttava loppuun asti 
ja etsittävä piilopaikka. Parhaassa tapauksessa alhaalla olisi huone tai 
ainakin käytävänmutka, jonka kulman takana hän olisi näkösuojassa.

Ilma haisi vielä ummehtuneemmalta kuin ylempänä kellarissa. 
Mitään muuta Janne ei kuitenkaan haistanut, vaikka puolittain pel‐
käsi tuntevansa veren tai mädäntyneen lihan löyhkän – sillä nyt hän 
oli vakuuttunut siitä, että mummo vei uhrinsa kellariin ja murhasi 
nämä. Kunhan Janne pääsisi ulos, hän hälyttäisi poliisit, koko kellari 
tutkittaisiin ja mummo saisi viettää loput eläkepäivistään valtion lei‐
vällä.

Portaat loppuivat, ja Janne oli vähällä horjahtaa nurin. Hän oli 
ottanut pimeydessä tukea seinistä, mutta nyt ne katosivat hänen ym‐
päriltään. Hän oli todellakin jonkinlaisessa huoneessa, himmeä valo 
kajasti hänen selkänsä takaa mutta ei ulottunut tänne asti. Janne tun‐
nusteli lattiaa varovasti jaloillaan ja kurotteli käsillään ympärilleen, 
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mutta ei tavoittanut mitään. Pimeys tuntui kuristavalta, se pusertui 
häntä vasten, hänen oli vaikea hengittää…

Ja sitten hän kuuli äänet. Ne kuiskivat hiljaa, ensin hän luuli nii‐
tä vain mielikuvituksensa tuotteeksi mutta hiljalleen ne lähestyivät ja 
voimistuivat. Hän ei saanut selvää sanoista, mutta ne puhuivat hä‐
nelle, tai kenties toisilleen, supattivat kieltä, jota Janne ei ymmärtänyt 
mutta joka nostatti kammottavia mielikuvia hänen alitajuntansa pe‐
rukoilta.

Jannen ihokarvat nousivat pystyyn. Hän kääntyili ja yritti hah‐
mottaa ympäristönsä, mutta kykeni näkemään vain suuaukon him‐
meän suorakaiteen kaukana yläpuolellaan. Äänet voimistuivat yhä 
selvemmäksi puheensorinaksi ja niihin tuli ilkeä, pahaenteinen sävy. 
Jokin hipaisi Jannen jalkaa, sitten uudestaan, ja pian hän tunsi kevyi‐
tä kosketuksia kaikkialla kehossaan.

Janne rääkäisi. Hän huitoi ympärilleen, mutta hänen kätensä 
haroivat pelkkää ilmaa. Pimeys oli yhä tiiviimpää, yhä tukahdutta‐
vampaa, äänet kuuluivat yhä selvemmin, nyt häneen jo tartuttiin... 
Hänen jalkansa olivat pettää, mutta viimeisillä voimillaan hän riuh‐
toi itsensä irti näkymättömästä otteesta, syöksyi huutaen läpi alati 
tiivistyvän pimeyden, kaatui polvilleen mutta tunsi portaat edessään. 
Helpottuneena hän puhkesi nauruun, pääsi pystyyn seinistä tukea 
ottaen ja lähti ryntäämään ylös portaita, kun valonkajo hänen edes‐
sään äkkiä katosi.

Ihmisen hahmo oli peittänyt oviaukon – mummon hahmo, sen 
Janne ymmärsi viimeisillä järjellisen tajuntansa rippeillä.

Janne ei tiennyt, miten pääsi kellarista pois. Kun hän palasi tietoisuu‐
teen, oli seuraava aamu ja hän makasi Kisahallin putkassa. Hänen 
päätään särki ja vatsassa kiersi kuin pahemmassakin krapulassa, ja oli 
jotain muutakin, mitä hän ei osannut tarkoin hahmottaa. Jokin jo‐
motti hänen mielensä perukoilla, hän kykeni tavoittamaan sen vain 
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hyvin etäisesti ja ymmärsi, ettei tahtonut sorkkia sitä yhtään enempää.
Tympeä konstaapeli tuli päästämään hänet ulos, ja tiskillä hänel‐

le annettiin avaimet, lompakko, kännykkä ja tupakka-aski. Sytkäri 
näytti hukkuneen. Janne pysyi vain vaivoin jaloillaan. Tiskiin nojaten 
hän kysyi, mitä hänelle oikein oli tapahtunut, ja joutui tapailemaan 
sanoja kuin ei olisi puhunut viikkoihin. Konstaapeli katsoi paperei‐
taan ja sanoi, että Janne oli sammunut talon rappuun, talonmies oli 
löytänyt hänet ja soittanut poliisit hakemaan hänet pois. Janne yritti 

kysellä tarkemmin – mistä hänet löydettiin, kuka hänet oli löytänyt 
– mutta sanat eivät tahtoneet tulla ulos suusta. Konstaapeli katsoi 
häntä happamasti ja toivotti parempaa päivänjatkoa.

Janne hoiperteli ulos poliisiasemalta. Aurinko paistoi ja tuuli 
puhalsi virkistävästi, oli kaunis sunnuntaiaamupäivä elokuun lopus‐
sa. Janne käveli Mannerheimintielle, hyppäsi raitiovaunuun ja ajoi 
asunnolleen. Siellä hän lukitsi oven, laittoi turvaketjun paikoilleen 
ensimmäistä kertaa koskaan, lysähti sänkyyn ja nukkui seuraavaan 
aamuun.

Kesä vaihtui syksyksi kuin veitsellä leikaten. Ilmat kylmenivät, 
sateet alkoivat eikä Janne enää istunut puistossa. Ja hän tiesi, ettei is‐
tuisi seuraavana kesänäkään. Hän sulkeutui yksiöönsä, istui sohvalla 
ja tuijotti televisiota tyhjin silmin, ei vastannut puheluihin ja laittoi 
lopulta puhelimen kokonaan pois päältä. Öisin hän usein havahtui 
hereille huutaen, yltä päältä kylmässä hiessä, vaikka ei enää kyennyt 
muistamaan mitä oli nähnyt.

Noina hetkinä, unen haamujen vielä vaaniessa huoneen pimeis‐
sä nurkissa, hän saattoi kuulla kaikuja hiljalleen haipuvista kuiskauk‐
sista ja tuntea jo kadonneet kosketukset ihollaan. Ja joskus, kun hän 
vapisten käveli huoneensa poikki ja painoi korvansa ovea vasten, hän 
aivan varmasti erotti rappukäytävästä vaimeaa, loittonevaa pyörien 
kitinää.
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Mixu  Lauronen

Kupolipuisto

Ilmestynyt alunperin URS: Uusrahvaanomaisen spekulatiivisen fik‐
tion ”Harmaassa” antologiassa, 2011

Ilpo heräsi krapulassa ja pistäytyi suihkussa pikaisesti. Hänen vesi‐
kiintiönsä oli loppumassa. Oli kuuma, eikä ikkunan eteen vedetty 
verho tarjonnut paljoakaan helpotusta. Itseään kuivatessaan Ilpo 
katseli ulos ja ihaili auringonnousua. Valo sirottui Kupolipuiston 
pystyakselisista tuulimyllyistä ja muodosti taivaalle jättimäiset sor‐
met. Puisto hallitsi kaupunkinäkymää kuin jättiläissiili, mutta siihen 
tottui äkkiä.

Kupolipuistoja oli Suomessa kolme. Niihin oli suurella tohinalla 
siirretty metsää ja eläimistöä eri puolilta Suomea, kun luonnossaliik‐
kumiskielto oli tullut voimaan. Sanomalehtien mukaan Kupolipuis‐
tot olivat saavuttamassa tavoitteensa, ja pahoinvoivat aarniometsät 
olivat ihmisen toimien puutteessa saamassa vanhaa voimaansa takai‐
sin.

Ilpo puki vaatteet päälleen ja veti syvään henkeä. Hänellä oli 
työhaastattelu. Opiskelijan oli pakko tehdä kesällä töitä, ja niinpä 
hän oli hakenut – kaikista paikoista – Kupolipuistoon. Se tuntui 
työympäristöltä, jossa saattaisi jopa viihtyä. Ilpo kuvitteli, millaista 
oikea luonto oli. Hänen mummonsa oli asunut Padasjoella ja kerto‐
nut, miten oli lapsena liikkunut metsässä ja uinut järvessä.
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Ilpo astui kadulle. Kuumuus oli ulkona jopa tukahduttavampaa 
kuin sisällä. Ilpo hyppäsi ohikulkevaan raitiovaunuun. Niitä oli ny‐

kyään joka kaupungissa.

Työhaastattelu pidettiin Kupolipuiston vieressä olevassa toimistora‐
kennuksessa, jonka ikkunasta ei näkynyt muuta kuin kupolin seinä. 
Haastattelija oli keski-ikäinen nainen, jolla oli pellavajakkupuku ja 
Puolueen rintamerkki. Ilpo tuli huoneeseen varovaisesti. Hän ei ha‐
lunnut mokata tätä. Nainen viittasi Ilpon istumaan ja kaivoi mapista 
esiin pari paperia.

”Ilpo Tuomisto. 24 vuotta”, nainen luki itsekseen. Ilpo pysyi 
vaiti ja mietti, pitäisikö hänen pistää kätensä puuskaan vai ei. Lopul‐
ta hän päätti, että kädet ristissä olisi paras asento. Nainen ei huoman‐
nut hänen temppuiluaan, vaan luki edelleen papereita.

”Tässä ei ole teidän aikaisempaa työkokemustanne”, nainen sa‐
noi äkkiä ja vilkaisi Ilpoon. Tämän mieliala laski heti. Tähänkö se nyt 
jäi?

”Minulla ei ole aikaisempaa työkokemusta”, Ilpo selitti ja pisti 
sittenkin kätensä puuskaan. Niin hän tunsi olonsa rohkeammaksi.

”Se ei ole varsinaisesti vaatimus, mutta auttaa kyllä”, nainen sa‐
noi ja korjasi silmälasejaan. ”Ilmeisesti otatte vastaan mitä tahansa 
työtä Kupolipuistossa?” virkailija kysäisi ja laski paperit pöydälle. Il‐
po yllättyi kysymyksestä.

”Kyllä... kyllä otan. Mitä vain”, hän sopersi ja tunsi kylmiä värei‐
tä selkäpiissään. Nainen teki jonkin merkinnän paperiin ja rykäisi sit‐
ten. ”Kiitoksia, me otamme yhteyttä”, hän lopulta sanoi ja nyökkäsi. 
Ilpo nousi ylös kätelläkseen, mutta nainen oli jo pistämässä kansiota 
pois. Ilpo poistui vähin äänin nolostumistaan peitellen.

Kaksi päivää myöhemmin Ilpo sai viestin Kupolipuiston hallin‐
tavirastosta. Viestin sisältö oli lyhyt: Ilpo kutsuttiin Kupolipuiston 
B-ovelle seuraavana maanantaina kello kahdeksan aamulla. Hän ei 
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oikein tiennyt, mitä ajatella. Tämä oli sujunut aivan liian helposti. 
Kupolipuistoon oli halukkaita jonoksi asti. Joukossa oli useita päte‐

viä ja motivoituneita ihmisiä.
Joka tapauksessa Ilpo aikoi mennä paikalle, osaksi siksi että työ 

joka tapauksessa oli mielenkiintoista, osaksi siksi, että muuten hän 
joutuisi kavereiden keskuudessa naurunalaiseksi. Kupolipuistossa 
työskentely näyttäisi lisäksi hyvältä cv:ssä.

Lähin raitiovaunulinja meni suoraan Kupolipuiston viereen, jo‐
ten työmatka oli helppo ja vaivaton. Ilpo seisoi koko matkan. Siten 
hän sai ajatuksistaan paremmin kiinni. Ensimmäinen viikko pitäisi 
skarpata, sitten voisi ottaa rennommin. Näin hän ainakin oletti. Oli 
ehkä paras seurata muita työntekijöitä ja päättää sitten, millä vaih‐
teella työskentelisi.

Ovella seisoi kymmenkunta muutakin työntekijää. Lähes kaikilla 
oli rinnassaan Puolueen tunnus. Vain yksi nuori nainen odotti oven 
avautumista ilman rintamerkkiä. Ilpo lyöttäytyi hänen seuraansa.

”Hei”, hän aloitti. Tyttö vilkaisi häntä päästä varpaisiin, ja hy‐
myili.

”Hei vaan”. Sitten oli hetken aikaa hiljaista, aivan kuin kumpi‐
kin olisi odottanut, mitä toinen sanoisi seuraavaksi. Ilpo osoittautui 
heistä kahdesta rohkeammaksi.

”Olen Ilpo. Oletko ensikertalaisia?”
”Jaana”, tyttö vastasi. ”Ja kyllä, ensimmäinen kerta tämä on mi‐

nullekin.” 
Ilpo levitti hieman käsiään. ”Mistä arvasit?”
”Tavastasi seisoa”, Jaana sanoi. ”Vaikutit eksyneeltä lampaalta.” 

Hän piti lyhyen tauon. ”Mutta taisin minäkin olla vähän out-of-
place.” Ilpo naurahti.

Oven avasi yrmeä viranhaltija, jolla oli parin päivän sänki ja Puo‐
lueen paita. Hän tuijotti noin metrin verran eteensä ja viittasi ryh‐
mää seuraamaan. Matka jatkui Kupolipuiston uumeniin. Osa ryh‐
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mästä oli kuin kotonaan. He kävelivät eteenpäin rauhallisesti, kun 
taas esimerkiksi Ilpo ja Jaana katselivat ympärilleen silmä tarkkana.

Kupolipuiston tämä osa koostui harmaista, ihmisen kokoisista 
betonilaatoista, jotka oli ladottu vierekkäin ilmeisen hätäisesti. Ka‐
tossa kulki putkia ja johtonippuja, ja lattia kaikui epämiellyttävästi. 
Silloin tällöin seinän rikkoi suljettu ovi. Ilpo tunsi itsensä huijatuksi. 
Hän kuvitteli, miten toisella puolella betonia kasvoivat männyt ja 
kuuset. Se vaikutti epätodelliselta.

Lopulta joukkoa johtava mies avasi oven ja luikahti siitä sisään. Ryh‐
mä seurasi perässä. He saapuivat neliömäiseen huoneeseen, jonka sei‐
nät oli maalattu vihertäviksi. Mies otti esiin käsipäätteen ja luki sieltä 
nimiä yksitellen. Ilpolta meni hänen oma vuoronsa melkein ohi, kos‐
ka hermostuksissaan hän ajatteli ihan muuta. Hän mietti, mistä her‐
mostuneisuus oikein tuli. Eihän tilanteessa ollut mitään pelättävää.

Mies ojensi hänelle haalarit, hieman lapiota muistuttavan työka‐
lun ja ämpärin sekä kuvan keltaisesta kukasta. ”Taraxacum O���cina‐
le”, mies sanoi. ”Nämä kasvavat täällä mättäinä. Kaiva jokainen yksi‐
näinen kukka irti juurineen. Pirulainen on kova leviämään. Kun saat 
ämpärin täyteen, tyhjennä se kupolin laidalla kompostoreihin.”

Ilpo ei viitsinyt sanoa, että hän tunsi kyllä voikukan. Mummo 
oli opettanut hänelle paljonkin luonnosta, kun Ilpo oli vieraillut hä‐
nen luonaan. Ilpo oli käännellyt käsissään mummon suurta aarretta, 
kasviota. Hän oli kuullut tarinoita ajasta, jolloin luontoon sai vielä 
mennä ilman erikoislupaa, ja marjat sekä sienet olivat olleet kaikkien 
poimittavissa.

Haalarit puettuaan Ilpo astui sisään varsinaiseen kupoliin, ja 
mykistyi hetkeksi. Hän näki puita, jotka kohosivat korkeuksiin rus‐
keina pylväinä. Maa jalkojen alla oli kimmoisa mutta pehmeä, ja il‐
man täytti lintujen laulu. Puiston ilmastoa säädettiin ulkopuolelta, ja 
nyt kupolissa oli kevään loppu. Ilma oli miellyttävän viileä. Haalari‐
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pukuisia liikkui siellä täällä, mutta muita ei näkynyt. Puistoa ei ollut 
vielä avattu yleisölle.

Ilpo henkäisi pari kertaa puhdasta ilmaa ja ryhtyi töihin. Voikukkia 
kasvoi siellä täällä siisteinä ryppäinä, ja suurimmaksi osaksi niiden 
kasvu oli saatu hillittyä. Ilpon ei tarvinnut montaakaan kertaa ku‐
martua työkalunsa kanssa. Enimmäkseen hän vain ihaili Kupolipuis‐
ton luonnon moninaisuutta. Oli mielenkiintoista, miten niin pie‐
neen tilaan oli saatu niin paljon elämää.

Sitten yksi virallisista työntekijöistä lähestyi häntä. Ilpo seisoi 
paikallaan, kunnes tämä oli päässyt hänen luokseen.

”Anteeksi, mutta sinun on tehtävä työtä nopeammin”, nainen 
sanoi ja jatkoi: ”Me emme maksa tyhjästä.” Sitten hän oli poissa. Ilpo 
räpäytti pari kertaa silmiään. Äskeinen kohtaus pelotti häntä. Miten 
ihmeessä he tiesivät hänen työtekonsa määrän?

Sitten Ilpo huomasi kamerat. Niitä oli siellä täällä: oksilla, seinil‐
lä, jopa maassa. Se sopi kuvaan. Puolue tarkkaili, miten ahkerasti työ‐
tä tehtiin. Luppoaika oli energian ja resurssien tuhlausta. Ilpo yritti 
jättää kamerat huomiotta, mutta useasti hän huomasi tuijottavansa 
sellaiseen typerä ilme naamallaan. Hetken aikaa hän harkitsi näyttä‐
vänsä takapuoltaan yhdelle niistä, mutta tuli sitten toisiin ajatuksiin. 
Kaverit nauraisivat itsensä kuoliaiksi, jos hän saisi kenkää heti ensim‐
mäisenä päivänä.

Koska työtä oli niin vähän, päätti Ilpo ruveta keräämään myös käpy‐
jä, joita makasi puiden alla sankoin joukoin. Aina kun hän näki yksi‐
nään maassa makaavan kävyn, hän nosti sen ämpäriinsä voikukkien 
sekaan. Lopulta ne päätyivät kompostoriin.

Kun kello löi neljä, oli Ilpo lopen uupunut käveltyään koko päi‐
vän. Hän ei ollut vielä päässyt Kupolipuiston keskiosiin, missä puut 
olivat tuuheampia ja eläinten määrä isompi. Ilpon täytyisi keksiä jo‐
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kin keino, millä hän vähentäisi kompostoreilla käyntiä. Se hidasti 
vauhtia liikaa. Hän ei halunnut toista varoitusta samasta asiasta.

Pukuhuoneessa Ilpo tapasi Jaanan, joka huikkasi tälle iloisesti. 
”Mitäs sinä olet puuhannut? Minä istuttelin taimia koko päivän.” Il‐
po hymyili vaivautuneena. ””Riivin voikukkia maasta.”

”Voikukkia? Nehän ovat niitä keltaisia juttuja?” Jaana kysyi. Ilpo 
nyökkäsi. ”Pukkaavat pirusti kukkia.”

Hetken aikaa molemmat olivat hiljaa. Sitten Ilpo rohkaisi mie‐

lensä. ”Oletko koskaan käynyt Vilkkuvissa Valoissa? Se on kiva baa‐
ri…”

”Tiedän paikan kyllä”, Jaana keskeytti. ”Mutta ei, minulla ei ole 
tänään aikaa.” Hän hymyili, heilautti kättään ja poistui ovesta käytä‐
vään. Ilpo istui vielä vähän aikaa paikallaan kameroista piittaamatta 
ja mietti. Jostain syystä Jaanan nauru kaikui yhä hänen korvissaan.

Seuraavana päivänä Ilpo tuli töihin hyvissä ajoin. Hän pääsi tuskin 
ovelle, kun joku huikkasi hänelle: ”Ilpo Tuomisto?” Ilpo katsoi ää‐
nen suuntaan ja näki miehen, jolla oli viininpunainen puku päällään. 
Myös solmio oli samanvärinen. Rintapielessä hänellä komeili Puolu‐
een merkki. Mies viittasi Ilpoa lähemmäksi. Tämä teki työtä käsket‐
tyä. Mies johdatti hänet pitkin Kupolipuiston reunaa toiselle ovelle 
ja siitä sisään.

Tämä käytävä oli paremmin sisustettu. Seinille oli ripustettu 
puolueen saavutuksia kuvaavia julisteita, ja lattialla oli mattoja, joi‐
den Ilpo arveli olevan luonnonkuitua. Ne olivat varmasti maksaneet 
omaisuuksia. Mies astui sisään eräästä sivuosiosta, josta lankesi lat‐
tialle kirkas valo. Ilpo tunsi kylmät väreet selkäpiissään. Kaikki ei ol‐
lut ihan kohdallaan.

Ilpo astui miehen perässä ovesta, ja samassa kirkas valo häikäisi 
hänet. Hän nosti käden silmilleen ja näki huoneessa kaksi hahmoa. 
Ilpo törmäsi tuoliin, ja melkein kaatui. Itsekseen kiroillen hän istuu‐
tui. Valoa suunnattiin edelleen häntä kohti.
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”Te keräsitte eilen käpyjä, eikö vain?” kuului vaimea ääni etuva‐
semmalta. Siellä istui pieni, hennonoloinen hahmo. Ääni oli naisen.

”Kyl… kyllä. Niin tein”, Ilpo sai soperrettua. Hetken ajan hah‐
mo istui paikallaan, sitten se nojautui eteenpäin.

”Miksi te sen teitte? Tiesitte työnne varsin hyvin”, hahmo jatkoi. 
Ilpo tunsi tiukan katseen ja vilkaisi poispäin. Hänen huulensa tun‐
tuivat kuivilta, samoin kurkku. ”Onko teillä vettä?” hän sopersi. Vas‐
tausta ei kuulunut.

”Vastatkaa vain kysymyksiin, niin pääsette täältä pikaisesti pois.” 
Ilpo nyökkäsi ymmärtäneensä.

”Minulla oli ylimääräistä aikaa, ja ajattelin olla hyödyksi”, Ilpo 
sanoi. Hän tunsi kylmän hien valuvan epämiellyttävästi selkäänsä 
pitkin. Tämä päivä ei todellakaan alkanut hyvin.

”Hyödyksi?” kivahti hahmo etuoikealla. Ääni oli miehen, joka 
oli opastanut hänet huoneeseen. ”Tiedättekö, minkälaisen sotkun 
teitte?” Ääni kohosi ja koveni. Ilpo nojasi pöytään ja yritti saada hen‐
keä.

”Miksi tällainen kuulustelu?” Ilpo sopersi. ”En minä ole tehnyt 
mitään pahaa.”

”Teidän takianne meillä meni kahden kuukauden projekti pilal‐
le”, nainen sanoi. ”Vahinko ei onneksi ole korvaamaton.”

”En minä tee sitä uudestaan”, Ilpo mutisi. ”En tajunnut.”
”Teidän ei tarvitse tajuta”, mies sanoi. ”Teidän on vain tehtävä 

työnne.
Tauko. ”Oletteko valmis tekemään työnne?” Naisen ääni. ”Olet‐

teko?” Miehen ääni. Ilpo nyökkäsi ja nielaisi. Hänellä oli karvas pala 
kurkussa.

”Voitte mennä. Tämän kerran”, mies sanoi ja viittasi kohti ovea. 
Ilpo nousi ylös ja kompuroi ulos. Siellä odottivat työkalu, ämpäri ja 
haalarit. Itsekseen kiroillen Ilpo veti haalarit jalkaansa ja etsi tiensä 
ulos.
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* * * 
Sinä päivänä Ilpo teki vain ja ainoastaan mitä käskettiin. Kamerat 

kuumottivat entistäkin enemmän, ja hän mulkoili epäluuloisesti 
kaikkia henkilökunnan jäseniä. Kukaan ei kuitenkaan puuttunut hä‐
nen tekemisiinsä. Kun kello löi neljä, huokaisi Ilpo sydämensä poh‐
jasta ja riensi kokoontumishuoneeseen.

Jaana oli siellä. Hän riisui haalareitaan katsomatta ylös. Ilpo kä‐
veli hänen luokseen ja taputti häntä olkapäähän. Jaana säpsähti ja 
pomppasi ilmaan. Sitten hän kosketti kädellään rintaansa. ”Huh 
huh, sain melkein sydänkohtauksen! Ole varovaisempi ensi kerralla.” 
Ilpo mutisi anteeksipyynnön, mutta Jaana ei tuntunut huomaavan 
sitä, vaan harppoi kohti ulko-ovea. Hänellä tuntui olevan kiire. 
Hämmentyneen Ilpon korvissa soi kaksi sanaa: ”Ensi kerralla.”

Seuraavana aamuna Ilpo tuli töihin varoen, mutta kukaan ei sanonut 
hänelle mitään. Hän laittoi haalarit päälleen, otti työvälineensä ja as‐
tui sisälle Kupolipuistoon. Ilma oli viileä ja hieman tuulinen. Ilpolla 

ei ollut aavistustakaan, miten tuuli saatiin aikaan, mutta sehän ei tie‐
tenkään ollut hänen asiansa. Hänen asiansa oli kitkeä voikukkia.

Koko päivän Ilpo työskenteli tehokkaasti, ja saikin aikaan hyvää 
tulosta. Hän ei pitänyt juurikaan taukoja, ja virkailija tulikin pakotta‐
maan hänet ruokatauolle. Ilpo söi nopeasti ja tehokkaasti. Jaana vil‐
kaisi häntä kerran, mutta Ilpo käänsi heti katseensa pois. Ruokailu 
oli äkkiä ohi, ja Ilpo palasi töihin.

Ilpo käveli uutta reittiä, koska halusi oikaista, mutta melkein 
törmäsi toiseen henkilöön, jolla oli samanlainen varustus. He katseli‐
vat hetken toisiaan

”Jaha”, toinen kerääjä sanoi. ”Tämä olisi pitänyt arvata.”
”Kauanko sinä olet tässä hommassa ollut?” Ilpo kysyi ja arvioi 

toista katseellaan. ”Minä olen muuten Ilpo.” Hän ojensi kätensä. 

Toinen tarttui siihen ja puristi varovasti.
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”Erkki. Tulin kaksi päivää sitten.” Erkin käsi oli nihkeä ja voima‐
ton. Hänen kättelemisensä tuntui lähinnä hiekkapussin heilutuksel‐

ta. Miehet mittailivat toisiaan. Ilpo huomasi, että Erkin rintapielessä 
komeili Puolueen merkki. Yhtäkkiä hän tunsi olonsa epämukavaksi.

”Minä myös”, Ilpo vastasi. Hän istuutui alas, mutta muisti sit‐
ten kamerat ja nousi ylös. ”Ehkä meidän on parasta palata töihin”, 
hän sanoi. Erkki nyökkäsi, ja niin he erkanivat kumpikin omalle rei‐
tilleen.

Kun kello oli neljä ja Ilpo palasi kokoontumishuoneeseen, oli 
Jaana häntä odottamassa.

”Pidä varasi”, Jaana kuiskasi. ”Sinut on pistetty erityistarkkai‐
luun.”

”Mistä sinä sen tiedät?” Ilpo kuiskasi takaisin. Hänestä tuntui, 
että kaikki tunsivat hänen asiansa paremmin kuin hän itse.

”Näin, kun kohtasit sen toisen miehen”, Jaana jatkoi. ”Sinuna 
ottaisin rauhallisesti vähän aikaa.”

Ilpo ei aikonut jättää asiaa tähän. ”Mistä tiedän, että sinuun voi 
luottaa?” hän kysyi tiukasti. Jaana hymyili.

”Et sinä tiedäkään.”

Ilpo saapui kotiin puolilta öin, kun aurinko oli jo laskenut. Hän ava‐
si parvekkeen oven ja nuuhki yöilmaa. Biodieselin haju huokui jos‐
tain läheltä, mutta Ilpo ei pystynyt sanomaan, mistä. Hän asetti 
laukkunsa maahan ja avasi sen. Siinä se oli, Taraxacum O���cinale, 
keltaisena ja tuoksuvana. Se oli saatava äkkiä multaan.

Parvekkeella oli joukko ruukkuja, joissa Ilpon piti kasvattaa tänä 
vuonna papuja. Hän kaivoi pienen kuopan papujen keskelle ja asetti 
voikukan siihen varovasti. Se vaikutti hennolta, ja Ilpolla kävi mieles‐
sä tukea se. Lopulta hän kuitenkin päätti, ettei se ole tarpeen. Itsek‐
seen vihellellen Ilpo meni vuoteeseen ja nukahti melkein heti.
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Jaana moikkasi aamulla innokkaasti. ”Terve! Miten työ on alkanut?”
”Terve itsellesi, oikein mukavasti. Onko ollut ongelmia?” Ilpo 

hivuttautui lähemmäs Jaanaa. Tämä tuoksui tervashampoolta. ”Hän 
on suihkunraikas”, Ilpo ajatteli. Samassa Jaana painautui häntä vas‐
ten. ”Anteeksi.” Ilpo värähti ja toivoi, että kosketus jatkuisi vielä vä‐
hän aikaa.

”Ei mitään”, Jaana sanoi ja vetäytyi hieman pois. Lyhyt välimat‐
ka tuntui Ilposta pohjattomalta kuilulta. Jaana poistui. Ilpo seurasi 
hänen perässään.

Ilpo keskittyi lähinnä sektorilla pysymiseen. Voikukkia ei ollut 
paljon, ja ne vähäisetkin lähtivät irti helposti. Ilpo tunsi olevansa ai‐
van yksin. Kamerat eivät enää häirinneet häntä.

Hän huomasi Jaanan. Tämä kykki noin viidenkymmenen met‐
rin päässä istuttamassa taimia. Samassa Jaana huomasi hänet, ja hei‐
lutti kättään. Ilpo huiskutti takaisin. Hetkiseksi hän unohti, missä 
oli, mutta sai lopulta ajatuksistaan kiinni ja hyökkäsi taas voikukan 
kimppuun. Työ tuntui nyt kevyemmältä kuin vähän aikaa sitten. Il‐
po tunsi edelleen halua poimia jotain ja viedä se mukanaan, mutta 
vastusti ajatusta. Hän olisi pulassa jo nyt, mikäli jäisi kiinni.

Muutama virkailija tuntui seuraavan Ilpon toimia jatkuvasti. Se 
hermostutti häntä. Kaksi kuljeskeli parinkymmenen metrin päässä 
nurmikolla muka jutellen, mutta Ilpo kyllä tajusi, mikä on homman 
nimi. Kolmas kuvasi kameralla hänen suuntaansa sadasta metristä. 
Hän yritti näyttää mahdollisimman viattomalta. Vai näkivätkö ne 
hänen hermostumisensa?

Vähitellen Ilpon oli siirryttävä alkupisteensä suuntaan, mutta 
keskustelevat miehet siirtyivät hänen mukanaan. Ilpo kaiveli voikuk‐
kia paniikissa ja toivoi, että miehet menisivät pois. He kuitenkin py‐
syivät visusti paikallaan. ”Tämä ei ole todellista”, Ilpo sanoi itsekseen 
ja kiihdytti työtahtiaan. Se sai hymyn tarkkailijoiden kasvoille. He 
vaihtoivat pari sanaa ja toinen lähti pois.
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Ilpo jatkoi kitkemistään valvovan silmän alla. Jos seuraaja oli het‐
ken näkymättömissä, vaanivat Ilpoa kamerat. Niihin hän ei enää ku‐

luttanut energiaa, kuvatkoon vaan.
Kokoontumishuoneessa oli taas Jaana, joka näytti odottavan Il‐

poa. Ilpo asteli hänen luokseen ja oli juuri moikkaamassa, kun Jaana 
sanoi: 

”Luulenpa, että lähden kanssasi sinne baariin.” Ilpon oli vaikeaa 
salata tyytyväisyyttään, kun hän ohjasi Jaanan ulos ja raitiovaunuun.

Vilkkuvat Valot olivat tähän aikaan perjantaina lähes täynnä. Nurk‐
kapöydässä istui kaksi nuorta miestä ja nuori nainen. Ilpo istui tuolil‐
le, jolla toinen miehistä oli pidellyt jalkaansa. Hän veti luokseen toi‐
sen tuolin ja pyysi Jaanaa istumaan. Naista katseltiin hiljaisen mielen‐
kiinnon vallassa. Ilpo odotti hetken ja sanoi sitten: ”Tämä tässä on 
Jaana. Jaana, tässä ovat Olli, Otto ja Sara.”

”Hauska tutustua teihin”, Jaana sanoi, ”Voisinpa sanoa, että Il‐
po on puhunut teistä, mutta valitettavasti näin ei ole”, hän hymyili 
kohteliaasti. Sara naurahti.

”Me emme työskentele yhdessä”, Ilpo selitteli. Olli kuitenkin 
hymähti ja sanoi: ”Älä huoli, ei tuo niin iso asia ole. Lisäksi olen var‐
ma, ettei hän ole kertonut meistäkään.” Jaana hymyili leveästi.

Ilpo ja Jaana hakivat juomat ja palasivat sitten takaisin. Pöydässä 
istui vain Otto.

”Missä muut ovat?” Ilpo kysyi ymmällään. Otto joi tuoppinsa 
tyhjäksi. ”Sara meni vessaan, ja Ollilla oli jotakin... bisneksiä.”

”Bisneksiä? En minä tiedä mistään Ollin bisneksistä”, Ilpo jatkoi 
ihmetellen, kun Jaana tarttui hänen käsivarteensa ja pisti huulensa 
hänen korvaansa vasten. Ilpon sydän jätti lyönnin väliin. ”Me käve‐
lemme nyt ihan rauhassa ulos. Nyt heti.” Jaana veti Ilpoa käsivarres‐
ta, ja tämä seurasi.
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He olivat ovella muutamassa sekunnissa, ja saman tien ulkona. 
Jaana pysähtyi henkäisemään syvään ja sanoi: ”Nyt juostaan!” Sen 

enemmittä puheitta hän pinkaisi vauhtiin. Ilpo sai juosta tosissaan 
hänen perässään. Hän kuuli, miten kapakan ovi kävi. Jaana muutti 
suuntaansa sivukujalle. Ilpo kääntyi hänen peräänsä kyselemättä. 
Kujan päästä Jaana kääntyi taas vasemmalle, ja kohta Ilpo oli täysin 
sekaisin suunnista. Jaana pysähtyi.

”Luulen, että karistimme hänet”, hän totesi tuskin hengästynee‐
nä. Ilpo yritti saada henkensä kulkemaan. ”Kene... kenet?” hän kysyi 
Jaanalta, joka selvästikin kuunteli jotain.

”Meitä seurasi poliisi”, Jaana sanoi. ”Mitä sinä olet mennyt teke‐
mään, idiootti?”

”En mitään...” Ilpo vastasi, mutta muisti sitten. ”Istutin voiku‐
kan parvekepenkkiini.”

”Voi vitun idiootti, se on ainakin toisen tason ympäristörikos. 
Tajuatko, kuinka helposti se leviää?” Jaana raivosi. Hän heilutti käsi‐
ään ja harppoi edestakaisin. Ilpo tunsi itsensä tyhmäksi.

”En ajatellut”, hän sopersi, ”Minä...:” Sitten hän vaikeni, koska 
ei keksinyt muuta sanottavaa. Jaana tarttui Ilpon kaulukseen. ”Ja 
noita kutsuit kavereiksi?”

”Kyllä”, Ilpo sanoi. ”Olemme olleet Ollin kanssa kavereita koh‐
ta kymmenen vuotta.” Jaana puhkesi nauramaan. ”Se ei näköjään 
riittänyt. Kaverisi myivät sinut. Taisit kertoa heille?”

”Kerroin”, myönsi Ilpo. Hän tunsi vihansa nousevan. Hän tart‐
tui Jaanan ranteisiin ja väänsi naisen irti itsestään. ”Katso vähän mitä 
sanot kavereistani”, hän kirahti. Jaanan ilmekään ei värähtänyt. ”Ihan 
miten haluat. Ne olivat kuitenkin odottamassa. Enkä usko, että ku‐
kaan muu tiesi istutuksestasi.”

”Odota vähän”, Ilpo sanoi. ”Keitä tarkkaan ottaen ovat ne?”
”Turvallisuuspoliisi. Ja koska heidät saatiin kutsuttua paikalle on 

varsin todennäköistä, että joku kavereistasi on enemmän kuin miltä 
hän näyttää. Todennäköisesti informantti.”
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”Sen on täytynyt olla joku muu”, Ilpo yritti. ”Joku baarin asiak‐
kaista.” 

Hän vaikeni, koska ei itsekään uskonut siihen. Hän istahti ka‐
dun varrelle, mutta Jaana viittasi häntä nousemaan pystyyn. ”Tässä 
on liikaa silmiä ja korvia. Tule.”

Jaana johdatti Ilpoa rivakkaa tahtia kohti tuntematonta paikkaa. Ilpo 
pohti edelleen, uskoako Jaanaa vai ei. Tällä hetkellä hänellä ei kuiten‐
kaan oikein ollut vaihtoehtoja. Niinpä hän päätti seurata. Tie vei 
kaupungin laitaosille. Siellä kameroita oli vähemmän. Lopulta Jaana 
pysähtyi erään talon eteen ja koputti oveen. Se avautui, ja Jaana joh‐
datti Ilpon sisään.

”Tässä on se mies, josta puhuin”, Jaana sanoi sisällä olevalle ryh‐
mälle, joka koostui kolmesta miehestä ja yhdestä naisesta. ”Hänet oli 
pakko ottaa mukaan. Muuten hän olisi joutunut pidätetyksi”, Jaana 
totesi lakonisesti. Muut mittailivat Ilpoa katseellaan.

”Ei se ole mikään syy, Anita”, yksi miehistä sanoi Jaanalle. Ilpon 
suu loksahti auki. ”Anita?” Jaana hymyili.

”Kyllä, Anita. Jaana on minun toisioni. Me olemme Lunastettu‐
ja.” Anita antoi Ilpolle tuolin. ”Istu alas niin kerron, mistä on kysy‐
mys.”

”Joskus jollekulle koituu velkaa, jota hän ei pysty hoitamaan. 
Joskus joku tekee vakavan rikoksen. Silloin valtio lunastaa hänet.”

”Lunastaa?” Ilpo kysyi. Hän ei antanut katseensa laskea miehes‐
tä, joka oli juuri puhunut. Anita jatkoi: ”Lunastaa. Häneltä otetaan 
pois henkilötunnus. Omaisille sanotaan hänen kuolleen. Pankkitilit 
ja luottokortit suljetaan, samoin kaikki kommunikaatiovälineet.” 
Anita piti tauon. ”Mistä puheen ollen: anna puhelimesi tänne.”

Ilpo teki työtä käskettyä. Anita paiskasi sen maahan niin, että 
palaset vain lentelivät. ”Sitä voidaan jäljittää”, hän sanoi. ”Meidän on 
aika vaihtaa toiseen taloon.”
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”Mennään”, sanoi yksi miehistä, lyhyt ja urheilullinen. Hän oli 
selvästi hermostunut. ”Olisi pitänyt häipyä jo ajat sitten.” Ryhmä as‐

tui ulos ovesta ja lähti hölkkäämään katua pitkin kohti kaupungin 
keskustaa.

Ryhmä saapui teollisuusalueelle kaupungin laidalla. Yritykset siellä 
olivat lopettaneet toimintansa, koska ympäristölait tekivät sen kan‐
nattamattomaksi. Ilpon oli vaikeaa seurata, koska ryhmä kulki niin 
nopeasti ja tottuneesti. Lopuksi saavuttiin pienen kaksikerroksisen 
rakennuksen luo. Sen ovi oli lukossa, mutta toinen nainen otti esiin 
avaimen ja avasi sen. Sarana narahti kuin olisi kovinkin vanha. Ryh‐
mä katosi sisään, ja Anita viittasi Ilpoa seuraamaan. Tämä teki työtä 
käskettyä.

”Saanko esitellä: Klaus”, Anita viittasi kohti yhtä miehistä. 
”Kaarlo. Juhana. Joutsen.”

”Joutsen?” Ilpo kysyi yllättyneenä.
”Joutsen”, nainen sanoi. ”Vanhempani pitivät vesilinnuista.”
”Aha”, Ilpo totesi mykistyneenä. Hän mietti hetken ja kääntyi 

Anitaan päin: ”Mutta miten sinä sitten sait töitä Kupolipuistosta?”
”Minulla on toisio. Jaana Lappeteläinen. Hän makaa sidottuna 

ullakolla.”
Ilpo tuohtui. ”Ettehän te voi pitää ihmisiä vankina! Päästäkää 

hänet heti pois” Ilpo huusi ja liikahti kohti portaita. Salamana Kaar‐
lo ja Juhana olivat hänen tiellään. Ilpo näki Kaarlon kainalossa aseen 
ja pysähtyi. ”Vai niin”, hän sanoi ja nosti kätensä. ”Tehdään tämä sit‐
ten teidän tavallanne.” Hän istui alas lattialle kädet yhä pystyssä.

”Nouse ylös”, Anita sanoi. ”Me emme ole vihollisiasi. Itse asias‐
sa voimme auttaa sinua.”

”Te? Auttaa?” tokaisi Ilpo. ”Ilman teitä olisin nyt...”
”...vankilassa kuulusteltavana” Anita keskeytti. ”Sitä sinä et ha‐

luaisi.” Anita riisui takkinsa ja raapi hajamielisesti kädessään olevaa 



98

arpea, jonka Ilpo rekisteröi vasta nyt. Se ulottui kyynärpäästä rantee‐
seen. Ilpo irvisti tahtomattaan. Anita vilkaisi Juhanaa. ”Emme tarvit‐

se toisiota enää.”
Juhana nyökkäsi ja kipusi yläkertaan. Pian sieltä kuului kolinaa 

ja Juhana työnsi portaita alas naista, jonka kasvot oli peitetty kangas‐
säkillä. Naisen kädet oli sidottu taakse, ja kävelystä päätellen myös ja‐
lat olivat olleet vastikään sidotut. Nainen pyristeli vastaan, kun Juha‐
na raahasi häntä eteenpäin. Molemmat katosivat ovesta ulos. Ilpo 
katseli heidän peräänsä.

”Lunastettuja... onko teitä paljonkin?” hän kysyi. Klaus otti pu‐
heenvuoron. ”Arviolta pari sataa tässä kaupungissa. Joku jää kiinni 
silloin tällöin, eikä uusia Lunastettuja tule kovin usein. Määrä on py‐
synyt aika lailla samana. Meitä kutsutaan poliisipiireissä joulupukeik‐
si.”

”Joulupukeiksi?” Ilpo kysyi. Klaus hymyili leveästi. ”Kumpaa‐
kaan ei ole olemassa.”

Ilpo kääntyi taas Anitaa kohti. ”Jos kerran olette kaikki lainsuo‐
jattomia, niin mitä hittoa sinä Kupolipuistossa teit?” Anita katsoi Il‐
poa hetken ja hymähti. ”Ensinnäkään me emme ole lainsuojattomia, 
koska meitä ei ole olemassa. Toiseksi, olin siellä tiedustelutehtävissä. 
Me aiomme räjäyttää Kupolipuiston.”

Ilpo räpäytti silmiään. ”Hyvä vitsi.”
”Ei se ole vitsi”, Klaus sanoi. ”Tätä on valmisteltu yli vuosi.”
”Miksi juuri Kupolipuisto?” Ilpo kysyi ja istuutui betonisen 

ulokkeen päälle. Se tuntui epämukavalta, mutta oli parempi vaih‐
toehto kuin seisominen.

Anita otti puheenvuoron. ”Sillä on suuri symbolinen arvo. Se 
on uuden järjestyksen ensimmäinen merkki. Tämä on muistutus kai‐
kille, että Lunastettuja on olemassa. Meidän ihmisarvomme, men‐
neisyytemme ja tulevaisuutemme on viety. Siinä on kaikki, mikä te‐
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kee ihmisestä ihmisen”, Anita vaahtosi. ”Kun tekomme pääsee medi‐
aan, ihmiset saavat viimeinkin tietää, että meitä on olemassa.”

He ovat hulluja, Ilpo ajatteli. Hän päätti pysyä valppaana, jotta 
pääsisi tilaisuuden tullen pakenemaan. Anita lopetti, ja koko poruk‐
ka vaikeni. Ilpolle tuli mieleen jotain.

”Kuinka te pystytte huijaamaan kameroita? Entä se... toisio, mi‐
ten hänen henkilöllisyytensä varastetaan?”

Klaus vastasi: ”Ollaanpa sitä nyt uteliaita. Kaikki paljastetaan ai‐

kanaan - jos paljastetaan.” Ilpo peitti pettymyksensä. Samassa Juhana 
palasi yksin. Hänen kasvonsa olivat ilmeettömät. Hän nyökkäsi Ani‐
talle, joka nyökkäsi takaisin. Joutsen ja Kaarlo nostivat reput selkään‐
sä, ja ryhmä selvästikin valmistautui lähtemään. Anita heilautti pää‐
tään ulko-ovea kohti ja puki takin päälleen. ”Tule. Me menemme 
nyt.”

Anita kaivoi komerosta esiin kaksi kivääriä, ja antoi toisen niistä 
Joutsenelle. Tämä tarkasti sen asiantuntijan ottein ja piilotti sitten 
takkinsa alle. Siksi kaikilla on pitkät takit, Ilpo ajatteli. Ryhmä astui 
ulos ovesta ja alkoi tarpoa kohti kaupungin keskustaa tiiviissä jonos‐
sa. Vauhti oli nyt selvästi nopeampi.

Kukaan ei puhunut sanaakaan, ja Ilpo aisti jännityksen ilmassa. Ani‐
ta johti joukkoa, ja Ilpo oli keskellä jonoa. Ilpo yritti pitää yllä kes‐
kustelua: ”Kupolipuiston räjäyttämiseen tarvitaan valtava määrä rä‐
jähdysainetta. Mistä te...”

”Hssh”, sanoi Kaarlo, joka kulki Ilpon takana. ”Ei ole mitään 
syytä puhua.”

Ilpo mietti, miten pääsisi tilanteesta pois. Hän ei keksinyt yh‐
tään hyvää ideaa. Kaarlo näytti mieheltä, joka ei epäröisi ampua. Il‐
polla ei ollut minkäänlaista halua kokeilla, pitikö huomio paikkaan‐
sa. Niinpä hän tyytyi kulkemaan joukon mukana.
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Häntä kummastutti se, miten vaivattomasti ryhmä valitsi kulku‐
reittinsä siten, että kameroita oli tuijottamassa aina mahdollisimman 

vähän. Reitin valintaan oli varmasti mennyt kuukausia. Kupolipuis‐
to lähestyi hyvää vauhtia. Aikoiko ryhmä todellakin tehdä tekosensa 
päivänvalossa?

Ilpo katseli ympärilleen. Kiireiset ihmiset kulkivat ohitse kuka 
minnekin, mutta yksikään ei näyttänyt sellaiselta, jolta voisi pyytää 
apua. Missä poliisit olivat silloin, kun heitä tarvittiin? Normaalisti he 
pörräsivät kaikkialla. Ilpo vilkuili sivuilleen niin intensiivisesti, ettei 
huomannut ryhmän pysähtyneen, vaan törmäsi suoraan Joutseneen, 
kun ryhmä seisahtui.

”Olemme perillä. Valmistautukaa.” Anita sanoi. Hän viittilöi 
muille, ja nämä hajaantuivat. Ilpo otti pari sivuaskelta.

”Sinä et lähde minnekään”, Kaarlo sanoi ja laski kätensä Ilpon 
olkapäälle. ”Me odotamme tässä.”

Ilpo kohautti olkapäitään. Kusessa hän oli joka tapauksessa. 
”Okei, tehdään niin kuin te haluatte.” Hän istui puistonpenkille ja 
jäi katselemaan, mitä tapahtuu. Heidän takanaan avautui puisto, jo‐
ka oli lähes tyhjä. Aika ja paikka oli valittu todella huolellisesti.

Joukko oli jakautunut kolmeen osaan, jotka lähestyivät Kupoli‐
puistoa vähän eri suunnista. He kävelivät päättäväisesti, mutteivät 
kovin nopeasti. ”Automaattikamerat alkavat kuvaamaan liian no‐
peasti kulkevaa”, Kaarlo luki Ilpon ajatukset. ”Samoin myös liian lä‐
helle tulevaa”, hän jatkoi. ”Meidän on työskenneltävä nopeasti.”

Vasemmalta lähestyi Juhana, keskeltä Anita ja Joutsen, ja oikealle jäi 
Klaus. Kaarlo katseli ympärilleen ja latasi aseen takin suojissa. Ilpoa 
kylmäsi. Kaarlo vilkaisi Ilpoa ja hymyili. Sitten hän pisti aseen takai‐
sin taskuunsa. ”Ihan vaan kaiken varalta”, Kaarlo kuiskasi. Ilpo seu‐
rasi edessään avautuvaa näytelmää. Noin kahdenkymmenen metrin 
päässä seinästä kaikki pysähtyivät. Vasemmalta lähestyi joukko kou‐
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lulaisia, ja ryhmä teeskenteli keräävänsä roskia maasta. Koululaiset 
kulkivat metelöiden heidän ohitseen ja katosivat lopulta kupolin 
kaaren taakse. Anita teki muutaman käsimerkin, ja muut nyökkäsi‐
vät. He laskivat reppunsa maahan.

Juhana ja Klaus vetivät repustaan puhelimen näköiset laitteet, ja 
näpelöivät niitä. Kaarlo katseli heitä ja sanoi: ”Vanhan ajan radiopu‐
helimia. Täydellisiä sytyttimiä. Niiden taajuutta ei juurikaan enää 
käytetä.” Miehet pistivät sytyttimet takaisin reppuunsa ja kytkivät ne 

johonkin. Anita oli sillä välin tehnyt jotain omalle repulleen, koska 
hän nosti sitä juuri selkäänsä. Anita tasapainotti repun ja astahti sit‐
ten kohti Kupolipuistoa. Heti hänen jäljessään tulivat Juhana ja 
Klaus. Joutsen jäi paikalleen ja polvistui. Ilpo näki hänenkin kädes‐
sään radiopuhelimen.

Noin kymmenen metrin päässä seinästä kaikki pysähtyivät kuin 
yhteisestä merkistä. Reput otettiin selästä, ja kaikki polvistuivat. Re‐
put heitettiin seinän viereen – sitä oli selvästi harjoiteltu – ja sitten 
ryhmä asteli poispäin suoraan kohti Ilpoa ja Kaarloa.

”Kamera reagoi liikkeeseen”, Kaarlo sanoi. Hän tempaisi Ilpon 
pystyyn ja alkoi raahata tätä kohti puiston toista reunaa. Muut seura‐
sivat heidän perässään. Ryhmä pinkaisi juoksuun. Ohikulkijat kat‐
soivat heitä kummissaan. Lopulta kaikki pysähtyivät lähimmän ra‐
kennuksen varjoon. Anita vilkaisi kupolin suuntaan.

”Siellä ne ovat vielä paikallaan”, hän sanoi ja otti radiopuheli‐
men esille. Siihen oli kiinnitetty tulitikkuaskin kokoinen laite. ”Syty‐
tin”, Anita sanoi. ”Pommit reagivat sen pulssiin, eivät muuhun.” Sit‐
ten hän otti laatikon käteensä ja katsoi muita. ”Oletteko valmiita?” 
Ilpo kurkisti hänen kainalonsa alta kohti Kupolipuistoa. Reppujen 
luona näkyi kaksi pikkulasta, jotka tutkivat niitä uteliaina. ”Ei!” Ilpo 
huusi ja ryntäsi juoksuun.
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Samassa välähti, ja Ilpo sokaistui. Lähes heti sen jälkeen tuli pai‐
neaalto, joka puhalsi hänet mukanaan kuin rukkasen. Korvat meni‐

vät lukkoon jyrinästä, ja Ilpo tunsi törmäävänsä johonkin. Jostain 
kuului kiljuntaa.

Ilpo yski savua ja verta. Hän oli purrut kieleensä. Ilpo konttasi 
hitaasti suuntaan, jonka arveli olevan poispäin räjähdyksestä. Vähi‐
tellen hänen näkönsä palautui.

Anita käveli hänen vierellään. ”Oletko kunnossa?” hän kysyi. Il‐
po pudisti päätään puoliksi vastaukseksi, puoliksi osoittaakseen, ettei 
halunnut olla Anitan kanssa missään tekemisissä. Anita käsitti väärin 
ja polvistui hänen viereensä. ”Me onnistuimme, Ilpo.” Anita kaivoi 
jostain esiin nenäliinan ja pyyhkäisi sillä veret pois Ilpon suupieles‐
tään. Joutsen käveli heitä kohti.

”Meidän täytyy poistua”, hän sanoi. ”Klaus kuuli jo sireenejä.” 
Anita pysähtyi. ”Shit. Ei niiden näin aikaisin pitänyt tulla.” Hän kis‐
kaisi Ilpon pystyyn. ”Valmiina tai et, nyt mennään.” Hän lähti raa‐
haamaan Ilpoa sivummalle. Tämä ei jaksanut juurikaan vastustella.

”Meidän on hajaannuttava”, Anita sanoi Joutsenelle. ”Sano 
muille, että tapaamme kolmostalolla.” Joutsen nyökkäsi ymmärtä‐
neensä ja poistui. Anita pysähtyi ja pyyhki hikeä otsaltaan. ”Huh 
huh. Sepäs oli jotain!” Sitten hän veti esiin aseensa ja tarkisti sen. ”Si‐
nulla ei ole tällaista, mutta et varmaan sitä käyttäisikään?” Anita ky‐
syi Ilpolta. Tämä pudisti päätään. Puhuminen olisi ollut tuskallista. 
Anita katseli ympärilleen. ”Tuolla kadulla on vähiten kameroita. Sin‐
ne me emme mene.”

”Mikhi?” Ilpo kysyi. Kieli oli kipeä ja turvonnut. Anita katsoi 
häntä ja virnisti. ”Koska se on suunta, johon järkevä ihminen menisi. 
Me menemme sen sijaan tänne”, Anita sanoi ja veti Ilpon pienelle 
kujalle. ”Täällä ei ole kameroita.”
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Kuja tuntui olevan kilometrien pituinen. Jostain kuului itkua ja 
ambulanssin ääni. Jonkin matkan päässä vilkkuivat siniset valot.

Ilpo mietti, miten pääsisi ilmoittautumaan poliisille.
Anita oli jo kujan suulla, kun ampuminen alkoi. Ilpo syöksyi 

maahan, kun luodit iskeytyivät seinään. ”Helvetin helvetti”, Anita 
kiroili. ”Kohta he piirittävät meidät.” Hän kaivoi esiin radiopuheli‐
men. ”Olkaa nyt kantamalla”, hän sanoi itsekseen ja nosti laitteen 
suulleen. ”Reppu kaksi, reppu yksi.” Hiljaisuus. Anita yritti uudes‐
taan: ”Reppu kaksi, reppu yksi.” Pieni tauko jälleen. Juuri kun Anita 
oli avaamassa suutaan, kuului radiosta tiukka ääni: ”Reppu kaksi 
kuulee. Mikä tilanne?”

”Olemme Peltokujalla”, Anita sanoi. ”Meitä ammutaan kone‐
pistooleilla. He piirittävät meidät kohta.”

”Odota siellä, tulen”, Klaus vastasi rauhallisesti mutta niin kuuluvas‐
ti, että Ilpo erotti joka sanan. Odota, Ilpo ajatteli. He aikovat jättää 
minut tänne. Ilpo nosti varovasti maasta irronneen mukulakiven, ja 
löi sillä Anitaa niskaan. Tämä kaatui ääntäkään päästämättä. Ilpo ko‐
keili Anitan pulssia. Hän oli hengissä. Hyvä.

”Olen siellä viidessä minuutissa”, radio pauhasi. ”Pidä pintasi.”
Ilpo tunsi olevansa todella yksin. Miten tähän tilanteeseen oli 

tultu? Hän oli vain halunnut rauhallisen kesätyön. Nyt kaikki on pi‐
lalla.

”Hei hiellä!” Ilpo huusi. ”Älkää ampuko! Olen viaton!”
”Sano nimesi ja sosiaaliturvatunnuksesi”, kuului komento. Ilpo 

huokaisi.
”Ilpo Tuomihto, 130297-913F.”
Hetken oli hiljaista. Sitten joku huusi: ”Tarkistus epäonnistui. 

Tulkaa ulos kädet ylhäällä. Saatte kaksi minuuttia aikaa.” Ilpo vilkai‐
si olkansa yli. Oliko jo myöhäistä paeta? Hän päätti ottaa jalat alleen.



104

Kajahti laukaus. Ilpo putosi polvilleen tuskan viiltäessä selkää. 
Kumiluoteja, hän ajatteli. He käyttävät kumiluoteja. Ilpo kompuroi 

pystyyn ja jatkoi matkaansa. Ehkä tapahtuisi ihme, ja hän pääsisi kar‐
kuun.

Samassa alkoi kuulua lisää laukauksia, ja poliisit huusivat toisilleen 
varoitushuutoja. Sen täytyi olla Klaus, joka tuli hakemaan Anitaa. Il‐
po uskalsi vilkaista taakseen. Poliisit perääntyivät, sillä Anita oli he‐
rännyt, ja he olivat nyt ristitulessa.

Ilpo juoksi pari korttelinväliä ja pysähtyi huohottamaan. Hän ei 
ollut tottunut tällaiseen. Rintaan pisti, selkään sattui ja sydän tykyt‐
ti. Pakko oli kuitenkin jatkaa, sillä poliisi taatusti etsisi häntä. Ilpo 
hölkkäsi eteenpäin. Jossain kuului lisää sireenejä. Hän kääntyi sivum‐
malle ja hiljensi vauhtia. Kohta hän olisi kaupungin laidalla. Enää ei 
kannattanut pysähdellä. Padasjoelle oli pitkä matka.

Samassa Ilpo tunsi jotain pehmeää poskellaan ja pyyhkäisi sen 
pois kämmenellään. Sillä komeili voikukan siemen. Samanlaisia hai‐
tuvia pyörähteli tuulen mukana kaikkialla ympärillä. Ilpo pysähtyi, 
kohotti kasvonsa taivaalle ja nauroi pitkään.
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Samuli  Antila

Kotiinpaluu

Ilmestynyt alunperin antologiassa Tulikirjaimet ja muita sivuja Ste‐
panin koodeksista, 2018

Meri velloi laastinharmaana. Kuinka suuri Enki voi sellaisessa vedes‐
sä nähdä? En enää pystynyt palauttamaan mieleeni taatelipalmujen 
leppeää huojuntaa tuulessa, kastelukanavien varsien suunnatonta 
vehreyttä tai aavikon kullanhohtoa. Rukoilin Inannaa suojelemaan 
minua, olinhan oikeastaan jumalattaren asialla, mutta pohjoisesta 
vyöryvä kylmä tuuli hyyti sanat huulilleni. Totisesti, maailman ääri. 
Ajoin matkalla useita uskollisia miehiä kuolemaan. 

Oppaaksi lahjomani metsästäjät naureskelivat pelokkuudelleni. 
Kotona uhmasin urheasti hiekkamyrskyjä ja vihollisen sotavaunuja, 
mutta täällä itse taivas puristui ylleni mukanaan kauhistus. Olin op‐
pinut vain muutaman sanan paikallisten kieltä, eivätkä he ymmärtä‐
neet minua sen enempää, mutta ilmeisesti he olivat tajunneet matka‐
ni tarkoituksen. Heidän johtajansa, sudennahkaan verhoutunut vaa‐
leatukkainen hirvitys, osoitti meren yli. Hän teki laineita kuvaavan 
eleen ja osoitti sitten itään ja sanoi ”aurinko” – ainakin olen melko 
varma, että sana tarkoitti aurinkoa. Tulkitsin elehtimisen ja murahte‐
lun niin, että meri olisi purjehduskelpoinen auringon noustessa.

Suuret hylkeennahoin verhotut veneet oli vedetty puiden päälle 
hiekkarannalle. Veneiden puukehikot vaikuttivat heiveröisiltä, mut‐
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ta toisaalta nämä pohjoisen asukkaat olivat taittaneet matkan useita 
kertoja; siksi varmoin ottein he tähystelivät ja murisivat pakanallisel‐

la kielellään. Toverini seisoivat sivummalla, eikä heitä näyttänyt kiin‐
nostavan lainkaan, mitä suunnittelin. Ymmärsin heitä. He olivat jo 
kauan sitten luopuneet toivosta päästä perille tai palata takaisin ko‐
teihinsa. En tiennyt, luottivatko he enää minuunkaan ja asiani py‐
hyyteen.

Tuijotin ulapalle. Vesi oli tosiaan erilaista kuin se, joka kantoi 
pystyjä purjeita ja täyteen lastattuja aluksia Dilmunista ja Puntin 
maasta. Kotona, siellä missä suuret virrat laskivat mereen, aallot oli‐
vat sinisiä ja kulkivat pyöreinä dyyneinä. Täällä ne olivat kuin har‐
maata louhikkoa. Mitä voisi olla tuon lopunäären jälkeen?

Olimme ylittäneet lukemattomia tasankoja, vuoristoja, jokia, 
niittyjä ja aavikoita matkallamme pohjoiseen. Demonit ja vongahte‐
leva valitus aavikolla. Vain sitä, jonka piti olla sisälläni vangittuna, en 
ollut kuullut. Mutta se olikin itse kataluus. Ehkä se halusi, että 
unohtaisin sen ja unohtaisin tehtäväni, samalla kun se versoi kärhi‐
ään lihaani.

Puristin papittaren lahjaa, rullasinettiä joka roikkui kaulassani. 
Inanna, joka asui papittaren ruumista, oli vannottanut minua, että 
en saisi ottaa sinettiä kaulaltani, vaikka nahkapäärme pureutui ikä‐
västi niskaani. Sinetin poltettuun saveen oli kuvattu hallintokauteni 
alku – kruunaukseni, joka tulisi jäämään haaveeksi. Lisäksi siihen oli 
kuvattu Enki ja Inanna, jotka käsi kädessä talloivat jalkoihinsa olen‐
toa, jonka kaivertaja oli tahallaan jättänyt epämääräiseksi käsien, rin‐
tojen, köynnöksen ja lihan sekasotkuksi. Sinettirulla valoi minuun 
voimaa. Voisin koska tahansa painaa sen kosteaan saveen, pyörittää 
kuvan näkyville ja tuntea kotini sydämessäni.

Tuo sinetti oli ainoa asia, joka suojeli minua ja ihmisiä niiltä ki‐
rotuilta asioilta ja olennoilta, jotka Inanna oli matkaltaan alamaail‐
maan tuonut. Voima valui jäsenistäni kuin vesi rikkinäisestä ruukus‐
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ta. Ereškigal ja Dumuzin, Inannan sisar ja petollinen puoliso – mana‐
lan valtiaat – olivat laittaneet ehtoja itselleen Enkille.

Inanna palasi, maailma pelastui, ja hänen sisarensa jäi synkälle 
valtaistuimelle, mutta samalla maailmaan pääsi asioita, jotka ovat 
varjostaneet ihmisen sukua siitä pitäen. Ne olennot ja niiden epäpy‐
hät kirjoitukset, joita ei voinut tulellakaan hävittää, tulisivat aina ole‐
maan. Jos viimeisen kopion tuhoaa, kirjoitukset ilmestyvät aina jos‐
tain esiin. Siksi katsoin paremmaksi itse kirjoituttaa ne muistiin ja 
näin itselleni antaa vallan päättää siitä, mihin ne päätyisivät. Muinai‐
set tunnistamattomat merkit kopioitiin ja sidottiin leijonannahkai‐
siin kansiin.

Kauheilla teksteillä, jotka savitaulujen sijaan kirjattiin egyptin 
heimon uudenlaisille kaislapapyruksille, oli myös toinen puolensa. 
Samoin kuin sinetti, ne oikein käytettynä saattaisivat kahlita mana‐
lan olentojen voiman. Papitkaan eivät osanneet tulkita niiden outoja 
merkkejä. Olin lähettänyt kaksi kauppakaravaania matkaan. Yhden 
yli tasankojen ja vuorten luoteeseen, toisen kohti suurta Industa. Itse 
lähdin pohjoiseen. Matkatoverini kuolivat ympäriltä kuin kärpäset 
kuka tauteihin, kuka rosvojen nuoliin. 

Tekstit kulkevat muulien satulalaukuissa hopeahelmien peittä‐
mänä. Niitä ei voi tuhota, mutta ne päätyvät kauas villi-ihmisten 
maille pois maailman keskuksesta ja zigguratien varjosta. Ne kantavat 
mukanaan myös kuninkaallisen rullasinetin jäljen, ainoan toivomme. 
Koska ne ovat olemassa, niiden ei tarvitse syntyä uudelleen vääriin 
käsiin. Ja ehkä joku selvittää niiden arvoitukset Inannan nimeen ja 
pystyy siihen, mihin me emme pystyneet. Savitiilet murtuvat sandaa‐
liemme alla, ja näen kuumeisen välähdyksen rapautuvista muureista 
keskellä armotonta maisemaa.

Me emme pystyneet vastustamaan, emme edes ymmärtämään 
sitä kaiken turmeltuneen summaa, joka on minuun kahlittu. Kenties 
jos maailma ei lakkaa olemasta, joku vielä saattaa kaiken päätökseen. 
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Siinä on toivoni. Kenties tähtiin tuijottavat pappimme olivat edes 
kerran oikeassa.

Vedin suolaista tuulta keuhkojen täydeltä ja annoin pahojen ajatus‐
ten virrata mieleeni. Kotini ei tainnut enää olla sellainen, josta läh‐
din. Valtakunta kaatui. Lugal-zage-zi kaatui. Sargon ja hänen puoli‐
pakanansa tappoivat kunnioitetun isäni kuin koiran ja jättivät Uru‐
kin suojatta. Minun, kuninkaan pojan, tehtäväksi ei tullutkaan 
hallita, vaan kantaa muinainen kirous itsessäni kauas pois. En tulisi 
saamaan kiitosta, mutta kansani saisi ehkä elää – jos Sargon ei tu‐
hoaisi heitä viimeiseen sylilapseen.

Kenties ylipapitar oli vain halunnut saada minut lähtemään lo‐
pullisesti, alistunut vaivatta uudelle kuninkaalle. Ei olisi ensimmäi‐
nen kerta, kun kuningasta yritettiin pettää. Vaikka kruunu on lahja 
taivaasta, tuntui siltä, että jumalat eivät lahjan kerran annettuaan jak‐
saneet enää kiinnostua siitä, miten sille kävi tai kuka sen päähänsä 
painoi. Yhä useammin sotavaunut ja myrkky tekivät kuninkaita. Ve‐
ri oli ohutta. 

En jaksanut kuitenkaan uskoa petokseen, papittaren kohtalo oli 
kaatua, jos Uruk kaatui. Olin tuntenut nykyisen papittaren aina. 
Kun olin ollut vasta nuori poika, ja isäni oli sotaretkiensä ajaksi jättä‐
nyt kasvatukseni opettajien ja temppelin huoleksi, oli Inanna ollut 
nuori. Edellinen Inanna kuoli vanhana. Minä olin himoinnut tuoret‐
ta jumalattaren ruumiiksi vihittyä naista koko nuoruuteni voimalla, 
pian istuisin itse valtaistuimella ja saisin kerran vuodessa toimittaa 
pyhät hedelmällisyyden riitit hänen kanssaan. Hän oli suojellut ja 
opastanut. Hänkö olisi muka pettänyt minut! Minut, joka otin hä‐
net kuin kiivas sonni. Rituaalimme täyttymyksessä papitar muuttui 
jumalan astiaksi, hengen pronssilyhdyksi ja tunsin voiman kulkevan 
läpi kupeitteni ylös aina sormieni päihin asti.
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Mikä minä olin epäilemään Inannan selvää ilmoitusta! Muurien 
sisällä olisimme olleet väistämättä tuhon omat. Nyt minulla oli kui‐

tenkin toivo, kansani selviäminen, vaikka miten mielipuolinen toive! 
En löytäisi kuolemattomuuden helmeä, mutta kuten Gilgamešh, jäi‐
sin minäkin ehkä elämään kansani muistoihin kuninkaana, joka huo‐
lehti laumastaan itseään säästämättä. Ja kenties rullasinettini jäljet 
selviävät aikojen myrskyistä ja auttavat, jos pahuus, turmelus ja maa‐
nalaiset joukot jälleen nousevat kaupunkiemme kaduille, vainioil‐
lemme ja hedelmätarhoihimme.

 
* * *

Istun likaisen baaripöydän päädyssä ja löysään kravattia. Tiskikone 
hurruttaa viimeistä pakillista tuoppeja ja viinilaseja. Jäystän sämpylää 
ja avaan katonrajaan pultatun television: History Channelilla kyynel‐
silmäinen vanha nainen kertoo, kuinka hänen olisi pitänyt nousta sa‐
maan junaan siskonsa kanssa, jotta he olisivat saaneet olla kahden 
kuoleman hetkellä. Leipäni jää kesken. Ruudulle ilmestyy mustaval‐
koisia kuvia raidallisiin rääsyihin verhoutuneista ihmisvarjoista, liian 
heikkoja pysyäkseen tolpillaan. Amerikkalaiset sotilaat pitelevät ne‐
näliinoja naamallaan suojana ruumiskasojen löyhkältä.

Nieleskelen väkisin suuni tyhjäksi. Kauheudet televisiossa kään‐
tävät ajatukset kaikkeen, mikä on väärin. Maailman kauheuksista 
liu’un huomaamattani ajattelemaan omaa kädenlämpöistä surkeut‐
tani. Musertava yksinäisyys ympäröi minut huolimatta aulabaarin 
kodikkaasta sisustuksesta, lämmintä valoa levittävistä lampuista ja 
siitä tiedosta, että samassa rakennuksessa nukkuu ainakin seitsemän‐
kymmentä ihmistä. Ajattelen vaimoani, entistä vaimoani, joka makaa 
kaksiossaan uuden miehensä syleilyssä. Kurkunsiivuista jää eltaantu‐
nut maku kitalakeen. Kiikutan loput eväistäni roskiin. Häpeän – jot‐
kut ovat päätyneet junalla polttouuniin, minä itken, kun nainen pet‐
tää.
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Istun vastaanoton koneen ääreen ja tarkastan viimeisten saapu‐
jien tiedot. Molemmat ovat vahvistamattomia varauksia. Perun ne, 

suljen kassat ja aloitan järjestelmän yöajon. Tiimalasin pyöriessä ruu‐
dulla venyttelen ja mietin ottaisinko kolmannen kupin kahvia. Kau‐
punki on hiljainen, kiire tuskin yllättäisi. Ulkona lokakuinen sade 
hakkaa ikkunoiden mainosteippauksia.

Ovisummeri tuuttaa. Vilkaisen turvakameroita ja päästän umpijuo‐
puneen naisen sisään. Nainen esittää selvää ja koikkelehtii vaarallisen 
näköisillä koroillaan hissille.

– Hyvää iltaa, toivotan.
– ...taa.
Pitäisikö minun huomauttaa rouvalle, että hänen hameensa on 

takapuolelta sukkahousujen sisäpuolella. Toisaalta hän on menossa 
huoneeseensa. Sitä paitsi naisen takamus on ihan hyvän näköinen, ja 
hänellä on sentään pikkuhousut jalassa. Vahinko on jo tapahtunut, ei 
minun huomautteluni enää sitä muuksi muuttaisi. 

Riennän avaamaan hissinoven ja avustan kortinlukijan kanssa. 
Jos olisin nuorempi mies, saattaisin häkeltyä, kun nainen innostuu 
muka huomaamatta pyyhkäisemään rinnoillaan kättäni. Toivotan 
hyvää yötä ja lähetän hissin matkaan. Minäkin vanha ruuna, parhaat 
kuopimiset jo takana päin. Palaan tiskin taakse ja varmistan käytävä‐
kameroista, että nainen pääsee huoneeseensa.

Hiljaisuus palaa aulaan. Rauhan rikkoo vain televisiosta kantau‐
tuva vanhuuden hapertama ääni, joka kertoo murteellisella englan‐
nilla epäinhimillisistä raakuuksista. Jos minulla olisi lapsia, saattaisin 
tuntea oloni vielä pahemmaksi. Miksi kukaan haluaa heitä tällaiseen 
maailmaan? Kaikki epävarmuus, vähenevät työt, rauhattomat ajat ja 
typerät ihmiset. 

Vaikka ensimmäisen maailman ongelmiahan nämä ovat. En mi‐
nä pysty kunnolla kuvittelemaan, miltä tuntuisi pelätä joka hetki, et‐
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tä ovi potkaistaan sisään, ja kurjuus ja nälkä muuttuisivat vielä joksi‐
kin pahemmaksi.

Hotellijärjestelmä saa yöajon päätökseen. Kumma kyllä, kaikki on 
sujunut ongelmitta. Elämää helpottavat tietokoneet pakkaavat välil‐
lä mutkistamaan asioita. Eipä silti, en haluaisi enää tehdä töitä lyijy‐
kynän ja varausvihkon kanssa, kuten vanhoina hyvinä aikoina. Ehdin 
juuri tulostaa uuden päivän raportit, kun ovikello tuuttaa jälleen. 

Nostan ovipuhelimen luurin ja katselen kameran kuvaa suunnil‐
leen ikäisestäni miehestä, jolla on päässään vaalea huopahattu.

– Haloo?
– Niin, haloo, vastaan ja tarkastelen onko miehessä jotain epäi‐

lyttävää.
– Onko vapaita huoneita? Myöhästyin lennolta ja...
Painan avauspainiketta.
– Ovi on auki. 
Mies puistelee räntää vaatteistaan. Hän vetää perässään pyörillä 

kulkevaa matkalaukkua. Hatun laki jäi juuri sadankahdeksankymme‐
nen sentin merkin kohdalle, kun hän käveli ovesta sisään. Leuassa on 
pieni lovi ja silmät ovat ruskeat. Miehen silmissä on outo ilme. Häly‐
tyskellot soivat hetkellisesti päässäni, mutta kun hän puhuu, ääni tu‐
lee rauhallisesti, ja sanat soljuvat takeltelematta.

 Muutamasta sanasta olen päätellyt, että hän on jostain päin Hä‐
mettä kotoisin. Hänellä on päällään pitkä takki, ja kauluksesta pilkis‐
tävä kravatti on vetäisty löysälle. Veikkaan, että hän työskentelee 
kaupan alalla. Saattaa tietysti olla virkamieskin.

– Kamala ilma! mies sanoo ja hymyilee ilottomasti. – Lentoni 
lähteekin vasta huomenna.

– No, onneksi meillä on lämmitys. Yhden hengen huone?
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Aamuun on vieläkin pitkä aika, auringonnousuun vielä pidempi. 
Leipomon autokin tulisi vasta tunnin päästä. Silmäluomia painaa. 

Heitän kravattini tuolin selkämykselle ja pyörittelen hartioita. Tar‐
kistan vielä kerran seuraavan päivän varaukset – ei ryhmiä, muutama 
hassu tulija, hiljaista kuin hautausmaalla. 

Tietokoneen ruutu hyppii silmissä. Kuvottava metallinen maku 
nousee kurkkuun, ja joudun puristamaan silmiä kiinni, kunnes pa‐
han olon aalto menee ohi. Tirkistän varovasti ruutua. Kirjaimet alka‐
vat saman tien väristä ja hiki nousee otsalle. Vaistoni huutaa, että jo‐
kin on vialla.

Huone 314. Se pistäväkatseinen liikemies. Tarkistan pro��ilitie‐
dot, mutta niissä ei ole mitään kummaa, liikematkoja ympäri Suo‐
mea, turve��rman sopimushinta. Kuvittelen hänet huoneessaan nos‐
telemassa öljyttyjä kiväärinosia laukustaan.

Juon pullon vissyä yhteen menoon. Kurkussa kurahtaa ja kuplat 
nostavat kyyneleet silmiin. Suolainen maku huuhtoo tunkkaisen 
peitteen nielusta. Televisiossa prinsessa Diana ja Dodi lähtevät hotel‐
lista viimeiselle matkalleen. Juontajan närkästynyt ääni selittää papa‐
razzien juonia. Selaan läpi muutkin kanavat. Katselen hetken kän‐
nykkäpelin juontajan punertavissa bikineissä heilahtelevia rintoja ja 
suljen sitten television.

Laahustan kahvikoneelle ja valutan tuplaespresson. Ehdin juuri 
parahiksi takaisin tiskin taakse, kun puhelin soi. Hörppään kahvia ja 
katson, mistä soitto tulee. Puhelimen näytöllä lukee 314. Kylmä hiki 
tirsuu otsalle.

– Vastaanotto, kuinka voin auttaa? 
– Kuulkaa, se on täältä 314:stä. Täällä on melkoinen ongelma. 

Voisitteko tulla auttamaan?
– Onko joku rikki?
– Ei mitään sellaista, minulla on... tämä on vähän noloa. Olisiko 

mitenkään mahdollista, että...
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Vilkaisen kameroita ja kun kaikki näyttää rauhalliselta, nostan 
”palaan pian”-kyltin tiskille. Varmistan, että kännykkä ja hälytyspai‐

nike ovat takin taskussa.
– Hetkinen vaan. Tulen käymään.
– Kiitos.
Tarkistan hälyttimet ja nappaan avaimet taskuuni. Emmin pit‐

kään, ennen kuin pakotan itseni hisseille. Ahtaassa kopissa koetan 
rauhoittua. Naurettavaa, olen minä ollut oikeassakin vaarassa. Suin 
hiukset jakaukselle ja vilkaisen kuvaani. Silmäpusseista huolimatta 
näytän suhteellisen tavalliselta. Hissin hurinan yli ei kuulu mitään 
muita ääniä.

Kolmosessa kirkkaat lamput valaisevat tyhjää käytävää. Viemäri‐
putket solisevat. Askelteni kopina imeytyy kokolattiamattoon. Käve‐
len toiseen päähän ja pysähdyn ovelle. Mies ei sanonut, mikä on vial‐
la. Ei hän ole voinut juuttua kylpyammeeseenkaan, sillä hän soitti 
huoneen puhelimesta. Kuulostelen, mutta sisältä kantautuu vain te‐
levision vaimea mutina.

Ennen kuin ehdin koputtaa, ovisilmässä välähtää ja ovi aukeaa.

* * *

Ruumiini hytisi. Jos olin oikein ymmärtänyt, ei nyt ollut edes talvi 
tässä maailman kolkassa. Silloin kun vielä löysin ihmisiä, joiden pu‐
heesta saattoi tajuta enemmän kuin muutaman sanan edes tulkkien 
välityksellä, kuulin tarinoita jäästä ja kuolettavasta kylmyydestä – ja 
sellaisista olennoista, joiden edessä aavikon demonitkin kalpenivat. 
En tohtinut ajatellakaan, millaisia olentoja täällä asui, täällä keskellä 
muutamien pärekattoisten hökkelien kyliä, joita asuttivat raakalaiset. 
He eivät koskaan olleet kuulleet temppelin pappien lauluja tai näh‐
neet muureja ja porrastemppeleitä, jotka kurottautuivat jumalten jal‐
kojen juureen.
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Seuralaiseni Enkidu ja Zabardi, viimeiset jäljelle jääneet, katsoi‐
vat minuun, ja luin epäuskon heidän rasitusten ja kuumeen punaa‐

mista silmistään. En kuitenkaan voinut perääntyä. Uskolliset miehe‐
ni luottivat minuun, vaikka eivät ehkä enää itseensä. Tiesin, että he 
eivät perääntyisi, jos jatkaisin. Olin jakanut sotavaunut Enkidun 
kanssa, ja Zabardi oli komentanut jousiampujistani parhaita. En olisi 
selviytynyt yksin. He olivat rohkeudellaan pelastaneet henkeni jo 
useita kertoja.

 Viikkokausia sitten, saavuttuamme suurten tammilehtojen 
maille, jo vähiin huvennut seurueemme joutui pitkissä taloissa asu‐
vien rosvojen vangeiksi. Minä vääntelin käsiäni, ripottelin tuhkaa 
hiuksiini ja valmistauduin matkaamaan kuoleman hiljaisiin käytäviin 
viettääkseni ikuisuuden kantamani kirouksen syömänä Ereškigalin ja 
Dumuzinin nauru korvissani. Uskolliset mieheni sen sijaan pelasivat 
äänekkäästi nauraen Kahtakymmentä ruutua. Enkidu oli raahannut 
norsunluiseen koteloon pakattua peliä kotoaan asti. Hän piti sitä tär‐
keämpänä muistonaan kuin pieneen amulettiin kirjattuja vaimojensa 
ja lapsien nimiä. 

Vangitsijamme kiinnostuivat pelistä, aivan kuten Enkidu ja Za‐
bardi olivat suunnitelleet. Loppujen lopuksi he lähes ystävystyivät 
miesteni kanssa, ja vaihtoivat vapautemme pelilautaan ja nappuloi‐
hin sekä norsunluiseen lippaaseen. Uhraus oli Enkidulle suuri, mut‐
ta se ei lannistanut häntä. Seuraavan kerran kun leiriydyimme pi‐
dempään, hän veisti puusta ja luusta uuden pelilaudan ja nappulat ja 
säilöi ne tuppeen nyljetystä majavasta tehtyyn pussiin.  

Vaikka miehet eivät enää jaksaneet pelata, ja iloisuus oli haihtu‐
nut heistä kuin vesi kuumalta hiekalta, säilyi uskollisuus. Jumalatar 
oli ilmoittanut, että pohjoisesta maan äärestä löytyy se noituus, joka 
sitoo kirouksen tänne maan ääriin ja vapahtaa kansani. Mieheni tiesi‐
vät yhtä hyvin kuin minäkin, että oli kysymys isommista asioista. 
Isieni kaupunki olisi tuomittu, jos en onnistuisi. Huolimatta siitä, et‐
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tä he vain täyttivät velvollisuutensa, arvostin heidän pyyteetöntä us‐
kollisuuttaan. Olin sanattoman ylpeä seuralaisteni, ja kirottuja kirjoi‐

tuksia kaukaisuuteen kuljettavien karavaanien, uhrimielestä.
Oikeastaan kotimme oli tuomittu joka tapauksessa, mutta ehkä 

se saisi tilaisuuden nousta uudestaan. Kirous on kuitenkin eri asia 
kuin se, että muurit revitään ja kansaa piinataan tulella ja aseilla. 
Muurit voidaan rakentaa uudelleen ja kansa nousee, jos se saa het‐
kenkin rauhan. Enkä uskonut, että Sargon haluaa tuhota Urukia, 
vaan vain hallita sitä. 

Se, jota kannoin mukanani, tahtoi enemmän kuin hallita. Se imi 
voimaa syntysijoiltaan. Portin sulkemisen riitti ei enää pystynyt pitä‐
mään sitä maanalaisissa käytävissä kaupungin alla seuranaan vain 
kuivuneet luut ja kuolleiden valitus. Sen voima kasvoi, kun kunin‐
gasvalta heikkeni, ja oli lähellä, ettei se päässyt vapaaksi. Viime het‐
kellä kaikki kaupungin papit olivat kokoontuneet yhteen. He eivät 
osanneet käyttää kirottuja kirjoituksia sitä vastaan, mutta johonkin 
he kykenivät. He ajoivat sen minuun. Minä, joka en enää tulisi peri‐
mään valtakuntaa, saisin tehdä vielä yhden palveluksen kansalleni. 
Vain kuninkaallinen veri olisi kyllin väkevää pitämään sitä vankina.

Huomaamattani käteni kohosi jälleen sylinterisinetille. Puristin 
sitä ja sain uutta voimaa. Silti epäilys kalvoi mieltäni. Käänsin kasvo‐
ni pois ja suin kiivaasti partaani, jotta miehet eivät näkisi epävar‐
muutta silmissäni. Istuin kivelle ja kiedoin viittani tiukemmin ympä‐
rilleni. Kuuntelin korppien käheitä ääniä, mutta en katsonut merta, 
en pystynyt. Kaivelin sandaaleillani kivien väliin jäänyttä hiekkaa. 
Hiekan seassa makaavat pienet valkoiset simpukankuoret rasahtelivat 
nahkapohjan alla. Merilevän tuoksu leijui kevyessä tuulessa ja repa‐
leiset pilvet ajoivat toisiaan huikean korkealla taivaankannella. Olim‐
me niin pohjoisessa, että taivaan olisi jo pitänyt kaartua maailman 
laidalle päätämme hipoen. Mihin asti maailma oikein jatkui?
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Tuuli voimistui ja aurinko laski. Kävelin kohti harvaa punertavarun‐
koisten puiden rykelmää ja harmaanvalkeita kallioita, jonne toverini 

olivat leiriytyneet lähes pystysuoran seinämän suojiin. Istuin taljalle 
sanomatta sanaakaan. Nuotio räiski kipunoita tihentyvään pimey‐
teen.

Vajosin horteeseen ja puoliksi unessa vaelsin kauas poltetuista 
savitiilistä kasattujen muurien taa ja kuulin korvissani lilissu-rum‐
mun soinnin. Saatoin haistaa temppelien suitsukkeet ja palavan seet‐
ripuun. Halusin itkeä, mutta silmäni pysyivät kuivina.  

Mitä kauemmas loittoni sukuni maa, sen oudommilta tuntuivat 
jumalattaren sanat. Uskoin toki, että saatoin luottaa häneen. Ei mi‐
nua ollut juonittu matkalle. Oliko hän kuitenkin erehtynyt? Inanna, 
joka asui riippurintaiseksi käyneen palvelijansa ruumiissa, kuiski sa‐
nat minulle, kun toteutimme jumalten tahdon ja yhdyin häneen 
vuotuisessa riitissä.

Hänen äänensä oli muuttunut raakkuvaksi. Hetkeen en ollut 
tunnistanut häntä siksi samaksi naiseksi, joka oli silittänyt pehmeästi 
lapsenhiuksiani, kun rintakarvani eivät olleet vielä puhjenneet ja ää‐
neni oli kuin tytöllä. Kiihkeä huuto oli purkautunut ryppyisten pu‐
naisiksi värjättyjen huulten välistä, ja maalattujen silmäkulmien ym‐
päröimä tuijotus oli porautunut sieluuni. 

”Mene pohjoiseen, niin pitkälle kuin pääset, sieltä löydät tar‐
peeksi vahvuutta ja se, jonka nimeä emme mainitse, käy heikoksi. 
Nouse suurien jumalkuninkaiden joukkoon, tai jää tänne ja tuhou‐
du, vajoa hiljaisuuden taloon ja syö kylmää savea kuolleilla huulillasi 
ja vaikeroi aikojen loppuun asti!” Näin hän minulle puhui. Ja minä 
uskoin. Uskoin koko sielullani, jokaisen sanan. 

Maailma ei totisesti ollut entisensä. Ne ajat, kun Gilgamešh ta‐
pasi Utnapištimin ja sai ikuisen elämän salaisuuden haltuunsa, ne 
olivat kaukana menneisyydessä. Järjestys luisui kaaokseksi, pahuus 
käytti hyväkseen jumalten heikkoutta ja kuningaskuntien rappiota.
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Matkalla tapasimme hevosten selässä kiitäviä sotureita, jotka vai‐
kuttivat mieleeni lamauttavasti. Nämä arojen asukkaat olivat enne 

tulevasta. Urukin aika oli käymässä vähiin. Oliko tulevaisuus noiden 
arojen ratsastajien kaltainen: puolivilli, häilyvä, irti juurista ja todelli‐
sesta perinteestä.

Olin vanha kuningas, vaikka iältäni nuori, eikä minua ehditty 
kruunata. Leveät hartiat ja kähärä partani, joka oli kuin leijonan har‐
ja, eivät keventäneet sukupolvien taakkaa hartioiltani. Ei auttanut 
kuohuva olut, suloinen taateliviini, tai temppelin porttojen tai jalka‐
vaimojen syleily.

Seuraavana yönä leiriydyimme pienen kylän suurimpaan majaan. 
Jouduimme odottamaan ulkona, että kuoppaan kaivetun alkeellisen 
lieden tupruttama savu ehti hälvetä. Kömmimme rasvalamppujen 
valoon ja kääriydyimme taljoihin. Isäntämme ja emäntämme katseli‐
vat kiinnostuneina aseitamme. Nuoremmat naiset ja miehet puhui‐
vat hiljaa keskenään ja puuhasivat kiljuvien lasten kanssa. Tämän 
maankolkan asukkaat olivat vankkoja varreltaan, vaikka oudossa vaa‐
leudessaan ja alkeellisten vaatteidensa alla enemmän eläimen kuin ih‐
misen näköisiä. Silti muutama nainen näytti silmiini lähes yhtä kau‐
niilta kuin palatsin tanssijat, joiden uumaa peitti vain kevyt soljin 
kiinnitetty huivi.

Pujahdin majan takaiseen metsikköön toimittamaan luonnolli‐
set tarpeeni. Sitten kävimme pitkäksemme majan ovea lähinnä ole‐
vaan kulmaukseen. Enkidu kumartui puoleeni ja kuiskasi, että uskal‐
taisimmeko luottaa näihin villeihin. Zabardi kohensi miekkansa tup‐
pea, hän ei luopunut aseestaan edes nukkuessaan.

Supisimme keskenämme, että yhden meistä pitäisi valvoa, kun 
muut nukkuvat. Vaihtaisimme vahtia niin, että jokainen saisi ainakin 
hiukan unta. Söimme iltasta ja kävimme yöpuulle taljojen alle. Kirp‐
pujen puremat eivät tuntuneet enää lainkaan, ruumiini oli niin turta 
väsymyksestä.
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Juuri ennen kuin nukahdin, näin oudon varjon häilähtävän sul‐
jettujen silmäluomieni takana. Avasin silmäni, ja tuijotin majan kat‐

toriukuja. Pelko valtasi sydämeni. Se ei johtunut hiljaa keskustelevis‐
ta kyläläisistä, jotka söivät, yskivät ja sukivat itseään suurilla luukam‐
moilla. Se pelko asui sisälläni. Ensimmäistä kertaa matkallani tunsin, 
että ikään kuin jaoin saman kohdan maailmassa jonkin sellaisen 
kanssa, jota yritin olla ajattelematta.

Ehkä se oli huomannut käyvänsä heikoksi ja keräsi voimansa vii‐
meiseen ponnistukseen. Kuulin kuiskauksia päässäni. Näin köyn‐
nöksiä, jotka kiemurtelivat kuin tuskissa. Ne kehottivat minua palaa‐
maan. Hikosin kauttaaltani ja kuume valtasi minut. Varjomainen 
olento levitti käsiään ja yksi käsistä oli hirvittävä koura, joka ojensi ti‐
karia. Kuulin lisää kuiskauksia, pehmeitä sanoja, ja halvaus valtasi jä‐
seneni. Maailma muuttui hopeiseksi autiomaaksi.

Maja katosi ympäriltäni. Kuiskaukset kävivät yhä vaativammik‐
si. Minun piti palata kotiin. Minua oli huijattu. Yritin nousta ylös, 
mutta turhaan. Lauloin mielessäni rukouksia, että äänet peittyisivät. 
Tikari lähestyi minua. Yritin huutaa. Tunsin kylmän terän kaulallani. 
Ääni tuli vierestäni ja haistoin jonkin mätänevän ja savisen.

  
Havahduin siihen, että Zabardi mörähti unissaan. Hetken päästä 
mies pieraisi ja käänsi kylkeään äänekkäästi suutaan massuttaen. Nuo 
elämän äänet ravistivat halvauksen jäsenistäni, ja kauheat näyt katosi‐
vat. Sinettini oli vierähtänyt rinnaltani ja nahkapunos kuristi ikäväs‐
ti. Tartuin punokseen ja ristin kädet rinnalleni. Liekö uni vielä kum‐
mitellut silmissäni, sillä sinettirulla hohkasi hopeisena.

* * *

Matkalaukun pyörät eivät pidä ääntä käytävämatolla. Kävelen his‐
seille ja tarkistan, että kaikki muut tavarani ovat takin taskuissa. Hui‐
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maus pahenee ja sappi nousee kurkkuun. Pitää päästä lentokentälle. 
Tuijotan liikkuvan seinän naarmuja ja kuuntelen hissin kolinaa.

Baaritiskin takana televisiossa pyörii nuoren naisen juontama 
peli, jossa arvaillaan puuttuvia kirjaimia. Vastaanottotiski on tyhjil‐
lään. En saa päähäni, miksi asia huolestuttaa minua. Silmissäni sume‐
nee ja joudun katsomaan kenkiäni, jotten kaatuisi. Vilkaisen aulabaa‐
rin pullorivistöjä ja yritän muistella, istuinko tullessani liian pitkään 
juomassa.

Muita ei näy, aamiaissalikin on pimeänä. Painan kytkintä ja ovi 
avautuu. Lumituisku on loppunut, mutta tuuli on raaka. Se puhal‐
taa läpi ohuen pikkutakkini. Mihin olen menossa?

Taksi kurvaa ovelle ja nuori somali rientää laittamaan laukkuni 
takaluukkuun. Istun takapenkille ja murahdan ”lentokentälle”. Pu‐
ristan silmiäni kiinni ja keskityn. Miksi olen menossa lentokentälle? 
Sanat tulivat suustani automaattisesti.

– Meetkö sä sinne terminaalihotelliin? Et kai vaan tee kahta vuo‐
roa peräkkäin?

– Mitä?
– Ajattelin, kun ei siellä päin ole muita teidän ketjun hotelleja.
– Meidän ketjun?
– Älä nyt sano, että sä huvikseen pidät nimikylttiä.
Vilkaisen rinnustani. Tosiaan, siinä on nimikyltti. Olen hotelli‐

työntekijä. Ajatuksiani varjostaa suuri musta tyhjiö. Tajuan, että pu‐
hun, mutta en voi itse vaikuttaa sanoihini.

– Ulkomaanterminaaliin. Pitää toimittaa yhdelle asiakkaalle lä‐
hetys, ennen kuin se lentää Dubaihin.

Mitä helvettiä? Mikä ihmeen lähetys ja miksi juuri Arabiemi‐
raatteihin? Puhelin soi taskussani. Se on respan päivystyskännykkä. 
Olen matkalla lentokentälle, ja minun kuitenkin pitäisi istua vastaa‐
nottotiskin takana odottamassa aamuvuoron tuloa. Nostan känny‐
kän korvalleni, mutta en sano mitään. Linjalta kuuluu kohinaa. Sit‐
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ten miehen ääni, joka muodostaa vaivalloisesti sanoja. 
– Se on sinussa. Se tahtoo kotiinsa, että voisi voimistua. Minä 

toin sen hotelliin, ja sitten aloin hylkiä sitä. Se pakotti minut soitta‐
maan sinulle, se halusi uuden astian itselleen.

– Kuka siellä?
– Anteeksi. Se kävi kimppuuni turvesuolla, tein tarkastusta uu‐

delle kaivuualueelle ja yhtäkkiä se oli minussa. Se pakotti minut läh‐
temään. Onneksi myöhästyin lennolta, ja lentokenttähotelleissa ei ol‐
lut tilaa. Ymmärrätkö! Älä päästä sitä lentokoneeseen!

Linja katkeaa. En ymmärrä. Miehen sanat vaikuttivat tutuilta, 
mutta yhtä hyvin hän olisi voinut puhua kiinaa. Tiedän vain, että 
minun on päästävä lentokentälle. Painaudun penkin pehmusteisiin 
ja tuijotan ohi vilistäviä kivitaloja. Pääni humina yltyy ja pakottaa sil‐
mäni kiinni. Kyllä kaikki varmaan selviäisi, kun taas jaksaisin keskit‐
tyä.

* * *

Tuskin koskaan olen voinut niin pahoin kuin tuon päivän kestäneen 
merimatkan aikana. Autoimme oppaitamme melomaan ja pidimme 
vain pieniä taukoja, jolloin söimme evääksi pakattuja kuivattuja pie‐
niä kaloja ja joimme vuohenmaitoa. Yllämme lensi parvittain lintuja, 
jotkut tuttuja, mutta useimmat outoja. Välillä huikaiseva kauneus, 
kumpuilevat pilvet äärettömän taivaan yllä sekä vesi, joka heijasti tai‐
vaankantta kuin hiottu pronssipeili, sai minut unohtamaan. Mieleni 
vajosi jälleen synkkyyteen. Aloin tuntea ajatuksia, jotka eivät olleet 
omiani. Välttelin Enkidun ja Zabardin katsetta. Kumpikin oli kalpea 
ja heidän partansa olivat kähertämisen tarpeessa. He kuitenkin seura‐
sivat minua, kuningastaan. Siitä olen heille kiitollinen vielä sittenkin, 
kun syön ikuisesti kylmää savea ja tuhkaa ja vaellan kuoleman käytä‐
villä, sillä minä en tule kohoamaan taivaanjumalan iloihin, en tule 
kohtaamaan menneitä kuninkaita.
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Keskellä vierasta ulappaa ymmärsin lopullisesti, mitä minun piti 
tehdä. Tietysti olin aavistanut asian, mutta hyytävä varmuus lamaut‐

ti mieleni. Tulisin ikuisesti jäämään tänne outoon pohjoiseen vartioi‐
maan sitä, jonka nimeä ei sovi mainita. Vaan kauanko minä pystyisin 
sitä vartioimaan? Se kestäisi kuitenkin pidempään kuin henkeni, jon‐
ka kuolema kovertaisi heikoksi.

Vihdoin illansuussa, kun verenpunainen aurinko roikkui vain vai‐
voin horisontin rajalla, saimme näkyviin vastarannan. Se kohosi har‐
maina kallioina ja tummanvihreinä puina kuin seinä. Missään ei nä‐
kynyt jälkeäkään ihmisistä. Oppaamme kiristivät tahtia ja viimein, 
kun oli jo pilkkopimeää, vedimme veneet tasaiseksi hioutuneille kal‐
lioille. 

Oppaani kiiruhtivat etsimään nuotiotarpeita. Kävelimme hei‐
dän perässään pois tuuliselta rannalta harvaan metsikköön. Puut oli‐
vat hiukan samanlaisia kuin seetrit, mutta pienempiä ja käkkyräisiä 
kuin niitä olisi kielletty kasvamasta. Kauempana rannasta kasvoi 
myös tuuheampia havupuita, joiden oksista keräsimme suuren kasan 
istuimeksi kahden kallion väliin. Vaikka pidin oppaitamme lähes 
eläiminä, oli heillä kuitenkin taitoja, jotka soveltuivat tällaiseen viha‐
mieliseen kolkkaan. He järjestivät olomme niin mukavaksi kuin 
mahdollista asettelemalla kaksi suurta tukkia päällekkäin ja tukemal‐
la ne päistään vankoilla riu’uilla. Sitten he lovesivat niitä kivikirveil‐
lään ja tunkivat sammaleita ja pikkurisuja sytykkeiksi. Näin syntynyt 
nuotio paloi tasaisesti rätisten ja loi seinän meidän ja kohmettavan 
ulkomaailman väliin. Olimme niin väsyneitä, että nukahdimme niil‐
le sijoillemme syömättä tai muistamatta, että jonkun meistä pitäisi 
vartioida. 

Unessa tapasin jälleen silmästä silmään sen, jonka nimeä en mai‐
nitse. Kaiken tämän matkustamisen jälkeen vasta nyt se alkoi näyttää 
itseään jatkuvasti ja piinata minua. Ehkä se tosiaan tunsi heikkene‐
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vänsä ja yritti vielä epätoivoisesti kääntää minut paluumatkalle. Ehkä 
minä olin heikentynyt tai minua suojeleva voima oli vähentynyt. Jo‐

ka tapauksessa enää se ei ollut pelkkä pakeneva varjo unen rajalla. 
Näin sen koko kauheudessaan.

Luokseni tuli kaunis mustatukkainen nainen, joka oli koristellut 
lanteensa, napansa ja korvansa lasuurikivisin koruin ja maalannut 
kulmansa papittarien tapaan. Naisen mukana tuli selittämätön pelko 
ja hopeinen hohde.

Ojensin käteni ja sivelin hänen öljyttyä ihoaan ja tunsin – aivan 
kuin olisin ollut hereillä – hänen kovat nänninsä ja pyöreiden rinto‐
jen pehmeyden. Samalla kättäni alkoi kuumottaa. Hetken päästä olin 
kuin tulessa. Miten en heti tajunnut, että naisella oli neljä käsiparia ja 
yksi ylimääräinen raaja, joka kurotti minua kohti hänen vasemman 
lantionsa yläpuolelta. Se käsi oli kuin hiekkaan haudatun: kuiva ja 
jänteikäs, iho kuin tuhkaa. Nainen siveli rintaani ja henkeni salpau‐
tui. Hän painui minua vasten ja kuiski korvaani, että minua on hui‐
jattu. Inannan papitar makaa Sargonin kanssa kansani luilla, ja isäni 
temppeli on poljettu saveen. Minun piti palata. Se auttaisi minua. 
Olisin jälleen kuningas ja vanhat jumalat eivät mahtaisi mitään suu‐
ruudelleni.

Heräsin huutooni. Olin yksin ja havut pistelivät minua puuvil‐
laisen vaippani läpi. Partani oli täynnä ryömiviä muurahaisia ja käsie‐
ni paljas iho loisti punaisena. Ponnahdin jaloilleni ja riisuuduin hä‐
täisesti. Ravistelin vaatteeni ja suin kaikki muurahaiset yltäni. Kuulin 
jonkun huutavan nimeäni. Katselin ympärilleni hämmentyneenä. 
Pelkäsin, että tuo hirvittävä demoni oli päässyt irti ja kutsui minua 
myös valveilla.

Vihdoin tajusin, että ääni oli Enkidun. Hän muistutti sankaril‐
lista kaimaansa, itsensä Gilgamešhin veroista villimiestä, sillä hän oli 
oksien ja lehtien peitossa ja raahasi yhdessä muiden miesten kanssa 
riukuihin sidottua suurta karvaista sikaa. Kuinka helposti toverini 
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olikaan vaihtanut kauniisti koristellut vaatteensa ensin matkamiehen 
sauvaan ja nyt hän vaikutti siltä kuin olisi ikänsä asunut tässä kalseas‐

sa maailmankolkassa. Kadehdin häntä ja nostin käteni tervehdyk‐
seen.

Ihme kyllä raakalaiset eivät olleet ryöstäneet meitä, vaikka luul‐
tavasti toverinikin olivat nukkuneet yhtä sikeästi kuin minä. Näissä 
villeissä oli kieltämättä jonkinlaista kunniantuntoa. Olin nähnyt hei‐
dän ihailevan pronssisia miekkojamme, lasuurikivisiä jumalpatsai‐
tamme ja kaikkea muuta, mitä heiltä puuttui. Luulen kuitenkin, että 
he pelkäsivät. He saattoivat luulla, että jos ryöstäisivät näinkin oudot 
olennot, iskisi heihin jokin tuntematon kirous – mikä tietenkin saat‐
toi matkamme tarkoituksen huomioiden olla hyvinkin totta. 

Miehet mätkäyttivät sianruhon kalliolle nuotiomme eteen ja kä‐
vivät nylkemään sitä pienillä hiotuilla kiviveitsillä. Niin kätevästi he 
toimivat, että vain muutamassa hetkessä sika oli päässyt karvaisesta 
nahastaan. Toivoin, että kalliolle roiskunut veri toimisi uhrina. Ehkä 
Enki huomaisi minut merestään, sillä toki hän oli läsnä tälläkin me‐
rellä. Hän on kaikkialla. 

Oppaamme laittoivat sianpalaset ohuiden kivien väliin ja koko‐
sivat hiillosta päälle. Ei kestänyt kauaakaan, kun ihana paistettu 
tuoksu kohosi tyyntyneeseen ilmaan, ja ajoi mielestäni yön kauhut. 
Söimme hyvällä ruokahalulla, enkä kaivannut edes suolaa tai viiku‐
noita. Olin oppinut tulemaan toimeen niin vähällä vaelluksemme ai‐
kana, että se hämmästytti itseänikin. 

* * *

Maksan taksin luottokortilla. Se ei ole omani, mutta onneksi siinä ei 
ole PIN-numeroa. Olen vienyt sen ilmeisesti hotellivieraalta. Puhelu 
kummittelee ajatuksissani. Mitä se mies tarkoitti, ketä kannoin mu‐
kanani? Puhelin soi jälleen, sammutan sen.
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Minun pitäisi olla töissä. Olen lentokentällä ja tarkastelen mat‐
kustajien joukkoa, joka on levittäytynyt odotusaulan penkeille. Seu‐

raava lento Abu Dhabiin lähtisi kahden tunnin päästä. Se on ainoa 
suora lento Lähi-Itään tänään. Irakiin ei voisi lentää suoraan... Miksi 
ihmeessä haluan lentää Irakiin?

Varjo sumentaa pääni. Olen täysin tietoinen siitä, että jokin on 
sisälläni, ja se haluaa nähdä taivaisiin kohonneen porraspyramidin 
ajan syömän jalustan. Sen alla on sen koti ja voiman lähde. Horjun 
lähimmälle tuolille ja lysähdän istumaan. En näe lentokenttää, näen 
suuren kuultavan pinnan takana nousevan varjon. Varjolla on yh‐
deksän kättä ja se on naisen muotoinen. Käsissä on avaimia, tikareita, 
ja sen päässä on korkea kruunu, josta versoaa köynnöksiä. Hopeinen 
huurre leviää joka puolelle.

Suussa maistuu veri. Oksettaa. Kuva katoaa, ja näen jälleen edes‐
säni odotushallin ja check-in-pisteet. Ohi kävelevä vartija katsoo mi‐
nua vaivihkaa. Oloni helpottaa juuri sopivasti. Pystyn jälleen suoris‐
tautumaan tuolissani ja vaikuttamaan vähemmän mielipuoliselta. Sa‐
maan aikaan haluan huutaa vartijaa apuun. Minut pitäisi pidättää. 
Minua ei saa päästää lentokoneeseen.

Huomaan tummapartaisen liikemiehen, joka kirjautuu lennol‐
leen lähimmällä itsepalvelupisteellä. Miehen puhelin soi. Hän vastaa 
arabiaksi. Hän ottaa esiin passinsa ja naputtelee jutellessaan numeron 
päätteelle. Passin kannessa on puolikuu. Mies lopettaa puhelun. 
Tahtoni väistyy jonnekin mieleni peränurkkaan. Katselen kuin likai‐
sen ikkunan läpi, kun nousen penkiltä ja seuraan miestä. Hän on me‐
nossa vessaan. 

Seuraan miestä sinertävien lamppujen loisteeseen. Hän on laitta‐
nut pienen lentolaukkunsa käsienpesualtaan viereen ja kusee pisuaa‐
riin. Vessassa ei ole ketään muuta. Odotan, että mies vetää vetoket‐
junsa ja pesee kätensä. Hän joutuu kulkemaan aivan vierestäni. Hän 
on minua pienempi, eikä vaikuta erityisen vantteralta. Posket ovat 
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veltot ja parrassa on useita harmaita karvoja. Partaveden eukalyptus 
kirvelee sieraimiani. 

Hän katsoo minua kummissaan. 
– Excuse me, could you...
Tartun häneen kaikin voimin ja työnnän hänet vessakoppiin. 

Mies älähtää. Hän kaatuu pöntön ja kopin seinän väliin. Työnnän 
kasvoni aivan kiinni hänen kasvoihinsa. Suuni avautuu ammolleen ja 
kyyneleet tulvahtavat silmiini. Sitten varjo peittää kaiken, muuttuu 
kirkkaan hopeiseksi ja haistan palavan raudan, ennen kuin tajuntani 
sammuu. 

* * *

Jatkoimme matkaa heti syötyämme, sillä pohjoisessa päivät lyhenevät 
koko ajan talvea kohti. Mietin jääkö niistä mitään jäljelle; katoaako 
aurinko näkyvistämme lopullisesti ja jättää meidät pimeyden ja vie‐
raiden demonien armoille, sen lisäksi, että minut syötäisiin sisältä‐
päin. Tähtitaivaskin oli väärin. Kaikki oli kuin elämän irvikuvaa, 
mutta aina hetkeksi monivärisiksi hapertuneiden lehtien kauneus ja 
kolkko jylhyys valoivat rauhan mieleeni. 

Oppaamme kuljettivat meitä syvemmälle sisämaahan. Olin aika‐
ni kuluksi opetellut jo melkoisen monta sanaa heidän kieltään. Vai‐
kutti siltä, että muutamat harvat tapaamamme ihmiset ymmärsivät 
ainakin osittain tuota hirveätä mongerrusta. Meren kahta puolta 
asuvat olivat siis samaa heimoa, tai ainakin sukulaisheimoja.

Oppaillamme taisi olla omiakin suunnitelmia, he eivät olleet 
lähteneet vaivalloiselle matkalle vain meitä auttaakseen. He kuljetti‐
vat mukanaan kellertäviä palasia kivipihkaa, jota käytettiin koruissa 
kotipuolessakin. He keskustelivat jostain, joka melko varmasti liittyi 
kaupankäymiseen. En ymmärtänyt yksityiskohtia, mutta ilmeisesti 
oppaamme selvittivät, mistä he saisivat parhaan vastineen kivipihkal‐
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leen. Ehkä täältä löytyisi jotain arvokasta? Ainakin turkiksia riitti, ja 
metsistä olisi rakennuttanut tuhatmäärin temppeleiden pylväitä ja 
laivoja. 

Söimme verkoilla järvistä pyydystettyjä kaloja, jotka olivat yksi‐
toikkoisen värisiä, kuten ympäröivä maakin. Lisäksi saimme saaliiksi 
peuroja, ja yhden niin ison hirven, että sellaista en ollut koskaan ko‐
tona nähnyt. Vastaan tulleelta hirvittävän rumalta naiselta vaihdoim‐
me monta kourallista herkullisia pähkinöitä. Happamia punaisia 

marjoja kasvoi myös siellä täällä, ja en voinut olla miettimättä, miltä 
ne olisivat maistuneet, jos ne olisi säilönyt hunajaan. Seuraavan yön 
nukuimme metsäaukiolla, jonka keskelle viritettiin jälleen tuollainen 
kahden suuren puun nuotio. Toverini olivat käyneet täysin puhu‐
mattomiksi. He toimivat kuin aaveet. Vaikka pelilauta kulki heidän 
mukanaan, ajatuskin naurusta ja nappuloiden kalkkeesta laudalla oli 
kuin toisesta ajasta. He kävivät nukkumaan, eikä kukaan meistä jak‐
sanut edes ajatella, että pitäisi vartioida. 

Yöllä demoninainen palasi jälleen. Sen yhdeksäs käsi, kuivettu‐
nut koukkusorminen raaja, hiveli kasvojani, ja se puhui minulle kau‐
niita sanoja. Se puhui jälleen siitä, kuinka palaisimme kotiin ja mi‐
nusta tulisi suuri kuningas. Sain jostain voimia ja rikoin lamaannuk‐
seni. Huusin sille, että en koskaan pettäisi Inannaa ja kansaani.

Hirvittävä kipu iski rintaani. Kuivettunut käsi riipi kylkiäni ja 
kuiskaukset eivät enää maanitelleet, vaan vaativat. Silmät loistivat 
hopeisina, mutta pian ne muuttuivat mustiksi ja tunsin, että sieluani 
revittiin. Huusin, mutta en pystynyt heräämään. Näin kuolleita ystä‐
viäni, jotka kurkistelivat naisen maalattujen kasvojen takaa ja he nau‐
roivat minulle suu täynnä tuhkaa ja kuivaa savea. Huusin kaikkia ju‐
malia apuun. Työnsin kaikin voimin tuota manalan laumaa kauem‐
mas ja kiljuin kuin uhrattavaksi raahattava karitsa. 

Kun vihdoin heräsin, olin enemmänkin kuollut kuin elävä.
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* * *

Jätteiden haju tulvahtaa nenääni, kun avaan kämppäni oven. En ku‐
vitellut, että kun lähden yövuoroon, poissaoloni venyisi päivien mit‐
taiseksi. Sytytän valon ja vien kauppakassin keittokomeroon. Suljen 
roskapussin, avaan tuuletusikkunan ja laahustan takaisin eteiseen.

Hississä tuijotan kasvojani peittävää parransänkeä ja useita laas‐
tareita. Musta silmä on alkanut muuttua kellertäväksi. Vien roskat 
katokseen ja säikähdän varjoa, joka vilahtaa lasinkeräysastian taakse. 
Rottia, tajuan. Varjoja kylliksi koko loppuelämäni tarpeiksi. Kiiruh‐
dan takaisin sisälle. 

Haju on haihtunut asunnostani. Suljen ikkunan ja keitän teetä. 
Yleensä en koskaan juo teetä, mutta ajatus kahvista tuntuu jotenkin 
kuvottavalta. Istun television ääreen, mutta en laita sitä päälle. Kuu‐
ma juoma täyttää tyhjyyttä sisälläni. 

Koskahan voin palata töihin? Voinko palata töihin? En ole vielä‐
kään varma siitä, mitä hotellilla tapahtui lähdettyäni. Viimeiset 

muistikuvani ovat lentokentältä. Hoitaja kertoi, että vartijat olivat 
löytäneet minut vessakopista. Muistan välähdyksiä, joihin jollakin 
tapaa liittyy arabi tai joku vastaava. Minä kuristan häntä. Hän raapii 
kasvojani ja lyö minua, mutta en välitä, vaan työnnän suuni kohti 
hänen säikähdyksestä ammottavia silmiään. Sitten... tyhjää.

Seuraavaksi sairaalan desin��ointiaineen haju. Vanhemmanpuo‐
leisen mieshoitajan vino hymy. ”Sitä ollaan hereillä taas.”

Olin ollut tajuttomana kaksi päivää. Kun vihdoin pystyin ko‐
koamaan itseni ja soittamaan työpaikalle, pomoni Ritakorpi oli ensin 
raivoissaan. Aamuvuoron Maija oli tullut paikalle ja löytänyt tiskiltä 
pitkän jonon hämmästeleviä asiakkaita. Osa oli lähtenyt kyllästytty‐
ään odottamaan. Onneksi suurimman osan laskut saatiin veloitettua 
luottokorteilta tai yrityksiltä. Sen sijaan pullotelineestä vohkittuja 

viinoja ei saataisi enää takaisin. Poistuvat asiakkaat olivat jättäneet 
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oven auki, ja tietenkin muutama piripää oli osunut paikalle. Onnek‐
si en sentään ollut unohtanut kassaa auki. 

Ritakorpi säikähti, kun kuuli, mistä soitin. Mutisin jotain sairas‐
kohtauksesta ja siitä, että olin mennyt suoraan taksilla sairaalaan. Sa‐
noin, että sairaslomaa oli tullut viikon verran, mutta varmaan sitten 
pystyisin palaamaan töihin.

Ritakorpi kuulosti sovittelevalta. Sellaista sattuu. Jos on henki 
kyseessä, pitää mennä. Katsotaan sitten viikon päästä, pystynkö työs‐
kentelemään. Kiitin häntä ja kysäisin, että oliko huoneesta 314 löyty‐
nyt jotain erikoista.

– Mitä? Ei... Kuinka niin. Odotas, kun kysyn Maijalta. Hän oli 
sinä aamuna töissä. Maijaa! Tuletko hetkeksi puhelimeen!

Hetken päästä Maija hönkäisi nimensä luuriin. Pyysin ensim‐
mäiseksi anteeksi, että hän joutui sellaiseen tilanteeseen ja sanoin, et‐
tä soitan sairaalasta.

– Mitä ihmettä sulle tapahtui? Ootsä kunnossa?
– Ihan joo. Joku sairaskohtaus... Kuule, muistatko, oliko sinä aa‐

muna jotain erikoista huoneen 314 asukkaan kanssa?
Maija oli hetken hiljaa. Taustalta kuului naputusta, ja arvasin, et‐

tä hän etsi varauksen tietoja virkistääkseen muistiaan.
– Ai niin, se mies... Ei se mitään sanonut. Oli tosi hiljainen. Se 

maksoi laskunsa, eikä oikein puhunut mitään. Se oli kyllä sen oloi‐
nen, että edellisilta oli mennyt pitkäksi. Sillä oli vähän ruhjeita naa‐
massa. Se ei tosiaan puhunut mitään. Ihan kuin olisi juuri kuullut, 
että joku on kuollut, mutta ei siinä mitään ihmeellistä.

* * *

Kolmantena päivänä tulimme kylään, jossa asui suuri pappi. En tie‐
dä, mitä jumalia heidän pappinsa palvovat, ja sanotaanko heitä pa‐
peiksi, mutta jos ymmärsin oikein, mitä oppaani selittivät värittäen 
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sanojaan runsain viittomin ja irvistelyin, kyseessä oli varmasti pyhä 
mies. Odotin kauhulla, minkälainen kaikkien epäjumalien sikiö mei‐

tä odottaisi. 
Kylässä ei varmasti ollut kahtakymmentä asukasta enempää. 

Majat olivat samaa tyyliä kuin harmaan meren eteläpuolellakin. Op‐
paamme puhuivat pitkästi nahkoihin ja pellavavaatteisiin sonnustau‐
tuneiden kyläläisten kanssa. Heidän korostuksensa oli selvästi erilai‐
nen, mutta he ymmärsivät kuitenkin toisiaan. Pyhä mies oli siis op‐
paidemme heimoa. Olimme törmänneet myös muutamaan 
vaeltelevaan joukkioon, joiden puhe sihahteli eri lailla, ja oppaamme 
joutuivat huitomaan käsillään lähes yhtä paljon kuin minun kanssani 
puhuessaan. En voinut ymmärtää tätä paikkaa. Ihmisiä oli vähän, 
heillä ei ollut kaupunkeja, mutta silti kieliä oli ainakin kaksi erilaista. 
Mitä haaskausta!

Saimme luvan tulla kylään, ja meille tarjottiin laihojen vuohien 
maitoa. Mietin, että minun pitäisi ostaa itselleni yksi vuohista, jotta 
voisin sivistyneesti uhrata sen jumalille, mutta en tiennyt, miten asia 
olisi pitänyt esittää. Huojennuksekseni huomasin, että kyläläiset kä‐
vivät itse tuumasta toimeen, teurastivat vuohen, nostivat sen kallon 
suuren kuolleen puun oksaan ja piirtelivät outoja merkkejä verellä 
runkoon ja kasvoihinsa. Rukoukseni kuultaisiin heidänkin uhrinsa 
kautta.

Kun uhri oli suoritettu, kyläläiset väistivät ja päästivät köyrysel‐
käisen hahmon kävelemään luokseni. Mies oli ikivanha. Harmaa har‐
va parta kehysti tuhansien ryppyjen kirjomia kasvoja, ja oudot siniset 
silmät tuijottivat minua niin, että tunsi kihelmöintiä kuin tuhannet 
muurahaiset olisivat juosseet pitkin selkääni. Koetin tervehtiä van‐
husta sanoilla, joita olin oppinut. Vanhus puhui käheällä äänellään 
pitkän litanian, josta en saanut sanaakaan selvää. Lopulta hän huu‐
dahti ja sanoi jotain kyläläisille.
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En tiedä, mitä hän puhui, mutta ihmiset kohahtivat ja vetäytyi‐
vät kauemmas kuin aallot rantakiviltä. Vanhus osoitti minua, käveli 

luokseni ja ojensi kätensä rinnallani roikkuvaa sinettirullaa kohti.
Enkidu tarttui miekkaansa ja Zabardi suhahti korvaani, että tai‐

simme olla tuhon omat. Sanoin heille, että heidän pitäisi mennä kau‐
emmas minusta. He tottelivat, joskin vastahakoisesti. Kaksi kylän 
nuorista naisista, suuripovisia ja pyöreäposkisia, vaaleita kuin aurin‐
gon paahtamat luut, ojensi kätensä Enkidulle ja Zabardille. Kehotin 
heitä seuraamaan naisia, ja mieheni tottelivat, sillä olinhan yhä hei‐
dän kuninkaansa.

Tietäjä tarkasteli sinettirullaa. Hänen sormensa liikkuivat helläs‐
ti sen pinnalla. Sitten hän kauhistui ja mutisi jotain. Pelokas mutina 
kulki suusta toiseen.

Seisoimme vastakkain, vanhus ja minä. Luin surun vanhuksen 
silmistä. Ymmärsin, että hän vaistosi asiani. Sinettirulla oli puhunut 
hänelle. Sanoin sanan ”kuolema” ja osoitin itseäni. Koetin tapailla 
tuon käsittämättömän kielen sanoja, ja selitin vanhukselle ”kuolema, 
minä, sisällä, minä, pois, piiloon, kuolema.”

Ymmärrys syttyi hänen sameisiin silmiinsä. Hän kääntyi ja viittoi 
minua seuraamaan. Jätin lyhyet jäähyväiset Enkidulle ja Zabardille ja 
kehotin heitä jäämään kylään tai palaamaan etelään, minua he eivät 
enää näkisi. Ensimmäistä kertaa näin kyyneliä noiden vankkojen 
miesten silmissä.

Vanhus johdatti minut kylän toisella laidalla aukeavan niityn 
poikki. Korpit kärisivät puiden latvoissa. Tuuli nousi. Kuljimme 
metsäpolkua, kunnes tulimme suon reunaan. Se ei ollut samanlainen 
suo kuin kotoisat kaislameret suurten jokien suistoissa. Tämä suo oli 
täynnä käkkyräisiä puita kuin kuolleiden sormia, ja maa oli omitui‐
sen ruskeaa, kuten vesikin, joka makasi liikkumatta pienissä lammis‐
sa ja painanteissa.
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Ukko pysähtyi ja alkoi laulaa matalalla äänellä. Hän osoitti mus‐
tankiiltävää lampea puisella sauvallaan, jonka päähän oli taiten veis‐

tetty karhun pää. Ymmärsin häntä. 
Sanoin sanan ”paha”, ja osoitin rintaani. Hän nyökkäsi ja sanoi 

joitain sanoja, joita en ymmärtänyt. Hän näki hämmennykseni, ja sa‐
noi sanan ”vartioida” ja osoitti itseään. Nyökkäsin, ja vanhuksen kas‐
voille levisi hymy. Hän viittoi jälleen kohti lampea. Astuin mossahte‐
levassa sammaleessa, joka imi jalkojani yhä syvemmälle. Tiesin, mitä 
minun oli tehtävä, että kansani selviäisi. En voinut palata.

Kauanko sinettini suojaisi maailmaa? Ehkä tuhansia vuosia. 
Kansani ehtisi valmistautua nimeltämainitsemattoman tuloon suku‐
polvien ajan. Toivoin vain, että sitä ei unohdettaisi. Varma oli, että 
joskus se vielä pääsisi vapaaksi. Se haluaisi kotiinsa, jossa sen voimat 
kasvaisivat. Kunpa kansani olisi silloin vahvaa, vahvempaa kuin sen 
hirvittävä pahuus. Kunpa sitkeät muulikaravaanit olisivat päässeet 
kauas maan ääriin, ja kirjoitukset olisivat turvassa. 

Vesi oli hyytävää. Sydämeni jähmettyi. Kuulin pakokauhuisen 
huudon. Se oli tajunnut, että joutuisi seuraamaan minua maan po‐
veen. Sinettini pidätteli sitä, sitoi sen yhteen kanssani. 

Vanhuksen laulu korvissani vajosin yhä syvemmälle ja valmistau‐
duin kuolemaan Inannan nimi huulillani ja Ereškigalin ja Dumuzin 
ikuista petosta parjaten. 

* * *

Siemaisen jäähtynyttä teetä. Olen istunut ajatuksissani ainakin puoli 
tuntia. Tuntuukohan siitä toisestakin miehestä samalta? Hänkään ei 
voi kertoa kellekään, mitä on kokenut. Ei voi edes itselleen sitä selit‐
tää. 

Lasken kupin sivupöydälle ja avaan telkkarin. Uutiset: Hillit‐
tyyn kravattiin pukeutunut uutisankkuri kertoo, että Dubain lento‐
konekaappaukseen ei ole vieläkään saatu selvyyttä. Kone kaapattiin 
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ja ohjaamoon linnoittautunut mies piti kapteenia ja kahta lentoe‐
mäntää panttivankeinaan Abu Dhabin kansainvälisellä lentokentäl‐

lä. Kone lähti Suomesta.
Sävähdän jaloilleni. Vilkkuvat valot piirittävät pimeälle lento‐

kentälle parkkeerattua konetta. Alla kulkee Al-Jazeeran tunnuksen 
vieressä arabiankielistä tekstiä. Toimittaja kertoo, että ilmeisesti joku 
matkustajista on yrittänyt estää kaikkia poistumasta. Hän on linnoit‐
tautunut panttivankien kanssa ohjaamoon ja uhkaa tappaa heidät, 
jos kukaan poistuu. 

Uutisankkuri varoittaa, että seuraava kuvamateriaali sisältää jär‐
kyttäviä kohtauksia. Kuva palaa lentokentälle. Samassa välähtää. Eri‐
koisjoukkojen sotilaat työntävät portaat paikalleen ja ryntäävät ko‐
neen uloskäynneille. Hetken päästä matkustajat paimennetaan ulos. 
Toimittaja kysyy jotain turvamieheltä, joka tuijottaa pimeäkiikareilla 
konetta. Turvamies murahtaa ja huitaisee kädellään. Toimittaja sukii 
öljyttyä mustaa tukkaansa. Turvamies, tanakkaniskainen arpinaama, 
osoittaa konetta ja latelee lyhyitä ohjeita. Toimittaja nyökkäilee kuin 
koulupoika. Toimittaja kääntyy kohti kameramiestä ja koettaa pitää 
äänensä rauhallisena.  

– Ilmeisesti erikoisjoukot saivat kaappaajan tulilinjalleen. Ko‐
neen etulasissa on selvä luodinreikä. Ja... Nyt panttivankeina olleet 
kapteeni ja kaksi lentoemäntää tuodaan ulos.

Sotilaat taluttavat panttivankeja, joilla on lentoyhtiön logolla va‐
rustetut huovat olkapäillä. Kapteeni pystyy hädin tuskin kävele‐
mään. Hetken päästä paarit viedään portaita ylös. Ei kestä kauaa, en‐
nen kuin paarit kannetaan takaisin, kyydissä makaa kokonaan peitet‐
ty ruumis.

Toimittaja kiipeää kuvaajan edellä portaat. Ovi on auki.
Matkustamon puolella penkkien pehmusteet ovat halkeilleet ja 

joka puolella makaa rojua. Veriroiskeita on pitkin mattoa ja penkke‐
jä. Kameran huojahteleva kuva hyppää säröille iskeytyneestä oikeasta 
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etulasin puoliskosta ohjaamon lattialle revittyihin paperiarkkeihin. 
Muistilehtiön viivoittamattomilla sivuilla erottuu kuulakärkikynällä 

tuherrettuja sivuja. Kamera tarkentaa sivuihin – tasaisiin riveihin jao‐
tellut pisteet ja viivat muodostavat kuvion, joka pyörii silmissäni.   

Lysähdän takaisin tuoliin. Kuva palaa studioon. Ankkurin ma‐
tala, selvästi järkyttynyt ääni jatkaa lähes täydellisellä Oxfordin 
englannillaan. 

– Kyseessä ei ollut uskonnollinen tai poliittinen motiivi. Alusta‐
vien tietojen mukaan eräs matkustajista koki mielenhäiriön, onnistui 
jotenkin pääsemään ohjaamoon ja lukitsi oven. Hän oli aseistautunut 
henkilökunnan tiloista varastamallaan keittiöveitsellä.

Lähetys katkeaa. Ruudulle palaa kuva ohjaamon lattian pape‐
reista. Rintakehää puristaa. Ajatukset sumenevat. Puistelen päätäni 
ja puren hampaani yhteen.

Tiedän, miksi mies ei olisi halunnut, että kukaan poistuu ko‐
neesta. Hän oli rohkeampi kuin minä. Kukaan ei enää voi estää sitä 
saavuttamasta kotiaan. Sinä painajaisten aikana, kun se kulki kanssa‐
ni, näin sen sieluun. Se kasvaa ja vahvistuu. Se on jo melkein kotona. 
Se etsii jotain, jota itsekin pelkää. Ehdin nähdä sen mielessä kuvia kir‐
jainmerkeistä, vääristyneitä ja kammottavia koukeroita, muste kuin 
maksoittunutta verta paperilla. 

Hopeisia kärhiä leviää ruudun ympärille. Ne huojuvat hetken. 
Ne iskevät. Se kurottaa ruudulla värjyvästä paperista ohjaamon lat‐
tialta. Se tahtoo näyttää pimeyden hopeiseen hohtoon kääriytyneen 
hulluuden, jossa vaellan suu täynnä tuhkaa.
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Jussi  Katajala

Leonardon  rasia

Ilmestynyt alunperin URS: Uusrahvaanomaisen spekulatiivisen fik‐
tion ”Valkoisessa” antologiassa, 2011

1.

Nyt kun Otranton kukistumisesta on kulunut jo monta vuosikym‐
mentä ja tunnen elämäni käyvän vähiin, rohkenen viimein kertoa to‐
tuuden siitä kuinka kaupunki itse asiassa vallattiin. Luultavasti olet 
kuullut tarinoita viisimetrisistä rautajanitsaareista, lentävistä laivois‐
ta, taikaruudista ja kuolettavista prismoista, mutta yksikään niistä ei 
koitunut Otranton tuhoksi. Ainoastaan se on totta, että ase oli Leo‐
nardon keksintöä. Kyseinen viekas ��renzeläinen huijasi minua, sult‐
taani Mehmediä ja Napolin kuningasta Ferdinandia, mutta piti kui‐
tenkin lupauksensa ja auttoi kukistamaan Otranton.

Otranton valtauksen aikaan olin asunut Konstantinopolissa jo 
viisi vuotta. Setäni asui italialaiskortteleissa Kultaisen sarven pohjois‐
puolella ja oli kutsunut minut luokseen vakuutellen, että kaupungis‐
sa oli turvallista asua vaikka se olikin nykyisin ottomaanien hallussa. 
En olisi halunnut jättää kotikaupunkiani Genovaa, mutta doge kuu‐
li setäni kutsusta ja määräsi minut lähtemään. Hän halusi minun toi‐
mivan vakoojana ja lähettävän tietoja ottomaanien suunnitelmista. 
Katselin siis haikein mielin laivan kannelta kuinka Genovan majakan 
torni katosi taivaanrantaan. 



135

Setäni oli töissä sulttaanin hovissa tulkkina ja opeteltuani otto‐
maanien kielen hän järjesti minullekin töitä hovissa. Valitettavasti se‐

täni kuoli kolme vuotta saapumiseni jälkeen ja jouduin rahapulaan, 
sillä tulkin palkka ei ollut kovin suuri. Genovan doge lähetti minulle 
silloin tällöin hieman rahaa, mutta kaiken kaikkiaan rahatilanteeni 
oli huono. Olisin palannut Genovaan, mutta minulla ei ollut varaa 
edes laivamatkaan.

Olin kuullut hovissa huhuja ottomaanien uudesta sotalaivasta ja 
kirjoittaessani siitä selostusta tein hetken mielijohteesta kaksi kopio‐
ta. Toisen kopion lähetin Genovaan ja toista tarjosin tuntemalleni ��‐
renzeläiselle nimeltä Alessandro. Hän esiintyi kauppiaana, mutta oli 
kerran humalassa tunnustanut olevansa Medicien vakooja. Ensin 
Alessandro oli kuin ei olisi ymmärtänyt, mistä puhuin, mutta myön‐
si viimein tietävänsä jonkun, joka ehkä saattaisi olla kiinnostunut. 
Viikon päästä Alessandro palasi luokseni ja kysyi, voisinko toimittaa 
hänelle lisää tietoja hovissa kuulemistani asioista, maksua vastaan tie‐
tenkin.

Vähitellen hankin lisää asiakkaita ja tein selostuksistani useita 
kopioita, jotka myin hyvään hintaan. Minä sain moninkertaisen 
maksun työstäni ja asiakkaani voivat keskittyä täysipainoisesti Kons‐
tantinopolin tarjoamiin huvituksiin, koska minä hoidin vakoilun 
heidän puolestaan. Pitääkseni yllä asiakassuhteita muokkasin selos‐
tuksia hieman mielenkiintoisemmiksi. En varsinaisesti valehdellut, 
mutta liioittelin joissakin asioissa. Ottomaanien sotalaivasta tein hie‐
man suuremman ja nopeamman, janitsaarien lukumäärää kasvatin 
parilla tuhannella ja pidensin uuden tykin kantamaa puolella. Asiak‐
kaitteni asiakkaat maksoivat mielellään kuullakseen lisää ottomaa‐
nien armeijan kasvavasta uhasta.

Kaikki sujui hyvin siihen asti kunnes Firenzestä saapui mies nimeltä 
Leonardo. Alessandro kertoi, mitä tiesi Leonardosta. Hän oli jonkin 
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sortin maalari ja keksijä, joka oli joutunut vaikeuksiin yövirkailijoi‐
den kanssa. Leonardo oli vedetty mukaan iljettävään oikeusjuttuun 

yhdessä kolmen nuorukaisen kanssa, mutta syytteet oli hylätty. Hän 
oli kuitenkin päättänyt lähteä joksikin aikaa Firenzestä ja päätynyt 
Konstantinopoliin. Tapasin hänet eräänä iltana tavernassa Ales‐
sandron kanssa. Kuvittelin, etteivät maalarit ja keksijät tienanneet 
paljoa, joten luulin tapaavani nälkiintyneen miehen resuisissa vaat‐
teissa. Hän joko ylistäisi itseään ja olemattomia saavutuksiaan suu‐
reen ääneen tai mumisisi puoliääneen jotain sekavaa, jota kukaan ei 
ymmärtäisi.

Olin väärässä. Leonardo oli minua päätä pidempi ja lihaksikas. 
Hänellä oli pitkät hiukset, jotka kehystivät hänen komeita kasvojaan. 
Vaatteet olivat värikkäät ja ilmeisen kalliit. Hän vaikutti olevan taver‐
nan keskipiste silloinkin kun ei puhunut mitään. Kun hän puhui, 
kaikki tuntuivat kuuntelevan häntä. Leonardolla oli syvälliset tiedot 
kaikesta ja hän oli perillä tieteestä, taiteesta ja politiikasta. Hän kyseli 
työstäni sulttaanin hovissa ja tiedusteli, löytyisikö sieltä hänellekin 
töitä. Lupasin kysellä, mutta arvelin ettei sulttaanilla olisi tarvetta 
italialaiselle maalarille. Ottomaaneilla kun oli omanlainen maalaus‐
tyylinsä.

– Mutta sinähän olet myös keksijä, jatkoin. –  Jos keksit aseen, 
jolla Otranto saadaan vallattua, sulttaani hukuttaa sinut kultaan.

Sanoin tämän leikilläni, mutta Leonardo kiinnostui ja halusi 
kuulla lisää asiasta. Kerroin, että sulttaani oli jo kauan suunnitellut 
hyökkäävänsä Italiaan. Luonnollisin hyökkäyskohde olisi Napolin 
kuningaskuntaan kuuluva Otranto, koska Otranton salmi on kapein 
kohta Balkanin niemimaan ja Italian välissä. Pitkä piiritys ei kävisi 
päinsä, sillä ottomaanien hallussa oleva Otranto olisi uhka Roomalle 
ja itselleen paaville. Kaikki Euroopan kristityt ruhtinaat lähettäisivät 
joukkoja kaupungin vapauttamiseksi ottomaanien piirityksestä. Ot‐
ranto pitäisi vallata nopeasti ja tuhoamatta sen muureja, joiden suo‐
jaan ottomaanit voisivat vuorostaan vetäytyä. 
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Minun mielestäni Otranto pitäisi saada antautumaan ilman vas‐
tarintaa, jolloin sulttaani saattaisi armahtaa asukkaat kuten ne italia‐

laiset, jotka antautuivat kun sulttaani hyökkäsi Konstantinopoliin. 
Alessandro pohti, voisiko Otranton linnakkeen komentajan kenties 
lahjoa, uhkailla tai kiristää avaamaan portit ottomaaneille. Voi kuu‐
lostaa oudolta, että pohdimme miten kristityn kaupungin saisi otto‐
maanien haltuun, mutta olimme Firenzestä ja Genovasta joten meil‐
lä ei ollut liiemmin rakkautta Napolia kohtaan. Leonardo vajosi 
omiin mietteisiinsä emmekä jatkaneet iltaa tavernassa enää kovin 
kauaa.

Hämmästykseni oli suuri, kun minut seuraavana päivänä kutsuttiin 
sulttaani Mehmedin luokse ja näin Leonardon seisovan sulttaanin 
edessä. En vieläkään käsitä, miten Leonardo oli saanut puhuttua it‐
selleen audienssin sulttaanin kanssa samaksi päiväksi, sillä ylimykset‐
kin joutuivat odottamaan sulttaanin tapaamista viikkoja, jopa kuu‐
kausia. Kaiken lisäksi Leonardo ei edes puhunut sanaakaan osmaa‐
nia. Vaikka sulttaani puhui sujuvaa latinaa, Leonardon itse opittu 
latina oli niin omituista, ettei sulttaani juurikaan ymmärtänyt mitään 
hänen puheestaan. Jouduin siis tulkiksi Leonardon ja sulttaanin vä‐
lille.

Esittelin Leonardon, mutta jätin syyt hänen Firenzestä lähtöön‐
sä hämäriksi. Sulttaani tiedusteli, miksi Leonardo oli tullut hänen 
luokseen.

– Olen kuullut, että teidän ylhäisyydellänne on suunnitelmia 
Otranton suhteen, Leonardo vastasi. – Voin tarjota teille aseen, jolla 
kaupunki saadaan vallattua.

– Millainen tämä ihmeaseesi oikein on? sulttaani kysyi.
Leonardo kohautti olkapäitään.
– Ei aavistustakaan, koska en ole sitä vielä kehittänyt. Varmaa 

kuitenkin on, että Otranto kaatuu, kunhan saan aseen valmiiksi. Mi‐
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nun pitää kuitenkin huomauttaa, että taksani eivät ole mitättömät. 
Kunnon räätälit kun ovat nykyisin kalliita, eikä voida olettaa minun 

pukeutuvan kaiken maailman rääsyihin. Luulisin teidän ylhäisyydel‐
länne kuitenkin olevan varaa minun palveluksiini.

Leonardon röyhkeys ja itsevarmuus huvitti sulttaania, joten hän 
lupasi tälle työpajan, apumiehiä ja kaikki tarvittavat materiaalit ih‐
measeen kehittämiseen. Jos tulosta ei kuitenkaan syntyisi viikossa, 
Leonardo menettäisi päänsä.

– Olisiko mitenkään mahdollista, että saisin maanmieheni Fede‐
ricon avustajakseni? Leonardo kysyi. – Tarvitsen tulkin, sillä en puhu 
osmaania enkä siten kykene antamaan ohjeita avustajilleni.

Sulttaani suostui tähän ja niin jouduin osalliseksi Leonardon ih‐
measeen kehittämiseen.

2.

– Oletko nero vai hullu? kysyin Leonardolta, kun meidät oli viety 
työpajaan. – Saat olla nero, jos aiot todellakin aiot kehittää viikossa 
aseen, jolla Otranto saadaan vallattua. Olet hullu, jos luulet selviävä‐
si tästä elossa mikäli sulttaani ei ole tyytyväinen työsi tuloksiin. Si‐
nun päästäsi en liiemmin välitä, mutta sulttaani saattaa vihastuksis‐
saan teloituttaa minutkin.

– Älä huoli, rupean työhön heti kun olen hieman levännyt.
Leonardo kulutti seuraavat kolme päivää istuskelemalla pöydän 

ääressä ja piirtelemällä alastomia ihmishahmoja. En käsittänyt, miten 
piirustukset liittyivät aseen kehittelyyn, mutta jos hän oli piirrellyt 
moisia kuvia ennenkin, en ihmetellyt, miksi yövirkailijat olivat kiin‐
nostuneet hänen touhuistaan. Ehkä Leonardo oli käyttänyt mallei‐
naan siihen kiusalliseen oikeusjuttuun haastettuja nuorukaisia? Vii‐
mein neljännen päivän aamuna Leonardo ryhtyi toimeen ja jakoi 
määräyksiä vimmaisella kiireellä. Työpajassa aherrettiin päivät ja yöt 
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ilman lepoa takoen rautaa Leonardon määräämiin muotoihin. Ih‐
mease alkoi muistuttaa haarniskaa, mutta se oli liian iso suurimmal‐

lekin miehelle ja täynnä ihmeellisiä rattaita sekä jousia.
Sitten tuli aika esitellä Leonardon ihmeasetta sulttaanille. Sain 

Leonardolta ohjeet näytöstä varten, mutta käsittänyt lainkaan mitä 
hän aikoi tehdä. Seurasin kuitenkin hänen ohjeitaan ja valmistelin 
näytöksen. Mehmed ja hänen janitsaarinsa sekä lauma hoviherroja 
ohjattiin suuren hiekkakentän luokse. Kentän toisessa päässä seisoi 
Leonardon rakentama omituinen haarniska ja toisessa päässä oli tyk‐
kejä. Leonardo teki jotain haarniskan luona ja saapui sitten luoksem‐
me. Leonardo heilautti kättään ja tykkimiehet avasivat tulen. Tykin‐
kuulat jysähtelivät haarniskan kylkeen, mutta se pysyi pystyssä. Sult‐
taani ei näyttänyt tyytyväiseltä eikä Leonardon ihmease tehnyt 
muihinkaan vaikutusta.

Odottamatta haarniska kohotti jalkansa ja lähti kulkemaan koh‐
ti tykkejä. Leonardo olikin rakentanut jonkinlaisen rautamiehen, jo‐
ka kulki jousien voimalla. Rautamies käveli tykkien luokse välittä‐
mättä niiden tulituksesta. Päästyään tykkien luokse se alkoi heitellä 
niitä ilmaan ja tykkimiehet pakenivat kauhuissaan. Rautamies väänsi 
vielä yhden tykeistä solmuun ennen kuin pysähtyi. Sulttaani oli ihas‐
tuksissaan ja vaati Leonardoa rakentamaan sata rautamiestä lisää. 
Leonardo näytti kuitenkin pahantuuliselta.

– Ei käy! Leonardo huusi. – Tämä oli pelkkää ajanhukkaa! Tuo 
rautamies on pelkkä irvikuva, hyödytöntä romua. Olen pahoillani, 
mutta jos teidän ylhäisyytenne antaa minulle uuden mahdollisuu‐
den, rakennan paremman aseen.

Hämmentynyt sulttaani suostui antamaan Leonardolle toisen‐
kin viikon aikaa. Rautamies olisi ollut erinomainen ase, mutta toi‐
saalta sulttaania kiinnosti tietää miten Leonardo aikoi ylittää saavu‐
tuksensa. Päästyämme takaisin työpajalle Leonardo hajotti rautamie‐
hen osiin ja hakkasi suurella vasaralla kaikki jouset ja rattaat lyttyyn.
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– Mitä ihmettä sinä oikein aiot? utelin Leonardolta. – Sulttaani 
olisi hukuttanut sinut kultaan, miksi et antanut hänelle rautamiestä?

– Etkö nähnyt, että sen mittasuhteet olivat väärät? Kädet olivat 
liian pitkät suhteessa muuhun vartaloon. Kunpa saisin joskus piirret‐
tyä oikeanlaisen kuvan ihmisruumin mittasuhteista.

Ei liene vaikeaa arvata, että Napolin kuningas Ferdinand oli yksi 
asiakkaistani. Kirjoitin hänelle selostuksen Leonardon rautamiehestä 
sekä sulttaanin aikomuksesta vallata Otranto. Tapani mukaan suu‐
rentelin asioita ja kerroin Leonardon rakentaneen sata viisimetristä 
rautajanitsaaria, joita ei saanut pysäytettyä suurimmallakaan tykillä. 
Lopetin selostukseni kertomalla, että Leonardo kehitti nyt jotain vie‐
lä kauheampaa asetta.

Raudan takomisen sijaan Leonardo keskittyi nyt sekoittamaan 
erilaisia jauheita ja liuoksia. Öisin hän sulkeutui työpajaan, josta kuu‐
lui sihinää ja pamahduksia. Arvelin Leonardon kehittävän jotain 
uutta räjähdettä. Hän rakensi samaan aikaan omituista laitetta, joka 
ei tällä kertaa ollut haarniska. Siinä oli kaikenlaisia pyöriviä osia ja le‐
vyjä enkä ymmärtänyt laitteen käyttötarkoitusta ennen kuin tuli toi‐
sen näytöksen vuoro. 

Toinen näytös pidettiin kreikkalaisten hylkäämän vanhan lin‐
noituksen luona Anatolian puolella. Olimme kokoontuneet vuoren‐
rinteelle ja Leonardo ahersi omituisen laitteensa kanssa. Laitteessa oli 
pieni kuppi, johon hän laittoi varovasti kourallisen tummaa jauhetta. 
Jauheen päälle hän kaatoi pari pisaraa punaista nestettä, jolloin jauhe 
alkoi savuta. Leonardo väänsi vipua ja hänen laitteensa osat alkoivat 
pyöriä. Kaikkien hämmästykseksi laite nousi lentoon ja lähti kiitä‐
mään vuorenrinteeltä kohti tyhjää linnoitusta. Laite lensi savuvana 
perässään linnoituksen päälle ja laskeutui sitten sen sisäpihalle. Sitten 
ei vähään aikaan tapahtunut mitään muuta kuin että linnoituksesta 
kohosi ohut savuvana.
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– Onko tarkoitus kenties tukehduttaa puolustajat hengiltä? 
sulttaani uteli. – Siinä tapauksessa ehdottaisin, että lisäät savua.

Leonardo punehtui kiukusta. Ennen kuin hän ehti sanoa mi‐
tään, mikä olisi maksanut hänen päänsä, kuului hirvittävä jyrähdys ja 
linnoitus katosi valtavaan tulipalloon, joka syöksi taivaalle mustaa sa‐
vua. Tulen ja savun kaikottua huomasimme koko linnoituksen ka‐
donneen. Sulttaani oli sekä innoissaan että kauhuissaan. Otranton 
muurit eivät kestäisi uuden räjähteen voimaa, mutta sen tuhovoima 
oli hirvittävä. Tynnyrillinen riittäisi tuhoamaan koko Konstantino‐
polin. Leonardo ei ollut tähänkään aseeseen tyytyväinen.

– Jauheen olisi pitänyt räjähtää heti kun lentolaite laskeutui, 
Leonardo puhisi. – Minun pitää vielä kokeilla eri sekoitussuhteita. 
Jos muutan salpietarin määrää, niin saan jauheen varmaankin räjäh‐
tämään nopeammin ja kiivaammin.

Ajatus siitä, että Leonardo leikkisi räjähteillä työpajassaan kes‐
kellä Konstantinopolia oli erittäin epämiellyttävä. Sulttaanikin näyt‐
ti empivältä.

– Ehkä olen ollut hieman liian epätarkka ohjeissani, sulttaani sa‐
noi. – Haluan valloittaa Otranton, en tuhota sitä. Unohda räjähteet 
ja kehitä jokin toinen ase. Annan sinulle jälleen viikon aikaa.

Kirjoitin tästäkin aseesta selostuksen Napolin kuninkaalle. Pienen 
lentolaitteen sijaan kerroin Leonardon rakentaneen lentävän laivan, 
johon mahtui tuhat janitsaaria. Laivasta pudotetulla pommilla oli rä‐
jäytetty kokonainen saari Marmaranmerestä. Räjähdys oli ollut niin 
voimakas, että Nikaiassa asti satoi kiviä. Tämänkin selostuksen lope‐
tin kertomalla, että Leonardo kehitti vieläkin pelottavampaa asetta.

Tällä kertaa Leonardo hankki työpajaansa suuret määrät lasia ja 
kristallia sekä peilejä. Hän hioi erilaisia prismoja ja linssejä, joita aset‐
teli suureen, monimutkaiseen puiseen telineeseen yhdessä peilien 
kanssa. Leonardo sääti peilien, prismojen ja linssien asentoja monta 
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päivää, kunnes oli tyytyväinen tulokseen. Minulla ei ollut mitään kä‐
sitystä, mitä Leonardo oli rakentanut.

Kolmas näytös pidettiin hylätyllä kivilouhoksella. Sulttaani vai‐
kutti epäilevältä ja vilkuili Leonardon rakennelmaa yrmeänä. Mel‐
kein tunsin jo pyövelin kirveen kaulallani. Kun Leonardo oli saanut 
rakennelmansa säädettyä, hän sytytti kynttilän ja laittoi sen prismo‐
jen, linssien ja peilien keskelle. Laite alkoi loistaa omituista valoa ja 
yhtäkkiä siitä sinkosi kaikissa sateenkaaren väreissä kimalteleva valo‐
patsas, joka osui kivilouhoksen seinämään.

– Onko tarkoitus kenties häikäistä puolustajat? sulttaani kysyi.  
Ennen kuin Leonardo ehti vastata mitään, yksi hoviherroista 

henkäisi hämmästyneenä. Kivilouhoksen seinä oli alkanut sulaa ja 
pian hehkuvan kuumaa kiveä valui louhoksen pohjalle. Leonardon 
laite vahvisti kynttilän valon ja lämmön niin, että sillä pystyisi sulat‐
tamaan Otranton kivimuurit hetkessä. Sulttaani näytti tyytyväiseltä 
ja olin iloinen siitä, että saisin säilyttää pääni. Yllättäen Leonardo 
tarttui suureen moukariin ja hakkasi laitteensa pirstaleiksi. Sen tehty‐
ään hän polvistui sulttaanin eteen.

– Olen epäonnistunut surkeasti, Leonardo vaikeroi. – Mitä hyö‐
tyä on kaupungista, jonka muurit ovat sulaneet pois? Eihän sellaista 
kaupunkia pysty puolustamaan valtauksen jälkeen. Käskekää janit‐
saarinne iskeä pääni irti saman tien!

Leonardon kehittämät aseet olivat tehneet sulttaaniin vaikutuk‐
sen eikä hänellä ollut aikomustakaan teloituttaa tuota omalaatuista 
keksijää. Sulttaani antoi Leonardolle vielä yhden viikon aikaa keksiä 
ase, jolla Otranto saataisiin vallattua tuottamatta sille suurta tuhoa. 
Mikäli se ei onnistuisi, sulttaani tyytyisi rautajanitsaariin, uuteen rä‐
jähteeseen ja kiveä sulattavaan laitteeseen. Leonardo pyyhki silmä‐
kulmiaan ja ylisti sulttaanin armollisuutta.

* * *
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Leonardon viimeisimmästäkin keksinnöstä lähti selostus Napolin 
kuninkaalle. Tapani mukaan väritin hieman selostustani ja kerroin 

koneesta, joilla saattoi höyrystää kokonaisen vuoren silmänräpäyk‐
sessä. Kehotin kuningasta varoittamaan Otranton käskynhaltijaa sii‐
tä, että Leonardo oli kehittämässä vieläkin hirveämpää asetta, jolla 
kaupunki oli tarkoitus vallata. Lupasin kirjoittaa heti kun saisin sel‐
ville, millaista asetta Leonardo tällä kertaa kehitti.  

Harmikseni Leonardo karkotti kaikki työpajastaan eikä päästä‐
nyt edes minua sisälle. Mietiskelin koko viikon millaista laitetta Leo‐
nardo tällä kertaa kehitti. Viimein Leonardo astui ulos ja sanoi, että 
ase oli valmis. Yritin udella, mitä hän oli keksinyt, mutta Leonardo ei 
suostunut kertomaan. Tällä kertaa hän ei halunnut järjestää näytös‐
tä, joten menimme sulttaanin luokse. Kun sulttaani tiedusteli uudes‐
ta aseesta, Leonardo otti esiin pienen puisen rasian.

– Tässä laatikossa on äärimmäinen ase, jolla Otranto saadaan 
vallattua, Leonardo sanoi. – En voi järjestää näytöstä, sillä ase toimii 
vain kerran enkä voi selittää tarkemmin, miten se toimii. Vihollisella 
on silmiä ja korvia kaikkialla ja jos tieto aseen toimintatavasta kantau‐
tuu Otranton puolustajille, en voi taata sen toimivuutta.

Kun Leonardo puhui vihollisen silmistä ja korvista, yritin olla 
mahdollisimman huomaamaton. Onnekseni Leonardo ei vilkaissut‐
kaan minuun ja ajattelin helpottuneena, ettei kukaan tiennyt minun 
vakoilustani.

– Teidän ylhäisyytenne on vain luotettava minuun, Leonardo 
jatkoi. – Vien aseen itse Otranton muurin luokse. Jos se ei toimi, 
voitte katkaista kaulani, mikäli Otranton puolustajat eivät sitä ennen 
surmaa minua.

Päätös ei ollut sulttaanille helppo. Yhtäältä hän oli vaikuttunut 
Leonardon aikaisemmista esityksistä, toisaalta häntä epäilytti johdat‐
taa armeijansa Otranton muureille ilman varmuutta Leonardon 
uusimman aseen toimivuudesta. Leonardo oli italialainen, joten sult‐
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taani pohti, voisiko kyseessä peräti olla italialaisten virittämä moni‐
mutkainen ansa. Lopulta hän päätti uskoa Leonardoon ja määräsi ar‐

meijansa valmistelemaan lähtöä kohti Otrantoa. Sulttaanin käskystä 
minun tuli seurata mukana ja toimia tulkkina, kuten tähänkin asti.

Yritin lähtövalmistelujen ajan udella Leonardolta, miten hänen 
aseensa toimi, mutta hän vain pudisteli päätään ja hymyili arvoituk‐
sellisesti.

– Joudut odottamaan Otrantoon asti, kuten kaikki muutkin, 
Leonardo sanoi.

Ajattelin varastaa rasian ja tutkia sen sisällön, mutta Leonardo 
kuljetti sitä kaiken aikaa mukanaan. Öisin Leonardo lukkiutui työ‐
pajaansa, joten en voinut tutkia rasiaa edes hänen nukkuessaan. En‐
nen lähtöäni kirjoitin vielä Napolin kuninkaalle ja varoitin häntä uh‐
kaavasta tuhosta. Koska en tiennyt rasian sisältöä, vertasin sitä Pan‐
doran lippaaseen, josta kaikki maailman vitsaukset pääsivät irralleen. 
Jos Leonardon rasia avattaisiin, Otrantoa ja luultavasti koko Italiaa 
kohtaisi ylimaallinen katastro��.

3.

Lähdimme Konstantinopolista kohti Otrantoa kahdensadan laivan 
saattueessa ja purjehdimme Balkanin niemimaan ympäri. Leonardo 
pysytteli kannen alla koko matkan ajan vedoten merisairauteen, joten 
hänen rasiansa salaisuus pysyi piilossa loppuun asti. Kun olimme 
rantautuneet ja sulttaanin sotajoukot olivat maissa, minut lähetettiin 
muutaman janitsaarin kanssa noutamaan Leonardo laivasta. Leonar‐
do nukkui hytissään ja sain kolkuttaa oveen kauan aikaa ennen kuin 
hän astui ulos haukotellen. Leonardo näytti yllättävän hyvinvoivalta 
kärsittyään päiväkausia merisairaudesta. Janitsaarit veivät meidät 
sulttaanin luokse välittämättä Leonardon valituksesta, että hän ei ol‐
lut vielä edes syönyt aamiaista.
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– Nyt saat näyttää, onko aseestasi mihinkään, sulttaani sanoi. – 
Jos epäonnistut, saat kärsiä kiduttajieni käsissä kauan aikaa ennen 

kuin armahdan sinua kuolemalla.
– Hoidan tämän asian pikimmiten, Leonardo vastasi. – Sen jäl‐

keen haluan tukevan aamiaisen, minulla on sudennälkä.
Leonardo lähti reippaasti astelemaan kohti Otranton muureja. 

Päästyään porttien luokse hän otti taskustaan puisen rasiansa ja ko‐
hotti sen ilmaan.

– Minä olen Leonardo da Vinci! Mikäli te ette antaudu, minä 
avaan tämän rasian!

Muurien harjalla näkyi kiihkeää liikettä ja kaupungista kuului 
hätääntyneitä ääniä. Hetken päästä portit avautuivat. Odotin puo‐
lustajien tekevän epätoivoisen rynnäkön, mutta he heiluttivatkin val‐
keaa lippua ja huusivat antautuvansa. Leonardo laittoi rasian tyynes‐
ti takkinsa taskuun ja lähti kävelemään takaisin ottomaanien leiriin 
samalla kun sulttaanin armeija marssi Otrantoon. Kaupunki oli ku‐
kistettu ilman verenvuodatusta.

– Saisinkohan nyt viimeinkin aamiaista? Leonardo kysyi palat‐
tuaan luoksemme.

Sulttaani määräsi kokkinsa valmistamaan Leonardolle ruokaa ja 
lähti itse janitsaariensa kanssa valvomaan Otranton valtaamista. Leo‐
nardo kutsui minut mukaansa syömään. Seurasin häntä, koska en 
tiennyt mitä muutakaan olisin tehnyt. Alkoi olla jo keskipäivä, joten 
menimme rannalle pystytettyyn telttaan suojaan auringon paahteel‐
ta. Telttaan oli tuotu pöytä ja kaksi tuolia. Leonardo ripusti takkinsa 
tuolin selkänojalle ja istahti pöydän ääreen. Kokit ryhtyivät kanta‐
maan meille ruokaa ja saimme jopa kahvia, jota pidetään Konstanti‐
nopolissa muodikkaana ylellisyytenä. Kahvi on mustaa ja höyryävän 
kuumaa juomaa, joka piristää juojaansa. Meille tuotiin myös kahvin‐
keittoon tarkoitettu pieni kuparinen astia ja öljylamppu, jonka liekil‐
lä voisimme kuumentaa juomamme.
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Leonardo söi hyvällä ruokahalulla, mutta minulla ei ollut juuri‐
kaan nälkä. En vieläkään tiennyt, mikä Leonardon ihmease oikein oli 

ja mieltäni kalvoi pelko siitä, että sulttaani voisi sen avulla valloittaa 
koko Italian, mukaan lukien rakkaan kotikaupunkini Genovan. Ah‐
mittuaan tarpeeksi kolmen miehen edestä ja juotuaan monta kupil‐
lista kahvia Leonardo nousi ylös ja sanoi käväisevänsä tarpeillaan. 
Hänen mentyään kohotin katseeni kahvistani ja huomasin Leonar‐
don jättäneen takkinsa telttaan. Takin, jonka taskussa oli mystinen 
rasia. Sydämeni jyskytti kun nousin ylös ja kiirehdin takin luokse. 
Kaivoin rasian takin taskusta vapisevin käsin. Uskaltaisinko avata 
sen? Rohkaisin mieleni. Avasin rasian ja katsoin sen sisään.

– Mitä luulit löytäväsi rasiasta? Leonardo kysyi takaani.
Käännähdin ympäri ja tuijotin Leonardoa hurjistuneena.
– Tyhjä! Tämä rasia on tyhjä! Sinä huijasit sulttaania, sinulla ei 

koskaan ollutkaan mitään asetta.
– Olet väärässä. Käytin kaikkein pelottavinta asetta: mielikuvi‐

tusta.
Leonardo istahti alas ja kaatoi itselleen lisää kahvia.
– Tiesin, että olit Napolin kuninkaan vakooja, Leonardo jatkoi. 

– Älä näytä noin tyrmistyneeltä, ystävä hyvä! Alessandro kertoi toi‐
menkuvastasi juotuaan liikaa viiniä. Kyselin vähän lisää muilta italia‐
laisilta ja pian selvisi, että kävit kauppaa kaikkien kanssa. Rautajanit‐
saari, lentävä räjähde ja kiveä sulattava laite olivat vain osa juontani. 
Toivoin sinun kertovan niistä Napolin kuninkaalle, joka tietenkin 
varoittaisi Otranton varuskunnan komentajaa. 

– En ymmärrä. Miksi halusit heidän tietävän uusista aseista?
– Istuttaakseni heihin pelon siemenen. Kun sitten kerroit mysti‐

sestä rasiastani, jossa oli tuntematon uusi ase, he joutuivat arvatenkin 
kauhun valtaan. En olisi koskaan pystynyt rakentamaan mitään niin 
pelottavaa kuin mitä he itse keksivät omassa mielessään. Otranton 
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komentaja pelkäsi olematonta asettani niin paljon, että antautui heti 
kun uhkasin käyttää sitä.

Istuin tuolilleni, sillä minua heikotti. Olin ollut pelkkä pelinap‐
pula, jota Leonardo oli liikuttanut mielensä mukaan.

– Huijasit samalla sulttaaniakin, sanoin. – Hän luultavasti suut‐
tuu kuullessaan, että sinulla ei olekaan mitään uutta ihmeasetta.

– Enpä usko, hänhän sai Otranton haltuunsa kuten lupasin. Si‐
nulla on enemmän syytä olla huolissasi. Jos sulttaani haluaa tietää to‐

tuuden aseestani, sinun osallisuutesi paljastuu. Hän tuskin kohtelee 
vakoojaa kovin lempeästi.

Kauhistuin niin, että olin vähällä antaa ylen vähäisen aamiaiseni. 
Ranta kuhisi sulttaanin sotajoukkoja, joten en pääsisi kovin pitkälle 
jos yrittäisin paeta. Vaikka pääsisinkin jollain lailla pakoon Otrantos‐
ta, janitsaarit saisivat minut varmasti kiinni. Minne edes menisin il‐
man rahaa vieraalla seudulla? Vilkaisin pöydällä olevaa veistä, mutta 
Leonardon kimppuun käyminen vain pahentaisi tilannettani. Ehkä 
olisi paras, jos viiltäisin oman kurkkuni auki. Leonardo nousi ylös ja 
venytteli.

– Taidan mennä ruokalevolle, Leonardo sanoi. – Sulttaani on 
luultavasti kiireinen iltaan asti, yritä keksiä jotain siihen mennessä.

Leonardo otti takkinsa ja lähti jättäen minut yksin synkkiin miettei‐
siini. Vilkuilin ympärilleni etsien jotain pakokeinoa. Silloin näin 
rasian olevan yhä pöydällä. Oliko Leonardo unohtanut sen vahin‐
gossa vai tarkoituksella? Jos rasia katoaisi, vain minä ja Leonardo tie‐
täisimme sen todellisen sisällön. Miten pääsisin siitä lopullisesti 
eroon? Silloin huomasin pöydällä kahvinkeittoon tarkoitetun öljy‐
lampun. Kaadoin öljyn pöydälle, sytytin sen tuleen ja kävelin rauhal‐
lisesti ulos. Olin jo puolimatkassa rannalle, kun joku huomasi teltan 
olevan tulessa. Silloin oli jo liian myöhäistä tehdä mitään.
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Teltta tuhoutui tulipalossa, jonka syyksi laitettiin viallinen öljy‐
lamppu. Sulttaanin harmiksi myös Leonardon ihmease tuhoutui sa‐

malla. Leonardo valitteli, ettei voisi rakentaa asetta uudelleen, koska 
siihen tarvittaisiin aurimantiaa, jota saa vain kaukaisesta Kiinasta. 
Leonardo oli onnistunut ostamaan pienen hippusen kyseistä ainetta 
Kiinassa käyneeltä kauppamieheltä, mutta sitä tuskin saataisiin lisää. 
Kiinan keisari oli nimittäin kieltänyt aurimantian viemisen pois Kii‐
nasta kuolemanrangaistuksen uhalla. Kyseinen kauppias tuskin ot‐
taisi uudelleen samaa riskiä vaikka hänelle tarjottaisiin kuinka paljon 
kultaa.

Koska Otranto oli nyt joka tapauksessa vallattu, Leonardo odot‐
ti saavansa sovitun palkkion, minkä jälkeen hän palaisi kotiinsa Fi‐
renzeen. Sulttaani ei kuitenkaan ollut halukas päästämään Leonar‐
doa lähtemään, hän halusi Leonardon kehittävän uusia aseita. Leo‐
nardo raivostui ja vaati sulttaania pitämään osansa sopimuksesta. 
Sulttaani ei välittänyt Leonardon vastalauseista ja määräsi janitsaa‐
rinsa kuljettamaan meidät takaisin Konstantinopoliin. Sieltä minut 
ja Leonardo vietäisiin pienelle saarelle keskelle Marmaranmerta. Leo‐
nardo saisi keskittyä saarella uusien aseiden kehittämiseen ja janitsaa‐
rit pitäisivät huolen siitä, ettemme pääsisi pakoon. 

Leonardo murjotti koko purjehduksen takaisin ottomaanien 
valtakuntaan. Hän jatkoi murjottamista vielä saarellakin ja kieltäytyi 
rakentamasta mitään. Viimein eräs janitsaari kertoi, että sulttaani oli 
menettänyt malttinsa. Jos Leonardo ei rakentaisi jotain viikossa, mei‐
dät molemmat mestattaisiin. Leonardo tyytyi osaansa ja ryhtyi ra‐
kentamaan jonkinlaista uutta laitetta kertomatta sen tarkemmin, mi‐
tä puuhasi. Eräänä yönä heräsin siihen, että Leonardo ravisteli minua 
hereille. 

– Seuraa minua, Leonardo kuiskasi.
Leonardo johdatti minut pihalle, jossa hänen uusi laitteensa sei‐

soi täyden kuun valossa. Janitsaareja ei näkynyt vahdissa. Keskellä 
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Marmaranmerta olevalta saarelta ei pystynyt uimaan pois eikä siellä 
ollut veneitä. Konstantinopolista kävi laiva kerran viikossa tuomassa 

meille ruokaa ja juomaa. Tämän vuoksi janitsaarit viettivät aikaansa 
lähinnä juomalla viiniä ja pelaamalla noppapeliä, välittämättä mei‐
dän tekemisistämme. 

Leonardo laittoi minut istumaan laitteeseen ja istui itse laitteen 
toiseen päähän. Leonardo käski minun polkea edessäni olevia polki‐
mia samalla kun hän polki toisia polkimia. Laite levitti siivenkaltaiset 
ulokkeet, jotka alkoivat pyöriä. Hämmästyksekseni laite nousi il‐
maan. Kohosimme korkealle saaren yläpuolelle. Leonardo ohjasi len‐
tävän laitteensa kohti länttä ja saari jäi taaksemme.

– Mihin olemme menossa? kysyin Leonardolta.
– Firenzeen.
– Emme kai me sinne asti jaksa polkea?
– Ennemmin tai myöhemmin kohtaamme italialaisen kauppa‐

laivan ja pyydämme päästä sen kyydissä Italiaan. Minulla on Lorenzo 
de Medicin suojeluskirje, jossa hän takaa palkkion sille, joka auttaa 
minua hädässä.  

– Entä minä? Mitä minä Firenzessä teen?
– Voithan aina palata Genovaan. Konstantinopoliin sinulla ei 

ole enää menemistä, jos haluat säilyttää pääsi. Jos haluat jäädä Fi‐
renzeen, niin Medicit löytävät varmaankin käyttöä miehelle, joka 
osaa ottomaanien kieltä. Sotavankeja pitää kuulustella, ottomaanien 
diplomaattien kanssa täytyy keskustella ja aina silloin tällöin löytyy 
jokin ottomaanien kirje tai asiakirja, jonka kääntämisestä joku on val‐
mis maksamaan.

Jatkoimme polkemista ja kiisimme öisen taivaan halki kohti kau‐
kaista Firenzeä.
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Shimo  Suntila

Amirin  torni

Ilmestynyt alunperin Kultakuoriainen-lehden numerossa #4, 2012

”Tässähän on vain puolet sovitusta!” Caldier roikotti pussukkaa 
kuin kuollutta rottaa ja helisytteli sitä kokeeksi.

Suurvisiiri väänteli käsiään. ”Ymmärrättehän, että toimititte pat‐
saan päivän myöhässä. Hänen kunnianarvoisuutensa Ilivuan amir 
Shindima vaatii ehdotonta säntillisyyttä.”

”Kuulin määräajasta vasta toimituksen tehtyäni.” 
Caldier sylkäisi visiirin jalkoihin. Tämä hymyili omahyväisesti ja 

risti kätensä rinnalleen. ”Teinä en suututtaisi hänen kunnianarvoi‐
suuttaan.”

Katse vakaana Caldier astahti lähemmäs ja katsoi visiiriä silmiin. 
Hänen täytyi katsoa hieman ylöspäin, vaikkei visiiri pitkä mies ollut‐
kaan. Hän laski ääntään liki kuiskaukseksi. ”Tietääkö amir kenen 
kanssa on tekemisissä?”

Hymy ei kaikonnut visiirin kasvoilta. ”En katsonut tarpeellisek‐
si vaivata hänen kunnianarvoisuuttaan mitättömillä seikoilla, kuten 
nimellänne.”

Yhdellä nopealla liikkeellä Caldier liu’utti tikarin vyöltään ja 
upotti sen sitten kahvaa myöten visiirin vatsaan. Hymy miehen huu‐
lilla säilyi vielä hetken ennen kuin ilme muuttui hämmästykseksi, sit‐
ten kauhuksi. Hänen suunsa avautui hätäiseen huutoon, kun veitsi 
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kääntyi rajusti Caldierin otteessa. Avunhuudon sijaan suusta purkau‐
tui vain pärskähdys verta.

”Sitten hänen kunnianarvoisuutensa ei keksi syyttää minua, kun 
sinun rotansyömä raatosi löytyy.” Hän kiskaisi tikarinsa ulos. Visiiri 
kietoi kätensä verta pulppuavan keskivartalonsa ympärille ja kaatui 
eteenpäin. Caldier astahti sivuun ja visiirin pää rusahti ahtaan kujan 
vastapäiseen seinään.

Caldier pyyhkäisi veren käsistään ja tikaristaan kuolleen suurvi‐

siirin vaatteen selkään. Vikkelästi hän tunnusteli vaatetuksen joka 
kohdan. Lisää kultaa ei löytynyt. Caldier sylkäisi ruumiin päälle, il‐
meisesti hänen oli toistaiseksi tyytyminen puoleen luvatusta palk‐
kiosta. Tikari ja kultapussi vyöllään hän lähti kiipeämään rakennuk‐
sen seinää.

Hän eteni katolle lähes juoksuvauhtia löytäen vaivatta pienet 
kolot ja ulkonemat. Pohjoisessa kivisten talojen meri katkesi kaupun‐
kia ympäröivään muuriin, idässä amirin palatsin torni nousi kor‐
keuksiin. Kukaan ei näyttänyt huomanneen häntä. Hän veti syvään 
henkeä, antoi laskevan auringon punaaman maiseman valua yllensä. 
Katot olivat hänen maailmansa ja hän sen herra. Pian hän jatkoi mat‐
kaansa ja loikki talolta toiselle kapeiden katujen yli.

Erään hämyisen kujan kohdalla hän hypähti katolta alas, tarrasi 
kesken pudotuksen kiinni seinästä työntyvään parruun, heilautti it‐
sensä voltilla toiselle parrulle ja livahti kapeasta ikkunasta sisään. Vain 
lapsi tai hyvin laiha aikuinen mahtui siitä läpi. Jo ennen lattiakoske‐
tusta Caldier tiesi asioiden olevan vinossa. Huoneessa oli pimeää, 
mutta hienoinen ilmavirta kavalsi ulko-oven olevan raollaan. Joku is‐
tui tuolilla pimeydessä pöydän vieressä.

Salaperäinen vieras raapaisi tulitikun seinää vasten ja sytytti 
kynttilän. Caldier tuijotti lähes kaksimetristä naista, jolla oli harteil‐
laan viitta ja tuolin vieressä iso lyömämiekka. Viitan alta näkyi lanne‐
vaate ja rinnat peittävä kaistale nahkaa ja kangasta. Ei lainkaan pans‐
saria. Nainen hymyili eikä sanonut mitään.
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”Kuka santapirujen nimessä sinä olet, ja mitä ovelleni on tapah‐
tunut?” Caldier huudahti ja osoitti murtunutta pönkkää, joka vielä 

aamulla oli sulkenut oven. Kadun ja huoneen välissä oli kolme teljet‐
tyä ovea, joista yhdenkin olisi pitänyt pystyä pidättelemään koko‐
naista vartijoiden armeijaa.

”Nimeni on Rana.” Puheenparsi paljasti sen, mistä vaatetus oli 
jo vahvasti vihjaillut. Nainen oli heimolainen, villi-ihminen. Caldieria 
väristytti. Häntä kammotti kaikki, mikä oli kaupungin ulkopuolella.

”Jos vesiostoksille olet tullut, olet väärän miehen puheilla.” Ti‐
kari kourassa Caldier katseli barbaarinaista, joka istui tuolissa kuin 
omistaisi paikan. ”Ja jos poistut nyt, on pieni mahdollisuus ettet saa 
veistä selkääsi kun teet niin.”

”Pane teräsi pois, pikkumies. Jos tahtoisin sinut hengiltä, olisit 
osunut lattiaan valmiiksi kahtia leikattuna. Minä haluan palkata si‐
nut.”

”Minä en työskentele villi-ihmisille!” Caldier huusi. Ääni kuulsi 
raivoa enemmän kuin hänen oli ollut tarkoitus antaa ilmi.

”Et tiedä, mitä tarjoan palkaksi.” Naisen ääni pysyi koko ajan it‐
sevarman vakaana, mikä sekin oli omiaan lisäämään Caldierin ärty‐
mystä. Mutta sanojen sisältö painoi niiden sävyäkin enemmän.

”Mitä sitten?” Tikari palasi vyölle yhtä huomaamattomasti kuin 
oli ilmestynyt käteenkin.

”Vesileilin.” Nyt nainen taas hymyili.
Tarjous oli järjetön. Tavallinen vesi oli toki arvokasta heimolaisil‐

le, mutta kaupunkilaisille yhtä jokapäiväistä kuin pöly varpaissa. Jos 
kyseessä taas oli taikavesi, elämänvesi, palkkion suuruus herätti suu‐
ria kysymyksiä työn luonteesta. Harvinaisten ja oikukkaiden jokien 
elähdyttävän veden vuoksi olivat kaupungit ajautuneet jopa verisiin 
sotiin keskenään.

”Onko sinulla leili mukanasi?” Caldier kysyi. Rana nauroi. Se oli 
vapaiden heimojen välitöntä iloa, joka kumpusi heidän koko elämän‐
tavastaan. Sekin ärsytti Caldieria. ”Se olisi minulta tyhmästi tehty.”
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”Niin olisi”, Caldier myönsi. ”Mitä sinä tahdot?”
”Meiltä on ryöstetty jotakin. Saalis on tässä kaupungissa. Minä 

haluan tietää, kelle se myytiin.” Caldier tunsi suurta tyydytystä huo‐
matessaan, miten viheliäiseltä naisesta tuntui myöntää oma avuntar‐
peensa.

”Mitä teiltä sitten ryöstettiin?” Caldier sai vastaukseksi vihaisen, 
sanattoman mulkaisun. ”Täytyyhän minun tietää, mitä etsin”, hän 
perusteli.

”Jos täytyy, et ole niin kyvykäs varas kuin minun annettiin ym‐
märtää.”

Caldierin oli myönnettävä, että se piti paikkansa. Saalista ei tul‐
lut ulkopuolelta joka päivä ja Ilivuassa oli vain muutama välittäjä, jo‐
ka ryhtyisi heimolaisten tavaroihin. ”Voitko edes kertoa, olivatko 
ryöstäjät paikallisia?” hän kysyi ja levitti käsiään. ”Nopeuttaisi etsin‐
tää hieman. Paitsi tietenkin jos sinulla on aikaa tuhlattavaksi. Minul‐
la ei ole mikään kiire.”

Ranan kädet pusertuivat nyrkkiin kuin kuvitellun kurkun ym‐
päri. ”Akkribanilaisia torakoita. Hyökkäsivät puolustuskyvyttömään 
leiriin. Teurastivat puolet.” Caldierin teki mieli arvella ääneen, että 
leiri oli ollut puolustuskyvytön vain siksi, että taistelukuntoiset oli‐
vat itse jossain ryöstöretkellä, mutta katsoi viisaammaksi vaieta. Hän 
vilkaisi oveaan. Sitä ei ollut puskettu sisään heikoilla hartialihaksilla. 
Nainen voisi puristaa hänestä hengen yhdellä kädellä, jos saisi pitä‐
vän otteen ja pätevän syyn.

”Odottele täällä äläkä hortoile kaduilla riitaa haastamassa”, Cal‐
dier sanoi ja nosti jalkansa ikkuna-aukolle. Sitten hän kääntyi vielä 
katsomaan Ranaa. Häntä kiusasi eräs seikka, johon hän tarkemmin 
ajatellen halusi selvyyden heti. ”Miten hait käsiisi juuri minut?”

”Vartija pohjoisportilla mainitsi sinut, kun kyselin pätevää varas‐
ta. Sen jälkeen kalauttelin päitä, kunnes sain selville, missä piilotte‐
let.”
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Caldier murahti ja hyppäsi ikkunalta tarraten parruun. Hän hei‐
lautti itsensä ylöspäin, laskeutui katolle ja oli jo matkalla ennen kuin 

jalat koskettivat kattotiiltä. Ensin piti ottaa selville, minne heimolais‐
ten rojut olivat kulkeutuneet, mutta sen jälkeen olisi syytä käydä tie‐
tyn vartijan kanssa vakava keskustelu siitä, keille kaikille hänen ni‐
mensä oli suotavaa kavaltaa. Ja lopulta hankkia uusi pesäpaikka.

Taivas oli muuttunut tummasta mustaksi jo hyvän aikaa sitten, kun 
Caldier pudottautui takaisin huoneeseensa. Hän tuijotti pöydän ja 
tuolin suuntaan, mutta pimeys on liian läpitunkematon. Oliko bar‐
baari edelleen odottamassa? Käsi laskeutui hänen olkapäälleen ja 
tarttui lujasti.

Ääntäkään päästämättä Caldier nappasi tikarin käteensä ja kään‐
tyi iskemään oikeaksi arvelemaansa suuntaan, mutta voimakas, pu‐
ristava ote tarttui myös hänen ranteeseensa. Hän yritti tempaista it‐
sensä vapaaksi, mutta puristus vain lujeni. Hän ähkäisi ja potkaisi. 
Potku osui johonkin, mutta lopputulos ei ollut toivotunlainen. Cal‐
dierista tuntui kuin hänen kätensä olisi murskaantumassa.

”Oli jo aikakin”, sihahti Rana ja tönäisi Caldieria kauemmas. Tä‐
mä rysähti vasten seinää sellaisella voimalla, että pelkäsi tekevänsä 
reiän kivimuuriin. Nainen tarttui hänen paitaansa yhdellä kädellä ja 
tempaisi hänet taas pystyyn. ”Täällä istuminen tekee minut hulluksi! 
Sano, että sait selville kenelle ne torakat myivät varastamansa tava‐
rat.”

Ote muuttui niin hölläksi, että Caldier sai ravistettua itsensä irti 
ja veti henkeä. Hänen päässään humisi iskun vuoksi. ”Sain selville 
yhtä ja toista, mutta sitä ennen haluan joitakin vastauksia.”

”Vesileili on riittävä palkka”, sanoi barbaari.
”Sepä se. Palkka on liian hyvä.” Nainen ei vastannut mitään. 

”Sain selville, kenelle tavarat myytiin ja että joukossa oli oudoin jalo‐
kivin koristeltu kruunu. Senhän sinä haluat.” Se oli enemmän väite 
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kuin kysymys. Huoneen pimeydessä ilmeitä ei voinut nähdä, mutta 
vastahankaisesti Rana murahti. Se sai riittää vastaukseksi. ”Sellaise‐
naan kruunu ei ole elämänveden arvoinen, joten mikä tekee siitä niin 
arvokkaan?” Caldier jatkoi.

Hiljaisuutta kesti niin pitkään, että Caldier oli jo luovuttaa, mut‐
ta vihdoin Rana huokaisi ja kertoi. ”Se on vallan merkki. Päälliköi‐
den päällikön. Se oli matkalla minun heimoni päällikölle, kun sitä 
kuljettaneen joukon leiriin hyökättiin. Kuuden päivän kuluttua pi‐

detään päälliköiden kokous ja pitopaikkaan on viiden päivän matka.”
Caldier odotti, josko tarina jatkuisi, mutta sanoja seurasi jälleen 

hiljaisuus, kunnes Rana lisäsi: ”Joten minulla on kiire.”
Tilanne oli liian herkullinen. Caldier ei pitänyt heimolaisista yh‐

tään enempää kuin keskiverto kaupunkilainenkaan, luultavasti vä‐
hemmän. Kaupunkeja erottavan erämaan villit hyvin harvoin paljas‐
tivat mitään sisäisistä asioistaan ja tässä hän sai kuulla merkittäviä po‐
liittisia uutisia. Tilaisuutta oli käytettävä hyväksi. ”Ja mitä tapahtuisi, 
jos kruunu ei olisikaan ajoissa perillä?”

Koura yritti taas napata kiinni Caldierista, mutta nyt hän osasi 
varoa ja astahti syrjään. Ranan ääni tihkui myrkkyä kuin kiimainen 
sinikobra, kun hän sanoi: ”Kaaos.”

Se tyydytti Caldierin tiedonjanon tähän hätään. ”Ryöstösaalis 
myytiin kauppiaalle nimeltä Kirorashid. Hän myy mausteita ja pie‐
niä aseita, sekä tietysti varastettua tavaraa. Hän pitää vaatimatonta 
hoviaan amirin palatsin liepeillä sijaitsevassa liikkeessään.”

Ikkunasta tulevassa vähäisessä valossa Caldier näki, miten Rana 
kääntyi lähteäkseen. ”Entä maksu?” hän tiedusteli muina miehinä.

”Minähän sanoin, ettei minulla ole sitä mukana, pikkumies. Saat 
omasi, kun minä olen saanut omani.”

Näin Caldier oli ajatellutkin tilanteen etenevän. ”Siinä tapauk‐
sessa minä tulen mukaan.”

Rana oli jo ovella. ”Ei käy. Minä toimin yksin.”
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”Sinä tarvitset minua.”
”Ja santapirut tarvitsen. Löydän perille omin neuvoin.”
Ansa, syötti, isku. ”Ei ehkä kannata olettaa, ettei tavaroita ole jo 

myyty eteenpäin.”
Minkään niin ison ei pitäisi pystyä liikkumaan niin nopeasti ja 

niin äänettömästi, se oli Caldierin vakaa mielipide. Rana oli yhtäkkiä 
varkaan edessä ja ravisteli tätä kuin tyhjää säkkiä. ”Kerro tai väännän 
niskasi poikki. Sinun piti etsiä tavarat.”

”Minun piti ottaa selville, kelle ne myytiin, kun ryöstäjät hank‐
kiutuivat niistä eroon. Sen minä selvitin ja kerroin sinulle, ja siitä 
palkka on leilillinen elämänvettä.” Caldier roikkui otteessa mahdolli‐
simman rentona ja antoi naisen retuuttaa häntä miten mieli. Neu‐
votteluvaltti oli hänellä. ”Minä tiedän myös, kelle tavarat myytiin 
myöhemmin. Sitä en kerro, mutta voin johdattaa sinut sinne. Palkka 
siitä on päästä mukaan.”

”Miksi?” Ranan ääni kuulosti epäluuloiselta.
”Koska kyseessä on paikka, jossa olen aina halunnut käydä, mut‐

ta olisi silkkaa tyhmyyttä yrittääkään sinne yksin. Nyt minulla on 
mukana apuri, jonka kanssa saalista ei edes tarvitse jakaa. Sinähän ha‐
luat vain kruunusi.” Caldier jätti sanomatta, että jos heidät nähtäi‐
siin, kaikki muistaisivat hurjan, jättiläismäisen barbaarinaisen eivätkä 
suinkaan lyhyttä ja laihaa varasta. ”Lisäksi he pimittivät minulta tä‐
nään puolet sovitusta palkasta. Se ei käy laatuun.”

Rana irrotti otteensa ja murahti. ”Olkoon. Tule mukaan. Mutta 
jos jäät kiinni, olet omillasi. Ja jos tämä on ansa, leikkaan pääsi irti.” 
Hän kääntyi ja lähti huoneesta. Caldier seurasi perästä ja tunsi itsen‐
sä epämääräisellä tavalla likaiseksi kulkiessaan ovesta. Ikkunat olivat 
hänen tyyliään.

Massiivisen tornin korkeus oli pääteltävissä vain niiden tähtien mää‐

rästä, jotka jäivät sen peittoon. Caldier kyyhötti kadun toisella puo‐
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len vähäisemmän palatsin katolla reunaa vasten ja tarkkaili ympäris‐
töään herkeämättä. Hänen vierellään seisoi Rana, joka ei selvästikään 
kokenut tarvetta piilotella. ”On riittävän pimeää”, hän oli sanonut.

Caldier punnitsi kädessään tarttumahakaa, josta lähti vain ohut 
lanka. Lanka keräytyi kiepiksi hänen jalkojensa juuressa. Rana tönäi‐
si häntä olkapäähän. ”Mitä vetkuttelet, pikkumies?”

”On hyvä yö keikkaa ajatellen”, kuiskasi Caldier, ”kuut eivät 
loista. Mutta tornin huippua on hankala nähdä. Jos heitän ohi, haan 

putoamisen ääneen herää koko amirin hovi. Anna minun keskittyä.” 
Hän nousi varovasti seisomaan, piti katseensa suunnattuna tornin 
huippua kohti ja alkoi hitaasti pyörittää hakaa narun päässä. Vähä 
vähältä hän lisäsi kierroksia ja hienoinen humina leijui pitkin kattoa.

Huippu oli korkealla, hyvin korkealla. Eikö hän ollut katsellut 
sitä riittävän usein päiväsaikaan? Kyllä. Hän oli painanut mieleensä 
jokaisen paljain silmin havaittavan yksityiskohdan. Hän oli jopa käy‐
nyt tällä samaisella katolla, vaikka riski olikin ollut suuri. Tämä oli 
korkein piste heittohaan säteellä tornista. Silti hän ei nyt kuuttoma‐
na yönä ollut varma. Hyvän varkaan ainoa tärkeä ominaisuus oli olla 
jäämättä kiinni. Yksikin yliuskalias yritys tarkoitti samaa kuin ome‐
nan vieminen amirin kädestä keskellä toria. Caldier antoi haan hidas‐
tua.

Katsomattakin hän tunsi barbaarinaisen katseen porautuvan 
niskaansa. ”Liian riskialtista”, hän sanoi vaimeasti. 

”Häivy sitten”, Rana sanoi ja tempaisi haan Caldierin kädestä. 
Ennen kuin mies ehti tehdä mitään, Rana pyöräytti hakaa pari kertaa 
päänsä päällä ja sinkautti sen ylös valtavalla voimalla. Ohut lanka pa‐
keni yläilmoihin. Caldier katsoi kauhuissaan sen perään ja kävi sa‐
malla päässään läpi kaikki ne pakoreitit, jotka oli suunnitellut val‐
miiksi aikoja sitten.

Sitten lanka kiristyi. Rana nyki sitä kokeeksi muutaman kerran 
ja tyytyväisenä tulokseen kiepautti loppupään katolla olevan skor‐
pionipatsaan ympäri.
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Caldier oli heti kartalla. ”Minä menen edeltä.” 
Rana mittaili hyvin jyrkässä kulmassa nousevaa langanohutta 

köyttä. ”Minä menen.”
”Tuolla langalla tavataan siivuttaa lihaa markkinoilla. Puree se 

sormiinkin. Minä voin kiivetä ylös paksumman köyden kanssa.”
”Jos sinä pystyt kiipeämään lankaa, pystyn minäkin.”
Hetken aikaa Caldier arvioi sanojaan. Joskus suorapuheisuus oli 

pahasta, joskus taas tarpeen. Hän toivoi, ettei Rana ollut yliherkkä 
koostaan. ”Sinä painat ainakin kaksi kertaa sen minkä minä, ja mi‐
nulla on minun käsilleni mitoitetut vahvikehansikkaat. Minä pääsen 
tuota lankaa pitkin ylös, sinä et, joten väisty.” Sisäänhengityksen jäl‐
keen hän vielä lisäsi: ”Aika valuu hiekkaan.”

Rana ei estänyt häntä, kun hän kiskoi käsineet kämmentensä 
suojaksi ja tarttui kiipeilylankaan. Caldier ei voinut olla varma, oliko 
nainen kenties loukkaantunut vai ainoastaan vaitelias, mutta halusi 
pois katolta pikaisesti yhtä kaikki. Tottunein ottein hän lähti etene‐
mään kohti huippua, paksumpi naru vyötäisilleen sidottuna.

Caldier eteni niin nopeasti kuin suinkin. Vaikka hän pukeutui 
mustaan ja oli noennut ihonsa, ei hän halunnut olla kenen tahansa 
nähtävissä yhtään pidempään kuin tarpeen. Hakanen oli jumittunut 
reunan koristekuvioon. Lopulta hän kyyristeli katolla.

Jostain läheltä kuului puhetta. Caldier singahti liikkeelle ja pai‐
nautui katolle asennettua katapulttia vasten. Samalla kun hän keskit‐
tyi kuuntelemaan, hän irrotti köyden vyötäisiltään ja kietaisi sen ka‐
tapultin runkoon kiinni. Se oli tehtävä joka tapauksessa ja nyt hän 
saattoi liikkua vapaasti.

Katapultin toisella puolen nousi kapea kartio vielä ylemmäs ja 
sen vieressä seisoi kaksi miestä keskustelemassa. Vartijoita. Huonoja 
vartijoita. Caldier arveli, että tämä oli se tapa, jolla vartioston pohja‐
sakka sijoitettiin mahdollisimman kauas pois amirin näkyvistä.
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Jokainen kaupungin varas oli myös kaupungin asukas ja siten 
amirin uskollinen alamainen. Caldier katsoi velvollisuudekseen har‐

ventaa amirin palvelijoiden joukkoa nimenomaan heikommasta 
päästä ja hiipi lähemmäs tikari rennosti kädessä heilahdellen. Hän ei 
voinut tietää kuinka lähellä seuraavat vartijat mahtoivat olla, joten 
kumpikin miehistä piti hoidella ilman meteliä. Caldier astui pois ka‐
tapultin suojasta ja hyppäsi miesten väliin mahtavalla loikalla. Yhdel‐
lä ainoalla liikkeellä hän käännähti viiltäen toisen miehen kurkun au‐
ki ja puolikaaren jälkeen työnsi veitsen toisen vartijan kaulaan juuri 
sen kohdan yläpuolella, jossa solisluut yhtyvät rintalastaan. Avun‐
huuto vaati äänihuulia, kuten Caldierilla oli tapana sanoa. Hän 
pyyhkäisi taas tikarinsa puhtaaksi uhriensa vaatteisiin.

Kahden askeleen päässä miesten takana ammotti musta aukko 
vaaleasta kivestä tehdyssä lattiapinnassa. Caldier kurotti varovasti kä‐
dellään ja tunnusteli. Tikkaat. Ranaa kiinnostaisi vain kruununsa. 
Jos aikoi ehtiä tutkimaan palatsia tarkemmin, etumatkasta ei olisi 
haittaa. Hän lähti kiipeämään alas.

Heti villi-ihmisten saaliin saatuaan Kirorashid oli myynyt tavarat 
eräälle amirin visiireistä, miehelle nimeltä Husaprak. Hänen kans‐
saan Caldierin ei ollut vielä ollut kunnia tehdä kauppaa, ja muuten‐
kin yhden ihmisen löytäminen tästä tornista, tai jopa koko palatsista, 
oli paljon pyydetty. Asiaa vain ei voinut auttaa, jos hän mieli vesilei‐
liä.

Tikkaat vaihtuivat portaisiin, jotka johtivat kerroksesta toiseen 
mutkittelevien käytävien sokkeloon. Caldier liukui varjosta toiseen 
vältellen parhaansa mukaan satunnaisia seiniin ripustettuja lyhtyjä. 
Hänen liikkumisensa oli hiljaista, mutta täysi äänettömyyskään ei au‐
ta, jos osuu väärään paikkaan kertakaikkisen väärään aikaan. Juuri 
kun Caldier painautui ovisyvennykseen kuuntelemaan, joku avasi äk‐
kiarvaamatta oven. Caldier, joka oli nojannut siihen, puolittain kaa‐
tui huoneeseen sisään.
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Samalla kun hän pyrki ottamaan seinästä edes hieman tukea, 
hän näki oven avanneen vanhan miehen, joka vaatetuksestaan päätel‐

len oli kirjuri. Ennen kuin Caldier ehti reagoida, miehen suusta pur‐
kautui yllättynyt mutta kantava parahdus. Riittävän kantava kaiku‐
maan käytävää pitkin. Caldier tarttui lattialla olevaan mattoon ja 
tempaisi. Vanhus lennähti jaloiltaan ja hänen päänsä pamahti kiveen. 
Kirjuri ei ollut ainakaan välittömästi nousemassa ylös.

Caldier hypähti ovelle ja jatkoi eteenpäin, mutta kuuli lähestyviä 
ääniä edestään ja kääntyi ympäri. Vain muutaman harppauksen otet‐
tuaan hän kuuli ääniä toisestakin suunnasta. Kirottua, sillä kohtaa ei 
ollut ovia kummallakaan puolen. Askelten kaiuista Caldier jo tiesi, 
ettei pääsisi edes takaisin siihen huoneeseen, josta oli juuri lähtenyt, 
ainakaan jäämättä kiinni. Ja vielä vähemmän kuin joutua nalkkiin 
käytävään hän halusi jäädä nalkkiin ikkunattomaan huoneeseen.

Kun kaksi paria vartijoita näkivät toisensa, heidän välissään sei‐
soi lyhyt, säälittävän laiha, mustaksi töhritty mies hurjat silmät väläh‐
dellen ja tikari kädessä. Amirin laki oli selvä ja Caldier jo yhtä kuin 
kuollut mies, mutta vähäisen nahkansa hän aikoi myydä ylihintaan. 
Santapirut vieköön barbaarinaisen ja tämän kruunun. Caldier kään‐
tyi kohtaamaan lähemmän parin.

Vartijat lähestyivät erillään toisistaan miekat esillä. Heillä oli niin 
koulutusta kuin kokemustakin, Caldier pani merkille. Yhden voitta‐
minen ei olisi helppoa, kahden jo hyvin hankalaa. Neljän, siihen ei 
auttanut edes hyvä onni. Varas heilautti veistään ja ärähti.

Kapeahko käytävä ei antanut paljon mahdollisuuksia väistellä. 
Caldier laski painoaan alemmas ja etsi virhettä etummaisen miehen 
puolustuksessa. Sellaista ei ollut. Vartija heilautti miekkaansa ja varas 
väisti sen vain vaivoin. Jos hän syöksyisi suoraan miekkaan, hän voisi 
kaivaa vahdilta silmät päästä ennen kuolemaansa.

Aivan kuin sotilas olisi arvannut hänen aikeensa, Caldier mietti, 
kun vahdin ilme vääntyi pelokkaaksi. Varas virnisti ja pyöräytti tika‐
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ria otteessaan. Hänen selkänsä takaa kuului mahtava humahdus ja 
repeävän lihan ääntä. Caldier vilkaisi pikaisesti taakseen ja näki kum‐

mankin selustaa vaanineen vartijan kaatuvan lähes kahtia iskettyinä. 
Heidän takanaan seisoi käytävässä erityisen jättimäiseltä vaikuttava 
nokinen nainen kädessään lyömämiekka, jonka kärjestä putoili verta 
isoina pisaroina.

Lukuisissa taisteluissa kertynyt kokemus potkaisi Caldierin toi‐
mintaan. Vihollisen lamaannus kestäisi vain ohikiitävän hetken. Liu‐
kuvalla liikkeellä Caldier kuroi välimatkan umpeen ja löi tikarin var‐
tijan silmään kaksin käsin. Huuto kuolisi kurkkuun, kunhan isku 
olisi riittävän syvä. Rana ärähti jotain Caldierille vieraalla kielellä, 
syöksähti eteenpäin ja iski villisti. Viimeisen vartijan pää leikkautui 
irti sellaisella voimalla, että kimposi seinästä seinään.

”Oletko löytänyt kruunun?” nainen kysyi ykskantaan.
Caldier pakotti kätensä olemaan tärisemättä. Kokemusta tai ei, 

varman kuoleman kohtaaminen sai hänen hermonsa pintaan. ”En 
vielä.”

”Sitten liikettä. Törmäilysi tulokset huomataan ennemmin kuin 
myöhemmin.”

”Minunko törmäilyni? Teurastit juuri kolme amirin sotilasta.”
”En yhtään vähempää kuin sinä.” Rana heilautti kättään kärsi‐

mättömänä eikä Caldier ollut kiireestä eri mieltä. Oli vain ajan kysy‐
mys, milloin palatsissa annettaisiin täyshälytys. He lähtivät käytävää 
eteenpäin.

”Visiiri Husaprak osti kruunun, mutta en tiedä missä hänen 
huoneensa on.”

Rana hymyili paljastaen hampaansa. ”Sitten ei auta muu kuin 
koputtaa kauniisti jokaiselle ovelle ja kysyä.”

”Niinkö?” Caldier oli aidosti yllättynyt.
”Ei.” Rana pysähtyi oven kohdalle ja potkaisi sen sisään kuin se 

olisi tehty pergamentista. Huoneessa oli mies sängyssä ja nainen haja‐
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reisin hänen päällään. Rakastavaiset keskeyttivät puuhansa, kun Ra‐
na tuli oven läpi. Hetkeäkään epäröimättä barbaari lävisti naisen 

miekallaan ja sen vipuvoimaa hyväksikäyttäen viskasi ruumiin nurk‐
kaan. Veriroiskeiden peittämälle, kauhusta lamaantuneelle miehelle 
hän tokaisi: ”Kaupunkinaiset tapaavat kirkua lujaa”, ja tarttui teräk‐
senlujalla otteella miestä kurkusta.

Caldier astahti huoneeseen ja vilkaisi murheellisena ovea. Sitä ei 
saisi enää säppiin. Hän saattoi vain toivoa, ettei kuulomatkan päässä 
olisi muita. Hän kyyristyi vuoteen ääreen. ”Jos kerrot missä on visiiri 
Husaprakin makuukamari, en viillä kurkkuasi auki. Tarjous on voi‐
massa seuraavat viisi hengenvetoa.” Hän huitaisi Ranan kättä. Tämä 
hölläsi otettaan sen verran, että mies pystyi hengittämään ja puhu‐
maan käheästi.

”Kolme kerrosta alempana”, mies raakkui. ”Tänään murhatun 
suurvisiirin tiloissa. Hän, uusi suur-” Miehen lause jäi kesken, kun 
barbaari tiukensi otettaan ja murskasi hänen henkitorvensa. Caldier 
katsoi naista suuttuneena. ”Hei!”

”Älä sano että olisit oikeasti säästänyt hänen henkensä.”
”En tietenkään, mutta hänellä olisi voinut olla vielä hyödyllisiä 

tietoja.”
”Pärjäämme ilmankin. Tule.”
Caldier poistui hampaita kirskauttaen Ranan jäljessä ja vilkaisi 

huoneessa vallitsevaa hävitystä. Riippumatta siitä jäisivätkö he lopul‐
ta kiinni vai eivät, tästä yöstä puhuttaisiin kaupungissa pitkään. Hän 
oli juuri tunnistanut nurkassa lojuvan naisen. Se ei ollut vähempää 
kuin veden temppelin ylipapitar.

Ovi suurvisiirin kammioon oli vartioitu, mitä kumpikin tunkeilija oli 
odottanutkin. Neljä miestä seisoi oven luona, kaksi kummallakin 
puolen käytävää. Tasaisin ja tihein välein sijoitetut lyhdyt tekivät ole‐
mattomat varjot käyttökelvottomiksi. Caldier pudisti päätään. ”Suo‐
ra hyökkäys näin alhaalla aiheuttaa jo aivan liikaa hälyä.”
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Rana rypisti kulmiaan ja puhui matalalla äänellä. ”Ehdotatko 
sitten, että luikimme karkuun kuin piestyt rakit?” Silti hänkin oli ha‐

vaittavan haluton syöksymään suin päin meluisaan taisteluun. Lisää 
vartijoita saapuisi ennen kuin suurvisiiri laulaisi.

”Minulla on idea. Tule.” Caldier lähti takaisin tulosuuntaansa.
Varas tanssahteli pitkin kaartuvaa ja ylös viettävää käytävää pyö‐

rähdellen ympäri, ympäri. Hän piirsi mielessään karttaa kaikesta mi‐
tä oli nähnyt, aste asteelta, tiili tiileltä. Hän herkistyi heikoille äänille 
ja tunnusteli mitättömiä, läpivedosta vihjailevia ilmavirtauksia. Rana 
seurasi toimitusta kärsimätön ilme kasvoillaan, mutta piti suunsa. 
Lopulta Caldier pysähtyi ja osoitti ovea, jonka ohi he olivat juuri kul‐
keneet. ”Tuossa.”

Hetkeäkään epäröimättä Rana syöksyi ovesta sisään miekka val‐
miina. Kun Caldier pääsi huoneeseen, hän havaitsi sen tyhjäksi. Se 
sopi hyvin, pienikin melske saattaisi olla nyt kohtalokasta. Hän käve‐
li ikkunalle ja katsoi alas. ”Visiirin ikkuna näkyy, mutta ei ole suoraan 
alapuolella”, hän kuiskasi purkaen jo vyötäisiltään kiipeilylankaa.

Ranakin vilkaisi ulos. ”Pitää heilauttaa. Et kai luule meneväsi yk‐
sinäsi?”

”Ohut lanka, muistatko? Sitä paitsi tarvitsen nyörin päästäkseni 
taas takaisin ylös. Odota täällä.”

Sidottuaan langan tukevaan seinäkoukkuun Caldier loikkasi ik‐
kunasta ulos ja aloitti juoksuhyppelyn seinää pitkin. Hän halusi jäl‐
leen pitää kiirettä, koska katu oli suoraan alla ja iso osa noesta oli jo 
tahriutunut pois. Kuin ihmisheiluri hän hypähteli edestakaisin las‐
keutuen aina alemmas, kunnes viimeinen hyppy vei hänet lopulta ik‐
kuna-aukosta sisään.

Lasku tapahtui pehmeästi kuin höyhenille. Huone oli pimeä ja 
Caldier kuunteli tarkkaan hengittäen itse hyvin hitaasti. Sängyn 
suunnalta kuului tuhinaa ja ajoittaista korinaa. Uusi suurvisiiri ei ol‐
lut herännyt. Samalla kun Caldier lähestyi vuodetta äänettömin as‐
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kelin, hänen kiipeilynarunsa katosi ikkunasta ulos aivan yhtä äänet‐
tömästi kuin oli ilmaantunutkin.

Jokainen liike oli tarkkaan hallittu. Aina kun Caldier tunsi jon‐
kin esteen tiellään, hän pysäytti kehonsa ja tunnusteli varovaisesti 
tiensä sen ympäri. Vihdoin hän pääsi tyynypäätyyn ja liu'utti tikarin 
vyöltään. Hellästi hän asetti sen nukkuvan miehen kurkulle.

Samassa jotakin lennähti ikkunasta sisälle, laskeutui jäntevästi ja 
samalla liikevoimalla loikkasi sängyn jalkopäähän. Suurvisiirin silmät 

rävähtivät auki ja hän yritti nousta, sillä seurauksella, että olisi leikan‐
nut päänsä irti ellei Caldier olisi napannut hänen hiuksistaan otetta. 
”Senkin kirpun purema typerä villinainen, mitä hiekkapyörteen ni‐
messä luulet tekeväsi?” Caldier sähähti.

”Enhän voi antaa sinun tehdä kaikkea työtä”, nainen naurahti ja 
siirtyi lähemmäs tarraten visiirin kaulaan tikarin alapuolelta. Caldier 
huokaisi alistuneesti. Vartijat eivät olleet kuulleet mitään tai he olisi‐
vat jo huoneessa. Ja toisaalta, tämä kuvio oli jo käynyt tutuksi.

”Kerro seuraavan viiden hengenvedon aikana, missä on Kiroras‐
hidilta ostamasi kruunu, niin saat ainoastaan ilkeän kuhmun ja jys‐
kyttävän päänsäryn.”

Kun Rana hölläsi otettaan hieman, visiiri yritti uudelleen puskea 
istumaan ja huutaa. Hän olisi kenties onnistunutkin, jos Rana olisi 
ollut yhtään pienempi, hitaampi tai heikompi. Nyt murhaava ote 
tiukkeni sinikobran iskua nopeammin ja visiiri painui tiiviisti tyyny‐
ään vasten.

”Kysyn uudestaan ja seuraava temppu kasvattaa peukalokokoel‐
maani kahdella”, Caldier supatti. Visiirin keho jännittyi ja varas tiesi, 
että nyt häntä kuunneltiin. ”Kirorashid. Kruunu. Missä?”

Pimeydessä kuului ääni, kun miekka vedettiin esiin. Caldier pin‐
nisti teräviä silmiään ja näki, miten Rana asetti säilänsä visiirin haaro‐
väliin. Nainen ei sanonut mitään. Hänen ei tarvinnut. Ote visiirin 
kaulalla kirposi taas aavistuksen.
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”Yksityisvarastoni, vankisellien alla, suljetussa luolastossa.” Visii‐
rin ääni värähteli kivusta ja pelosta, sillä miekan terä painoi arkaan 

kohtaan. ”Ja miten sinne luolastoon pääsee?” Visiiri kertoi kaiken, 
mitä he halusivat tietää, tuskaisten henkäysten saattelemana.

Kuoleman uhatessakin visiiri oli utelias mies, elinikäisten tapo‐
jensa orja. ”Mitä te kruunusta tahdotte?” 

Caldier hymyili omahyväisesti, koska tiesi jotain mitä tuo hu‐
huista ja juoruista ja hovisupatuksista elävä mieskään ei tiennyt. ”Se 
on arvokkain esine koko saaliissa.” 

Miehen kurkusta yskähteli nauru ja hänen kehonsakin tärisi hie‐
man. ”Arvokkain? Jos niin luulet, olet suurempi hölmö kuin–” 
Lause katkesi Ranan tiukentaessa otettaan jälleen. Hän päästi irti 
vasta kun korina lakkasi.

”Mitä hän tuolla tarkoitti?” kysyi Caldier selvästi kiinnostunee‐
na.

”Ei mitään. Kunhan pelasi aikaa. Lähdetään.”
Caldier kävi ikkunalla ja palasi takaisin poissa tolaltaan. ”Missä 

köysi on?”
”Sidoin siihen pöydänjalan ja pidin siitä kiinni. Siinä se on ikku‐

nalla.”
”Mutta kun ei ole!”
Kumpikin meni ikkunalle. Rana katsoi ulos. Pöydänjalka roik‐

kui hyvän matkan päässä vasemmalla. ”Pitää mennä sitten ovesta.”
Tilanne suututti Caldieria suunnattomasti, mutta hänellä ei ol‐

lut muuta vaihtoehtoa kuin mennä Ranan marssitahdin mukaan. 
Yksin nainen ei selviäisi neljästä vartijasta, luontaista hurjuutta tai ei. 
He asettuivat oven ääreen ja Caldier tempaisi sen auki. Rana syöksyi 
ulos ja antoi säilänsä laulaa hurmeisessa kaaressa. Tärkeintä ei ollut 
tappaa välittömästi, vaan vammauttaa kaikki neljä niin pahasti, että 
heistä ei olisi enää vastusta. Caldier loi pikaisen silmäyksen kaaokseen 
ja huomasi yhden vartijan ehtineen kumartua pois tieltä. Rana oli 
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vasta kääntymässä, kun vartija sohaisi lähes sokeasti miekallaan, joka 
upposi syvälle paljaaseen, pehmeään lihaan. Rana tuijotti kylkensä 

läpi kulkevaa terää typertyneenä. Caldier iski tikarinsa miehen kaulan 
sivuun. Taistelu oli päättynyt.

Barbaari kiskaisi miekan ulos haavasta veriroiskeiden saattelema‐
na ja irvisti. Nainen painoi toisen kätensä kylkeään vasten, mutta ve‐
ri tihkui silti sormien väleistä ja sivuista. Caldier riisti yhdeltä raadol‐
ta viitan ja silpoi sen pitkiksi suikaleiksi. Rana ei vastustellut eikä 
väittänyt pärjäävänsä ilmankin, kun varas alkoi kietoa suikaleista sol‐
mimaansa liinaa hänen kehonsa ympäri.

”Olisi tässä voinut käydä huonomminkin”, huomautti Caldier. 
”Minä olisin voinut haavoittua.” Hän veti viimeisen solmun ja pel‐
koa tuntematta osoitti barbaarin nenää veitsellään. ”Ensi kerralla 
hiekkamyrskyn nimeen, tottele kun sanon että pysy paikoillasi.”

Vaikka verta olikin ympäri käytävää, he raahasivat raadot visiirin 
huoneeseen, ettei niitä löydettäisi niin nopeasti. Ennen lähtöään Cal‐
dier tutki visiirin kukkaron ja otti sieltä puoli kourallista kultaa. Kär‐
simättömästi elehtivälle naiselle hän sanoi: ”Hänen kunnianarvoi‐
suutensa, amir Shindiman edellinen suurvisiiri oli velkaa aiemmista 
palveluksista”, ja tunki kolikot kukkaroonsa. Hän painoi oven hiljaa 
kiinni ja molemmat lähtivät vauhdilla etsimään tietä maanalaisiin 
kerroksiin.

Visiirin paljastama reitti vankiluolien ohi kulki salakäytävää pitkin. 
Etenkin sellien kohdalla käytävään puski läpitunkeva ihmisperäisen 
jätteen löyhkä. Caldier kakoi ja yritti olla hengittämättä ja barbaarin‐
kin kasvot olivat vääntyneet inhosta. Lopulta käytävä aukeni luolas‐
toon jossain vankiholvien alla.

Caldier kohotti lyhtyään ja katsoi ympärilleen. Heikossa valossa 
näkyi kallioon louhittujen sellien rivistöjä. Keskellä lattiaa oli kaksi 
avointa vankikuoppaa. Kaikkialla leijui vahva ummehtunut haju, jo‐
ka epäilemättä oli pinttynyt jokaiseen kiveen.
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”Mikä paikka tämä on?” barbaari kysyi.
”Näyttää vanhoilta tyrmiltä. Eivät ole olleet käytössä vuosisatoi‐

hin.”
Rana nosti omaa lyhtyään niin korkealle kuin saattoi. ”Käytävä 

jatkuu huoneen kummastakin päästä.” Hetken kuluttua Caldier 
osoitti vasemmalle. ”Aloita sinä tuolta, minä tutkin tämän huoneen 
ja jatkan tuonne.”

”Että menisimme eri suuntiin?”
”Niin. Paitsi jos pelkäät pimeää.” Nyt kun välitön vaara ei taas 

uhannut, Caldier halusi villinaisesta eroon.
He lähtivät kumpikin teilleen. Pikainen kierros paljasti, että en‐

simmäinen huone oli tyhjä. Caldier suuntasi oikealle johtavaan käy‐
tävään. Hän kulki selliltä sellille, muttei löytänyt kuin puhki ruostu‐
neita kahleita ja hapertuneita luita. Lähes joka sellissä lojui kokonai‐
nen luuranko tai kaksi. Näytti siltä, että vankiluolasto oli hylätty, 
kun se vielä oli ollut toiminnassa. Kymmeniä ellei satoja ihmisiä oli 
jätetty nääntymään jonkun muinaisen amirin hallitsijakauden aika‐
na, tai luultavammin sellaisen päätyttyä.

Oikeanpuoleinen käytävä oli oikea, siitä Caldier oli varma. Tie‐
tyt jäljet ensimmäisessä huoneessa olivat viitanneet siihen ja nytkin 
aina aika ajoin lattianrajassa näkyi sandaalin nirhaumia. Barbaari oli 
liian pitkä huomatakseen niin matalalla olevia vihjeitä. Niitä miettien 
Caldier kurkisti jälleen yhteen selliin ja näki kolme isoa säkkiä, paljon 
uudempaa kuin mikään muu noissa kirotuissa, ikiaikaisissa tyrmissä.

Suomatta ajatustakaan barbaarin kutsumiselle varas avasi säkit ja 
ryhtyi käymään läpi niiden sisältöä. Häntä oli alkanut kiusata ajatus, 
että saaliin joukossa olisi enemmän kultaa ja arvokkaita kiviä kuin hä‐
nen oli annettu ymmärtää. Heimolainen ei huomaisi mitään, jos saa‐
liista puuttuisi kiiltokivi tai pari.

Ensimmäisessä säkissä oli lähinnä saviesineitä. Ruukkuja ja pat‐
saita, joiden taiteellisista päämääristä Caldier ei ymmärtänyt mitään. 



168

Villi-ihmisten haisevan olemassaolon symboleja, epäilemättä. Ei mi‐
tään arvokasta. Toisessa säkissä oli vain ohuesta metallista taottuja le‐

vyjä. Niissä oli koloja ja kohoumia, jopa suoranaisia reikiä. Metalli 
vaikutti messingin muunnelmalta. Kolmannesta säkistä löytyi kruu‐
nu. Oli siellä myös joitakin kullasta taottuja astioita, katkennut miek‐
ka jonka kahvassa oli arvokkaita kiviä, muuta vähäisemmässä määrin 
arvokasta romua sekä kaksi vesileiliä. Toinen oli tyhjä, toinen ei.

Varas katseli tavaroita mietteliäästi ja yritti arvailla, olisiko jokin 
patsaista arvokas keräilijälle, kun hänen huomionsa kiinnittyi kah‐
teen metallilaattaan. Jos ne asettaisi osittain toistensa päälle, viivat 
yhtyisivät. Caldier asetteli ne ja katseli muita levyjä. Yksi kerrallaan 
hän poimi niitä käteensä, pyöritteli aikansa ja asetti kuvion jatkeeksi. 
Kyseessä oli jonkinlainen palapeli.

Kun viimeinen levy oli paikallaan, Caldier nousi seisomaan ja 
katsoi aikaansaannostaan. Ensin kuviossa ei ollut mitään järkeä, mut‐
ta sitten hänen huomionsa kiinnittyi pieneen yksityiskohtaan. Hän 
kyykistyi katsomaan lähempää. Vesitippa. Kun hän tiesi mitä etsiä, 
tippoja löytyi useita. Sekään ei vielä ratkaissut kuvion mysteeriä. Pait‐
si jos levyjen muodostama kuvio oli kartta.

Silloin Caldier tiesi, mitä katsoi. Siinä oli usean viikon matkan 
päässä sijaitseva kanjonien halkoma karu kallioalue, josta matkaajat 
olivat usein puhuneet. Kartan mukaan sen loukoissa ja uumenissa 
oli, jos hän uskalsi ajatella sanan ääneen, vettä. Monessa paikassa. 
Seuraukset olivat uskomattomat. Villi-ihmisten laumat eivät olleet‐
kaan riippuvaisia kaupungeista ostamastaan vedestä. He vain tahtoi‐
vat antaa sellaisen vaikutelman.

Pienen pieni ilmavirta oli ainoa varoitus. Caldier heittäytyi niin 
syrjään kuin pienehkössä kopissa pääsi, ja Ranan miekka iski kipinää 
osuessaan lattiaan paikassa, jossa hän oli juuri ollut. Hänen käteensä 
osui yksi pikkupatsaista ja sillä hän huitaisi kohti hyökkääjää. Patsas 
osui suoraan edelleen verta tihkuviin siteisiin, ja se kirvoitti barbaa‐
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rista ensimmäisen tuskan äännähdyksen koko päivänä. Caldierilla ei 
kuitenkaan ollut aikaa tuntea tyytyväisyyttä, vaan hän nappasi lyh‐

dyn käteensä ja syöksähti oviaukkoon ilmestyneestä raosta vapau‐
teen. Takaa-ajon askeleet olivat heti hänen kannoillaan.

Salakäytävä oli liian hidas reitti, hän jäisi kiinni ennen kuin pää‐
sisi ulos. Sivuilla sijaitseviin koloihin ei myöskään auttanut piiloutua. 
Niin kauan kuin hän kantoi lyhtyä mukanaan, naisen eksyttäminen 
ei tullut kysymykseen. Hän syöksyi siihen huoneeseen, johon he oli‐
vat ensimmäiseksi tulleet.

Huoneen läpi juostessaan Caldier hidasti hieman vauhtia. Hän 
halusi barbaarin olevan aivan hänen kannoillaan. Hän hyppäsi en‐
simmäisen vankikuopan yli ja valmistautui. Rana tuli perässä.

Ennen kuin nainen oli osunut maahan, Caldier huitaisi lyhdyl‐
lään tämän kasvoja päin. Sitten hän kyyristyi ja tunsi hetkellisesti so‐
kaistuneen barbaarin törmäävän hänen kylkeensä. Varas tarttui kiin‐
ni jalasta ja sitä vipuna käyttäen kampesi naisen kumoon, päistikkaa 
toiseen vankikuoppaan. Matkaa alas oli ainakin viisi miehenmittaa ja 
kuoppa oli pohjasta leveän pullon muotoinen. Sieltä ei kukaan pääsi‐
si omin avuin pois. Rana rysähti kuivan luukasan päälle ja vääntäytyi 
kivuliaasti seisomaan.

”Jos luulet selviäväsi tästä, olet erehtynyt.”
”Suuria sanoja syvästä kuopasta.”
”Minä nyljen sinut elävältä!”
”Vain jos sinulla on tosi pitkät kädet.”
”Päästä minut ylös täältä, pikkumies!”
”Jotta voisit nylkeä minut? Enpä usko.” Caldier istuutui. ”Teillä 

on siis omaa vettä.” Alhaalta kantautui hiljaisuutta. ”Kuulin kerran 
amirin kapteenin kerskuvan, miten teikäläiset pidetään aisoissa myy‐
tävän veden määrällä. Lukumäärät kurissa, kuten hän sanoi.”

”Te annatte ihmisten kuolla janoon, vaikka kaivatte riittävästi 
vettä syvyyksistä kaupunkienne suojissa, ja kutsutte vielä itseänne si‐
vistyneiksi ihmisiksi.”
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Caldier kohautti olkiaan. ”Kuka nyt vahvan vihollisen haluaisi.”
”Me vapaat ihmiset olemme vahvempia ja monilukuisempia 

kuin kuvitteletkaan.”
”Se on epäilemättä rahanarvoinen tieto. Suuren rahan.”
Ranakin istuutui. ”Sama se, mitä minulle tapahtuu. Sinä et pää‐

se tiedoistasi hyötymään.”
Jokin naisen äänessä, ehdoton varmuus tai luuytimiin kulkeva 

naurahdus, sai Caldierin huolestumaan. ”Mikä minua estäisi myy‐
mästä tietoa vaikka amirille itselleen?”

Taas naurua. ”Ei mikään. Mutta jos minä en palaa kartan kanssa 
kansani pariin, tämä kaupunki hävitetään viimeiseen kiveen.”

”Ei teitä niin paljon ole!” Sanoistaan huolimatta Caldieria alkoi 
epäilyttää.

”Yllättyisit. Ja yllätytkin, jos minä mätänen tänne.”
Koko kaupunki raunioina. Se oli jo ajatuksena käsittämätön. 

Joet tulivat ja menivät, mutta kaupungit olivat ikuisia. Ne olivat ko‐
honneet maailman hiekasta tuhansien vuosien ajan. ”Muissa kau‐
pungeissa saataisiin tietää. Teitä jahdattaisiin ja lahdattaisiin, kunnes 
hiekalla ei kulkisi ainuttakaan villiä.”

”Mitä se minua liikuttaa? Minä olen silloin jo yhtä kuin tomua.”
Caldieria kylmäsi syvempään kuin koskaan aiemmin. Ilivua oli 

koti. Sen ulkopuolella oli tappavaa hiekkaa ja viikkojen matkan pääs‐
sä toisia kaupunkeja. Hän ei ollut koskaan käynyt niissä, ei edes kuvi‐
tellut käyvänsä. Pelkkä mielikuva Ilivuan menettämisestä sai hänet 
voimaan pahoin.

”Jos teitä on niin paljon, miksette valloita kaikkia kaupunkeja?”
”Hölmö! Se on sota, jolla ei ole voittajaa.”
”Taidatte vain haalia vettä kasvattaaksenne joukkojanne ennen 

sitä?” Mutta Caldierin äänessä kuului epävarmuus. Hän puhui lä‐
hinnä saadakseen aikaa ajatella.
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Rana nousi seisomaan uudelleen. ”Typerä kaupunkilainen! 
Muurien sisällä eletään yksi elämä kerrallaan ja te unohdatte mitä on 

ollut heti kun isänne kuolevat. Meillä on ollut vettä satoja sukupol‐
via. Jos me haluaisimme sotaa, sinä et olisi koskaan edes syntynyt.”

Nyt kuopan reunalta kantautui hiljaisuutta.
Sitten luolastoa värisytti etäinen torven kumu. Hälytys. Jokin 

heidän veritöistään oli tullut ilmi. Aika oli käymässä vähiin, heidät 
löydettäisiin ennen pitkää. He jäisivät kiinni ja Rana ei palaisi kart‐
tansa kanssa.

”On sinusta kiinni tuleeko sota vai ei, varas. Auta minut ylös 
täältä ja takaan, ettei niin käy.” Ranan äänessä alkoi kuulua kiire ja 
hätä.

”Minä tiedän salaisuutenne. Mikä estää sinua tappamasta minua 
välittömästi, kun pääset sieltä pois?”

”Ei mikään, pikkumies.”
”Et auta asiaasi, villi!”
”Jos jään tänne, kuolet varmasti. Jos autat minut ylös täältä, saa‐

tan säästää henkesi. Varma kuolema, tai epävarma. Valitse, kaupunki‐
laiskoira.”

Caldier mietti. Hän voisi hankkia kamelin. Paeta heimolaisten 
raivoa toiseen kaupunkiin. Jos Ranaan oli uskominen, moni kau‐
punki kukistuisi, mutta eivät mitenkään kaikki.

Mutta Ilivuan tuho. Hän ei rakastanut ketään tiettyä ihmistä, 
mutta kaupunkia ja sen asukkaita hän rakasti. Jos hän joskus lähtisi‐
kin, hän halusi, että olisi jotain mihin palata. Jotain, mikä ankkuroisi 
hänet tässä maailmassa.

Ilivua oli suurempi kuin hän, kuin kukaan yksittäinen ihminen, 
edes amir. Jos kaupunkiin hyökättäisiin, hän olisi muureilla puolus‐
tamassa sitä, valmiina uhraamaan henkensä. Miksi se sitten oli nyt 
niin vaikeaa? Caldier pyöräytti vasemman olkavartensa ympäriltä vii‐
meisen kiipeilynarun vapaaksi ja kiersi sen ikivanhaan soihdunpidik‐
keeseen. Se tuntui kestävän.
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”Naru on edelleen ohutta. Varo sormiasi.” Hän heitti toisen 
pään kuoppaan.

Hetken päästä Rana punnersi kuopan reunan yli viitta käsiensä 
suojana. Caldier seisoi tyynenä odottamassa. ”Jos aiot tappaa minut, 
tee se heti. Tämä jännitys ei ole hyväksi hermoilleni.” Hän hymyili 
hermostuneesti.

”Älä hölise”, sanoi Rana, ”En minä sinua tapa, mutta vastineeksi 
saat tehdä vielä yhden asian. Hiljennä kruunun välittänyt kauppias. 
Lopullisesti.” Sen sanottuaan hän kaappasi lyhdyn käteensä ja lähti 
harppomaan ryöstösaaliin suuntaan. Caldier riensi perään hyvin 
huojentuneena.

Rana keräsi ohuet levyt takaisin säkkiin ja nosti sen olalleen. Toi‐
sella kädellä hän ojensi leiliä Caldierin suuntaan. ”Palkkio, josta so‐
vimme.” Caldier otti sen vastaan hanakasti ja vilkaisi lattialla lojuvaa 
läjää metalli- ja savitavaroita. ”Entä kruunu?”

”Vähäpätöinen koriste turhamaiselle päällikölle.” Rana väläytti 
hymyn. ”Pärjätköön ilman.”

He kiipesivät salakäytävää ylös. Matkalla siitä haarautui useita 
käytäviä. Yhtä pitkin pääsi markkina-aukean liepeille. Päivä oli jo 
koittamassa. ”Mitä nyt?” kysyi Caldier.

”Minä hankin tarvikkeita ja kamelin, ja häivyn täältä. Samaa 
suosittelen sinullekin, pikkumies. Aiheutimme aika paljon hämmin‐
kiä.” Caldier nyökkäsi. ”Mutta ensin hoidat sen kauppiaan siltä va‐
ralta, että hän oli perillä siitä, mitä möi”, Rana jatkoi.

Caldier siristeli silmiään aamuauringossa pitkällisen hämärissä 
tunneleissa juoksemisen jälkeen. Ilivuasta lähteminen ei tuntunut 
enää niin mahdottomalta ajatukselta. ”Mihin suuntaan sinä olet me‐
nossa?” hän kysyi.

”Eri suuntaan kuin sinä. Älä uskottele itsellesi ylimääräisiä vain 
siksi, etten suolistanut sinua.”
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Caldier hymähti. ”Myönnä pois, että se oli alkuperäinen tarkoi‐
tuksesi. Suolistaa minut, kun kartta oli taas sinulla.”

”Ehkä.” Ranan ilme ei kavaltanut mitään. ”Sinä taisit suunnitel‐
la iskeväsi tuon häijyn pikku piikin selkääni, kunhan leili oli sinulla.”

”Ehkä.”
”Voi hyvin, pikkumies. Älä kuole janoon.”
”Älä kuole janoon, villinainen.”
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Petojen maa.
Liekö koskaan nimi kuvannut paikkaa yhtä osuvasti, mietin, sil‐

lä mikä muu kuin peto kutsuisi tällaista kirottua maata kodikseen? 
Routainen tundra narskui vankkurien pyörien alla. Härät kors‐

kuivat kiskoessaan taakkaansa eteenpäin vihamielisen maaperän yli. 
Rosoiset kukkulat ja alati kaikkialla häilyvä sumu tekivät matkan‐
teosta epämiellyttävää, huutava tuuli ja tihkuva sade suorastaan vas‐
tenmielistä. Mestari Huluwin oli ennustanut, että pian saisimme 
lunta, ja harmaat pilvet vaanivatkin jo lännessä Nakian vuorten yllä. 
Tiesin, ettei Kapteeni Varon olisi halunnut viedä karavaania yhtään 
lähemmäs noita pahaenteisiä huippuja ja niiden takana sijaitsevaa 
valtakuntaa kuin oli pakko, mutta aluskukkuloiden metsissä olisim‐
me sentään suojassa sään pahimmilta oikuilta.

Tuttu vai tuntematon vaara? Kas, siinäpä pulma, jonka ratkaise‐
mista ei kuitenkaan ollut sälytetty minun hartioilleni.

Zeb pudotti minut ajatuksistani ja lähes vankkurinpenkiltäkin 
kämmeniskulla takaraivoon. Varsijousta en sentään pudottanut. 
Moisen kömpelyyden seuraamukset olisivat olleet jo vakavampia. 
Mulkaisin romuluista kuskia. Hän virnisti ilkeästi paljastaen kellertä‐
vän hammasrivistön, jossa oli aukkoja kuin ränsistyneessä lankkuai‐

dassa.
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”Herätys, punahilkka. Reissulla ei passaa jäädä haaveksimaan tai 
vielä susimies tulee ja syö suihinsa.” Hän kahmaisi käteensä tukun 

punaisia hiuksiani ja kiskaisi kipeästi. ”Muistakin se, pentu.”
Purin hammasta, mutta kohotin varsijousen kukkuloita kohti ja 

yritin näyttää tarkkaavaiselta. Tiesin poskieni punoittavan muusta‐
kin kuin viimasta. Zeb hörähti ja keskittyi taas ohjaamiseen.

Vielä tulee päivä, kun saat niellä pentusi ja muut halveksivat sa‐
nasi, paskahammas. Vielä tulee päivä, kun nimeni kuiskataan kun‐
nioittavasti.

Saavuttuamme metsän rajalle Kapteeni Varon komensi karavaanin 
pysähtymään yöksi. Mestari Huluwinin ennuste lumentulosta oli pi‐
tänyt paikkansa liiankin osuvasti, sillä tuota valkeaa hurmetta satoi 
niskaamme taukoamatta. 

Tähän mennessä hyytävä sää oli viilentänyt tunteitani jonkin 
verran. Pystyin myöntämään itselleni, että siihen päivään, kun ni‐
melläni olisi mitään painoarvoa, olisi vielä tuskallisen pitkä aika. Ni‐
met täytyy ansaita. Muistutin itseäni siitä, että vielä jokunen lyhyt 
vuosi sitten olin metsästänyt rottia henkeni pitimiksi Sardonin saas‐
taisilla kujilla. Siihen verrattuna olin astunut ison askeleen eteenpäin 
elämässäni sinä päivänä, kun olin livahtanut karavaanin matkaan. 
Nyt vanhempana tiedän, että tuo teko oli mielipuolinen; he olisivat 
voineet yksinkertaisesti leikata kurkkuni ja jättää ruumiini tienpos‐
keen. Onnekseni Kapteeni Varon oli mies, joka ei pitänyt haaskauk‐
sesta. 

Kun olin saanut syödäkseni, lähdin ruokkimaan eläimiä. En här‐
kiä, ne saivat rehunsa heti metsästäjien hevosten jälkeen; en koiria‐
kaan, sillä ne ottivat sen, minkä katsoivat itselleen kuuluvan; vaan 
petoja. Häkkikaupalla petoja, joita Kapteeni Varonin miehet olivat 
tältä raskaalta matkalta keränneet. Valioyksilöistä saisi suuret rahat 
Istovanissa, Chakaussa ja etelän Jikkabassa, jos ne vain säilyisivät 
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myytävässä kunnossa noihin kaukaisiin kaupunkeihin, joissa taiste‐
luareenat ja aateliset, joilla oli outo maku lemmikkien suhteen, odot‐

tivat niitä. Loput päätyisivät turkiksiksi, kuten moni niiden vähäi‐
semmistä lajitovereista oli jo tehnyt. 

Minä en niitä rahoja näkisi. Ehkä seuraavalla kerralla, jos siihen 
mennessä olisin todistanut hyödyllisyyteni. 

Kapteeni Varon ei ollut tyytyväinen saaliiseen. Sen saattoi aistia 
jo pelkästään leirin mielialasta. Kapteeni oli kuuluisa metsästäjä, joka 
oli ansainnut maineensa saalistamalla Suuren itäisen suon varjokisso‐
ja ja eteläisten aavikoiden skorpioniliskoja. Huhuttiin jopa, että Va‐
ron olisi käynyt aavikon takaisessa kielletyssä viidakossa, mutta siitä 
kenelläkään ei ollut varmaa tietoa. Petojen maan oli täytynyt kuulos‐
taa hänestä metsästäjän paratiisilta, mutta legendoilla on monesti pa‐
ha tapa osoittautua pettymykseksi.

Minulle Petojen maa oli vastannut mainettaan. Toki en ollut 
nähnyt ensimmäistäkään mantikoraa, minotauria tai basiliskia, joista 
tarinoissa kerrottiin, mutta olin nähnyt griippilinnun – tai ainakin 
jonkin, joka kovasti muistutti sitä – kaartelevan harmaalla taivaalla. 
Ja minulla oli petoni, jotka odottivat nälkäisinä häkeissään tuloani.

Ruokin sudet ensin. Ne olivat suosikkejani, sillä ne pitivät toisis‐
taan huolta paremmin kuin olin nähnyt ihmisten tekevän. Sitten 
luolakarhut, kallioleijonat ja suuret harmaat apinat. Kun olin kier‐
rokseni loppupuolella, kuulin leirin rajoilta huutoa. Vartiotorvi soi 
pian sen jälkeen. Olin kahden vaiheilla: minulla oli tehtäväni, mutta 
eikö jokaisen miehen pitäisi rynnätä puolustukseen, jos leiriä uhat‐
tiin?

Päätös ei lopulta ollut vaikea. Viskasin huolimattomasti apinoil‐
le viimeiset lihanpalat ja lähdin juoksuun. Varsijouseni oli jäänyt 
vankkuriin, mutta nappasin matkaani pitkän veitsen, jonka joku oli 
jättänyt lojumaan lihapatojen luokse.
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Lumi oli kertynyt jo sankaksi nietokseksi puiden suojasta huoli‐
matta. Se, mitä olin ajatellut sankarilliseksi syöksyksi leiriä puolusta‐

maan, muuttuikin kömpelöksi kahluuksi polvenkorkuisessa hanges‐
sa. Yönäköni oli pimeässä metsässä olematon, ja tulien lämmön jää‐
dessä taakse kirosin, etten ollut kiskaissut viittaa suojakseni. Pyryssä 
ja pimeydessä vilahteli varjomaisia hahmoja, mutta pian en tiennyt 
edes, minne olin menossa. Aseiden kalske, huuto ja veren tuoksu 
kuitenkin ohjasivat minua eteenpäin.

Yhtäkkiä joku oli edessäni. Mietin vielä tänä päivänäkin, minkä 
jumaluuden päähänpistosta pilvet olivat juuri sillä hetkellä ajautu‐
neet erilleen taivaalla ja päästäneet kuunvalon hohtamaan kirveente‐
rään, joka kohosi kaukana yläpuolellani.

Kiljaisin, luulen niin. Vajosin polvilleni kylmään lumeen. Rak‐
koni tyhjeni yhdessä kuumassa purskauksessa, mutta vielä lämmön 
valuessa alas nivusista reisilleni minä löin ylöspäin. Löin ja tunsin 
veitsen osuvan johonkin. Kuuma virta valui kädelleni. Se höyrysi yö‐
pakkasessa. Sitten veitsi kiskoutui irti otteestani, jokin kolahti päähä‐
ni ja maailma musteni.

Joku läimäytti poskeani. Urahdin. Isku toistui.
Oli kylmä, hyvin kylmä. Päätäni särki, enkä tuntenut jalkojani. 

En tahtonut herätä, mutta määrätietoiset iskut pakottivat minut ta‐
kaisin tiedottomuuden turvasatamasta.

”Voin jatkaa tätä vaikka kuinka pitkään, nuoriherra Camorean.”
Avasin silmäni. Makasin selälläni lumessa. Mestari Huluwinin 

luisevat kasvot häälyivät ylläni tarkentuen hetkeksi ja sumentuakseen 
taas toiseksi. Nielaisin. Mestari Huluwinilla ei ollut Kivun merkkejä, 
jotka olisivat kertoneet hänen ottaneen Tuonpuoleisen itseensä, 
mutta mystikot saivat silti aina ihoni kananlihalle. 

Hän kuljetti sormeaan hitaasti silmieni edessä. Seurasin sitä vais‐
tomaisesti katseellani. Mestari Huluwin nyökkäsi ja poistui luotani.
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Toinen tuli hänen tilalleen askeleet lumessa narskuen. Tyhjän 
silmäkuopan koristamat ahavoituneet, arpiset kasvot ilmestyivät nä‐

kökenttääni. Kapteeni Varon ei ollut kaunis näky. Hän tarttui minua 
karkeasti rinnuksista, kiskaisi pystyyn ja katsoi kylmästi ainoalla sil‐
mällään.

”Kokoa itsesi, pentu. Sait vain iskun päähäsi.”
Kapteeni irrotti otteensa ja kääntyi pois. Horjahdin ilman tukea, 

mutta sain kuin sainkin pidettyä itseni pystyssä. Verenkierto alkoi 
palata kivuliaasti jalkoihini. Kuulin hänen murisevan mennessään jo‐
tain houkantuurista.

Olin kokenut ensimmäisen taisteluni, kaatanut ensimmäisen 
mieheni.

Se ei ollut kuitenkaan ollut sellainen loistokas kokemus, jollai‐
sesta olin typeryyksissäni nuorempana haaveillut. Ei kunniaa, ei lois‐
toa, ei sankarin sädekehää pääni päällä. 

Vain pelkoa ja eläimellisen vaistomaista toimintaa. Höyryävää 
verta ja virtsaa. 

En tuntenut itseäni sen enempää mieheksi kuin aiemminkaan, 
eivätkä muutkaan rohkaisseet moisten tuntojen kehittymistä. Leiris‐
sä sain edelleen kestää pennuttelua, pusuhuulia ja kukkavertauksia 
punaisen tukkani johdosta – kuka tietää, mistä älyssä vähäiset keksi‐
vätkin niin suuren kasan halveksuvia ilmaisuja.

Etenimme verkkaisesti lumen kerääntyessä yhä sankemmiksi röyk‐
kiöiksi kukkuloille ja puiden päälle ja väleihin. Taistelimme nyt tosis‐
samme päästäksemme vielä joskus takaisin sivistyksen piiriin. Kap‐
teeni Varon ei ikinä tunnustaisi sitä, mutta hän oli tehnyt virheen. 
Talvi oli yllättänyt meidät.

Leiri jouduttiin pystyttämään aiemmin ja aiemmin joka päivä, ja 
tunnelma karavaanissa kiristyi. Ilman Mestari Huluwinin taitoja oli‐
simme liikkuneet tuskin lainkaan, mutta hänenkin kyvyillään oli ra‐
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jansa. Päivittäinen lumensulatus verotti vanhaa miestä niin, että tä‐
mä joutui vetäytymään levolle kerta kerralta lyhyemmän päivämat‐

kan jälkeen. Metsästäjät viettivät yhä enemmän aikaansa poissa leiris‐
tä, mutta heidän tuomansa saaliit olivat laihoja, niin syötäväksi kuin 
myytäväksikin tarkoitetut.

Oli kyseenalainen onni, että ruokittavia suita oli villien hyök‐
käyksen jälkeen viisi vähemmän. Keräsin tarinaa vaiteliailta vartijoil‐
ta ja vaunukuskeilta, palkkionani usein vain korvatillikoita, potkuja 
ja pilkkaa, mutta lopulta sain selville, että kimppuumme oli hyökän‐
nyt ainakin kymmenen raakalaisen joukkio. Tuo lukumäärä tosin 
tuntui kasvavan joka kerta, kun joku suostui suunsa avaamaan. Kaik‐
ki muut olivat päässeet karkuun paitsi se, jota olin lyönyt veitselläni. 
Häpeäkseni sain kuulla vain haavoittaneeni häntä lievästi. Ilmeisesti 
hän oli hölmistynyt kohtaamisestani yhtä lailla kuin minä hänen nä‐
kemisestään, kompastunut minuun ja lyönyt päänsä kiveen. Isku, 
jonka olin saanut, oli tullut hänen polvestaan.

En siis ollutkaan kaatanut ensimmäistä miestäni taistelussa. 
Joka tapauksessa minulla oli uusi peto ruokittavana.

Mies oli kierrokseni lopussa, heti suurten harmaiden apinoiden jäl‐
keen.

Kun tulin ensimmäistä kertaa hänen häkkinsä luokse, pysähdyin 
katselemaan häntä. Olin toki kuullut puhuttavan Petojen maata 
asuttavista raakalaismaisista barbaariklaaneista. Itse asiassa iso osa lei‐
ritulilla kerrotuista kauhutarinoista käsitteli näitä villejä, joiden väi‐
tettiin harjoittavan kannibalismia, veriuhreja ja muita yhtä epäpyhiä 
käytäntöjä. Monesti myös kuiskittiin klaanilaisten olevan nahanvaih‐
tajia. Oli totuus mikä oli, minulle hän oli yhtä eksoottinen kuin har‐
pyija, minotauri tai mantikora olisi ollut, jos sellainen olisi jostakin 
eteeni lennähtänyt. 
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Häkissä istuva jäntevän lihaksikas mies oli verhoutunut likaisiin 
turkiksiin. Rypistin otsaani huomatessani, ettei hän luultavasti olisi 

ollut paljoakaan minua pidempi, jos olisimme seisoneet rinnakkain. 
Yön varjot luovat outoja harhoja. Pitkä musta parta ulottui miehen 
rinnalle, luukoristein palmikoitu tukka lähes pakaroille asti. Kum‐
massakin oli harmaita juovia, jotka kertoivat hänen eläneen kypsään 
ikään, minkä täytyi tässä tylyssä maassa olla laskettavissa kunnioitet‐
tavaksi saavutukseksi. Kyllä, hän oli saastainen, mutta kesyttömässä 
villeydessään hänessä oli jotakin lannistumatonta, jota edes eläinhäk‐
kiin vangitseminen ei ollut saanut taipumaan. 

Hän oli myös selvästi ihminen, ei mikään sekamuoto. 
Ei mikään tarujen susimies.
Barbaari kohotti päätään. Kirkkaat, siniset silmät kohtasivat kat‐

seeni vakaasti. Niissä välähti teräs. Värähdin tahtomattani ja astuin 
vaistomaisesti askeleen taaksepäin. Hän taputti vatsaansa, osoitti mi‐
nua ja kallisti päätään kysyvästi. 

Nyökkäsin ymmärtäen, mitä mies tarkoitti.
Ruokkoamattoman parran sekaan ilmestyi virne miehen puis‐

taessa päätään. Palmikko päästi heilahtaessaan kahisevan äänen kuin 
luurankosormet hautakiveä hyväilemässä. Sitten tuo verenhimoinen 
raakalainen yllätti minut.

”Ensi kerralla”, barbaari murahti murteellisella, mutta selkeällä 
idänkielellä ja kiskaisi turkiksensa sivuun paljastaen arpien koristele‐
man rintakehänsä. Hän kosketti sydämensä päälle sinisellä tatuoitua 
käärmemäistä kuviota ja veti sitten sormen kaulansa poikki. ”Ensi 
kerralla ylemmäs, morhis.”

Tyrmistykseni barbaarin kielitaidosta ja sanoista täytyi näkyä 
kasvoiltani, sillä hän purskahti haukahtelevaan nauruun. Tuo nauru 
kaikui suden ulvontana korvissani vielä poistuttuani hänen luotaan 
ja mentyäni makuusijalleni.
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Barbaarin kohtalo oli tietenkin sinetöity. Mies päätyisi areenalle 
jossakin idän tai etelän suurkaupungeista siinä kuin muutkin pedot; 

lemmikiksi hänestä tuskin olisi kaikkein rappeutuneimmallekaan aa‐
teliselle. Tämäkin kohtalo toteutuisi vain olettaen, ettei kukaan kara‐
vaanista päättäisi leikata hänen kurkkuaan kostoksi kaatuneista tove‐
reistaan ja onnistuisi siinä. Kapteeni Varonin käsky oli selkeä: kaup‐
patavaraan ei kosketa, barbaarista saisi enemmän kultaa kuin 
useammasta häkillisestä muita elukoita. Jopa Zebin ja muiden kaltai‐
silla hylkiöillä oli kuitenkin ylpeytensä, ja vain pelonsekainen uskolli‐
suus Kapteenia kohtaan sai heidän murhanhimonsa pysymään mu‐
tistujen kirouksien tasolla. Jostakin syystä hyökkäys leiriin oli lou‐
kannut heitä syvästi. Silloin en vielä ymmärtänyt miksi, vaikka 
sainkin vastauksen kysymykseen myöhemmin. Käsitykseni mukaan 
leirin miesten välit eivät parhaimmillaankaan olleet lämpimät ja nyt 
saaliilla oli vielä vähemmän jakajia. 

Jälkikäteen on helppo sanoa, ettei minun olisi pitänyt kohdella 
tuota haisevaa villiä sen kummemmin kuin muitakaan petoja, joista 
kaikki olisivat ilolla raadelleet ruumiini tilaisuuden tullen. Toisaalta 
on vaikea tietää, olisivatko asiat menneet paremmin vai huonommin, 
jos olisin toiminut toisin. Todennäköisesti millään, mitä tein tai jätin 
tekemättä, ei ollut mitään merkitystä. Joskus nämä ajatukset kuiten‐
kin rantautuvat mieleeni kuin hylkytavara, joka on tavallaan kiinnos‐
tavaa, mutta pohjimmiltaan hyödytöntä.

Niihin aikoihin olin kuitenkin vielä utelias, ylimielinen, kyllästy‐
nyt ja turhautunut, mitkä ovat kaikki yleisiä piirteitä nuorille miehil‐
le. Vaikka tunsinkin tiettyä vastenmielisyyttä barbaarin raakaa ja 
saastaista olemusta kohtaan - kuten vain sivistyksen parissa, jopa sen 
varjopuolella, kasvanut voi tuntea - hän yksinkertaisesti kiehtoi mi‐
nua kesyttömyydellään. Niinpä maanittelin häntä kertomaan itses‐
tään, maastaan, tavoistaan, kaikesta mahdollisesta maaperän ja tai‐
vaankannen välillä. Barbaari suhtautui minuun suopean huvittu‐
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neesti, jopa tietyllä kunnioituksella, mutta ei tuntunut olevan luon‐
nostaan erityisen puhelias. Varsinkin kysymykset hänen heimostaan 

törmäsivät aina jyrkkään päänpudistukseen ja sanaan tha-bhu. Sen, 
minkä tulkitsin kunnioitukseksi, oletin johtuvan siitä, että olin mor‐
his - ”kaataja” - mikä käytännössä tarkoitti suurin piirtein ”hän, joka 
kaataa vihollisensa taistelussa tappamatta tätä”, kuten hän termin 
omasta kielestään karkeasti käänsi. Ilmeisesti kuitenkin tietyissä 
asioissa olisin hänelle aina ulkopuolinen. 

Toisaalta olin ainoa, joka toi hänelle ruokaa, ja luultavasti tuolla 
seikalla oli suurin vaikutus barbaarin näennäiseen kunnioitukseen ja 
ystävällisyyteen.

Kysyin hänen nimeään ja sain vastaukseksi sellaisen ryöpyn vie‐
rasta kieltä, että poskipäitäni pakotti yrittäessäni toistaa sen. Barbaa‐
ri nauroi yrityksilleni, mutta toisti nimensä kärsivällisesti, kunnes 
sain sen eräänä iltana edes joten kuten lausuttua.

”Kan-ur-Dre´morraz-Thul?”
Barbaari nyökkäsi virne yhä kasvoillaan. ”Lähellä. Oppii.”
”Helpompaa, jos kutsun sinua vain Kanuriksi. Mitä se tarkoit‐

taa?” kysyin uteliaana. 
Virne katosi parran sisään kuin sitä ei olisi ollutkaan. Kanur – 

jolla nimellä häntä siitä lähtien kutsuin – rypisti otsaansa, ja hetken 
aikaa kuvittelin törmänneeni jälleen yhteen tha-bhuhun. ”Ei voi 
kääntää... oikein”, hän kuitenkin totesi hetken päästä. ”Sinä sanoa 
ehkä ´Hän-joka-kantaa-kylmää-matoa...sydämessä? Hengessä?´ Ei 
oikein. Ei oikeat sanat sinun kielessä.”

Oli minun vuoroni rypistää otsaani. Olin nopeasti ensimmäisen 
keskustelumme jälkeen oppinut, että vaikka Kanur puhuikin itäkiel‐
tä melko hyvin, tämän kieliopissa oli vakavia puutteita. Se vaikeutti 
joskus kommunikointiamme. En ollut kuitenkaan aiemmin huo‐
mannut häneltä puuttuvan sanoja ilmaista itseään. Kohautin olkiani 
ja vaihdoin puheenaihetta. Eihän omalla nimellänikään tietääkseni 
mitään syvempiä merkityksiä ollut. Nimi kuin nimi.
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Kyselin häneltä Petojen maan tarunomaisista pedoista ja sain hä‐
net huvittumaan. Hänen kykynsä sarkastisiin vastauksiin sai minut 

jälleen kerran tarkastamaan käsitystäni hänen sivistymättömyydes‐
tään.

”Mies-jolla-härän-pää? Mitä se syö?” hän saattoi sanoa tiedustel‐
lessani minotaureista. Harpyijoista kysyessäni hän totesi vain: ”Jokai‐
nen nainen harppu ennen pitkää. Onneksi ei siivet. Mies pääsee kar‐
kuun.” Hyvin pian lakkasin puhumasta asioista, jotka alkoivat itses‐
tänikin tuntua lapsellisilta, mutta sitä ennen ehdin vielä kysyä 
häneltä pettyneenä, olivatko kaikki Petojen maasta kertovat tarinat 
pötyä. Olivatko kaikki pedot vain tavallisia eläimiä?

Kanurin kasvoille tuli outo ilme, jota en osannut tulkita, hänen 
vastatessaan.

”Ei kaikki”, hän sanoi. ”On muuta.”
”Kuten mitä?” kysyin innoissani.
”Tha-bhu.”  

Viimein, kun olimme jo taivaltaneet monta päivämatkaa etelää kohti 
– mikä ei tilanteessamme ollut kummoinenkaan etäisyys – rohkais‐
tuin kysymään asiaa, joka oli vaivannut kuumeisesti mieltäni. Olin jo 
ennalta varautunut kohtaamaan tha-bhun, mutta myös kerrankin 
päättäväisesti kiertämään sen. Pirullisen suunnitelmani ydin oli juot‐
taa barbaari tukkihumalaan Mestari Huluwinin lääkevarastoista va‐
rastamallani ruisviinalla. Niinpä, sen jälkeen kun hän oli tyhjentänyt 
lestin, kysyin, viekas minä: ”Kanur, miksi te hyökkäsitte kimppuum‐
me? Täytyihän sinun ja kumppaniesi nähdä, kuinka monta meitä on 
ja kuinka hyvin aseistettuja olemme.”

Tähän sain vastaukseksi hetkellisen tyrmistyneen tuijotuksen, 
jota seurasi ulvova naurunremakka. Kanur hakkasi häkkinsä lattiaa 
kädellään kuin olisin sanonut jotakin suunnattoman huvittavaa. 
Odotin närkästyneenä hilpeydenpuuskan loppumista käsittämättä, 
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mikä sen oli laukaissut. Viimein hänen ulvontansa vaimeni hekotuk‐
seksi. Hän pyyhki kyyneliä silmäkulmastaan.

”Niinkö he sanoo?” Kanur viittasi kädellään leiritulia kohti pi‐
dätellen kummaa riemuaan näkyvin ponnistuksin.

”Sanovat mitä?”
”Kan-ur-Dre´morraz-Thul ja kumppanit? Morhis typerä. Ei 

kumppanit.”
”Mitä? Väitätkö, että...? Kaikki sanovat, että teitä oli ainakin 

kymmenen!”
”He ei...” Kanur irvisti kuin olisi kamppaillut itselleen oudon 

käsitteen kanssa, ”puhu totuus. Ei kumppanit.”
Olin tyrmistynyt kahdestakin syystä. Ensinnäkin siitä, että tämä 

ryysyinen raakalainen ilmeisestikin yritti kertoa minulle hyökän‐
neensä leiriin yksinään ja tappaneensa viisi karaistunutta ja aseistet‐
tua miestä ennen kuin olin sattumalta osunut hänen tielleen. Toisek‐
seen siitä, ettei barbaari näyttänyt tulleen erityisen humalaan viina‐
määrästä, josta puoletkin olisi kaatanut minut lähes kuolemanuneen.

”Miksi?” sopersin.
”Vanha.” Kanur taputti itseään rintaan. ”On aika. Lähtee taistel‐

len.” Sitten hän osoitti taas leiritulia kohti irvistäen halveksuvasti ja 
sylkäisi. ”He pelkää. Ei miehiä. Ei häpeä kuolla taistellen. Häpeä ei 
puhua totuus.”

Totuuden valkeneminen oli pettymys. Tiesin tarkalleen minkälaisten 
saastojen seurassa liikuin, ja valehteleminen oli vähäisin heidän syn‐
neistään, mutta olin jostakin syystä antanut itseni vajota siihen luu‐
loon, että olimme samaa joukkoa. Ilman Kapteeni Varonin hillitsevää 
vaikutusta kuka tahansa leirin miehistä – ehkä Mestari Huluwinia 
lukuunottamatta – olisi ollut moninkertaisesti alhaisempi olento 
kuin rähjäisissä turkiksissaan häkissä istuva Kanur. Barbaarilla sen‐
tään näytti olevan periaatteita, niin julmia kuin ne olivatkin. Se, mikä 
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sai pettymyksen mustan kalkin lopulta virtaamaan ylitse oli, ettei mi‐
tään varsinaista taistelua ollut käytykään. Kaikki muut olivat tien‐

neet tämän koko ajan ja jatkaneet teeskentelyään pönkittääkseen itse‐
tuntoaan edes yhden ihmisen nähden. Se sai luontoni lyömään kipu‐
noita.

Niinpä päädyin typerimpään mahdolliseen ratkaisuun ja kohta‐
sin muut silmästä silmään. Vasta silloin tajusin, että oli todellakin 
vain minä ja muut. En koskaan ollut kuulunut joukkoon. Syljin myr‐
kyllisesti heidän valheensa ja häpeänsä suoraan heidän kasvoilleen.

Se ei mennyt hyvin.
Alkuun selvisin tutuilla ivahuutojen säestämillä korvatillikoilla, 

mutta kun en hellittänyt, vastaukset muuttuivat potkuiksi ja nyrki‐
niskuiksi. Kun jatkoin räksytystäni, sain osakseni aina vain suurem‐
paa raivoa. Lopulta vain Kapteeni Varonin väliintulo esti Zebiä ja hä‐
nen serkkujaan Hobia ja Ogia pieksemästä minua henkihieveriin 
muiden katsellessa ringissä ympärillä.

Pelastettuaan minut miehiltään Kapteeni pieksi minut leirirau‐
han häiritsemisestä. 

Käsitin eteneväni väärin.
”Iskee takaisin”, sanoi Kanur tyynesti, kun menin seuraavan ker‐

ran ruokkimaan häntä. Ilmekään ei värähtänyt hänen nähdessään si‐
nikirjavanpunaiset kasvoni. ”Katkaisee käärmeeltä pään. Nainen 
pieksee sanoilla. Näyttää, että on mies.”

Barbaari katseli lumiseittien kirjomien puunoksien ylitse, tum‐
malla taivaalla sykkiviin kylmiin tähtiin. Ensimmäisen kerran viikkoi‐
hin pilvet olivat väistyneet hetkeksi, ja nuo taivaankannen piittaa‐
mattomat silmät olivat selkeästi nähtävissä. Partaisille kasvoille nousi 
outo, karmiva hymy ja yllätyksekseni hän alkoi hyräillä sanatonta sä‐
velmää, joka jostain syystä juuri sillä hetkellä iski sieluni häränsilmään 
kuin hyvin tähdätty nuoli.

Seuraavana yönä tapoin Zebin hänen nukkuessaan.
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Sitä luulisi, että ihmisen tappamisessa olisi jotakin erityistä; että 
jotakin katoaisi hänen silmistään sielun tai minkälie kaikotessa ke‐

hosta; että tuntisi edes jotain tuhotessaan jotakin ainutlaatuista. En 
voi kuitenkaan sanoa minkään salatun nuotin soineen sisälläni, min‐
kään padon auenneen, kun leikkasin hänen kaulansa auki. Hän oli 
toki ensimmäiseni, ja tällä kertaa olin varma siitä, mutta ansaitsi tus‐
kin tulla kutsutuksi ainutlaatuiseksi.

Olin kömpelö, mutta onnekas. Hänen verensä tahrasi käteni, 
mutta ääntä hän ei päästänyt, eikä päästäisi enää koskaan.  

Zeb oli sika eläessään ja kuoli vuodatettuna kuiviin.

Zebin kuolema ei tietenkään jäänyt huomaamatta. Kuinka olisikaan? 
Jälleen yhden poistuminen muonavahvuudesta takasi toki muille 
enemmän ruokaa ja yhä isomman siivun saaliinjaossa. Se kuitenkin 
myös lisäsi jäljellejääneiden työtaakkaa, ja uskon, että muidenkin 
kuin minun ajatuksissa oli alkanut itää epäilys siitä, pääsisimmekö 
koskaan pois Petojen maasta. 

Seuraavien päivien ajaksi Kapteeni Varon määräsi tuplavartion, 
eikä kukaan nukkunut hyvin. Hob ja Og loivat synkeitä katseita 
puoleeni. Saatoin vain toivoa, etten joutuisi yksin yövartioon kum‐
mankaan kanssa. Lopulta pelastuksekseni todennäköisesti koitui se 
seikka, ettei kummankaan paksuun kalloon todellisuudessa mahtu‐
nut ajatus, että kaltaiseni vihreä nuorukainen olisi voinut olla jollain 
tapaa vaarallinen.

”Morhise”, lausui Kanur nähdessäni hänet seuraavan kerran. Ym‐
märsin kysymättäkin, että tuon yhden vokaalin lisäys muutti minut 
”kaatajasta” ”tappajaksi” hänen kielessään. Ehkä ”murhaajaksi”. En 
tiedä, oliko noilla sanoilla hänelle merkittävää eroa.

Camorean Morhise. Tappaja. Murhaaja. Olin ansainnut nimeni.
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”Kutsuu päällikkö. Tärkeä asia”, hän sanoi seuraavaksi katkais‐
ten ajatusteni synkän juoksun.

”Miksi?” kysyin typerästi. Tiesin, ettei Kanur selittäisi, mutta tä‐
hän mennessä hän ei ollut osoittanut vähäisintäkään kiinnostusta lei‐
rin muiden jäsenien tapaamista kohtaan.

Eikä hän vastannutkaan. Hyräili vain hyytävää sävelmäänsä kat‐
sellen kylmälle yötaivaalle, kuin olisi nähnyt sitä jälleen peittävän pil‐
vikerroksen lävitse. 

Puistin päätäni kävellessäni pois hänen luotaan. Aina, kun ku‐
vittelin oppineeni tuntemaan hänet, hän teki jotakin, mikä veti poh‐
jan pois luuloiltani. Miten omituinen otus hän olikaan.

Minulla oli täysi työ saada Kapteeni Varon kuuntelemaan. Varo‐
nille Kanur oli yksi pedoista, kauppatavaraa. Hänellä ei ollut tapana 
keskustella eläinten kanssa, kuten hän minulle purevasti ilmoitti. 
Luulen, että ilman Mestari Huluwinin väliintuloa olisin joutunut 
kylmästi ulosheitetyksi Kapteenin komentoteltasta.

”Parempi olla halvatun hyvä syy, poika”, murisi Kapteeni kul‐
kiessamme kolmistaan leirin läpi. Uteliaat silmät katselivat kulkuam‐
me. Vapisin jo valmiiksi, koska minulla oli hyytävä aavistus siitä, ettei 
Kapteeni tulisi pitämään kuulemastaan.

En ollut väärässä.
”Dre´morraz khai”, sanoi Kanur, kun saavuimme hänen häkkin‐

sä luo.
”Mitä riivatun mongerrusta?” Kapteeni ärähti käännähtäessään 

puoleeni. Olin selittänyt hänelle Kanurin puhuvan idänkieltä, mutta 
nyt tämä päättikin puhua omallaan kuin kiusakseni. Sillä hetkellä ki‐
rosin hänet syvimpään syöveriin, minkä mikään uskonto maailmassa 
tuntee, ja olen tehnyt niin usein sen jälkeenkin. 

Onnekseni minulla oli kielipäätä ja olin kuunnellut Kanuria tar‐
peeksi pitkään muodostaakseni jonkin käsityksen hänen klaaninsa 
kielestä. En silti ollut aivan varma siitä, mitä Kanur tarkoitti totea‐
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muksellaan. ”Jäämato tulee?” Vilkaisin Kanuriin toivoen katseeni 
koko voimalla tämän selventävän mystistä lausahdustaan. Barbaari 

vain virnisti villisti. Nielaisin. ”Uh, herra Kapteeni, niin se kääntyy... 
suurin piirtein.”

Kapteenin kasvot olivat kuin myrskyn merkki, ja pelkäsin hänen 
seuraavassa hetkessä lyövän minua. Mestari Huluwin kuitenkin 
puuttui puheeseen mietiskelevällä äänellä: ”Mato tai käärme, tuolla 
sanalla ei ole selvää erotusta näiden eristyneiden klaanien kielessä. 
Kysymys on tietenkin puhtaasti akateeminen, sillä näin pohjoisessa 
kumpikaan elämänmuoto tuskin olisi varsinaisesti mahdollinen jo 
pelkän anatomiansa pohjalta tarkasteltuna. Myöskään nuoriherra 
Camoreanin sinällään ansiokkaasti kääntämä termi ´tulee´ ei välttä‐
mättä ole täysin eksakti. Ennemminkin kyse lienee jonkin asteisesta 
saapumisesta tai kohtalonomaisesta ilmaantumisesta. Epäilenkin, et‐
tä...”

Kapteeni Varonin täytyi todella olla kärsivällisyytensä päässä 
– matkan rasitukset ja vastoinkäymiset olivat varmasti syöneet häntä 
juuri mainitun madon lailla – sillä Mestari Huluwinia kohtaan en ol‐
lut ikinä nähnyt hänen käyttäytyvän töykeimmilläänkään kuin vas‐
tentahtoisen kunnioittavasti. Nyt hän kuitenkin tiuskaisi: ”Asiaan, 
tusinataikuri! Minulla on tuhat ja yksi asiaa hoidettavana vielä tänä‐
kin yönä ilman, että joudun kuuntelemaan jaaritteluasi.”

Mestari Huluwin räpytteli silmiään tyrmistyneenä hetken aikaa. 
Sitten hän, todennäköisesti itsekin Kapteenin purkauksen murhan‐
himoisen alavireen aistineena, karisti kurkkuaan ja jatkoi: ”Niin. Ku‐
ten olin juuri sanomassa epäilen, että kyseessä on ennemminkin jon‐
kin asteinen alkeellinen kirous, jollaisia takapajuiset heimot usein 
harjoittavat, kuin varsinaisesti merkityksellinen lause.”

Kanur päästi villin naurunulvahduksen.
Kapteeni kääntyi katsomaan barbaaria halveksuvasti. ”Tämä 

löyhkäävä kirppusäkki siis haetutti minut tänne keskellä yötä vain 
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sylkeäkseen kirouksia naamalleni?” Sitten hän sinkosi raivoisan kat‐
seen minua kohti. ”Ja sinä, riivattu, veripäinen houkka toimit tämän 

eläimen kuriirina?! Sinä, jonka armeliaisuuksissani pelastin katuojas‐
ta, haaskaat aikaani tällaiseen naurettavuuteen? Minun pitäisi leikata 
pääsi irti nyt heti, ettei sinusta koituisi enempää harmia minun retki‐
kunnalleni!” Viimeiset sanat Kapteeni huusi syljen purskutessa kas‐
voilleni.

En rehellisesti tiedä, mitä olisi tapahtunut, jollei Kanur sillä het‐
kellä olisi ojentautunut häkissään niin suoraksi kuin kykeni – mikä 
käytännössä tarkoitti sitä, että hän nousi polvilleen – ja alkanut ravis‐
tella kaltereita. Koko häkki tärisi hänen riuhtoessaan. Kun Kapteeni 
Varon yllättyneenä katsoi taas hänen suuntaansa, Kanur osoitti tätä, 
taputti rintaansa ja huusi: ”Päällikkö taistelee! Kan-ur-Dre´morraz-
Thul ei kuole kuin orja!”

Varon tuijotti barbaaria hetken hämmästyneenä, sitten julma 
hymy hiipi hänen huulilleen. ”Voi kyllä, petomies, sinä tulet kuole‐
maan orjuudessa. Ennemmin tai myöhemmin. Taistella kyllä saat sie‐
lusi kyllyydestä omistajiesi huvitukseksi, mutta sitä ennen sinä tie‐
naat minulle sievoisen summan kultaa.” Ja Kapteeni Varon nauroi 
makeasti, mielipuolisesti lähtiessään harppomaan takaisin teltalleen.

Kaikki olivat ilmeisesti päättäneet tulla hulluiksi juuri sinä yönä 
vaivautumatta kertomaan minulle suunnitelmistaan. Olisin ehkä 
osannut varautua tulevaan, jos olisivat.

Jopa Mestari Huluwin, joka seurasi Varonia hetken päästä, puis‐
teli päätään mennessään.

En ollut tiennyt maailmassa voivan olla niin paljon lunta. Sitä ke‐
rääntyi kinoksiksi, röykkiöiksi, kukkuloiksi, jotka peittivät maaston‐
muodot täysin näkyvistä, eikä se siltikään lakannut putoamasta har‐
maalta taivaalta. Puskimme sokaisevan valkeuden lävitse puiden 
kuolleiden sormien kutoessa jäätäviä seittejä yllemme. Vankkurit 
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juuttuivat jatkuvasti. Härät väsyivät, hevoset kuolivat, koirat riutui‐
vat ja muuttuivat pahansisuisiksi ja arvaamattomiksi. Mestari Hu‐

luwinin voimat ehtyivät, ja pian teimme päivämatkaa ehkä korkein‐
taan kolme tuntia. Siitä oli vaikea pitää kirjaa, koska aurinkoa emme 
olleet nähneet enää ikuisuuksiin. Pakkanen verotti kaikkia, ja leirissä 
oli jo useita, joiden korvat, sormet tai varpaat olivat kuollutta lihaa 
hiipuvassa ruumiissa.

Tuosta jäätävän tuskan ajanjaksosta on vaikea sanoa mitään var‐
maa, sillä ajatukseni olivat silloin jähmeitä. Luulen kuitenkin, että 
aloin kuulla laulun niihin aikoihin, kun Kapteeni Varon vihdoin jou‐
tui taipumaan tosiasioiden edessä ja määräsi toistaiseksi pysyvän lei‐
rin sopivimpaan paikkaan, jonka löysimme. Kyseessä oli kielekkeen 
alla sijaitseva suojaisa notko, jonka perällä oli luola. Osa meistä mah‐
tui sinne vuorollaan tulien ääreen ja tuulensuojaan, vankkurit saim‐
me kielekkeen alle. Hetken aikaa tuo turvapaikka luonnon julmalta 
raivolta oli ihaninta, mitä tiesin.

Mikään paratiisi ei kuitenkaan ole ikuinen, vaikka se hetken ai‐
kaa siltä tuntuisikin.

Laulu oli ylimaallisen kaunis. Kuulin sen alkuun unissani ja jos‐
kus unen ja valveen rajamailla. Sanoja siinä ei ollut, mutta sen melo‐
dia hiveli sisimpäni säikeitä ja tarttui niihin, jotka herättivät minussa 
suurinta intohimoa. Se sai minut tuntemaan sietämätöntä tuskaa, 
rakkautta ja kaipuuta. 

Ah, en tiedä, miten sitä todella kuvailisin. En näiden vuosien jäl‐
keenkään. Muisto on vain karkea jäljennös siitä, mitä joskus koin. 
Tuohon aikaan halusin nukahtaa vain kuullakseni sen saapuvan unii‐
ni ja kantavan minut kauas pois kuolevaisten maailmasta.

Oltuamme paikallamme ehkä viikon, laulu kasvoi hiljalleen voi‐
massaan. Se alkoi vietellä, kutsua, lupasi sanattomasti ikimaallisen 
ihania asioita, jos vain seuraisin sen säveliä. Olin kuvitellut olevani ai‐
noa, joka sen kuuli, mutta aloin huomata haltioituneen ilmeen mui‐
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denkin kasvoilla. Karaistuneet, karkeat miehet keskeyttivät elintär‐
keät askareensa kallistaakseen päätänsä ja katsellakseen kaukaisuu‐

teen typerästi hymyillen. 
Jaoin hymyn heidän kanssaan. Olin onnellinen.
Tämä oli meidän talviyön unelmamme.
Metsästäjiä katosi. Kukaan ei vaivautunut etsimään heitä. Mui‐

takin erkani metsän valkeaan kitaan, emmekä ikinä enää nähneet hei‐
tä. Mestari Huluwin menehtyi kuumetautiin kenenkään surematta 
näkyvästi tai osaamatta saati viitsimättä lievittää vanhan miehen vii‐
meisiä hetkiä. Iso osa pedoista olisi mädäntynyt häkkeihinsä, jos kyl‐
myys ei olisi säilyttänyt niiden raatoja. Muistan hämärästi Kapteeni 
Varonin yrittäneen saada taottua järkeä huumautuneiden miestensä 
kalloon, mutta huonoin tuloksin. Nyt, kun pinnistän muistiani pi‐
demmälle, kuvittelen muistavani Hobin ja Oginkin vaellelleen leiris‐
sä eri tavalla hämmentynyt ilme kasvoillaan. Ehkä he olivat liian ty‐
periä tullakseen lumotuiksi.

Jonkin minussa on silti täytynyt vastustaa laulua, koska tein 
edelleen työni, vaikkakin hitaasti ja haaveillen, ja osasin vielä erotella 
kuolleet ja elävät ruokittavien listallani. 

Kanur oli taas kerran pelastukseni.
Kerran, kun harhauduin liian lähelle hänen häkkiään, barbaari 

kurotti kätensä rautojen välistä ja tarttui kurkkuuni voimalla, jota en 
olisi uskonut hänessä enää olevan vankeudessa vietetyn ajan jälkeen. 
Silmäni lähes pullistuivat päästä, kun hän veti kasvoni jäisiä kalterei‐
ta vasten ja sihisi: ”Tukkii korvat. Taistelee Dre´morraz.” Kylmä me‐
talli puri poskiani, mutta ehkä kipu, ehkä hänen sanansa saivat taian 
seitit viimein karisemaan mielestäni. Pääni selvisi, murahtelin myön‐
televästi.

Kanur tyrkkäsi minut kauemmas häkistä. Huusin tuntiessani 
ihoni repeytyvän, kun kaistaleita siitä jäi kiinni jäisiin rautatankoihin. 
Kaaduin selälleni lumeen.
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”Päästää Kan-ur-Dre´morraz-Thul vapaaksi. Ei kuole häkissä!” 
Kanur huusi.

Nousin ja nyökkäsin. Mieleni tuntui selvältä kuin olisin yhtäkkiä 
noussut pitkän hyisen sukelluksen jälkeen kirkkaaseen, lämmittävään 

auringonpaisteeseen. Seitit olivat poissa. Tietenkin. Kanur oli vas‐
taus, pelastus. Hän tunsi tämän maan. Barbaari auttaisi. Ja vaikkei 
auttaisikaan, niin kukaan ei ansainnut kuolla yksin häkkiin suljettu‐
na vailla keinoa puolustaa itseään.

Kukaan ei kiinnittänyt minuun huomiota, kun kävin hakemassa 
häkkien avaimen. Sitä ei ollut edes vaivauduttu viemään luolaan, 
vaan se roikkui yhä siellä, missä oli roikkunut suojaan saapuessam‐
mekin: Kapteeni Varonin vaunun seinällä. Kukapa sitä sieltä olisi 
kaivannut tilanteemme ollessa mikä oli?

Avasin Kanurin häkin lukon. Hän astui kankeasti ulos, verrytte‐
li hetken jäseniään ympärilleen katsellen ja katosi sitten metsän sii‐
mekseen ripein juoksuaskelin.   

Katselin hänen kaikkoavaa selkäänsä veren jäätyessä poskilleni 
karkeiksi tatuoinneiksi. Kohautin olkiani. Ei hän ollut mitään velkaa 
kenellekään meistä.

Palattuani luolan lämpöön vasta todella tajusin tilanteen karuu‐
den. Meitä oli jäljellä enää kymmenen: Kapteeni Varon, Og, Hob, 
minä ja kuusi muuta, joiden nimiä en ollut vaivautunut painamaan 
mieleeni.

Kapteeni Varon piti meille rohkaisevan puheen, mutta siinä ei 
ollut sitä tulta ja tappuraa, jonka muistin kuulleeni hänen äänessään, 
kun näin hänet ensi kerran. Tiesin, hän tiesi, ja kaikki muutkin tiesi‐
vät, että odotimme kuolemaa.

Näkisimmekö sen taistellen? Tulisiko Kalpea Nainen luoksem‐
me yksitellen puhaltaen tämän maailman kivut ja murheet pois, kun 
lipuisimme olemattomuuteen? Ilmestyisikö luuranko viikatteineen 

keskellemme ratsastaen mustalla hevosella, kuten itäiset kansat kuo‐
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leman näkevät? Yön Isän synkkään linnoitukseen tuskin päätyisim‐
me, koska kukaan meistä ei ainakaan tietääkseni kuljettanut suonis‐
saan pohjoista verta.

Missä ikinä hahmossa kuolema tahtoi tullakaan, se antoi meidän 
odottaa itseään. Kului päivä, kului toinenkin, emmekä uskaltaneet 
liikkua luolastamme. Kuulin yhä laulun, mutta nyt ymmärsin, mitä 
se halusi.

Suojasta oli tullut ansa.

Kolmannen päivän alussa nälkä vihdoin pakotti meidät ulos ja 
raahasimme jäätyneen hevosenruhon suojaamme. Näyt, jotka syö‐
pyivät tajuntaani silloin, pysyvät siellä ikuisesti. Toverimme – nyt 
kutsuin heitä jo tovereiksi! – makasivat siellä täällä hevosten ja här‐
kien raatojen lomassa, luurangoiksi kaluttuina roudan ja kylmyyden 
uhkuessa heidän luistaan. Koirat olivat karanneet. Iso osa häkeistä oli 
murrettu, niiden kalterit roikkuivat kuin jääpuikot, mutta pahinta 
oli huuto, kirkuna, joka nousi häkeistä, joissa oli vielä muutama har‐
maa apina hengissä. Nuo turkin peittämät ihmisen irvikuvat olivat 
varmaankin yrittäneet murtautua ulos häkeistään pakokauhunomai‐
sessa tilassa. Näin taipuneita kaltereita, hyytynyttä verta niiden otsil‐
la ja rystysissä. Jopa yhden yksilön, joka oli murtanut kallonsa tar‐
peessaan päästä ulos ja istui nyt häkissään tylsästi tuijottaen, harmaan 
massan valuessa hitaasti sen kasvoille.

Avasimme häkkien ovet ja tapoimme apinat. Uskokaa minua, 
siinä tilanteessa se oli armelias teko. Myös tarpeellinen, sillä tarvit‐
simme kipeästi mitä tahansa lihaa pysyäksemme hengissä.

Kesti vielä viisi päivää ennen kuin laulu muuttui houkuttelevas‐
ta vaativaksi. Noiden päivien aikana loputkin ruhot leiripaikalla ka‐
dottivat lihansa. Kaksi miestä ei enää herännyt kerran nukahdettu‐
aan – nuo onnelliset! – ja meitä oli enää kahdeksan. Me viimeiset 
olimme kuitenkin oppineet vastustamaan laulua ja aioimme myydä 
henkemme kalliilla hinnalla. 
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Nyt, vihdoin, kun sillä ei enää ollut merkitystä, me olimme kaik‐
ki yhtä joukkoa.

Se ei lämmittänyt.
Kuudentena päivänä laulu kasvoi käskeväksi. Tiesimme ajan tul‐

leen.

Koko sen päivän rakensimme esteitä ja ansoja kielekkeen alle johta‐
valle alueelle. Pirstoimme vankkureita, hakkasimme kaltereista rauta‐
seipäitä lumen läpi routaiseen maahan. Valmistimme rovioita kaikes‐
ta puutavarasta ja öljystä, jota edesmenneen Mestari Huluwinin 
vankkurin varastoista löysimme. Luulen, että sydämissämme tiesim‐
me kaikki tekevämme turhaa työtä, mutta ei ole mitään niin itsepäis‐
tä kuin mies, joka tietää kuolemansa tulevan, mutta on päättänyt syl‐
keä sitä kasvoihin ja nauraa.

Kun yö vihdoin lankesi – äkillisesti, kuten se noilla pohjoisilla 
lakeuksilla tekee – pieni linnakkeemme loisti ja hohkasi lämpöä kuin 
taivaallisen sepän ahjo. Olimme varustautuneet kaikilla aseilla, mitä 
mukanamme oli: varsijousin, keihäin, miekoin, kirvein. Kokemus, 
jonka Kapteeni Varon oli hankkinut suurriistan metsästyksestä läpi 
tunnetun maailman, oli ollut suuri etu rakentaessamme puolustus- 
asemaamme. Hän oli päätellyt – ja todellakin, se oli järkevä päätel‐
mä – että mikä ikinä meillä vastassamme olikin, sen täytyi olla tottu‐
nut kylmyyteen, mistä seurasi johtopäätös, että se karttaisi tulia, jopa 
pelkäisi niitä. 

Dre´morraz tuotti Kapteenin ammattiylpeydelle murskaavan 
pettymyksen ja Varonille itselleen sotkuisen, tuskallisen kuoleman.

Ensimmäinen ja ainoa varoitus siitä, että asiat olivat menossa 
hirvittävällä tavalla pieleen, oli kun etummainen osa muuriamme rä‐
jähti pirstaleiksi ja osia siitä lensi joka suuntaan. Rautatanko lävisti 
Kapteenin rintalastan ja kaatoi hänet rovioon, missä hän paloi nyt‐
kähdellen vielä pitkän aikaa ilman voimia nousta ylös.
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Kuin ihmeen kaupalla kukaan meistä muista ei saanut kuin 
naarmuja ja ruhjeita, mutta kun uskalsimme jälleen katsoa räjähdyk‐

sen suuntaan, meillä oli suurempiakin huolenaiheita kuin palava 
kapteenimme.

Jääkäärmeen, madon, mikä ikinä se hirviö olikaan, pää kohosi 
kaukana yläpuolellamme. Sen silmät olivat kuin kaksi sa��ireista veis‐
tettyä kylmää tähteä, jotka nyt leiskuivat yllämme muiden taivaan‐
kannen asukkien joukossa. Dre´morraz hohkasi luitajäytävää kyl‐
myyttä, joka uhkasi jäädyttää meidät kaikkien roihuavien tuliemme‐
kin lävitse. Muistan sen ihmismieltä järkyttävän koon, mutta en 
saanut katseellani selvyyttä sen todellisesta olemuksesta ennen kuin 
se iski jälleen. Osaan sanoa vain, että silloin ajattelin sen näyttävän 
eloon heränneeltä lumivyöryltä. Noiden silmien muistoa kannan sil‐
ti yhä arpena sielussani. Ne avautuivat ulottuvuuksiin, joiden ole‐
massaolon mahdollisuus tai mahdottomuus sijaitsivat kaukana ih‐
mismielen käsityskyvyn tuolla puolen.

Muistan lentäneeni ilmassa, kuulleeni tuskanhuutoja. Osa niistä 
oli varmasti omiani. Muistan ytimiini syöpyneen kylmyyden ja toi‐
vottomuuden tunteen.

Muistan myös ampuneeni varsijousella, lyöneeni miekalla, sohi‐
neeni soihdulla vankkurien paksuista kiemurtelevaa vyyhteä, joka 
tuntui olevan kaikkialla.

Parhaiten muistan kuitenkin sen hetken, kun näin Kanurin il‐
mestyvän jostain suunnaton kirves käsissään. Hän heilutti sitä vai‐
vattomasti ja harkiten kuin sodan jumala, ja vaikka hänen iskuillaan 
ei alkuun näyttänyt olevan mitään vaikutusta, yhtäkkiä tavoitin taas 
sen selkeyden hetken, jolloin tajusin, mihin hän pyrki. 

Roviomme oli lyöty hajalleen, mutta Mestari Huluwinin öljy 
paloi lumessakin. Jokaisella iskullaan Kanur käytti kirvestään jonkun 
rovion jäänteissä ja huomasin sen pian palavan valkohehkuisena. Is‐
kut alkoivat tuottaa tulosta, hyistä verta satoi päälleni ja valkeus vä‐
rähteli.
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Sa��iritähdet laskeutuivat korkeuksista ja niiden alla aukeni poh‐
jaton kuilu, jota tippukivet reunustivat. Näin Kanurin hyökkäävän 
tuota kuilua kohden heiluttaen valkeana palavaa kirvestään, ja heittä‐
vän sen viime hetkellä syvyyksiin kuin pahaisen soihdun. 

Jääkäärmeen suunnaton kita sulkeutui, enkä nähnyt oliko Ka‐
nur jäänyt sisään vai ulos, koska sillä hetkellä runneltu ruumiini ja 
venytetty mieleni eivät enää kestäneet enempää. Tervetullut pimeys 
laskeutui.

Kun heräsin, oli aamu. Tiedän tämän, koska pilvet olivat taas het‐
keksi väistyneet. Jopa aurinko paistoi kuin ilkkuen.

Ehkä koettelemukset olivat karaisseet minua; nousemukseni pi‐
meydestä sujui tällä kertaa välttävästi. Kukaan ei herättänyt minua. 
Ei ollut ketään, joka sen olisi tehnyt. Tunsin kivut ja kolotukset ruu‐
miissani, mutta etäisesti. Ehkä jotain sisältäni oli jäätynyt pois, sillä 
pääsin ylös suhteellisen vähäisin vaivoin jäämättä makaamaan oman 
kurjuuteni kehään.

Kaikki tuntui kuin pahalta unelta, mutta ympäristöni varmisti 
sen olleen totta. Jääkäärmeestä ei näkynyt jälkeäkään, mutta öljy pa‐
loi edelleen pienellä liekillä nietosten lomassa. Tunnistamattomiksi 
runneltuja ruumiita ja vankkurinkappaleita lojui siellä täällä sekalai‐
sissa kasoissa piittaamattomasti ympäriinsä viskeltyinä. Kävelin nii‐
den keskellä turtana.

Vasta kun löysin Kanurin, syttyi tunteen aavistus rinnassani. 
Katselin hänen jähmettynyttä ruumistaan pitkän tovin. Hän näytti 
levolliselta. Mietin, oliko hän kutsunut tuon pedon pahimmista pai‐
najaisistani rankaisemaan vangitsijoitaan, vaiko yrittänyt varoittaa 
meitä siitä. Lopulta ymmärsin, että sillä ei ollut merkitystä. Hän sen 
oli surmannutkin. Tai ainakin karkoittanut. Polvistuin, asetin hänet 
selälleen ja väänsin hänen kätensä rinnan päälle niin hyvin kuin kuo‐
lonkankeudelta kykenin. Kirvestä en löytänyt, mutta laitoin miekan 
käsien päälle.
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”Sinä kuolit taistellen Kan-ur-Dre´morraz-Thul”, lausuin.
Muuta en osannut sanoa, joten lähdin pois. Tällä kuoleman 

näyttämöllä ei ollut enää mitään annettavaa minulle.
Pian minulle selvisi, että olimme leiriytyneet vain puolen päivä‐

matkan päähän alamaille johtavasta rinteestä. Se oli jyrkkä ja mutkai‐
nen sieltä, mistä sitä katsoin. Ei paras paikka laskeutua, mutta johti 
ainakin jonnekin. Kaukana alhaalla näin jotain, joka vaikutti vuoren‐
syrjään rakennetulta portilta. Merkki sivistyksestä – miten vähäinen 
tahansa – sai vihdoin turtuneisuuteni raukeamaan, ja aloitin jäsenet 
kivistäen pitkän matkani etelää kohti. 

Kuinka pitkä tuosta matkasta lopulta tulikaan, mitä muita tus‐
kia ja painajaisia sain vielä kokea ennen kuin lopulta pääsin sivistyk‐
sen pariin, kuuluu toiseen tarinaan.

On hyvä, että kohtasin nuorena kunnian miehen. Sain tietää, 
mitä se merkitsee. Minusta itsestäni ei kuitenkaan tullut sellaista.
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Lucilla  Lin

Viimeinen  ihminen?

Ilmestynyt alunperin antologiassa Maailmanlopun kirjasto ja muita 
tuomiopäivän tarinoita, 2013

Sei oli kaivantokaupungin ainoa ihminen, sillä hänen Isäntänsä oli‐
vat kehittäneet robotteja ja louhintakoneita, jotka olivat perinteisissä 
orjantehtävissä paljon ihmisiä kestävämpiä ja voimakkaampia. Sein 
työ oli enää huoltaa ja korjata koneita sekä valvoa niiden toimintaa 
kaivannoissa. Ennen täpötäydet ihmisparakit olivat jo pitkään olleet 
autioina,  ja joskus hän ajatteli olevansa viimeinen koko lajistaan. Ih‐
misen elinaika oli kaivantokaupungissa lyhyt kaikista Isäntien teke‐
mistä vahvistavista kehon ja mielen muokkauksista huolimatta, sillä 
ilma oli myrkyllistä ja valosta ja kunnon ravinnosta oli puutetta.

Ihmiset olivat hävinneet  paljon mahtavamman lajin tieltä, mut‐
ta tarinoissa, joita Sei oli kuullut  lapsena vanhoilta orjilta, kerrottiin 
vielä ihmisen ajoista maan päällä. Vanhat orjat kertoivat iltaisin ih‐
miskaupunkien muinaisesta kukoistuksesta ja muista maanpinnan 
ihmeistä: metsistä, meristä, auringosta sekä kuusta. Kukaan heistä ei 
ollut näitä nähnyt, mutta he kuvailivat niitä toisilleen: Meri oli sini‐
nen ja jatkui loputtomiin. Aurinko oli hyvin kaukana ja valaisi kuin 
miljoona liekkiä, oranssina ja punaisena, sillä se ei enää eläisi montaa 
tuhatta vuotta. Metsissä piileskeli jotakin eläimiksi kutsuttua. Tari‐
noissa ei kerrottu miksi ihmiset olivat muinoin jättäneet tuon kau‐
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niin asuinpaikkansa ja laskeutuneet alas kaivantokaupunkiin. Ehkä 
Isännät sieppasivat ihmiset  etsiessään orjia palvelukseensa ja nautin‐

nokseen. Ehkä maan päällä olisi vielä ihmisiä, jotka surivat rakkait‐
tensa katoamista. 

Sein muokkaaminen ei ollut täysin onnistunut luonteen osalta, 
vaikka hän kaikkien orjien tavoin näkikin pimeässä ja pystyi hengittä‐
mään kaivantokaupungin raskasta ilmaa vain vähäisin vaurioin. Kai‐
ken muokkauksen ja ravinnon mukana annettavien myrkkyjen jäl‐
keenkin hänen mielensä taisteli Isäntiä vastaan. Kaikkein eniten hän 
vihasi niitä hetkiä kun Isännät hakivat hänet nautinnokseen – vaikka 
he tuottivat tehtaissa ravintoa tarpeeksi kaikille kaupungin miljoo‐
nalle asukkaalle, heistä mahtavimmat silti halusivat ihmistä aina juh‐
lapäivinään. Sein seisoessa heidän edessään nöyränä ja huumattuna 
he viilsivät aina varovasti yhden suonen auki ja imivät muutaman sy‐
vän siemauksen verta. Eivät tarpeeksi ravitakseen itseään, orjan veren 
juominen oli heille vain huvitus joka muistutti heistä niistä ajoista 
kun he vielä metsästivät ihmisiä ruuakseen. 

Lopulta Sei päätti karata, niin ennenkuulumatonta kuin pake‐
neminen kaivantokaupungista olikin, ja etsiä ihmisten valtakunnan. 
Hän odotti pitkään sopivaa tilaisuutta – orjan oli mahdotonta lähteä 
kaupungista sillä sitä vartioitiin huolellisesti. Mutta hän suunnitteli, 
keräsi salaa pientä ravintovarastoa matkaa varten ja hioi löytämästään 
metalliromusta  aseita, joita piilotti vaatteisiinsa. 

Pakopäiväkseen hän valitsi seuraavan juhlapäivän, jolloin hänet 
kutsuttaisiin Isäntien huoneisiin. Ennen kuin häntä tultiin hake‐
maan, hän jätti ottamatta kapselin, joka hänen oli aina tarkoitus nie‐
laista ennen kuljetusta isäntien palatsiin,  ja vain teeskenteli olevansa 
heikko ja tokkurainen kun häntä talutettiin nautintovuorossa olevan 
Isännän yksityiskamariin. Sei vaipui polvilleen Isännän eteen ja mu‐
tisi nöyristelevän tervehdyksen, etsien samalla sopivaa pakoreittiä 
katseellaan. Huoneen perällä oli oviaukko, joka johti varastokäytä‐
viin. 
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Isäntä viittoili Seitä ojentamaan ranteensa nautittavaksi ja Sei 
ryömi lähemmäksi kohottaen paljasta käsivarttaan. Isäntä viittoili 

osoittaen tyytyväisyyttään ja veti kynnellään poikittaisen viillon Sein 
arpeutuneeseen ihoon. Sei teeskenteli edelleen olevansa huumattu ja 
katseli poissaolevasti maahan, värähtämättä kun Isäntä painoi jääkyl‐
mät huulensa hänen ranteelleen. Isännän keskittyessä nautintoonsa 
Sei vetäisi vaivihkaa vasempaan hihaansa piilottamansa terän esiin ja 
iski sen Isännän niskaan. Kivusta huutaen Isäntä yritti loikata pys‐
tyyn, mutta Sei oli jo ottanut esiin toisen teristään ja viiltänyt sillä 
auki Isännän kaulavaltimon. 

Isäntä kaatui lattialle päästäen kurluttavan vaikerruksen, ja Sei 
tuskin kykeni pidättämään ilon huudahdusta nähdessään Isännän si‐
nisen veren tahraavan lattian ja hänen kuolevan avuttomana Sein jal‐
kojen juureen. Sei pukeutui nopeasti Isännän mekkoon ja viittaan, 
avasi raskaan arkun huoneen nurkassa ja pakkasi mukaansa kaikki 
löytämänsä aseet sekä päähineen ja naamion, joilla peitti ihmispiir‐
teensä. Hänen onnekseen Isäntä oli kantanut vyöllään vesileiliä, jon‐
ka Sei vielä kätki mekkonsa alle. Näin hän muistutti aivan pieniko‐
koista Isäntää kulkiessaan mahdollisimman varmoin ja rauhallisin as‐
kelin ulos huoneen takaovesta, pitkin yleensä palvelijoiden 
käyttämää käytävää ja sitten palatsin varastojen vieressä olevasta 
ovesta sisäpihalle ja lopulta kaivantokaupungin kaduille. 

Hän kulki pää pystyssä, Isäntien tapaan notkein askelin  ja pääsi 
kaupungin portille kenenkään häiritsemättä. Nähdessään kallisarvoi‐
sen viitan portinvartija kumarsi ja päästi Sein ohitseen sanaakaan sa‐
nomatta. Sei jatkoi matkaa ohi kaivokselle johtavan sillan ja vesiput‐
kiston, kunnes oli niin kaukana hylättyjen louhosten luona, että saat‐
toi vihdoinkin pysähtyä hengähtämään ja heittämään pois viittansa 
sekä naamionsa. 

Vielä kerran hän kääntyi katsomaan taakseen. Louhosten takana 
kohoava kaivantokaupunki kivitorneineen, siltoineen ja monimut‐
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kaisine tukirakenteineen oli ollut hänen vankilansa, mutta samaan 
aikaan myös hänen kotinsa. Hän ei tulisi kaipaamaan orjanelämään‐
sä. Hän muisteli lapsuuttaan, vanhuksia, jotka olivat olleet hänen 
seuranaan ja kertoneet ihmisten menneisyydestä. Oliko tällaisia kau‐
punkeja satoja tai tuhansia maan uumenissa? Raatoiko niissä vielä 
muitakin ihmisiä? No, hän ei heitä auttaisi, itsehän olivat alistuneet 
kohtaloonsa. Jos hän aikoi selvitä maan pinnalle saakka, olisi hänen 
oltava vahva aivan kuin Isännätkin. He sentään ovat vuosituhansien 

aikana saavuttaneet kaiken sen mitä ihmisten maailmasta etsivätkin.
Vanhojen orjien tarinoiden mukaan kaivantokaupungin ja maan 

pinnan välillä oli muita kaupunkeja sekä ylöspäin johtavaa portaik‐
koa. Tässä louhitussa käytävien ja luolastojen verkostossa, jossa Sei 
nyt kulki ei kaivantokaupungin lisäksi ollut muuta asutusta, vain hy‐
lättyjä louhoksia ja tyhjään ammennettuja vesisäiliöitä. Sei säännöste‐
li omaa vesivarastoaan ja ravintokapseleita, joita hänelle oli jaettu vii‐
koittain. Hän vaelsi pitkin loputtomilta vaikuttavia tunneleita kun‐
nes vihdoin pääsi ensimmäiselle ylöspäin johtavista portaikoista. 

Portaikko näytti ikivanhalta, tuhansia vuosia sitten louhitulta, ja 
oli niin sammaleen ja limaisen sienirihmaston peittämä, että Sei oli 
vähällä liukastua jo ensimmäisillä askelmilla. Kosteilla seinillä kasvoi 
syötäväksi kelpaavia pieniä vihertäviä sieniä sekä jäkälää, jota hän ke‐
räsi mukaansa ennen kuin alkoi varovasti ja seinästä tukea pitäen 
nousta kapeita ja spiraaliksi kiertyviä askelmia. Vain hiukan fosfori‐
maisesti hohtava tippukivistö toi valoa pimeyteen, ja viimeisen por‐
taan päässä häntä odotti tiukkaan lukittu rautaovi. Hän istuutui vä‐
häksi aikaa odottamaan voimiensa palaamista, ennen kuin kävi oven 
kimppuun repien, riuhtoen, potkien ja kiskoen sitä kaikin voimin. 
Viimein hän sai nostettua sen irti saranoiltaan ja työnnettyä sitä niin 
pitkälle sisäänpäin, että mahtui ryömimään sisään seuraavalle tasolle.

Helpotuksekseen hän huomasi tämän kaupungin olevan täysin 
asumaton. Kadut, muurit ja kaikki rakennukset ovat rapistuneita ja 
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sortuneita. Sein kaivantokaupungin tavoin tämäkin kaupunki oli sel‐
västi rakennettu Isäntiä varten, sen Sei näki heti rakennusten mitta‐

suhteista ja koristeluista. Autioiden louhosten ympäröimissä orjapa‐
rakeissa oli muutamia lahonneita ihmisluurankoja, samoin Isäntien 
palatsien tyhjissä huoneissa oli joukko heidän pitkäluisia jäännöksi‐
ään. Nähtävästi kaikki arvokas oli tältä tasolta louhittu jo vuosisatoja 
sitten, kaikki syötäväksi kelpaava sekä vesi loppunut ja jäljelle jääneet 
asukkaat olivat kaivautuneet yhä syvemmälle maankamaraan. Erään 
Isäntien huoneen seinään oli kahlittu joukko ihmisiä. Ehkä Isännät 
olivat ravintotehtaiden ehtyessä joutuneet turvautumaan uudelleen 
pelkkään ihmisvereen ja -lihaan selviytyäkseen. 

Sei ei löytänyt mitään syötäväksi kelpaavaa tästä aavekaupungis‐
ta. Hän oli jo huomannut, ettei tullut sairaaksi syömästään vihertä‐
västä sienirihmastosta, joten hän keräsi sitä taas ateriakseen saaden 
näin säästettyä ravintokapseleitaan. Hän pelkäsi kuolleiden Isäntien 
henkien vartioivan palatsialuetta, joten  etsi nukkumapaikakseen 
suojaisan paikan orjaparakeista. Herättyään hän vielä löysi yllättäen 
pienen lammikon vettä ja täytti jo tyhjentyneen leilinsä ennen kuin 
jatkoi matkaa.

Katsellessaan ympärilleen hän tunsi itsensä kovin pieneksi ja hei‐
koksi. Hänen yllään kohosivat Isäntien rakentamat merkilliset tornit 
ja kivipalatsit, loputtomat vesi- ja ilmaputkistot sekä aikoja sitten sär‐
kyneet ja sammuneet valaisimet. Kadut sortuivat syviksi kuiluiksi, 
joiden yli hän loikki varovasti etsiessään tietä uuteen portaikkoon. 
Kaupungin laitamilla ammotti suunnattoman syvä hylätty louhos, 
jonka seinämiin oli kiinnittynyt ruostuneita kaivuurobotteja. Lou‐
hoksen yli kulki osittain romahtanut silta, jonka Sei ylitti kontaten ja 
sydän jännityksestä jyskyttäen. Sillan jälkeen jatkuivat kapenevat käy‐
tävät, kunnes hän löysi taas uuden portaikon. 

Täällä ei ollut kivestä louhittuja askelmia, vaan ruostuneet rau‐
tatikkaat, jotka johtivat kohtisuoraa ylöspäin. Sei kiipesi niitä pysäh‐
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tyen aina välillä säästämään hiipuvia voimiaan. Puolessavälissä hän 
tunsi olonsa niin väsyneeksi, että  otti yhden ravintokapseleistaan. 

Päästyään ylös asti hän pelkäsi kohtaavansa taas uuden salvatun 
oven, mutta tikkaat päättyivät avoimeen pyöreään aukkoon, josta 
hän pääsi helposti ryömimään seuraavan tason pinnalle. Nyt hän oli 
kiipeämisestä jo niin uupunut, että kierähti selälleen ja hengitti sy‐
vään, nähden vähän aikaa vain sumua ympärillään. Mitä jos joku yl‐
lättäisi hänet noin avuttomana maasta makaamasta? Sei keräsi kaikki 
voimansa ja nousi pystyyn piikkiaseet valmiina mahdollisen hyök‐
käyksen varalta. Tämäkin kaupunki oli kuitenkin yhtä autio kuin 
edellinen. Asumaton, sortunut ja tuhoutunut - mutta rakennettu ih‐
misille!

Ensin Sei huomasi sen oviaukkojen koosta ja sitten muistakin 
mittasuhteista ympärillään. Portaiden askelmat oli louhittu ihmisja‐
loille sopiviksi. Huoneet rakennuksissa olivat pienempiä. Lisäksi joka 
ikinen hänen löytämänsä luuranko kuului ihmiselle. Kuolema oli sel‐
västi ollut väkivaltainen - luita oli paiskeltu kaikkialle ja luurankojen 
vieressä lojui paljon veitsiä sekä piikkiaseita. Jotkut pääkallot oli is‐
ketty sirpaleiksi, toiset uhrit taas kahlittu seinään kuten edellisessäkin 
kaupungissa. Täältäkään hän ei löytänyt mitään syötäväksi kelpaa‐
vaa, ja kaikki nuo hävityksen jäljet pelottivat häntä.

Kaupungin rakennukset oli koristeltu kummallisesti. Rakennus‐
ten seiniin sekä muureihin oli maalattu porttia muistuttavia kuvioita 
ja merkkejä jollakin kielellä, jota Sei ei tietenkään lukutaidottomana 
ymmärtänyt. Hän tiesi ihmisten muinoin kirjoittaneen omilla mer‐
keillään, mutta kaivoskaupungissa vain Isännät olivat lukutaitoisia ja 
heidän kieltään ihmisten oli aina ollut mahdotonta ymmärtää. Tässä 
kaupungissa ei ollut Isäntien palatseja, vaan temppeli, joka patsaista 
ja korkokuvista päätellen oli omistettu Isännille. Sen patsaiden edes‐
sä oli ruostuneita rauta-astioita, veitsiä ja kasoittain luurankoja. Tä‐
mä kaupunki oli selvästi niin levottomien henkien asuttama, että Sei 
päätti jaksaa kapseliensa voimalla vielä yhdet portaat.
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Vaellettuaan louhosten ohi kapeaa tietä pitkin hän löysi helposti 
portaikon, joka tällä kertaa oli leveä ja korkea viistosti ylöspäin johta‐

va käytävä – jälleen kerran sienirihmastosta päätellen käyttämätön. 
Sen keskellä kulki metallinen, paikoitellen mustien pehmeiden rieka‐
leiden peittämä polku, jota reunusti osittain vielä pystyssä seisova lä‐
pinäkyvä aita. Niin omituiselta kuin  käytävä näyttikin, sitä pitkin oli 
helppo nousta kuin ylös viettävää polkua. Sei huomasi ilman muut‐
tuvan jatkuvasti kylmemmäksi, hänen hengityksensä huurusi hieman 
ja hänen orjamekkonsa alkoi tuntua hyvin ohuelta. 

Tuo merkillinen käytävä päättyi metallioveen, joka aukesi hel‐
posti paljastaen uuden ihmisten rakentaman asuintason. Seitä vas‐
taan tulvahti kylmä ja kostea ilma, mädän ja homeen pistävät hajut, 
ja hän kietoi liinan kasvojensa suojaksi. Jätekasoista ja nuotioiden 
jäänteistä näki, että kaupungissa oli asuttu aivan äskettäin, kaikki 
mahdollinen polttokelpoinen tavara oli kasattu suuriksi nuotioiksi, 
joilla kaupungin asukkaat ovat yrittäneet lämmittää tasoaan. 

Siellä täällä makasi nälkään tai kylmään kuolleita heiveröisiä ih‐
misiä. Ainakin Sei päätteli heidän olevan omaa rotuaan, vaikka he 
olivat Seitä paljon pienikokoisempia ja hennompia. Ehkä he olivat 
muokkaamattomia ja vapaita ihmisiä, jotka ovat pakoilleet Isäntiä 
täällä raunioissa. He olivat pukeutuneet surkeisiin mekonriekaleisiin 
ja erilaiset tatuoinnit koristavat heidän kuihtuneita käsivarsiaan ja 
nilkkojaan. Kun Sei astui sisään oviaukoista ja porteista, hän näki ai‐
na vain lisää ruumiita – vanhoja, aivan nuoria ja kaikkea siltä väliltä. 
Heidän asuntonsa olivat surkeita luolia ja telttamajoja, jotkut koris‐
teltu kuvioin, joita Sei ei ollut nähnyt missään aikaisemmin – kaksi 
viivaa, jotka leikkasivat toisiaan tai ympyrä toisen sisässä. Joidenkin 
asuntojen oven ylle oli kirjoitettu muutamia sanoja tuntemattomalla 
kielellä. Kokonaisen muurin pituudelta nämä sanat jatkuivat ja jat‐
kuivat, aivan kuin kuollut kaupunki olisi yrittänyt kertoa Seille su‐
rullisesta kohtalostaan. Kaupungin henkiä peläten Sei päätti äkkiä et‐
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siä kaiken syötäväksi tai lämmikkeeksi kelpaavan ja jatkaa sitten vielä 
eteenpäin. Ennemmin hän nukkuisi vaikka keskellä seuraavaa por‐

taikkoa kuin ruumiiden keskellä ja aaveiden kiusattavana.
Ruokatarvikkeet olivat loppuneet kaupunkilaisilta aikoja sitten, 

mutta kiivettyään korkean muurin yli Sei löysi laajan viljelmän ja ka‐
la-altaan. Kummassakaan ei tietenkään ollut mitään syötävää – mitä 
tahansa viljelmillä oli kasvatettukin, se ei selvästikään ollut menesty‐
nyt, ja kala-allas oli tyhjennetty aikoja sitten kokonaan. Vesialtaat 
ovat tyhjillään eikä Sein leilissä ollut enää jäljellä pisaraakaan. Kun 
hän katseli ylöspäin, hän huomasi seisovansa suunnattomien suurten 
pyöreiden rakennelmien alla – ehkä jonkinlainen valaisin viljelmille? 
Viljelmän viereen rakennetuissa majoissa oli pinoittain vihkosia, joi‐
hin oli kirjoitettu samalla erikoisella kielellä. Tutkiessaan huoneen 
kaappeja Sei löysi pienten harmaiden olioiden pesän ja sai vihdoinkin 
kunnollisen aterian. Herkullisesta lihasta voimistuneena hän kiipesi 
uudestaan muurin yli ja jatkoi tutkimusretkeään.

Viljelmää suojaavan muurin kylkeä vasten kohosi suuri kupoli‐
kattoinen betonirakennus, joka oli taimmaista seinää vasten seisovaa 
kivipöytää lukuun ottamatta tyhjä. Sen seinät oli maalattu täyteen 
hämmästyttävän kirkkailla väreillä jollaisia Sei ei ollut nähnyt mil‐
loinkaan aikaisemmin, ja ne esittivät ihmisten tarinoita, joita hän ei 
ymmärtänyt sen enempää kuin heidän kirjoituksiaankaan. Hän kier‐
teli seinien viertä pitkän aikaa ihastellen niiden kauneutta, kunnes 
päätyi takaseinälle kivipöydän eteen. 

Äkillinen rasahdus aivan hänen vieressään sai hänet kurkista‐
maan  pöydältä roikkuvan repaleisen vaatteen alle. Pöydän alla piiles‐
kellyt ihminen loikkasi pystyyn ja yritti juosta pakoon – mutta Sei oli 
häntä suurempi ja nopeampi. Sei paiskasi ihmisen seinää vasten ja es‐
ti häntä taistelemasta vastaan taivuttamalla hänen käsivartensa kivu‐
liaasti selän taakse. Ensimmäistä kertaa koko pakomatkallaan, ja mo‐
neen, moneen vuoteen, Sei katsoi toisen ihmisen silmiin, jotka olivat 
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niin erilaiset kuin hänen omansa – muokkaamattomat pimeänä‐
köön, vaaleat ja laajenneet kauhusta sillä Sei, muokattuna, kookkaa‐

na, naamioituna ja piikkiase kädessään oli pelottava näky. Tämä ih‐
minen oli pukeutunut rääsyihin ja näytti nälkiintyneeltä sekä sairaal‐
ta. Sei kosketti ensin sormellaan ihmisen poskea, tunnusteli tämän 
ihon erikoista pehmeyttä, ja painoi sitten piikkiaseensa terän ihmisen 
kaulalle ja surmasi hänet yhdellä syvällä viillolla.  Sei tutki uhrinsa 
vaatteet sekä tämän vyötäisilleen sitomat pussukat ja kietoi ympäril‐
leen rikkinäisen huovan, joka ihmisellä oli ollut harteillaan. Vesileilit 
hän kiinnitti selkäänsä. 

Tällä huovalla ja parilta ruumiilta löytämillään jalkoihin sidotta‐
villa kangasriekaleilla varustautuneena Sei etsi kaupungista louhok‐
siin johtavat polut ja louhoksien sinne tänne kiemurtelevista portai‐
koista ja tunneleista reitin, joka selvästi vei ylöspäin. Viimeinen por‐
taikko oli kokonaan ruostunutta rautaa, ja näitä portaita oli neljä 
rinnakkain aivan kuin suuret kansanjoukot olisivat joskus kulkeneet 
niitä pitkin ylös- ja alaspäin eri tasojen välillä liikkuessaan.

Lähestyessään maanpintaa Sei mietti surmaamaansa ihmistä – 
ainoaa ihmistä, jonka  oli nähnyt vuosiin – ja sitä miten pehmeä ja 
lämmin hänen ihonsa oli ollut. Miten omituiset silmät tällä ihmisellä 
olikaan ja miten heikko hänen kosketuksensa oli ollut hänen pyrkies‐
sään pakenemaan. Ja hän oli kuiskannut jotain kuollessaan, Sei ei tie‐
tenkään ymmärtänyt vieraan kielen sanoja, mutta oli kuullut silti ih‐
misen äänen korvissaan. Miten ihmeellistä olisikaan pian astua ylös 
valoon ja nähdä ihmisiä sadoittain tai tuhansittain!

Teräsportaiden viimeisten askelmien jälkeen Seitä odotti tiukasti 
teljetty rautaovi, jonka hän sai vaivoin murrettua ja nostettua sara‐
noiltaan. Hän kietoi huopaansa tiukasti ympärilleen ja astui kynnyk‐
sen yli maan pinnalle. Ilma oli niin hyytävän kylmää, että jopa hänen 
kestäväksi muokattu ruumiinsa alkoi täristä,  ja hän näki pelkkää vaa‐
leaa hilettä ja välkettä kaikkialla edessään, allaan ja vierellään. Kat‐
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soessaan tuota tarujen ihmettä, taivasta, hän näki vihdoinkin aurin‐
gon – oranssina ja pyöreänä hohtavan valon, mutta silti himmeäm‐

män kuin mitä hän oli Isäntien ja vanhojen orjien puheesta osannut 
odottaa, aivan kuin se olisi ollut sammumassa.

Vanhat orjat olivat puhuneet vihreistä viljelmistä, villeistä kas‐
veista ja virtaavista vesistä, mutta hän  näki vain hämärää valkeutta 
silmänkantamattomiin. Lasinsileitä pintoja ja kasoittain tuota kyl‐
mää ainetta, joka pisteli hänen jalkojaan ja sormenpäitään hänen kyy‐
kistyessään koskettamaan sitä varovasti. Hänen edessään avautuva 
kiemurteleva tie johti suunnattomaan valkoiseen kaupunkiin, joka 
torneineen kohosi korkealle. Kaikki oli Isäntien tapaan rakennettu, 
Isäntien mitoille, Isäntien silmille tarkoitettu. Tämäkin taso, planee‐
tan pinta, tarujen vihreä ja veden peittämä maa kuului nyt heille, ja 
kulkiessaan kohti taas väistämätöntä nöyryytystä ja orjuutta Sei ei 
nähnyt jälkeäkään ihmisistä. Hänen edessään kohoava valkea ja siro‐
torninen kaupunki oli ihmeellisintä mitä hän oli milloinkaan nähnyt 
– kaunein hänen Isäntiensä luomuksista.
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