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Se oli viimeinen kesä, kun minut lähetettiin maalle. Nykyisin sellaista tuskin tapahtuu. Uusi 

sukupolvi on siinä määrin niskan päällä vanhempiensa suhteen, että he eivät lähde mihinkään, jos 

eivät halua. Eivätkä periaatteen vuoksi sinne minne vanhemmat haluavat, vaikka itse haluaisivatkin. 

Silloin, parikymmentä vuotta sitten, se oli kuitenkin edelleen yleinen tapa. 

Lapset lähetettiin kaupungista maaseudulle sukulaisten luokse tai jos se ei ollut mahdollista, 

jollekin leirille. Kai se johtui siitä, että vanhemmat saivat tällä tavoin vähän enemmän rauhaa 

omalle elämälleen, kun lapset olivat poissa jaloista. Muutenhan lapset olisivat olleet koko kesän 

vanhempiensa ja muun ympäristön riesana ollessaan lomalla koulusta. Minulle oli onnistuttu 

uskottelemaan, että maalle pääseminen oli suuri seikkailu, mitä se kyllä olikin. Jaksan uskoa siihen 

edelleen. Enkä vähiten setäni vuoksi. 

Setä asui kaukana ja minulle pakattiin mukaan matkaeväät. Muistan, miten nurisin voileipien 

väliin laitettuja kurkkuviipaleita vastaan. Ne muuttuivat matkan aikana aina jotenkin vahamaisiksi 

ja kun oli viimein aika syödä niitä, ne maistuivat vain juustolta, jonka päällä ne olivat. Eväiden 

lisäksi minulle pakattiin muutama vaatekerta mukaani, mutta ei mitään sen kummallisempaa. 

Suurin osa edelliskesäisistä vaatteistani kuulemma mahtuisi minulle edelleen. Sen lisäksi, että 

voisin käyttää myös sedän vanhoja vaatteita.

Pakkasin ensin itse kaiken. Jotenkin aavistin, että tästä tulisi viimeinen kesä, kun minut 

lähetettäisiin sedän hoteisiin. Aloittaisin syksyllä yläasteen, enkä oikein uskonut, että setä haluaisi 

ottaa minua luokseen. Sen lisäksi, että minusta tuntui jostain syystä siltä, että maalle lähetettiin vain 

lapsia. Menisin yläasteelle, joten en enää olisi mikään pikkupentu. Niinpä pakkasin matkalaukkuuni 



parhaimmat vaatteeni, viimeisimmät sarjakuvani ja edellisellä viikolla tekemäni jousipyssyn. Kun 

isä sitten tuli katsomaan pakkaamistani, hän murahti, työnsi minut sängylle istumaan, otti pois 

jousipyssyn ja housujeni lahkeeseen piilottamani vanhan sulkapäähineen.

- Et sinä näitä siellä tarvitse. Setäsi tekee sinulle paremman, usko pois.

Nyökkäsin ja katselin jalkojani samalla kun heiluttelin niitä vuorotellen sängyn reunalla. Muistan 

vieläkin, miltä polvitaipeessa tuntui laverin reunan painuessa siihen ja ponnauttaessani jalkani 

ylöspäin. Isä vihelteli jotain laulua. Se kuulosti mielestäni joltain vanhanaikaiselta peikkolaululta, 

mutta en sanonut mitään, heiluttelin vain jalkojani, kunnes isä sai kaiken pakatuksi. Hän käänsi 

salkun minua kohti ja minä katsoin sitä yrittäen näyttää välinpitämättömältä, mutta en voinut olla 

huomaamatta laukun kannen verkkotaskuun asetettuja suklaalevyjä ja sarjakuvalehtiä. Lehdet olivat 

uusia, enkä ollut nähnyt niitä aikaisemmin.

- Muistat sitten, että suklaa on vasta jälkiruoka, onko selvä?

- On, minä sanoin ja katselin varpaitani, joiden kynnet kaipasivat leikkaamista. 

Isä pörrötti päätäni ja sulki laukun vetoketjun. Katsoin kaihoisasti sen viereen jäänyttä 

jousipyssyä ja sulkapäähinettä isän nostaessa laukun sängyltä. Näytti siltä, kuin hänellä olisi 

suunnattomia vaikeuksia nostaa sitä ja hän puoliksi raahasi sitä mutisten samalla jotain siitä, miten 

iso minusta oli tullut. Hän pysähtyi huoneeni ovelle ja jätti laukun siihen ja pyyhki otsaansa 

kämmenselkäänsä.

- Saat kyllä itse kantaa laukkusi, kun kerran olet sen pakannutkin, hän sanoi.

Minä nyökkäsin taas ja otin laukun käteeni valmiiksi ähkäisten. Yllättäen se nousi kuitenkin 

todella kevyesti ja huomasin isän virnistelevän minulle. Minä nauroin hänelle takaisin ja me 

kävelimme yhdessä keittiöön, missä joimme lähtökahvit. Minä tosin sain vain mehua, kun en ollut 

vielä aikuinen. Sitten äiti pussasi minua poskelle ja isä lähti viemään minua asemalle.

En ollut ainoa lapsi liikkeellä. Koko asema oli täynnä laukkujaan kanniskelevia lapsia tai heidän 

vanhempiaan, jotka juttelivat toistensa kanssa tai yrittivät hillitä lapsiaan ennen kuin nämä astuivat 

sisään vaunuihin. Minä kannoin itse omaa laukkuani isän raivatessa tietä sikari suussaan kohti sedän 

luokse ajavien vaunujen laituria.

Päästyämme laiturille hän antoi laukkuni ajurille ja kysyi miten kauan matkaan menee. Kuski 



nosti laukun käteensä ja heitti sen vaunun katolle. Samassa muistin, että olin unohtanut ottaa 

suklaapaketin sieltä. Eväät minulla oli pakattuna paperikassiin, jota kannoin vasemmassa kädessäni. 

En kuitenkaan uskaltanut sanoa mitään. Isä pörrötti taas hiuksiani ja minä murahdin vähän. Kotona 

se oli vielä ihan ok, mutta julkisella paikalla sellainen hellyys tuntui niin lapselliselta, etten siitä 

pahemmin välittänyt. Isä naurahti ja nosti minut kaksin käsin ilmaan ja kantoi minut sisälle 

vaunuun. Vaunun oviaukko oli niin matala, että isäni joutui kumartumaan mennessämme sisään. 

Muistan vieläkin, miten hän ähki ja miten hänen poskensa hankasi omaani vasten ja miten hänen 

oikeanpuoleinen torahampaansa kiilteli syljestä huulen vetäytyessä sen päältä hänen hymyillessä 

entistä leveämmin.

- No niin. Muista sitten olla örkeiksi siellä, kuulitko. Ja sano sedällesi sellaisia terveisiä, että 

pitää sinusta kunnolla huolta, niin minä sitten tulen ja haen sinut parin kuukauden päästä, kun oma 

lomani alkaa.

- Joo. Iskä?

- Niin?

- Tuuttehan te sitten varmasti?

- Tullaan. Älä huolehdi.

- Selvä, minä sanoin ja isä laski suuren kouransa olkapäälleni ennen kuin poistui vaunusta. 

Muistan, miten katselin hänen auringon vaalentamaa karvaista selkäänsä sen keikkuessa takaisin 

kotia kohti.
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Sedän talo oli kahden metsäisen kukkulan välissä olevassa laaksossa. Laakso oli leveä ja talo oli 

miltei sen keskellä. Olin usein kuullut äitini ihmettelevän, miksi talo oli rakennettu juuri sille 

paikalle. Eihän siinä kasvanut maksaruohoakaan. Lähin vesiojakin oli muutaman sadan metrin 

päässä ja varsinainen joki laakson toisella laidalla.

Isä oli usein murahtanut, että mitä se kenellekään kuuluu, miksi hänen kotitalonsa on siellä missä 

se on. Myöhemmin hän oli selittänyt saman asian kuin setäkin; että kyseessä oli ollut joku isän 



isoisän aloittama rikkaruohonkasvatuskokeilu. Tai sitten kyseessä oli ollut isän isoäiti, siitä he eivät 

olleet päässeet yksimielisyyteen sedän kanssa asiaa puidessaan. He olivat puhuneet siitä joka kesä 

niin kauan kuin saatoin muistaa.

Talo oli örkkimäisellä tavalla romuluinen. Sen seinät oli rakennettu vahvasta routakivestä, jota 

ympärillä oleva maa puski pinnalle aina keväisin. Kivet olivat valtavia, lähes peikon kokoisia 

mustia möhkäleitä. Ne olivat yleensä mullan ja mudan peitossa tunkeutuessaan keväisin maan 

pinnalle. Pesimme niitä aina kesän aluksi sedän kanssa. 

Setä rakenteli kivistä lisärakennuksia tai aitoja. Taloa ei voinut enää oikein laajentaa; setä oli 

edellisenä kesänä sanonut, että se on jo niin suuri, että hän saattaa eksyä sinne huomaamattaan. Hän 

oli tosin iskenyt suurta tummaa silmäänsä sen sanoessaan, joten se saattoi sittenkin olla vain vitsi.

Vitsi tai ei, talo oli valtava. Sitä oli vuosisatojen aikana laajennettu routakivillä sen verran, että se 

muistutti ulkoa katsottuna pientä linnaketta. Sisältä päin se oli järjetön sokkelo. Vanha ruokasali, 

joka oli talon varsinainen sydän, oli melkein talon keskellä. Ei aivan, mutta melkein. Sinne pääsi 

suoraan ulko-ovelta kulkevaa kosteaseinäistä käytävää pitkin. Tai sitten saattoi kääntyä heti ovelta 

oikealle tai vasemmalle ja kiertää koko talon ulkoseiniä myöten ennen kuin astuisi seuraavien 

huoneiden halki ja tulisi ruokasaliin jostain sen sivuovesta.

Olimme leikkineet piilosta, hippaa ja enkelinmetsästystä täällä niin kauan kuin saatoin muistaa. 

Koulun alettua syksyllä ja iltojen pimetessä tapasin muistella kesän aikana tapahtuneita seikkailuja 

ja talon tunnelmaa. Tuntui mukavalta ajatella sedän talon helteessä hikoilevia routakiviä ja 

käytävien varrelle epämääräisen oloisin välein sytytettyjä soihtuja, kun ulkona oli talvinen viima. 

Varpaitakaan ei tuntunut silloin niin paljon palelevan.

Talolle johtava tie oli suora ja kuoppainen. Juuri sellainen perinteinen örkkitaloon vievä tie, josta 

oli aina puhuttu. Setä oli tullut kärryjä vastaan tienhaaraan asti ja kävelimme miltei rinnakkain kohti 

puolen kilometrin päässä olevaa taloa, joka näytti kodikkaan synkältä laskevan ilta-auringon 

valossa. Armollisen harmaa tuhkapilvi oli noussut illaksi kraatereista, joten saatoimme keskittyä 

lätäköihin ja kuoppiin astumiseen talolle päin kävellessään. Aurinko ei päässyt paistamaan silmiin 

niin pahasti, eikä se tuhkapilven takaa niin häikäissyt.

Mitenkäs koulu meni?

Niin kuin ennenkin, ei kovin hyvin.



Miten niin?

No en oikein osannut innostua metsästyksestä.

Koulussa se on aina vähän tylsää.

No en minä siitä tiedä, vastasin ja potkaisin kiven tieltäni. Se lensi kaaressa toiselle puolelle 

tietä ja polskahti suoraan lätäkköön. – Minä en vain oikein jaksa innostua koko asiasta.

No mistä sinä sitten ruokasi haet?

Kaapista, vastasin.

Mistä sinä kuvittelet sen sinne tulevan, Setä kysyi ja virnisti. Hänen vihertävän ruskeiden 

kasvojensa juonteet syvenivät ja silmät menivät hieman sirrilleen. – Kaupastako?

Kohautin olkiani. Oli parempi olla hiljaa ja murjottaa, kuin kertoa sedälle, että pelkäsin 

aseita. Vaikka olinkin ollut innoissaan jousipyssystä ja päähineestä, niiden valmistaminen oli 

tuntunut lähinnä siltä, että tein ne vain kuuluakseni joukkoon. En minä niitä missään vaiheessa 

ollut osannut oikein kunnolla käyttää.

Kuule, setä sanoi.

Niin?

Sinun isäsi ei oikeasti ole aina ollut mitenkään kova metsästäjä hänkään.

Ai jaa? No mistäs ne keijujen ja haltijoiden kallot sinne takan ylle ovat tulleet? Ei hän niitä ole 

voinut mistään ostaa, vai?

No ei. En minä sitä tarkoita. Äläkä nyt hiilly. Isäsi on kunnon mies ja mahtava veli. Loistava 

haltianpyytäjä, mutta silti…

Mutta silti mitä, sanoin ja pysähdyin nostaen kädet lanteille ja yritin näyttää mahdollisimman 

tuimalta tuijottaessani neljä kertaa minua suurempaa setää tiukasti kasvoihin.

Silti sitä, että alun alkaen sinun isäsi ei ollut mikään metsämies.

Älä viitsi, setä. Hänhän pyydysti ensimmäisen sutensakin jo kolmetoistavuotiaana, sinä olet 



kertonut.

Niin olen, mutta sinä et ole kuullut koko tarinaa.

Miten niin? Olet kertonut ainakin sata kertaa sen, miten hän väijyi sitä tuolla tuhkarinteen 

pohjoispuolella, sanoin ja viitoin tien vasemmalle puolelle. Siellä seisova tuhkanharmaa 

kuusimetsä huojui hitaasti laakson yli puhaltavassa hiljaisessa tuulessa.

Setä oli hiljaa hetken aikaa ja jatkoi sitten matkaa. Jouduin sovittamaan askelten rytmin 

saadakseni ne osumaan edes silloin tällöin sedän kanssa yksiin. Isän kanssa se oli sujunut aina 

paljon helpommin. Tosin loppukesään mennessä se sujui jo sedänkin kanssa, mutta aikansa se 

otti. Marssimme rautasaappaat hiekkaan rohisten kohti taloa. Katsoin setää, joka näytti 

rypistäneen otsansa ikään kuin miettiäkseen ja näytti mutisevan jotain itsekseen.

Kerro nyt, sanoin ja tönäisi setää käsivarteen. Sedän iho tuntui lämpimältä ja turvallisen 

hikiseltä vasemman käden rystysiä vasten.

Kunhan päästään sisälle.

Miten niin? Minä haluan tietää nyt.

Siten niin, että minulla on jano ja haluan lisää olutta, setä sanoi ja hymyili. Ja luulen, että 

sinullakin on nälkä. Suklaapatukkakin tuntuisi olevan syömättä, haistan sen tänne asti.

En sanonut mitään. Tyydyin vain nyökkäämään sedälle. Suklaalevy oli edelleen koskemattomana 

kassissa ja pystyin itsekin haistamaan sen hikisten hajujemme alta todella helposti nyt, kun setä oli 

maininnut sen.
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Laskin matkalaukkuni kammarissa olevan sängyn päälle ja avasin sen. Isän laukun kannen 

sisätaskuun laittama suklaalevy oli taittunut matkan aikana ja murtunut viistosti poikki. Se ei ollut 

kuitenkaan sulanut. Otin sen käteeni ja käännyin ympäri.

Huone oli samanlainen kuin edellisinä kesinä. Mikään ei ollut muuttunut. Sinne jättämäni pölyt 

ja hämähäkinseitit olivat lisääntyneet vuoden aikana ja tiesin, että minun pitäisi ensi töikseni 



siivota. En kuitenkaan malttanut jäädä tekemään sitä nyt, sillä tiesin, että setä lämmittäisi minulle 

keittoa ja kuusenkerkkämehua samalla kun ottaisi itselleen kannullisen olutta kellarista. Pyyhkäisin 

oven pielessä olevaa kirjahyllyä ohi kävellessäni ja suuntasin kohti ruokasalia. Hyllyyn jäi 

kynnestäni jälki ja pölyhaihtuvat tanssivat seinälle sytytettyjen soihtujen valossa. 

Työnsin kävellessäni suklaalevyn taskuuni ja levitin käteni. Tänä vuonna yletyin hieman 

paremmin seiniin, mutta saisin kasvaa vielä jonkun aikaa, ennen kuin pystyisin levittämään käteni 

niin, että kämmeneni koskettaisivat seiniä yhtä aikaa käytävän molemmilla puolilla.

Setä istui piippu suussa kolpakko edessään pöydän toisessa päässä minun tullessani ruokasaliin. 

Hän murahti ja nyökkäsi minun päädyssäni olevaa lautasta kohti. Puulusikan varsi törrötti 

kymmenisen senttimetriä lautasen reunan yli ja lautasen vieressä olevasta puisesta kupista leijui 

höyryä. Otin suklaalevyn taskustani ja laskin sen pöydälle, mutta en avannut sitä. Setäni oli siinä 

mielessä ihan samanlainen kun isäkin, että hänen mielestään kaikki vähänkään makeammat ruoka-

aineet laskettiin jälkiruoiksi, eikä niitä näin ollen saanut syödä, ennen kuin oli syönyt varsinaisen 

ruoan.

Istuin omalle paikalleni pöydän päähän ja vedin lautasen eteeni nuuhkien samalla. Setä oli 

malttanut nähdä vaivaa vuokseni, tajusin, kun haistoin, että hän oli tehnyt käärmeenlihaa 

sienimuhennoksessa. Sienten oli pakko olla edellisvuotisia. Ne saattoivat olla jopa itseni keräämiä. 

Tai ainakin osa niistä oli. Käärmeenliha taas oli niin vaikeasti saatavissa ja niin vaarallista 

pyydystää, että en osannut muuta kuin nyökätä hyväksyvästi lautasen edessä. Vedin 

kuusenkerkkämehua lähemmäksi, puhalsin siihen ja hörppäsin sitä. Maku oli tuttu ja toi mieleeni 

edellisten kesien pimenevät hiljaiset illat. Se tekee sen vielä nykyisinkin, vaikka nyttemmin juon 

harvemmin muuta kuin olutta tai verta. Katsoin pöydän toisessa päässä piippuaan tupruttelevaa 

setääni, joka katsoi minua hymyillen sinertävän savupilvensä takaa. Pöydän ylle ripustetut soihdut 

lepattivat vedossa ja venyttivät varjoja seinillä, pöydillä ja sedän kasvoilla. Ottaessani ensimmäisen 

lusikallisen puhalsin siihen vähän ja laskin sen hetkeksi lautasen reunalle jäähtymään. Setä 

kumartui eteenpäin ja nojasi kätensä pöydän reunaan pitäen piippua oikeassa kädessään. Hän 

maiskautti suutaan.

Kuules Niug.

Hmmm? Minulla oli suu täynnä keittoa, joten saatoin vain kohottaa katseeni ja katsoa setää.



En tarkoittanut tuolla ulkona sitä, etteikö isäsi olisi rohkea. Aina hän on ollut. Jopa rohkeampi 

kuin minä. Ei hänestä muuten olisi tullut soturia.

Nyökyttelin ja pureskelin. Käärmeenliha oli mureaa, mutta jollain tapaa sienet olivat saaneet 

sen hieman liukkaaksi, joten jouduin todella keskittymään pureskeluun. Otin toisen lusikallisen 

ja puhalsin siihen samalla kun viitoin vasemmalla kädelläni setää jatkamaan.

Mutta kuten jo aiemmin sanoin, hän ei ensi alkuun oikein tullut toimeen aseiden kanssa. Ei 

oikein tiennyt, mitä niillä tehdään. Ehkä se johtui siitä, että ne eivät kiinnostaneet häntä. Tai 

siitä, että ne pelottivat häntä. Joko minä en muista miten se oli, tai sitten hän ei kertonut. 

Joka tapauksessa se sudenmetsästysreissu oli ensimmäinen kerta kun me olimme yhdessä 

metsässä.

Setä piti pienen tauon ja hörppäsi kolpakostaan samalla kun imaisi piipustaan vielä kerran. 

Sitten hän sylkäisi lattialle ja hieroi sylkäisemänsä klimpin kengällään maalattiaan ennen kuin 

laski piipun edessään olevaan tuhkakuppiin. Minä otin uuden lusikallisen keittoa ja setä jatkoi. 

Hänen puhuessaan savua puhaltui ulos sekä hänen suustaan, että sieraimistaan ja minusta näytti 

hetken siltä, kuin hän olisi onnistunut puhaltamaan savua vähän korvistaankin.

Sinä kyllä olet kuullut sen retken lopun, mutta sitä et tainnut tietää, että lähtiessämme isäsi sanoi 

olevansa minun aseenkantajani. Ja loppujen lopuksi hän oli siis se, joka sen suden tappoi. Ja 

pelasti minut siinä samalla.

Sinut? Miten niin, sain sanottua keiton ryystämisen lomassa.

No minähän en osunut siihen suteen kunnolla, haavoitin vain sitä. Ja nämä täkäläiset sudet ovat 

vähän isompia kuin ne, mitä teillä siellä kaupungissa on kotieläiminä. Sehän olisi raadellut 

minut siihen paikkaan, jos ei isäsi olisi lyönyt sitä kirveellä otsaan sen hyökätessä.

Minä luulin, että se yritti syödä teidät.

Eivät ne sillä tavalla toimi, sudet. Lähinnä ne puolustavat itseään, niin kuin mekin teemme. Se 

niihin liitetty verenhimo on vain kaupunkilaisten pelottelua.

Ai jaa. Mutta miten se liittyy siihen, että isä ei pitänyt aseista, kysyin ja nostin lautasen 

huulilleni ja ryystin loput keitot ilman lusikkaa.



No siten, että hän tarttui aseeseen siinä vaiheessa kun tarvittiin, eikä epäröinyt hetkeäkään. 

Uskon kuule, että sinulla on ihan samanlainen vaihe menossa kuin isälläsi. Ja me voimme 

sentään tehdä sille täällä jotain.

Mennäänkö me metsästämään susia?

Mennään. Ja vaikka mitä muitakin, setä sanoi ja hymyili. Mutta emme tänään, minä alan 

pikkuhiljaa olemaan päissäni ja sinäkin vaikutat vähän väsyneeltä. Huomenna alamme 

valmistelemaan ensimmäistä metsästysretkeä. Mitäs siihen sanot?

Joo! Innostuin ja avasin suklaalevyn. Otin toisen puolikkaan levystä käteeni ja työnsin sen 

kokonaan suuhuni. Se maistui keiton jälkeen aivan mahtavalta. 

Setä katseli minua hymyillen ja alta kulmain pöydän toisesta päästä lataillen samalla 

piippuaan. Ilta-aurinko oli mennyt jo mailleen ja kuin pisteeksi kaiken päälle kuulin susien 

ulvovan jossain laakson toisessa päässä. Karvani kohosivat innostuksesta pystyyn ja hymyilin 

sedälle samalla kun söin suklaatani.
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Näin jälkikäteen ajatellen setä toimi ovelasti. Ensimmäisten kahden lomaviikon aikana hän 

kertoili metsästyksestä aina silloin tällöin. Hän ikään kuin syötti minulle mielenkiintoa 

metsästämistä kohtaan. Kun hän sitten kolmen viikon päästä alkoi valmistella metsälle lähtöä ja 

kaivoi esiin veitsien lisäksi myös jousipyssyt, olin täysin valmis. 

Tartuin jousen kahvaan ja nostin sen eteeni tähdäten mielessäni kuten kuvittelin isän tehneen 

silloin, kun he olivat sedän kanssa olleet susimetsällä. Setä katseli minua virne kasvoillaan. Minä 

hymyilin takaisin. Oli kuin olisimme jälleen kasvaneet yhteen edellisen talven aikaan saaman tauon 

jälkeen.

Se on isäsi vanha jousi.

Onko?

On. Juuri tuo hänellä oli mukanaan silloin.



Ai silloin, kun hän tappoi sen suden.

Niin. Ja muulloinkin. Tuo oli hänen ensimmäinen varsinainen metsästysjousensa.

Nyökkäsin ja katsoin jousta innoissani. Sen kuluneet kaaret kiilsivät iltapäivän auringossa. Sen 

kädensija tuntui olevan kuin tehty minun kättäni varten ja jaksoin juuri ja juuri jännittää jänteen.

Setä tuli viereeni ja antoi minulle nuolen. Katselin sitä hetken. Nuoli näytti valtavalta. Sen kärki 

oli molemmin puolin sahalaitainen niin, että se varmasti jäisi kiinni osuessaan. Se oli 

metsästysnuoli.

Sekin on isäsi. Katsotaan nyt osutko sinä mihinkään. Aseta se nyt jousen jänteelle, kuten olet 

opetellut.

Tein työtä käskettyä. Nuolen perässä oleva hahlo istui jänteelle, kuin se olisi tehty sitä varten, 

kuten se olikin. Otin tukevamman otteen jousen kahvasta vasemmalla kädelläni ja venytin jännettä 

itseeni päin. Se liikahti, mutta vain muutaman kymmenen senttimetriä. Nuolta jäi vielä 

parikymmentä senttiä jousen kaaren ulkopuolelle. Laskin nuolen jänteestä ja katsoin setää, joka 

nyökkäsi.

Se on vielä vähän jäykkä, mutta me ehdimme harjoitella vielä tänään. Lähdemme metsälle vasta 

huomenna.

Huomenna? Miksi vasta silloin?

No ensinnäkin sinä et vielä ole valmis, mutta tärkein syy on se, että riista liikkuu enemmän 

aamu- kuin iltahämärissä. Annas kun minä kokeilen sitä jousta.

Ojensin jousen ja nuolen sedälle, joka otti ne valtaviin kouriinsa. Tuntui, kuin hänen vasen 

kätensä olisi ollut puolen jousen levyinen. Hän nosti jousta ylöspäin ja asetti nuolen jänteelle. Hän 

kohotti jousta hieman, jätti sen vähän kallelleen oikealle päin ja lähti kyykistyneenä etenemään 

kohti pihan toisessa laidassa olevaa vanhaa tammea.

Seurasin silmä kovana, miten hän hiipi. Jousi oli kallellaan ja nuoli oli hieman jännitettynä. Setä 

näytti pitävän nuolta paikallaan vasemman kätensä etusormella. Hän oli kiertänyt sormen nuolen 

ympäri. Hänen oikea kätensä oli jänteellä, mutta se ei näyttänyt tekevän yhtään mitään. Hiivin 

itsekin lähemmäksi. 



Astuttuani soralle niin, että siitä pääsi kahahdus, setä pysähtyi ja vilkaisi minua alta kulmiensa. 

Pysähdyin välittömästi. Hän nyökkäsi, heilautti sitten päätään kuin pyytääkseen seuraamaan itseään 

ja jatkoi hiipimistään. Minä kiersin hänen oikealle puolelleen.

Kun hän oli noin kolmenkymmenen metrin päässä vanhasta tammesta, hän kyykistyi enemmän. 

Kyykistyessään hän veti jousen niin kireälle kuin se meni. Hän näytti hetken aikaa jähmettyneen 

patsaaksi, ennen kuin laski irti nuolesta. Jousi päästi napsahtavan äänen ja nuoli suhahti suoraan 

keskelle vanhan tammen runkoa. Juoksin sedän luokse tämän noustessa seisomaan.

Jousessa ei ole mitään vikaa. Käy hakemassa nuoli ja ala harjoittelemaan. Voit ampua puolta 

lyhyemmältä matkalta. Mutta voit lopettaa vasta kun osut tammeen kolme kertaa peräkkäin. 

Minä menen sillä aikaa valmistelemaan retkeä.

Nyökkäsin jälleen ja otin jousen sedältä. Juoksin tammen viereen ja väänsin nuolen irti sen 

kyljestä. Nuolen kärjen vääntyessä irti haistoin puun hajun. Vielä nykyisinkin haistaessani tuoreen 

tammen murtuneen hajun muistan tuon kesän ja miten viimein opin ampumaan jousella.

Harjoittelin koko loppupäivän. Käsivarttani särki ja vasemman käden rannesuojuksesta 

huolimatta jokaisen ampumani nuolen jälkeen jänteen osuma nahkaiseen rannesuojukseen tuntui 

kuin ruoskan isku. Tai niin ainakin silloin luulin. Nyttemmin, kun minua on jo ruoskittukin, tiedän, 

että ei se niin kauheaa oikeastaan ollutkaan. 

Luulen kuitenkin, että opin ampumaan jousella sinä iltapäivänä. Osumatarkkuuteni kasvoi iltaa 

kohden. Muistin myös pitää välillä taukoja. Minun oli pakko, sillä jousi oli niin jäykkä, että sen 

jännittäminen väsytti käsivarteni ja hartiani pahanpäiväisesti. Kokeilin myös vaihtaa käsiä, mutta se 

oli vielä vaikeampaa. Joka tapauksessa siinä vaiheessa, kun ilta-aurinko heitti viimeisiä säteitään 

tammen vieressä olevan vanhan ladon seinään, onnistuin osumaan en vain kolme, vaan kymmenen 

kertaa peräjälkeen tammen kylkeen. Kymmenennen kerran jälkeen kävelin väsyneenä kohti 

tammea. Nojasin hetken aikaa otsaani sen kylkeen ja kuuntelin, miten setä tuli hiljalleen 

lähemmäksi. Hänen piippunsa haju sekoittui hikeen ja tammen rikkoutuneeseen kylkeen ja 

kuuntelin, miten hänen saappaansa rahisivat hiekalla.

No niin, mitenkäs täällä sujuu?

Ihan hyvin, sanoin ja väänsin nuolen tottuneesti irti tammen kyljestä.



No osuitko kolmesti, vai odotammeko vielä huomisen jälkeenkin.

Osuin, minä sanoin ja katsoin setää ylpeänä. – Osuin ainakin kymmenen kertaa peräjälkeen. 

Katso vaikka.

Kymmenen? Kappas vain, setä sanoi ja käveli lähemmäs. Hän kumartui hämärässä lähemmäs 

tammen kylkeä ja korskahti vähän. Sitten hän kääntyi ja läimäytti minua selkään. – 

Mahtavaa! Minä tiesin, että sinä oppisit! Kyllä sinulla isäsi silmät on. Ja kädetkin näemmä 

toimivat.

Olin hiljaa. Sedän sanat tuntuivat hyvältä. Huomasin miettiväni, miten usein isäni oli sanonut 

minulle samalla tavoin ja tajusin, että hän ei ollut kovin usein minua kehunut. Sillä hetkellä setä 

tuntui minulle huomattavasti isää läheisemmältä ja häpesin ajatuksiani. Jos isä saisi tietää niistä, hän 

luultavasti pieksisi sekä minut että sedän, ajattelin silloin. Kohautin olkiani hieman.

Kuule setä.

Niin?

Minun käteni ovat aivan tuhottoman väsyneet.

No ei mikään ihme, hän sanoi. – Mutta ota vielä jänne irti jousen toisesta päästä, ettei se mene 

pilalle. Sinun kätesi tulevat varmasti olemaan kipeät ylihuomenna. Paitsi jos löydämme 

huomenna jotain ammuttavaa.

Minusta ne ovat kipeät jo nyt, sanoin ja painoin jousen toisen pään maata vasten samalla kun 

työnsin toista päätä alaspäin ja vapautin jänteen. Jousi ikään kuin hyppäsi suoraksi käsissäni 

ja jänne laskeutui kevyesti jalkateräni päälle.

Se on vasta alkusoittoa, setä sanoi ja iski minulle silmää. – Mutta kunhan pidämme vain kätesi 

lämpiminä ja toiminnassa, niin eivät ne niin pahasti kipeydy. Eiköhän mennä syömään?

Joo mennään! Mitä on?

Sitä samaa.

Käärmekeittoa ja sieniä?

Niin. Mutta siinä onkin sitten viimeiset. Sen takia meidän on pakko lähteä huomenna metsälle ja 



kokemaan ansat.

Setä asteli vieressäni ja piti kättään hartioillani kävellessämme kohti taloa, joka näkyi mustana 

möhkäleenä ilta-aurinkoa vasten. Sen ikkunat olivat pimeänä ja katsoin, miten savupiipusta leijui 

ohut savunhahtuva tyyntä tummuvaa iltataivasta vasten. Kohta olisi pimeä ja tähdet näkyisivät 

kirkkaasti ajattelin ja mietin, mitä kaikkea minun pitäisi muistaa ottaa metsälle mukaan.
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Enkeli.

Setä pudottautui polvilleen mättäälle ja nosti kätensä pystyyn. Minä pysähdyin niille sijoilleni 

uskaltamatta edes kyykistyä. Setä laski hiljalleen kätensä alaspäin ja nosti kuononsa ylöspäin 

nuuskien ilmaa. Minä nuuskin mukana, mutta en saanut sieraimiini mitään, mikä olisi kertonut 

minulle mitään.

Olimme lähteneet aamuvarhaisella ja marssineet muutaman peninkulman jo ennen kuin aurinko 

oli ehtinyt idässä olevan vuorijonon yläpuolelle. Koko aamupäivän olimme rämpineet maastossa. 

Setä edellä, minä perässä. En ole vieläkään varma siitä, mitä me alun pitäen olimme metsästämässä. 

Pidin vain huolen siitä, että pysyin sedän jäljessä ja että en pudottanut tavaroitani. Muutaman kerran 

pitelin juomapakista kiinni sen kolistessa joustani ja lusikkaa vasten hiipiessämme kivikossa. Sedän 

ei tarvinnut edes sanoa mitään. Riitti, kun hän vilkaisi syrjäsilmällä.

Olimme juuri saaneet kömmityksi rinteen ylös, kun setä pysähtyi. Seisoin hetken hievahtamatta, 

mutta siinä vaiheessa kun setä nousi ylös kävelin itsekin eteenpäin. Päästyäni hänen rinnalleen, setä 

ojensi kätensä ja pysäytti minut painamalla kämmenensä rintakehääni vasten. Käsi oli niin suuri, 

että se peitti melkein koko rinnukseni. Setä nosti vasemman kätensä sormen huulilleen ja piteli 

minua edelleen aloillaan samalla kun ojensi etusormensa maata kohti. Silloin näin sen.

Kallioisen harmaan ja sammalten sekä jäkälän täplittämän maan keskellä kulki kapea polku. 

Luultavasti se oli peurojen ja kauriiden sekä antilooppien käytössä. Ainakin erotin pienten sorkkien 

painallukset, jotka erottuivat keskipäivän auringossa tummempina muutaman kymmenen 

senttimetrin päässä toisistaan. Sorkanjälkien välissä maata vasten lepäsi kirkkaan valkoinen sulka. 

Sedän sormi ei tärissyt yhtään hänen osoittaessaan sulkaa, joka tuntui hohtavan ylimaallisen 



kirkkaana silmiini.

Vaikka me Uruk-Hait kykenemmekin toimimaan myös päiväsaikaan, myös me yritämme varoa 

liiallista loistoa. Öiset örkkiystävämme eivät siinä mielessä eroa meistä niin kovin paljoa. Ainoa ero 

on meidän heikompi pimeänäkömme sekä se tosiseikka, että siedämme auringonvaloa. Jotkut 

meistä ovat tosin edelleen herkempiä sille kuin toiset. 

Urukkeja tai ei, enkelit olivat meille joka tapauksessa liikaa. Niiden valo, loistavat vaatteet ja 

ylimaailmalliset voimat yhdistettynä valotehoisiin miekkoihin tai nuoliin olivat omiaan 

hyydyttämään kenet tahansa paikalleen. Haltioiden ja puolihaltioiden kanssa vielä tuli toimeen. 

Niitä saattoi metsästää aivan milloin vain, mutta enkeleiden kanssa joutui toden teolla varomaan. 

Siksi ymmärsin täysin, miksi setä oli pysähtynyt ja hiljentynyt. Poissa oli koko alkumatkan jatkunut 

hiljainen askelten rytmissä käynyt sanaton hyräily. 

Onko se tuore, minä sanoin ja yritin kurottaa sulkaa kohden. Setä työnsi minut syrjemmälle ja 

poimi sulan maasta, mutta pudotti sen saman tien kuin se olisi polttanut.

Tämän aamuinen. Meidän pitää olla varovaisia.

Pitäisikö meidän mennä takaisin, kysyin ja mietin, mitä isä nyt tekisi.

Ei vielä, setä sanoi ja sylkäisi kolmesti vasemman olkansa yli. – Emmehän me ole vielä edes 

saaneet saalista.

Mutta enkelithän ovat voineet karkottaa saaliin, sanoin ja osoitin sorkanjälkiä. – Ne ovat selvästi 

ajaneet myös kauriita takaa.

Katsoppas poika tarkemmin, setä sanoi ja osoitti sorkanjälkeä. 

Minä kumarruin lähemmäs maata ja varoin visusti koskemasta jälkien viereen leijailleeseen 

sulkaan. Tavanomaisten kauriin jälkien tapaiset sorkan jäljet ne olivat. Mutta niissä oli pieni ero. 

Siinä, missä kauriin jäljet ovat sirot ja keveät, nämä olivat painuneet muutaman sentin polun 

pinnasta sisään. Molempien kantojen kohdalla näkyi myös pieni nystyräinen painauma. Ja kun 

katsoin vielä tarkemmin, toisessa jäljessä näkyi jotain tummaa.

Verta se on, setä sanoi. – Pikkupirun verta. Se on haavoittunut.



Se?

Niin. Ei niitä ole enempää kuin yksi. Enkeli ajaa sitä takaa, ei kaurista. Eivät enkelit syö mitään. 

Ne vain tappavat.

Eihän siinä ole mitään järkeä, minä sanoin ja kohottauduin ylös. Pakki kolahti jälleen vyössä 

roikkuvaan lusikkaan ja setä huokaisi.

Minähän sanoin, että laita se lusikka toiselle puolelle.

En minä ole ehtinyt, sanoin, eikä se ollut edes tekosyy. Minulla oli ollut täysi työ pysytellä 

sedän vauhdissa mukana.

No kohta ehdit. Mitä jos syötäisiin eväät nyt?

Tässäkö? Entäs se enkeli?

No se tuskin tulee takaisin. Luulen, että se on saanut sen piruparan jo kiinni ja tapetuksi. Sen 

jälkeen ne yleensä häipyvät sinne mistä ovat tulleetkin. Pirun jäljet ovat sen verran vanhat, 

että niistä päätellen ne ovat menneet tästä varhain aamulla. Istutaan mättäälle ja syödään 

eväät. Sitten mietitään mitä seuraavaksi tehdään. Täydellä vatsalla se on helpompaa.

Setä istahti sen pitemmittä puheitta polun vierellä olevan sammaleisen kiven päälle ja laski 

reppunsa maahan. Minä seurasin hänen esimerkkiään ja istuuduin polun vastakkaisella puolella 

olevalle kivelle kaivelemaan reppuani.

Pakatessamme aamulla tavaroita ja ruokia olimme sopineet, että minä olisin muonavastaava ja 

setä hoitaisi tiedustelupuolen. Niinpä kaivoin kankaaseen käärityt voileivät ja liskovartaat repusta ja 

ojensin niistä isommat sedälle. Vaikka minun evääni olivatkin pienemmät, olin melko lailla varma, 

että setä joka tapauksessa söisi minulta jääneet ruoat. En kuitenkaan jaksaisi syödä edes sitä vähää, 

mitä minulla oli, ajattelin, kun otin ensimmäisen leipäpalani.

Miten väärässä olinkaan. Olin täysin unohtanut, miten ulkona ollessa ruoka maistuu aivan eri 

tavalla kuin muulloin. Annokseni koosta huolimatta jaksoin kuin jaksoinkin syödä sen ilman 

ongelmia. Se hyvä puoli annoksen suuruudessa oli, että nälkä minulla ei sen syömisen jälkeen enää 

ollut. Hörpin juomapullostani vettä palan painikkeeksi ja heiluttelin jalkojani kiven reunan 

ulkopuolelta ja odotin, että setä sanoisi jotain.



Hän oli koko eväshetken ajan katsellut vaivihkaa ympärille ja maahan. Minusta näytti siltä, kuin 

hän olisi yrittänyt peitellä huolestuneisuuttaan minulta. Minä kuitenkin näin, miten levoton hän oli. 

Niin olin itsekin. Vaikka minä taas luulin, että onnistuin pitämään oman pelkoni piilossa. 

Luultavasti en kuitenkaan onnistunut siinä, sillä eväät syötyään setä nousi ylös, pyyhkäisi kätensä 

housuihinsa ja tarttui minua pehmeästi olkapäästä.

Niug, hän sanoi pehmeästi ja hymyili niin että kaikki hampaat näkyivät. – Meillä ei ole mitään 

hätää.

Nyökkäsin. En osannut vastata siihen mitään. Mutta jostain syystä sedän sanat ja kosketus saivat 

minut tuntemaan oloni turvalliseksi. Niinpä pakkasimme tavarat ja minä laitoin lusikan toiselle 

puolelle vyötä kiinni ennen kuin lähdimme jatkamaan matkaa. Emme kääntyneet taaksepäin, mutta 

emme lähteneet myöskään seuraamaan enkelin ja pikkupirun jälkiä. Setä kääntyi mäen harjalta 

vasemmalle alas laakson suuntaan. Minä seurasin hänen varmoja askeliaan vilkuillen välillä 

ympärilleni ja peläten koko ajan enkeliarmeijan hyökkäävän kimppuumme.
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Oli kulunut kolme viikkoa siitä kun olimme tulleet metsästämästä. Enempää enkelinsulkia tai 

pikkupirujen jälkiä emme sillä kertaa olleet löytäneet. Sen sijaan saimme ammuttua kaksi peuraa ja 

yhden keijukaisen. Keijukaiset ovat oikein mainioita kevyitä välipaloja, jotka saa nopeasti 

valmistettua leirinuotion lämmössä. Olimme syöneet keijukaisen illalla kotiin päin kulkiessamme. 

Koska se oli minun pyydystämäni, olin saanut pitää sen siivet itselläni. Kotiin päästyämme olin 

ripustanut siivet olkanivelistään roikkumaan kaulassani olevasta kauriin kinnerjänteestä tehdystä 

kaulanauhasta.

Siivet olivat hienot. Ne kimaltelivat hämärässä ja loistivat aina, kun örkkejä oli lähettyvillä. Eli 

käytännössä ne loistivat koko ajan ollessaan kaulassani. Niiden valossa saatoin jopa nähdä yöllä, 

mihin olin laittanut sedän kirjastosta lainaamani metsästysoppaat. Minulla on siivet vieläkin 

tallessa. Vaikka niiden loisto onkin nyt nesteiden kuivuttua himmennyt tuntuvasti, hehkuvat ne 

edelleen himmeästi ottaessani ne käteeni.

Ruokapöydässä siivet eivät silti olleet kovinkaan käytännölliset. Kuten kaikki muukin kaulaan 



ripustettu rihkama, myös ne tuntuivat etsiytyvän kohti puuro- tai keittolautasta. Niinpä heitin ne 

yleensä selän puolelle alkaessamme syömään. Siellä ne olivat nytkin, ryystäessäni edessäni olevaa 

kauriinpaistikeittoa. 

Tällä kertaa setä oli ollut keittiövuorossa ja jälki oli sen mukaista. Minun paistokseni ja 

keitokseni olivat vielä oppikirjanmukaisia, helposti valmistettavia ruokia, kun taas setä käytti niiden 

valmistamiseen huomattavasti enemmän aikaa ja vaivaa. Tätäkin ruokalajia hän oli tainnut ryhtyä 

valmistelemaan mielessään jo siinä vaiheessa, kun laskimme peurojen veriä ja ripustimme ne 

haavikosta katkomiimme kantosauvoihin. Maku oli loistava.

Setä kasvatti talonsa takana kaikenlaisia pistävän- ja kiinnostavanmakuisia yrttejä. Sen lisäksi 

hän oli saanut käsiinsä jostain chiliä ja lisäsi niitä keittoon, samoin kuin edelliskesäistä valkosipulia, 

jota hänellä oli lettikaupalla pitkin ruokasalin seiniä. Hän oli usein naureskellut sen olevan 

vampyyriturvallisin paikka koko talossa. Minä nauroin mukana ja vaikka tiesinkin vampyyrien 

olevan vain mielikuvituksen tuotetta ja lapsille kerrottavien pelottelutarinoiden hahmoja, tunsin silti 

olevani turvassa niiltä syödessäni. Kun sitten ruoan päälle röyhtäisin makuukammiossani ja 

valkosipulin haju tuntui täyttävän koko huoneen, saatoin turvallisin mielin nukahtaa.

Setä oli ollut oudon hiljainen koko viikon. En ollut varma, mistä se johtui, mutta hän ei ollut 

paljoja puhellut. Tehnyt vain normaaleja askareitaan pitkin taloa ja sitä ympäröiviä pieniä 

kasvimaita. Minua hän ei ollut ennenkään pyydellyt mukaan, joten olin saanut harjoitella  jousella 

ampumista aivan rauhassa. Normaalisti setä olisi jutustellut kanssani niitä näitä pitkin päivää ja näin 

illallisella olisimme varmasti puhuneet mitä sattuu. Minä olisin kysellyt ja hän olisi vastaillut. Nyt 

vain istuimme vastakkaisilla puolin pöytää ryystämässä lautasiamme tyhjiksi. 

Minä ehdin ensin. Imaisin viimeiset sopan rippeet lautasen reunalta ja paukautin lautasen 

kovaäänisesti röyhtäisten pöytään nostaen samalla vasemman käteni ylös ja tuuletin kuin voittaja. 

Setä lopetti oman keittonsa kauhomisen ja katsoi minua. Ensin näytti, kuin hän ei olisi ymmärtänyt 

mistä on kyse, mutta sitten hänen ilmeensä pehmeni ja hän hymyili leveästi. On myönnettävä, että 

hänen lautasensa oli noin kaksi kertaa omaani suurempi. Setä laski lusikkansa lautasensa reunalle.

Hyvä Niug! Sinä voitit! Niinpä saat luvan hakea meille jälkiruokaa kellarista sillä aikaa kun 

minä yritän saada tämän lopun niellyksi. Kyllä se hyvää on, mutta otin vähän liikaa, mutta 

kuten muistat, sen minkä itse ottaa, sen myös itse syö, kuten sanonta kuuluu.



Minä nyökkäsin ja juoksin kohti kellariin vievää luukkua. Setä oli käskenyt hakea jälkiruoan, 

mutta ei missään vaiheessa ollut sanonut, mitä saan ottaa. Tiesin jo etukäteen mitä hakisin. 

Suklaassa ja hunajassa marinoidut tuliliskot olivat lempijälkiruokaani ja tiesin, että niitä oli edelleen 

jäljellä. Edellisen kerran varkaissa käydessäni olin laskenut niitä olevan siellä vielä parisen 

kymmentä. 

Palattuani takaisin setä oli työntäyt lautasensa keskemmälle pöytää ja nostanut jalkansa sen 

reunalle. Vein hänelle yhden liskoista ja hän otti sen vastaan nyökäten laskien samalla piippunsa 

pöydälle. Se kaatui kyljelleen ja sen sytyttämättömästä pesästä varisi pöydälle muutama 

tupakanpuru sen keikkuessa hitaasti piipun kärjen ja pesän varassa. Siitä lähtenyt pieni ääni hukkui 

tuliliskon pään kuivaan rouskahdukseen sedän työntäessä sen suuhunsa.

Montako sinne jäi? 

Hmmm, minä olin miettiväni, vaikka tiesinkin tarkan määrän. – Kahdeksan- tai yhdeksäntoista. 

Miten niin?

Yllättävän monta, setä sanoi ja hymyili minulle maireasti. – Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että 

liskoansat pitää virittää piakkoin ja että sinä olet tänä vuonna pitänyt näppisi kurissa. Sieltä 

ei ole edellisen kerran laskujeni jälkeen kadonnut kuin viitisen kappaletta. Ja minä laskin ne 

sentään viimeksi kuusi päivää sitten. Sinä alat oppia!

Hymyilin hämilläni enkä tiennyt mitä sanoa. Setä oli onnistunut moittimaan ja kehumaan 

minua samassa lauseessa ja se tuntui yhtä aikaa siltä, kuin hän olisi silittänyt ja läpsinyt 

poskelle. Menin takaisin paikalleni ja ryhdyin syömään omaa liskoani.

Mitäs sanoisit, jos metsästäisimme sen enkelin?

Me, minä kysyin.

Niin. Me, setä sanoi ja haukkasi palan liskoaan.

Miten me muka siinä onnistuisimme? Se tappaa meidät.

Ei se meitä voi vahingoittaa.

Miten niin?



Koska me olemme örkkejä, emmekä piruja. Emme me ole mitään paholaisen kätyreitä. Enkelien 

on lupa tappaa vain paholaisen omia.

Niin mutta voivat ne silti meitä vahingoittaakin. Ja mistä sinä tiedät, että tämä nimenomainen 

enkeli on lukenut saman sääntökirjan kuin sinä?

En mistään, setä sanoi ja laski liskonsa pöydälle. – Mutta en vain saa millään sitä mielestäni. 

Minusta meidän pitää ottaa se kiinni. Kuvittele, miten suuret rahat siitä saamme.

Minne me sen muka myisimme? Ja mitä isäkin siitä sanoo?

Isäsi ei tarvitse tietää mitään ennen kuin olemme saaneet sen kiinni. Sen jälkeen hän on 

kuitenkin ylpeä meistä. Emmekä me myy sitä minnekään, setä sanoi ja hörppäsi 

kolpakostaan. Huomasin, että hän alkoi hieman sammaltaa. Hän oli tainnut taas nauttia 

enemmän kuin vähän ruokajuomaa.

Emme myy sitä? Mistä me sitten muka rahaa saamme? Vaadimmeko siitä lunnaita?

Ei vaan pääsymaksun.

Pääsymaksun? Keneltä? Ja minne?

Pääsymaksun katsomaan enkeliä. Tänne. 

Setä tökkäsi sanojensa vakuudeksi etusormensa pöytää vasten niin että kumahti. Olin hiljaa ja 

katsoin hänen vihertävän etusormensa tummanpuhuvaa kynttä, joka oli kaivautunut puoliksi 

pöytälevyn sisään. En osannut vastata mitään. Sitten kohotin katseeni ja avasin suuni, mutta suljin 

sen kuitenkin.

Mitä? Setä kysyi ja haukkasi loput liskostaan vetäen samalla vasemman kätensä irti pöydästä.

Ei mitään.

Mitä ei mitään?

No siis, minä sanoin ja epäröin. En ollut varma kannattiko minun sanoa sitä, mitä olin ajatellut. 

– Kuka sitä tänne tulisi katsomaan? Me olemme keskellä korpea. Eihän tuossa tien päässä 

ole edes virallista pysäkkiä.



Ei niin. Vielä. On jo korkea aika, että täälläkin alkaa jotain tapahtumaan. Minä ainakin menisin 

katsomaan, jos jossain olisi enkeli vangittuna. Etkö sinä sitten menisi?

Menisin, sanoin vaikka en ollutkaan varma.

No sitten se on selvä asia. Me pyydystämme sen.

Miten muka?

Käytämme syöttiä, setä sanoi ja katsoi minua niin tiiviisti, että luulin hänen tarkoittavan minun 

olevan syöttinä.

Syöttiä? Liskoannokseni oli unohtunut puoleen väliin pöydän pinnan ja suuni väliä hetkeksi ja 

huomasin kuolan valuvan alahuultani myöten leualle ennen kuin työnsin loput liskosta 

suuhuni. En edes osannut jäädä miettimään sen makua, koska olin niin jännittynyt.

Niin. Pikkupiruja.

Pikkupiruja?

Niitäpä niitä. Lähdemme huomenna metsästämään niitä.

Nielaisin kuuluvasti ja hörppäsin simaa kolpakostani ennen kuin nyökkäsin sedälle. Hän joi 

oman tuoppinsa tyhjäksi ja kopautti sen pöytään röyhtäisi sen jälkeen kuuluvasti. Nauroimme 

molemmat kovaan ääneen.
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Rauniopiruja, haaskiopiruja, rantapiruja sekä muita pieniä kiusankappaleita nimitettiin yleisesti 

pikkupiruiksi. Pikkupiruja oli useita eri lajeja. Ne eivät ulkoisesti muistuttaneet toisiaan muutoin 

kuin sorkkiensa ja siipiensä puolesta. Muilta osin niiden ulkomuoto saattoi erota rauniopirujen 

melkein metrin mittaisesta vantterasta ja lihaksikkaasta vartalosta rantapirujen eli rantaräähkien 

miltei keijukaismaisen keveään ulkomuotoon.

Kaikilla niillä oli kuitenkin hampaat ja kynnet. Ja taito käyttää niitä. Pikkupirut asuivat yleensä 

yksikseen, lukuun ottamatta joka toinen vuosi aina kevätpäivän tasauksen aikoihin olevien 



täysikuisia öitä. Silloin ne olivat soitimella ja niiden villiä kirkumista saattoi kuulla kaupungeista 

maaseudulle asti. Soitimen jälkeen ne vetäytyivät parittelemaan ja sen jälkeen molempien 

sukupuolten edustajat palasivat omille asuinalueilleen. 

Naaraat synnyttivät yleensä loppusyksyllä ja kasvattivat kärttyisiä pentujaan seuraavan talven 

yli, ennen kuin potkaisivat ne omille teilleen seuraavan kevätpäiväntasauksen aikoihin. Siitä 

huolimatta ne eivät olleet soitimella sen useammin.

Pikkupiruja pidettiin yleensä harmittomina, mitä ne örkeille olivatkin. Ne pyydystivät tosin 

pikkunisäkkäiden lisäksi myös herkkuina pidettyjä tuliliskoja, joten tietenkin niistä levitettiin myös 

ties minkälaisia uskomuksia.

Että ne varastivat örkkilapsia tai kirosivat eläimiä niin, että maahislehmät muuttuivat mahoiksi. 

Tavanomaisia olivat myös väitteet siitä, että ne söivät örkkejä. Ja vaikka myöhemmin olikin 

osoittautunut, että ne, jotka olivat näitä perättömiä tarinoita levitelleet, olivat vain pyrkineet 

peittelemään omia kannibalistisia jälkiään, tarinat kuitenkin elivät. Niitä kerrottiin kauhutarinoina 

lapsille ja vähän vanhemmillekin. Ne olivat itse asiassa varsin suosittuja kaikkien lapsien 

keskuudessa.  Parhaita tarinoita ja tarinankertojia palkittiin aina vuosittain markkinoilla. Joillakin 

heistä oli itse pyytämiään – niin he väittivät – pikkupiruja mukanaan roikkumassa pienissä häkeissä 

kertomusteltan reunalla. Kuulijat katsoivat niitä kauhuissaan ja uteliaina ja heittivät kiviä niitä päin, 

kunnes kertoja keskeytti koko touhun uhkaamalla jättää tarinan kertomatta.

Näiden lisäksi niitä myös koulutettiin tappelemaan keskenään. Tämä oli tietenkin laitonta, eikä 

kukaan ikinä tunnustanut edes kuulleensa asiasta, vaikka olisi jäänyt kiinni rysän päältä. Kiinni 

jäämistä tapahtui varsin harvoin, sillä myös virkavalta ja armeija osallistuivat näihin kilpoihin 

omilla kasvateillaan. Ne olivat vieläpä yleensä suurimpia ennakkosuosikkeja.

Niinpä pikkupirujen metsästäminen ja elävältä kiinni saaminen kuuluivat jokaisen örkin 

perusosaamiseen. Ei sitä tietenkään missään virallisesti opetettu, mutta jo lapsesta lähtien sitä 

harjoiteltiin vanhempien örkkien innokkaalla opastuksella.

Minäkin siis tiesin mistä mitäkin pirulajia esiintyi ja miten niitä parhaiten sai kiinni. Minkälaiset 

ansat tehosivat mihinkin alalajiin ja millä syöteillä ne sai parhaiten houkuteltua luokseen. Sedän ei 

siis tarvinnut kertoa minulle muuta kuin että menisin talon länsipuolella olevan harjun päällä 

olevalle pirunpellolle metsästämään niin monta pikkupirua kuin mahdollista sillä aikaa kun hän itse 



kävisi rantapajukosta hakemassa itselleen enkelipillitarpeet.

Pikkupirut ovat pieniä, ilkeitä ja ennen kaikkea tyhmiä. Niinpä niiden kiinni saaminen ei 

loppujen lopuksi vaadi muuta kuin oikeanlaiset syötit ja vähän viitseliäisyyttä ansojen kanssa. 

Minulla oli molempia. Otin viisi tuliliskoa kellarista; kaksi itselleni ja loput piruille. Omani säilytin 

kokonaisina, mutta syöttiliskot silvoin pienemmiksi paloiksi niin, että pirun käydessä pyydykseen 

se ei ehtisi syömään koko syöttiä, vaan niitä jäisi myös seuraaville. Sen jälkeen suuntasin tieni kohti 

pirunpeltoa.

Pellolle päästyäni viritin ensi töikseni ansat kolmeen kohtaan. Kauimmaiseen nurkkaukseen sekä 

pellon molemmille laidoille. Itse jäin talon puoleiselle reunalle pienen kuusen alle piiloon ja 

odottelemaan ensimmäistä pirua.

Luulen, että nukahdin. Näin outoja hohtavia hahmoja saapumassa rinteen takaa. Ne kuiskivat 

korvaani jotain, josta en saanut selvää. Näin jälkikäteen muistan vielä huutaneeni jotain ennen kuin 

heräsin. Muistan vielä sen, että vielä viisi vuotta kaiken jälkeen pystyin muistamaan unen täysin 

selkeästi. Mutta nyt se on jo liian myöhäistä. Ehkä minun olisi pitänyt alkaa kertomaan tätä tarinaa 

aikaisemmin. Ainakin olisin silloin voinut muistella sen kokonaan tuoreempana. Kuka ties se ei 

olisi edes liiemmin vääristynyt siinä kerrottaessa. Nyt se on joka tapauksessa liian myöhäistä. Sitä 

paitsi, tuskin sillä loppujen lopuksi olisi mitään väliäkään.

Heräsin siihen, kun vasemman jalkani isovarpaaseen kiinnittämäni ansalanka kiristyi. Avasin 

silmät ja näin, miten pikkupiru kieppui langan päässä ja rääkyi minkä ehti. Nappasin kiinni langasta 

ja loikin mahdollisimman nopeasti ansan luokse. Kurottaessani pirua kohti se ampaisi käteni 

kimppuun ja upotti hampaansa siihen. Niinpä minä löin sitä vaistomaisesti vapaaksi jääneellä 

oikeallani. Kuului vain outo rusahdus ja sen jälkeen piru päästi irti kädestäni. Se roikkui 

hervottomana jalastaan ansalangassa. Minusta näytti, kuin se olisi nukkunut. Silmät auki. Sen 

alaspäin roikkuvan pään oikea sivu oli rutussa. Nyrkkini oli uponnut siihen melkein 

huomaamattani. Sen korvasta valui verta.

Avasin pirun jalassa olevan lenkin ja laskin sen maahan taakseni. Pyyhin kiven pintaan tippuneet 

veritipat housujeni lahkeella ennen kuin viritin ansan uudestaan. Etsin hetken aikaa syöttiä 

katseellani, mutta tulin lopulta siihen tulokseen, että piru oli ehtinyt jo syödä sen, joten kaivoin 



taskustani uuden palan tuliliskoa. Sitten nostin pirun maasta ja palasin jälkiäni myöten takaisin 

metsän siimekseen odottamaan. Viskasin kuolleen piruparan jykevän kuusen oikealle puolelle ja 

jäin itse istumaan ja nojaamaan siihen selälläni. Sen jälkeen en nukkunut.

Palatessani kotiin kannoin häkkejä olkani päällä olevalla seipäällä ja yritin vihellellä. Kaikki 

kolme häkkiä heiluivat kaaressa sinne tänne askelteni tahdissa. Niissä olevat pikkupirut vaikeroivat 

surkeasti. Ne yrittivät välillä vedota minuun sydäntä särkevillä nyyhkytyksillään, kunnes 

huomasivat että se ei auttanut. Sen jälkeen ne joko itkeä tihrustivat hetken tai syljeksivät päälleni ja 

kirosivat minut alimpaan helvettiin. Jossain vaiheessa ne tekivät tuota kaikkea yhtä aikaa. Ne olivat 

kuin joku tuulikellon rikki mennyt kojeisto, minkä eri osat kolisivat toisiaan vasten hieman eri 

aikaan, kunnes aina välillä ne osuivat kalkattamaan samaan tahtiin. Minä en piitannut niistä tuon 

taivaallista. Olin saanut sedän haluamat kolme pikkupirua kiinni ja saatoin olla tyytyväinen, vaikka 

olinkin tappanut sen ensimmäisen vahingossa. Muistan vieläkin, miten pienet sen kädet ja jalat 

olivat, kun olin haudannut sen kuusen juurella olevan kiven alle.

Kävellessäni tilan mailla sen länsipuolisten saraheinävainioiden keskellä olevaa polkua pitkin 

kuulin kummaa ääntä. Pysähdyin ja kuulostelin. Aivan kuin jossain olisi helisytetty pientä tiukua 

muutaman kerran todella nopeasti. Kallistelin päätäni ja yritin saada korvani kuulemaan tarkemmin, 

mutta juuri silloin pikkupirut päästivät yksissä tuumin sellaisen rähäkän ja räänroiskimismetakan, 

että päätin jatkaa matkaa. Tiesin, että minun pitäisi näyttää niille, että en piittaisi niiden 

mekastamisesta yhtään tippaa. Että ne tietäisivät minun olevan niiden yläpuolella. Jotkut käyttivät 

silloin ja käyttävät edelleen hieman erilaista lähestymistapaa pikkupirujen suhteen; he pyrkivät 

alistamaan nämä fyysisesti. Kyllä sekin toimii, mutta niistä tulee silloin niin alistuneita ja 

pelokkaita, ettei niistä ole mitään iloa kenellekään. Niinpä minä olin noudattanut niiden suhteen 

sedältä oppimaani keinoa. Olin piittaamatta niiden mekastuksesta, aivan kuin niitä ei olisi edes 

olemassa.

Päästyäni talon nurkalle se kuului taas. Tällä kertaa selvemmin. Oli kuin joku olisi helisyttänyt 

pientä tiukua hirvittävän nopeasti lyhyen aikaa ja sen jälkeen lopettanut. Pysähdyin niille sijoilleni. 

Kääntäessäni päätäni hieman vasemmalle olin näkevinäni talon itäpuolisen metsän siimeksessä 

jotain kirkkaan valkoista, mutta kääntäessäni katseeni siihen suuntaan en nähnyt enää mitään. Sitten 

en kuullut enää tiukuakaan. 



Kävelin pirut hartioillani kohti talon toiseen päätyyn rakennettua häkkiä ja avasin sen oven. 

Pyöräytin seipään toisinpäin niin että siinä olevat häkit kolisivat toisiaan vasten ja viskasin ne ja 

niissä olevat pikkupirut yhtenä sekavana ja rähisevänä kasana keskelle häkkiä, vedin seipään pois ja 

suljin oven. Sen rautasalpa loksahti kumeasti paikalleen ja jäin nojailemaan kaltereihin ja 

katsomaan, miten pikkupirut vapauttivat toisensa yksi kerrallaan. Sen tehtyään ne kääntyivät 

katsomaan minua alistuneesti ja potkivat sitten hiljaa sättien hetken aikaa toisiaan ennen kuin 

istahtivat kuuluvasti huokaisten keskellä häkkiä olevien kuljetushäkkien päälle. Minä naurahdin, 

vein seipään talon seinustalle ja kävelin takaisin sisälle kaivellen viimeisiä tuliliskon palasia 

taskustani. Minulla oli taas nälkä.
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Pöydällä olevien aseiden piiput kimaltelivat himmeästi niiden vieressä olevan öljylampun 

valossa. Setä otti vasemmanpuoleisen ja ryhtyi puhdistamaan sitä. Katselin, miten hän työnsi ja veti 

tappuraksi kutsumaansa rättiä metallitangolla edestakaisin piipun ulko- ja sisäpintaa pitkin. 

Piiput pitää puhdistaa ennen käyttöä, setä sanoi ja työnsi samalla toisen haulikon minua kohti. – 

Teet vain kuten minä teen.

Otin haulikon vastaan ja tein niin kuin setä. Avasin piipun polveani vasten ja se aukesi 

naksahtaen. Sen jälkeen otin keskellä pöytää olevasta tarvikekasasta metallitangon ja kangaspalan ja 

seurasin silmä kovana sedän työskentelyä yrittäen parhaani mukaan apinoida hänen liikkeitään. 

Saimme aseet puhdistettua ja laitoin omani takaisin pöydälle. Setä vilkaisi minua ja ojensi sitten 

kätensä haulikkoa kohti taittaen sen uudelleen auki yhdellä kädellä. Hän nosti aseen kasvojensa 

eteen ja katseli sen piippua sisä- ja ulkopuolelta öljylampun liekkiä vasten ja nyökkäsi murahtaen 

ennen kuin ojensi aseen minulle.

On parempi, että se saa vielä ilmaa. Sen lisäksi piipun jouset pysyvät paremmin kunnossa jos 

niiden antaa levätä välillä. Katso nyt, voit vielä laittaa saranaan ja jouseen öljyä. Samoin 

iskurien mekanismiin. Kunhan vain varot, ettet laita enää yhtään öljyä piipun sisään.

Miksi en? Eikös ne pidä kuitenkin aina öljytä?



Pitää pitää, mutta vasta metsästyksen jälkeen. Ammuttaessa öljy on vain tiellä ja jos piippua ei 

ole kunnolla puhdistettu se voi vaikuttaa osumatarkkuuteen tai pahimmassa tapauksessa 

koko piippu voi räjähtää.

Oho, sanoin ja otin aseen sedältä, joka ojensi jo toisella kädellään pientä tikun päähän 

kiinnittämäänsä puuvillanokaretta ja osoitti sillä pöydällä olevaa pientä öljypulloa. 

Nyökkäsin ja laskin haulikon pöydälle ja otin puikon sedän kädestä ja öljypullon pöydältä.

Muistan edelleen miltä aseiden piiput ja tukit haisivat. Öljytyn metallin läpitunkeva haju 

yhdistettynä tukkipuun pehmeään tuoksuun. En vielä tähän päivään mennessä ole saanut selvitettyä 

mitä kaikkia aineita sedällä oli. Yli puolet minä ainoastaan haistoin ja toisesta puolesta tiesin vain 

sen verran mitä setä niistä puhui. Pöydällä olleiden neljän erilaisen öljypullon sisältö on minulle 

edelleen arvoitus. En minä sitä tietenkään silloin tullut ajatelleeksi, mutta näin jälkikäteen ajatellen 

oli todella omituista, että sedällä ylipäätään oli ne haulikot. Niihin aikoihin tuliaseet tekivät vasta 

tuloaan, eivätkä ne vieläkään ole millään tapaa liian yleisiä. Kai setä oli ostanut ne jostain 

matkoiltaan.

Saatuani oman haulikkoni valmiiksi laskin sen uudestaan pöydälle. Tällä kertaa muistin 

kuitenkin jättää sen auki niin että se sai hengittää. Setä murahti hyväksyvästi ja nosti pienen puisen 

rasian vierestään penkiltä pöydälle. Se kopsahti siihen omituisen raskaan oloisesti. Ojensin tietenkin 

käteni sitä kohti, mutta pysähdyin sedän näyttäessä omalla kädellään että minun tulisi pitää näppini 

erossa.

Sinähän tiedät mitä me olemme lähdössä ajamaan?

Ajamaan? 

Metsästämään, pöhkö.

Niin tietysti. 

Niin mitä me olemme menossa metsästämään, setä kysyi uudestaan, nyt madaltaen äänensä 

pehmeäksi hyrinäksi.

Enkeleitä.

Niin juuri. Ja tiedätkö sinä miten niitä metsästetään?



Pikkupirujen avulla.

Kyllä. Mutta millä luulet, että ne saadaan tapetuksi?

Näillä? Sanoin ja osoitin pöydällä olevia haulikoita.

Kyllä, eikä yksinomaan näillä, setä sanoi, ja nosti rasian ylös vasemmalla kädellään. – Siihen 

tarvitaan myös näitä.

Setä nosti laatikon kantta toisen kätensä sormilla. Kannen alta levisi omituinen musta hehku 

koko huoneeseen. Huomasin itse olevani täysin lumoutunut laatikosta huokuvaa synkkyyttä 

vastaan, enkä enää ollenkaan osannut pitää mieltäni kurissa. Kai se johtui tottumattomuudesta tai 

nuoruudestani tai molemmista, sillä setä piti kantta auki hetken, katseli minua alta kulmiensa ja 

sulki sen sitten. Juuri siinä vaiheessa, kun luulin, etten enää voi vastustaa hetkeäkään laatikon 

kutsua vaan joutuisin tarttumaan siihen sedän vastusteluista huolimatta. Kannen sulkeuduttua laskin 

käteni takaisin haulikon piipun päälle. Sen kylmä metalli tuntui rauhoittavalta kämmenen alla.

Mitä ne on, kysyin.

Ne on surmanluoteja. 

Mistä sinä ne olet saanut?

Minä olen kerännyt ne.

Kerännyt?

Niin. Se on pitkä ja aikaa vievä prosessi, mutta käytännössä se menee niin, että minä olen 

kulkenut aina aika ajoin hyvin synkissä paikoissa.

Nyökkäsin. Setä näytti todella vakavalta. Näytti, kuin hänen hartioitaan olisi painanut jokin aivan 

uskomattoman suuri painolasti. Hänen valtavan ja tavanomaisesti riehakkaan örkinolemuksensa 

sijaan nähtynä se tuntui itse asiassa pelottavalta.

Missä?

Minä olen palkkatappaja, setä sanoi. Kaikkien tappamieni örkkien ja muiden olioiden pahat 

ajatukset ja kuoleman hetkellä lausumat kiroukset olen siivilöinyt tähän laatikkoon. Ja siinä 

pahassa, synkässä mustassa liemessä, josta sinä sait äsken vain pienen kaiun, olen pitänyt 



haulikon panoksia viimeisen kuukauden ajan.

Kuukauden?

Niin. Siitä asti kun näimme sen sulan. En vain ensi alkuun ollut varma toimisiko laatikko, mutta 

odotettuani kolmisen viikkoa huomasin panosten hehkuvan samaa pahuutta kuin muukin 

laatikko, vaikka olinkin ottanut ne sieltä pois koko päivän ajaksi. Silloin tiesin, että tämä 

tulisi toimimaan.

En edelleenkään osannut kuin nyökätä. Setä nyökkäsi myös. Ensin vakavana, mutta virnisti 

sitten. Hänen kasvonsa tuntuivat leviävän ja valtava suu näytti repivän sen melkein kahtia 

öljylampun häilyvässä valossa. 

Hän laski laatikon takaisin pöydälle ja sulki sen edelleen hieman raollaan olevan kannen siinä 

kiinni olevalla pienellä metallisella salvalla. Sen jälkeen hän veti laatikon itseään kohti ja laittoi sen 

vieressään olevaan metsästyskassiin, josta kuului kalahdus laatikon osuessa johonkin metalliseen 

kassin sisällä.

Kannamme molemmat omat aseemme, mutta minä jaan panokset siinä vaiheessa, kun tulee 

aika, onko selvä.

Omat aseemme?

Niin. Se on nyt sinun haulikkosi Niug.

Minun, sanoin ja katselin sitä ihmeissäni. – Mutta sehän on varmasti hirvittävän kallis.

Niin on, mutta minä en tarvitse kuin yleensä yhden. Se on ollut minulla vain vara-aseena.

Millä minä voin tämän sinulle korvata?

Setä katseli minua. Hänen keltainen silmänsä tuntui tuikkivan ja vaihtavan väriä ulkona omaa 

tahtiaan nousevan auringon tahdissa tummemmaksi. Minusta tuntui, kuin hän olisi katsonut suoraan 

sisälleni. Kuin hän olisi nähnyt minussa kaiken ilman että minä itse kykenin muuta kuin olemaan 

katseltavana. Sitten hän nauroi jälleen kerran raikuvasti.

Ei sinun tarvitse kuin tehdä niin kuin minä sanon. Ja sen lisäksi ampua se enkeli, jos se tulee 



sinun kohdallesi.
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Kaivoin kuumeisesti rintataskuani. Saatuani panoksen käsiini työnsin sitä kohti sylissäni 

taitettuna olevan haulikon pesää. Olin kuitenkin niin hermostunut, että pudotin panoksen. Käteni 

tärisivät ja katselin, miten panoksen perä kimalteli iltapäivän auringon paistaessa etuvasemmalta. 

Kumarruin ja poimin panoksen ja työnsin sen piippuun niin nopeasti kun pystyin. Sitten nostin 

haulikon piipun ylös ja katselin ympärilleni.

Enkeliä ei näkynyt missään. En minä niin ollut odottanutkaan. En ollut kuullut taivaallisia 

kilahduksia enää vähään aikaan, eikä sedän enkelipilli ollut enää päästänyt ääntäkään vähään 

aikaan. Se makasi sammalmättäällä hänen kätensä ulottumattomissa noin kymmenen metrin päässä 

siitä missä minä olin.

Setä itse oli hiljaa. Hän makasi vatsallaan kasvot minuun päin käännettynä vasen käsi vartalon 

alla ja hengitti. Sen verran osasin sanoa. Hänen tummanpuhuva verensä sykki hitaasti olkapäässä 

olevassa haavassa. Tiesin hänen olevan vielä hengissä, mutta en miten kauan. Enkelin isku oli ollut 

valtava. Ulkoisten vammojen lisäksi setä oli varmasti saanut sisäisiä vammoja lentäessään 

kymmenen metrin päähän kivikkoon. Hän makasi keskellä pirunpeltoa enkä minä uskaltanut 

liikahtaakaan mennäkseni lähemmäksi. Kesti hetken aikaa ennen kuin tajusin hänen avanneen 

silmänsä. 

Niug, hän kuiskasi.

Mitä?

Tule tänne.

En sanonut mitään. Hän näki varmasti pelkoni ja kohotti oikeaa kättään irvistäen samalla.

Tule vain. Ei se vielä vähään aikaan tule takaisin.

Onko varma?



On. Ei se tule ennen kuin kutsumme sitä.

Miten me saamme sen kutsuttua, sehän vei kaikki pirutkin.

Niin vei. Tule nyt tänne, setä kähisi ja yritti kääntyä ympäri.

Katsoin ympärilleni. Metsä oli hiljainen. Jossain takaa lauloi jokin lintu pientä katkonaista 

sävelmää pysähtyen välillä ja jatkaen jälleen alusta. Aurinko paistoi aukion toiselta puolelta kuusien 

välistä kirkkaana. Se poltti enkelin käynnin vahingoittamia silmiäni. Ne tuntuivat olevan tulessa ja 

minulle tuotti vaikeuksia katsoa setää hänen maatessaan valon suunnassa. En kuitenkaan nähnyt 

mitään.

Noustessani ylös myös setä pystyi kohottautumaan istumaan. Astuin askeleen ja pysähdyin 

katsomaan. Sedän vasen käsi puristi edelleen haulikkoa. Sen piippu oli kuitenkin kiertynyt mutkalle 

hänen ranteensa ympärille. Ihmettelin, miten suunnattomia voimia enkeleillä on ja miten 

piittaamattomasti ne tuntuivat viskelevän meitä. Ikään kuin meidän olemassaolomme olisi heille 

täysin yhdentekevä. 

Sedän käsivarsi näytti olevan vähintäänkin sijoiltaan ja hän oli kalvennut huomattavasti 

noustuaan istumaan. Ihon terve viherrys oli nyt harmaampi ja vaaleampi kuin yleensä ja hänen 

suunsa oli auki. Nyt hän ei hymyillyt.

Minä olin kauhuissani. Pelkäsin että hän kuolisi. Kuka minua sitten suojelisi. Siinä vaiheessa 

taisin tajuta, että jos setä kuolisi, myös minä kuolisin. Niinpä astuin mahdollisimman nopeasti 

hänen vierelleen ja jäin seisomaan hänen viereensä. Pääni ulottui hänen päänsä korkeudelle hänen 

istuessaan ja saatoimme katsoa toisiamme silmiin.

Minä en näe kovin hyvin. Se helvetin enkeli poltti silmäni. Oletko sinä kunnossa?

Olen, vastasin. Oikeassa kyynärpäässäni oli pieni naarmu, mutta olin saanut sen itse 

kompastuessani enkelin lentäessä ohitseni. – Paitsi että minunkin silmiäni polttaa.

No se menee luultavasti ohi. Sinä pystyt kuitenkin edelleen katsomaan ympärillesi?

Kyllä.

Hyvä. Minä taidan olla mennyttä örkkiä.



Kauhistuin, mutta en uskaltanut näyttää sitä hänelle. Ainakin luulen, että onnistuin peittämään 

hänen sanojensa herättämän pelon. Keskityin seisomaan paikallani ja katsoin häntä tiukasti silmiin.

Eikä mitä. Kyllä me sen enkelin nappaamme ja sitten menemme kotiin.

No enkelin nappaaminen nyt ei ole konsti eikä mikään, setä sanoi ja naurahti. 

Ääni kuulosti siltä kuin hiekanjyviä hierottaisiin miekan terää vasten. Kuulosti siltä kuin sedällä 

ei olisi ollut lainkaan kosteutta suussaan. Luultavasti ei ollutkaan. Kouraisin kenttäpullon vyöltäni 

ja ojensin sen sedälle, joka otti sen käteensä, mutta ei avannut sitä vielä. Hän näytti katsovan 

minuun sameiksi palaneilla silmillään.

Mutta sittenhän kaikki on hyvin, minä sanoin yrittäen kuulostaa reippaalta.

Niin. Siinä mielessä kyllä. Haeppas tuo pilli.

Katsoin ympärilleni yrittäen paikallistaa pillin. Se oli parin metrin päässä ja kipaisin hakemassa 

sen. Sen kuparipajuinen pinta tuntui metallilta sormia vasten ja hetken aikaa jo luulin sen olevan 

aseen piippu. Jouduin katsomaan vasemmassa kädessäni olevaan haulikkoon ennen kuin onnistuin 

uskomaan sen olevan sedän kätten työtä. Kävelin takaisin ja ojensin pillin hänelle.

Setä piti pilliä hetken aikaa kädessään ja laittoi sen sitten liiviensä rintataskuun. Hän nosti 

kenttäpulloa ja ruuvasi sen auki hampaillaan sylkäisten korkin suustaan. Se jäi roikkumaan 

nahkahihnastaan pullon kylkeä vasten. Hän kaatoi vähän vettä suuhunsa ja ojensi sen jälkeen pullon 

minulle ähkäisten samalla. Oli kuin hän olisi juonut viinaa. Vilkaisin häntä ja haistoin pulloa 

saadessani sen takaisin. Setä naurahti.

Vettä se vain on. Sulje korkki. Tarvitsemme joka tipan. Meillä on pitkä matka kotiin.

Nyökkäsin ja kieritin korkin kiinni ennen kuin kiinnitin sen takaisin vyölleni. Setä noukki pillin 

taskustaan ja kohotti sen huulilleen. Hän nuolaisi hieman huuliaan ja puhalsi siihen lyhyesti.

Ääni oli kirkas. Se helisi korvissani niin, että hampaitani vihloi. Tuntui, kuin sen voimakkuudella 

ei olisi ollut mitään tekemistä sen kanssa, miten kovaa setä siihen puhalsi. Helinä kaikui siellä täällä 

pirunpellon ympärillä ja minusta tuntui kuin tuuli olisi tyyntynyt. Tuntui kuin koko metsä olisi 

pysähtynyt kuuntelemaan pillin kilinää ja odottamaan miten siihen vastattaisiin.

Setä hymyili vaisua hymyään ja laittoi pillin takaisin taskuunsa. Hän nosti oikean kätensä ja 



painoi sen olalleni. Käsi tuntui raskaalta ja yllättävän viileältä olkaani vasten. Kuin siinä ei olisi 

enää kiertänyt veri. Katsoin ensin kättä ja sitten sedän kasvoja. Ne tuntuivat menettäneen sen 

vähäisenkin veren, mitä hänessä oli ollut jäljellä. Katsoin alas ja näin, miten luonnottomassa 

kulmassa hänen jalkansa olivat. Näin jälkikäteen ajatellen olen melko varma siitä, että hänen 

lantionsa oli murskaantunut hänen osuessaan kivikkoon. Enkä kuullut hänen valittavan kertaakaan. 

Hän katsoi minua kohti mitään näkemättömillä silmillään.

Hyvä. Se toimii. Nyt se on jo kuulolla. Meidän pitää toimia nopeasti. Näetkö taakseni.

Näen.

Siellä on pieni kolo kahden suuremman kiven välissä, näetkö sen.

En, minä sanoin ja yritin pinnistellä kirveleviä silmiäni. Tuntui kuin silmiini olisi puhallettu 

savua ja hierottu suolaa samanaikaisesti.

Siinä on sellainen ikivanha naavainen kuusi niiden kivien oikealla puolella, näetkö.

Kyllä.

Ja siinä kuusen vasemmalla puolella on kaksi sammaleista isompaa kiveä, joiden väliin jää kolo. 

Sitä ei näy kunnolla, mutta siellä se on. Näetkö sen nyt?

Setä puristi olkaani sanoessaan viimeiset sanat. Minä pinnistin silmiäni. Niistä valui vesi pitkin 

poskieni juonteita. Tunsin suolaisen maun valahtavan oikeasta suupielestä kielelleni ja sylkäisin sen 

pois tarkemmin ajattelematta. Sitten näin sen. 

Syvennys oli pimeä ja hiljaisen näköinen. Olin täysin varma, että enkeli ei voisi nähdä meitä 

sieltä. Nyökkäsin innoissani.

Näen, setä! Hyvä, minä vedän sinut sinne!

Ei.

No emmehän me tännekään voi jäädä. 

Ei kun sinä menet sinne koloon ja minä jään tähän.

Mutta sittenhän se enkeli saa sinut kiinni.



Se on tavallaan tarkoituskin. Jommankumman meistä pitää kuitenkin jäädä syötiksi.

Syötiksi?

Niin, setä huokaisi. Hän laski kätensä olaltani ja käänsi kasvonsa alaspäin. – Se ajoi ne meidän 

pikkupirut karkuun, eikö niin.

Niin. Mutta kyllä minä voin jäädä tähän.

Ei. Jos katsot tätä minun kättäni, niin siitä ei ole oikein mihinkään. Sitä paitsi haulikko on aivan 

mutkalla sekin.

Nyökkäsin ja vilkaisin hänen vasenta kättään. Sitten ojensin omassa vasemmassa kädessäni 

olevaa haulikkoa sedälle. Hän naurahti ja työnsi kädellään haulikkoani takaisin päin.

En minä näe kuitenkaan ampua. Sinulla on molemmat kädet tallella. Sen lisäksi on vielä yksi 

asia.

No mikä?

Et sinä tästä pillistä saa mitään ääntä tulemaan.

En sanonut siihen mitään. Setä oli oikeassa. Tämä tuntui olevan ainut järkevä vaihtoehto. 

No niin Niug. Menet sinne ja odotat. Kun minä olen puhaltanut pilliin muutaman kerran pysy 

valmiina ja ota nämä.

Setä ojensi kädessään olevaa laatikkoa. Siitä huokuva synkkä musta voima sai minut heti 

otteeseensa enkä voinut muuta kuin ottaa rasian häneltä. Laitoin sen metsästysliivini oikeaan 

sivutaskuun ja halasin häntä ennen kuin kävelin koloa kohti. En huomannut itkeväni ennen kuin 

olin hämärässä kivien välissä ja silmäni saivat levätä kaikelta kirkkaudelta. Niiden pinnassa oleva 

rahkasammal täytti kostealla hajullaan sieraimeni ja sai minut jollain oudolla tapaa rentoutumaan. 

Istuin maahan ja jäin odottamaan. Setä oli tällä välin kääntynyt ympäri. Hän katsoi melkein minua 

kohti, iski silmää ja hymyili leveästi. Hänen hampaansa hohtivat iltapäivän matalalle laskeneessa 

auringonvalossa samalla kun hän kaivoi pilliä taskustaan oikealla kädellään.
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Enkeli oli kaunis. En ollut ikinä nähnyt mitään sellaista. En ennen sitä, enkä varsinkaan sen 

jälkeen. En usko, että olisin nähnyt, vaikka asiat olisivat menneet eri tavalla.

Se materialisoitui sedän soitettua pilliään muutaman kerran ja hehkui leijuen hänen 

yläpuolellaan. Sen molemmat siipiparit heiluivat laiskasti pitäen sen tasapainossa samalla kun sen 

vaaleaa ihoa verhoava kirkkaanvalkoinen kaapu hehkui ja säteili niin, että päätäni vihloi. Ammuin 

heti molemmat piipulliset sitä kohti. Se kierähti ensimmäisen osuman voimasta ympäri ja näin, 

miten toinen osuma raastoi irti sen vasemmanpuoleisen ylemmän siiven. Valkoiset sulat 

sinkoutuivat irti sen lapaluusta ja leijailivat roiskuneen tumman veren seassa kohti sammaleista 

kivikkoa.

Enkeli kääntyi ympäri ja katsoi minua. Se ei hymyillyt ja huomasin, miten raskaasti se hengitti 

samalla kun se tuntui valuvan hitaasti alaspäin. Latasin haulikon sormet vavisten. Ihmettelen 

edelleen, että onnistuin saamaan panokset sisään. Viritettyäni laukaisimet kohotin piipun kohti 

enkeliä, joka seisoi paikallaan jalat sedän rintakehän päällä. Näin, miten hänen kasvonsa olivat 

kalvenneet ja vääristyneet, mutta hän ei huutanut sen enempää kuin enkelikään.

Ammuin jälleen, mutta enkeli väisti. Se kyykistyi ja tarttui oikealla kädellään sedän rinnuksista 

kiinni kietoen tämän metsästystakin rintapielen rystystensä ympäri. Muistan edelleen katsoneeni, 

miten sen rystyset kalpenivat ja miten sen vasemman käden rannetta pitkin tippuva tumma veri 

savusi osuessaan sedän kasvoille. Enkä vieläkään kuullut mitään. En ole varma, olivatko korvani 

menneet lukkoon ampumisesta vai eivätkö setä tai enkeli todellakaan päästäneet ääntäkään.

Laskin haulikon piipun alemmas ja valmistauduin painamaan liipasinta. Epäröin sen vuoksi, että 

tiesin tällä laukauksella saavani tapetuksi enkelin, mutta myös tulilinjalla olevan setäni. Sormeni 

vapisi ja ihmettelen nytkin, että en vahingossa ampunut.

Enkeli kääntyi ympäri. Sen suu liikkui ja kuulin sen puhuvan. En uskaltanut liikahtaakaan. 

Sanoista en ymmärtänyt tuon taivaallista. Tiesin kuitenkin sen kohdistaneen ne minuun. Se katsoi 

minuun tiiviisti ja minua alkoi pelottaa. Haulikko tärisi käsissäni kun se toisti sanansa, nyt hieman 

kovempaan sävyyn. Sen ääni kuulosti jotenkin oudon kolkolta ja kulmikkaalta, jos vertasi sitä sen 

ulkomuotoon. Laskin hämmästyksekseni haulikon nojaamaan kivikkoa vasten ja päästin irti. Se 



valahti maahan viereeni ja kuulin tukin kopsahtavan pehmeästi sammalen peittämää kiveä vasten.

Enkeli sanoi jotain uudestaan, mutta pehmeämmin ja näin miten se hymyili. Huomasin, miten 

kyyneleet valuivat poskiani pitkin ja tunsin olevani voimaton. En osannut olla edes vihainen, vaikka 

jossain mieleni taka-alalla tajusinkin sedän todellakin kuolevan. Yritin kääntää päätäni pois, mutta 

silloin enkeli kirahti terävästi ja ojensi vasemman, verisen kätensä minua kohti, enkä saanut päätäni 

käännettyä. Käteni olivat kuin naulittuina syliini enkä saanut silmiäni kiinni. 

Enkeli kirahti uudestaan ja ääni kuulosti siltä kuin joku olisi raapinut veistä metallilautasta 

vasten. Siitä huolimatta istuin ja katselin enkeliä, kun en muuta voinut. Huomasin hymyileväni, 

enkä vielä tähän päivään mennessä ole kyennyt selvittämään itselleni minkä vuoksi. Luulen että se 

johtui enkelistä, sillä sekin hymyili, mutta voin olla aivan yhtä hyvin vääräsäkin.

Katsoimme toisiamme. Molemmat kyyristyneinä tahoillemme. Enkeli valtavassa mitassaan 

itsensä kokoisen setäni rintakehän päälle kyykistyneenä vasen käsi minua kohti ojentuneena, minä 

kahden kiven välissä polvillani kädet reisieni päällä leväten ja nykien. Sitten setä sanoi jotain.

Enkeli rypisti otsaansa ja kurkisti selkänsä taakse. Setä heilautti veitsensä kaaressa sen kurkkuun. 

Enkeli huusi. Setä huusi. Luulen, että minäkin huusin. Enkelin kurkusta roiskui tummaa verta sedän 

päälle, joka karjui vielä hetken kunnes vaikeni ja päästi irti enkelin kurkkuun kiinni jääneestä 

veitsestä.

Enkeli alkoi hehkua. Se oli jo ennestään, luonnostaan luonnottoman valkea ja nyt se suorastaan 

loisti. En saanut edelleenkään silmiäni käännetyksi pois, enkä suljetuksi niitä. Katsoin enkelin 

hehkuvan kirkkaammaksi ja kirkkaammaksi, kunnes huomasin, että en nähnyt mitään muuta kuin 

sen varjokuvan verkkokalvollani. Sitten paukahti kerran ja tuli hiljaista.

Katselin eteeni yhä kyvyttömänä sulkemaan silmiäni. Enkelin valon jälkikuva peitti suurimman 

osan verkkokalvoani ja jouduin ryömimään sen katoamispaikalle. Haroin käsilläni kivien pintaa 

yrittäen löytää sedän, mutta hän ei ollut enää siinä. Luultavasti enkeli oli vienyt hänet mukanaan. 

Haparoin sammaleisia kiviä kunnes käteni osuivat johonkin. Siinä vaiheessa näköni oli jo sen 

verran huono, että jouduin nostamaan veitsen aivan silmieni eteen nähdäkseni sen. Se oli sedän 

metsästysveitsi. Sama, minkä hän oli iskenyt enkelin kurkkuun. Sitä katsellessani näin, miten sen 

terä ruostui hiljalleen puhki miltei kauttaaltaan. Kaikista niistä kohden, missä enkelin verta oli. 

Käsiäni poltteli ja pudotin veitsen maahan. Sen jälkeen en sitä nähnyt. Niin kuin en mitään 



muutakaan.

Jollain omituisella keinolla onnistuin raahautumaan takaisin aseeni luokse. Laitoin varmistimen 

päälle ja vedin sen niskaani ja lähdin kiertämään pirunpellon reunaa sen toiselle puolelle kunnes 

haistoin sen polun, mitä pitkin tulimme. Pimeys kietoi minua vaippaansa joka puolelta ja huomasin, 

etten pelännyt enää ollenkaan niin paljon kuin nähdessäni.

Alkumatkasta kompuroin muutamaan kertaan, kunnes ymmärsin käyttää toisen haulikon tukkia 

tunnustellakseni maata juurien ja kivien varalta. Nuuskin tieni eteenpäin ja löysin hajumme helposti 

nyt, kun silmäni eivät päässeet harhauttamaa ajatuksiani muualle.

Saavuin pellon laitaan. Olin jokseenkin varma, että se oli juuri talon vieressä oleva takiaisvainio. 

Siitä leyhyi sieraimiini tutun oloinen kuivuneen heinän tuoksu ja saatoin mielestäni tuntea myös 

talon kattoon levitetyn pien, jonka haju kantautui tuulen mukana metsää kohti. Astuin askeleen.

Pimeässä kaatuminen on aina vähän hankala paikka. Sitä ei tiedä, miten kaukana kamarasta on, 

ei tiedä mitä on vastassa. Sitä ojentaa kätensä ja toivoo osuvansa johonkin, mikä ei pistä tai taita 

sormia tai ranteita. Vaikka en minä sitä silloin niin ajatellut. Suoristin vain käteni siinä vaiheessa 

kun huomasin ensimmäisen askeleeni osuvan tyhjään. Jalan alla ei ollut mitään.

Mieleni muodosti kuvia enkeleiden kaivamasta ansasta ja kaikesta muusta mahdollisesta. Olin 

huomattavan huojentunut siinä vaiheessa kun käteni osuivat ojan vieressä olevaan pellon 

pientareeseen ja upposivat sinne ranteita myöten. Laskin itseni alas ja annoin hengityksen tasaantua 

hetken aikaa ennen kuin ryömin talolle. Matkan aikana se vähäinenkin kykyni aistia valoa katosi 

kokonaan ja ryömin eteenpäin pelkän tunto- ja hajuaistin varassa. Onnistuin ilmeisesti puhtaan 

sattuman kautta, sillä kolautin yllättäen oikean olkapääni talon seinään kääntyessäni vasemmalle. 

Jos olisin kääntynyt yhtään aiemmin, olisin kontannut pitkälle talon ohi ennen kuin olisin löytänyt 

mitään.
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Pimeä on ystävä. Se on kaikkialla ympärilläni, eikä se tuo mukanaan mitään, ei pahaa eikä 

hyvää. Se on läsnä kaikkialla ja sen voi aistia vaikka pysyttelisi vain paikallaan.

Aamuisin, kun hälvenneiden ja hämärtyneiden muistikuvien täyttämät uneni haihtuvat siirryn 

usein tuohon kulman taakse ja pysyttelen varjossa, kunnes olen syönyt sen mitä minulla sattuu 

olemaan jäljellä aamiaiseksi. Sen jälkeen lähden kiertämään ja kertomaan tarinaani. 

Ei minulla mitään erikoista syytä ole kertoa sitä kenellekään. Ei siihen sisälly mitään opetusta, 

kunhan vain kerron sen saadakseni ruokaa ja joskus vaatteita näiden kuluneiden ja kauhtuneiden 

rättien tilalle. Ei minun tarvitse tietää miltä ne näyttävät. Voin tuntea, miten persnahkani tuulettuu 

nahkahousujen repaleisesta raosta.

Minusta ei tullut sotilasta. Enkä minä päässyt milloinkaan riistan makuun. Olen unohtanut jopa 

miten pikkupiruja pyydystetään. Nykyisin nukun usein yöni niiden kanssa ja yritän ymmärtää 

niiden pajatusta, vaikka tiedänkin sen turhaksi. Olen alkanut enemmän ja enemmän kallistua sille 

kannalle, että ne eivät itsekään ymmärrä mitä suustaan päästelevät. Eli ne eivät eroa meistä muista 

muuten kuin kielensä ja ulkoasunsa puolesta.

Unet minua jaksavat mietityttää. Mistä voi johtua, että joskus näen unessa jotain, jonka tiedän 

varmasti olevan vain mielikuvitukseni tuotetta. Miten minä ylipäätään voin nähdä mitään, vaikka 

valveilla ollessani en saa edes selkoa paistaako silmiäni kohti aurinko vai jonkun teistä kädessään 

pitelemä soihtu.

Isä minut sedän luota pelasti. Hän haki minut kaksi viikkoa sen jälkeen, kun ruoka oli loppunut. 

En tiedä millä ihmeellä selvisin sinne asti, mutta olin sekaisin kuin pyörretuuleen tempautunut 

pikkuörkki. Hän otti minut mukaansa ja vei minut takaisin kaupunkiin puhumatta minulle 

sanaakaan. 

Emme ikinä keskustelleet mitä minulle tai sedälle oli tapahtunut. Emme ennen kuin ensimmäisen 

kerran kerroin tarinani sukujuhlien illanvieton kulkiessa kohti loppuaan ja örkkien hiljalleen 



selvitellessä päitään seuraavaa aamua varten. Siellä minä, ulkomannun Karvaselkien klaanin 

keskenkasvuinen sokea örkki kerroin koko suvulle saman tarinan kuin teille nyt. He kuuntelivat ja 

heittivät minua sitten tuopeillaan syyttäen minua valehtelijaksi. Jotkut taputtivat olkapäälle, jotkut 

poskelle. Isä oli siinä vaiheessa jo sammunut, joten sain pyyhkiä muiden syljen päältäni itse ennen 

aamunkoittia.

Miten on, annatteko te lantin vai lyöttekö kuten niin monet muut?


