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aarni  veti  huopaa  paremmin  ylleen.  Kylmä  tunki 
maata pitkin vaatteiden alle, kostea paita liimautui 

rintoihin.  Riuhtominen  herätti  Anneken,  joka  murahti 
unisen huolestuneena, kierähti lähemmäs ja kietoi käsi-
vartensa  hänen  ympärilleen.  Anneke  kysyi  kuiskaten, 
näkikö hän taas painajaisia. Naarni mumisi jotain myön-
tävää  ja  kääntyi  kyljelleen.  Anneke  jäi  siihen,  kuorsasi 
kevyesti  hänen  niskansa  takana.  Naarni  sulki  silmänsä 
uudelleen toivoen, että saisi nukuttua vielä hetken. Edes 
siihen saakka, että syvin pimeys hellittäisi. 

N

Rauhallista unta oli turha odottaa. Levottomuus oli 
liikaa. He lähtisivät tänään paluumatkalle, joten uni vain 
palaisi  kosken  kuohujen  kanssa.  Ne  painaisivat  toivon 
joen pohjalle pikkukivien seuraksi. Lähes joka yö hän oli 
herännyt palellen, hän joka ei palellut koskaan. 

Naarni vääntäytyi jaloilleen ja laavusta ulos, kauem-
mas  metsään  tarpeen  kutsumana.  Hän  kaivoi  tulukset 
taskustaan, löi niillä kipinän ja antoi pienen liekin väristä 
kämmenellään.  Hän kohotti  kättään pakkasen puremaa 
nenänpäätä kohti. Jotain hyötyä oli tulten taloon synty-
misestä. 

”Mene nukkumaan, ehdit vielä torkkua hetken”, hän 
sanoi nuotiota vahtivalle sotilaalle, ”minä en enää osaa.”

Mies  luovutti  paikkansa  ilomielin  ja  Naarni  istui 
nuotion  viereen,  yhä  hieman  tokkurassa.  Laavusta 
herääminen  oli  vuosi  vuodelta  vaikeampaa.  Jos  se  oli 
nuorenakin  ollut  vastenmielistä,  nyt  tieto  päivän 
velvoitteista  aiheutti  lähinnä  pahoinvointia.  Pian  valo 
nousisi  puiden  latvojen  taakse,  muutkin  kampeaisivat 
itsensä ylös ja he pääsisivät viimeinkin liikkeelle. Tilanne 
täällä  oli  jo  niin  rauhallinen,  että  riitti  kun  pari 
joukkuetta  jäi  vartioon.  Itäiset  olivat  luovuttaneet, 
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endorien  kanssa  oli  neuvoteltu  sanoin  ja  asein 
kuukausitolkulla. 

Jatkuva  kaihertava  kylmyys  alkoikin  riittää.  Naarni 
oli  kuumaverinen, mutta tunsi  silti  hetkittäin koleuden 
nivelissään. 

He  olivat  joukon  kärjessä  rinnakkain.  Naarni  hengitti 
pakkasen  tuoksua,  joka  oli  vieläkin  turhan  voimakas. 
Kunhan  he  ehtisivät  Nelvikaan,  hän  linnoittautuisi 
viikoksi tulisijan eteen, olisi tapaamatta ketään ja puhuisi 
korkeintaan Kanelille. 

Sillan  juurella  Anneke  haastoi  hänet:  ”Kumpi  on 
ensin  toisella  puolella?”  Oli  jo  komentanut  hevosensa 
laukkaan  Naarnin  huomaamatta.  Hän  ratsasti  perästä, 
kuuli  kavioiden  tasaiset  iskut  sillan  laudoissa.  Anneke 
pääsi ensin yli, kääntyi katsomaan tulosuuntaan, ja keret-
tyään pois sillalta Naarni näki naisen silmien laajenevan. 
Hän kuuli jylinän ennen kuin ehti pysäyttää hevosensa ja 
kääntyä katsomaan mitä Anneke näki. 

Silta murtui keskeltä suurina paloina, tolpat notkahti-
vat ja antoivat periksi. Ainakin viisi miestä oli hajoavien 
ja  sinkoilevien  laudankappaleiden  keskellä,  mylvähdyk-
sissä  ei  ollut  mitään  inhimillistä.  Joukon  perukoillle 
jääneet yrittivät  saada pelosta vauhkoontuneet ratsunsa 
asettumaan, jotta pystyisivät perääntymään. 

”Mitä pers–?” Anneke henkäisi.
Naarni seurasi kaikkea voimattomana, eikä uskonut 

hetkeäkään  sattumaan.  Sotilaat  katosivat  hevosineen, 
suurena massana Kannerjoen ruskeisiin kuohuihin. Se ei 
ollut mikään puro, ylös pääsisivät ainoastaan veden lapset 
ja heistäkin vain ne, jotka olivat yhä tajuissaan. 

He  eivät  olleet  yksin.  Varmuus  nousi  selkärankaa 
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pitkin.  Naarni  keräsi  suitset  oikeaan  käteen  ja  veti 
miekan  huotrasta.  Liike  sai  Annekenkin  valpastumaan. 
Naarni pyöräytti hevosensa ympäri ja kuunteli hengittä-
mättä. Nuoli vilahti aivan vierestä. Ei ollut kummoinen 
ampuja, mutta seuraava saattaisi osua. 

Naiset  nostivat  hevosensa  liikkeelle,  mutta  ehtivät 
vain seuraavaan tienmutkaan, kun tielle kaadetut puun-
rungot katkaisivat laukan. Naarni kiristi otettaan miekas-
taan ja vei hevosensa hitaasti runkojen ohi takaisin tielle. 
Metsä  alkoi  tiiviinä  seinämänä  aivan  hänen  vierestään. 
Anneke seurasi perässä ja yhtäkkiä Naarni näki silmäkul-
mastaan  tämän  sivaltavan.  Parahdus  paljasti  endorin. 
Anneke  käänsi  miekkaansa  ja  veti  sen  pois.  Nainen 
huohotti raskaasti Naarnin siirtyessä lähemmäs. 

”Niitä  on useampia”,  Anneke sanoi  ja  koetti  saada 
silmiinsä edes yhden metsän varjoista. 

Naarni kuuli rasahduksen miekkakätensä puolelta ja 
iski sokeasti. Hän osui endorin olkapäähän ja sivalsi tois-
tamiseen. Kaneli hänen allaan sävähti, vaikka olikin tais-
toihin  tottunut.  Anneke  kääntyi  katsomaan,  väärään 
suuntaan, ja Naarni kuuli naisen rääkäisevän. Kyljessä oli 
kylmänkynsi,  jonka  jäisellä  pinnalla  kimalteli  verta. 
Naarni kurotti ja löi niin kovaa kuin jaksoi, kalpea endori 
irrotti  viimeinkin  otteensa  kylmänkynnestä.  Naarni 
ojensi kätensä kiskoakseen aseen irti  Anneken kyljestä. 
Se oli osunut juuri nahkaisen haarniskan reunan viereen, 
muttei ollut onneksi uponnut kovin syvälle. Veri värjäsi 
palttoon punaruskeaksi. 

”Niitä on liikaa.” 
”Pari  kolme”,  Anneke  vastasi,  ”kyllä  sinä  niistä 

selviät. Älä minusta välitä.”
Naarni  haistoi  puolenkymmentä  pakkasen  seasta. 
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Yksin hän olisi saattanutkin jäädä kokeilemaan onneaan, 
mutta nyt Anneken silmät olivat kivusta sameat. Naarni 
tiesi, että ainoa mahdollisuus olisi paeta. Anneken hevo-
nen  korskahti,  kun  nuoli  iskeytyi  sen  lavan  taakse. 
Nainen pakotti hevosen liikkeelle ja he pakenivat, kunnes 
eläin  lyyhistyi  Anneken  alta  vieden  naisen  mukanaan. 
Tämä osui  tienvarren nuorten honkien runkoihin vält-
täen  juuri  ja  juuri  päälleen  kaatuvan  hevosen.  Naarni 
pysähtyi  ja  auttoi  kovaan  ääneen  kiroavan  Anneken 
puolittain  pystyyn.  Maahan iskeytyminen oli  murtanut 
naisen säären. 

Anneke tuijotti ratsuaan. ”Se pitää tappaa!”
”Ei, meidän pitää mennä!”
”Se kituu! Tekisit Kanelillekin!”
Naarni  henkäisi,  sivalsi  hevosen  kaulan  auki  sääliä 

tuntien ja auttoi sitten Anneken eteensä Kanelin selkään. 
Nainen puristautui hevosta vasten, ja Naarni jatkoi nilja-
kasta tietä eteenpäin kunnes huomasi ratsun väsyvän ja 
Anneken otteen höltyvän. Ehkä he olisivat jo tarpeeksi 
kaukana. Hän pysähtyi, veti Anneken alas selästä ja tutki 
tämän  vammoja.  Knameiran  otsalla  oli  hikikarpaloita 
huolimatta siitä, että pimeä ja ilkeä talvimyrsky oli nous-
sut heidän päälleen nopeasti. Metsään he eivät voisi jäädä 
yöksi.

”Tästä eteenpäin on kai kylä”, Naarni muisteli, ”Saar-
pohja, jos en ole väärässä. Jaksatko?”

”Onko  se  kaukana?”  Kysymys  ei  ollut  kuiskausta 
voimakkaampi.

”En  tiedä,  en  osaa  sanoa  missä  kohtaa  Itämetsää 
ollaan.”

”Jätä minut sitten tähän.”
”En!” Jos Anneke ei pysyisi hevosen selässä, Naarni 
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jäisi  itsekin ja yrittäisi saada heille suojan yöksi. ”Kyllä 
sinä jaksat.” 

He etenivät aiempaa hitaammin. Joskus sen hemme-
tin kylän olisi tultava vastaan. 

Metsän keskeltä sukelsi esiin yksinäinen pimeä piha-
maa. Naarni tajusi olevansa ihmisten ilmoilla vasta, kun 
oli jo portin kohdalla. Talon ikkunoista välkkyi himmeä 
valo, ja hän näki myrskyn läpi pienen liekin myös pihan 
perällä.  Joku  oli  ulkona  lyhdyn  kanssa.  Naarni  epäröi 
hetken,  laskeutui  hevosen  selästä,  työnsi  kirskuvan 
portin auki ja talutti Kanelin perässään pihalle. 

mma huusi kaivolle juoksevan Aton perään. Kielsi 
ja  tunsi  pelon  häivähdyksen  rinnassaan.  Käski 

odottamaan. Vaikka Attoa olikin opetettu olemaan kurk-
kimatta  liian  lähelle.  Vaikka  kansi  olikin  kiinni.  Atto 
piteli  myrskylyhtyä  valona,  kun  Emma  avasi  kannen 
vinssatakseen  sangollisen  vettä  ylös.  Tuuli  lähes  riipi 
lyhdyn pojan käsistä. Talvi oli tullut aikaisin tänä vuonna 
ja tämä myrsky oli kestänyt jo päivätolkulla. 

E

Emma muistutti itseään siitä, että pihan ja laitumen 
ympärillä  olevien  pisteaitojen  kunto  pitäisi  tarkistaa 
huomenna,  päivännäollä.  Isä  oli  rakentanut  ne  hyvin, 
kuten kaiken muunkin aikanaan, mutta ikä alkoi painaa 
vinoon ladottuja aidaksia. Emma tarvitsi aitoja. Ne piti-
vät villipedot poissa.  Talosta itään oli vain metsää, niin 
pitkälle, ettei hän oikein osannut kuvitellakaan missä se 
mahdollisesti loppuisi.

Aton ääni miltei katosi tuuleen: ”Äiti, tuollon joku.” 
Poika osoitti kädellään portille.

Emma kääntyi ja hahmotti pimeyden keskellä suuren 
hevosen.  Pelko  hiipi  sisälle.  Tällä  säällä  ei  kukaan 
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matkustanut hyvissä aikeissa. 
”Pysy siinä, älä liiku mihinkään”, hän komensi Attoa.
Hevonen pysähtyi ja Emma tajusi sen mukana olevan 

kaksi  kulkijaa.  Toinen  talutti  hevosta,  pitkä  hahmo 
paksuun  palttooseen  kääriytyneenä,  toinen  jäi  selkään 
nuokkumaan lähes hengettömänä kasana. Hahmo asteli 
lähemmäs. Emma otti Atolta myrskylyhdyn ja nosti sitä 
saadakseen valoa tulijan kasvoille.

”Iltaa. Onko tästä vielä pitkä matka kylään?” Ääni oli 
Emman odottamaa pehmeämpi.

Emma  henkäisi.  Puolisia.  Ihmisnaiset  eivät  olleet 
noin pitkiä, saati kantaneet miekkaa kupeellaan. Sotilaita 
vieläpä.  Emma oli  kuullut huhuja kesästä  saakka jatku-
neista rajakahinoista idässä. Ihmiset eivät niihin sotkeu-
tuneet, ei ollut heidän asiansa.

”Lähes tunnin verran jalan, tavan aikaan. Mutta se ei 
ole  paljon  polkua  kummempi,  ja  eilen  siinä  oli  vielä 
kaatuneita puita. Hevosel ja pimeäs ette selviä sinne, täs 
myrskys.”

”Anneke  ei  kyllä  jalan  kykene.”  Nainen  vilkaisi 
kumppaninsa  suuntaan  ja  näytti  miettivän  hetken. 
”Anteeksi jos tungettelen, mutta... olisiko sinulla jotain 
tuulensuojaa yöksi, ja ehkä lämmintä vettä?”

Emma tiesi, ettei sotilaille kannattanut sanoa ei. Hän 
vinkkasi naisen mukaansa. Tämä nosti toverinsa hevosen 
selästä  syliinsä  helposti  kuin  lapsen,  ja  seurasi  Emman 
jalanjäljissä saunarakennukselle. Nainen laski Annekeksi 
kutsutun  ylälauteelle,  kun  Emma  sytytti  toisenkin 
lyhdyn valoksi. Naisten vaatteet olivat verisiä ja Anneke 
hengitti raskaasti. Vaatteiden alta kyljestä paljastui suuri 
ruhje  ja  säärestä  ilkeä  murtuma.  Emma  ei  voinut  olla 
kummastelematta,  kuinka  kukaan  oli  pysynyt  hevosen 
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selässä tuossa kunnossa. 
Hän käski Aton istua pukuhuoneen penkille odotta-

maan ja kävi pyytämättä hakemassa talosta sidetarpeita. 
Kauhtuneita lakanoita, niitä riitti. Kohta pitäisi hankkia 
uusia ja ehjiä.

”Minä  jään  tähän.  Liian  kylmä.  Antaisit  minun  jo 
olla”, Anneke mumisi.

”Lopeta tuo! Olet selvinnyt pahemmistakin.  Laitan 
tulen kiukaaseen, voinko laittaa?” 

Nainen  kääntyi  kysyvänä  Emmaa  kohden  saatuaan 
haavat  sidotuiksi.  Emma  nyökkäsi,  siirsi  puukorista 
muutaman  klapin  kiukaaseen  ja  oli  juuri  kaivamassa 
tulentekovälineitä mekkonsa taskusta, kun nainen raotti 
ikkunan edessä riippuvan lyhdyn lasia. Sormet kosketti-
vat liekkiä. Nainen otti sen sormenpäissä mukaansa kuin 
sytykkeessä  ikään,  kumartui  kiukaan  ääreen  ja  puhalsi 
liekin kädestään tulipesään.

Emman helmassa roikkuva Atto oli seurannut tilan-
netta silmät ymmyrkäisinä ja henkäisi: ”Vau! Mistä rouva 
on tuon oppinut?”

Vaikka kasvoilla kuulsi huoli ja väsymys, suupielessä 
käväisi hymynkare. ”Olen osannut ihan pienestä. Mutta 
älä sinä koeta, poltat itsesi.”

Nainen ojentautui koko pituuteensa kysyen, saisiko 
hevosen jonnekin suojan alle. Emma vastasi, että pihara-
kennukseen mahtuisi, jos eläin suostuisi jakamaan sijansa 
aasin,  lehmän  ja  vuohen  kanssa.  Vietyään  hevosensa 
suojaan nainen palasi tavaroineen, laski nahkaisen säkin, 
jousen ja viinen pukuhuoneen nurkkaan. 

”En ole  edes kiittänyt”,  nainen totesi,  ”mikä sinun 
nimesi on?”

”Emma.”
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”Kiitos  Emma,  siis.  Sano  miehellesi,  ettemme  ole 
pidempään harmiksi, lähdemme aamulla, kunhan Anneke 
saa nukuttua kipuaan pois.”

”Ei tääl ole miestä, jolle moista tarvitsisi kertoa.”
”Ah, anteeksi.”
”Ei tuota kannata anteeksi pyytää. Atto riittää tähän 

taloon mieheksi”, Emma sanoi ja pörrötti pojan hiuksia. 

Emma nukkui huonosti, pyöri sängyssään ja vaivasi miel-
tään  saunarakennuksessa  olevilla  sotilailla.  Idästä  ne 
olivat tulleet. Sieltä oli tullut kylmäkin, ja huonot uutiset. 
Muuten puolisia ei täällä juuri näkynyt. Eivät ne, joiden 
suonissa  oli  osa  jumalten  verta,  viihtyneet  rahvaan 
seurassa,  vaan  linnoittautuivat  omaan  kaupunkiinsa. 
Emma ei tuntenut ketään, joka olisi käynyt Nelvikassa, 
vaikka sinne oli täältä vain puolisentoista päivämatkaa. 

Joskus  ohikulkiessaan  sotilaat  pysähtyivät  kylässä, 
siinä  ainoassa  kestikievarissa.  He  olivat  itsevarmoja  ja 
äänekkäitä,  vähän  alentuvaisia  ihmisiä  kohtaan.  Siitä 
huolimatta  heitä  sanottiin  verrattomiksi  sänkykumppa-
neiksi, väsymättömiksi ja määrätietoisiksi. Emma ei ollut 
koskaan  päässyt  tarkastamaan  väitteen  paikkansapitä-
vyyttä. Ehkä olisi pitänyt, lämpöä ja silkkaa halua alkoi 
olla ikävä. 

Hän heräsi auringon noustessa ja liukasteli saunalle. 
Lunta ei juuri ollut, mutta jäätä riitti, vaikka talvipäivän-
seisaukseen oli aikaa vielä kuunkierron verran. 

Nainen seisoi  saunassa puhdistamassa kumppaninsa 
ruhjeita. Puolipukeisena ja paljain jaloin, vaikka harvasti 
laudoitettu lattia hohkasi kylmyyttä. Pohkeita kiersi liuta 
vaalenneita arpia ja tuoreempia naarmuja. Emma seurasi 
niiden verkkoa ja säpsähti, kun nainen kääntyi. Ilmeisesti 
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tämä  tunsi  tarpeelliseksi  selittää  ulkoasunsa  ja  kostean 
palmikkonsa: ”Peseydyin, kun oli tilaisuus.”

Emma nyökkäsi tehden yhtäkkiä päätöksen: ”Tulkaa 
taloon, mukavampi siel on olla.”

”Kiitos,  mutta  minä  en  venytä  vieraanvaraisuuttasi 
enempää. Me lähdemme kunhan saan vaatteet päälleni ja 
Anneken heräteltyä kunnolla.”

”Ette  te tuonne voi  lähteä!  Tie on jäässä,  hyvä  jos 
siitä  pääsee  aasin  kans.  Eikä  hää...  tuota  Anneke  voi 
kävellä. Tulkaa nyt sisään.”

Nainen katseli  häntä ilmeettömänä. Emma katui  jo 
sanojaan, kuka hän oli antamaan käskyjä puolisille?

”Hyvä  on  sitten.”  Nainen  nosti  lauteilta  syliinsä 
Anneken, joka kirahti kivusta ja sätti ystäväänsä liudalla 
kirosanoja. 

”Ei  kylmänkynsi  ainakaan  suutasi  siivonnut.  Jatka 
vielä  niin tipautan sinut tähän”,  nainen sanoi ja seurasi 
Emmaa  tupaan,  jossa  leijui  puuron  tuoksu.  Emma 
huomasi  naisen  kasvojen  värähtävän,  kun  tämä  seurasi 
Emmaa pikkukamariin ja asetti Anneken sängylle. Peit-
teli punaisella lakanalla verhotun huovan alle ja kumartui 
kuiskaamaan jotain. 

Emma ojensi kulhollisen puuroa. ”Paremmin toipuu 
jos saa jotain syödäkseen. Tule sit syömään itsekin.”

Kun  nainen  viimein  istui  pöydän  ääreen,  Emma 
huomasi  kuinka  tämä  käytti  kaiken  itsekurinsa,  jottei 
olisi  ahminut eteensä asetettua puurokulhollista villipe-
don tapaan.

”Onko sinulla nimeä?” Emma uskaltautui kysymään.
Nainen havahtui,  nielaisi ja  sanoi:  ”Enkö minä? En 

kai sitten. Naarni minä olen.”
”Kuinka te tänne päädyitte?”
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”Olet varmaan kuullut, että itärajalla on kahakoita”, 
Naarni aloitti ja kertoi, että idän kansat olivat liittolaisi-
neen  asettuneet  turhankin  tiukasti  rajaseuduille.  Siellä 
kahden  vuolaan  joen  väliin  jäävä,  reilun  päivämatkan 
levyinen alue käsitti lähinnä metsästysvainioita ja peltoja. 
Niiden kauriit, pyyt ja musta multa lihavine kastematoi-
neen  olivat  ei-kenenkään  maata.  Kuuluivat  Tammir- 
mantuihin,  jos  itäisiltä  kysyttiin.  Kylmän  kansat  olivat 
vakaita metsästäjiä, mutta nimensä veroisia, toivat myrs-
kyt mukanaan. Niistä riitti tänne kauempanakin asuvien 
niskaan, ei tarvinnut olla edes rajaseuduilla. 

”Melenjalaisten  vuoksi  mekin  siellä  olemme.  Että 
ohra pysyisi omissa ladoissamme. Mutta sadonkorjuuaika 
on ollut ohi jo hyvän aikaa, joten meidän piti vetää jouk-
komme  pois.  Kannerjoen  tälle  puolen.”  Naarni  piti 
pitkän tauon ja kuvasi matalalla äänellä murtuneen sillan 
ja  sen  jälkeiset  tapahtumat.  ”Meitä  kaksi,  Annekella 
hevonen  joka  eli  viimeisiä  hetkiään,  vastassa  turhan 
monta endoria...”

”Endoria?”
”Niin, kylmän kansoja nekin. Ikävää väkeä. Ei auta 

tuli, ei.”
”Sinähän olet puolinen, etkö?”
Naarni  söi  lusikallisen  ja  vastasi:  ”Knameira, 

mieluummin.”
”Knameira?”  Emma oli  lukenut  ne  kaikki  kolmen-

kymmentä  kirjaa  kylän  opettajan  pitämästä  lainastosta, 
mutta nämä sanat olivat vieraita.

”Puolinen on  ihmisten  sana.  Minä  olen  kyllä  ihan 
kokonainen, kaksi kättä ja jalkaa, pääkin vielä harteilla. 
Mutta  mihin  minä  jäin?  Niin,  kun  Anneke  sai  iskun, 
tiesin  että  meidän  pitäisi  paeta,  tai  jäisimme  siihen 
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molemmat.  Ei  yksi  murtunut  jalka  mitään,  mutta 
kylmänkynnen iskusta toipumiseen menee aikaa. Kuun-
kierto,  ehkä  kaksikin.  Inhottava  ase,  jäätää  sinut  luita 
myöten.”

Hiljaisuuden jälkeen Emma ehdotti: ”Voitte te tähän 
jäädä joksikin aikaa. Kamaris on tilaa.”

Naarni  kallisti  päätään  mietteliäänä.  ”Niin,  ehkä 
sitten...  Minä  kyllä  korvaan  vaivasi.  Mutta,  pitäisi 
varmaan käydä tarkistamassa kuinka Kaneli voi.”

Emma tiesi seuraavan kysymyksen loistavan kasvoil-
taan. 

”Eikö olekin uskottava nimi uljaalle sotaratsulle?” 
Naarni  avasi  oven  päästäen  viiman sisään  ja  katosi 

tallina toimivan piharakennuksen suuntaan. 
Naarni.  Nimi kuin vesi, joka valui puiden runkojen 

uurteissa keväisessä metsässä. Nainen, jollaisia ei kylässä 
ollut. Emma ei ollut koskaan halunnut ketään turhanai-
kaista  pyörimään  jalkoihinsa,  mutta  jonkun  Naarnin 
kaltaisen hän olisi voinut ottaa. Kiehtovan ja pelottoman. 
Sellaisen, joka sai uteliaisuuden kuplimaan huulilla. Pala-
sen  elämästä,  joka  ulottui  kylän  ja  hänen  haaveidensa 
ulkopuolelle. 

Emma  huokaisi,  ei  sillä  ollut  niin  väliä,  ei  pitänyt 
velloa nuoruudenhairahduksia tai sitä mikä mahdollisesti 
puuttui.  Siinä  olisi  vellomista  riittänyt.  Hän  herätti 
poikansa, käski tämän aamupuurolle ja sen jälkeen ruok-
kimaan  eläimet.  Siinä  Atosta  oli  jo  iso  apu,  pian  olisi 
monessa  muussakin  asiassa.  Poika  täyttäisi  kuusi  aivan 
pian, pimeimmän talven aikaan. 

Emma oli  juuri  saanut  tuvan lakaistua,  kun Naarni 
astui  sisään  posket  pakkasesta  punaisina,  vasemmassa 
kädessään  tavarasäkkinsä  ja  toiselle  olalle  heitettynä 
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nauraa  kihertävä  Atto.  Nainen  riiputti  poikaa  hetken 
ylösalaisin  ja  laski  sitten  naurusta  kiljuvan  lapsen 
pehmeästi lattialle. 

”Tällaisen  löysin  tuolta  pahanteosta.  Kovasti  väitti 
eläimiä ruokkivansa, joten uhkasin kysyä äidiltä.”

”Ruokitko?” Emma kysyi hymyillen.
”Tietty. Saako nyt mennä leikkimään?” 
Atto  kipitti  tuvan  perälle.  Leikinlasku  oli  antanut 

Emmalle  aikaa  tarkastella  vierastaan  päivänvalossa. 
Naarni oli  huiman pitkä ja voimakasrakenteinen, kuten 
puoliset,  knameirat,  aina.  Punertava  tukka  oli  suora  ja 
paksu, miltei  hevosen jouhta, ja vedetty letille niskaan. 
Korkeat  poskipäät  ahavoituneissa  kasvoissa  juorusivat 
syntyperästä. Emma epäili naisen olevan vanhempi kuin 
miltä tämä näytti. Sanottiin, että knameirat elivät puoli-
toista kertaa ihmisiän. Vuosisadan yli. Emma oli sotkeu-
tua  laskuissaan  miettiessään,  kuinka  monta  sukupolvea 
siihen mahtui.

Naarni nosti katseensa ylös kuullessaan tuulen ujelta-
van talon rakenteissa. 

”Kattosi  on  melko  heikossa  kunnossa.  Ei  kestä 
pitkään tällaisia myrskyjä.”

”Tiedän”, Emma huokaisi,  ”pitäis maksaa jollekulle, 
että tulis laittamaan. Ei minulla ollut varaa kesällä ja näillä 
kelein kukaan ei ole niin hullu, että ryhtyis mokomaan.”

”Minä voisin kiivetä sinne huomenna. Käyn tänään 
etsimässä paanut ja työkalut, kylästä ehkä?”

”On minullakin jotain, mutta ei sinun –”
”Äh!  Jotain  hyödyllistä  tässä  on  tehtävä”,  Naarni 

keskeytti  ja  kiskoi  palttoon  ylleen.  ”Tietä  ylös  siis? 
Tunnin verran jalan?”

”Juu, mutta sieltä on vaikea päästä tällä säällä –”
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”Jos  en  selviä,  niin  hukkaan  ovat  menneet  vuodet 
sotaväessä. Mutta jos sen verran viitsisit, että vilkaisisit 
välillä onko Anneke hengissä”, Naarni jatkoi pehmeäm-
min. ”Äläkä ota itseesi sen kielenkäytöstä, se ei aina ole 
lasten kuultavaa.”

Knameira  katosi  taas  ovesta  ulos  ja  jätti  Emman 
seisomaan hämmentyneenä tuvan keskelle. Lopulta hän 
naurahti  itselleen.  Saisivatpahan  kylässä  puheenaiheita 
tervaa etsivästä puolisesta. 

Naarni palasi puolenpäivän jälkeen työkalujen kanssa ja 
kiipesi uhkaustensa mukaisesti katolle. Emma katseli sitä 
sydän kylmänä. Katolla oli jäätä ja tuulenpuuskat olisivat 
pelottaneet  kenet  tahansa  järkevämmän  pois.  Hän  sai 
käyttää  kaiken  arvovaltansa  kieltääkseen  Attoa  kiipeä-
mästä perään, ja siltikin poika pyöri ulkona koko päivän 
katolle tuijottaen. 

Emma syötti soppaa ja  piti  seuraa naisista heikom-
malle. Varoitus oli ollut aiheellinen: silloin kun Anneke 
oli  hereillä,  tämä tosiaan oli  suustaan kuin merimiehet 
niissä  tarinoissa,  joita  ei  pidetty  soveliaina  nuorille 
neidoille. Sai Emma kuitenkin selville, että naiset olivat 
tunteneet toisensa aivan pikkutytöistä. Heidät oli koulu-
tettu sotilaiksi, kuten vahvimmat koulutettiin. He olivat 
kiertäneet maita seitsemäntoistakesäisistä. 

”Kohta  kaksikymmentä  vuotta”,  Anneke  hymähti. 
”Se  on  kaksi  kolmannesta  palvelusajasta.  Mutta  on 
minulla ollut kyllä saakelin kivaakin, sotilaille riittää aina 
seuraa. Naarni nyt on sellainen pässi, että tuhlaa aikaansa 
haaveillen jostain muusta. Mutta eivät ne sitä vielä pois 
päästä, liian hyvä jousen kanssa, paras ehkäpä. Ja kenen 
vieressä minä sitten nukkuisin?”
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Emma  arvioi  knameiraa  varovaisesti.  Taistelivat 
yhdessä,  matkustivat  yhdessä,  nukkuivat  yhdessä,  mitä 
muuta?

aarni  otti  paremman  asennon  katolla  ja  irrotti 
vanhat paanut yksi kerrallaan, heitti ne alas ja laittoi 

uudet tilalle. Tervan tuoksu tarttui kaikkialle, tunkeutui 
hänen  huokosiinsa.  Kattorakenteet  olivat  onneksi  yhä 
kunnossa.  Hän  oli  haparoinut  hieman  alkuun,  ei  hän 
talontekijä ollut, ei edes erityisen lahjakas timpuri. Mutta 
jälki  oli  silti  kelvollista.  Kärsivällisyyttä  Naarnilla  riitti, 
eikä kylmä ollut mitään verrattuna rajaseutujen aavemai-
seen koleuteen. Hän pysähtyi hetkeksi työssään ja katsoi 
talon harjan ylitse. Ympärillä oli  vain läpitunkematonta 
metsää,  pieni  kesälaidun  eläimille  tien  toisella  puolen. 
Oltiin kaukana kylän vilinästä,  toisessa todellisuudessa. 
Vaikka rajaseudut olivatkin lähellä, Naarni olisi viihtynyt 
täällä. 

N

Heitä ei etsitty, ei vielä, vaikka kapteeni varmasti tiesi 
heidän olevan hengissä. Jonain päivänä pitäisi lähteä pois 
tästä hiljaisuudesta, palata etulinjaan pitämään yllä harha-
kuvitelmaa rauhanajasta.  Parhaille  ei  ollut  rauhaa.  Vielä 
kymmenen  hemmetin  vuotta  normaaliin  elämään,  ensi 
keväästä alkaen tasan kymmenen vuotta. Sitten olisi aika 
sille  elämälle,  jonka  hän voisi  viettää  jossain  tällaisessa 
paikassa. Yksin.

Tai  ehkä  kaksin.  Emma  oli  sievä,  joskin  ihmisten 
seassa samannäköinen kuin niin monet muutkin. Tumma 
ja liiankin laiha. Kesäheinä kaltaistensa joukossa. Mutta 
se tuoksu... Se kirveli suupieliä, kurotti sammalen seasta 
sitkeästi valoon.

Naarni  kadehti  Anneken  kykyä  haukata  elämästä 
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suuria  paloja,  kuin korin mehevimmästä  omenasta.  Jos 
sisällä oli toukkia, Anneke vain sylki ne ulos ja vaihtoi 
omenaa.  Naarni ei ollut koskaan kyennyt samaan. Kun 
tielle  oli  tullut  joku  poikkeuksellinen,  hänellä  oli  aina 
ollut vaikeuksia unohtaa. 

Emman unohtamisessa menisi kauan. Hän tiesi sen jo 
nyt, vaikka ei ollut hipaissutkaan tätä, ei tiennyt tulisiko 
sellaiseen  edes  tilaisuutta.  Mutta  Emma  katsoi  häntä 
vertaisenaan.  Ei  puolisena  tai  sotilaana,  vaan enimmäk-
seen kaltaisenaan, yhtä mutkattomasti kuin pikkupoika-
kin. Emmalle hän oli vain nainen, jonka kasvojen näke-
miseen  joutui  vähän  nostamaan  leukaansa  ja  joka  oli 
tarpeeksi typerä noustakseen katolle myrskyn keskellä.

Naarni  laskeutui  alas  katolta  vasta,  kun  ilta  oli  jo 
pimennyt.  Hän  suuntasi  sisälle  nälkäisenä  ja  märissä 
likaisissa vaatteissa. Emma katseli niitä huolestuneena ja 
sai vastineeksi välinpitämättömän naurahduksen: ”Aina-
han noita voi pestä. On minulla toinen vaatekerta.”

Emma tuhahti. ”Noin hyviä kankaita on meistä vain 
rikkaimmil,  vaikka  kuinka  olisivat  likaisia  ja  kuluneita. 
Jos  laittais  saunan tulille.  Sinut  saattais  tunnistaa  tuon 
likakerroksen alta kunhan peseydyt. Mut syödään ensin.”

Naarni  vaihtoi  kosteat  vaatteensa  toisiin  ja  jätti  ne 
tulisijan eteen kuivumaan. Vesi haihtui hitaasti höyryksi, 
tiivistyi  ikkunoiden pintaan ja  innosti  Aton piirtämään 
niihin kuvioita etusormellaan. Emmakin piirsi kukkasen 
ja  nojautui  lähemmäs,  henkäisi  kuvion  umpeen.  Atto 
matki  henkäystä  ja  kikatti  päälle.  Naarni  vilkaisi  salaa 
Emman  harmaan  mekon  alta  paljastuvia  sääriä.  Tuvan 
lämmössä  Emma  ei  niitä  juuri  peitellyt,  eikä  ollut 
tarpeenkaan, mutta ei Naarni iljennyt ilokseen tuijottaa. 
Nainen kääntyi, ja Naarni kätki haaveellisen hymynsä.
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”Miksi  Sudenkulma?”  hän  kysyi.  Se  oli  kirjoitettu 
ruosteensyömään kylttiin portin kupeessa.

”Metsäs  on  susia”,  Emma  vastasi.  ”Eivät  ne  tänne 
saakka  yleensä  tule,  pelkäävät  ihmisiä.  Mutta  vietiin 
minulta toinen vuohi viime keväänä. En kyllä tiedä oliko 
susi, vai joku nälkäinen kulkuri. Kuule, mihin minä sinut 
nukkumaan  laitan?  Pikkukamaris  on  vain  yksi  vuode. 
Ehkä Aton petiin, otan Aton viereeni.”

Naarni viittasi kädellään pihan suuntaan. ”Kai sinulla 
on aitassa nukkumasijoja? Antaa pojan nukkua omassa 
vuoteessaan.”

”Siellä  on  hirveän  kylmä!  Ei  siellä  tähän  aikaan 
vuodesta voi nukkua! Saat keuhkotaudin ja kymmenen 
muuta. Sitten minulla on täällä kaksi sairasta.”

Naarni  vannoi  selviävänsä  kunhan  ei  lunta  sataisi 
niskaan. Vannoi toisenkin kerran kun Emma epäili. Jätti 
mainitsematta,  että  kaikkein  mieluiten  olisi  kuitenkin 
jakanut vuoteen Emman kanssa. Se oli niitä asioita, joita 
ei ehdotettu, vaikka Emman tuoksu saikin hänen harkinta-
kykynsä ja itsekurinsa horjumaan.  Emma tuoksui ihmi-
seltä,  mutta  huumaavalla  tavalla  ihmiseltä.  Valolta  ja 
halulta. Siitä oli kauan kun Naarni oli halunnut ketään. 
Polte  vatsanpohjassa  muistutti  viimeisimmästä,  mutta 
etenkin  ajasta,  jolloin  hän  oli  ollut  nuorempi  ja 
varmempi  tulevaisuuden  olemassaolosta.  Eikä  vielä 
nähnyt painajaisia. 

Naarni  nosti  jalkansa  lauteelle,  kiersi  kädet  polvien 
ympäri  ja  nojasi  pään  polvia  vasten.  Lämpö  upposi 
hitaasti  lihaksiin,  sai  ajatukset  paksuiksi  ja  kierteisiksi, 
painoi  luomet  kiinni.  Oven  narahdus  säikäytti  hänet 
hereille.  Valon  tuoksu  tulvi  edeltä  ennen  kuin  silmät 
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hahmottivat  ihoa,  joka  hohti  lähes  valkoisena  saunan 
hämärässä.  Lonkkaluut  muodostivat  nivusten  kera 
kolmion, ja...

Naarni  painoi  leukansa  takaisin  polviin,  ettei  olisi 
tuijottanut enempää. ”Minä luulin että sinä jo saunoit?”

”En.  Ei  Aton  kans  voi  kunnolla  saunoa”,  Emma 
vastasi. Seisoi epäröiden ovenraossa. ”Haluan heittää niin 
paljon  löylyä,  että  hengittäminen  kirvelee.  Sekä  olla 
hetken  ilman  lasta.  Mut  voin  minä  tulla 
myöhemminkin.”

”Ei, jää vain.”
Emma  kiipesi  hänen  vierelleen  lauteelle  ja  heitti 

kiukaalle  kauhallisen  toisensa  jälkeen.  Naarni  nieleksi 
höyryä  ja  Emman  tuoksua,  vilkaisi  nopeasti  viereensä. 
Rinnan kaari kuului  naiselle,  joka oli syöttänyt lastaan, 
mutta  jota  luonto  oli  kohdellut  helläkätisesti.  Naarni 
mietti  pakkasta  ulkona  rauhoittaakseen  itseään.  Tuolla 
tuoksulla hänestä saisi arvaamattoman.

”Jos on liikaa niin sano vain”, Emma totesi kiukaan 
sihinän seasta.

”Heh,  minä  en  kuumaa  pelkää.  Tämähän  on  vasta 
harjoittelua.”

Emma  katseli  häntä  suu  raollaan.  ”Niin  tietenkin. 
Hurjaa. Miten sinä sen liekin luot? Mistä se syntyy?”

”En minä osaa liekkiä tyhjästä tehdä”, Naarni vastasi. 
”Osaan tehdä tulelle vaikka mitä, mutta tarvitsen kipinän 
alkuun. Jumalat tekevät tulen tyhjästä. Minä olen äitini 
puolelta ihminen.”

Naarni  käänsi  kämmenensä  ylös,  ojensi  sormet 
suoriksi  ja  antoi  kuumuuden  kulkea  ihon  alla.  Se  oli 
siellä,  mutta  nukuksissa.  Eldeire  oli  aikoinaan  tehnyt 
samoin  ja  käskenyt  sitten  liekin  kämmenelleen. 
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Oli  ojentanut  sen  tyttärelleen.  Kerta  toisensa  jälkeen 
suurempana. Naarni oli nauraa kihertänyt, lumoutuneena 
ja kateellisena, toivoen osaavansa tehdä samoin. Eldeiren 
huoneissa oli saanut leikkiä tulella. 

”Kumpaa tunnet enemmän olevasi?”
”En  kai  kumpaakaan.  Olen  saanut  huiman  paljon. 

Mutta ehkä ihmisenä elämä olisi helpompaa. Tavallisem-
paa.”

”Tavallisuus on tylsää! Minä olen jumissa täällä rapis-
tuvas talos, lapsen kans ja kylän puheenaiheena ja vanhana-
piikana. Kun vain pääsisi pois! Minusta piti tulla... äh, ei 
sen niin väliä. Mutta voi kuinka mielelläni olisin jotain... 
kummaa!” Emma vaikeni hetkeksi. ”Täällä alkaa muuten 
olla melko kuuma.” 

”Eikös tuo ole melko kummaa näillä seuduin?”
Naarni  laskeutui  lauteelta,  raotti  ovea  päästääkseen 

ilmaa  sisään  ja  jäi  seisomaan  Emman  eteen.  Itsekuri 
rakoili. 

”Niin kai”, Emma sanoi kuulostaen pettyneeltä. ”Se 
on väärää kummallisuutta.”

”Ei siinä mitään väärää ole.” 
Yhdellä harppauksella Naarni oli Emman vieressä, vei 

vasemman  käden  naisen  selän  taakse  ja  toisen  tämän 
polvien  alle.  Hän  veti  Emman  helposti  itseään  vasten. 
Emma  ei  voinut  juuri  liikkua  otteesta,  mutta  Naarni 
odotti  hengittämättä,  että  tämä  löisi  häntä  kasvoille, 
työntäisi pois. 

Emma  maistui  toivolta.  Tuijotti  häntä  kuin  kauris 
valmiina  pakenemaan  ja  teki  sitten  päätöksensä.  Sulki 
silmänsä ja luotti painonsa hänen käsivarsilleen. Naarni 
laski naisen varovasti makuulle lauteelle, vei polvensa ja 
sitten kätensä tämän reisien väliin. Hän tiesi mitä tehdä, 

22



varoi polttamasta ihoon jälkiä. 
Emma painoi kyntensä syvälle hänen selkäänsä, huusi 

niin, että Naarni oli tyytyväinen siitä, että ympärillä oli 
vain  metsää,  talo  kaukana  pihan  toisella  puolen.  Kun 
nainen  viimein  hengitti  tasaisesti,  Naarni  painautui 
lähemmäs,  tutkiskeli  tämän  kasvoja  vaaksan  päästä. 
Kulmakarvojen  terävää  linjaa,  pientä  luomea  oikeassa 
suupielessä. 

”Jatketaanko?” hän kysyi kun Emma raotti silmiään.
Emma nyökkäsi lähes huomaamatta ja korjasi asen-

toaan.  Tällaisina  hetkinä  Naarni  tiesi  osaavansa  luoda 
liekin.

mma tunsi myttäytyneen lakanan hankaavan olka-
päätä.  Peiton  alla  oli  kuuma  ja  kieli  takertui 

kuivaan kitalakeen. Kuin olisi juonut liikaa viiniä, vaikka 
Emma tiesikin humaltuneensa aivan muusta. 

E
Atto  tökki  häntä  sormellaan.  ”Äiti,  herää.  Aamu- 

pala.”
Emma  pakotti  itsensä  istumaan  sängyn  laidalle  ja 

tajusi  auringon olevan jo  turhan  korkealla.  ”Joo  rakas, 
odota  ihan  hetki.  Anna  minun herätä  ensin,  keitän sit 
puuroa.”

”Eikun  se  on  jo  valmis.  Mä  piirsin  sulle  kukan 
puolukkahillolla.”

Kuulosti  epäilyttävältä.  Emma  kurkisti  tupaan, 
huomasi  pöydällä  kolme  höyryävää  kulhoa  ja  avatun 
hillopurkin.  Hilloa  oli  kukkakuviossa  puuron  pinnalla, 
tahrana pöydällä ja Aton käsissä. 

Naarni lusikoi omaa aamiaistaan ja hymyili anteeksi-
pyytävästi. ”Minä siivoan kunhan olette syöneet.”

Emma  hankasi  silmiään  yrittäen  päästä  tilanteen 
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tasalle. ”Miten kauhean myöhään minä valvoin?”
Naarni  ei  vastannut,  nosti  vain  Aton  pesusoikon 

ääreen ja putsasi pojan kädet. ”Nyt on parempi. Istuhan 
aloillesi.  Korjaan  tuon katon  loppuun  tänään,  siinä  on 
yhä  hommaa.  Mutta  ensin käyn haukuttavana,  Anneke 
pitää saada hetkeksi ylös sängyn pohjalta.”

Sama ääni oli yöllä kuiskaillut Emmalle kaikkea, mitä 
hän näin päiväsaikaan hädin tuskin uskalsi ajatella. Sanat 
valuivat  lantioon  saakka.  Emma  sulki  silmät  hetkeksi 
kootakseen itsensä. Nyt pitäisi ajatella päivän töitä, niitä 
riitti, yöt olivat asia erikseen. 

Eikä  hän  aavistanut  kuinka  toisenlaisia  ne  olisivat-
kaan.  Päivisin  Naarni  auttoi  talon töissä,  käveli  kylään 
kun jotain tarvittiin, korjasi katon lisäksi aidan ja portin 
saranat.  Nosti  Aton  hevosen  selkään  ja  opetti  poikaa 
ampumaan  jousella,  vaikka  Emma  jälkimmäistä  vähän 
paheksuikin. Paheksui ja ihaili. Kesken verannan lakaise-
misenkin  hän  saattoi  pysähtyä  seuraamaan,  kuinka 
Naarni jännitti jousen ja seisoi värähtämättä paikoillaan 
sulkien kaiken epäolennaisen pois.  Päästi  jänteestä  irti. 
Eikä koskaan ampunut ohi. 

Töiden vastapainoksi Naarni riiteli  päivittäin Anne-
ken kanssa,  nauroi  päälle  ja  kiskoi ystävänsä vähitellen 
pois vaakatasosta murjottamasta. Anneke siirtyi murjot-
tamaan tupaan ja täytti toisinaan koko tilan kookkaalla 
levottomuudellaan.  Leveäharteisen  työhevosen  malliin 
veistetty nainen oli Naarnia selvästi lyhyempi, hänen ei 
tarvinnut  varoa  ovenkarmeja.  Pistävin  piirre  olivat 
kuitenkin pikimustat silmät, metsäneläimiltä lainatut. 

Satunnaisesti,  paetessaan  ahtaudesta  ulos,  Emma 
yllätti  vakavan  Naarnin  tuijottamasta  itäiselle  taivaalle 
piirtyviä  pilvilinnoja.  Hän  muisti,  ettei  tämä  kaikki 
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voinut  kestää  kovin  pitkään.  Mutta  se  unohtui  öisin. 
Naarni oli kuumaa vettä ja tulta, kiihkeä ja lempeä, puhui 
kieltä jota Emma ei ymmärtänyt. Emma nautti jokaisen 
hetken poltteesta. 

Eräänä  iltana  Naarni  makasi  lattialla  Aton  kanssa 
peuhaten,  nosti  pojan välillä  jalkojensa  päälle  ja  heijasi 
tätä  ilmassa  kuin  lintua.  Naurunkiljahdukset  kaikuivat 
tuvan seinistä,  kunnes Naarni lopulta  totesi:  ”No niin, 
kotka  hyvä,  tulehan  alas.  Nyt  on  aika  mennä  nukku-
maan.”

”Ei vielä”, Atto intti vastaan.
”Kaikki  muutkin  lapset  menevät  nukkumaan tähän 

aikaan.”
”Mistä sä sen tiedät? Onko sulla lasta?”
”Ei ole, ei.”
”Niin”,  Anneke  suhahti  seinänvierustan  penkiltä, 

”mitä nyt leikit äitiä Livialle...”
Naarni vaimensi ystävänsä yhdellä silmäyksellä. 
”Entäs Annekella?” Atto jatkoi sitkeästi.
Naarni  ennätti  vastaamaan:  ”Annekella  on  tytär, 

sinua isompi. Nuori neito jo. Komia neito onkin, mutta 
toistaiseksi äiti voittaa kauneudessa.”

”Älä puhu pas... liioittele!” Anneke tuhahti.
Uteliaisuus  poltteli  Emman kielenpäätä.  Äkkipikai-

nen ja  kevytkenkäinen knameira  ei  vaikuttanut  tippaa-
kaan  äidilliseltä.  Vaikka  eipä  äidiksi  tulemiseen  äidilli-
syyttä tarvittu, sen oli Emma kokenut itsekin. 

”Milloin  sinä  olet  viimeksi  nähnyt  tytärtäsi?”  hän 
kysyi.

”Viime kesänä”, Anneke vastasi lyhyesti.
”Niin kauan sitten, eikö sinulla ole ikävä?”
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Anneken ääni oli liian vakaa, harjoiteltu: ”Kaikkeen 
tottuu. Enkä minä sitä lasta ole juuri kasvattanut. Se ei... 
se  ei  ole  minun  tehtäväni.  Hyvä  tyttö  se  on,  ilmaa  ja 
tulta.  Pyydän  kolmen  vuoden  päästä,  että  laittavat 
samaan joukkueeseen, sitten me ehditään tutustua.”

”Eikö sinua  häiritse  ajatus  siitä,  että  tyttärestäsikin 
tulee sotilas?”

”Ei.” Asia oli loppuunkäsitelty.
Naarni  oli  selkeästi  toista  mieltä, vältteli  Emman 

katsetta.  Rinnassa  ailahti  hellyys.  Parhaille  annettiin 
paljon. Ja he joutuivat luopumaan kaikesta. 

Talvipäivänseisaukseen  mennessä  Anneke  oli  jaloillaan. 
Huterasti,  mutta  kuitenkin.  Emman  hämmästelyyn 
nainen oli vain vastannut knameirojen toipuvan nopeasti. 
Siihen  selitykseen  oli  tyytyminen.  Attokin  oli  kirinyt 
aikuisuutta kiinni hiukan, kuuden vuoden korkeudelle. 

Vuoden pisimpänä iltana Emma kuuli sotilaiden kiis-
televän  keskenään.  Se  ei  ollut  sitä  tavallista  räiskyvää 
riitelyä,  vaan  matalaa,  osin  oudolla  kielellä  käytyä. 
Äänensävy pysäytti. Emma jäi piiloon puolittain avonai-
sen oven taakse ja ymmärsi muutaman lauseen.

”Tiedät että ne tulevat etsimään pian. Vanja ainakin 
huolestuu.  Meidän  on  pakko  mennä,  minä  alan  olla 
kunnossa. Sinä et voi jäädä tänne.”

”Voisin  kun  jäisin.  Enemmän  minusta  täällä  on 
hyötyä kuin umpikyllästyneenä –”

”Voi  kyrveke,  joskus  olet  järkevä  kuin  kuoriainen 
sontaläjässä. Luulisi sinun ymmärtävän, mitä palvelusajan 
rikkomisesta seuraa. Ne ei todellakaan jätä sinua rauhaan 
vaikka  kuinka  olisit  tärkeimpiä.”  Anneke  vaikeni 
hetkeksi ja jatkoi lopulta maanittelevammin: ”Etkä sinä 
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jättäisi minua yksin.”
”Tuo on  alhaista!  Tiedät  varsin  hyvin,  että  antaisin 

vasemman käteni jos...”
Emma ei  enää  saanut  selvää  lauseen lopusta,  mutta 

tunsi pettymyksen ruosteenmaun paksuna suussaan. Kun 
Naarni ilmestyi tupaan mustanpuhuvana, Emma tiesi jo 
mitä olisi luvassa. Naarni kertoi, että he lähtisivät seuraa-
vana  aamuna.  Emma  nieli  kyyneleensä  Aton  edessä, 
mutta itki puolen yötä Naarnin sylissä. Nainen ei sano-
nut mitään, piteli vain polttavaa vartaloaan vasten ja antoi 
itkeä, kunnes Emma oli liian väsynyt jatkaakseen. Emma 
olisi  halunnut  takertua  kiinni  nyt,  kun  oli  löytänyt 
jonkun, jonka läsnäoloa osasi arvostaa. 

aarni etsi Attoa tuvasta, vilkaisi sitten ympärilleen 
pihalla. Kaneli oli satuloitu, tavarat kasassa. Anneke 

oli kalpea mutta päättäväinen. Päivä oli viileä ja kuulas, 
juuri sellaisina talvipäivät halutaan muistaa. Yöllä satanut 
keveä lumi oli koskematonta. 

N
”Missä Atto on?” Naarni kysyi.
”Jonnekin  aitan  taakse  se  on  piiloutunut  mököttä-

mään. Ei se halua nähdä kun lähdet. Sekään.”
”Emma-kulta, kyllä minä palaan vielä. Etkä sinä täällä 

yksin  ole,  kunhan  Atto  malttaa  tulla  pois  piilopaikas-
taan.”

Emma  yritti  hymyntapaista.  ”Niin,  onhan  minulla 
edes se pieni toivonkipinäni.”

Naarni antoi Emmalle suukon poskelle, nousi hevo-
sen selkään  ja  odotti,  että  Anneke kiipesi  taakse.  Hän 
käänsi  orin  polun  suuntaan.  He  olivat  juuri  ehtineet 
portista  ulos,  kun  Anneke  totesi  hänen  korvansa 
juuressa:  ”Onpahan  nimensä  mukainen  talo.  Pihassa 
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haiseekin sudelta tänään.”
Naarni  pysäytti  hevosen  niin  äkkinäisesti,  että 

Anneke  joutui  tarttumaan  kiinni  hänen  palttoostaan, 
jottei  olisi  pudonnut.  Hänen  selässään  olevan  viinen 
reuna  raapaisi  Anneken  poskea.  Naarni  oli  saman tien 
maassa ja kiskoi perässään hevosen selästä ystävänsä, joka 
kirosi ääneen laskeutuessaan kipeälle jalalleen.

”Sudelta? Mikset sinä taulapää sanonut mitään?” 
”Ei  käynyt  mielessä  aamulla.  Nyt  se  on  vahvempi, 

haju.”
Naarni  henkäisi  pakkasilmaa,  mutta  haistoi  ainoas-

taan  kuusten  neulaset  ja  tervan,  jonka  tuoksu  leijuisi 
pihan yllä vielä pitkään. Hän ei kuitenkaan epäillyt Anne-
ken sanoja: tämä osasi nimetä kaikki joukkueen hevoset 
hajun perusteella,  Naarni  tunnisti  vain omansa muiden 
seasta. Hän kiskoi Anneken perässään takaisin pihaan ja 
syöksyi  Emman  kummastuneen  katseen  alla  etsimään 
Attoa aitan takaa. Vasta silloin hän huomasi aidan takave-
räjän  olevan  auki,  tuijotti  sitä  hetken  ja  kuuli  Emman 
sanovan  selkänsä  takana:  ”Minä  olen  kieltänyt  Attoa 
menemästä metsään.”

”Mistä saakka lapset ovat käskyjä totelleet?”
Naarni ryntäsi puiden siimekseen, kompuroi hetken 

lumen peittämien  juurten  seassa  ja  pysähtyi  uudestaan 
huhuilemaan Attoa. Anneke tarttui häntä olkavarresta ja 
veti  hitaasti  mukanaan  vastakkaiseen  suuntaan.  Kulki 
silmät kavenneina kuin kirkkaassa auringossa ja vei hänet 
pajupuskien reunustaman penkereen laelle. Silloin Naar-
nikin jo haistoi suden ja kuuli vaimeaa itkua. Alempana 
oli  pieni  joki,  jonka  vuolaissa  pyörteissä  Atto  seisoi 
vyötäisiään  myöten  koettaen  päästä  vedestä  pois  joen 
jyrkkiä liukkaita äyräitä myöten.

28



Anneke  esti  Naarnia  ryntäämästä  apuun  ja  osoitti 
joenvartta  alemmas.  Susi  seisoi  siinä  polkien  maata 
tassuillaan, kiinnostumatta häiritsijöistä. Valtava, kapinen 
ja  laiha  susi,  jonka  kylkiluut  erottuivat  huonon turkin 
lävitse  kaukaakin.  Se  tuijotti  poikaa,  joka  ehkä  pian 
selviäisi maalle, eikä enää pääsisi karkuun. 

”Se on nälkäinen”, Anneke sanoi. ”Se on tuulen alla, 
haistaa meidät varmasti, muttei jaksa pelätä.”

- - -

Koko kirja saatavilla painettuna ja sähkökirjana lokakuussa 
2014 Osuuskumman omasta verkkokaupasta ja sähkökirjo
jen jälleenmyyjiltä. 
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