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Kun minä menen Manalle, 
Tahi jouvun Tuonelahan, 
Tuonen tyttöset toruvat, 
Manan neiot riitelevät: 

”Mi sinun Manalle saattoi, 
Kuka tuotti Tuonelahan?-- 
Nuorrapa tulit Manalle, 
Nuorra Tuonelan tuville. 

Ei sinua tänne täyvy
Ilman luojan tietämättä, 
Ilman tauin tappamatta, 
Ottamatta oiva surman, 

Muun surman musertamatta.
 

Kanteletar – I:44 
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VASKINAINEN

Olin Tuonelan airut. Minun tehtävänäni oli viedä viestejä 
sisarelta toiselle: pyyntöjä taistella ja puolustaa Tuonelaa, 
käskyjä korjata ja uudistaa Vainajalan suurta konetta. 

Minun ei pitänyt rakastaa. Mutta rakastin Tuonelaa 
ja sen lukemattomia toisiinsa kytkeytyneitä luolia, ja eri-
tyisesti sen kookkainta onkaloa, jonka seinissä hohtivat 
jalometallien malmisuonet. Onkalo oli Taivaantakojan 
taidonnäyte, luoduista rakennelmista kaikkein kunnian-
himoisin. Kattona kimalteli taivaankansi jalokivineen. 
Luolan halkaisi verkkaisesti virtaava joki, jonka vesi mat-
kasi luonnonjärjestystä uhmaten matalikosta korkeam-
malle. Alhaalla vastarannalla virtauksen alkupäässä oli 
lautturin mökki ja laituri, josta sielut kulkivat virtaa vas-
ten kohti määränpäätään: luolan keskellä olevaa puusta ja 
metallista rakennettua Tuonelan pyörää.

Tuonela oli kotini ja pääonkalon koneisto sen sydän, 
jonka ympärille kaikkien olentojen elämänlangat ja kuo-
lemanrihmat kiertyivät. 

Metalliset sisareni tanssivat suuren pyörän ympärillä. 
Tanssin säännöt olivat yksinkertaiset. Yksi aloitti liikeh-
dinnän ja veti muut tanssiin mukaansa. He kurotteli-
vat siipiään luolan kattoa kohti, mutta pitivät jalkansa 
maassa. Tanssin aikana kaikki olivat yhtä, mustakylkiset 
väkäsiivet, hopeahohtoiset sulosiivet ja vaskiset sisaret, 
sielujen paimenet. Askeleet olivat jokaisen selkäytimessä, 
jokainen liike oli kirjautuneena ikiaikaisen tekijämme 
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antamaan muistiin.
Harmaat sielut laahautuivat tanssijoiden ohi. Ne vais-

tosivat sisarten läsnäolon ja osasivat kiertää meidät kau-
kaa. Joskus tanssija hipaisi vahingossa sielua, ja silloin 
kosketettu aave kavahti kauemmas, niin kuin se olisi ha-
vahtunut siitä, ettei sillä ollut enää mitään ajatuksia tai 
tunteita. Ei suruja eikä iloja, ei tekemättömiä töitä tai 
odottavia lupauksia. Sellaisia olivat meidän paimennetta-
vamme, Tuonelan virran tälle puolelle päässeet kulkijat, 
jotka odottivat pääsyä kadotukseen tai Vainajalan koneen 
ikuiseen kiertoon.

Istuin rantakivillä virtaavan veden äärellä ja katselin 
tanssijoita. Se oli minun nautintoni ja etuoikeuteni. Jo 
uutena olin tiennyt olevani toisenlainen kuin muut. Tai-
vaantakoja oli koskettanut minua hellemmin kuin muita, 
tehnyt minusta hienosyisemmän ja notkeamman. Peilasin 
kuvajaistani veden pinnasta. Kuoreni hohti punaisena ja 
kultaisena, hiukseni olivat punertavat ja silmäni pikimus-
tat kuin pienet tummat jalokivet. En ollut yhtä kaunis 
kuin tappamisen lahjalla siunatut väkäsiivet. Kuiskauk-
seni ei ollut yhtä synkkä ja petollinen kuin heillä: olin 
pienempi ja voimiltani vähäisempi. Mutta minulle oli 
suotu kyky oivaltaa. Mieleni oli terävämpi kuin sisarteni 
takorautaiset kynnet.

Käytin ajatuksiani katsomiseen ja ymmärtämiseen. 
Katsoin luolaa, konetta, sieluja ja tanssijoita. Tarkkailin 
tanssijoita, yhtä erityisesti. Hän oli siro, tehty ohuem-
masta metallista kuin muut vaskiset sisaret. Ei hänellä 
ollut annettua nimeä, mutta kutsuin häntä Sudenkoren-
noksi, sillä sinertävine siipineen hän muistutti keskisestä 
maailmasta lennähtänyttä hyönteistä. 

Silmäilin hänen taottuja pitsinohuita siipiään, hyväilin 
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katseellani hänen siroja piirteitään ja minun oli hyvä olla. 
Olisin voinut olla siinä ikuisuuden.

Katsominen oli myös minun kironi. Kaikkeuden laulu 
helisi ympärilläni, ja vaikka minulle oli määritelty teh-
tävä, en ollut siihen tyytyväinen. Halusin enemmän. Ha-
lusin jotakin, jota en osannut määritellä.

Tavallisesti tuonenväellä ei ollut sellaisia tunteita kuin 
ihmisillä, me emme rakastuneet, emme vihastuneet, 
emme tunteneet. Vaan en ollut kuten muut. Mieleni teki 
ajatella ja suunnitella, kokea ja rakastaa, himoita väke-
vämmin kuin muut. Tavallisesti painoin pääni työn tou-
huun tai katsoin juuri oikealla tavalla ohi, niin kuin sielut, 
jotka kuulivat päässään pelkästään koneen laulun ja tun-
sivat paikkansa sen osana, eivätkä muistaneet perhettään 
tai rakkaimpiaan. Kun väkäsiivet kulkivat ohitse, ne kat-
selivat sieluja tuhahdellen, huulillaan ylimielinen hymy. 
Minun edessäni väkäsiivet kuitenkin väistivät ja painoivat 
päänsä; olin monta kertaa näyttänyt niille puheeni terä-
vyyden eikä niistä ollut minulle sanoilla mahtajiksi.

Luola tärähteli tanssijoiden jalkojen alla. Askeleet ei-
vät päättyneet ja tanssi olisi kestänyt ikuisesti, ellei työ 
olisi keskeyttänyt sitä. Taas oli kiiruhdettava korjaamaan, 
paikkaamaan, paimentamaan, vartioimaan ja taistele-
maan. Sisarilla oli tehtävänsä. Tanssijat irtaantuivat, ensin 
yksi, sitten kaksi, neljä, kahdeksan, kunnes jäljellä ei ollut 
enää yhtäkään.

Liityin muodostelmaan ja lensimme koneen juurelle. 
Pyyhin koneen metallista pintaa varovasti sormillani ja 
etsin vioittuneita kohtia. Kone oli iäkäs ja sen liitokset 
pettivät, rattaat irtoilivat ja hihnat katkeilivat. Minä tiesin 
parhaiten, mistä konetta piti milloinkin paikata, milloin 
kolauttaa ratasta tai suoristaa putkea. Yhtä täsmällisesti 
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kuin väkäsiivet saalistivat ja tappoivat, yhtä täsmälli-
sesti vaskiset osasivat korjata koneen saamia lommoja ja 
vaurioita.

Nyt koneeseen oli jälleen tullut vuoto ja yksi put-
kista sylki maan uumenista vettä. Kun saavuin vuodon 
luo, muut kerääntyivät ympärilleni. Otin mielelläni ohjat 
käsiini.

− Mitä haluat meidän tekevän? yksi siskoistani kysyi.
− Tuo putki tuolla. Ottakaa se irti. Sinä haet joesta ro-

mumetallia. Sinä siinä, paimenna sielut kulkemaan toista 
reittiä…

Sisareni ryntäsivät toteuttamaan käskyjäni vikke-
lästi. He olivat tyhjiä kuoria, jos eivät saaneet toteuttaa 
luontoaan.

Vaikka olin kylläinen minulle suodusta vallasta, silti 
sisintäni kalvoi tyytymättömyys. Taivaantakoja oli luo-
nut järjestyksen: hän oli ennalta ajatellut, milloin kun-
kin mutterin piti löystyä tai ratashampaan katketa. Niin 
kaikki uskoivat ja sen perusteella he toimivat. Vähäisem-
pien sisarieni komentaminen ei tyydyttänyt halujani. 
Kaikki sujui muuttumattomana ja ennalta määrättynä. 
Vaikka koneen korjaamisen mutkat ja vaikeudet tarjosivat 
pulmia, ei niiden ratkominen poistanut sisälläni kalvavaa 
tyhjyyttä. 

Sisaret kantoivat luokseni metallia takomosta. Koneen 
alapuolella oli pätsi, jossa maan ikuinen tuli paloi kuu-
malla ja kärsimättömällä liekillä. Siellä kaikki ne sisaret, 
jotka olivat poistuneet käytöstä, saivat uuden elämän. Ne 
sulautuivat suureen ykseyteen ja saivat jatkaa elämäänsä 
osana konetta. 

Lohduttauduin ajattelemalla, että yhdenkään sisareni 
ajatus ei mennyt hukkaan. Yksikään sepän luoma olento 
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ei ollut tarpeeton.
Kone tarvitsi meitä, joilla oli kyky ajatella. Kuinka 

muutenkaan se olisi osannut eritellä joelta tulleet sielut, 
ohjata niiden kulkua, hallita suuria joukkoja? Koneella-
kin oli sydän ja mieli, ja sen mieli soi meidän sisaruksien 
sävelmää.

− Tässä, yksi pieni sisar sanoi, kun hän ojensi minulle 
metallista putkea.

Tartuin moukariin ja taoin muodon oikeanlaiseksi. 
En ollut niin hyvä kuin Taivaantakoja, mutta pystyin luo-
maan hänen esimerkkinsä mukaisesti vaativiakin koneen 
osia. Pystyin paikkaamaan Sepän luoman koneen pienet 
viat, ja käsieni takoessa metallia ojennukseen kaikki oli 
ohikiitävän tuokion kohdallaan.
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VASKINAINEN

Maan alla ei ollut päiviä, ei liioin öitä. Oli tehtävä, joka 
meille oli määrätty: antakaa Tuonelan pyörän pyöriä, sie-
lujen kiertää koneen eri tasoilla askareitaan tehden. Pitä-
kää elävät pois alisen mailta. Kaikki muu on oma asianne, 
kaikki muu aika on yksin teidän.

Minä aloin yhä kuumeisemmin miettiä, miten liike-
nevät tuokioni käyttäisin. Kats eeni hakeutui uudestaan ja 
uudestaan Sudenkorentoon. Hänen sielunsa oli herkkä, 
messinkinen routasydän, kuparinen unelma. Minun 
taottu luontoni sykki hänen tanssinsa tahtiin. Uskalsin 
katsella häntä aluksi vain kaukaa, sillä pelkäsin salatun 
haaveeni muuttuvan tuhoksi, jos näyttäisin sen muille.

Kun olin pakahtua haluuni, istuin hänen viereensä ja 
otin hänen käsistään kiinni. Olin niin paljon pelännyt, 
että hän torjuisi minut, etten osannut sanoa hänelle niitä 
sanoja, joita olin mielessäni pyörittänyt. Ole minun! Ra-
kasta minua! Anna minun palvoa sinua!

Hän taisi tietää sen muutenkin, sillä hän painoi päänsä 
minun syliini.

Sipaisin himmeästi kiiltelevää poskea. Hän ei ymmär-
tänyt maailmaa samoin kuin minä, mutta en antanut sen 
häiritä. Minun tunteeni muuttivat kaiken todeksi. Koin 
olevani todempi kuin muut, voimakkaampi ja ikuisempi.

− Anna minun pitää sinusta huolta. Anna minun 
rakastaa.

Hän sanoi hyväksyvänsä kaiken, mitä hänelle annoin. 
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Niin oli hyvä, ja tovin nautin saavuttamastani onnesta. 
Halusin kantaa koko maailman hänen jalkojensa juurelle 
ja samalla toivoin, että sopisimme toisillemme paremmin. 
Sudenkorentoa ei ollut siunattu syvällisillä ajatuksilla, 
mutta ei liioin julmalla luonteella. 

Olin löytänyt Tuonen rannalta taltan ja vasaran, joi-
den pintaan oli kuvioitu valossa aavistuksen kimaltelevia 
merkkejä. Olin vakuuttunut siitä, että työvälineet kuului-
vat itselleen Taivaantakojalle, ja siksi kantoivat mukanaan 
jotakin Sepästä itsestään.

Sudenkorento ei pannut vastaan, kun aloin työstää 
häntä eteenpäin. Muotoilin ensin jäseniä, sitten vartaloa. 
Pakotin läkkipeltiä ja lisäsin niveliin uusia niittejä. Tal-
tan ja vasaran kumina oli minusta enemmän hellittelyä 
kuin sitä, että olisin halunnut muovata hänen muotojaan. 
Mutta sisimmän tilalle kaipasin jotakin enemmän. Jokai-
sen iskun ja painalluksen myötä annoin hänelle itseäni. 
Lausuin ikiaikaisia loitsuja ja nakuttelin rakkaaseeni aja-
tuksia: intohimoa, toivoa, kaipuuta ja rohkeutta. Kerta 
kerralta hän puhui kauniimmin ja viisaammin kuin en-
nen. Pidin häntä syleilyssäni ja sieluni lauloi onnesta, sillä 
tunsin hänen täydentävän minua, olihan hän minustakin 
muovautunut.

Olin ylpeä ja uhmapäinen, enkä ymmärtänyt sitä, ettei 
sielua voi kahlita. Mieli rakentaa omia reittejään, ymmär-
rys tuo mukanaan valintoja ja valinnat eroja.

Rakennettu rakkauteni seisoi niin epävakaalla maalla, 
että se suistui perustaltaan saman tien. Erään tanssin ai-
kana yksi väkäsiivistä tuli tanssijoiden viereen ja kosketti 
Sudenkorentoa kädellään. Sudenkorento katsoi häntä 
kaihoten. Tuli sisälläni roihahti. Puristin käteni nyrk-
kiin: kynteni kasvoivat ja niiden myötä tappamisen tahto. 
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Olisin repinyt väkäsiiven siihen paikkaan, jos olisin pys-
tynyt niin tekemään. Vaisto kuitenkin esti hyökkäämästä. 
Väkäsiipeä en pystyisi peittoamaan tappelussa. 

Sitten muut hänet kaltaisensa väkäsiivet lehahtivat 
luoksemme ja minun oli kiireesti noustava, jotta en olisi 
joutunut kahnauksiin. Vaikka Seppä oli takonut maa-
ilmaamme järjestyksen, ei sopu ulottunut riveihimme 
saakka. Väkäsiipiset vihasivat kaikkea, mihin saivat ot-
teensa, eläviä eritoten mutta niin myös meitä vähemmän 
taisteluhenkisiä sisaruksiaan.

Sysikynneksi kutsuttu väkäsiipi nosti Sudenkorennon 
käsivarsilleen ja he lensivät pois. Kun yritin lähteä perään, 
väkäsiipien armeija esti aikeeni.

− Ei kuulu enää sinulle, ne sähähtivät.
Ei Taivaantakoja ollut tarkoittanut, että sisaret olisivat 

omistaneet toisiaan, saati kantaneet kaunaa, mutta mitä 
enemmän aikaa Taivaankannen takomisesta oli kulunut, 
sitä enemmän me aloimme muistuttaa ihollisia. Aliseen 
tulevat vainajat luopuivat tunteistaan ja toiveistaan, 
mutta jotakin niistä tunteista jäi leijumaan ilmaan ja tart-
tui meihin.

En saanut Sudenkorentoa mielestäni. Näin hänestä vi-
lahduksen väkäsiipien lentäessä ohi tai pitäessä hoviaan 
maahan hakattujen onkaloiden laidalla.

Tein askareeni innottomasti, ajatukseni kietoutuivat 
yhden ainoan haaveen ympärille, sen, että saisin Suden-
korennon taas itselleni. Varteni näivettyi, vaikka en ruo-
kaa tai juomaa tarvinnutkaan. Ilman Sudenkorentoani 
olin kalpea varjo itsestäni. Etsin keinoa päästä armastani 
lähemmäs, mutta aina joku väkäsiivistä oli tielläni.

Lietsoin itseäni lohduttomuuteen, sitten kasvatin kyl-
jessäni rohkeutta.
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Voisin ottaa hänet takaisin voimalla.
Niin menin väkäsiipien luolien liepeille odottamaan. 

Jouduin odottamaan kauan, mutta ajalla ei ollut minulle 
väliä. Opettelin väkäsiipien tavat ja reitit. Kun vihdoin 
tavoitin armaani ilman saattajaa, ryntäsin hänen luokseen 
mistään välittämättä.

− Tule, minä vien sinut pois, kuiskasin hänelle.
Olin varma, että hän lähtisi, kun näkisi minut: olim-

mehan rakastaneet toisiamme palavasti.
Sudenkorento kallisteli päätään. 
− Tule, mennään jo.
Tartuin häntä kädestä, mutta hän kavahti kosketustani.
− Kuka sinä olet? hän kysyi ja otti askeleen taaksepäin.
Oivalsin, että hän kysyi niin, koska hänellä ei ollut 

enää ymmärtämystä entisestä elämästään.
− Minun on mentävä valtiaani luo, hän kuiskasi. 
− Mikä sinun on?
− En tunne sinua, hän sanoi. Hän pelkäsi ja veti jo 

kättään otteestani.
Saatoin arvata, mitä oli tapahtunut. Sysikynsi oli näyt-

tänyt hänelle väkäsiipien väkeviä salaisuuksia ja vienyt hä-
nen mielensä. Vain hetki, ja hän oli liukunut elämästäni 
pois. 

Itkin niin kuin en ollut koskaan ennen itkenyt. Jokai-
nen sisältäni valuva kyynel muuttui kimaltelevaksi kiveksi 
ja katosi muiden samankaltaisten joukkoon.

Sitten viha sisälläni kasvoi sietämättömäksi kantaa. 
Kun palasin takaisin hopeisten luo, oli tunne kasvanut 
tuhoisaksi, kalvavaksi roihuksi.

− Miksi tottelette väkäsiipiä? minä ärähdin siskoilleni. 
– Teillä on yhtä lailla oikeuksia.

He kuuntelivat minua tarkkaavaisina. Joku hieroi 
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korvaansa, toinen suki siipiään: he kuuntelivat, vaikka ei-
vät heti ymmärtäneet.

− Mekin ansaitsemme onnen elämäämme. Edes het-
ken helpotusta tästä mielettömyydestä. 

Sanat soljuivat suustani kovin helposti. Hopeiset 
kuuntelivat ja antoivat sanojeni tarttua mieliinsä.

Lopulta olin saanut rohkeutta ja lehahdin Sysikynnen 
luo. Hän oli koneen rajamailla partioimassa. Onnekseni 
hän oli yksin.

Hän huomasi minun lähestyvän ja hymyili ivallisesti. 
Korea hän oli, mutta kamala katsoa. Maan syvästä sydä-
mestä kaivetusta laavasta loihditut silmät säkenöivät, kyn-
net odottivat valmiina iskemään kimppuuni.

Rohkeuteni alkoi hiipua. − Mitä sinä teit hänelle? ky-
syin ääni vavisten. – Miksi hän ei enää tunne minua?

− Sudenkorento on nyt Sinisiipi, yksi minun omis-
tani. Hän on tappaja, kuolevaisten metsästäjä. Hän lähtee 
kanssani saattamaan kuolemaa maan päälle, tunkeutu-
maan kuolevaisten uniin ja raastamaan heidät painajais-
ten maahan.

Sysikynsi sanoi sen ylpeyttä tuntien. Hän oli syönyt 
Sudenkorentoni mielen ja tehnyt hänestä toisen olennon. 
Vain siksi, että pystyi niin tekemään.

Mieleni sumentui enkä mahtanut raivolleni mitään: 
iskin kynteni Sysikynnen kehoon. Se oli virhe, sillä Sy-
sikynsi oli minua voimakkaampi ja taistelun harjaannut-
tama. Hän iski omat kyntensä minuun ja kirkui metalli-
sen vartalonsa voimin niin, että koko luola kaikui.

Kynteni viilsivät ilmaa, kun vastustajani väisteli. Sysi-
kynsi kaarteli ympärilläni ja iski vuoroin toisella, vuoroin 
toisella kädellään. Terät pirskoivat pintaani ja siipiäni, si-
ninen vaskisisaren veri valui pitkin kupeitani. Sysikynsi 
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nauroi minulle ja epätoivoisille yrityksilleni osua häneen.
Raivoni muuttui haluksi elää, viha epätoivoksi, ja hui-

doin häntä sen minkä pystyin. Sivalsin, osuin harhaan, 
horjahdin. Sysikynsi leikitteli kanssani ja raapi minua sel-
kään ja hartioihin, mutta ei niin kovaa, että olisin hävin-
nyt siihen paikkaan.

En muuta keksinyt kuin vieressäni olevan ikiaikaisen 
koneen. Sen tunsin paremmin kuin taistelun salat. Las-
keuduin polvilleni kuin alistuakseni kohtalooni. Painoin 
pääni. Sysikynsi jäi seisomaan eteeni. Koneen rattaat pyö-
rivät hänen takanaan verkkaisesti. 

− Typerys, Sysikynsi sanoi.
Silloin hyökkäsin. Ryntäsin matalana hänen kimp-

puunsa ja työnsin rattaiden väliin. Väkäsiipi ei ehtinyt 
tehdä mitään, pyörä oli liian iso, liian voimakas − hän 
ruhjoutui ja jauhautui metallisissa rattaissa palasiksi.

Iso pyörä kirskahti, kun osia Sysikynnen metallista 
joutui sen ja pienempien rattaiden väliin, mutta se ei py-
sähtynyt, vaan jatkoi liikettään.

Makasin tasanteella ja rauhoittelin itseäni. Sysikynsi 
ei suhisisi enää tuulen lailla, ei metsästäisi harhautuneita 
sieluja. Aivan lähelläni koneen tasoilla kulkevat vainajat 
etsivät paikkaansa jonossa ja hakeutuivat koneen polki-
mien ääreen, mutta en ollut niistä huolissani. Jos joku 
niistä olikin nähnyt tekoni, ei sillä ollut ymmärrystä sitä 
tulkita. Mutta väkäsiipiä pelkäsin. Jos jäisin kiinni, jos 
tekoni paljastuisi, muut Sysikynnen kaltaiset katsoisivat 
minua murha silmissään. Siksi langetin surmapaikan ylle 
loitsun ja kätkin tekemäni vauriot muilta. Älköön paikka 
koskaan joutuisi toisten tarkasteltavaksi!

Nousin ilmaan ja vaapuin koneen toiselle puolelle. 
Kun joku kysyi, mistä olin saanut ruhjeeni, kerroin 
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törmänneeni maahan. Yksinkertaisimmat uskoivat, vii-
saammat arvelivat toisin, vaan eivät sanoneet mitään.

Silti minusta tuntui, että koko maailmankaikkeus oli 
todistanut rikostani, ja se vielä kääntyisi minua vastaan.


