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"Sieltä tulee taas yksi", tuumaili Khad katsellen
pilvien lomasta esiin lipuvaa ilmayhdyskuntaa.
"Niinpä tulee", totesi Dalph hajamielisesti.
Khad tirkisteli korkealla leijuvan yhdyskunnan
yksityiskohtia.
"Katseleekohan siellä kukaan tänne päin?" hän mietti.
"Voi katsoakin. Mutta entä sitten?"
Entä sitten?
Khad ihmetteli, mahtoiko millään toisella planeetalla
asua kahta Maan tytärkansaa, jotka tuntisivat toisensa
yhtä huonosti kuin he. Eristyneisyys oli aukotonta; he
eivät nähneet toisiaan, puhuneet toisilleen eivätkä edes
kulkeneet samalla maankamaralla. Mikäli Khadin
esivanhemmilla oli joskus ollut tarkempia tietoja ilmassa
asuvasta kansasta, ne olivat hautautuneet historian
hämärään. Jäljelle oli jäänyt vain yksi tieto, jonka kaikki
Khadin maanmiehet oppivat jo lapsena: Varokaa ilmakansaa!
"Ihmettelenpä, miksi he eivät lähde toisille
planeetoille, sen sijaan että leijuvat pitkin yläilmoja",
sanoi Khad.
"Kai heistä on sitten hauskaa leijailla."
Toisinaan Khadista näytti, että kumpikaan osapuoli ei
edes halunnut tietää toisestaan mitään. Mistä oli peräisin
tämä hämmästyttävä uteliaisuuden puute muutoin niin vireästi ympäristöään tutkivan kansan keskuudessa? Miksi
"ilmakansa" oli sana, josta kaikki keskustelut kilpistyivät
toisille raiteille, vaikka leijuvat yhdyskunnat olivat joka
päivä heidän silmiensä edessä? Mistä oli peräisin
sukupolvelta toiselle periytyvä vaivautuneisuus?
Mitä tapahtuisi, jos joku taivaalta astuisi yllättäen alas
heidän eteensä?
Khadin filosofointiin taipuvaiset tuttavat olivat arvioi-
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neet,
että
kyseessä
oli
alemmuudentunto.
Siirtokuntalaiset joutuivat katsomaan ilmassa asujia
alhaalta ylöspäin, muutenkin kuin vain fyysisessä mielessä. Vaikka heillä ei ollutkaan tietoja ilmakansan
teknisistä saavutuksista, he saattoivat kuitenkin nähdä
omin silmin sen sirot ja hiljaiset lentoneuvot ja
ällistyttävät, ilmassa leijuvat viljelmät. Päätelmät
syntyivät nopeasti: ilmakansa oli heidän edellään, aivan
toisella tiedon ja taidon tasolla kuin he itse. Hurjimmat
arvelut kuvailivat heitä elämän ongelmat voittaneina
onnellisina, jotka nauttivat olostaan ja katselivat korkeuksistaan siirtokuntalaisten proosallisia ponnisteluja
toimeentulostaan maanpinnalla. Eihän ilmakansalaisten
tarvinnut edes kärsiä sadesäästä, elleivät itse niin
halunneet!
Mutta riittikö se selittämään sen, miksi ilmakansaa
niin sinnikkäästi välteltiin? Khadin mielestä ei.
Johdonmukaisempaa olisi ollut pyrkiä kaikin keinoin
näiden tiedoista osalliseksi. Erossaolon syiden oli oltava
jossakin syvemmällä.
Khad vilkaisi kelloaan.
"Minulla taitaa olla ruoka-aika", hän sanoi Dalphille.
"Oletko
huomenna
paikalla.
Voimme
jatkaa
tähyilyämme, tai mitä sitten teemmekään."
"Olen minä. Mutta huomaa, että he eivät tule rahtuakaan alemmaksi, vaikka kuinka hinaisit heitä katseellasi."
"Se oli vain pientä pohdiskelua. Terve sitten!"
Khad lähti tienvartta kohti kotiaan Dalphin jäädessä
katselemaan häntä hienoisesti huvittunut naurunvirne toisessa suupielessään. Khadin tähyilyä saattoi ainakin
kutsua omaperäiseksi harrastukseksi!
***
"Mitä sinä huomenna aiot?" kysyi Khadin äiti tältä.
"Aiotko lähteä jonnekin?"
"Ylös", vastasi Khad höyryävän leipäkäärönsä takaa ja
osoitti sormellaan kohti tupahuoneen kattoa.
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"Sait siis lentokoneesi jo kuntoon?"
"Jo eilen. Huomenna lennetään taas."
"Minua kyllä hiukan pelottavat sinun harrastuksesi.
Itse en uskaltaisi lähteä ilmaan itse rakentamallani
koneella."
"Ei hätää. Niin kevyellä liitimellä kuin minun vaatii
vammautuminen jo lahjakkuutta."
"No, kai sinä sitten olet oppinut ilmassa liikkumaan,
kun olet sinne koko ikäsi halunnutkin."
"Miksipä ei", tuumaili kolmantena pöydän ääressä
istuva Khadin isä. "Voihan sen oppia niin kuin minkä
tahansa muunkin taidon. Lentäjän ammatissa on paljon
ihmisiä."
"Missä Leit on?" kysyi Khad vilkaisten pöydän ääreen
jäänyttä tyhjää paikkaa, jossa tavallisesti istui hänen vasta
murrosikää aloitteleva pikkuveljensä.
"Ghimtin luona. He tulivat vastikään takaisin lännestä,
ja heillä on takuulla paljon kerrottavaa toisilleen."
Khad söi litteään leipään kääräistyn annoksensa loppuun ja siemaisi päälle puumaitoa, kasvisperäistä ruokajuomaa, reilunkokoisesta metallipikarista.
"Kiitoksia ruoasta!" hän sanoi ja kantoi astiansa
keittosopen pöydälle. "Minä lähden hiukan lukemaan.
Hyvää yötä kaikille, ellen näyttäydy enää tänään."
"Nuku hyvin!"
Khad lähti huoneeseensa ja jätti vanhempansa kahden.
***
"Akkaväkeä ohjaimissa!" jupisi paikoitusvuoroaan
odottava Khad juuri sopivan kuuluvalla äänellä. "Hyh
hyh!"
"No, näytähän nyt, kuinka teet sen nopeammin",
vastasi
Phrien
hänelle
työvaununsa
ikkunasta
aurinkoisesti hymyillen. Khad kiepautti nosturinsa
seinustalle Phrienin vierelle yhdellä lennokkaalla kaartoliikkeellä.
"Kas, näin!" hän sanoi virnistäen.
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"Vaikuttavaa", vastasi Phrien. "Varsinkin, jos vielä
opit pysäyttämään sen samaan riviin muiden kanssa
käytävää tukkimasta."
He lähtivät ulos konehallista ja jatkoivat matkaansa
avaran sisäpihan poikki kohti keskusvaraston toimistoa.
Heidän tullesaan sisään paikalla oli jo joukko muitakin
työntekijöitä, sekä vakinaista väkeä että nuorempia tilapäispestattuja.
"Tilipäivä on ehdottomasti viikon paras päivä!" sanoi
Rhand, Khadin tuttu jo aiemmilta vuosilta.
"Sinulle taitaakin tulla reilu tili tällä viikolla."
"Se tulee tarpeeseen. Minulla on kohta edessäni paljon
tärkeää rilluttelua."
"Varo, ettet näänny."
"Mitä vielä! Kunnon juhliminen tuo vähintään sen,
minkä viekin."
Jono eteni työntekijä kerrallaan. Kirjanpitäjä tutki
luettelostaan kunkin aikaansaannoksia edelliseltä viikolta
ja poimi suuresta, monilokeroisesta kassalaatikosta
työpanosta vastaavan korvauksen pienelle tarjottimelle
tämän eteen toivottaen samalla hyvää viikonvaihdetta.
Pian tuli Khadin vuoro.
"Seitsemäntuhatta neljäsataa viisikymmentä", hän sanoi Khadille. "Riuskanlainen tahti sinullakin."
Hän poimi Khadille valikoiman jaloista mineraaleista
ja metalleista tehtyjä kuulia, joiden kimallusta tehostivat
vielä niiden pintaosiin kaiverretut hiuksenhienot, valoa
taittavat varmennusmerkinnät. Khad kiitti ja vieräytti
koko annoksen taskuunsa.
"Jatkatko vielä pitkään täällä?" kysyi Rhand pöydän
luota lähtevältä Khadilta.
"Enpä tiedä", vastasi Khad. "Tilapäistyötähän tämä
meille on. Luultavasti palaan takaisin konetekniikan pariin."
Palkkansa saanut Phrien kulki heidän sivuitseen.
"Terve sitten!" hän sanoi iloisesti ohi mennessään. "Ja
hyviä tuloksia kilpasankarillemme!"
Hymy pyrki Rhandin suupieliin.

4

"Ei kai teillä vain ole ollut taas sanaharkkaa?" hän kysyi Khadilta. "Varo toki puheitasi, vai oletko jostakin täysin käsittämättömästä syystä päättänyt pitää hänet loitolla
itsestäsi?"
"Älä huolehdi, kyllä hän minun puolestani seurasta
käy. Ainakin, jos opettelee ajamaan."
"No, no!" vihjaisi Rhand. "Muistatko, ketkä voittivat
viimeisen työtehokilpailun?"
He lähtivät kohti ulko-ovea.
"Tule sinäkin välillä juhlimaan!" ehdotti Rhand
Khadille.
"Katsotaan hiukan myöhemmin", Khad vastasi. "Sinut
tuntien tilaisuuksia riittää varmasti. Tänään minua
odottaa muuan toinen juhla."
"Niinkö? Missä?"
"Tuolla." Khad osoitti kohti lähes pilvettömän taivaan
kirkasta sineä.
"Onnea sitten vain matkaan!"
He lähtivät tahoilleen, Rhand kohti ystäviensä ajoneuvoa, Khad tien varteen odottamaan omaa, vakituista sopimuskyytiään.
***
Khad työnsi lentokonettaan, moottoroitua liidintä,
ulos vajasta. Hän oli joutunut itse rakentamaan vajan
seinään lisäoven, josta kone mahtuisi kaikkineen ulos,
mutta se ei ollut ollut suurikaan työ verrattuna kaikkeen
siihen aherrukseen, jonka hän oli käynyt läpi koneen
itsensä kanssa. Hänen tyytyväisyytensä oli kuitenkin
vakuuttanut muut siitä, että ainakin tämä työ palkitsi
tekijänsä.
Kone oli rakenteeltaan mahdollisimman kevyt, kuten
siirtokuntalaisten lentolaitteet tavallisestikin. Sen tukirakenteet oli katettu ohuella mutta lujalla kelmulla. Sen
voimanlähde,
Khadin
suuri
ylpeydenaihe,
oli
kulkuneuvoissa tavallisista sähkömoottoreista poiketen
puhdasoppinen polttomoottori, johon vajan nurkassa
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oleva muunnin valmisti päivät pitkät polttoainetta
kasveista ja ruoantähteistä. Polttomoottorin malli oli
tullut häntä vastaan teknisten arkistojen uumenista, ja
joidenkin asiaa tuntevien suunnittelijoiden ystävällisellä
avulla siitä kehitettiin hänen lentokoneeseensa pieni ja
kevyt mutta riuska voimanlähde, jonka kaltaiseen ei
helposti muualla törmäisi.
Saatuaan lentokoneen tien vierelle Khad vyöttäytyi
kiinni sen vaatimattomaan mutta tukevaan istuimeen.
Hän katseli hetken tietä koneen selästä, ennen kuin painoi
käynnistyspainiketta. Moottori käynnistyi heti ja kertoi
hyvästä kunnostaan pirteällä ärjähdyksellä. Tyytyväisenä
kuulemaansa Khad lisäsi kaasua ja ohjasi koneen tyhjälle
maantielle.
Nousukiito oli lyhyt. Tehokas moottori nosti kevyen
koneen hetkessä siivilleen ja vei sen nopeaan nousuun
kohti korkeuksia. Khad antoi koneen nousta ja nautti
vastaan puhaltavasta tuulesta ja satunnaisista, pehmeistä
ilmakuopista, jotka keinuttivat konetta. Alhaalla näkyvät
rakennukset ja metsiköt pienenivät samalla kuin taivaalle
hiljalleen kerääntyvät kumpupilvet tulivat lähemmäksi.
Lentäminen, kuten monet muutkin toimet, tapahtui
siirtokuntalaisten planeetalla hyvin vapaasti ja vähin
säännöin. Koska siirtokunnalla ei vielä ollut kovin
pitkälti historiaa takanaan, ja käytettävissä olevat
luonnonvarat olivat huomattavasti niukemmat kuin
heidän synnyinsijoillaan Maassa, väestöä ei vielä ollut
runsaasti, ja asutuksen harvuus salli monia vapauksia,
jotka eivät Maan kaupunkirypäleiden keskellä olisi tulleet
kysymykseen.
Khad ohjasi konetta pilvenhattaroiden alapintaa seuraten ja tähysi mieleistään kohtaa lähteä nousuun niiden
läpi. Paitsi että kokemus olisi mielenkiintoinen, se antaisi
hänelle myös
tervetullutta sokkolentoharjoitusta.
Risteiltyään kotvan pilvien alapuolella hän lopulta löysi
pullean hattaran ja ohjasi koneensa sen uumeniin.
Maisema muuttui harmaaksi. Khadin ainoat suunnannäyttäjät olivat koneen askeettisen yksinkertaiset
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ilmaisinlaitteet. Niiden antamia tietoja seuraten Khad
ohjasi koneen jatkuvaan nousukaartoon. Harmaus hänen
ympärillään vaaleni vähitellen hänen lähestyessään
pilven yläpintaa. Hän pyyhki kasvojaan kuivemmiksi sitä
mukaa kuin niille tiivistyi pilvestä vettä.
Hänen yllätyksekseen pilvi oli hänen oikealla puolellaan selvästi tummempi kuin vasemmalla. Oudosta
ilmiöstä uteliaana hän oikaisi kaartoaan päästäkseen
lähemmäksi tummuutta. Sitä mukaa, kun pilvi hänen
yläpuolellaan oheni, tumman ja vaalean alueen ero kävi
yhä selvemmäksi.
Hän tuli pilven yläreunalle. Kirkas auringonvalo otti
hänet vastaan valkoisten, pumpulimaisten kumpujen keskeltä. Häntä odotti kuitenkin auringonvalon ohella myös
toinen, väkevämpi yllätys. Valtava, kiinteästä aineesta
tehty pinta oli juuri kurottumassa hänen ylleen kuin
päälle putoava katto.
Hän oli löytänyt yhden ilmakansan yhdyskunnista
leijumasta pilven yläreunalla! Hän sai koneensa ohjatuksi
sivuun hetkeä ennen kuin hänen nousunsa olisi johtanut
hänet törmäämään sen pohjaan. Ällistyksen valtaamana
hän katseli yhdyskuntaa noustessaan sen suuren hahmon
vierelle ja lopulta sen pohjakannen yläpuolelle. Hänen
sisällään ryöppysivät kiihkeät, ristiriitaiset tunteet hänen
jouduttuaan yhdyskunnan lähipiiriin. Oli arveluttavaa,
ellei suorastaan kiellettyä tunkeutua ilmakansan
asuinsijojen läheisyyteen, mutta hän oli myös usein
toivonut pääsevänsä katsomaan lähempää salaperäisiä,
leijuvia yhdyskuntia, jotka hänen kansansa niin
yksituumaisesti oli sulkenut pois elämästään ja ilmeisesti
myös ajatuksistaan.
Hän hidasti koneensa nopeutta, kunnes se pysyi enää
vaivoin
korkeudellaan
hänen
ohjatessaan
sitä
yhdyskunnan ympäri. Hitaammin lentäessään hän saattoi
tarkastella paremmin sen avaraa kantta ja kannen keskeltä
kohoavaa
kartiomaista,
ikkunoiden
kirjavoimaa
rakennusta. Kartio katkesi kuudennen kerroksen
korkeudella, ja sen yläpinnasta ulkoni pallomainen pinta.
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Jos pallo jatkuisi kartion uumeniin, se luultavasti täyttäisi
suurimman osan kartion sisätilasta. Rakennuksen ympärillä, seinämillä ja laella oli siellä täällä ohuita mastoja
ja hentoja, antennimaisia metallirakennelmia.
Ketään ei näkynyt. Kannella ei liikkunut ihmisiä, ja
ikkunoista hän ei kyennyt näkemään sisään. Se piti yhtä
niiden huhujen mukaan, jotka hän oli kuullut joidenkin
harvojen
uskalikkojen
lähestymisyrityksistä:
tunkeilijoilta kätkeydyttiin yhdyskunnan uumeniin
suljettujen ovien taakse.
Olisiko Khadinkin pitänyt livahtaa takaisin pilvien
kätköön? Täällähän oletettavasti lymysi se paha, jolta
hänen kansansa toivoi pelastuvansa teeskentelemällä, että
sitä ei ollut olemassa. Khad oli kuitenkin siinä määrin
näkemänsä lumoissa, että hän ei ehtinyt pohdiskella sen
yhteiskunnallisia merkityksiä, eikä hän olisi ehkä edes
tuntenut tarvetta kavahtaa rakennelmaa, joka sentään
vaikutti lähinnä ihmisolentojen asumukselta.
Khad hivutti kaartoaan lähemmäksi kannella olevaa
rakennusta. Hän saattoi vain arvailla, mistä aineesta se oli
rakennettu. Jo yhdyskunnan ilmassa pysyminen oli
hänelle arvoitus, sillä hän ei nähnyt mitään laitetta tai
mekanismia, josta sitä kantava voima olisi voinut saada
alkunsa. Ehkä huhut ilmakansan etevämmyydestä olivat
myös tosia, sillä he näyttivät taitavan tekniikkaa, jota
maanpinnalla ei tunnettu. Varsinkin, mitä ilmassa
leijumiseen tuli.
Samassa Khad koki seuraavan yllätyksensä, ja varsin
epämiellyttävän sellaisen. Kun hänen koneensa ylitti yhdyskunnan reunan, ilman virtaus muuttui äkisti. Vaikutus
tuntui ensin oikeassa siivessä, joka painui nopeasti alas ja
saattoi koneen tiukkenevaan kaartoon kohti yhdyskunnan
keskusta. Khad teki ohjaimilla rajun korjausliikkeen,
mutta liian myöhään. Hän saattoi vain seurata
avuttomana, kuinka toinenkin siipi tuli kannen reunan yli
ja konetta kannatellut noste hupeni olemattomiin.
Kaatumisliike jatkui. Maailma kääntyi Khadin ympärillä,
kunnes hän huomasi olevansa pää alaspäin matkalla kohti
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yhdyskunnan kantta ja sen metallirakenteita. Hän avasi
kaasun ääriasentoonsa, mutta siitä ei enää ollut apua.
Yhdyskunnan pinnanmuodot näyttivät suorastaan
räjähtävän häntä kohti. Ja sitten tuli musertava isku, joka
sammutti hänen tajuntansa.
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Tietoisuus palasi salavihkaa. Khad tajusi nähneensä
ympärillään olevat seinät ja katon jo jonkin aikaa, mutta
vasta nyt hän havahtui tajuamaan näkemänsä
merkityksiä. Hämmentyneenä hän hamuili kokoon
mielessään poukkoilevia katkonaisia muistikuvia. Hän ei
muistanut
saapumistaan
seinien
muodostamaan
huoneeseen, mutta hänelle oli jäänyt tunne siitä, että hän
ei ollut tullut sinne itse, vaan jonkun toisen avulla.
Hänen päätään puristava huumaus alkoi vähitellen
hellittää. Hän makasi selällään mukavalta tuntuvalla
alustalla ja uskaltautui kallistamaan varovasti päätään
nähdäkseen enemmän paikasta, jonne oli tullut. Hänen
oikealla puolellaan kohosi vaalea, hivenen verran sisäänpäin kallistunut seinä, jossa olevasta ikkunasta näkyi
kappale sinistä taivasta. Hänen vasemmalla puolellaan
avautui pieni, niukasti kalustettu huone. Hän painoi
kyynärvartensa
makuualustalleen
kohottautuakseen
katselemaan huonetta tarkemmin, mutta samassa hän
huomasi, että hänen vierellään istui joku. Syvänvihreään
asuun pukeutunut nuori nainen, luultavasti juuri
aikuiseksi varttunut kuten hän itsekin, katseli häntä
odottavin ja hiukan huolestuneinkin kasvoin.
"Voitko jo paremmin?" tämä kysyi häneltä.
"Minä... kyllä... voin hyvin", hän vastasi tapaillen
oikeita sanoja vielä kompuroiden ajattelevilla aivoillaan.
Varovaisen
helpottunut
hymy
käväisi
hänen
puhekumppaninsa kasvoilla.
Hän käänteli päätään varovaisin liikkein yrittäen saada
kokonaiskuvan huoneesta, jossa hän oli. Kysymyksiä
alkoi kehkeytyä hänen mielessään täyttämään sen
keskellä vallitsevaa hämmentävää tyhjyyttä.
"Kuka sinä olet?" hän kysyi. "Ja kuinka minä jouduin
tänne?"

10

"Minun nimeni on Melit en Assar", vastasi hänen
puhekumppaninsa. "Sinulle sattui onnettomuus ja minä
toin sinut sisään."
Khad tapaili hetken mielessään tämän perin outoa,
moniosaista nimeä. "Meliten... anteeksi, miten
sanoitkaan?"
"...Assar", tämä täydensi. "Se on tämä asuinpaikkani.
Melit on oma nimeni. Tavallisesti käytetään vain sitä."
"Ahaa", vastasi Khad toivoen ymmärtäneensä oleellisimman. Hän oli kuullut mainintoja kaukaisilla rannikkoseuduilla asuvista ihmisistä; jos Melit oli yksi heistä, oli
luonnollista, ettei Khad ymmärtänyt kaikkea, mitä hän
sanoi. Se selittäisi myöskin hänen mustanruskeat, suorina
laskeutuvat hiuksensa, samanväriset silmänsä ja
kullanruskehtavan ihonsa, kaikki piirteitä, jotka tuntuivat
kuuluvan pikemminkin kaukaisten seutujen ihmisille
kuin hänen kotiseuduillaan asuville.
Khad ei kuitenkaan ollut vielä saanut oivalletuksi,
missä hän oli. Hän ponnistautui istumaan ja kurkisti ulos
ikkunasta. Hän sai näkyviinsä vain sileää, vaaleaa pintaa,
jota rajasi kauempana ohut kaide, ja sen takana
kaukaisuudessa häämötti taivaanranta. Hän katseli etäällä
leijuvia pilvenhahtuvia. Kesti hetken, ennen kuin hän
oivalsi, mitä outoa niissä oli: ne ulottuivat taivaanrannan
alapuolelle.
"Me olemme korkealla paikalla", totesi Khad hämillään.
"Sinun pääsi osui johonkin", arveli Melit. "Et ehkä
muista, mitä tapahtui. Lentokoneesi putosi ulos ja minä
toin sinut sisään."
"Lento-onnettomuus..." lausahti Khad ja sulki
silmänsä. "Minä muistan sen. Minä olin kiertämässä..."
Khad läimäytti henkisen kämmenen suulleen, ennen kuin
tuli paljastaneeksi, mitä oli ollut kiertämässä – siitä
aiheesta vaikeneminen oli juurtunut hänen mieleensä
kyllin
syvälle
toimiakseen
vaikka
keskellä
kuumehoureita.
"Minä putosin", hän jatkoi. "Mutta kuinka voin olla
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hengissä? Alas oli varmasti ainakin kaksituhatta mittaa
matkaa."
"Sinun nopeutesi oli varmaankin pieni."
Oli outoa, että Melit ei nähnyt mitään kummallista
asioissa, jotka Khadista olivat yhtä sekasortoa. Onnettomuus oli kaikesta päätellen aiheuttanut hänelle tavallista
pahemman aivotärähdyksen.
"Minusta tuntuu, että minä en käsitä lainkaan... hei,
mitä nyt?"
Khadin lause keskeytyi äkisti, kun outo aistimus täytti
äkkiä hänen kehonsa.
"Huone nousee ylöspäin!" hän jatkoi ällistyneenä.
"Aivan niin", vastasi Melit. "Me olemme nousevassa
virtauksessa."
Melitin vastaus ylitti järjettömyydessään kaikki edelliset. Khad punnertautui aiempaa pystympään asentoon ja
tähysi ulkona näkyvää maisemaa. Se lipui verkkaisesti oikealle kaiteen sivuitse.
Oli vain yksi selitys, joka toi edes jonkinlaista selkoa
kaikkeen hänen kokemaansa: he lensivät ilmassa.
"Miten minä voin olla ilmassa, jos minä putosin maahan?" ihmetteli Khad. "Vai putosinko minä?"
"Et", vastasi Melit. "Sinä putosit kannellemme."
"Tarkoitatko, että me olemme...?"
"Tarkoitan. Sinä et ole nyt maassa vaan ilmassa
meidän luonamme."
"Putositko sinäkin tänne?" kysyi Khad ällistyksestä lamautuneena.
Melit yritti ponnekkaasti pitää huvittuneen ilmeensä
riittävästi kurissa ollakseen loukkaamatta Khadin
tunteita.
"En minä pudonnut", hän vastasi. "Minä asun täällä."
Hän oli ilmakansan yhdyskunnassa, ja hänen edessään
oli ilmielävä ilmakansalainen! Sen perusteellisempaan
loukkuun hän tuskin olisi kyennyt itseään työntämään
yrittämälläkään. Mutta Melit ei kuitenkaan vastannut sitä
epämääräistä, uhkaavaa mielikuvaa, joka hänen
mieleensä oli hänen lapsuudestaan alkaen syöpynyt.
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Päinvastoin, Melit vaikutti hänestä ystävälliseltä ja jopa
myötätuntoiselta. Tämä oli jopa keinolla tai toisella
toimittanut hänet onnettomuuspaikalta sisään lepäämään.
"Pian sinut viedään takaisin alas", kertoi Melit.
"Siihen asti voit levätä täällä. Kun lähdet, näet Assarin
sisältä ja ulkoa."
"Voinko katsoa sitä nyt heti?" kysyi Khad lamaannuksen vaihtuessa vähitellen uteliaisuuden yllyttämään
kiihtymykseen.
"Onko sinulla voimaa tehdä niin?"
"Minä voin jo paljon paremmin", vakuutti Khad,
jonka kuohuvissa ajatuksissa aivotärähdys alkoi tuntua
sivuseikalta.
"Minustakin olisi hauskaa, jos voit nähdä kotimme.
Kukaan teistä ei ole koskaan käynyt täällä. Minä haluan
näyttää sen sinulle itse, sillä kukaan muu täällä ei
varmastikaan tekisi niin."
"Kukaan muu?" kysyi Khad. "Missä he ovat?"
"He ovat toisella puolella kokoontumassa... tuota..."
Melitin lause keskeytyi hämilliseen hymyyn.
"Tämä on ensimmäinen kerta, kun puhun näin paljon
outoa kieltä yhdellä kertaa", hän selitti. "Minä tiedän
aivan liian vähän sanoja."
Khad ei ymmärtänyt, mitä Melit sanomallaan tarkoitti.
Tämä kyllä puhui hitaasti ja käytti muutamin paikoin
outoja sanoja, mutta maanpinnalla kuuli monesti paljon
vaikeaselkoisempaakin puhetta.
"Minusta sinun puheesi sujuu ihan hyvin", Khad
sanoi.
"He kokoavat nyt yhteen, mitä ovat tutkineet",
täydensi Melit vastaustaan. "Ehkä he eivät kuulleet, kun
putosit alas."
"Ovatko he tiedemiehiä? Mitä he tutkivat?"
"Assar on luontoa tutkiva... tuota... pohja? Alusta?
Asuinpaikka?"
"Yhdyskunta", ehdotti Khad.
"Yhdyskunta", toisti Melit. "Me tutkimme luonnon
oloja ja tapoja elää ilmassa."
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"Yllättävää, että päätitte asettua asumaan ilmaan. Jos
tarkoituksenanne on eristäytyä muista, se onnistuisi varmaankin maanpinnallakin."
Melit näytti selvästi epäröivän vastatessaan.
"Me emme voi laskeutua", hän sanoi lopulta. "Niin ei
voi tehdä."
Khadin yllätykseksi Melitin katseessa vilahteli
merkkejä varuillaanolosta, ehkä jopa pelosta.
"Jos me laskeudumme maanpinnalle, joudumme vihan
alaisiksi", hän jatkoi. "Niin on aina ollut. Siksi me
elämme ilmassa."
Oliko ilmakansakin varuillaan? Khad oli aina ollut siinä uskossa, että pelkoa tunnettiin vain maanpinnalla.
Kuulemastaan kummastuneena hän oli jo aikeissa pyytää
Melitiltä seikkaperäisempää selitystä, mutta jätti sen kuitenkin tekemättä, sillä oli ilmeistä, että puheenaihe ei
ollut Melitille kovinkaan mieluisa.
"Kävisimmekö katsomassa lentokonettani? Minun
pitää tutkia, onko se lentokunnossa, niin että pääsen
takaisin alas."
"Sitä täytyy korjata, muuten sillä ei voi lentää", sanoi
Melit. "Me viemme sinut ja lentokoneen kyllä takaisin
alas. Mutta jos voit kävellä, voimme käydä katsomassa
myös sitä."
Melit otti ruskean, kudotulta näyttävän asun seinään
kiinnitetystä, sormenpään kokoisesta koukusta ja alkoi
pukeutua siihen.
"Ulkona taitaa olla kylmä", tuumaili Khad Melitin pukua katsellen.
"Korkealla on hyvin kylmä", myönsi Melit. "Nyt
emme nouse niin ylös."
Melit avasi oven, jonka takaa paljastui käytävä.
"Voitko varmasti kävellä?" hän kysyi. Khad vastasi
myöntävästi ja nousi varovaisesti jaloilleen.
Hänen vartalonsa tuntui kolhiutuneelta, mutta suostumatta antamaan kivuilleen periksi hän lähti Melitin mukaan. Hänen ensimmäiset askeleensa olivat tunnustelevia,
mutta kun hän oli ehtinyt ovelle asti, hänen huomionsa
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kiinnittyi hänen omasta kehostaan lattiaan, jolla hän
käveli. Hän kopautti lattiaa päkiällään pari kertaa. Sitten
hän koputti myös seinää rystysillään. Ääni oli yllättävän
tukahtunut.
"Mistä tämä seinä on tehty?" hän kysyi.
"Minä en tiedä, miten sitä kutsutaan", sanoi Melit. "Se
on vaahtoa, jonka sisällä on kaasua. Se on kevyttä."
"Se helpottaa varmasti ilmassa pysymistä."
Melit sulki oven ja alkoi johdattaa häntä käytävää pitkin.
"Oliko tuo sinun huoneesi?" hän kysyi Melitiltä.
"Oli se. Jokaisella on oma huone. Muita huoneita käytetään yhdessä."
Käytävä kaartui vähitellen vasemmalle. Yhdyskunnan
ulkomuoto palautui Khadin mieleen, ja hän arvasi, että he
olivat
parhaillaan
sen
kartionmuotoisessa
keskusrakennuksessa, kiertämässä pitkin ympyränkaaren
muotoista käytävää. Käytävän seinustalla, erityisesti
ulkokaarteen puolella, oli ovia, jotka johtivat ilmeisesti
yksityisiin huoneisiin. Huoneita erottivat toisistaan
yhdyskunnan ulkoseinustalle ulottuvat väliköt, joiden lattiasta kattoon ulottuvista ikkunoista tulviva päivänvalo
hajaantui
kaarikäytävälle
kattoon
ripustetuista
heijastimista. Khad havaitsi, että käytävillä oli somisteina
joitakin viherkasveja – ilmeinen merkki siitä, että ainakin
jotkut ilmakansan jäsenistä olivat joskus uskaltautuneet
maankamaralle. Siellä täällä harmahtavanvalkoista pintaa
kirjavoivat myös ornamentit tai muut koristeet. Sisustus
oli epäyhtenäistä, mutta tunnelmaltaan viihtyisää.
He laskeutuivat luiskaa pitkin alempaan kerrokseen.
Siellä huoneet olivat ovien sijainnista päätellen
suurempia ja käytävän sisustus niukempaa. Melit kertoi
ovien takana olevan työ-, kokous- ja huoltotiloja. Khad
seurasi Melitiä ympärilleen katsellen, mutta pysähtyi
äkisti tuntiessaan jälleen oudon liikeaistimuksen
pyyhkäisevän lävitseen. Melit huomasi hänen pysähtyneen ja kääntyi katsomaan häntä kysyvän näköisenä.
"Käytäviä kävellessäni unohdin jo hetkeksi olevani il-
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massa", selitti Khad.
"Pilvien lähellä ilma liikkuu enemmän", sanoi Melit.
"Me yritämme nyt pysyä ulkona pilvestä ja liikumme
itsekin."
"Mitä teette myrskyssä? Tai jos joudutte niin rajuun
ilmavirtaan, että se kääntää tämän yhdyskunnan nurin?"
"Se ei käänny helposti. Ja myrskyjä me vältämme."
"Eivätkö ilmakuopat kuitenkin häiritse teidän
elämäänne?"
"Me pidämme niistä. Meistä on hauskaa tuntea ilman
liikkuvan."
Vastaus ei yllättänyt Khadia. Ilmakansan saattoi
oikeastaan odottaakin viihtyvän ilmassa, keskellä sen
liikkeitä ja virtauksia.
He tulivat ulos johtavalle ovelle. Kevyt tuulenvire tervehti heitä, kun he astuivat yhdyskunnan auringonpaisteiselle kannelle. Khad mittaili katseellaan sileää, vaalean
harmahtavaa pintaa, joka muutaman kymmenen askeleen
päässä loppui yhdyskuntaa reunustavaan suojakaiteeseen.
Kansi oli enimmäkseen tyhjä, mutta siellä täällä siltä
kohosi pieniä mastoja tai telineitä, joihin oli kiinnitetty
eri tavoin kiiltäviä tai kuultavia levyjä, vaijereita tai
muita esineitä.
"Näillä laitteilla tutkitaan ilmaa", kertoi Melit laitteita
katselevalle Khadille. "Reunalla ja tuolla ylhäällä on laitteita, jotka tasoittavat ukkosen... tuota..."
"Sähkövarauksia?" ehdotti Khad.
"Juuri niin."
Khad käveli hiukan loitommaksi suuresta, katkaistun
kartion muotoisesta asuinrakennuksesta, josta he olivat
vastikään tulleet ulos. Rakennus täytti ympyränmuotoisen
kannen keskiosan. Sen laelta ulkoni pallopinta, jonka huipulla oli vielä yksi, metalliselta näyttävä masto.
Yhdyskunta kohosi jälleen paikallisen virtauksen mukana, hitaasti ja majesteettisen arvokkaasti. Se palautti
Khadin mieleen häntä askarruttaneen asian.
"Voisitko kertoa, mikä voima tätä yhdyskuntaa
kannattelee?"
hän
pyysi
Melitiltä
äänessään
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kunnioituksen värähdys. "Minä en nähnyt missään
laitetta, joka kannattelisi sitä."
"Se on täytetty kevyellä kaasulla", vastasi Melit
hiukan huvittuneena Khadin hartaasta ihmetyksestä.
"Kaasulla?" Khadia itseäänkin alkoi hymyilyttää.
"Tarkoitatko, että me leijumme kaasun kannattelemana?
Kuin ilmapallo?"
"Aivan niin. Myös tässä meidän allamme on vaahtoa,
jonka sisällä on kevyttä kaasua. Tuolla keskellä olevassa
pallossa on myös kaasua, jonka avulla nousemme ja laskeudumme. Pohjassa on ajolaitteita, joilla liikumme
sivulle."
Khad katseli yhdyskunnan massiiviselta vaikuttavaa
ulkomuotoa yrittäen vakuuttaa itsensä siitä, että
rakennelma alustoineen ja laitteineen ei todellakaan ollut
raskaampi kuin sitä ympäröivä ilma. Vaikka yhdyskuntaa
kannatteleva voima ei osoittautunutkaan ihmeeksi,
yhdyskunnan rakennustapaa saattoi hyvinkin kutsua
sellaiseksi.
"Lentokoneesi on täälläpäin", sanoi Melit ja alkoi johdattaa häntä myötäpäivään keskusrakennuksen ympäri.
He kävelivät hiljalleen eteenpäin viileän tuulenvireen
leikkiessä heidän ympärillään.
"Lennätkö sinä usein?" kysyi Melit Khadilta.
"Varsin usein", vastasi Khad. "Minäkin pidän
ilmakuopista."
"Ehkä sinunkin olisi pitänyt syntyä ilmaan", tuumaili
Melit itsekseen hymyillen.
Kartion kaarevan kyljen takaa tulivat näkyviin samalla
kerralla Khadin lentokone ja sen ympärille kerääntynyt
joukko kummastelijoita. Melit pysähtyi äkkiä ja vetäytyi
muutamia askelia takaisinpäin, pois toisten näkyviltä
kaartuvan seinän katveeseen. Khad seurasi hänen
esimerkkiään.
"Toivon, että annat anteeksi, etten voi puhua kanssasi
enempää", sanoi Melit. "Muut eivät tiedä siitä. Se on kätketty... kuinka se sanotaankaan...?"
"Salaisuus?"
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"Se on salaisuus", toisti Melit. "Minä pyydän
Narionilta, että hän vie sinut ja lentokoneesi alas. Toivon,
että pääset hyvin kotiisi ja että kipusi paranevat
nopeasti."
Khad oli kummastunut siitä, että Melit halusi pitää
heidän keskustelutuokionsa salassa, mutta päätti
noudattaa hänen tahtoaan enempää kyselemättä.
"Jollemme voi puhua enempää, kiitän sinua nyt
kaikesta, mitä teit hyväkseni", sanoi Khad. "Minusta oli
hyvin kiinnostavaa käydä teidän asuinpaikassanne."
"Minusta oli hauskaa, että kävit täällä", vastasi Melit.
"Menemmekö nyt?"
He lähtivät liikkeelle ja saivat uudelleen näkyviinsä
kannella seisojat ja Khadin lentokoneen. Khad vilkaisi
silmäkulmastaan Melitiä, joka vaikutti silminnähden
jännittyneeltä.
Ihmisjoukko, joka seisoi Khadin pahanpäiväisesti vaurioituneen lentokoneen ympärillä, vaikutti hyvin kiihtyneeltä. Huudahduksien kirjavoima puheensorina leijui
paikan ympärillä. Kädet viittoilivat sinne tänne. Khad ja
Melit pääsivät varsin lähelle joukkoa, ennen kuin kukaan
pani heitä merkille. Yksi heistä huomasi Melitin ja kysyi
tältä jotakin.
Ällistyksekseen Khad huomasi, ettei ymmärtänyt
kysymyksestä sanaakaan. Vasta silloin hän sai selville,
mitä Melit oli tarkoittanut luonnehtiessaan kielitaitoaan
vajavaiseksi. Ilmakansa ei puhunut omaa murrettaan,
kuten siirtolaisten eri kansanosat, vaan heillä oli
kokonaan erillinen, Khadille täysin tuntematon kielensä!
Asutuksensa historian aikana siirtolaiskansa oli jo
ehtinyt unohtaa, minkälaista oli elää kielimuurien
jakamassa maailmassa. He puhuivat samaa kieltä, ja
ilmakansasta he olivat olleet niin täydellisesti erossa, ettei
heillä ollut aavistustakaan, mitä kieltä nämä puhuivat.
Mutta elleivät he olleet tulleet planeetalle saman
siirtokunnan jäseninä, oli luonnollista, etteivät he
puhuneet samaa kieltäkään.
Melit oli astunut erään Khadin lähellä seisovan nuoren
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miehen eteen ja sanoi tälle jotakin hiljaisella äänellä,
viitaten pienellä eleellä kohti Khadia. Mies vilkaisi
Khadiin päin. Hänen silmänsä laajenivat äkkiä, kun hän
Khadin ulkomuodosta ja lentoasusta oivalsi, kuka ja mikä
tämä oli. Samassa muutkin havahtuivat hänen
läsnäoloonsa, ja paikalla kuuluvat lausahdukset
vaihtuivat äkkiä kauhistuneisiin huudahduksiin. He kerääntyivät kohti Khadia, näkemänsä vetämänä mutta
kuitenkin sitä kavahtaen. Tilanne tuntui Khadista epätodellisen oudolta. Pelkäsivätkö he häntä?
Joukko osoitteli vuoroin Khadia, vuoroin hänen lentokonettaan
huudahdellen
nopearytmisinä
tavuina
soljuvalla kielellään, joka nyt purkautui ilmoille
kiihtymyksen terävöittäminä ryöppyinä. Neljä miestä
lähti yhteistuumin juoksemaan suuntaan, josta hän ja
Melit olivat tulleet. Miehet katosivat kaartuvan seinän
taakse. Paikalle jääneet kerääntyivät tiiviiksi kaareksi
Khadin, Melitin ja maassa seinustalla retkottavan
lentokoneen ympärille. Heillä näytti olevan Khadilta
paljon kysyttävää, mutta sen sijaan, että he olisivat
kysyneet suoraan häneltä, he pommittivatkin kysymyksillään Melitiä. Oliko siis niin, että Melit osasi hänen
kieltään, mutta kukaan muu joukosta ei?
Khad
seisoi
hiukan
vaivautuneena
heidän
herkeämättömän tuijotuksensa ristitulessa. Keksimättä,
mitä muutakaan tehdä, hän katseli puolestaan heitä.
Joukossa oli enimmäkseen miehiä, sekä nuoria että jo
ikääntyviä. Heillä kaikilla oli yllään koko vartalon
peittävä, tuulenpitävä puku, jonka väri ja yksityiskohdat
olivat tosin kullakin erilaiset. Sen sijaan heidän kasvojaan
yhdistivät samat värisävyt, syvästä kuparinruskeasta
tummaan mustanruskeaan vaihtelevat hiukset ja tummat
silmät, kuten Melitilläkin. Heidän kasvojensa muoto
vaihteli, mutta niiden rävähtämätön, häneen suunnattu
tuijotus oli kaikilla sama.
Vastaillessaan väkijoukon kysymyksiin Melit vilkaisi
aina välillä Khadia. Khadkin katsoi hetkittäin takaisin häneen ja ihmetteli, oliko mahtanut aiheuttaa tälle jonkinlai-
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sia vaikeuksia paikalletulollaan. Sitten hän kääntyi katsomaan kovia kokenutta lentokonettaan.
Kone oli kärsinyt niin pahoja vaurioita, että moni muu
olisi epäilemättä kutsunut sitä jo hylyksi: sen toinen siipi
oli poikki ja toinen puhki ja sen runkorakenteet olivat
vaurioituneet. Khad ei kuitenkaan aikonut luopua
toivosta, sillä hän saattoi tuskin kuvitella elämää ilman
lentoharrastustaan. Hän korjaisi koneen, vaikka joutuisi
rakentamaan sen alusta pitäen uudelleen! Mutta sitä
ennen se pitäisi saada yläilmoista takaisin maanpinnalle.
Myös yhdyskunnan kannella olevissa rakennelmissa
näkyi törmäyksen aiheuttamia vaurioita, mutta niiden vahingot olivat onneksi jääneet pienemmiksi kuin hänen
koneensa. Kukaan paikallaolijoista ei tuntunut
kiinnittävän laitteiden vaurioihin mitään huomiota hänen
läsnäolonsa aiheuttaman hämmingin rinnalla, mutta
vaikka olisikin, olisiko Khadilla ollut mitään keinoa sen
paremmin korjata kuin korvatakaan aiheuttamaansa
vahinkoa? Eihän hänellä ollut kykyä edes esittää heille
anteeksipyyntöä.
Pois lähteneet miehet tulivat takaisin, työntäen
edellään suurta, harmaata, ilmeisesti allaan piilossa
olevilla pyörillä kulkevaa möhkälettä. He asettelivat
möhkäleen kannen reunan ja avautuvan ihmispiirin väliselle alueelle ja tulivat sitten Khadin koneen luokse.
Khad irvisti henkisestä tuskasta, kun he taivuttivat
vioittuneen siiven ja peräosan koneen eturunkoa vasten.
Koneen kunto ei kuitenkaan enää käsittelystä
huonontunut ja he onnistuivat pienentämään sen varaaman tilavuuden varsin vähäiseksi. Khad vilkaisi
miesten paikalle tuomaa outoa, ryppyistä, kuultavapintaista möhkälettä, ja huomasi, että se oli alkanut äkkiä
laajeta. Sen laajeneminen jatkui, ja lopulta heidän oli
alettava vetäytyä syrjään sen edeltä. Kun Khad lopulta
hahmotti möhkäleen vähitellen syntyvän muodon, hän
ällistyi perin pohjin. Pienen tilapäismajan kokoisesta
kurttuisesta kappaleesta oli kehkeytymässä reilun
kokoinen lentokone.
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Kun muodonmuutos oli lopussa, heidän edessään
odotti sileäpintainen, heikosti metallinkimaltava,
pitkäsiipinen, lentokoneen kaltainen ilma-alus. Sen
kyljessä oli suuri aukko, josta miehet nostivat Khadin
koneen hylyn sisään. Khadin silmäillessä sanattomana
vuoroin Melitiä, vuoroin alusta sen tuoneet miehet tulivat
yhdessä Khadin luokse.
Khad huomasi, että hänen vierailunsa ilmakansan
maailmassa oli lähestymässä nopeasti loppuaan. Hänen
mieleensä tulvahti valtava joukko kysymyksiä, jotka hän
olisi vielä halunnut Melitille esittää, mutta siihen ei olisi
enää tilaisuutta. Kaksi miehistä tuli Khadin vierelle. He
laskivat kätensä hänen hartioilleen. Vaikka kosketusta
saattoi kutsua ystävälliseksi, siihen sisältyi selkeä,
toteavan ehdoton viesti siitä, että hänen oli tullut aika
poistua yhdyskunnasta.
Khad kääntyi katsomaan Melitiä ennen kuin lähti
miesten saattamana kohti aluksen sisäänkäyntiä. Melit
hymyili hänelle ja vilautti hänelle hyvästiksi kättään
varoen herättämästä toisten huomiota.
He nousivat ohjaamoon, Khad keskelle ja yksi mies
hänen kummallekin puolelleen. Alus oli sisältä samaa
kuultavaa, metallisäikeiden kirjomaa ainetta kuin ulkoa.
Heidän istuimensa oli osa aluksen runkoa ja ikkunakin
liittyi saumattomasti muuhun runkoon. Ainoana ohjauslaitteena oli koneen etuseinämästä pullistuva pyöreä
ulkonema, jolle koneen ohjaaja hänen vasemmalla
puolellaan laski kätensä. Pullistuman kuultava pinta oli
kirjavanaan erilaisia, ohuen pintakerroksen alle upotettuja
kiilteleviä kuvioita ja lankoja. Ilmaisimia tai mittareita
Khad ei nähnyt missään.
Alus käynnistyi. Mikä aluksessa käynnistyi, sitä Khad
ei osannut sanoa, mutta hän tunsi, että jostakin aluksen
uumenista alkoi kummuta voimaa, joka valmistautui
saattamaan sen matkaan. Ainoa ääni, jonka hän kuuli, oli
ilmavirran humina. Hän kurkottautui tähyämään miesten
editse ulos. Hän näki, kuinka siipien pintaa pyyhkivä,
nopeasti yltyvä ilmavirta sai ne hiukan värisemään, mutta
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missään ei näkynyt laitetta, joka sai ilmavirran aikaan.
Kun Khadin vasemmalla puolella oleva mies oli
todennut reitin vapaaksi, hän teki pienen kädenliikkeen
pullistuman pinnalla. Ilmavirta voimistui vielä lisää,
kunnes se työnsi aluksen liikkeelle ja sai sen kohoamaan
miltei saman tien siivilleen. He pyyhälsivät yli
yhdyskunnan reunakaiteen ja lähtivät loivasti nousevaan,
vastapäiväiseen kaartoon. Khad näki vielä vasemmasta
ikkunasta yhdyskunnan kannella seisovat pienet ihmishahmot. Hän tunsi sisällään yllykkeen heilauttaa heille
vielä kättään hyvästiksi, mutta päätti pitäytyä
toteuttamasta sitä.
Khad tunsi kevyen töytäisyn, kun he sivusivat yhdyskunnan ilmakatvetta. Samalla hänelle selvisi myös hänen
lento-onnetomuutensa syy. Hän oli hidastanut koneensa
nopeuden äärimmilleen, jolloin se ei enää ollut jaksanut
pysytellä ilmassa, kun hän oli ylittänyt yhdyskunnan reunan ja koneen ilmanopeus oli äkisti alentunut toisesta siivestä alkaen. Hän hyväksyi sen nolona, mutta
terveellisenä oppituntina siitä, ettei ollut vielä kyllin
kokenut lentäjä hallitakseen koneensa äärioloissa pelkän
sivuhuomion turvin. Oppia ikä kaikki!
Miehet istuivat paikoillaan vaitonaisina eteenpäin tuijottaen. Ilman yhteistä kieltä he eivät voisi keskustella
Khadin kanssa, mutta Khad ihmetteli, olisivatko he juuri
puhuneet hänelle, vaikka olisivat voineetkin. Hän tunsi
oman kansansa tavan välttää ottamasta ilmakansaa edes
puheeksi, mutta hänestä oli yllättävää, että ilmakansan
suhtautumisessa heitä kohtaan näytti olevan paljon
samaa. Kuitenkin ne syyt, jotka saivat heidät kavahtamaan häntä, jäivät hänelle arvoitukseksi.
Lentäjät laskeutuivat varovasti alemmaksi ja tähyilivät
tarkkaavaisesti ympärilleen. Todettuaan ympäristön
riittävän turvalliseksi ohjaaja käänsi aluksen napakkaan,
vatsaa kouristavaan syöksyyn kohti maanpintaa. Vasta
viime hetkellä hän oikaisi syöksyn vaakasuoraan liukuun
aukeaa halkovan tien ylle ja nopeuden huvettua laski
koneen tien pinnalle. Ohjaamossa kuului vaimeaa,
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soinnikasta huminaa aluksen pyörien vieriessä tien
lasitetulla, karhealla pinnalla.
Khad auttoi miehiä nostamaan hänen koneensa hylyn
tiepuoleen. Saatuaan työnsä tehdyksi miehet heilauttivat
hänelle vaieten kättään ja sulkeutuivat lentoneuvonsa ohjaamoon. Khad vetäytyi loitommaksi ilmavirran alkaessa
taas pyyhältää siipien pintoja pitkin. Hän ei vieläkään
päässyt selville, mikä ilmavirran sai aikaan, vaikka hän
saattoi nyt tarkkailla tapahtumaa aivan vierestä.
Alus lähti matkaan, nousi ja kaarsi pois tien yläpuolelta. Se nousi yhä ylemmäksi ja hävisi lopulta pilvien joukkoon palatakseen takaisin yhdyskuntaan, josta oli
lähtenytkin. Paikalle jäi vain romuttunut liidin ja Khad,
joka yritti arvailla, minne hän oli tullut ja kuinka pääsisi
takaisin kotiinsa.
Hänen kyyditsijänsä olivat ilmeisestikin huolella varoneet laskeutumasta liian julkiselle paikalle. Hän tunsi kuitenkin kiitollisuutta saamastaan avusta, ja yksinäisyys antoi hänelle aikaa ja rauhan sulatella tapahtunutta. Hän istuutui lentokoneensa rungolle ajattelemaan.
Ehkäpä joku ajaisi piakkoin ohi ja kyyditsisi hänet
kotikulmilleen.
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3
"Aiotko rakentaa toisenkin lentokoneen?" kuuli Khad
uteliaan kysymyksen takaansa. Hän katsoi tulosuuntaansa
ja näki kylätiellä joukon tuttaviaan, nuoria aikuisia ja aikuistuvia nuoria, jotka olivat parhaillaan saavuttamassa
häntä.
"En", hän vastasi. "Kyllä yksi riittää. Sitä täytyy vain
huoltaa välillä."
"Huoltaa? Tuolla putkimäärällä sen saisi rakennetuksi
takuulla kokonaan uudelleen."
He tavoittivat Khadin ja ryhmittyivät kulkemaan
hänen vierellään.
"Sopiiko, että minä kannan toisesta päästä?" kysyi
Ghiot, lähes kaksi mittaa pitkä, leveäharteinen nuorimies
katsellen Khadin kantamaa pitkää putkikimppua.
"Kiitoksia, mutta nämä ovat sopivan kevyitä yhdellekin."
"Epäilemättä. Mutta minä pelkään, että tuuli kääntää
kantamuksesi poikittain juuri, kun joku on ajamassa ohitsesi."
Khad antoi kimpun toisen pään Ghiotille ja kantoi itse
toisesta. Muut seurasivat heitä heidän lähettyvillään.
"Minne te olette matkalla?" kysyi Khad joukolta.
"Pelaamaan", vastasi Phrien, tytöistä etummainen.
"Tule sinäkin mukaan!"
"Minun täytyy viedä nämä putket kotiin", sanoi Khad.
"Me kannamme ne yhdessä perille asti, niin sitten pääset jatkamaan matkaa meidän mukanamme."
"Hyvä on", vastasi Khad virnistäen. "Saitte minut puhutuksi ympäri."
He heittelivät kävellessään toisilleen kellertävää,
reilun kokoista mutta silti kevyttä ja hidasliikkeistä
palloa. Luvassa oli luultavasti jokin seurallisesta
pallonhypittelystä aikoinaan polveutunut yhden jouk-
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kueen peli: muinaisessa Maassa pelikentälle oli ollut
tapana astua vastustajan nujertamiseksi, mutta sittemmin
kilpailupelit olivat saaneet vähitellen rinnalleen pelejä tai
taitoleikkejä, joihin osallistujien joukko kilpaili
korkeintaan omien aikaisempien saavutustensa kanssa.
Eräs toinen ruumiillisen kilvoittelun muoto tuli heitä
vastaan Thangin hahmossa. Hän oli ilmeisesti palaamassa
bunkkerilta hypittäen kämmenellään paljon pienempää
oranssinväristä palloa ja kantaen selässään miltei haarniskaksi käypää suojavarustusta.
"Huimapalloa päivästä toiseen?" tervehti Ghiot häntä.
"Onko pallon kiihdyttäminen todella niin hauskaa?"
"Ennätykset on tehty rikottaviksi", vastasi Thang ja sivalsi ilmaa teräksisellä mailallaan.
"Tule mukaan kokeilemaan, osaatko käsitellä enää
lainkaan näin hitaita palloja. Vaihtelu virkistää, ja
kallosikin pysyy ehyenä."
"Ei siellä ole kuollut ketään miesmuistiin",
puolustautui Thang.
"Mutta me olemme kauniimpia katsella kuin seinä",
huomautti Ghiotin vierellä kävelevä Dien.
"Se on makuasia. Mutta mikäpä siinä, voinhan minä
tullakin."
"Me käymme ensin Khadin kotona", sanoi Ghiot.
"Sinnekö nuo putket ovat menossa?"
"Sinne. Hän huoltaa lentokonettaan."
Thang katsoi putkikimppua.
"Jääkö koneeseen alkuperäisiä osia lainkaan?" hän ihmetteli.
"Aivan riittävästi", vastasi Khad hivenen verran
vaivautuneena.
He kääntyivät tienhaarasta ja kulkivat kivimurskeesta
tehtyä tietä harvaan rakennettujen asumusten keskitse.
Puolet joukosta rallatteli tyttöjen aloittamaa, päivän
pallopeliaiheeseen liittyvää laulunpätkää. Hyväntuulinen
joukko saapui Khadin kodin edustalle miltei huomaamattaan.
"Palaan heti", sanoi Khad, otti putket haltuunsa ja

25

harppoi vajalle. Hän työnsi putket ovesta sisään
vilkaisten tien reunalla odottelevaa joukkoa. Vaikka
hänestä ei olisikaan ollut ylivoimaisen häpeällistä näyttää
heille kovia kokenutta lentokonettaan, hän tunsi
kuitenkin itsensä haluttomaksi tekemään tiliä siitä, missä
hänen koneensa oli vaurionsa saanut.
Hän käväisi vielä asuintilojen puolella ilmoittamassa
vanhemmilleen matkansa jatkumisesta ja palasi sitten takaisin ulos ja liittyi tiellä odottavaan joukkoon.
"Sitten vain pelipaikalle", sanoi Ghiot.
***
"Kauhistus!"
huudahti
Tian
taivuttautuessaan
ottamaan kohti tulevaa palloa vastaan hartioillaan. "Eihän
tuollaisia lyöntejä voi ollakaan!"
Mutta säännöt eivät joustaneet: pallo oli vähintään
otettava vastaan samalla ruumiinosalla, jolla edeltävä
pelaaja oli sen saattanut matkaan. Tian selviytyi täpärästi
tehtävästään ja vetäytyi nopeasti pallon alle puskien sen
päälaellaan piirin seuraavalle pelaajalle. Kellertävä pallo
vaelsi pitkin piiriä rauhallisesti, kyllin hitain liikkein
kokemattomampienkin pelaajien ehtiä ajoissa sen eteen,
ainakin useimmiten.
"Vaihto!" huudahti Ghiot pallon päästyä putoamaan
maahan piirin vastakkaisella puolella. Pelaajat asettuivat
uuteen järjestykseen ja peli jatkui. Khad huomasi
saaneensa Ghiotin seuraajakseen. Asetelma oli varsin
turvallinen, sillä Ghiotilta eivät epämääräisemmätkään
syötöt karkaisi. Sen sijaan hänen edeltäjäkseen
ilmaantunut Phrien ei välttämättä olisi yhtä helppo
kumppani.
Aloitussyötön teki voimapeleihin tottunut Thang.
Tiellä esitetty epäily hänen sopivuudestaan hitaaseen
seurapeliin osoittautui turhaksi, sillä hän taisi tehtävänsä
tarkasti kuin tanssija. Khad arvasi, että Thangin
ruumiilliset lahjat eivät rajoittuneet yksin pelaamiseen,
vaan olivat hänelle suureksi avuksi myös niissä
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ruumiillisissa ammateissa, joita hän oli ehtinyt harjoittaa,
viimeksi
metsänhoidossa.
Khad
itse
oli
liikunnanharrastajana keskinkertainen ja tunsi itsensä
toisinaan varsin kykenemättömäksi liikkuvampien ystäviensä seurassa.
Pallo tuli Phrienin luokse. Hän vilkaisi Khadia
hymynpilkahdus silmäkulmassa.
"Ota korkea!" hän sanoi ja töytäisi pallon polvellaan
suoraan ylöspäin. Khad etsi kohtaa, johon vaihtelevan
tuulenvireen harhauttama pallo laskeutuisi, mutta joutui
kuitenkin viime tingassa ryntäämään takavasemmalle
pallon alle. Raju potku sai pallon nousemaan entistäkin
korkeammalle.
"Yhdennellätoista hetkellä", hengähti Khad.
"Lentäjältä sujuu lennätys", myhäili Ghiot ja astui pallon alle vapauttamaan Khadin tehtävästään.
"Mikä mahtaa tehdä yhdennestätoista hetkestä niin täpärän", kummasteli Dien. "Sehän on keskellä työpäivää."
"Maassa aikaa ei jaettu neljäänkymmeneen kuten
meillä", kuului vastaus piirin toiselta puolelta. "Siellä
alkoi yhdennentoista hetken aikoihin tulla jo ilta, jolloin
päivän työt lopetettiin ja kaupunkien portit suljettiin."
"Iäkäs sanonta."
"Eikä suinkaan ainoa lajiaan. Yhteiskuntamme on
nuori, mutta kulttuurimme vanhaa."
Pallo jatkoi kulkuaan pitkin piiriä. Äkkiä heidät yllätti
kuitenkin pelipaikan ylle langennut varjo. Lyöntivuorossa
oleva poika huudahti oltuaan vähällä menettää pallon.
"Häpeäisivät edes, kun sotkevat hyvän pelin", mutisi
pallon
vastaanottanut
tyttö
ilmayhdyskuntaa
silmäkulmastaan vilkaisten.
Khad katsoi ylös. Yhdyskunta lipui pois auringon
edestä päästäen heidät jälleen täyteen päivänvaloon.
Yhdyskunta näytti rakenteeltaan melko tavanomaiselta:
vaalea pallo, jonka alaosaan kiinnittyi tummempi,
lieriömäinen osa. Khadille, joka oli joutunut yhden
sellaisen kannelle, se ei kuitenkaan voinut olla enää
pelkkä arkipäiväinen häiritsijä. Käynti yhdyskunnassa oli
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herättänyt hänessä täyteen elämään ne kysymykset, jotka
hänen kansansa oli yhteistuumin vaivuttanut vaikenemisen uneen, ja hänen ajatuksensa karkasivat
väkisinkin tutkailemaan sitä näkymätöntä elämää, jonka
se kätki sisäänsä, niitä näkymättömiä töitä, joita siellä
päivästä toiseen tehtiin, mutta joista ei maankamaralla
tiedetty mitään.
Mitä mahtoi puuhata hänen tapaamansa... mikä hänen
nimensä olikaan? Melit?
"Tulee!" kuului Phrienin varoitushuuto hänen
sivultaan. Hän ehti juuri ja juuri huomata kohti kasvojaan
syöksyvän pallon, jonka hän torjui suojakseen
kohottaminsa käsin, vailla aavistustakaan siitä, millä
ruumiinosalla hänen olisi pitänyt pallo vastaanottaa. Pallo
ponnahti jälleen suoraan ylöspäin, ja vieläpä varsin
korkealle. Phrienin syötössä oli ollut puhtia.
"Yrititkö saada heidät alas taivaalta?" hämmästeli
Ghiot Khadin toimia, otti kiinni putoavan pallon ja asetti
sen kainaloonsa.
"Minä vain hiukan yllätyin", mutisi Khad hämillään.
"Käännä katseesi takaisin tänne maanpinnalle, niin
osut palloon", neuvoi Ghiot. "Et sinä ilmakansasta seuraa
saa, et, vaikka lentäisit vuorokaudet ympäri."
"Oletko varma?" kysyi Khad haastavasti.
"He ovat aina olleet tuolla ja me täällä. Eikö se riitä
varmistamaan asiaa? Me emme edes tunne heitä."
"Juuri siksi sinun ei pitäisi olla siitä niin varma."
"Jos aiot mullistaa yhteiskuntamme, sinun tulee olla
perillä tärkeistä tosiasioista", muistutti muuan vääräleuka
piirin toiselta puolelta. "Mitäpä, jos kertaisimme hiukan
historiaa? Kaikki yhdessä! Yksi, kaksi, kolme, nyt!"
"Säästä meidät siltä!" huusi Khad, mutta puolet
joukosta oli jo aloittanut laulun.
"On notkelmassa asunto
ja toinen kalliolla,
vaan ilmakansan joukkio
ei missään malta olla.
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Se katsein maata samoaa
kuin omaksensa saava,
vaan idästä kun puhaltaa,
on alla meri aava.
Vain viisitoista harppomaa
on maailmansa ääri.
Kun kävelylle halajaa,
ei kanna stratosfääri.
Kuin pilvet pahanilkiset
ne päämme päällä soutaa.
Kun alta pois sä ehdi et,
vain toivoa voit poutaa."
"Joko saitte tarmonne puretuksi?" huudahti Khad väliin, ennen kuin laulamaan innostuneet ehtivät syventyä
käymään läpi laulun toistakymmentä säkeistöä pitkän
aarteiston ja kukaties keksimään itse jatkoksi vielä
muutaman säkeistön lisää.
"Etkö pidä siitä?" kysyi laulun alkanut. "Sitä olisi tarjolla vielä paljon lisääkin."
"Kiitoksia vain, olen kuullut sitä jo riittämiin. Se
koostuu lähes pelkistä asiavirheistä ja kertoo muutenkin
enemmän laulajista itsestään kuin aiheestaan."
"No, jos sinä asiaan perehtyneenä niin tahdot meitä
valistaa."
"Ilmakansasta on pakko olla jossakin parempaakin tietoa kuin tämä laulu", sanoi Khad. "Ja ennen pitkää minä
saan sen kyllä kaivetuksi esiin."
"Ja entä sen jälkeen?"
"Sen jälkeen voisimme kokeilla esimerkiksi sävellajin
vaihtoa."
"Onnea yritykselle", tuhahti laulaja.
"Varo, täältä tulee!" kuului huuto Khadin oikealta
puolelta.
Sillä kerralla hän saattoi pallon seuraavalle pelaajalle

29

kaikin puolin sujuvasti.
***
"Miksi tätä sanotaan kalastamiseksi?" kysyi Khad
heittäessään siimaan kiinnitetyn syöttipainon jyrkässä
kulmassa vedenpinnan alle. "Ei kai kaloja voi tällä tavalla
pyydystää?"
"Ehkä se on jokin historiallinen jäänne", tuumaili
Heant, perheystävä, jonka kotiin Khadin perhe oli tullut
vierailulle. "Maassa kai pyydettiin ja syötiin kaloja."
"Kutsutaanhan tätä nilviäisenpyynniksikin, jos
halutaan olla tarkkoja", huomautti Deim, Khadin isä,
tarkkaillen lautan reunan yli syöttipainon jättämää,
pohjaa kohti ulottuvaa hienorakeista syöttivanaa.
"Kalastus on vain kätevämpi ja lyhyempi nimi."
"Onhan siinä tiettyä hohdokkuuttakin", sanoi Heant.
"Ajattelehan,
jos
todella
toisimme
joka
kalastusmatkaltamme saaliiksi kalaa. Meistä tehtäisiin
tarusankareita!"
"Lieneekö kala sen arvoista?" ihmetteli Khad.
"Minusta nilviäiset maistuvat likimain yhtä hyviltä."
"Antakaapa haavia", pyysi Deim. Heant ojensi hänelle
pienen, tiheäsilmäisen pyyntivälineen. Haavin silmukka
vajosi rauhallisesti ja huomiota herättämättä pinnan alle,
kohti pyörteiseksi muuttunutta syöttivanan kohtaa.
Deimin nopea ranneliike sulki haavin suun, ja satimeen
joutunut nilviäinen päätyi lautan kannelle.
"Lasimöhkö", totesi Heant. "Ja vieläpä mukavan
kokoinenkin."
Deim viilsi pienellä veitsellä parin kämmenen kokoisen,
lasinkirkkaan
nilviäisen
auki
nipukasta
lonkerotyveen. Kun nilviäisen sisäosat joutuivat alttiiksi
ilmalle, sen elintoiminnot alkoivat laantua ja sen kirkas
väri alkoi sameta harmahtavan himmeäksi.
"Onko täällä näkynyt kaloja?" kysyi Khad.
"Kyllä niitä kerrotaan olevan", sanoi Heant. "Itse en
tosin ole nähnyt yhtäkään niin läheltä, että voisin
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varmasti sanoa sen olleen kala. Mutta en minä niitä kiinni
saisikaan, kun ei minulla ole kalanpyyntivälineitäkään."
"Ajoverkko taitaakin olla ainoa pyydys, jolla niitä
vielä saa. Ja ajoverkkojakin käytetään vain merellä,
silloin kun käytetään. Joku sanoi minulle, että kalat
muuttuivat ovelammiksi sen jälkeen, kun ne saatiin
hyväksytyiksi vapaaseen istutukseen ja alkoivat lisääntyä
luonnossa."
He odottivat, kunnes syöttivana liukeni olemattomiin.
Sitten Heant ohjasi lauttaa perämelalla edemmäksi ja
Deim heitti vuorostaan syöttipainon.
"Ovatkohan nuo tuolla koskaan maistaneet veden antimia?" pohti lautalle selälleen asettautunut Khad osoittaen
sormellaan kohti pilvetöntä taivasta.
"Enpä tiedä", vastasi hänen isänsä. "Aika vaikeaa
sieltä korkeuksista kai on vesieläimiä pyydystää."
"Onko siinä mitään järkeä?"
"Missä?" Deim vilkuili vuoroin häntä ja syöttivanaa.
"Onko mitään järkeä siinä, että heidän on roikuttava
tuolla ylhäällä, vaikka täälläkin olisi tilaa?"
"Ei", lausahti Deim verkkaisen mietteliäästi, vilkaisten
samalla silmäkulmastaan Heantin suuntaan nähdäkseen,
mitä tämä piti heidän erikoisesta puheenaiheestaan.
"Mutta asiat nyt vain ovat niin kuin ne ovat. Eivätkä ne
monissa muissakaan kohdin ole suinkaan järkevimmällä
mahdollisella tolalla."
"Entä jos muutamia heistä tulisi tänne alas? Miten itse
suhtautuisit asiaan?"
"Riippuu siitä, mitä he tekisivät meille."
"Pitäisikö heidän tehdä meille jotakin pahaa? Tai ylipäänsä mitään?"
"Onhan se mahdollista. Onhan meillä nytkin joukossamme mielenvikaisia ja rikollisia."
"Kumpia ilmakansalaiset ovat sinun mielestäsi?"
"Molempia, jos he käyvät kimppuumme", vastasi
Deim poikansa haastetta kavahtamatta. "Ja kuten
tiedämme, niin on käynyt. Ei välttämättä kenen tahansa
tapauksessa, mutta miksi hankkiutua vaaraan nyt, kun
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sopu kerran saatiin ja se on pysynyt?"
"Tässä 'sovussa' on jotakin perin irvokasta", mutisi
Khad itsepäisesti.
"Mikäpä ettemme antaisi heidän olla rauhassa yläilmoissa?" sanoi Heant, joka oli seurannut hymyssä suin
isän ja pojan väittelyä. "Itsehän he sinne nousivatkin."
Khad ei ehtinyt vastata, ennen kuin Heant peri seuraavankin puheenvuoron.
"Ohoh, nyt sieltä tulee paistiliero. Meitä onnestaa tänään!"
"Käytetään kampaloukkua", ehdotti Deim ja poimi
kannelta pitkävartisen pyyntivälineen. "Tuo ei nouse
haavilla."
Niin päätyi paistilierokin ihmisolentojen pariin. Khad
poisti pään ja sisälmykset kolmen vaaksan pituiselta, punertavalta, matomaiselta eläimeltä. Hän sai työnsä
tehdyksi parahiksi hänen pikkuveljensä Leitin alkaessa
huhuilla rannalta.
"Saatteko mitään?"
"Kyllä nämä jo höysteeksi riittävät", vastasi Khad järven rantaveden yli. "Me tulemme kohta takaisin."
"Minä heitän vielä kerran", sanoi Heant
pyyntikumppaneilleen järveen tähyten.
"Minkälaisia nilviäisruokia osaat valmistaa?" kysyi
Khad häneltä.
"Muutamia, jotka oma isäni opetti", vastasi Heant ja
heitti painon. "Mutta minä ja isäsi olemme
vanhanaikaisia miehiä: me tuomme saalista ja vaimomme
tekevät niistä ruokaa. Vai mitä, Deim?"
"Eivätkä aivan mitätöntä ruokaa teekään!" lisäsi
Deim.

32

4
"Lentäminen taitaa olla rankkaa touhua", totesi
varastorakennuksen sisäseinään nojaileva nuorukainen
ilkikurinen pilke silmäkulmassaan. "Tai ei ehkä itse
lentäminen, mutta tuo loputtomiin jatkuva vahinkojen
korjaileminen."
"Toinen vaihtoehto on tietysti pysyä tiukasti maassa,
jos työnteko pelottaa", vastasi myyntipöydän vieressä
seisova Khad häkeltymättä.
Varastonhoitaja, samanikäinen nuorukainen kuin he
kaksi, asetti pöydälle yhteensidotun nipun erilaisia
metalliputkia.
"Kahdeksan kappaletta. Hinnaksi tulee, sanokaamme
vaikkapa kolme ja puoli tuhatta."
"Huhhuh!" huokaisi poika seinustalta osaaottavasti.
"Nämä putket eivät olekaan mitä hyvänsä peltiä",
selitti varastonhoitaja tälle. "Sitäpaitsi ne on valmiiksi
työstetty, eli ne ovat siis oikeastaan koneenosia."
"Toden totta", vastasi poika kuin itseään muistuttaen.
"Eivät mitä hyvänsä peltiä, eihän hänen lento-onnettomuutensakaan ollut mikä hyvänsä onnettomuus."
"Mitä tarkoitat?" vastasi Khad hivenen verran kireästi.
Naljailuun olivat siirtolaiskansan pojat tottuneet jo
pienestä pitäen, mutta tällä kertaa mukaan alkoi
ilmaantua tavallista vaikeammin hallittavia tekijöitä.
"Eikö se sinun lentosi päätynyt – kuinka sen nyt
sanoisin – varsin epätavalliseen paikkaan?"
Viestinsä selvennykseksi poika piirsi sormellaan korkealle ilmaan ulottuvan kaaren, jonka hän katkaisi
huippukohtaansa sormien sekä kielen eloisalla
napsautuksella.
Varastonhoitaja kohotti kulmakarvojaan. "Ihanko
totta?" hän kysyi.
"Oletko varma, että se olin minä?" kysyi Khad, vaikka

33

sitten vain mutkistaakseen hiukan juoruamista.
"Tunnetko moniakaan muita... ei, vaan tunnetko yhtäkään muuta lentäjää, jonka lentäminen ei ainoastaan näy,
vaan myös kuuluu taivaanrannasta toiseen?" poika kysyi
varastonhoitajalta toiseksi jäämättä. "Sitten erään kerran
tämä mielenkiintoinen äänielämys katkesi yllättäen
keskellä yläilmojen ulapoita, mutta kuinka ollakaan, alas
ei leijunutkaan holtittomasti kieppuvaa romukasaa.
Näyttää siltä, että tämä kone jäi sinne ylös."
"Ihanko totta?" kysyi varastonhoitaja kulmakarvat entistä ylempänä.
"Tarinassasi on useita aukkoja", huomautti Khad arvaten jo, mistä seudulla lähipäivinä joka tapauksessa puhuttaisiin. "Sitäpaitsi huhuja on liikkunut maailmalla ennenkin."
"Sinusta tulee kuuluisuus, jos todella olet käynyt
siellä", sanoi varastonhoitaja kykenemättä päättämään,
värähtääkö kauhusta vai ihailusta.
"Kolme ja puoli tuhatta, ole hyvä", vastasi Khad
varastonhoitajalle ja vieräytti neljä kämmeneltään
valitsemaansa läpikuultavaa mineraalikuulaa tämän
käteen.
"Muista tarkistaa ennen seuraavaa törmäystäsi, ettei
kukaan näe", neuvoi poika seinustalta. "Olisi aika noloa,
jos sinut luokiteltaisiin maankamarallakin vastapuolen
jäseneksi. Joutuisit palloksi peliin, josta et pääsisi kuin
muuttamalla maan uumeniin!"
"Pitkätkin pallopelit päättyvät aikanaan", muistutti
Khad ja kokosi putket kainaloonsa. "Hyvää
päivänjatkoa!"
***
Khad tunsi itsensä onnekkaaksi löydettyään
työtovereidensa joukosta ensin avarakatseisen ja sen
jälkeen suvaitsevaisen henkilön. Hän oli jo päättänyt
varoa huolella viittaamsta sanallakaan ilmakansaan,
mutta huomasi taas livenneensä, kun hänen työtoverinsa
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olivat intoutuneet keskustelemaan historiasta. Kuten
ennenkin,
hänen
huomautuksensa
herättivät
kummastusta, mutta tällä kerralla hän sai ilveilyn sijasta
hyödyllisen neuvon: häntä opastettiin käymään Arkistossa. Hän oli kuullut tuosta rakennuksesta, johon oli
varastoitu sekä menneisyyttä että nykyisyyttä, mutta ei
ollut koskaan tullut ottaneeksi selvää, missä se sijaitsi tai
mitä se sisälsi. Toisen onnenpotkunsa hän sai työnjohtajan suostuessa antamaan hänelle alun pitäen toiselle
työntekijälle kaavaillun kuljetustehtävän, sekä luvan
käyttää kuljetusajoneuvoa paluumatkan yhteydessä käyntiin Arkistossa.
Khad
oli
nyt
paluumatkalla,
toimitettuaan
turbiinimoottorin
tientekijöiden
konehuoltamolla
odottavaan jylkkyvaunuun. Nyt hän oli vapaa
velvollisuuksista ja oli juuri saapumassa Lounaiseen
Kantakylään, jonka liepeillä Arkisto sijaitsi. Kylä itse ei
nimestään huolimatta ollut suuren suuri, ja sen
lounaisuuskin riippui paljolti siitä, miltä suunnalta sitä
katsottiin, mutta Arkisto oli todennäköisesti luokkansa
ainoa koko planeetalla, ja siellä käytiin läheltä ja kaukaa.
Saavuttuaan kilvellä merkittyyn risteykseen Khad
ohjasi
kevyen
kuormikon
sivutielle.
Hänen
yllätyksekseen myös sivutie oli lasitettu, mutta
tarkemmin ajatellen sitä sopi odottaakin, jos tietä
käytettiin ahkerasti – aivan syrjäisimpien teiden tekoon
asti Maasta tuotuja kahta fuusiokäyttöistä lasittavaa
tientekokonetta ei kuitenkaan niiden ainutlaatuisuuden
vuoksi hennottu käyttää.
Hänen hiljainen sähkökäyttöinen ajoneuvonsa nousi
ketterästi loivaa, metsän reunustamaa ylämäkeä ja toi
hänet Arkiston pihamaalle. Hän pysäköi sen pihan
reunaan ja lähti kohti yksikerroksista mutta varsin
pitkäsivuista rakennusta. Rakennus oli tyyliltään
koreilematon, kuten siirtolaisten rakennukset yleensä,
mutta sen vakautta henkivä ulkoasu kertoi katsojalle, että
se oli rakennettu pysyväksi aiottuun käyttöön. Neljä
kiviaskelmaa puolessavälissä rakennuksen sivua toivat
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Khadin pääovelle, joka aukeni jykevyyteensä nähden
varsin kevyellä vedolla.
Arkisto oli sisältä ilmeisesti yhtä ainoaa suurta salia.
Se oli kauttaaltaan täynnä hyllyjä, joihin oli ladottu
eteniittiarkeista koottuja vihkoja. Siellä täällä hyllyjen
lomassa näkyi kannatinpylväitä, jotka tukivat salin laveaa
kattoa. Khad katseli hyllyjen päätyjä, joihin oli merkitty
päivämääriä ja pää- sekä alaotsakkeita. Hän oli ilmeisesti
hallinnollisessa tai tieteellisessä arkistossa.
Kauempaa kuului työskentelyn ääniä. Khad kulki
hyllyjen välitse eteenpäin, kunnes löysi etsimänsä: hänen
edessään oli kaksi tyhjää hyllykköä, joista lähemmän
edessä seisoi nuorehko mies asettelemassa siihen
vierestään laatikosta poimimiaan vihkoja. Laatikossa
päällimmäisenä oleva vihko oli otsikoitu lyhyesti:
"Vedenpuhdistustutkimus", ja sen alle oli merkitty päiväys ja laatijat taustavoimineen.
"Miten voin olla avuksi?" kysyi mies häneltä.
"Minä haluaisin löytää tietoja ilmakansasta", lausahti
Khad päättäväisesti.
"Ilmakansasta?" Mies naurahti vaivautuneesti, ikään
kuin uumoillen olevansa pilan kohteena. "Siihen tarpeeseen en uskalla luvata vastauksia edes täältä."
"Ilmakansa on kuitenkin osa historiaamme", sanoi
Khad suostumatta antamaan periksi. "Varmasti joku on
merkinnyt heistä muistiin edes jotakin."
"Jos etsit nimenomaan historiallisia tietoja, sinun kannattaa mennä historialliselle osastolle. Salin keskellä on
portaikko, josta pääset kerrosta alemmaksi. Oletko
aikeissa tehdä perusteellisen tutkimuksen?"
"Olisiko siitä jotakin haittaa?" kysyi Khad
varuillaanolevasti.
"Ei toki. Mutta sellaisessa tapauksessa minulla on parempi ehdotus: Historioitsija on tänään paikalla. Hän
tietää menneisyydestämme luultavasti kaiken, mitä siitä
on tiedettävissä. Sinulle voisi olla hyödyksi tavata hänet."
"Kiitoksia jo etukäteen."
Khad oli iloisesti yllättynyt, mutta toisaalta toisen
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ihmisen mukaantulo arkaluontoisen tiedon tutkimiseen
sai hänet myös rauhattomaksi. Hän kuitenkin seurasi
empimättä miestä, joka johdatti hänet salin reunalla
olevaan sivuhuoneeseen, ilmeisesti jonkinlaiseen
toimistoon.
"Hän on mestari Derpht, tunnettu myös lempinimeltä
Historioitsija",
esitteli
mies
pöydän
takana
eteniittiarkkeja tutkivan, jo varsin iäkkään miehen.
Khad esittäytyi ja Derpht tervehti häntä valoisasti ja
hiukan veitikkamaisestikin hymyillen.
"Ilmakansan historiaa?" hän lausahti miettiväisesti
mutta ainakaan näkyvästi hätkähtämättä, kun Khad oli
esittänyt asiansa heidän jäätyään kahden. "Esititpä
melkoisen haasteen! Mutta kuten sanottu, se on osa
meidänkin historiaamme. Eikä suinkaan mikään
merkityksetön osa."
Khad istuutui pöydän ääreen Derphtin kehotuksesta.
"Oletko selvillä siitä, mitä olet pyytämässä?" tämä kysyi
Khadilta suunnaten häneen painokkaan katseen.
"Olen", vastasi Khad, vaikka ei ollut oikeastaan varma
siitä, mitä Derpht kysymyksellään tarkoitti.
"Katsohan, historia on se pohja, jolle nykyisyyttä rakennetaan, ja se, jolla on pohja hallinnassaan, määrää,
mihin suuntaan sille rakennettu tulevaisuus helpoimmin
kallistuu. Siksi ei ole samantekevää, miten historiaa
kirjoitetaan, eikä se, mihin kirjoitettua historiaa käytetään. Ne sanat, jotka muodostavat historiankirjoituksen,
ovat niitä samoja sanoja, joilla valtakuntia nostetaan ja
kaadetaan."
Khadin jo noussut mieliala laski jälleen hiukan.
"Minä uskon siihen, että on olemassa vain julkista,
kaikille avointa historiaa. Mikään sen vähempi, vaikka se
esitettäisiin kansan parasta toivoen, ei ole moraalisesti
kestävää."
"Uskot erittäin hyvään asiaan", vastasi Derpht myhäillen, tuike silmäkulmassaan. "Kaikki eivät kuitenkaan
usko samoin, ja siksi on tärkeää, että tunnet paitsi
päämääräsi, myös viisaimman tavan tavoitella sitä.
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Arkisto on olemassa, jotta yhteiskunnan elämä edistyisi
radallaan, mutta syvemmässä merkityksessä myös siksi,
että se voisi siirtyä uusille radoille. Ja se ei aina tapahdu
ilman tuskia."
"Saan siis tietoja ilmakansasta?"
"Ilman muuta, jos asia riippuu meistä kahdesta. Mutta
olet kai pannut merkille, että ilmakansa on aihe, josta ei
juuri puhuta, eikä liene ennenkään puhuttu. Sen myötä he
ovat aihe, josta ei ole myöskään juuri kirjoitettu. Me
voimme joutua rakentamaan tavoittelemamme kokonaiskuvan heistä melko pienistä kappaleista, eikä niitä
kappaleitakaan ole välttämättä helppo löytää. Asian
mittasuhteet selviävät paremmin alakerrassa."
Derpht asetteli edessään olevat arkit pinoihin ja nousi
pöytänsä äärestä. Khad seurasi häntä arkistosaliin. He pujottelivat hyllyjen välitse salin keskelle, jossa oli alas
johtavat, askelten kuluttamat kiviportaat. Khad tunsi
laskeutuvansa uuteen, miltei juhlalliseen ilmapiiriin
heidän saapuessaan avaraan, korkealla olevien kellariikkunoiden valaisemaan kivisaliin. Salissa oli paljon
vähemmän hyllyjä kuin kerrosta ylempänä, sillä niiden
lisäksi sitä täyttivät myös Arkiston käyttäjille varatut
pöydät sekä lokerikot, joissa oli erilaisia, oudon näköisiä
esineitä. Sali oli hämyisä, koska heidän lisäkseen paikalla
ei ollut juuri silloin ketään muuta, eikä yksikään salin
katto- eikä pöytävalaisimista ollut sytytettynä. Valoa oli
kuitenkin riittämiin Khadin mittailla katseellaan salin
loputtoman lukuisia sopukoita ja hyllyköitä.
Derpht kulki tarkoituksellisen hitaasti, jotta Khad ehti
tarkastella esineistöä ohi kulkiessaan, ja pysähtyi aina yhdessä tämän kanssa.
"Nämä
ovat
Maasta
tuotujen
tallenteiden
lukulaitteita", hän kertoi Khadille nostaen yhden
kirjankokoisen, piirteettömän harmaan laatikon vieressä
olevalle pöydälle. Laatikko jakautui kahdeksi litteäksi
puoliskoksi, joista alemman sisäpinnassa oli näppäimistö
ja ylemmässä kuvaruutu. Khad oli nähnyt näyttölaitteita
aiemminkin, mutta harvoin yhtäkään yhtä pientä ja tai-

38

dokkaasti tehtyä.
Derpht otti hyllyltä esiin hopeankimaltavan,
kämmenelle mahtuvan kortin ja työnsi sen sisään
näppäimistön alla olevasta aukosta. Khad yritti turhaan
seurata näyttöruudulle ilmestyviä symboleita ja merkkejä
Derphtin käyttäessä laitetta ilmeisen tottuneesti.
"Minä en saa tuosta mitään tolkkua", sanoi Khad katsellen valkoisena loistavaa kuvaruutua, jolla oli
kymmeniä rivejä käsittämättömiä merkkejä.
"Tämä teksti on yhtä Maassa käytetyistä
muinaiskielistä. Meidänkin kielemme polveutuu niistä,
vaikka emme enää ymmärräkään niitä ilman opiskelua."
Useita kieliä, kaikki tuntemattomia. Historian tutkiminen osoittautui mutkikkaammaksi kuin Khad oli
odottanut.
"Polveutuuko ilmakansankin kieli niistä?" Khad
kysyi.
"Uskon niin. Kukaan meistä ei vain taida tietää,
minkälaista kieltä ilmakansa puhuu."
Khad
tunsi
sisällään
yllykkeen
kertoa
kokemuksistaan, mutta päätti pysyä vaiti.
"Tuleeko koko tuo tekstimäärä tuolta koneeseen panemaltasi kortilta?" kysyi Khad vierittäen tekstiä ruudulla
eteenpäin Derphtin näppäilyjä jäljitellen.
"Tulee se. Tuo kortti sisältää enemmän tekstiä kuin
hyllyllinen kirjoja. Lisäksi sille on talletettu myös ääniä
ja kuvia."
Derpht otti hyllystä harmaan, rengasmaisen esineen,
josta lähtevän johdon hän napsautti kiinni laitteen
kyljessä olevaan pistokkeeseen. Hän asetti esineen,
jonkinlaisen leveän pannan, Khadin päähän. Asettuessaan
paikoilleen panta peitti Khadin silmät, mutta ennen kuin
hän ennätti sanoa mitään, hän huomasi yllätyksekseen
olevansa
keskellä
suurta
kokoussalia,
jonka
puhujakorokkeella seisoi tummaan, kulmikaslinjaiselta
näyttävään pukuun pukeutunut mies. Tämä lausuili salissa olevalle yleisölleen sanoja, jotka kajahtivat salin
sisällä kirkkaina, mutta Khadille täysin käsittämättömällä
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kielellä. Khad vilkuili ympärilleen, mutta muulle yleisölle häntä ei näyttänyt olevan lainkaan olemassa.
Khad erotti tyhjästä aistittavakseen kohonneen maailman läpi, kuinka Derpht hänen vieressään lausui vieraskielisen käskysanan.
"...josta erityisesti meidän, joilla vielä on edellytykset
toimia tämän varainjako-ongelman ratkaisemiseksi, on
syytä ottaa vaari", puhkesi puhuja äkkiä puhumaan
Khadin omalla äidinkielellä. Puheen rytmi kuulosti
paikoin hiukan väkinäiseltä, eivätkä äänteet seuranneet
puhujan suun liikkeitä, mutta ääni oli puhujan oma, ja nyt
Khad kykeni ymmärtämään, mitä puhuja sanoi.
Derpht nosti pannan Khadin päästä, ja sen mukana
nousi pois myös hänen aistejaan täyttänyt illuusio.
"Se on erään Maan muinaisen valtionjohtajan uudenvuodenpuhe", selitti Derpht, sammutti laitteen ja asetti
sen takaisin hyllyyn.
"Millä ihmeen keinolla tuo laite on rakennettu?" hämmästeli Khad.
"Maassa osattiin tehdä hyvin monimutkaisia laitteita
häviävän pienistä rakenneosista. Tällaiset laitteet olivat
siellä arkipäivää, kuten olet ehkä kuullut kerrottavankin.
Teoriassa me voisimme rakentaa samanlaisia laitteita,
mutta niiden valmistus vaatisi tuekseen runsaasti muuta
sellaista teollisuutta, joka meiltä puuttuu."
"Miksi?"
"Näin harvaanasutussa maailmassa kuin meidän on
usein tyydyttävä vaatimattomampiin mutta kukaties
omalla tavallaan nokkelampiin ratkaisuihin kuin
teollistuneessa Maassa. Meillä ei ole Maan teollisia
voimavaroja, ja siksi me teemme jatkuvasti työtä
saadaksemme oleellisimmat tämän arkiston tiedoista
siirretyksi eteniitille niin kauan kuin edes osa näistä
Maasta tuoduista laitteista vielä toimii."
He jatkoivat matkaansa peremmälle saliin.
"Mitä ilmakansaan tulee, helpoin tietolähteemme on
Maa, koska siellä ovat sekä meidän että ilmakansan
juuret, ja silloin molemmat kansat asuivat vielä samalla
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maankamaralla", selitti Derpht heidän lähestyessään
tiettyä kirjahyllykköä. Hänen katseensa kävi jo läpi hyllykön hyllyjaksoja heidän saapuessaan sen eteen. Lopulta
hänen etsimisensä tarkentui tiettyyn kohtaan, ja sitten hän
veti yhden kirjoista esiin hyllystä.
"Poliittista historiaa avaruusasutuksen alkuvuosilta",
hän sanoi. "Tätäkin kannattaa kokeilla."
Khad katsoi kirjan kantta, jonka poikki kulki kolmessa
jonossa samanlaisia käsittämättömiä merkkejä, joita hän
oli nähnyt jo lukulaitteen kuvaruudulla.
"Tämä kirja on kirjoitettu alpiininkielellä", kertoi
Derpht. "Maassa vallitsi melkoinen kielten sekasorto,
eikä kaikille sopivaa yhteiskieltä saatu monista
ponnistuksista huolimatta aikaiseksi. Alpiini oli vaatimattomampi mutta onnistuneempi yritys, keinokieli, jota
kukaan ei puhunut äidinkielenään, mutta jota yli
miljardin ihmisen läntisessä ja eteläisessä Euroopassa
odotettiin ymmärtävän joko suoraan tai vain nimellisen
opiskelun jälkeen."
"Osaatko sinä alpiinia?"
"Olen joutunut työni vuoksi opettelemaan jonkin verran Maan kieliä. Ajattelinkin, että voisin kääntää sinulle
kirjasta valikoituja otteita, niin löydämme ehkä sinua
kiinnostavia asioita."
He siirtyivät hyllyköltä toiselle ja löysivät myös joitakin Khadin kotiplaneetalla kirjoitettuja vanhoja tekstejä.
Kieleltään nämäkään eivät olleet Khadille juuri sen selkeämpiä kuin alpiininkielinen teos, eikä näidenkään
otsakkeessa mainittu Derphtin mukaan kertaakaan ilmakansaa nimeltä. Näytti siltä, että ilmakansalle omistettuja
kirjoja ei siirtolaisten keskuudessa kertakaikkisesti ollut
olemassa.
Koottuaan kuuden teoksen pinon he istuutuivat lähimmän pöydän ääreen ja sytyttivät sen takareunaan kiinnitetyn valaisimen.
***
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Ote esseestä "Keinosaarelaiset maailmanpolitiikan
vuorovaikutussuhteissa" (Professori Zhovan Adriani,
Rooman Yliopiston historian jaos, huhtikuussa 2083):
Voiko kansan sanaan luottaa? Kuinka luotettavina
voimme pitää valtiojohtajien sanoja, kun he vakuuttavat
maansa hyvää tahtoa naapurimaita kohtaan? Ehkä moni
johtajista tahtoo vilpittömästi sekä omiensa että toisten
parasta, mutta eturistiriidat sekä todelliset tai oletetut
uhat taivuttavat todellisuudessa aikaansaadun politiikan
vääjäämättä eroon julkisissa puheissa piirretyistä
linjoista. Kansat eivät ole yhtä yksituumaisia kuin yksilöt,
ja siksi niiden oikea käsi ei aina tiedä, mitä vasen tekee,
eikä ole helppo arvata, miten ne tänään annetut lupaukset huomenna ymmärtävät.
Ei siis liene ihme, että keinosaarelaistenkin vakuutuksiin suhtaudutaan lähinnä kyynisesti, onhan historia
opettanut maailman kansoille jo monta kovaa läksyä
lupauksista
ja
niihin
uskomisesta.
Mieluiten
keinosaarelaiset olisivat kai hiljaa omissa oloissaan,
mutta maailmassa, jossa vuorovaikutus on väistämätöntä, on jokaisella valtiolla ja ryhmittymällä aina
jonkinlainen ulkopolitiikka, ja siksi keinosaarelaistenkin
on ollut pakko, vaikka kuinka pitkin hampain, sellainen
esittää.
Keinosaaresta piti
tulla
täysin puolueeton
pienoismaailma, keidas keskelle maailmanpolitiikan
taistelutannerta. Mutta miten olla puolueeton
kumppaneille, jotka hahmottavat maailmaa kilpailun ja
vastakkainasettelun kautta? Ja entäpä jos yksi vielä
menestyy toista paremmin, eikö kilpailussa jälkeen
jäävien tulisi jo varoa, etteivät joudu nousevan
maailmanvaltiaan armoille? Keinosaarelaiset ovat
monilta osin voittajia, sillä pitkälle itseriittoisen saarensa rauhassa he ovat voineet panna kaiken tarmonsa
yhteiskuntansa rakennustyöhön. He ovat menestyneet, ja
niin ristiriitaiselta kuin se kuulostaakin, heidän
menestyksensä on koitumassa heidän pahimmaksi
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kompastuskivekseen.
Keinosaarelaiset elävät omissa oloissaan, joten heitä
pidetään tietenkin epäilyttävinä ja salamyhkäisinä.
Keinosaarella elää sovussa ja yhteistyössä ihmisiä
kaikkialta maailmasta, joten jotkut heistä syyllistyvät
tietenkin sotilaalliseen tai kaupalliseen maanpetokseen
maanmiestensä kilpailijoiden kanssa. Keinosaarella on
tietoa ja taitoa, joten sen sikäläisten toimia on tietenkin
pidettävä silmällä. Ja koska Keinosaari on saanut
osakseen myös ihailua ja monimuotoista suosiota, sitä
tietenkin syytetään monopolisoinnista ja maailmandemokratian, tuon paljonpuhutun luomuksemme
horjuttamisesta. Harva on kuitenkaan huomannut kysyä,
kuinka kukaan voi horjuttaa sellaista, mikä on alusta
lähtien maannut kasvoillaan itsekkyyden loassa, laatijoidensa ylväiden suunnitelmien irvikuvana. Demokratialle ei maailmassamme ole juuri liiennyt sijaa,
mutta Keinosaaren asukkaat, jos heille edes hetkeksi niin
suotaisiin, voisivat esitellä maailmalle uusia ja kukaties
parempia tapoja hallita ihmisiä siinä erikoisessa poliittisessa laboratoriossaan, joksi heidän asuinpaikkansa on
kehkeytynyt.
Keinosaaren asutus on paitsi uudisraivausta, myös
joukkopako, eräänlainen ahdistettujen ihmisten kansainvaellus äärimmäiselle rannalle, jossa he toivoivat pääsevänsä rauhaan. Jos nykyinen paine heitä kohtaan yhä yltyy ja alkaa saada kouriintuntuvampia ilmenemismuotoja
kuin tähän asti, niin mistä he enää löytävät itselleen
sijaa? Tuleeko heistä, kuten heidän ahkeraa
avaruustutkimustaan on katkeran pilan kautta
luonnehdittu, maailmamme ripeimpiä avaruuden
asuttajia?
Ote uudisraivausryhmän ylipäällikkö Geronin selonteosta siirtolaiskansalle siirtokunta-asutuksen 114.
vuoden 24. viikon 4. päivänä.
Alue 236 on nyt valmis varsinaisen asutuksen raken-
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nuksia varten. Vaikka alueet perinteisesti nimeävätkin
niiden asuttajat, uudisraivausryhmä pyytää tällä kerralla
saattamaan asuttajien tietoon oman nimiehdotuksensa,
jonka he toivovat tulevan mainituksi kokouksessa muiden
mukana. He kutsuvat tätä seutua Runsauden Laaksoksi,
sillä täällä on paljon enemmän arvokkaita luonnon antimia kuin ensi silmäyksellä vaikuttaa, niin elottomien kuin
elollistenkin luonnonvarojen osalta. Tämä seutu tulee
olemaan monille meistä turvaksi ja kotiemme perustaksi
kuten ensimmäisetkin aarreaittamme.
Toinen huomionarvoinen seikka on, että me emme olleet tällä seudulla ensimmäisiä. Myöhemmin tulleet,
kuten planeettaamme kiertävän vieraan asutusaluksen
asukkaita nykyisin kutsumme, olivat perustaneet
asutuspaikkamme läheisyyteen leirin, tai oikeastaan
kokonaisen leirikaupungin. Annoimme ryhmällemme
ohjeet pysytellä asutusalueellamme, mutta se ei riittänyt
pidättämään joitakuita meistä lähtemästä tutkimaan
myöhemmin tulleiden asutusta, varsinkin kun muutamia
heikäläisiäkin oli havaittu liikkumassa meidän alueemme
liepeillä.
Olisiko seudulla sitten ollut sijaa meille molemmille?
Uskon niin, ja siihen me alun pitäen pyrimmekin. Onni ei
kuitenkaan ollut meille sen suosiollisempi kuin ensimmäiselläkään kerralla, sillä yksi ryhmäläistemme
tutkimusretkistä heidän luokseen käynnisti heidän
paristaan laajalta vaikuttavan, meitä kohti suuntautuvan
väenliikkeen, ilmeisesti jonkinlaisen joukkomarssin.
Emme tiedä, emmekä ehkä vastakaan saa tietää, mitä he
aikoivat, mutta ryhmämme varautui pahimpaan, sillä
perimätieto kertoo, että myöhemmin tulleet olisivat Maan
Keinosaaren asukkaiden jälkeläisiä. Maassa heidän
aikeensa herättivät levottomuutta, mutta he asuivat
omalla saarellaan. Täällä heillä ei ole omaa saarta,
vaan heidän saarensa on koko tämä planeettamme ainoa
manner, ja saatoimme vain arvailla, minkälaisiin raakalaismaisuuksiin he voisivat ryhtyä, kun meitä oli paikalla
vähän ja heitä paljon.
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Marssijat saapuivat majoitusalueellemme, ja siitä
eteenpäin kertomukset ovat varsin ristiriitaisia, sillä ilta
oli jo hämärtymässä. Ryhmäläistemme tullessa ulos
majoitustiloistaan tilanne karkasi nopeasti sekavaksi
ihmisten huudahdellessa ja juostessa sinne tänne. Kun
yksi rakennuksista sitten syttyi tuleen, sekaannuksen
keskelle syntyi uutta ryhtiä ja tulijat ajettiin ripein ottein
matkoihinsa.
Meitä oli liian vähän, jotta olisimme voineet jatkossa
puolustautua pelkin miesvoimin heidän koko joukkoaan
vastaan, mutta tutkimusretkillään olleet ryhmäläisemme
tiesivät kertoa, että heidän leirinsä oli hyvin kevyesti, mikäli lainkaan koneistettu. Meillä oli raskaita maastoajoneuvoja ja muita laitteita, jotka voisivat suojata meitä,
mikäli joutuisimme uudelleen vastakkain heidän
kanssaan. Seuraavana aamuna me sitten lähdimme matkaan neljällä telavaunulla, mutta kun saimme heidän
leirinsä paikan näkyviimme, saatoimme vain todeta, ettei
siellä asunut enää ketään. Leiri oli evakuoitu yhdessä
yössä, ja sen viimeiset asukkaat pakkasivat juuri loppuja
tavaroitaan samanlaisiin suuriin, pitkänomaisiin
ilmalaivoihin, joilla olemme nähneet heidän toisinaan
purjehtivan asumattomien seutujen yllä.
Meistä ei näytä todennäköiseltä, että myöhemmin tulleet palaisivat enää tälle seudulle, joten asuttaminen voi
alkaa myös tältä osin turvallisesti.
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5
"Minä en käsitä, miksi minua kohdellaan kuin
pahantekijää", huokaisi työstöpenkin reunalle istuutunut
Melit.
"Ehkä he ovat pelästyneet", arveli viereisellä
istuimella istuva Rhavalt, työpajan vastaava, joka oli
tuntenut Melitin tämän lapsuudesta asti. "He uskovat
pelkäävänsä kamaralla-asujia, mutta eivät tiedä, mitä he
heissä tarkkaan ottaen pelkäisivät. Niinpä he pelkäävät
sinua, koska sinä olet heidän ainoa tarttumakohtansa
allamme levittäytyvään nimettömään."
"Mutta minä vain toin hänet sisälle toipumaan
onnettomuudesta. Onko siinä jotakin pelottavaa?"
"Ei ole. Ja jos kysyt muilta, hekin vastaavat samoin.
Sinun suhteesi heitä ei ohjaakaan järki, vaan jokin paljon
syvemmältä tuleva voima, se sama voima, joka pitää
kamaralla-asujat alhaalla ja meidät täällä ilmassa."
"Pelkäätkö sinä minua?"
Rhavaltia hymyilytti, vaikka hän tiesikin Melitin
kysymyksen puhtaasti retoriseksi.
"Sinä tiedät itsekin, kuinka hyvin minä sinut tunnen.
Minua ei pelota mikään, mitä sinussa on, enkä varsinkaan
pelkää sitä, että sinä lepuutat kamaralla-asujia Assarin sisätiloissa. Olisin varsin varmasti tehnyt sijassasi juuri samoin kuin sinäkin."
"He kuitenkin välttelevät minua. Jotkut suorastaan
katsovat poispäin, ikään kuin olisi vaarallista edes
huomata minun paikallaoloni." Melit tapaili hetken
sopivaa ilmaisua. "Ikään kuin olisin itsekin tullut
maankamaralta", hän lopulta muotoili asian ytimen.
"Entäpä jos hengessäsi hiukan oletkin?"
Melit tiesi, että lause oli tarkoitettu rohkaisevaksi,
koska sen sanoi hänelle Rhavalt. Keneltä tahansa toiselta
kuultuna lausuma olisi ollut vähintään kummallinen, ellei
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suorastaan uhkaava. Rhavaltia Melitin ei kuitenkaan
tarvitsisi arkailla, sillä tämä oli Melitille kuin toinen isä,
erityisesti sen jälkeen, kun Melit oli menettänyt
alkuperäisen isänsä. Rhavalt oli jo ikääntyvä mies,
iäkkäämpi kuin Melitin isä olisi parhaillaan ollut, mutta
hänen katseessaan pilkotti jatkuva nuoruus.
"Minä tunnen vain meidän kansamme ja sen asuinpaikat", Melit vastasi. "En tiedä, mitä kamaralla-asujilta voi
odottaa, mutta emme me voi ikuisesti jatkaa tällaista
ilveilyäkään. Allamme on mittaamattomiin lähes
asumatonta maata ja heidän yllään on huikaiseviin
korkeuksiin asti avointa ilmaa, eivätkä kummatkaan
kuitenkaan rohkene asettua toistena alueille."
"Niin on ollut jo muinaisista ajoista. Ehkä se oli järjetöntä, ja on yhäkin, mutta kun me olemme
järjettömyyteen kasvaneet, voi siitä luopuminen olla
ylivoimaisen raskasta."
"Tuskin raskaampaa kuin sen kantaminen."
"Puhuisin muiden kanssa mieluusti sinusta, mutta luulen, että se vain pahentaisi asioita. Ehkä meidän on vain
kestettävä vieroksunta ja elettävä toivossa, etteivät he
jaksa olla loputtomiin asti varuillaan. Jos he sen sijaan
alkavat käyttäytyä sopimattomammin, niin tule toki
kertomaan minulle. Luulen, että ainakin sellaisissa
tapauksissa minua vielä kuunnellaan näissä nurkissa."
"Kiitoksia",
sanoi
Melit
jo
huomattavasti
helpottuneempana. "Mihin joutuisinkaan ilman sinua!"
"Käväise vaikka hiukan lentämässä, niin sinulle tulee
helpompi olo. Pääset ainakin hetkeksi muihin
maisemiin."
Melit teki kuten Rhavalt oli neuvonut. Hän olisi
voinut viettää Rhavaltin luona pitemmänkin tovin, mutta
päätti päästää tämän jatkamaan mitä tämä sitten olikaan
ollut tekemässä. Hän kävi liikenteenhoitajan huoneessa
sopimassa lentovuorosta. Liikenteenhoitaja itse oli juuri
silloin toisaalla, mutta Melit sai lentokoneen yhtä
vaivattomasti nuorelta sijaiselta, jonka hän oli jättänyt
tehtäviään hoitamaan.
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Pienet
lentokoneet
olivat
varastossa
kokoonpuristettuina samalla tavoin kuin se suurempi
kone, jolla Khad ja tämän oma lentokone oli viety
maanpinnalle. Melitin valitsema lentokone oli kyllin
kevyt hänen vetää kannelle vaikka yksin, mutta sijaisena
toimiva poika lähti kuitenkin työpaikaltaan auttamaan
häntä. Hetken kuluttua Melit oli ilmassa ryhdikkääksi
oienneen kaksipaikkaisen lentokoneen ohjaimissa ja lensi
minne hänen mielijohteensa häntä ohjasivat.
Lentotaito kuului ilmakansan jäsenten luonnollisiin
perustaitoihin. Vaikka aivan kaikki eivät olleetkaan
lentotaitoisia, ja lentotaitoisistakin monet lensivät itse
vain, jos se oli aivan välttämätöntä, lentäminen
kokemuksena kuului silti ilmakansan arkipäivään, olihan
se ainoa mahdollinen tapa päästä yhdyskunnasta toiseen.
Yhdyskunnissa oli joukko kokoonpuristuvia lentokoneita,
jotka kuuluivat nimellisesti tietylle yhdyskunnalle, mutta
joita oli tapana melko vapaasti lainata ja jättää jonkun
toisen palautettavaksi.
Arkipäiväisyydestään huolimatta lentäminen oli ehtymätön ilon ja nautinnon lähde kaikille niille, joilla ei ollut
jotakin erityistä aihetta vaivautua siitä. Melit oli käynyt
toisinaan
ennenkin
lentomatkalla
huoliaan
haihduttamassa, ja tälläkin kerralla hän saattoi tuntea
mielialansa nousevan jo matkan ensi hetkistä kirkkaan
auringonpaisteen säkenöidessä lentokoneen ulkopinnalla
ja valaistessa siellä täällä ympäristössä leijuvat pilvenhattarat hohtavan valkoisiksi. Melit olisi halutessaan voinut
avata koneen mallilleen ominaiset avautuvat ikkunat,
etuikkunankin, sillä kevyen koneen nopeus ei ollut
lentokoneelle päätähuimaava. Koneen siipien pintoihin
kätkeytyvä sähköinen voimalaite, joka äänettömillä
voimakentillään ajoi ilmavirtaa niiden yli, antoi koneelle
riittävästi tehoa verkkaiseen nousuun, ei paljon enempää.
Hänen alapuolellaan levittäytyi hyvin tuttu, mutta silti
täysin tuntematon kamaralla-asujien maailma. Ilmasta
hän saattoi tarkastella, kuinka nämä liikehtivät pienen
pieninä hiukkasina talojensa sormenpään kokoisilla
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pihamailla tai vaelsivat kulkuneuvoillaan, värikkäillä
täplillä pitkin käärmeen tavoin metsien halki
kiemurtelevia teitä. Toisinaan jotkut ilmakansan lentäjistä
laskeutuivat hiukan alemmaksi nähdäkseen enemmän
yksityiskohtia, mutta koko heidän elämänsä taustalla
leijuvat kirjoittamattomat lait varoittivat heitä
uskaltautumasta liian alas, paitsi paikoissa, jotka olivat
varmasti loitolla kaikesta asutuksesta, ja silloinkin vain,
jos laskeutumiseen oli riittävän hyvät syyt.
Melitin lentokorkeus oli kaikilla mittapuilla riittävä,
mutta omalla elämänlennollaan hän sen sijaan tunsi huomaamattaan joutuneensa sallittujen rajojen ulkopuolelle.
Sen seurauksena hän oli nyt saanut kantaakseen leiman,
jota toiset vaistomaisesti kavahtivat, mutta jota kukaan ei
tuntunut osaavan tai haluavan kuvata ääneen lausutuin
sanoin. Melitiä itseään asia kouraisi sitäkin syvemmältä,
kun hän tiesi, että niitä tekoja, jotka hänet olivat
leimanneet, ei voinut pitää tilapäisenä hairahduksena. Ne
olivat hänen elämäntapansa, ja samalla ne olivat vuosien
ajan jatkettu rikos hänen yhteiskuntaansa kohtaan.
Kuitenkin, vaikka muut niin yksimielisesti suhtautuivat
häneen kuin rikolliseen, olisiko kukaan heistä voinut
osoittaa hänen rikokselleen nimeä tai kohdetta?
Aikoinaan hän oli monien muiden ilmakansan lasten
tavoin kurkistellut yhdyskunnan reunan yli alla
levittäytyvää maisemaa ja puhellut siitä kumppaniensa
kanssa. Vähitellen varttuessaan hän oli saanut kahden
hyvän ystävänsä kanssa päähänpiston koettaa kiinnittää
jonkun alhaalla asuvan huomio. Heidän ensimmäinen
ajatuksensa oli pudottaa yhdyskunnan reunan yli jotakin
mielenkiintoista, mutta he oivalsivat, ettei kukaan ehkä
löytäisi heidän viestejään tai esineitään, ja vaikka
löytäisikin, he itse eivät saisi tietää, onnistuiko heidän
yrityksensä. Niinpä he siirtyivät astetta yltiöpäisempään
yritykseen: sähköoppia tunteva Innakar saisi rakentaa
heille radiolaitteen ja Talissanin muinaishistoriaa taitava
oppi-isä, vanha Hestrion, värvättäisiin sopivin tekosyin
opettamaan heille, ja varsinkin kevyimmin työllistetylle
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Melitille, muinaiskielten perusteita. Heidän suunnitelmansa ottaa radiolaitteellaan yhteyttä kamarallaasujiin pidettäisiin tietenkin heidän kolmen tytön yhteisenä, jännittävänä salaisuutena.
Suunnitelma vaati paljon enemmän työtä kuin he
olivat alun pitäen arvioineet, mutta ajan kuluessa siitä tuli
heille miltei pakkomielle: he eivät halunneet antaa
periksi, ennen kuin he olisivat ainakin kerran murtaneet
maailmoiden välisen muurin ja vaihtaneet vaikka vain
pari molemmin puolin ymmärrettyä vuorosanaa.
Kuitenkin jo pelkkä puhekumppanin etsiminen tuntui
äärimmäisen hankalalta tehtävältä, koska he eivät tienneet, mitä etsiä, ja heidän innokkaasti opiskelemistaan
kielistäkin tuntui olevan odotettua niukemmin apua
heidän alapuolisesta maailmasta pyydystämiensä
käsittämättömien lauseiden tulkitsemisessa. Kamarallaasujien kieli oli muuttunut huomattavasti siitä, mitä se oli
ollut avaruuteen lähdön aikoihin, mutta Talissan piti
kiinni vakuuttumuksestaan, että kieli oli yhä jäljitettävissä juurilleen, ja sai lopulta muutkin vakuuttuneeksi.
Melit oli se, joka onnistui ensimmäisenä hahmottamaan
merkityksiä kuulemalleen, ja Melit myöskin lausui jännityksestä jäykkänä heidän ensimmäiset, huolellisesti
harjoitetut vieraskieliset sanansa pahaa-aavistamattomalle
radioaseman hoitajalle, joka luuli ottavansa vastaan
raporttia joltakin oman kansansa uudelta sääasemalta.
He jatkoivat vielä jonkin ajan jännittävää leikkiään
kamaralla-asujien kanssa ja onnistuivat pitämään
totuuden salassa sekä näiltä että heidän opiskeluintoaan
ihmettelevältä Hestrionilta. Myöhemmin kuitenkin
heidän yhteiskunnallisen vastuunsa kasvaessa heidän
tehtävänsä lisääntyivät ja veivät lopulta ensin Innakarin
ja sitten myös Talissanin toisiin yhdyskuntiin. Radiolaite
jäi Melitille, joka ei halunnut päästää tekemäänsä työtä
valumaan hukkaan, vaan jatkoi yksin kivisen peltonsa
kyntämistä lähetyksiä sinnikkäästi kuunnellen ja muinaishistoriaa opiskellen.
Nyt Melit oli sitten tavannut ilmielävän, yhdyskuntaan
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tunkeutuneen kamaralla-asujan, ja mikäli hänen
opintojaan seuranneilla olisi hiukankaan oivalluskykyä,
hän joutuisi ennen pitkää tekemään tiliä myös menneiden
aikojen salaisuuksistaan. Mitä siitä seuraisi, hän ei
osannut arvata, mutta selvää oli, että yhteiskunnan
peruspilarien huojuttamista ei katsottaisi hyvällä silmällä.
Melit huomasi silmäkulmastaan kimaltavan välähdyksen. Hänen yläpuolellaan lensi toinen lentokone,
samanlainen kuin hänen omansa. Se kaartoi jatkuvasti
oikealle, kaiketi pysytellen heikossa nousevassa
ilmavirtauksessa ilman voimalaitteiden apua. Oliko joku
toinenkin lähtenyt ulos mieltään lepuuttamaan?
Ilmavirtojen kyydissä ratsastava kone oli rauhoittava
näky, mutta silti jokin siinä jäi vaivaamaan Melitin
mieltä. Hän seurasi katseellaan toista lentokonetta
vilkaisten vain ajoittain eteenpäin.
Lopulta asia alkoi valjeta Melitille. Moottorittoman
lennon harrastajaksi toinen lentäjä toimi taitamattomasti.
Melit tiesi lentämisestä riittävästi oivaltaakseen, että
hyviä nousuvirtoja etsivän lentäjän olisi tullut suunnata
reittinsä edemmäksi, nousuvirtoja edistävän maaston
suuntaan. Kuitenkin lentäjä lensi hyvin tarkasti, itse
asiassa miltei taiteellisiksi hioutunein liikkein. Hän ei
ilmeisesti ollut sittenkään etsimässä nousuvirtauksia,
vaan jossakin muussa tarkoituksessa. Totuuden vahvisti
lopulta hänen lentokäsialansa, tapa, jolla hän kaartoi,
oikaisi ja korjasi koneensa asentoa. Ylhäällä ei ollut
kukaan muu kuin liikenteenhoitaja Rolden itse. Hänen
kiireensä olivat ilmeisesti loppuneet samaan aikaan kuin
Melit oli lähtenyt lentämään, ja nyt hän pysytteli
paikoillaan yläilmoissa kuin maisemaa tähystellen.
Ahdistus ja pettymys kurkussaan puristaen Melit
käänsi koneensa takaisin kohti Assaria. Ehkä Roldenin
paikalletulon voitiin ajatella olevan sattumaa, mutta
sellaisia sattumia Melitillä ei ollut halua jäädä paikalle
todistamaan.
Vielä olisi yksi keino, jonka avulla hän voisi hetkeksi
unohtaa häneen kohdistetun paineen. Työryhmän mukana
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hän voisi keskittyä työhön toisten kanssa ja saisi myös tilaisuuden astella maankamaralla yhteiskuntansa täyden
hyväksymyksen suojaamana. Vaikka hän joutuisikin liikkumaan muiden mukana, hetken ajan myös maa olisi hänen kotinsa ja ryhmäläiset hänen ystäviään. Siispä hän ilmoittautuisi heti seuraavassa työnjaossa sopivan
tutkimusryhmän jäseneksi.
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6
"Sinusta on liikkeellä yllättäviä huhuja", sanoi Nian,
Khadin äiti tälle perheen syödessä aamiaista
tupahuoneessa. "Gaun kertoi kuulleensa Dalphilta, että
olet lentänyt ilmayhdyskuntien lähettyvillä."
Tilintekoa heti pesukammiosta astumisen jälkeen,
totesi Khad ajatuksissaan. Aamu ei alkanut lupaavasti.
"Vai niin", hän tyytyi vastaamaan.
"Minä en ole heidän tarinoitaan kuullut", osallistui
keskusteluun Deim, Khadin isä. "Mutta en suosittelisi
sellaisia touhuja kenellekään, omalle pojalleni sitäkin
vähemmän."
"Entä jos olisinkin käynyt siellä?" kysyi Khad.
"Haittaisiko se ketään? Ilmakehä on sentään yhteistä
omaisuuttamme."
"Täytyyhän heilläkin jonkinlainen pihapiiri olla",
sanoi Nian.
"Ja vaikka sinä kävisit siellä, eikä sinulle seuraisi siitä
mitään, asiaa kannattaa ajatella laajemmasta näkökulmasta", jatkoi Deim. "Jaksatko nostaa taivaankannen takaisin
paikoilleen romahdutettuasi sen tukipilareiltaan?"
"Isä on ainoa tuntemani henkilö, joka pystyy sorvaamaan vertauskuvia suoraan vuoteesta kiskaistunakin", sanoi Khad äidilleen ihailua lähentelevin äänenpainoin.
"Vakavia asioita on pystyttävä ajattelemaan
unisenakin", selitti Deim. "Se on eräs itsesuojelun
muoto."
"Tämä kansakunta suojelee itsensä tukehduksiin", tuhahti Khad. "Jonakin päivänä tämän pelleilyn on
loputtava, ja ellei kukaan muu tee asialle mitään, minun
on pian pakko. Ja olkoon kuten sanotte, minä en
romahduta taivaankantta päällemme, sillä minusta pari
virkistävää sadepisaraakin riittäisi aluksi."
"Nuoruuden ihanteet ovat kauniita", sanoi hänen äitin-
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sä. "Mutta kun ehdit meidän ikäämme, huomaat myös,
että ihmisen voimat ovat rajalliset, eikä kukaan meistä
pysty yksinään uudistamaan maailmaa."
"Mitäpä, jos kävisit herättämässä Leitin", ehdotti
Deim sammuttaen alkavan väittelyn jo tutuksi käyvästä
aiheesta.
"Mutta hellävaraisemmin kuin viimeksi", huomautti
Nian.
"Ei hätää, sain jo toissa-aamuiset kalavelkani
kuitatuiksi hänelle", vastasi Khad lähtien Leitin
huoneeseen.
Hetken kuluttua silmiään hierova Leit taapersi
paikalle Khadin valvovan silmän alla.
"Hyvää huomenta", toivotti hänen isänsä. "Matematiikan ihmeellinen maailma odottaa. Panehan töpinäksi,
jotta oppimestari ei joudu odottamaan sinua."
"Kertokaa hänelle, että jäin kotiin potemaan lyötyäni
nenäni pystysuoraan asymptoottiin", protestoi Leit. "Hän
ei takuulla kaipaa yhtä puuttuvaa opetettavaa."
"Voi kaivatakin", vastasi hänen äitinsä.
"Ja vaikka ei kaipaisikaan, yhteiskuntamme kaipaa sinun taitojasi ja sivistystäsi", huomautti hänen isänsä.
"Asiaa kannattaa ajatella laajemmasta näkökulmasta",
lisäsi Khad mahdollisimman juhlallisesti, etusormi
opettavaisesti koholla.
Leit taipui väistämättömän edessä, kuten edellisinäkin
aamuina, mutta ei suinkaan auliin myöntyväisesti. Hän
alkoi tyhjentää ryynilautastaan vähitellen reipastuvin
ottein.
"Minä lähden töihin", sanoi Deim Leitin lopetellessa
annostaan. "Suosittelen sitä myös meidän nuorille kapinanjohtajillemme, vaikka maailmanparannus juuri nyt
tuntuisikin arkista työtä kiireellisemmältä asialta.
Löydätte ehkä uusia ja luultavasti helpompia tapoja
korjata yhteiskuntaa ympärillänne. Hyvää työpäivää
itsekullekin."
Isänsä esimerkkiä seuraten Khadkin lähti hetkeä myöhemmin kohti työpaikkaansa. Hän käveli kohti päätietä
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hiljaisessa, viileässä kesäaamussa, aamukasteen vielä
hiukan kostuttaessa tien pintaa ja pientareen
lyhytkasvuisten ruohokasvien lehtiä. Myös muut seudun
asukkaat lähtivät niihin aikoihin työpaikoilleen, elleivät
sattuneet harjoittamaan elinkeinoaan kotonaan, mutta
Khad joutui silti tähyilemään hyvän aikaa eri suuntiin
nähdäkseen edes muutaman muun työmatkalaisen taivalta
taittamassa.
Khad jäi päätien varteen odottamaan, ja täsmälleen
puolta yli neljännen hetken, kuten oli sovittukin, hänen
sopimuskyytinsä, aineentyöstäjä Geirin ohjaama viisikkö
saapui paikalle pyörät hiljaa tien pinnalla humisten ja
poimi Khadin kyytiin viidenneksi matkustajaksi.
"Tänään saat visaisen tehtävän", lupasi Geir Khadille
heidän pyyhältäessään lasitettua tietä eteenpäin. "Pääset
kuulemma suunnittelemaan joustavan kiinnityksen epäsymmetrisesti kuormitetulle moottorille."
"Joskushan sekin on opittava", totesi Khad
rauhallisesti. "Eikä siinä pitäisi olla mitään erityisen
uuttakaan. Sellaisia kiinnityksiä on takuulla tehty jo
Maassa."
"Siinä otetta malliksi teille muillekin", kehaisi Khadin
vierellä takaistuimella istuva varastonhoitaja.
"Niinhän niitä on tehty", myönsi Geir. "Me joudumme
vain välillä keksimään pyörän osaksi uudelleen, kun mikään edellisistä pyöristä ei sovi koneisiimme."
"Ehkäpä Khad on yhtä kekseliäs pajassa kuin lentokoneensa ohjaimissakin", tuumaili toinen takaistuimella
istuvista. Lausahdus kuulosti kevyeltä, mutta Khadin
sisikunnan se sai äkisti kylmenemään.
"Voisitko kertoa lisää siitä kiinnitystehtävästä", pyysi
Khad hätäisesti Geiriltä. Geirin alkaessa selostaa
tietojaan asiasta Khad pohti, oliko hän liian äkkinäinen
käänteissään. Ehkäpä hänen työtovereillaan ei ollut
ilmakansa-aiheista huhumyllyä valmiina pyöritettäväksi,
kuten monilla muilla hänen ympärillään. Ja tarkemmin
ajatellen, jos hän tahtoi vaikuttaa kansansa tapoihin,
hänen olisi joka tapauksessa opittava kestämään myös
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tehtävän mukanaan tuomat haitat. Silti hänestä oli
rauhoittavaa huomata, että puhe ohjautui siltä erää toisiin
uomiin.
He saapuivat pajalle, ja Khad tarttui heti sisään
päästyään uusiin tehtäviinsä, jotka oli varattu hänelle
myös oppimista varten. Hän oli nuori työntekijä ja siksi
hänen työtehtävänsä olivat vielä monilta osin uusien,
joskus varsin teoreettistenkin asioiden opettelua.
Laajempi perehtyminen joustavaan kiinnitykseen lisäisi
hänen materiaalien tuntemustaan ja taitojaan niiden käsittelyssä.
Aamupäivän kuluessa Khad tutki suunnittelupiirroksia
ja ainetoimittajien raportteja. Hän alkoi jo hahmotella
mielessään erilaisia ratkaisuja arvaten, että aivan samana
päivänä hän ei vielä saisi aikaan juuri mitään valmista, ja
joutuisi ehkä vielä myöhemminkin paikkailemaan työnsä
jälkiä. Lukiessaan hän arvaili, olisiko hänen
työnjohtajallaan mielessään jo jokin hyvä ratkaisu, jota
tämä ei vain häntä harjoittaakseen hänelle paljastanut.
Kymmenennen hetken lähestyessä koitti tauon aika.
Työntekijät asettuivat kukin taholleen aterioimaan, kuka
ryhmään, kuka oman itsensä seuraan. Jotkut lähtivät loitompana sijaitsevaan taloon, jonka tupahuoneessa talon
omistaja oli keksinyt ryhtyä tarjoilemaan sopuhintaista
ruokaa lähiseudun nälkäisille työntekijöille.
Khad otti mukanaan tuomansa eväskäärön matkaansa
ja siirtyi pajan takanurkkaukseen, jäännösvaraston
viereen. Työn vaatimusten hetkeksi väistyessä hänen
mielestään niiden tilalle tulvahti heti muistikuva hänen
aamuisesta väittelynalustaan sekä koko se asiaintila, joka
häntä yllytti väittelemään. Hän oli jo kyllästynyt
suunpieksäntään ja tunsi tarvetta tehdä jotakin, astua
vaikka vain pienenkin askeleen eteenpäin, kunhan hänen
ei tarvitsisi enää jäädä kyyhöttämään paikoilleen. Mutta
miten lähestyä ilmakansaa, jolle hän ei kyennyt edes
puhumaan, ja joka syystä tai toisesta ei edes halunnut
nähdä häntä silmissään? Hän oli myöskin luvannut olla
varovainen yhteiskunnallisesti aralla, tai kuten monet
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hänelle vakuuttivat, jopa vaarallisella alueella. Olisiko
hänellä keinoa täyttää sekä tarpeen vaatimus että toisten
sille asettamat rajoitukset?
Hän ei voisi puhua ilmakansalle. Mitä hän sitten
tekisi? Perustaisi itselleen oman kodin ilmaan? Entä jos
kymmenen tai sata muuta tekisi samoin, eikö se vain
kiristäisi jännitystä entisestään? Ei, hänen oli otettava
ilmakansaan yhteyttä, ja ellei se onnistuisi puhumalla
eikä kirjoittamalla, hänen olisi turvauduttava niin
primitiiviseen ilmaisutapaan, että se olisi varmasti yhteinen molemmille kansoille. Hän piirtäisi heille kuvan.
Ja apuneuvo, jolla hän toimittaisi viestin perille, odottikin
häntä jo valmiiksi korjattuna hänen kotinsa vajassa.
Hän otti välinehyllystä massakynän, teroitti sen
huolella ja poimi yhtä hyllytasoa alempaa vielä pari
eteniittiarkkia. Hän keskittyi hetken ajan tuntien äkkiä
piirtäjäntaitonsa perin riittämättömiksi edessä olevaan
tehtävään. Ihmisten piirtäminen vaati aivan toisenlaisia
lahjoja kuin koneiden hahmottelu. Lopulta hänen oli
kuitenkin vain yritettävä.
Kuvaan oli saatava useita mahdollisimman
yksikäsitteisiä symboleja, jotka viestisivät, että
vastapuolen luimistelu oli tarpeetonta. Hetken mietittyään
hän piirsi arkille kaksi ikävuosien viisastamaa miestä,
toisen omasta kansastaan, toisen ilmakansasta. Kumpikin
piti kättään toisen olalla kuin sydänystävyyden
osoituksena, ja heidän kasvoilleen Khad sommitteli
parhaan esityksensä avointa luottamusta kuvastelevasta
ilmeestä. Miesten yllä leijui hänen elävintä
muistikuvaansa, Assaria muistuttava ilmayhdyskunta,
jonne oli nousemassa potkurilla varustettu lentokone, ja
sen vieressä alaspäin tulossa toinen, potkuriton
ilmakansalaiskone. Kuvan yläreunaan hän kirjoitti
lyhyen, sisällöltään pyöreän tervehdyksen. Vastaanottajat
eivät tietenkään osaisi lukea sitä, mutta ainakin se antaisi
väkevämmän tunnelman yhteydenotosta. Hän piirsi vielä
toisen samanlaisen kuvan, ja sitä piirtäessään hän muisti,
että
pelkkä
eteniittiarkki
ei
lentokoneesta
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tuulenpyörteisiin
heitettynä
välttämättä
päätyisi
toivottuun paikkaan. Niinpä hän etsi jäännösvarastosta
kappaleen metallilevyä ja leikkasi siitä kaksi pyöreää
kiekkoa, joihin hän kiinnitti kuvat huolellisesti.
Muut työntekijät alkoivat jo palata työpaikalle, kun
hän oli saanut viestinsä valmiiksi. Hän kätki kiekot
eväsnyyttiinsä ja hotki nopeasti annoksensa loppuun.
Iltapäivällä keskittyminen työpäivän aiheeseen ei
sujunut enää yhtä helposti kuin ennen lounastaukoa. Hän
joutui ponnistelemaan saadakseen edes yhden sivun
luetuksi yhtäjaksoisesti, ennen kuin harhautui takaisin
pohtimaan yhteydenoton ongelmia ja parhaita tapoja
lähestyä
lentokoneellaan
ilmayhdyskuntaa.
Turhauduttuaan lukuyrityksiinsä hän lopulta haki ainevarastosta ainekset moottorinkiinnikkeen koekappaleeseen
ja alkoi työstää mustaa ja jäykältä tuntuvaa, mutta
kovassa rasituksessa joustavaa ainetta oikeaan muotoon.
Se helpotti: työ edistyi jälleen ja hän sai hieman tilaa
villisti laukkaaville ajatuksilleen.
Loppupäivä tuntui hyvin pitkältä, mutta hän oli päättänyt pysytellä töissä ainakin seitsemännentoista hetken
loppuun, jolloin hän pääsisi takaisin Geirin viisikössä.
Hän kokeili ja mittasi sinnikkäästi eri muotoisia
kappaleita, ei perin syvästi ongelman teoriaan
perehtyneenä, mutta ainakin saaden kokoon käytännön
varmistamaa tietoa.
Kun iltapäivä alkoi olla riittävän pitkällä, hän kävi peseytymässä ja jäi odottamaan kyytiryhmän lähtöä.
Odotuksesta ei tullut pitkä, sillä muut olivat alkaneet
myös valmistautua lähtöön hyvissä ajoin. He lähtivät
yhdessä pajan pihalle, jonka toiseen päähän
työntekijöiden ajoneuvot oli pysäköity. Niitä oli kolme,
kaikki proosalliseen perusasuunsa jätettyjä Vakio
Kolmosia.
Vaikka
työntekijät
olivat
itse
koneenrakentajia, ja jotkut heistä olivat varmasti olleet
joskus rakentamassa myös viisikköä, ketään heistä ei
ollut kiinnostanut hankkia itselleen yksilöityä ajoneuvoa.
Ja planeetan maanteilläkin saattoi nopeasti havaita, että
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selvä enemmistö ajajista oli valinnut ajokikseen jonkin
kolmesta kaikkialla tunnetusta perusmallista.
Geir ajoi mekaanisen tottuneesti, matkan vaiheet jo aikoja sitten selkäytimeensä tallettaneena, ja keskusteli
muiden kanssa teiden kunnosta, merenrantaelämästä ja
maanviljelystä. Khad pysyi vaiti, tyytyväisenä
yksinoloonsa ja pidellen metallikiekot sisältävää
eväsnyyttiään lattianrajassa, huolellisesti tallessa, mutta
poissa toisten silmistä. Hän katseli sivuikkunasta ulkona
mäenkumpareiden rinteillä levittäytyvää harvahkoa,
pääosin Maasta periytyvien puiden muodostamaa metsää.
Vähitellen taivaanrantaa kohti lähtöä hankkiva aurinko
pilkahteli esiin puiden latvusten lomasta. Taivas oli
selkeä, mutta ainakaan viisikön ikkunasta Khadin silmiin
ei osunut yhtäkään ilmayhdyskuntaa. Hän toivoi, ettei
hänen tarvitsisi siirtää lentomatkaansa seuraavaan
päivään vain siksi, että yksikään yhdyskunnista ei olisi
näkösällä.
He jättivät Khadin tienvarteen tavanmukaiseen
kohtaan. Khad lähti aikaa hukkaamatta kohti kotiaan
muiden kyytiläisten jatkaessa matkaansa edemmäksi.
Päivänvaloa riittäisi vielä nelisen hetkeä, ehkä hiukan yli.
Jos häntä onnistaisi, aika riittäisi parahiksi. Hän tähyili
kulkiessaan taivaanrantaa, ja lopulta hänen valppautensa
palkittiin hänen löytäessään etelästä ensin yhden ja sitten
luoteesta toisen yhdyskunnan. Jos niiden kulkusuunta
säilyisi, ne olisivat lähimpänä toisiaan, alle yhden hetken
lentomatkan etäisyydellä, juuri hänen ollessaan ilmassa.
Hänen päivällisateriointinsa jäi miltei vertauskuvan
asteelle hänen haukatessaan hätäisesti suuhunsa
muutaman pähkinäpyörykän keittosopessa ja lähtiessä
sitten vajalle ennen kuin muut ehtisivät ryhtyä utelemaan
lähemmin hänen aikomuksiaan. Vajassa hän tarkasteli
vielä silmämäärin tekemiään korjaustöitä ja ryhtyi sitten
työntämään konettaan ulos maantielle. Hän oli jo
kokeillut konetta korjaustöiden jälkeen, mutta nyt kone
joutuisi osoittamaan luotettavuutensa todellisessa
työtehtävässä. Hän asettautui sen istuimelle, käynnisti

59

palvelukseen valmiin moottorin ensimmäisellä yrityksellä
ja nousi lyhyen ja terhakan nousukiidon jälkeen ilmaan
tyhjältä maantieltä.
Tehtävä oli alkanut. Epäröinti alkoi nostaa päätään hänen mielensä syvyyksistä hänen lähestyessään tähystelykorkeutta, mutta hän tunsi jo tehneensä päätöksensä ja
jatkoi matkaansa vauhtiaan hidastamatta. Hän sai
näkyviinsä yhä etelän suunnalla leijuvan ensimmäisen
ilmayhdyskunnan ja ohjasi sitä kohti. Hän päätti lähestyä
sitä alhaalta, lähtien vaakalennosta nousuun vasta aivan
sen vierellä. Siten hän toivottavasti herättäisi etukäteen
vähiten hermostusta ja pääsisi nopeimmin pois heidän näkyviltään.
Hänelle jäi hyvää aikaa tarkastella yhdyskuntaa lähestyessään sitä. Se oli pienempi kuin Assar, mutta myös lieriömäisempi, joten sen asukasluku saattoi olla hyvinkin
samaa luokkaa. Se koostui pohjalevystä ja sille
rakennetuista
rakennelmista
sekä
kolmesta
renkaanmuotoisesta, jossakin määrin läpikuultavasta
kaasusäiliöstä, joiden keskusaukon sisään rakennelmien
korkeimmat osat kohosivat. Rakenteiden lomitse
puhaltava ilma voisi olla varsin pyörteistä, joten syytä
varovaisuuteen olisi, varsinkin pohjatason yläpuolelle
noustaessa.
Hän alensi hiukan moottorin kierroslukua ja täsmensi
koneensa kulkusuuntaa. Yhdyskunnan nopeus oli varsin
vaatimaton; se ajelehti ilmeisesti vapaasti ilmavirran mukana. Sen hahmo alkoi vähitellen kurottua häntä kohti
välimatkan huvetessa. Se leijui noin tuhannen
kahdensadan mitan korkeudessa, kyllin korkealla jotta
kumpikaan kansa ei erottaisi naapuristaan moniakaan
yksityiskohtia. Khad itse oli noin sata mittaa alempana,
mikä sekin oli jo lähempänä kuin yhdyskuntia oli tapana
altakaan lähestyä, mutta ei ehkä vielä aiheuttaisi liikaa
hämminkiä. Hän alkoi kuitenkin tulla jo yhdyskunnan
alle, ja ryhtyi arvioimaan hetkeä, jona hänen oli
ryhdyttävä toimimaan.
Kaiken kokoon saamansa harjaantumisen turvin hän
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kiihdytti moottorin täydelle teholle ja käänsi koneensa rivakkaan nousuun. Hänen matkanopeutensa ehti huveta
pois ennen kuin hän saavutti yhdyskunnan pohjatason,
mutta moottori piti yllä riittävää nopeutta tiukassa
nousussa. Samassa kansi häilähti hänen sivuitseen ja
tuskastuttavan hitaasti madellut aika tuntui äkkiä
ryöstäytyvän hallitsemattomaan kiitoon. Hän kaarsi
tiukasti oikealle pysyäkseen yhdyskunnan vierellä, mutta
vahingosta viisastuneena vältti ajautumasta liian lähelle.
Oikealla kädellään hän poimi rinnalleen sitomastaan
pussista esiin toisen kiekoista, ja voimansa keräten
sinkosi sen kohti yhdyskunnan keskipistettä.
Heitto onnistui. Kiekko lensi alaspäin kaartuvaa rataa
yhdyskunnan reunan yli, kimmahti kannen pinnasta ja
päätyi, kuten hän uskoi nähneensä ennen yhdyskunnan
taakse joutumistaan, lähelle seinustaa ja ilmeisesti jopa
kuvapuoli ylöspäin. Hän oli kuitenkin varmuuden vuoksi
laskostanut kuva-arkin reunat kiekon reunan yli, jotta
kauempaakaan katsovat eivät erehtyisi luulemaan
kiekkoa pelkäksi metallinkappaleeksi.
Kannella ei näkynyt ketään, eikä myöskään niissä
ikkunoissa, jotka hän ehti heittonsa yhteydessä panna
merkille. Hän pudottautui takaisin kannen tason
alapuolelle ja kaartoi kohti luodetta, jossa toinen
yhdyskunta häämötti.
Lentomatka kesti, kuten hän oli arvellutkin, vajaan
hetken. Hänelle jäi runsaasti aikaa arvailla mielessään,
minkälaisen vastaanoton viesti saisi. Mitä tapahtuisi, jos
he vastaisivat yhteydenottoon? Alkaisiko kansojen välillä
kuvallinen kirjeenvaihto? Loppuisiko läpi heidän
historiansa jatkunut väistely tai voisivatko kansat edes
valita asuinpaikkansa nykyistä vapautuneemmin?
Ajatuksiaan kertaillen Khad lähestyi toista yhdyskuntaa
ja huomasi samassa, että se oli tuntuvasti vaativampi
kohde kuin edellinen yhdyskunta.
Toisen yhdyskunnan muodosti keskeltä jonkin verran
alaspäin painunut kiekko, jonka reunoilta läpikuultava
säiliö kaartui ylöspäin kuin alustastaan esiin puhallettu
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kupla. Kiekon keskellä, aivan yhdyskunnan alimmassa
kohdassa oli parikymmentä mittaa leveä pyöreä aukko.
Hän olisi ehkä saattanut selviytyä siitä koneineen sisään,
mutta ei aikonut koettaa onneaan moisella tavalla. Hänen
olisi saatava kiekko perille lentäessään aukon alitse.
Sattumoisin hänen lentokoneensa siipi osui kuitenkin
varsin hankalasti hänen heittoratansa tielle.
Hän joutuisi kaartamaan vasemmalle vinossa tasossa.
Liikkeessä itsessään ei ollut hänelle mitään uutta, mutta
nyt hän joutuisi tekemään sen ensi kertaa suhteessa
toiseen kohteeseen. Hänen olisi pystyttävä ennakoimaan
riittävän tarkasti myös liikkeeseen liittyvä lipeämä, jotta
hän ei ajautuisi liian kauas aukon suusta, mutta ei
toisaalta myöskään törmäisi yhdyskunnan pohjaan.
Jälkimmäisessä tapauksessa ei olisi kovinkaan varmaa,
että hän jäisi henkiin lentokonettaan korjaamaan, mutta
hän ei myöskään halunnut pudottaa paljonpuhuvaa
kiekkoaan maanmiestensä katseltavaksi. Ei ainakaan
vielä.
Miettimisaika loppui. Moottori täydellä teholla hän
kaartoi kohti yhdyskunnan pohjaa, vasen käsi tiukasti ohjaimia puristaen ja oikea miltei yhtä tiukasti kiekon
ympärillä. Tummanharmaa muuri sulki maailman
näkymättömiin hänen oikealla sivustallaan. Sitten
tummuus katkesi vaaleansiniseen aukkoon, ja hän sinkosi
kiekon aukkoa kohti voimalla, joka koski koko hänen
käsivarteensa. Hän ehti nähdä kenties lentokoneiden vastaanottoon tarkoitetun luiskan aukon sisällä sekä sen,
kuinka hänen kiekkonsa osui luiskaan ja ponnahti siitä
yhdyskunnan uumeniin, ennen kuin yhdyskunnan pohja
sulkeutui jälleen hänen sivullaan ja hän alkoi painua
kohti alhaalla levittäytyvää maanpintaa.
Hänen jäsenensä kävivät helpotuksesta miltei
hervottomiksi hänen saatuaan tehtävänsä suoritetuksi.
Saatuaan koneensa takaisin vaakalentoon hän etsi
katseellaan maastosta kotinsa luokse johtavan tien ja
käänsi koneensa sitä kohti. Nyt hän saattaisi vain odottaa
ja kuulostella, saisiko hänen yhteydenottonsa aikaan
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mitään havaittavia seurauksia.
Päivänvalo alkoi jo kellertyä pehmeän iltaiseksi, kun
hän laskeutui tielle kotinsa lähettyville.
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7
"Kuuletteko?" toistui kysymys yhteyslaitteesta. Laite
oli ollut miehittämätön, koska viestejä ei juuri odotettu
siihen aikaan. Tietämyksenhoitaja Desteron oli kuitenkin
kuullut kutsun oman huoneensa toistimesta ja siirtynyt
kiireimmiten yhteyslaitteen ääreen varmistamaan, että
valonsäteet oli oikein lukittu kumpaankin suuntaan
yhdyskuntien välillä.
"Kuulemme", vastasi Desteron. "Kuuletteko te?"
"Kuulemme. Täällä Gesemand en Manitran, Giranin
töidenohjaaja."
"Minä olen Desteron en Terlen, tietämyksenhoitaja."
"Anteeksi, että häiritsemme kesken työnne", sanoi
Gesemand. "Meistä oli kuitenkin paikallaan ottaa
yhteyttä jo nyt, koska asia sivuaa todennäköisesti yhteistä
turvallisuuttamme."
"Mistä on kysymys?" sanoi Desteron. Vaikka hän ei
tietoisessa mielessään arvannutkaan, mitä asia koski,
jossakin hänen mielensä uumenissa kummitteli aavistus
laaja-alaisesta varuillaanolon tarpeesta.
"Teidän kannellenne putosi tietääkseni vähän
aikaisemmin muuan kamaralla-asuja?" kysyi Gesemand.
"Putosi hyvinkin", vastasi Desteron. "Hänet
toimitettiin saman tien takaisin maanpinnalle."
"Luulenpa, että saatamme ennen pitkää joutua heidän
kanssaan tekemisiin vielä uudelleenkin. On nimittäin
mahdollista, että se teidän luonanne sattunut lento-onnettomuus ei ollutkaan mikään todellinen onnettomuus,
ainakaan sikäli, että hän tuli teidän luoksenne ilmeisen
tarkoituksellisesti."
"Hiukan oudolta tapaus minustakin tuntuu, nyt kun
ajattelen asiaa tarkemmin. Mutta mitä sanoitkaan hänen
tapaamisestaan uudelleen?"
"Myös tänne Giranin luokse lensi yksi ilmeinen kama-
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ralla-asuja. Hän ei tosin pudonnut tänne, vaan kaarsi
läheltä ohitsemme."
"Näittekö hänet?"
"En tiedä, näkikö kukaan häntä, mutta hänet oli
helppo kuulla, koska hänen lentokoneessaan oli melko
äänekäs moottori, luultavasti jonkinlaisella polttoaineella
toimiva. Näin itse hänen lentokoneensa, jonkinlaisen
rungollisen liitimen, kun hän oli lentämässä poispäin."
"Hän voisi hyvinkin olla sama lentäjä. Tekikö hän
muuta kuin lensi ohi läheltänne?"
"Hän jätti kannellemme metallinkappaleen, johon oli
kiinnitetty piirros."
"Se ei vielä kuulosta kovin vakavalta. Olisiko mahdollista, että se putosi häneltä vahingossa?"
"Tuskin. Kappale näytti olevan suunniteltu
heitettäväksi. Otin saman tien yhteyttä lähialueilla
oleviin, ja kävi ilmi, että Edronin kannelle oli pudotettu,
tai paremminkin heitetty samanlainen kuva. Piirros on
nyt tässä minun edessäni, enkä ole vieläkään päässyt
varmuuteen siitä, mitä se tarkoittaa, mutta siinä on jokin
varsin voimakas meitä koskeva viesti."
"Mitä siinä on?"
"Alhaalla on kaksi miestä, jotka näyttävät ikään kuin
sopivan jostakin. Ylempänä on lentokoneita, joiden määränpäänä on vielä hiukan ylempänä oleva laveaalustainen yhdistelmäasumus, itse asiassa melko
samantyyppinen kuin teidän. Kaikkein ylimpänä on
joukko outoja merkkejä, kenties heidän kirjoitustaan."
"Sopivat jostakin?" tuumaili Desteron ääneen. "Ja
määränpäänä meidän asumuksemme?"
"Voisiko tämä olla jonkinlainen varoitus? Ovatko he
aikeissa tulla tänne joukolla? Ja mitä tarkoitusta varten?"
"En tiedä. Meidän kannattaa ehkä tarkkailla heidän
lentokoneitaan. Toistaiseksi ei näytä siltä, että kyseessä
olisi enempää kuin yksi oudosti käyttäytyvä kamarallaasuja."
"Mitä luulet, voisiko hän olla mielenvikainen?"
"Onhan se mahdollista. Ja varsinkin, jos hän uhkailee
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meitä olemattomin sopimuksin, hän on hyvin todennäköisesti mielenvikainen."
"Ja entä jos heillä todella on jonkinlainen sopimus?"
"Sitten me olemme vaikeuksissa ja meidän pitää
hyvissä ajoin ryhtyä pohtimaan parasta tapaa toimia.
Siihen vaihtoehtoon en kuitenkaan vielä tässä vaiheessa
usko."
"Ajattelin aluksi ottaa yhteyttä teidän liikenteenhoitajaanne tai reitittäjäänne, mutta sinä saatat olla heitäkin
sopivampi henkilö käsittelemään tätä asiaa."
"Kerron kyllä kaikille, joita asia koskee. Meidän molempien kannattaa kuitenkin valita huolella ne henkilöt,
joille tästä asiasta puhutaan."
"Kiitoksia. Mutta osaatko arvioida, miksi he
varoittaisivat etukäteen, jos aikovat tulla tänne väkisin?"
"En todellakaan tiedä. On olemassa sellainenkin mahdollisuus, että kuva on jonkinlaista kieroutunutta pilaa.
Muinaisessa menneisyydessä, Maassa, ilmasta heitettäviä
kuvia ja tekstejä käytettiin joskus sodassa, kun haluttiin
vaikuttaa vastapuolen mielentilaan. Siten tulkiten kuva
voisi olla yritys horjuttaa rohkeuttamme voitonvarmalla
kerskumisella, mutta kuten sanottu, en usko siihen mahdollisuuteen ilman parempia todisteita. Heidän pitäisi olla
yksituumaisesti hyökkäykseen järjestyneitä kyetäkseen
sellaisen uhkauksen mukaiseen toimintaan, eivätkä he ainakaan täältä ilmasta katsoen anna sellaista vaikutelmaa."
"Tarkkailemme siis toistaiseksi kamaralla-asujien liikkeitä ja aikomuksia."
"Luulen, että se on sopivin ratkaisu tässä vaiheessa."
"On tavallaan onni, että tämä kuva tuli maankamaran
taholta ja juuri meidän käsiimme. Jos joku meistä olisi
keksinyt heittää alas jotakin tällaista, tilanne olisi paljon
arvaamattomampi. Meidän parissamme ei kai sentään ole
esiintynyt tämän tyyppistä uskaliaisuutta?"
"Ei toki. Mehän elämmekin paljon läheisemmässä
kosketuksessa toisiimme kuin he. Täällä sellaiset puuhat
kävisivät ilmi jo alkuvaiheessaan."
"Selvä. En pidättele sinua kauempaa tällä erää. Kiitok-
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sia vastaanotosta."
"Kiitoksia uutisista. Nukkukaamme toistaiseksi yhä
yömme rauhassa."
Desteron sammutti säteen ja hymähti vinosti heidän
elämänmenolleen. Sukupolvien ajan vakaata rauhaa,
mutta kuinka helppoa sen järkyttäminen olikaan, jos joku
niin halusi. Ja jos olikin onni, että kuvat päätyivät juuri
oikeiden, malttavien henkilöiden käsiin, oli niiden tulo
maankamaralta myös haittapuoli, sillä omiensa
hulluudenpurkaukset he voisivat tyrehdyttää, mutta
kamaralla-asujien toimille he eivät mahtaneet mitään.
Toisaalta ilmakansa oli siinä määrin yksivakaista, ettei
antaisi houkutella itseään vaarantamaan tulevaisuuttaan,
vaikka joku alhaalta tulisi ja...
Muistikuvat alkoivat palautua yksitellen Desteronin
mieleen ja jokainen niistä viilsi hänen hermojaan kuin
leikkauslanka. Assarillakin taisi olla oma erikoistapauksensa: Melit. Desteron oli opettanut Melitiä monena
vuotena ja tunsi kunnioitusta tämän perinpohjaista
tiedonhalua ja pohdiskelevaisuutta kohtaan. Tämä oli
kysellyt kamaralla-asujistakin, vaikka niin tosin tekivät
jossakin elämänsä vaiheessa kaikki muutkin. Mutta
olisiko Melit erilainen tapaus? Melit, joka sen sijaan, että
olisi kutsunut toisia apuun, ryhtyikin virvoittamaan
kannelle pudonnutta kamaralla-asujaa omin päin. Melit,
joka sitten ilmaantui paikalle tämän kanssa niin kuin olisi
ollut ulkoilmakävelyllä vanhan tuttavansa kanssa. Siinä
oli jotakin outoa, jotakin suorastaan pakottavalla tavalla
huomiota vaativaa!
Desteron lähti siltä seisomalta liikenteenhoitaja
Roldenin työhuoneelle. Rolden itse ei ollut paikalla,
mutta hän tiesi jo etukäteen Roldenin hyväksyvän hänen
yksityisen tutkimusmatkansa tämän työarkistoon. Hetken
etsimisen jälkeen hän löysi neljännestä arkistolokerosta
lennonjakopäiväkirjat. Hän kävi läpi kaikki viimeaikaiset
lennot, ja tunsi helpotusta havaitessaan, että mitään
merkillepantavaa ei ollut tapahtunut. Melit oli
uppoutunut työntekoon, varsinkin tutkimusretkien
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tekemiseen. Monissa merkinnöissä oli viittaus
työnjärjestäjän arkistoon.
Desteron päätti vilkaista samalla työarkistoakin, jotta
pysyisi ajan tasalla Melitin sivistymistä seuratessaan.
Monen muunkin assarilaisen sivistys oli hänen
sydämenasiansa, ja sen myötä usein juuri häneltä
kysyttiin ensimmäiseksi, mitä taipumuksia ja lahjoja
heidän yhteisönsä eri jäsenillä olisi kunkin ongelman
ratkaisemiseksi tarjota.
Pieni kierroksenkatkelma Assarin keskussäiliön
ympäri toi hänet työnjärjestäjän arkistolle. Työnjärjestäjä
oli
paikalla
ja
etsi
hänelle
viimeisimmät
työnjakoluettelot.
Ne
vahvistivat
sen,
minkä
lentopäiväkirjatkin: Melit kävi ahkerasti luontoa tutkimassa.
Kaikki oli siis hyvin, vai oliko? Jostakin syystä
Desteronin mieltä hiertävä epäilyntunne ei hälvennyt niin
kuin hän oli odottanut. Melitin sinnikäs käyskentely
maaanpinnalla tuntui kertovan hänelle jotakin, mutta hän
ei ymmärtänyt, mitä. Jokin ratkaisu asiaan olisi kuitenkin
saatava, sillä heillä ei kertakaikkisesti olisi varaa siihen,
että yhteiskuntarauhaa alettaisiin huojuttaa myös ilmasta
käsin.
Näytti siltä, että hän oli saanut hoitaakseen visaisen
ongelman, ja ne, joiden puoleen hän voisi asiassa kääntyä
olivat hyvin harvassa.
***
"Desteronilla on sinulle jotakin asiaa", kertoi ulkona
pukuaan puhdistavan Melitin vierelle pysähtynyt nainen.
"Minä tulen heti, kun saan tämän valmiiksi", lupasi
Melit. "Missä hän on?"
"Huoneessaan. Sen ovelta hän ainakin pyysi minua
kutsumaan sinut luokseen. Mutta tee vain työsi kaikessa
rauhassa loppuun, ei hänellä mitään kiirettä ollut."
"Selvä, kiitos sinulle", vastasi Melit ja jatkoi
käsivarrellaan olevaan kimaltavanruskean asunsa
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puhdistamista työn jäljistä. Pieni, putkilomainen
resonaattori oli ilmeisesti jo saanut vaatteesta irtoamaan
kaiken irrotettavissa olevan pölyn, ja muukin lika oli jo
kuivunut, hajonnut ja lentänyt hiljaisen tuulenvireen
mukana tiehensä. Lopputulokseen tyytyväisenä Melit vei
resonaattorin takaisin sisälle telineeseen ja kävi
jättämässä pukunsa huoneeseensa ennen kuin jatkoi
matkaansa Desteronin luokse.
"Sinä kutsuit minua", sanoi Melit ja istuutui
Desteronin edessä olevalle istuimelle, samalle puolelle
pöytää hänen kanssaan.
"Niin kutsuin", vastasi Desteron. "Minulla on ehdotus
sinun tulevaisuuttasi varten."
"Minkälainen?" kysyi Melit hiukan hämillään
äkillisestä uutisesta.
"Kertailin hetki sitten sinun henkilöhistoriaasi, ja mieleeni tuli, että lahjasi eivät nykyisellään pääse täysiin oikeuksiinsa. Minusta sinä olet kyvykäs ja monitaitoinen
ihminen, ja siksi ehdotankin, että kokeilisit välillä jotakin
hiukan
laaja-alaisempaa
tehtävää.
Kasvienmuokkauskokeet ovat epäilemättä haastava ja
myös hyvin tärkeä tehtäväalue, mutta sinä osaat
enemmänkin. Mitäpä, jos kokeilisit välillä ottaa
toimintasi piiriin kasvien lisäksi ihmiset?"
"Onko täällä sellaisia töitä?" ihmetteli Melit. "Minä
luulin, ettei täällä harjoiteta mitään ihmisiin suoraan
liittyvää tutkimustyötä."
"Ei täällä. Mutta entäpä, jos lähtisitkin Terlenille?
Siellä on parhaillaan käynnistymässä ohjelmia, jotka
sopivat sinulle erinomaisesti. Lisäksi Terlenillä asuu
paljon enemmän ihmisiä kuin täällä ja siksi työn
tarjontakin on siellä monipuolisempaa. Esimerkiksi
elinympäristön kohentaminen ja ihmisten vuorovaikutusmahdollisuuksien tutkiminen ovat aiheita, joissa riittää
aina tehtävää ja edistettävää. Sinä voisit olla mukana
tekemässä Terlenistä parempaa paikkaa elää, ja sinun
saavuttamistasi tuloksista hyötyisivät sitten kaikki
muutkin. Mitä sanot?"
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"Olisin mielelläni mukana sellaisissa tehtävissä",
myönsi Melit empien. "Assar on kuitenkin ollut tähän asti
minun kotini, ja vaikka se on pieni ja erikoistunut, sillä
on silti hyvä elää. Suuri osa ystävistäni ja tuttavistani
asuu täällä. Minun koko menneisyyteni on täällä."
"Nyt on hyvä hetki vilkaista myös tulevaisuuteen.
Ehkä et ole suunnitellut jääväsi tänne loppuiäksesi?
Vaikka Assar ehkä onkin ollut sinulle hyvä koti, se on
kuitenkin monin tavoin rajallinen ympäristö kehittää
itseään. Halusin vain osoittaa sinulle hyvän tilaisuuden
pätevöityä muutamilla niistä monista uusista aloista,
joilla sinulla on ilmiselvästi paljon lahjoja."
"Kiitoksia huolenpidostasi", sanoi Melit, vilpittömästi
kiitollisena mutta ei sittenkään niin innokkaana kuin olisi
itseltään odottanut. "Ehkä minun sitten on paikallaan kokeilla asumista muuallakin."
"Kukapa meistä ei pitäisi kodistaan. Toden sanoakseni
Terleniltä lähtökään ei aikoinaan ollut minulle kovin
helppoa, vaikka itselleni niin uskottelinkin. Jälkeenpäin
en ole kuitenkaan katunut sitä, että lähdin; Assarista tuli
nopeasti
minulle
kutsumus.
Olisiko
sitten
kotiseuturakkautta, että käytän yhä vanhaa asuinnimeäni,
vaikka minun olisi vähitellen jo aika vaihtaa se?"
"Voisinko sitten vielä tavata täällä asuvia, jos siirryn
Terlenille?"
"Tottahan toki! Lentokoneita kulkee molempiin suuntiin. Et sinäkään kai hetkessä terleniläiseksi muutu. Keitä
haluaisit tavata? Kai ainakin Rhavaltia, vai mitä?"
"Varsinkin Rhavaltia."
"Hän on täällä odottamassa sinua. Ja luulenpa, että
tulet saamaan hyviä ystäviä myös Terleniltä, ja vieläpä
helpommin ja enemmän kuin täältä, koska siellä asuu
laajempi ja monipuolisempi joukko ihmisiä."
"Minä tahtoisin vielä miettiä asiaa. Terlenille lähtö
olisi suuri muutos minun elämääni."
"Mieti toki! Ja jos tulet myönteiseen päätökseen, niin
kerro minulle, niin järjestän siirtymisesi ja suosittelen sinua mahdollisimman antoisiin työtehtäviin."
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"Kiitoksia jo etukäteen", vastasi Melit hyvillään oppiisänsä huolehtivaisuudesta. Tämä näytti miltei huojentuneelta
saatuaan
esitellyksi
tarjolla
olevan
mahdollisuuden. Kovin innostavalta Terlenille lähtö ei
tuntunut, mutta kuten sanottu, joskus hänenkin kai olisi
muutettava. Ja ehkä hän voisi sielläkin käyskennellä
metsän joukkoon salavihkaa soluttautuneissa pienissä
puutarhoissa ja katsella kamaralla-asujien elämää
reunakaiteen yli, tai kenties jopa kuunnella jälleen heidän
radiosanomiaan.
Melit jatkoi asian pohtimista vielä Desteronin luota
lähdettyäänkin. Hänellä ei ollut mitään erityistä
tulevaisuudensuunnitelmaa, jonka Terlenille lähtö olisi
saanut raukeamaan, mutta ajatus tuntui silti
mullistavuudessaan pakottavan häntä mietteisiin. Terlen
ei ollut ainoastaan toinen asuinympäristö, vaan myös
toisenlainen asuinympäristö, vilkkaampi, nopearytmisempi ja monitahoisempi. Jo pelkästään asettuminen sen
osaksi olisi oma haasteensa. Onnistuisiko hän sitten vielä
tekemään siitä, kuten Desteron oli sanonut, paremman
paikan elää?
Desteron oli sanonut haluavansa vain antaa hänen elämäänsä lisää uutta, ei ottaa siitä pois. Ja Terlenin
kokoisessa yhteisössä hän voisi ehkä myös jopa poiketa
hiukan joukosta ilman, että häntä karsastettaisiin. Ajatus
siirtymisestä oli tietyillä tavoilla houkuttelevakin.
Kesti seuraavaan päivään, ennen kuin hän onnistui tavoittamaan Rhavaltin. Tämä lähti yhdessä hänen
kanssaan Assarin keittiöön noutamaan ateriaansa kuten
monet muutkin työtauolle lähteneet työntekijät.
Ruoanlaittajat olivat asettaneet noutopöydälle valmiiksi
lukuisia annoksia vaahtomaisesta aineesta tehdyille
vadeille. Useimmat paikalletulijat tyytyivät ottamaan
pöydältä valmiin annoksen, mutta muutamat kokosivat
itse itselleen sopivammaksi tuntemaansa ateriaa
ruoanlaittajien takana.
Melit ja Rhavalt vetäytyivät takaisin pajalle, jossa he
saattoivat olla kahden harvoja satunnaisia paikalla pistäy-
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tyjiä lukuunottamatta. He olivat valinneet valmiin annoksen, papukakkuja ja sekalehtisalaattia sekä pikarillisen
vettä, ja asettivat vadit eteensä työpöydälle.
"Desteron ehdotti minulle lähtöä Terlenille", kertoi
Melit heidän istuuduttuaan. "Minä hiukan yllätyin, koska
hän ei ollut aiemmin ehdottanut moista. Itse asiassa
olemme keskustelleet varsin harvoin viime aikoina, mutta
nyt hän oli saanut tämän ajatuksen."
"Yllätys se on minullekin", myönsi Rhavalt. "Mitä
ajattelet siitä?"
"Ehkä minun todella kannattaisi lähteä, vaikka mieluiten kyllä asuisin yhä täällä."
"Kertoiko hän, miksi hän ehdotti sinulle sitä?"
"Terlenillä olisi kuulemma minulle sopivia, kehittäviä
tehtäviä."
Melit kuvaili keskusteluaan Desteronin kanssa
yksityiskohtaisesti Rhavaltille, joka kävi loppua kohti
yhä mietteliäämmäksi.
"Vai niin", hän sanoi puolittain itsekseen Melitin lopetettua.
"Sinäkään et näytä kovin innostuneelta", totesi Melit
puolittain huvittuneena Rhavaltia katsellen.
"Minä vain hiukan ihmettelen hänen tarjoustaan.
Tottahan tietysti on, että Assar ei välttämättä ole sinulle
paras paikka oppia uutta. Muualla on epäilemättä
enemmän sinulle sopivia ja kiinnostavia tehtäviä. Mutta
Terlen...? Ehkä hän terleniläisenä sitten suositteli sinulle
juuri Terleniä. Itse olisin ehdottanut ennemmin vaikkapa
Medilonia, jos tahdot olla tekemisissä ihmisten ja heidän
suhteidensa kanssa. Ja esimerkiksi Gastian olisi minusta
selvästi parempi paikka luonnontutkimukseen kuin
Terlen."
"Terlen ei siis ole hyvä valinta?"
"No, se on ainakin suuri paikka, jossa tapahtuu
kaikenlaista. Pitkästymään siellä ei kovin helposti pääse.
Terlen ei minusta ole kuitenkaan, anteeksi vain, paras
vaihtoehto syvälliseen asioihin perehtymiseen. Siinä
suhteessa
tällaiset
Assarin
kaltaiset,
hiljaisen
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mietiskelevät asumukset ovat yleensä parempia. Vaikka
eipä silti, yritteliäs ihminen onnistuu tehtävissään ympäristössä kuin ympäristössä. Ei Terleninkään tarvitse
olla menestymiselle mikään este, ja jos Desteron sanoo,
että siellä on kiintoisaa tutkimustoimintaa, niin kyllä
minä siltä osin uskon häntä."
"Minähän voin ehdottaa Desteronille jotakin toista
paikkaa Terlenin sijaan. Ja omasta puolestani, jos lähden,
voin kyllä lähteä yhtä hyvin Terlenillekin."
"Sinä tiedät parhaiten, mikä sinulle itsellesi sopii."
"Minä haluan tavata sinua ja muita tuttujani, tehdä viljelykokeiluja ja katsella reunakaiteen yli metsiä, peltoja
ja asutusta ilman, että kukaan oudoksuu minua sen takia."
Rhavalt kohotti sormeaan.
"Siinä seikka, jonka muuten niin hyvämuistinen
Desteron yllättäen unohti ottaa esiin puhuessaan kanssasi:
Terlenin on suunniteltu toimivan muutaman vuoden ajan
kiertävien yhteisöjen tukiasemana. Se merkitsee sitä, että
Terlen tulee pysymään tiukasti meren yläpuolella,
suurimman osan ajasta loitolla maasta."
"Meren yläpuolella?" Pettymys valtasi Melitin. Häntä
oltiin lähettämässä miltei toiselle puolelle planeettaa, samoamaan loputtoman vedenselän yllä, kaukana kaikesta,
minkä hän tunsi.
"Sitä ei ole vielä mainittu julkisesti, koska reitittäjän
päätöstä odotetaan yhä. Kuulin asiasta sattumoisin
kulkiessani erään oviaukon ohi, ja jos oikein huomasin,
Desteronkin oli paikalla. Ehkä näillä asioilla ei ole mitään
tekemistä keskenään, mutta ne sattuivat kieltämättä
hämmästyttävän samanaikaisesti."
Melit ei saattanut mitenkään uskoa, että juuri Desteron
voisi lähettää hänet Assarilta petollisesti, taka-ajatuksia
hautoen. Hänen oli kuitenkin yhtä vaikea uskoa, että kaukoviisas ja terävänäköinen Rhavalt voisi olla arvioissaan
väärässä. Hän tunsi olevansa pyörällä päästään ja hädin
tuskin kuuli Rhavaltin verkkaisiksi sanoiksi pukemiaan
pohdiskeluja hänen tulevaisuudestaan Terlenillä. Vielä
lähdettyään Rhavaltin luotakin hän oli edelleen
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hämmentynyt; hän ei kyennyt käsittämään, kuinka hän ei
olisi enää tervetullut Assarille, omaan kotiinsa. Desteron
oli jättänyt päätöksen asiasta hänelle, mutta halusiko
tämä oikeastaan antaa hänen päätöksilleen sijaa? Mitä
tapahtuisi, jos hän kieltäytyisi lähtemästä?
Loppupäivän hän vietti yksin, istuksien Assarin
kannella viileässä tuulenvireessä tai lukien huoneessaan
muualla
asuvien
työtoveriensa
kasvitieteellisiä
tutkimustuloksia, kantaen sisällään henkistä hiertymää,
joka kirvelsi herkeämättä hänen mieltään. Vasta iltayön
väsymys salli hänen ajatustensa hajaantua levähtämään
unien laitumille Assarin rauhallisten, vaivihkaisten
keinahdusten tuudittaessa häntä tähtikirkkaan taivaan
alla.
***
"Kyllä minä sinuna lähtisin, jos vain työni sen sallisivat", rohkaisi luonnontutkija, nuori, reipashenkinen
nainen Melitiä heidän kävellessään kaarevaa käytävää
eteenpäin. "Itse asiassa olen jopa hiukan kateellinen
sinulle."
"No, jos sinäkin sanot niin, niin uskonhan minä sen",
vastasi Melit hymynhäivä suupielessään.
"Voit keskustella asiasta vielä Tigamanin kanssa. Hän
on asunut Terlenillä yli vuoden."
"Luulenpa, että olen jo jututtanut täällä niin monia
kuin voi hyödyksi olla. Kiitoksia vain sinulle tästä
tuokiosta."
"Jos lähdet, mekin tapaamme kuitenkin vielä. Minä
käyn Terlenillä ainkain kahdesti vuodessa jo pelkkien
työasioiden takia. Tiesitkö, että siellä on yksi parhaista
kirjastoistammekin?"
"Sellaisen huhun olen kuullut."
Luonnontutkija siirtyi ylös johtavalle luiskalle.
"Minä lähden tästä ylös", hän sanoi. "Älä turhaan huolehdi muuttoasi. Hyvin se sujuu!"
Melit katseli luonnontutkijaa, joka nousi yläkertaan
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kepein, lennokkain askelin, hyvin toisenlaisin kuin
Melitin viimeaikainen syvien mietteiden painama astunta.
Sitten hän jatkoi omaa matkaansa piristäytyen hieman.
Hän oli saanut päivän aikana monta olalletaputtajaa, ja oli
oikeastaan yllättynyt siitä, kuinka läheisiltä hänen
pintapuolisimmatkin tuttavuutensa tuntuivat muuton
häämöttäessä. Se rohkaisi häntä, mutta samalla se myös
kiinnitti hänen huomionsa siihen, että ajatus muutosta
tuntui jollakin tavoin hyvin ulkoapäin syötetyltä, jonkun
toisen suunnitelmalta, johon hän yritti ponnistaen
samastua. Hänellä oli yhä mahdollisuus kieltäytyä
lähtemästä, mutta saadakseen lausutuksi kieltävän
päätöksen julki hän tarvitsisi sitä varten perustelun, joka
kyllin lujasti vakuuttaisi hänet itsensäkin.
Melit saapui seinälle kiinnitettyjen työsuunnitelmien
luokse. Tarjolla olevat tehtävät sekä niiden väliset riippuvuudet oli jäsennelty yksityiskohdittain ja asetettu ohikulkijoiden näkyville, jotta nämä voisivat valmistautua
edessä olevia tehtävänjakoja varten. Jotkin tehtävät oli
mahdollista varata yksitellen, kun taas toiset, etenkin
ryhmätyötä vaativat, jaettiin yhdellä kertaa ennalta
ilmoitetuissa tilaisuuksissa. Jotkin tehtävät olivat varsin
suosittuja, kuten kuljetus- ja suunnittelutyöt, kun taas
jotkin toiset, kuten ylläpitotehtävät, joutuivat toisinaan
odottamaan ottajaansa. Kaikki työt tulivat kuitenkin
tehdyiksi, viimeistään silloin, jos ne päätyivät hätälistalle,
jolloin tapaan kuului, että ne tehtiin pois ennen muita
tehtäviä.
Melitin silmiin osui tarjous osallistua uuden lääkepähkinälajikkeen kokeilemiseen, yhteenvedon laatijana tai
kenties jopa itse lääkkeen kokeilijana. Jälkimmäinen
tehtävä ei kokeellisuudestaan huolimatta vaatisi
koehenkilöiltä erityistä sankaruutta, sillä pähkinä oli
johdos jo aiemmin tunnetuista lääkekasveista, ja
uusienkin lääkkeiden vaikutus ihmisruumiiseen osattiin
ilmakansan keskuudessa arvioida jo ennalta siinä määrin
tarkasti, että kohtalokkaita yllätyksiä ei ollut
odotettavissa. Työ kestäisi kyllin kauan, jotta Melit ehtisi
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pohtia kaikessa rauhassa asemaansa yhteisönsä jäsenenä
sekä koota perusteita jäämisen tai lähtemisen puolesta. Se
antaisi hänelle myös lisää tervetullutta kokemusta
lääketieteen alueelta. Hän lähti pitempään pohtimatta
jalostusryhmäläisten huoneelle.
"Onko pähkinäkokeissa vielä vapaita töitä?" hän kysyi
arkistoaan selailevalta keski-ikäiseltä tutkijamieheltä.
"Onhan siellä", tuumaili tutkija. "Ja sinä haluaisit siis
mukaan?"
"Jos sopii."
Tutkija laski laatikon käsistään ja astui muutaman
edestakaisen askeleen lattian poikki.
"Muuten kyllä, mutta ajattelimme antaa tämän työn
erityisesti Matrianille ravintokasvipuolelta. Hänellä on
juuri parahultaiset ruumiintoiminnot kokeeseen."
"Miksi tehtävä on sitten luettelossa?"
"Asiaa ei varmaankaan ole vielä ilmoitettu eteenpäin",
mutisi tutkija hivenen verran vaivautuneen oloisesti.
"Entä kirjoitustyöt?"
"Niitäkin on kyllä jo kyselty. Mutta mitäpä, jos ottaisit
sen tehtävän, joka Matrianilta nyt vapautuu?"
"Mikä se sitten olisi."
"Kävisit eräällä viljelyksellä maistelemassa karvasaineiden pitoisuuden vaihtelua hedelmissä. Tarjolla olisi
kuulemma melko miellyttäviä makuelämyksiä."
"Mikäpä siinä", myöntyi Melit. Hän huomasi herkistyneensä törmäyksistä yhteiskuntansa kanssa siinä määrin,
että tämäkin yllätys oli saanut hänen sydämenlyöntinsä
kiihtymään, mutta ainakin se johti onnelliseen
päätökseen.
"Hyvä", vastasi tutkija. "Hetkinen vain, saat yksityiskohdat kirjallisessa muodossa."
Hän pöyhi hetken laatikkoaan ja ojensi sitten työn kuvauksen Melitille. Tämä kiitti ja palasi takaisin käytävään
kuvausta lukien.
Työ olisi kevyttä ja mukavaa ja sallisi ilmeisesti myös
käynnin maanpinnalla. Eräässä mielessä se olisi myös
tutkimusta, vaikka ei ehkä samalla tavoin hohdokasta
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kuin pähkinöihin perehtyminen. Työ tapahtuisi melko
tuttujen ihmisten seurassa ja tiiviissä, tottuneessa
ryhmässä. Huomattavimman eron edelliseen tehtävään
Melit löysi kuvauksen viimeisiltä riveiltä.
Jälkimmäinen tehtävä olisi ohi yhdessä päivässä.
***
"Eikö teidän mielessänne käväissyt edes, että
tällaisista asioista on tapana ilmoittaa hyvissä ajoin
etukäteen?" sanoi Rhavalt ääni värähtäen.
Asumuksenhoitaja vältteli Rhavaltin karua, hymytöntä
katsetta.
"Olisin ilmoittanut asiasta mielelläni aikaisemmin,
mutta tämä taisi tulla yllätyksenä meille kaikille", hän selitti.
"Myöskin reitittäjällemme? Vaikka päätös tehtiin heidän kokouksessaan? Outoa, ettei hän tullut itse
kertomaan niinkin suuresta ja tärkeästä asiasta kuin
kuuden ihmisen siirrosta."
"Hänellä
oli
kiire
eteenpäin",
vastasi
asumuksenhoitaja harpaten kiireen vilkkaa tukevammalle
henkiselle maaperälle. "Assar pitää kuulemma ryhmittää
pikimmiten uudelleen lähinaapureidensa kanssa."
"Ei hätää", sanoi Melit sovittelevasti Rhavaltille. "Minulla oli jo hiukan aikaa ajatella asiaa. Kyllä Terlenille
lähtö sopii minulle."
Rhavalt ojensi takaisin Melitille kirjallisen
määräyksen,
jossa
ilmoitettiin
poikkeuksellisen
asutustarpeen vaatimasta majoituksesta. Assarille tulisi
asumaan niin monta uutta tutkijaa, että kuuden edellisen
asukkaan
olisi
muutettava
pois
asuntojen
vapauttamiseksi. Tapahtumana asia ei ollut suuri uutinen,
sillä pakkomuutto oli vakiintunut käytäntö, ja Assarinkin
historiassa siihen oli päädytty muutaman kerran.
Muuttomääräystä ei kuitenkaan milloinkaan ollut annettu
yhtä äkillisesti ja yksityiskohtaisesti -- jopa muuttajien
nimet, joista tavallisesti neuvoteltiin paikallisesti, oli tällä
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kerralla valmiiksi kirjoitettu määräykseen.
"Ellei muita asiaan liittyviä kysymyksiä ole, sopiiko,
että menen jatkamaan töitäni?" kysyi asumuksenhoitaja.
"Mene", vastasi Rhavalt lyhyesti. "Meille asiat tulivat
jo aivan riittävän selviksi."
Asumuksenhoitaja livahti käytävään, ja ulko-ovelle
ulottuvalle pienelle eteisalueelle jäivät vain Rhavalt,
Melit ja lentäjä, joka kannatteli olallaan Melitin
muuttotavaranyyttiä.
Hänen
huomaavaisuudenosoituksensa Melitille oli lähinnä
muodollista laatua, sillä reilusta koostaan huolimatta
nyytti ei painanut paljon. Melit oli noudattanut tehokkaasti kansansa kirjoittamatonta ohjetta, jonka
mukaan paras määrä maallista omaisuutta on se, jonka
kukin kykenee omin voimin kantamaan mukanaan.
He lähtivät ulos, Assarin kannelle, jossa alus jo odotti
heitä sekä viittä muuta lähtijää, jotka maleksivat vielä
aluksen ulkopuolella. Alus yllätti sekä Melitin että
Rhavaltin, sillä se oli toinen ilmakansan kahdesta pysyvämuotoisesta pika-aluksesta. Niitä käytettiin tavallisesti
vain hätätilanteiden ja muiden äärimmäisen kiireellisten
tapausten yhteydessä. Ehkä nopea perillekuljetus oli määräyksen antajien tapa hyvittää hiukan äkillistä ja tylyä
lähtökäskyä. Tai sitten, kuten Melit itsekseen hymähtäen
arveli, joku oli luokitellut hänen siirtämisensä Terlenille
hätätapaukseksi.
"Muista, että tämä ei vielä ollut viimeinen
ottelumme", rohkaisi Rhavalt Melitiä. "Jos asia minusta
riippuu, tämän aivoituksen isät joutuvat harkitsemaan
päätöksiään vielä toisenkin kerran. Siihen asti toivotan
sinulle mahdollisimman antoisaa elämää Terlenillä, ja
pidän sinuun yhteyttä kykyjeni mukaan."
"Kiitoksia sinulle", vastasi Melit. "Olet tehnyt jo
paljon puolestani. Tulen kyllä toimeen sielläkin, ja
luulen, että löydän sieltä myös hyviä tehtäviä."
Melit seurasi viittä muuta lähtijää koneen sisälle.
Toiset näyttivät olevan huomattavasti innokkaammalla
mielellä, ja myös yllättyneitä heille tarjottavasta
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harvinaisesta matkaneuvosta, jonka moni tunsi vain
huhuista ja kertomuksista. Lentäjä tarkisti, että alus oli
lähtövalmis, asettautui ohjaamoon ja käynnisti moottorit.
Rhavalt vetäytyi loitommaksi, jotta pakosuihkujen
myrskynpuuska ei puhaltaisi häntä kannen reunan yli syvyyksiin.
Liitäviin aluksiin verrattuna oudon lyhytsiipiseltä vaikuttava alus syöksähti matkaan palava vetykaasu moottoreissaan pauhaten. Polttoainetta se käyttäisi vain alkunousussa; sen jälkeen se saisi voimaa ympäröivän ilman
sähkövarauksista, sitä enemmän ja laajemmalta alueelta,
mitä nopeammin se lentäisi. Vain aluksen kestävyys
rajoittaisi sen nopeutta, eikä sen tarvitsisi pysähdellä
ottamaan lisää polttoainetta pisimmilläkään matkoilla.
Päinvastoin kuin tavallisilla, hellävaraisesti liitävillä
lentoneuvoilla, sillä aluksella matkaajat olisivat perillä jo
ennen seuraavaa ateria-aikaansa.
Kaukaisuuden hämyyn lyhyessä tuokiossa kutistuneen
aluksen taakse syttyi pieni, kalpeansininen valotäplä, kun
sähköiset ajolaitteet käynnistyivät ja alus alkoi hinata perässään tunnusomaista, sähisevää salamapilveään.
Rhavalt käänsi katseensa pois loittonevasta aluksesta ja
lähti takaisin sisälle kasvoillaan synkän päättäväinen
ilme.
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8
"Haluaisitko olla mukana suunnittelemassa uutta
lentokonetta?"
Työnjohtaja onnistui yllättämään Khadin, vaikka tämä
luuli jo saaneensa kokeilla kaikkea mahdollista, mitä hänelle saattoi olla tarjolla.
"Lentokonetta? Sitä minä en ole vielä kokeillutkaan.
Kyllä, olen mielelläni mukana työssä, jos vain pystyn siihen."
"Koska sinulla on ilmeisiä taipumuksia ilmailuun,
ajattelin, että sinulla voisi olla jo valmiina hyvä pohja
oppia alalta lisää. Sinähän rakensit itse lentokoneesi, eikö
niin? Nyt voisit päästä mukaan työryhmään, joka
suunnittelee kevyttä, hankaliin kohteisiin laskeutuvaa
lentolaitetta."
"Eikö se vaadi enemmän kokemusta kuin minulla
on?"
"Kenties vaatii, mutta sinä osallistuisit tietenkin
työhön opiskelijana. Mitään muuta tapaahan näiden
asioiden oppimiseen ei minun tietääkseni ole."
"Sopii mainiosti", vastasi Khad alkaen innostua
asiasta heti. "Tulen mielelläni mukaan."
"Asiassa on tietenkin myös se puoli, että työ tapahtuu
Lentokaupungissa, joten et siis voi asua kotonasi
työjakson aikana. Me voimme järjestää sinulle
majoituksen, mutta muusta elämisestäsi joudut
huolehtimaan itse. Mutta sitä olet varmaankin jo ehtinyt
joskus kokeillakin?"
"Se ei ole mikään ongelma", sanoi Khad, jota Lentokaupungin nimi yllytti yhä innokkaampiin haaveisiin.
Hän
oli
käynyt
muutaman
kerran
tuossa
siirtolaisasutuksen
lentoreittien
kuuluisassa
keskipisteessä. Vaikka Lentokaupunki olikin eräänlainen
maailman napa, sen asukasluku oli varsin vaatimaton,
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eikä se nimestään huolimatta ollut edes varsinainen
kaupunki. Sen suuri, ihmisten määrään verrattuna vilkas
lentokenttä antoi sille kuitenkin ainutlaatuisen,
kaupunkimaisen eloisan tunnelman. Lisäksi se oli siirtolaisten maailman ainoa paikka, jossa rakennettiin
julkiseen käyttöön tarkoitettuja lentokoneita.
"No, sepä hyvä. Keskustele asiasta vielä kotiväkesi
kanssa, niin lähetän sanan eteenpäin. Luulen, että
tilaisuutesi koittaa tuota pikaa."
"Kiitoksia", sanoi Khad rakentaen jo täyttä vauhtia
uutta lentokonetta haaveidensa maailmassa. Työnjohtaja
lähti virnuillen omien töidensä pariin, arvaten, että
kestäisi tovin, ennen kuin Khad havahtuisi jatkamaan
kesken jäänyttä työtään leikkauspenkin ääressä.
Paitsi että Khadin saama työtarjous oli suuri lupaus
hänen tulevaisuudelleen, se myös lievitti hänen
pettymyksensä kirvelyä hänen yläilmoihin suuntautuneen
yhteydenottoyrityksensä
epäonnistuttua.
Hän
ei
ilmeisestikään ollut saanut aikaan kerrassaan mitään, ei
taivaalla eikä maankamaralla, joten oli paikallaan, että
hän edistäisi edes ilmailun jaloa aatetta, ellei muuta.
Kukaties siirtolaisten yhteinen, alitajuinen ahdistus
vähenisi, jos he pääsisivät laajemmin joukoin ja
useammin
katselemaan
maailmaa
avarammasta
näkökulmasta.
Vai tunsivatko siirtolaiset ahdistusta? Eihän Khad
ollut itsekään yrittänyt perin palavasti selvittää
ilmakansan arvoituksia, ennen kuin haaksirikkoutui
heidän keskuuteensa. Asia oli tietysti vaivannut hänen
mieltään koko hänen nuoruutensa, mutta vain hyvin
kuvitteellisella tasolla. Vielä muutama vuosi sitten hän ei
olisi rohjennut lähestyä ilmakansaa millään niin yltiöpäisellä tavalla kuin mihin oli nyt tullut ryhtyneeksi. Entäpä,
jos asia ei kiinnostanut ketään muuta? Entäpä, jos jonakin
päivänä
ilmakansan
jäseniä
todella
astuisi
maankamaralle, mutta siirtolaiset kääntäisivät heille
jääräpäisesti selkänsä?
Heidän yllään oli ilmamuuri, näkymätön, mutta luja.
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Mitä pitempään Khad sitä mielessään katseli, sitä enemmän hän tunsi velvollisuudekseen takoa päätään sitä vasten, kunnes se lopulta murtuisi. Oli kuitenkin
mahdollista, että muuri ei kohonnut esteenä ainoastaan
heidän edessään, vaan ulottui myös heidän sisimpäänsä,
heidän sydämiensä syvyyksiin. Sen mahdollisuuden
edessä Khad tunsi itsensä varsin neuvottomaksi, sillä
silloin pelkkä sinnikäs puskeminen tuskin riittäisi
tuottamaan hänen toivomiaan tuloksia. Jostakin oli
kuitenkin aloitettava.
Sinä iltapäivänä Khad ei palannut sopimuskyytinsä
mukana kotiinsa, sillä Kumpumaalla pidettäisiin puhe,
josta hän ei halunnut jäädä paitsi. Puhumassa olisi muuan
Tähystäjiksi itseään kutsuvan ryhmän jäsen. Ryhmä oli
syntynyt politiikan ja yhteiskunnan suunnittelun
opiskelijoiden keskuudessa eräänlaisena aivoriihiä
pitävänä harrastekerhona. Vaikka ryhmä oli luonteeltaan
epävirallinen, sitä kuunneltiin, sillä siihen kuului myös
oppineita ja kokeneita ihmisiä. Tänään yksi sen
edustajista pitäisi jälleen yleisölle esitelmän, tällä kerralla
aiheesta "ihmisen lajiutuminen". Otsake oli suorastaan
ponnahtanut Khadin silmiin kylän taululla olevasta
ilmoituksesta, jonka kaltaisista hän ei ollut odottanut
tavallisesti löytävänsä mitään mielenkiintoista. Hän
arvasi jo etukäteen, mitä puhuja tulisi sanomaan, varsinkin ilmakansasta, mutta halusi sitä suuremmalla syyllä
olla seuraamassa, kuinka julkista mielipidettä muodostettaisiin.
Hän joutui vaihtamaan kyytiä puolimatkassa ja odottelemaan sen tähden puoli hetkeä tiepuolessa, mutta hän oli
onnekseen varannut matkaan riittävästi aikaa. Tilaisuus
oli vasta alkamassa, kun hän saapui Kumpumaalle, joka
nimensä mukaisesti sijaitsi keskellä niukkametsäistä,
siellä täällä loivasti kumpuilevaksi yltyvää lakeutta.
Seutu oli hänelle outoa, mutta kyselemällä lähimmistä
taloista hän sai nopeasti selville, missä kylän
kokoushuone sijaitsi.
Kylän keskellä oli parinkymmenen talon muodostama
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rykelmä, jonka sisällä kylän maantiet tiivistyivät
pikkuruiseksi katuverkoksi. Khad oli saapunut kylän
keskuskadulle, joka oli lasittamaton, kuten kylään johtava
maantiekin, mutta kulkijoita oli kaiketi siinä määrin
vähän, että tieltä ei nousisi pölyä kiusaksi asti. Hän ohitti
yhteisasunnon ja pari työhallia, joiden ovet oli jätetty
käytön helpottamiseksi selälleen. Konekorjaamon
nurkalta hän kääntyi oikealle ja sai saman tien näkyviinsä
joukon muualta tulleiden paikalle pysäköimiä ajoneuvoja
sekä opastajiensa mainitseman ruskeasta puusta
rakennetun talon, jonka ovet olivat niinikään auki.
Khad
asettautui
vapaaseen
penkinpäähän
kuuntelemaan vasta alkanutta puhetta muutaman
kymmenen muun kuulijan kanssa. Puhuja oli nuori, mutta
varmaotteinen ja vakuuttavasti esiintyvä mies, kenties
joku ryhmän vanhemmista opiskelijoista. Tämä selosti
kuulijoille erilaisia rotu- ja lajikäsitteitä, joilla eläviä
olentoja oli tapana luokitella, ja siirtyi sitten kuvailemaan
ihmiskunnan historiaa Maan ajoista alkaen. Monille kuulijoista asiat olivat enemmän tai vähemmän tuttuja, ja
niinpä yleisö alkoikin höristellä korviaan tarkemmin
vasta, kun puhuja alkoi arvioida avaruusmatkailun ja sen
aiheuttaman erilläänolon vaikutuksia kulttuureihin ja
niiden suhteisiin.
"Symbolijärjestelmät, kuten esimerkiksi kieli, määräytyvät kulttuurin sisäisestä elämästä ja kokemuksesta", sanoi puhuja piirrellen sormellaan ilmaan kulttuuripiirien
rajoja. "Meillä kaikilla on yhteistä symboliainesta
menneisyytemme pohjalta, mutta mitä kauemmin
olemme omissa oloissamme, sitä enemmän meillä on
omia käsitteitämme ja sitä etäisemmäksi muuttuvat alun
perin yhteiset käsitteemme. Mitä luulette, mitä nuo tuolla
ylhäällä ajattelisivat, jos sanoisin heille 'maatalo'?"
"He ajattelisivat, että 'työn iloa', ja vilkuttaisivat
päälle", huusi muuan vääräleuka vastauksensa retoriseksi
tarkoitettuun kysymykseen ja sai palkakseen yleisön naurunhörähdyksen. Khad veti jo henkeä tuodakseen julki
oman epäilyksensä kuulemastaan, mutta puhuja jatkoi jo
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esitystään.
"Tai jospa lausuisin vielä paljon myyttisemmän käsitteen 'maaemo'?" jatkoi puhuja, kansansa kuuntelukulttuurille tyypillisiin keskeytyksiin tottuneena. "Ehkäpä he
osaisivat palauttaa mieleensä sanalle jonkin selityksen
historian kaukaisesta hämärästä, mutta sanan vivahteet ja
ulottuvuudet, sekä varsinkin sen merkityksen meille
maankamaralla ja maankamarasta eläville he ovat
luultavasti ehtineet kokonaan hukata."
Khad oli kuullut vastaavan ajatuksen aikaisemminkin,
mutta ei suostunut uskomaan sitä tälläkään kerralla.
Olihan ilmeistä, että ilmakansan siteet maahan olivat
vähintään yhtä lujat kuin heidän omansakin, vaikka he
joutuivatkin kasvattamaan ravintonsa ilmassa leijuvilla
viljelyksillä.
Puhuja eteni vähitellen luonnontieteen alueelle ja
sivusi myös solujen perimän ja ympäristön välistä
vuorovaikutusta. Hän kuvaili lajiutumista, joka alkoi
kulttuurien erkautumisesta ja jatkui ruumiintottumusten
erkautumisen läpi päätyen lopuksi lajien erkautumiseen.
Khad pani merkille, että yleisön leukailu oli alkanut
äkkiä vähetä.
"Samoin kuin me ihmiset varttuessamme jätämme
vanhempamme ja perustamme oman kodin, niin myös
ihmiskunnan ryhmät varttuessaan jättävät toisensa,
perustavat oman kodin, eivätkä enää palaa alkukotiinsa",
kuvaili puhuja avaruuden asutusta.
"Etkös sinä sitten käy enää ollenkaan äitimuoriasi tapaamassa?" naurahti ikämies huoneen sivustalta.
"Käyn toki", vastasi puhuja häkeltymättä. "Mutta
mahtuisinkohan minä enää perheineni asumaan hänen
kattonsa alle?"
"Eivätkö avaruuteen lähtijät elä samaa elämää samoin
ehdoin kuin Maahankin jääneet?" ehätti Khad kysymään,
ennen kuin menettäisi suunvuoronsa.
"Kas, uusi kasvo!" huomasi puhuja. "Kiitos
kysymästä. Lähtiessään avaruussiirtolaiset voivat samoin
elääkin, jos nyt joku haluaa pitää suljettua, keinotekoista
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alusta Maan kaltaisena ympäristönä. Mutta avaruus
muokkaa asukkaitaan, ja viimeistään perillä heitä odottaa
planeetta, joka on erilainen kuin Maa. Oletetaanpa siis,
että jotkut siirtolaisista ovat onnistuneet sukupolvien
vaihtuessa karaisemaan ruumiinsa sietämään ja jopa
hyödyntämään uskomattoman rikkipitoista, meille ehkä
jopa myrkyllistä ruokavaliota. Oletetaan myös, että joku
meistä ryhtyisi heidän asuinkumppanikseen. Kestäisikö
hän heidän hajuaan?"
Kuulijat nauroivat, mutta puhuja kohotti etusormeaan
merkiksi siitä, että hän ei puhunut pilaillakseen.
"Voisiko hän syödä heidän laittamaansa ruokaa sairastumatta? Voisivatko he elää samoissa luonnonoloissa ja
samojen pieneliöiden keskellä? Ja jos tämä meidän
edustajamme, olkoon hän vaikkapa mies, päättäisi naida
yhden heidän naisistaan, mitä tapahtuisi hänen
siittiöilleen, kun ne pääsisivät rikkiliemeen uimaan?"
"Missä meillä on tällaisia ihmisolentoja?" kysyi Khad
haastavasti.
"Ei minulla ole yhtään sellaista mukanani", vastasi puhuja käsiään anteeksipyytävästi levittäen. "Mutta laskelmamme antavat viitteitä siihen suuntaan, että jos Pienen
Prinsessan tähtijoukkoon lähtenyt siirtokunta onnistui
asutuksessaan, heistä on jo nyt voinut tulla jotakin sen
kaltaista."
"Lahjakkaasti laskettu", vastasi yhä epäilevä Khad.
"Kyseessä on melko hyvin hallittu riski", muistutti puhuja. "Ei kukaan lähde suunnattoman pitkälle
yksisuuntaiselle matkalle, ellei ole olemassa melko
vakuuttavaa arviota siitä, että matka myös onnistuu.
Kukaan avaruuteen lähteneistä, tarkoitan; historiamme
varhaisempiin vaiheisiin mahtuu epäilemättä paljon
uhkarohkeampia matkaanlähtöjä kuin nämä meidän tekemämme."
Yleisö oli nyt käynyt hiljaiseksi. Päät kääntyivät
katsomaan Khadia, jotkut odottavaisen näköisinä, toiset
yllättyneinä tai hämmentyneinä.
"Ei meidän varmaankaan tarvitse etsiä esimerkkejä
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Pienestä Prinsessasta asti, sillä tuossa yläpuolellamme
saattaa
hyvinkin
olla
parhaillaan
käynnissä
samantapainen
prosessi",
muistutti
puhuja.
"Ymmärrettävistä syistä emme käy hakemassa sieltä
näytteitä, mutta aika paljon voi päätellä jo täältä
alhaaltakin katselemalla. He muun muassa elävät selvästi
kylmemmällä ilmastovyöhykkeellä kuin me, koska he
elävät korkealla ilmassa. He saavat ankarampaa säteilyä
auringosta. Heidän ruokavalionsa määrää se, mitä he
onnistuvat siellä ylhäällä kasvattamaan. Nämä ja monet
muut seikat, joita varmasti löytäisimme kymmenittäin jo
tältä istumalta, muovaavat heistä eri olentoja, jotka
lopulta ajautuvat omaan, erilliseen luonnontieteelliseen
maailmaansa, elleivät ole siellä jo.
"Tämä
lajiutuminen
on
osa
normaalia
kehityskulkuamme, eikä sitä sen vuoksi tarvitse
säikähtää. Meidän esi-isämme synnyttivät heidät ja me
itse tulemme synnyttämään uusia lajeja. Olivatpa syyt
meidän alhaallaoloomme ja heidän ylhäälläoloonsa alun
pitäen mitkä tahansa, nyt asialle on jo olemassa
luonnontieteellinen peruste ja selitys. Me olemme täällä,
he siellä, ja niin on hyvä. Molemmat ovat löytäneet
sijansa ja maailmamme on jaettu tulevien lajiemme
kesken."
"Mikä lajiutumisesta tekee niin hyvän?" kivahti Khad
itsekin kiivauttaan yllättyen. "Yhtenäisyys on ollut meille
aarteista kallein, ja nyt olisikin sitten luonnollista kääntää
selkä ihmisille, jotka elävät eri paikassa ja syövät eri ruokia! Olisihan se outoa, jos veljeskansa, kuten heitä itse aikaisemmin
luonnehdit,
hylättäisiin
omaan
yksinäisyyteensä heti ensimmäisen vastaantulevan syyn
varjolla. Niin ei lopulta menetelty edes Maassa."
"Ehkä sinä puhut roturajoista ja minä lajirajoista. Me
voimme käydä samaan pöytään kaakkoisrannikolta tulevien tummanruskeiden kansalaiskumppaniemme kanssa.
Jos olemme kärsivällisiä, voimme myös puhua heidän
kanssaan. Me voimme liittyä heidän kanssaan yhteisiksi
suvuiksi. Mutta jos edessämme on toisen lajin ihminen
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avaruuden ulapoiden takaa, nämä asiat sujuvat
välimatkasta riippuen vain eriasteisin ponnistuksin tai
sitten eivät lainkaan."
"Onko sopimatonta ponnistaa?"
"Ihmiset eivät ole yksin. Saadessasi luoksesi yhden
heistä saat samalla koko hänen sukunsa ja muun
taustansa, jonka kanssa sinun on pystyttävä elämään, etkä
sinäkään voi neuvotella koko sen joukon kanssa yhtaikaa
siitä, mikä kummallekin osapuolelle sopii ja mikä ei.
Tämän tietäminen kuuluu kaiketi historiallisen
sivistyksemme perusteisiin."
"Niin se on, usko vain!" kehotti muuan Khadin lähellä
istuva mies tätä. "Ilmaihmiset eläkööt omassa rauhassaan
ja me omassamme. Taisteluiden aika saa nyt olla lopullisesti takana päin."
"Annetaan pojan kertoa mielipiteensä", ehdotti joku
sivustalta. "Eihän meidän ole silti pakko olla samaa
mieltä hänen kanssaan."
"Minä en puhu taistelusta, vaan luonnollisesta tavasta
elää", sanoi Khad. "Metsän eläimet, todella oma lajinsa,
saavat käydä pihoillamme, eikä meillä ole taistelua
niidenkään kanssa."
"Ainakaan sen jälkeen, kun olemme saaneet ne vartaisiimme paistumaan", naurahti mies naapuripenkiltä.
"Syö sinä sitten turkislehmien kanssa samasta kaukalosta ja käy keskustelua niiden kanssa, jos tahdot", tokaisi
puolestaan takaoikealla istuva tuimakatseinen nainen.
"Olisihan sekin tietysti yksi tapa tutustua niiden elämään", vastasi Khad. "Ihmisinä emme kuitenkaan ole innokkaita niin tekemään, vaan jätämme ne eläinsuojan
yksinäisyyteen. Ja siitäkin huolimatta me pitkän
yhteiselomme ansiosta tiedämme niistä, eläimistä, monin
verroin enemmän kuin inhimillisestä ilmakansasta, 'noista
tuolla ylhäällä', kuten sanonta kuuluu. Meillä olisi
edellytyksiä tietää heistä paljon nykyistä enemmän ja sen
myötä pelätä heitä paljon nykyistä vähemmän."
"Jos sinulla on heistä käänteentekevää tietoa, tule kaikin mokomin tänne eteen esittämään sitä", kehotti
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puhuja, joka oli malttavaisesti seurannut Khadin
ympärille syntynyttä sananvaihtoa. "Tietojen vaihtohan
juuri on täällä olomme syykin."
Khad epäröi hetken, mutta päätti sitten tarttua tilaisuuteen yleisön kylmän arvioivista katseista huolimatta. Hän
marssi huoneen etuosaan.
"Kiitoksia tilaisuudesta", hän sanoi kohentaen puheäänensä kuuluvammaksi. "Minulla on vain muutama lyhyt
väittämä, joita toivon teidän miettivän, koska
ilmeisyydestään huolimatta niitä ei tunnuta koskaan
otettavan esiin.
"Ensiksikin meille on kautta aikojen opetettu, että
ilmakansaa ei saa lähestyä, koska välillämme vallitsee
jatkuva, kaiketi elintilan varaamiseen liittyvä jännite;
ellemme varoisi toisiamme ja pitäisi toistemme alueita
koskemattomina, alkaisimme vaatia, tai varsinkin he
alkaisivat vaatia sitä laajassa mitassa itselleen. Minua on
usein kehotettu kertaamaan historiaa, jotta oivaltaisin
asioiden oikean laidan. Kiitos toivottamasta, minä olen
nyt kerrannut historiaa, ja minusta näyttää ilmeiseltä, että
ne 'todistuskappaleet', joita arkistoistamme löytyy,
perustuvat samoille olettamuksille kuin nykyisetkin
pelkomme. Meidän suhteitamme ei ole milloinkaan pantu
koetukselle, koska me, kenties sotien keskeltä avaruuteen
lähteneinä, pidimme selvänä, että meitä uhataan myös
täällä."
"Kyllä murhapoltot ovat minusta ihan oikeaa
uhkaamista", huusi mies yleisön keskeltä parin
kannustushuudon saattelemana. Nyt ei yleisön
käyttäytymisessä ollut enää jälkeäkään aiemmasta
rentoudesta.
"Tulipalo taitaa olla tapahtumalle tarkempi nimitys
kuin murhapoltto", huomautti Khad.
"Yritätkö väittää, että me poltamme kotejamme itse?"
huudahti mies kiihtyneenä.
"Yritän väittää, että palojen syitä tai edes lukumäärää
ei ole selvitetty. Se, että paikalle saapuu joukko
ilmakansalaisia, ei vielä tee heistä murhapolttajia."
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"Se oli taistelujoukko, ja sen 'paikalletulo' oli hyökkäys!"
"Enpä tuosta tiedä. Ja tietänettekö tekään? Mahtaako
historiakaan sitä lopulta kertoa?"
"Seuraavalla lukurupeamallasi voit tutustua myös
Maan Keinosaareen", opasti Khadia muuan tietäväisen
näköinen nuorukainen eturivistä.
"Siitä pääsemme toiseen kohtaan: Vaikka jännitystä
olisikin alkuvaiheessa esiintynyt, kaikki sen kokeneet
ihmiset ovat olleet manan mailla jo sukupolvien ajan.
Mitä tekemistä meillä ylipäätään on silloisten ihmisten ja
heidän pelkojensa kanssa?"
"Tilanteemme ei ole muuttunut miksikään sitten alkuvaiheiden", vastasi sama nuorukainen. "Pikemminkin se
on kiristynyt entisestään nyt, kun me molemmat olemme
lisääntyneet ja jaettavaa on entistä vähemmän."
"Näillä väkiluvuilla ei kertakaikkiaan voi olla
kysymys elintilan puutteesta!" puuskahti Khad.
"Taisteluissa
onkin
kysymys
vallasta
ja
vaikutusvallasta. Maassakin taisteltiin jo kauan, ennen
kuin tila alkoi käydä vähiin."
"Ja tässä meillä on sitten toinen Maa!" huokaisi Khad.
"Aseita ei käytetä, mutta ajatukset ovat samat."
"Mikä sinä olet arvostelemaan meidän haluamme elää
rauhassa?" huusi aiemmin Khadin lähellä istunut mies.
"Meille on eroa sillä, käymmekö kuviteltuja vai todellisia
taisteluja. Meitä ei kiinnosta uhittelu, ja monilla meistä
on perhekin varjeltavanaan."
"Kolmas kohta:", jatkoi Khad. "Jos me kerran
joudumme elämään jatkuvan uhan, todellisen tai
kuvitellun, alaisina, eikö olisi jo korkea aika ryhtyä
purkamaan sitä uhkaa?"
"Miten muka?" huusi kaksi kuulijaa kuin yhdestä
suusta.
"Miten olisi yhteydenottoyritys jollakin helposti ymmärrettävällä tavalla?"
"Eikö sinun vähäiseen järkeesi mahdu, että me emme
halua seikkailla henkemme kaupalla!?" huusi mies
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yleisön joukosta kasvot kiihtymyksestä punehtuneina.
"Rauhaa ei rikota, et sinä, eikä kukaan muukaan!"
vaati toinen.
"Kamppailimmeko me itsellemme suurin uhrauksin
jalansijan valovuosien päässä Maasta vain pelataksemme
sillä hullun peliä?" tivasi kolmas.
"Me kamppailimme sen itsellemme muun muassa
ihmisarvoisen elämän puolesta", vastasi Khad vähitellen
kuoroksi yltyvien huutojen yli. "Elämämme ei ole vielä
ihmisarvoista ja työmme on kesken niin kauan kuin
joudumme katselemaan taivaalle luimistellen kuin
riistaeläimet."
"Leikittele omalla hengelläsi, älä muiden!" huudettiin
läheltä eturiviä.
"Häkkiin tuommoiset!" vaadittiin taempaa.
Eturivissä, Khadista katsoen oikealla istui joukko keski-ikäisiä miehiä, jotka eivät osallistuneen huutoihin,
vaan vaihtoivat lyhyitä lausahduksia keskenään.
Vilkaisut, joita he Khadin suuntaan heittivät, eivät
kuitenkaan olleet sen ystävällisempiä kuin heidän
ympärillään istuvien palava tuijotus.
"Tiehesi täältä roskaa puhumasta!" huudettiin yleisön
joukosta. Muiden kasvoilta saattoi lukea, että he yhtyivät
huutajan ajatukseen täydestä sydämestä.
"Onko tämä oikea tapa suhtautua naapureinamme eläviin ihmisiin?" kysyi Khad alkuperäiseltä puhujalta, joka
oli seissyt sivummalla katsellen Khadia rauhallisen
arvioivasti, kuin odottaen, että tämä saisi vedetyksi
päälleen hulluutensa ansaitseman kohtalon. "Mitä mieltä
sinä olet?"
"Minä olen sitä mieltä, että sinun kannattaa lähteä nyt,
kun vielä itse pääset", vastasi puhuja viileän hillitysti.
"Kiihtyneen väkijoukon toiminta on usein varsin
arvaamatonta."
"Minä lähden", vastasi Khad puolittain puhujalle, puolittain yleisölle. "Mutta muistakaa, mitä sanoin. Meidän
tapamme elää on paitsi luontomme vastainen, myös
ennen pitkää kestämätön."
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Suuttuneet huudot jatkuivat Khadin marssiessa ulos
yleisön keskitse kulkevaa käytävää pitkin. Kiihtyneimmät
sysivät häntä hänen kulkiessaan ohi. Puhuja hänen takanaan otti jälleen hänen vapauttamansa paikan yleisön
edessä, mutta hän ei jäänyt enää paikalle kuulemaan, mitä
tämä kuulijoilleen sanoisi.
Khadille oli helpotus päästä takaisin rauhalliseen loppuiltapäivän auringonpaisteeseen, tiepuoleen odottamaan
kyytiä ihmisiltä, jotka olivat vielä tietämättömiä siitä,
mitä hän oli lausunut kokoussalissa julki.
***
Jälleen yksi työpäivä oli takana päin. Khad astahti kotinsa ovesta sisään jo kevyemmin mielin kuin
Kumpumaalla käyntiään seuranneena päivänä, ajatukset
puolittain Lentokaupungin elämässä.
"Tervehdys
kaikille",
hän
sanoi
tullessaan
tupahuoneeseen ja jatkoi saman tien kohti omaa
huonettaan.
Huonetta
täyttävä
sakea,
miltei
käskinkosketeltava hiljaisuus kuitenkin pysähdytti hänet
kuin kaulukseen tarttunut käsi.
Khadin vanhemmat istuivat pöydän ääressä, hänen äitinsä ahdistuneen ja vaivautuneen näköisenä, hänen
isänsä jähmeän synkkänä, pöydällä edessään olevaa
eteniittiarkkia tuijottaen. Hitaasti hän kohotti katseensa
kohti Khadia.
"Mitä sinä olet mennyt tekemään?" vyörähti hänen kysymyksensä Khadin päälle kuin kivenjärkäle.
"Miten niin?" kysyi Khad hämillään ja astui
lähemmäksi pöytää. Hänen isänsä kouraisi arkin käteensä
ja läimäytti sen Khadin eteen.
"Tämä oli ilmoitusten joukossa, ja siinä puhutaan sinusta", hän sanoi. Khad poimi arkin käteensä.
Jo ensimmäinen silmäys kertoi Khadille myös hänen
vanhempiensa tuskien syyn. Arkilla ei ollut mitään sen
vaatimattomampaa kuin kansanneuvoston päätös. Päätöksessä esitettiin tavalliseen tapaan neuvoston kokoonpano
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ja päätösvallan perustelut, ja niiden jälkeen itse päätös:
"Khadia, Deimin ja Nianin poikaa kielletään kansamme
turvallisuuden nimissä lähestymästä ilmayhdyskuntia
sekä niiden välillä liikennöiviä lentolaitteita miltään
suunnalta tuhatta mittaa lähemmäksi. Kiellon rikkominen
johtaa Khadin määrittelemättömän pituiseen, valvottuun
lentokieltoon
sekä
hänen
lentolaitteidensa
takavarikoimiseen julkiseen käyttöön."
"Kumpumaalaiset taisivat hermostua, kun esitin heille
muutamia ajatuksiani", totesi Khad arvaten, mitä
kuulijoiden eturivissä käyty supina oli merkinnyt.
Supisijat olivat ilmeisesti olleet yhteiskunnallisesti
valveutunutta väkeä, kenties jo vanhastaan tottuneita
julkisten asioiden hoitamiseen, ja siksi neuvoston
kokoaminenkin oli sujunut heiltä esimerkillisen
liukkaasti.
"Ajatuksia!?" jyrähti Khadin isä. "Oletko sinä viime
aikoina ylipäänsä ajatellut lainkaan? Tällaisia päätöksiä
kirjoitetaan ainoastaan rikollisten ja syyntakeettomien
holhoukseenottamiseksi. Sellaisilla nimikkeilläkö sinä
haluat itsesi tunnettavan!?"
"Minusta pyrkimys tervehdyttää yhteiskunnan
ilmapiiriä ei ole rikollista", vastasi Khad. Hän tunsi
olonsa hyvin epävarmaksi isänsä kiivastuksen edessä,
sillä hän ei ollut ollut riidoissa tämän kanssa sitten
varhaisimman nuoruutensa päivien. Hänen oma
näkemyksensä alkoi kuitenkin lujittua hänen sisällään
niin, että hän uskalsi pitää siitä kiinni vielä
vanhempiensakin järkytyksen edessä.
"Etkö sinä onneton tajua, että sinä olet yhteiskunnan
jäsen!?" ärjähti hänen isänsä saaden puolisonsakin
hätkähtämään. "Kuinka sinä voit olla niin itsekäs, että
olet kiskomassa koko kansaasi tuhoon vain
tyydyttääksesi omia mielihalujasi!?"
"Merkitseekö muutaman ihmisolennon välinen
kohtaaminen sinusta tuhoa?"
"Menneisyydessämme se on merkinnyt sitä jo niin
monta kertaa, että seuraavaa kertaa ei enää tule!" vastasi
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isä, rauhallisemmalla äänellä, mutta ei rahtuakaan asettuneemmalla kiihtymyksellä. "Minun puolestani sinun
lentokieltosi saa astua voimaan nyt heti. Vaja on minun ja
sen ovet avautuvat vain minun luvallani."
"Ennen
kuin
ryhdyt
kaatamaan
minun
elämäntehtäväni peruskiveä, haluaisin sanoa, että tuleva
elantoni
ja
pätevyyteni
riippuvat
molemmat
kokemuksestani ja tiedoistani ilmailun alalla. Sinä olet
nyt mitätöimässä myös omaa työtäsi minun
kasvattajanani."
"Kai hän voisi yhä lentää, jos lupaa pysytellä loitolla
ilmayhdyskunnista", sovitteli Khadin äiti. "Onhan hänen
sentään saatava rakentaa elämä itselleen."
"Minä voin kyllä luvata, etten lennä ilmayhdyskuntien
läheltä", sanoi Khad. "Tulevissa tehtävissäni tuskin
ehtisinkään."
Hänen isänsä suostui vastahakoisesti punnitsemaan
vaihtoehtoja mielessään.
"Hyvä on", hän sanoi. "Suostun tällä kertaa. Mutta
muista, että vaikka sinua ei meidän turvallisuutemme
kiinnostaisikaan, meitä se kiinnostaa, sekä sinun että
omamme. Ja ensi kerralla en epäröi tehdä niin kuin
tilanne vaatii, vaikka sinun olisi sitten elätettävä itsesi
luolien kaivajana."
"Selvä on", vastasi Khad. Huoahtaen hän otti kantaakseen lyijynraskaalta tuntuvan kohtalonsa. Hän ymmärsi,
että kun tie päättyi pystyseinään, hänenkin oli tullut aika
kääntyä.
Hänen olisi opittava olemaan näkemättä yläpuolellaan
leijuvia yhdyskuntia, sillä ei ollut olemassa muuta tapaa,
jolla niiden alapuolisessa yhteiskunnassa saattoi elää. Silmien sulkeminen ilmeiseltä aiheutti hänelle kuvotusta,
mutta ehkäpä hän pääsisi ennen pitkää yli siitäkin.
Päästyään huoneeseensa hän lysähti vuoteelleen poissaolevan ylimalkaisesti ja hamusi käteensä lentokoneiden
rakenteita kuvailevan teoksen. Ilmakansaa hän ei voisi tavata, mutta ehkä puutetta voisi pieneltä osin korvata se,
että hän kukaties saisi joitakin omista maanmiehistään
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nostatetuksi suuremmassa määrin ilmailijoiksi, ilmojen
kansaksi. Ehkä ilma itse kertoisi heille jotakin, miltä he
muuten sulkivat korvansa.
Jotakin asialle olisi joka tapauksessa tehtävä.
Kadonnut maailman puolikas oli jättänyt jälkeensä liian
suuren aukon, jotta sitä voisi jättää sellaisenaan
ammottamaankaan.
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9
Aamuaurinko pilkisti varovaisesti ikkunasta Melitin
huoneeseen, kuin kysyen, oliko tämä jo valmis
heräämään uuteen päivään. Melit heräsi vähän kerrallaan,
kiirettä pitämättä lämpimän kuituvaahtohuopansa alla.
Hän oli saapunut Terlenille eilen, ja tämän päivän hän
voisi käyttää kaikessa rauhassa uuteen ympäristöönsä
tutustumiseen, ennen kuin häntä odotettaisiin edes töiden
ja toimintojen ohjauksesta vastaavien puheille.
Jo ennen kuin hän oli edes varsinaisesti herännyt, hänen makuusijansa aavistuksenomaisten liikahdusten
rytmit olivat muistuttaneet häntä siitä, että hän ei ollut
enää kotonaan, Assarilla. Täällä rungon rakenteet olivat
suurempia ja siten sen liikkeet ilmassa olivat hitaampia ja
laajempia. Tuulen huminakin oli muuttunut etäisemmäksi
ja avarammaksi, ja hetkittäin siihen sekoittui tuskin
aistittavaa,
matalaa
jymyä
tuulenpuuskien
vavahdutellessa Terlenin suuria, ympäröivään ilmaan ulkonevia runkoruoteita.
He olivat meren yllä. Aurinko oli noussut taivaanrannalla yhä näkyvän rannikon takaa ja säteili pehmeän kellertävää valoa merenpinnan lähettyvillä leijuvan ohuen
autereen läpi. Melit saattoi katsella näkymää asunnostaan
Terlenin uumenistakin, sillä Terlenin ulkoinen
kannatinseinä
hänen
ikkunansa
alta
kulkevan
kulkuväylän toisella puolella oli läpinäkyvä.
Melitin
asuinhuoneen
ulkopuolella,
Terlenin
sisätilassa, oli vielä melko hiljaista. Laskeutuessaan
huoneiden ulkoseinustalla olevia portaita toisesta
kerroksesta Terlenin kansitasolle kohti yhteisiä pesutiloja
häntä vastaan tuli vain yksi aamutoimiensa suorittaja,
varhaisessa keski-iässä oleva nainen, joka tervehti häntä
vilkaisulla ja ystävällisellä hymynhäivällä. Melit huomasi
tämän käsivarrella lepäävän aamutakin, merkin siitä, että
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Terlenillä hänenkin olisi helppoa omaksua aiempaa
ylellisempiä elämäntapoja. Hän itse oli vetänyt ylleen
assarilaiseen askeettiseen tapaan pelkän kansipukunsa
aamutakin virkaa toimittamaan.
Vettä peseytymiseen ja muihin tarkoituksiin oli
Terlenillä käytettävissä varsin runsaasti, sillä Assarilta
tuttujen höyryntiivistimien lisäksi terleniläisillä oli
tehokkaat välineet valmistaa käyttövettä myös
merivedestä. Melit käyttikin vesijohtojen antimia reilusti,
kuin runsautta tunnustellen ja samalla ihmetellen, millä
tavoin onnistuisi enää totuttautumaan uudelleen niukempiin oloihin.
Aamupesun jälkeen täysin heränneenä Melit lähti
kävelemään
Terlenin
sisätilaan
sommitellun
pienoiskaupungin rakennusten joukkoon. Assarin karun
asiallisen arkkitehtuurin keskellä vietetyn ajan jälkeen
hänen näkemänsä yllätti hänet miellyttävällä tavalla. Hän
oli
kuvitellut
mielessään
niukkailmeisten,
laatikkomaisten rakennusten ryppäitä, mutta näkikin
ympärillään värikkäitä, monimuotoisia majoja ja saleja,
avoimia ja suljettuja tiloja, parvia ja pieniä sillakkeita,
joita läpinäkyvällä kantovaahdolla vuoratun kaasusäiliön
läpi heidän ylleen avautuva aamutaivas pehmeästi valaisi.
Loitompaa kantautui vaimeaa puhallinsoittimen, kenties
terähuilun soittoa. Ilmassa leijui vivahteikkaita tuoksuja,
jotka palauttivat hänen mieleensä yhden hänen
kävelyretkensä tarkoituksista: aamiaisen. Terlenillä oli
mahdollista
valita
ruokalajin
lisäksi
myös
ateriointipaikka useammasta vaihtoehdosta.
Läheltä Terlenin keskellä olevaa pientä aukiota Melit
löysi huoneen, johon tusinan verran ihmisiä mahtui
kerrallaan syömään. Nyt tosin paikalla oli ruoanlaittajan
lisäksi vain yksi aterioija ennen häntä. Tämä tervehti
häntä ateriansa äärestä, ja hän istuutuikin tämän seuraan
heti
saatuaan
ruoanlaittajalta
annoksensa:
juurikasjauheesta leivotun, monin aineksin täytetyn piiraan ja pienen kulhollisen kuumaa, sakeaa, täyteläisesti
maustettua ruokoydinkeittoa.
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"Tulihan tänne muitakin", jatkoi aterioija, hyväntuulisen näköinen keski-ikäinen nainen tervehdystään
Melitille. "Harvemmin minä olen täällä tullut yksin
syöneeksikään."
"Minä osuin tänne sattumalta", vastasi Melit ja
maistoi varoen keittoa mineraalimuovisesta, kasvisaihein
koristellusta astiasta. "Olen vasta muuttanut tänne."
"Minusta tuntuikin, että en ollut nähnyt sinua
aikaisemmin. Tervetuloa! Kotiudut varmasti nopeasti,
ainakin minusta tämä oli mukava paikka asettua
asumaan. Minun nimeni on Mesaldin en Keminot, tai
lyhyemmin Saldi, ja minä olen ollut täällä jo useampia
vuosia suunnittelemassa ja tekemässä tekstiilejä ja
pinnoitteita."
"Minä olen Melit en Assar. Minun viimeaikaiset työni
ovat olleet useimmiten kasvienviljelyn alalta."
"Minä olen käynyt Assarilla kerran", muisti Saldi.
"Tosin vain kannella, vaihtamassa lentokonetta. Se oli
mukavan ja puhdaslinjaisen näköinen paikka. Mikä sinut
toi sieltä tänne?"
"Pakkomuutto", vastasi Melit. Vaikka hän oli
päättänyt olla masentumatta, hänen hiljenevä äänensä
kavalsi häntä vielä painavat kokemukset.
"Ja sinut, nuoren tytön he sitten päättivät toimittaa toisiin maisemiin? Häpeäisivät edes!"
Saldin puuskahdus hymyilytti Melitiä.
"Ei hätää", hän rauhoitteli. "Minä olen kyllä jo aivan
muutonkestävässä iässä."
"No, maailmalla minäkin kyllä jo olin sinun
ikäisenäsi. Mutta on sinun häätämisesi silti törkeästi
tehty."
"Hyvinhän tässä siltä osin kävi, että olisin helposti
voinut päätyä paljon karumpaankin paikkaan. Ohjaajani
Desteron asui ennen täällä ja päätteli, että tämä olisi minulle sopiva ympäristö. Ja viihtyisäähän täällä onkin."
"Sepä hyvä."
"Tunnetko ketään Terlenin sisäisistä kehittäjistä?
Minun pitäisi alkaa harjaannuttaa itseäni heidän alansa
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töihin."
"Kulttuurintuntijamme Beskalmet syö usein täällä.
Minä voin näyttää teidät toisillenne."
"Kiitoksia siitä."
"Itse en tunne häntä kovin hyvin. Voitkin sitten kertoa
minullekin, millainen tuttavuus hän on."
Työhaalareihin pukeutunut pari, mies ja nainen, ilmestyivät huoneeseen ja tervehtivät ensin pöydän takana hedelmistä mehua pusertavaa ruoanlaittajaa ja sitten
ohimennen myös Saldia ja Melitiä. Saatuaan annoksensa
he menivät istumaan toiseen pöytään ja alkoivat puhella
matalalla äänellä, kenties edessä olevista töistään.
"Huolto- ja korjausryhmästä, kuten kai jo arvasitkin",
kertoi Saldi Melitille. "Tämän kokoisessa paikassa riittää
aina tehtävää. Minunkin palveluksiani tarvitaan aika ajoin
rakenteiden korjaustöissä."
"Mitä muuta teet?"
"Vaikka mitä. Vaatteita, kalusteita, suojuksia, turvaverkkoja, suojalakkauksia, vaahdonvahvisteita. Joka
päivä tuo uudenlaisia töitä tullessaan."
Saldi kuvaili hänelle töitään ja Melit kuunteli innokkaasti, sillä niiden kautta hän sai selville monia asioita
Terlenin elämänmenosta. Saldi kyseli myös hänen
elämästään, ja hän kertoi, mutta päätti kuitenkin pitää
kamaralla-asujiin liittyvät vaiheensa toistaiseksi omana
tietonaan. Niinkin hän tunsi itsensä vapautuneemmaksi
kuin hyvään aikaan, ja syventyi keskusteluun niin, että
miltei unohti syödä ateriansa ennen sen jäähtymistä.
Saldi söi oman annoksensa loppuun ja toivotti Melitin
tervetulleeksi käymään työhuoneelleen, kun tämä ehtisi.
He lähtivät yhdessä ateriointipaikastaan ja hyvästelivät
toisensa sen edessä. Saldi lähti suuntaan, josta Melit oli
tullut, ja Melit katseli ympärilleen, kylläisenä ja
tyytyväisenä sekä ateriasta että käymästään keskustelusta,
tutkaillen, minne mennä seuraavaksi.
Aamun kuluessa ihmisiä oli alkanut ilmaantua
Terlenin kujille ja käytäville ja heidän ylleen
läpinäkyvänä holvina kaartuva kaasusäiliön kovera pohja
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alkoi kuiskia liikehtimisen ja puheensorinan etäisiä
kaikuja. Ilma Terlenin sisällä liikkui hiljaa jonkun avattua
muutamia Terlenin sisäosia ympäröivän läpinäkyvän
ulkoseinän levyistä. Melit kiersi hitaasti Terlenin keskusta myötäpäivään vähitellen laajenevassa kaaressa ja
katseli kujien elämää.
Kulkuväylää reunustivat siellä täällä pehmeästi
kuiskivat ilmaviemärit, joihin Terlenin alitse puhaltavien
tuulien muodostama alipaine imi pölyn ja rikat sitä
mukaa kuin niitä väylille ilmaantui. Nuori mies oli
peittänyt yhden aukoista imuletkun tyvilevyllä ja raaputti
vaimeasti suhisevan letkun kärkiosalla varastokomeron
lattiaa. Sivuutettuaan siivoustyöhönsä syventyneen
miehen Melit pysähtyi hetkeksi risteykseen katsomaan
ohikulkevaa perheenisää, jonka kaksi pientä lasta
huutelivat hänelle iloisia tervehdyksiään. Seuraavan
rakennuksen parvekkeelta katseli suuresta pikarista
juomaa siemaileva muori miehiä, jotka purkivat
työntölavalta laatikoita varastoon kulkuväylän vastakkaisella puolella.
Muutaman mutkan ja risteyksen jälkeen Melit
huomasi löytäneensä Terlenin kirjaston ja poikkesi
sisään. Hän aikoi ainoastaan silmäillä sen hyllyt läpi
saadakseen kuvan sen valikoimasta, mutta kuten hänelle
usein kirjakokoelmia tutkiessaan kävi, aivan lukemaan
pysähtymättä hän ei onnistunut matkaansa jatkamaan.
Puolenpäivän lähestyessä aurinko paistoi jo korkealta
Terlenin yltä valaisten sen sisätilat kirkkaalla,
kaasusäiliön vuorauksen hienoisesti pehmentämällä
valolla. Yhteisöelämän äänet leijuivat yhtenäisenä
kudelmana
Terlenin
ilmassa,
ei
väliseinien
tukahduttamana, kuten Assarilla, mutta kuitenkin etäisyyden pehmentämänä. Melitin matka jatkui kirjastolta
eteenpäin. Vaikka Terlen ei ollut reilua huudonkantamaa
laveampi, sillä oli kuitenkin riittämiin pinta-alaa ja
sopukoita useammankin tutkimusretken tarpeiksi, ja
niinpä Melitkin päätyi jo pohtimaan, mihin asti siltä erää
päättäisi retkeään jatkaa.
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Ennen kuin hän ehti arvioida retkensä edistymistä, hänen vasemmalle puolelleen ilmaantui uuden kujaosuuden
myötä kutsuvasti avoimeksi jätetty oviaukko. Hän
pysähtyi ja kurkisti sisään, löytäen oviaukon takaa pienen
salin, joka yläosastaan avautui suoraan Terlenin
sisäilmaan. Salissa oli viisi ohueen, joustavaan pukuun
pukeutunutta ihmistä, joista yksi oli ojentautumassa
hitaaseen,
plastiseen
ruumiinliikkeeseen
muiden
tarkatessa häntä ja puhellessa keskenään. Huolimatta
melko keskittyneestä toiminnastaan he huomasivat heti
ovelle seisahtuneen Melitin.
"Tule sisään vain", kehotti nuori nainen häntä. Toisten
katseiden kohteena ollut mies keskeytti liikkeensä ja lähti
hänkin naisen mukana Melitiä kohti.
"Me olemme juuri suunnittelemassa tanssia
seuraavaan iltajuhlaan", selitti hoikka ja jäntevä mies
Melitille päästyään muutaman askeleen päähän tästä.
"Vaikuttavan näköistä", toi Melit julki vaikutelmansa.
"Harrastatko sinäkin tanssia?" kysyi nainen.
"En, enkä ole pitkään aikaan nähnyt toistenkaan sitä
harrastavan. Ehkä se siksi näyttikin minusta niin kiintoisalta."
"Oletko sinä uusi täällä?" kysyi nainen.
"Olen", vastai Melit. "Näkyikö se minusta niin
selvästi?"
"Minä vain arvasin, kun kuulin, että tänne oli tullut
uutta väkeä, enkä muista nähneeni sinua ennen."
"Minä olen Melit en Assar, ja tulin tänne eilen."
"Anidelpe en Palindra", vastasi nainen esittelyyn. "Me
viisi teemme yhdessä tämäntapaisia teoksia, kun muut
tehtävämme niin sallivat. Tämä esitetään muutaman
päivän kuluttua."
"Jos tunnet alan omaksesi, tule mukaan vain", kehotti
mies. "Ei meitä täällä koskaan liikaa ole."
"Kiitoksia kutsusta, mutta en tiedä, riittävätkö lahjani
moiseen", vastasi Melit.
Ryhmän muut jäsenet, mies ja kaksi naista olivat
tulleet Melitin puhekumppanien taakse ja tervehtivät

100

häntä kukin vuorollaan. Kukaan heistä ei ollut
mainittavasti Melitiä vanhempi.
"Tunnetko jo Terleniä?" kysyi Anidelpe. "Tiedätkö,
mistä saat tarvikkeita ja tietoja?"
"Siltä osin perehtymisessäni on vielä monia aukkoja",
myönsi Melit.
"Mitäpä, jos minä lähtisin kanssasi käymään läpi tärkeimmät paikat? Se voisi nopeuttaa kotiutumistasi."
"Mutta silloin minä keskeyttäisin työsi", vastusti
Melit.
"Eivät he juuri nyt minua niin kovasti tarvitse, etten
voisi käväistä kierroksella kanssasi. Ettehän?"
"Mene vain", kehotti mies. "Me kerromme sinulle
kyllä illalla, minne asti pääsimme."
"Tule sinäkin meidän iltatapaamiseemme, niin
pääsemme tutustumaan lähemmin", ehdotti Anidelpe
Melitille.
"Kiitoksia vain", vastasi Melit lähes hämmentyneenä.
"Tämäpä ystävällistä!"
Anidelpe lähti sivuhuoneeseen peseytymään ja vaihtamaan asuaan. Sillä välin ryhmän muut jäsenet istuutuivat
Melitin kanssa lattialle ja kyselivät häneltä hänen elämästään Assarilla. Hän yllättyi huomatessaan, että monien
muiden tapaan hekin tunsivat Assarin ainakin nimeltä,
vaikka eivät olleet siellä käyneetkään. Ehkäpä Assar ei
ollutkaan niin tavattoman syrjäinen paikka kuin hän oli
päätynyt arvelemaan verrattuaan sitä Terleniin.
Anidelpe
ilmestyi
takaisin
harjoitussaliin
kaksiosaisessa, hyvin istuvassa vaateparressa, joka
elinvoimaisine
väreineen
ja
jäntevälinjaisine
leikkauksineen oli kuin hänen reippaan olemuksensa
langasta kudottu kaiku. Hän ja Melit hyvästelivät toiset,
ja he lähtivät kaksin kiertämään Terlenin sokkeloisilta
vaikuttavia, mutta varsin sujuvakäyntisiä kujia ja
sopukoita. Määrätietoisen Anidelpen johdolla Melit
tutustui ripeässä tahdissa kokoontumispaikkoihin,
ruokaloihin,
asuintarvikevarastoihin,
terveydenhoitohuoneisiin ja viestintäpisteisiin. Anidelpe esitteli
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hänelle myös hyvän joukon eri alojen vastuullisia, joiden
puoleen kääntyä, mikäli ongelmat eivät omin avuin
ratkeaisi.
Kun tärkeimmät paikat ja ihmiset oli esitelty Melitille,
heidän vauhtinsa alkoi asettua. Anidelpe yllytti vielä
erään ystävänsä lähtemään heidän kanssaan ruokalaan ja
antamaan heille näytteen kiitellyistä keittotaidoistaan
ruokalan keittiössä, jossa ei sillä hetkellä ollut juuri
muuta toimintaa. Nautittuaan itsensä kylläisiksi pikaisesti
katetun mutta silti runsaan pöydän antimista he kipusivat
ruokalan kattotasanteelle ja jäivät sinne katselemaan
auringon laskeutumista meren ulapan taakse Terlenin
loitompana
kaartuvan
ulkoseinän
läpi.
Lämpimänpunainen valovuo levittäytyi Terlenin sisään
muuttaen sen rakennusmaiseman värisävyjen ja varjojen
kiehtovaksi leikkikentäksi.
Auringon painuttua mailleen he lähtivät illanviettoon,
johon Melit oli saanut kutsun jo päivällä harjoitussalissa.
Hänen näkemänsä tanssin vuoro tulisi vasta tulevina
päivinä, mutta sinä iltana hän pääsisi vaihtamaan
kuulumisia paitsi tanssijoiden itsensä, myös muiden
heidän ystäväpiiriinsä kuuluvien ihmisten kanssa.
Kun hän sitten kertasi vaiheitaan innokkaiden
kuulijoidensa keskellä, hänen elämänsä jo lähes
itsestäänselväksi osaksi tullut pingottuneisuus alkoi
vähitellen hellittää otettaan hänen sisällään. Hänessä
alkoi viritä toivo siitä, että pitkästä aikaa hän voisi jälleen
laskeutua ystävien luottamuksen varaan ilman pelkoa.
***
"Tämä oli hauska yllätys!" sanoi Assarille saapunut
Melit hymyssä suin. "Sinäkö tämän järjestit?"
"Majoittajamme Menektim sen järjesti yhteistyössä
parin muun vastuullisen kanssa", vastasi Rhavalt. "Mutta
kieltämättä minullakin oli tietty vaikutukseni asioiden
kulkuun."
"Kerro minullekin, kuinka se onnistui. Minä en ole
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koskaan kuullut, että henkilöitä voitaisiin siirrellä
muutaman
päivän
välein
kokonaisten
työnjakojärjestelmien välillä."
"Katsohan, äkilliset väestönsiirrot, kuten se, joka aiheutti lähtösi Assarilta, tuovat usein tullessaan tiettyä kiireellisten järjestelytöiden tarvetta: työpaikoille tarvitaan
koneita, voimanjakeluun voi tulla joitakin muutoksia,
ulkona olevia laitteitakin täytyy ehkä siirrellä. Niistä
töistä huomattavan osan teen yleensä minä. Kuinka
ollakaan, juuri muuton aikoihin huomasin, että
työjärjestykseni oli jostakin eriskummallisesta syystä
äkkiä täyttynyt muista tehtävistä, jopa niin, että tulijat
olivat tietyssä vaarassa jäädä joksikin ajaksi ilman
käyttötiloja ja joitakin peruspalveluja, ja sellainenhan
olisi ollut mitä häpeällisin puute vartavasten paikalle
tuotettujen henkilöiden ylläpidossa. No, jalona luonteena
minä tietenkin lupauduin ylimääräisiin ponnistuksiin
asian korjaamiseksi, ja vihjasin samalla hyvästä keinosta,
jolla
avunpyytäjät
saattoivat
osoittaa
suuren
kiitollisuutensa minua kohtaan."
"Hyi sinua!" nauroi Melit. "He mahtoivat hikoilla
työnjakoja uusiessaan."
"Mutta tämähän on vain uuden tavan mukaista assarilaista asiainhoitoa. Näin sinä pääsit nyt takaisin muutamaksi päiväksi vanhaan kotiisi ja tekemään työtä
maanpinnalla vanhojen työtovereidesi kanssa. Omaa
huonettasi en saanut sinulle takaisin, mutta ehkä Assarin
vierashuone välttää tällä kerralla. Katsotaan, mitä
saamme ensi kerraksi järjestymään. Ja koska tämä on
sinulle oikeastaan työmatka, saat tietenkin myöhemmin
myös varsinaista loma-aikaa lisäksi. Kerrohan, muuten,
minkälaisia ovat nykyiset työtehtäväsi Terlenillä."
"Minä käyn keskusteluja asukkaiden kanssa ja teen
heidän
toiveidensa
mukaan
varustusja
toimintasuunnitelmia. Terlen on kyllä ikänsä johdosta
saavuttanut täyden kypsyyden sekä rakenteidensa että
yhteisönsä puolesta, mutta siellä on silti yllättävän paljon
korjattavaa ja muutettavaa. Kokouksissa ei oteta esiin
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tärkeinä pidettyjä asioita, tiedotukset tulevat näytteille
myöhässä tai liian suppeina ja niin edelleen. Kyllähän
sinä tiedät, samoja hankaluuksia kuin täälläkin joskus,
mutta vain niin paljon laajemmassa mitassa, että niitä
selvittämään tarvitaan oma työntekijänsä."
"Entä minkälaisia uudet työtoverisi ovat?"
"Minulla ei oikeastaan ole työtovereita, mutta muita
uusia ystäviä olen kyllä saanut. Muuan tanssia ja monia
muitakin asioita harrastava ryhmä päätti ryhtyä
ystävikseni heti ensi näkemältä, ja varsinkin yksi heistä,
nimeltään Anidelpe, on nähnyt paljon vaivaa saadakseen
minut mukaan sikäläisten joukkoon."
"Se on helpottavaa kuulla", tuumaili Rhavalt. "Sittenhän sinun asiasi ovat melko hyvin."
"He järjestävät mukavia illanviettoja, joihin he
kutsuvat aina minutkin. Niihin tulee paljon ihmisiä, joilla
on henkeviä ja taiteellisia harrasteita, ja he esittävät sitten
töitään koko joukolle."
"Oletko sinäkin esittänyt omia töitäsi?"
"En, ainakaan vielä. Eihän minulla vielä mitään esitettävää olekaan, mutta ennen pitkää saatan jotakin kokeillakin. Hekin ovat kysyneet minulta jo samaa asiaa."
Rhavalt mietti hetken. Hän hymyili yhä, mutta hänen
katseensa muuttui hivenen verran tutkivammaksi.
"Entä oletko kohdannut siellä asioita, joista et ole pitänyt? Onko sinua kohdeltu oudosti tai onko sinulla ollut
muita hankaluuksia?"
"Ei." Melit kertaili mielessään päiviään Terlenillä.
Hän ei onnistunut palauttamaan esiin suurempia
vastoinkäymisiä kuin astioiden tilapäisen loppumisen
kesken, ajoittaisen tungoksen ulkoilma-alueilla ja
lentokoneiden täydet varauslistat. "Sattuuhan joka
paikassa tietysti kaikenlaisia pikkujuttuja, mutta ei mitään sellaista, että sitä kannattaisi erikseen mainita."
"Sepä hyvä. Sitten muuttosi on ilmeisesti päättynyt
paljon paremmin kuin se alkoi."
"On minusta silti hauskaa käydä välillä täälläkin.
Ihmisiä ei voi korvata toisilla ihmisillä."
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"Sinäpä sen sanoit!"
Kivi näytti vierähtäneen Rhavaltin sydämeltä. Melit
uskaltautui tuntemaan itsekin jonkinlaista helpotusta,
vaikka hänen edessään olikin vielä yksi haaste: hänen
muut assarilaiset lähimmäisensä, jotka olivat jo ennen
hänen muuttoaan muuttuneet oudon sulkeutuneiksi.
Suhtautuisivatko he nyt häneen luottavaisemmin, kun hän
asui muualla, eikä voinut enää edes sijaintinsa johdosta
vaarantaa heitä liiallisella veljeilyllä heidän alapuolellaan
leijuvan uhan kanssa? Hän saisi vastauksen kysymykseensä varsin pian, sillä jo saman päivänä hän lähtisi
retkikunnan kanssa kamaralle noutamaan koeviljelyn
tuloksia eräältä heidän syrjäiselle seudulle kätketyltä
piiloviljelykseltään.
Lähdettyään Rhavaltin luota Melit nouti syötävää
Assarin äkkiä vaatimattomalta näyttävästä mutta silti kodikkaasta keittiöstä ja lähti ulos, nauttimaan siitä
ylellisyydestä, jota Assar saattoi tarjota paljon
runsaammin kuin Terlen: kävelystä avaralla, nyt miltei
tasangon laajuiselta näyttävällä kannella ja katselusta
reunakaiteen yli alas vihreänä kumpuilevaan maisemaan,
jota siellä täällä kirjavoivat lammet, viljelykset ja talot.
Hän koetti varastoida itseensä kokemuksen voimaa,
ennen kuin hänen olisi aika palata Terlenille, jossa ulkona
oleskelua varten oli olemassa vain ulkoseinää
ulkopuolelta kiertävä kulkuväylä ja ruoteita reunustavat
kapeat huoltokäytävät, ja jossa häntä ympäröisi vain
meri, sinänsä kaunis, mutta perin autio.
Iltapäivällä koitti sitten hetki, jona kamarallelähtijät
kokoontuivat aukiojentuneen lentokoneen luokse ja
astuivat yksitellen sen sisään. Melit oli tervehtinyt
kaikkia ryhmän jäseniä kuin koetellakseen heitä, ja
vaikka jotkut hänen kohtaamistaan katseista olivat
näyttäneet jonkin verran aroilta, kukaan ei ainakaan
pyrkinyt pois hänen seurastaan. Kaksi heistä, kumpikin
hänen melko läheisiä tuttaviaan, kyselivät häneltä jopa
hänen kuulumisiaan Terleniltä. Ellei muuta, niin ehkä se
oli ainakin toivoa virittävä lupaus paremmasta.
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Liitäessään metsäisen maan yllä Melit tunsi entistä
selvemmin, kuinka kallisarvoiseksi maankamara, hänen
asumansa maailman toinen puoli, oli hänelle tullut, kun
se oli otettu häneltä pois, ei ainoastaan loitolle, kuten
muilta yhteisön jäseniltä, vaan kokonaan tietymättömiin,
henkilökohtaisesti. Vaikka hän saattoikin Rhavaltin
ansiosta saada välillä lomaa siitä erikoisesta vankeudesta,
johon hän oli puolittain omin jaloin astunut, hänen
kaksinkertaisten kahleidensa paino ei silti kokonaan
kirpoaisi hänen yltään. Vapauden hänelle ja hänen
tovereilleen, jotka eivät yleensä tuntuneet edes
havaitsevan sen puutetta, toisi vasta molempien kansojen
vastavuoroinen hyväksyntä. Sen toivominen oli hulluutta,
mutta siihen hänen kehää kiertävä mielensä joutui aina
palaamaan, hulluuteen, jonka järkähtämättömän jalan alla
elämä odotti sukupolven toisensa jälkeen, vailla
vapauden kajastusta, mutta yhä vain kieltäytyen
sammumasta pois.
Melit piti yhä kiinni haaveestaan, sillä millä muullakaan tavalla hän olisi voinut elämäänsä elää?
***
"Eiköhän tämä riitä tämän päivän tarpeiksi", tuumaili
Simbrima en Terlen, Melitin kanssa iltapäivän ajan työskennellyt Terlenin tarpeistovastaava. "Avajaiset alkavat
kohtasillään."
Heidän edessään oli Terlenin kaaviomaiseksi
pelkistetty pienoismalli, jonka päälle oli sijoiteltu suuri
joukko monenvärisiä merkkejä, joista jotkut kuvasivat
käsinkosketeltavia varoja, kuten jauhosäkkejä, toiset taas
aineettomia, kuten velvoitteita tai käyttövuoroja. Melit oli
saanut viisastavan oppitunnin varainhoidosta Terlenin
kokoisen yhteisön tarpeiden tyydyttämiseksi, ja hän tunsi
olevansa aivan pyörällä päästään nähtyään itse, kuinka
paljon muistettavia asioita piti panna järjestykseen, jotta
jokaisella Terlenin asukkaalla olisi täysi vatsa, lämpimät
vaatteet ja mahdollisuus tehdä omaa työtään.
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Tarpeistonhoito ei kuulunut Melitin omiin tehtäviin,
mutta Beskalmet, nimellisesti kulttuurintuntija, mutta
tosiasiassa oikea monitoimimies, oli halunnut näyttää
hänelle hänen yhteisönsä jälleen uudesta näkökulmasta.
"Tuletko sinäkin avajaisiin?" kysyi Melit.
"Tällä kertaa en taida. Minun on tavattava muuan läpikulkumatkalla oleva viljelyksenhoitaja. Mutta sinullahan
taitaa jo olla seuraa muutenkin, vai mitä?"
"Anidelpe kävi kutsumassa minua mukaan", myönsi
Melit.
Simbrima oli tukeva ja tuikeailmeinen mies, mutta
luonteeltaan sopuisampi kuin häntä ensisilmäyksellä
usein arvioitiin. Työssään hän oli vaitonainen ja ripein
ottein tehtäviinsä keskittyvä, mutta osasi silti elää
sujuvasti työtovereidensa tuttavallisessa ja rönsyilevien
keskustelujen ryydittämässä ilmapiirissä. Muiden tavoin
Melit kutsui häntä lyhentäen Simbiksi, sillä ilmakansalaisten perinteisesti runsaalla kädellä annetut
nimet eivät useinkaan olleet käytössä sellaisinaan.
Pienoismalli jäi huoneeseen kirjaustöitä varten, ja
Simbi ja Melit lähtivät ulos työhuoneesta pitkän paikoillaanolon puuduttamia jäseniään oikoen. He astuivat suoraan kujalle, jolla ihmisiä kulki kuka milläkin asialla, kuitenkin useimmat jo Terlenin keskiosia kohti hakeutuen.
Terlenin
uuden
palvelukauden
avajaistilaisuus
pidettäisiin keskustan pienellä aukiolla ja sitä ympäröivissä
lähimmissä
rakennuksissa.
Useimmat
kokoontujista tuntisivat kyllä jo Terlenin uudet
toimintasuunnitelmat sen lähitulevaisuuden ajaksi, mutta
velvollisuussyistä sekä asukkaiden mieltymyksestä
yhteisiin tilaisuuksiin suunnitelmat tuotaisiin vielä kerran
kaikkien kuullen julki, muun keskustelun ja seurustelun
myötä.
Melit kävi asunnollaan pukeutumassa uuteen,
iltaudunharmaaseen asuunsa, jonka Saldi oli loihtinut
hänelle heidän tuttavuutensa kunniaksi, valmiista
kappaleista muokaten, mutta silti monilla tavoin
ainutkertaiseksi. Saldin ja muiden ystäviensä avulla hän
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oli jo alkanut päästä perille uuden kotinsa monista
tavoista ja käytännöistä, joista Assarillakin tiedettiin,
mutta joita siellä harvoin kyettiin tai haluttiin kaikessa
runsaudessaan viljellä. Valmistauduttuaan Melit lähti
kohti
aukiota,
jonne
kokoontuneiden
etäinen
puheenporina kantautui hänen korviinsa jo hänen laskeutuessaan asuntokaaren portaita.
Melit ei jäänyt melko täyteen kansoitetulle aukiolle,
vaan nousi yhden aukiota reunustavan rakennuksen ylempään kerrokseen, Terlenin taidesaliin, jonka avaralta parvekkeelta oli helppo seurata myös aukion tapahtumia.
Väkeä oli sekä salissa että parvekkeella, jotka salin
taiteovien ollessa koottuna sen seinustoille olivat
oikeastaan yhtä tilaa. Melit löysi Anidelpen ja muut
tuttavansa salista napostelemasta rapeita leivonnaisia
paikalle tuodusta koriryppäästä.
"Hauskaa, että pääsit tulemaan!" tervehti Anidelpe
Melitiä. "Me kuulimme juuri, että täällä on vieraita
Medilonilta asti, ja vielä taiteilijoita."
"Luvassa on tanssia ja musiikkia, kunhan ulkona on
ensin puheet puhuttu", kertoi Hadarante, nuori mies,
jonka tanssiesitystä Melit oli Terleniä tutkiessaan osunut
katsomaan, ja joka Anidelpen muiden ystävien tapaan oli
ehtinyt käydä hänelle jo hyvinkin tutuksi.
"Illan aikana voimme päästä ehkä juttelemaankin heidän kanssaan", tuumaili Essentar, Anidelpen ystävätär,
tanssija hänkin.
Aikailemattomaan tapaansa Anidelpe toi seinän
viereltä pinon istuintyynyjä ja pudotteli ne yksitellen
lattialle soikeaksi renkaantapaiseksi. He istuutuivat,
hiukan aiempaa loitommaksi koriryppäästä, ja vilkuilivat
muualle saliin. Muutamat muut olivat myös käyttäneet
tyynyjä hyväkseen, vaikka enin osa paikallaolijoista oli
vielä seisaallaan, osa vielä päättämättä, miten ja mihin
asettua, osa edes aikomattakaan asettua mihinkään.
Anidelpen viereen oli istuutunut Teniat, hiljaisen oloinen mies, joka ei myöntänyt omaavansa mitään
taiteellisia taipumuksia, vaikka osasi tiettävästi ainakin
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soittaa ja laulaa melko hyvin.
"Oletko sinä käynyt koskaan Medilonilla?" tämä kysyi
Melitiltä.
"Vain pienenä lapsena", muisteli Melit. "Muistan siitä
oikeastaan vain sen korkean ulkoseinän, kun
lähestyimme sitä. Ja sen, että sen sisätiloihin oli tuotu
paljon kasveja."
"Medilon tunnetaan siitä", virnahti Hadarante. "Se on
muutamin paikoin kuin leijuva metsä."
"Puutarha", oikaisi muuan miltei kymmenhenkisen
joukon naisista moittiva ilme kasvoillaan. "Joka kasvin
paikka on varmasti tarkoin mietitty. Ja metsästä aletaan
minun mielestäni puhua vasta sitten, kun koko päivän
tarpomisen aikana ei ole näkynyt mitään muuta kuin
puita."
"Bistrimalla ei näy puita lainkaan", totesi toinen. "Se
on sitten varmaankin leijuva autiomaa."
"Eihän siellä asukaan juuri ketään", huomautti edellinen. "Siellä käydään vain tekemässä työt ja häivytään sitten pois."
"Jos puhe on asuinympäristön karuudesta, en itse
kyllä valitsisi esimerkiksi ilmapeltojen huoltokeskusta",
hymähti kiharahiuksinen nainen Melitin viereltä.
"Bistrima pitää hyvässä kasvussa suurempaa kasvimäärää
kuin kymmenen Medilonia, vaikka ei pääsekään itse
somistautumaan työnsä tuloksilla."
Melit kuunteli rentoutuneena ja puoliksi ajatuksissaan
ystäviensä mielikuvitusmatkaa asumuksesta toiseen
ällistelemään niiden erikoispiirteitä. Huomiota ei saanut
osakseen ainoastaan niiden sisustus, vaan myös niiden
persoonalliset elämäntavat, jääräpäiset reitittäjät,
henkeäsalpaavat lentokäytännöt, ja mitä muuta kukin
keksikään nostaa esiin matkamuistojensa joukosta. Ne,
jotka eivät innostuneet antamaan omaa panostaan yhteiseen tarinakilpaan, vaihtoivat silloin tällöin ajatuksen tai
pari Terlenin omasta elämänmenosta tai toistensa
taideharrasteista. Teniat siirtyi toviksi Melitin vierelle
keskustelemaan tämän kanssa ja lausumaan tälle pari
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terleniläistä runoa toisten nauraessa kertomukselle
Gastianin uudesta huoltomiehestä, joka ei tiennyt, että
päävesisäiliön pohjahanan olisi voinut sulkea asumuksen
sisäpuoleltakin.
"Entä mikä on ominaista Assarille?" kysyi Melitin
vastapuolella hänestä etuoikealla istuva nuorukainen
häneltä puoliksi syöty maltolatvan varsi kädessään.
"Kerro meille vaikkapa, mistä eniten synnyinkodissasi
pidit. Tai mitä muuta sitten haluatkaan meidän siitä
tietävän."
"Assar on melko yksinkertainen ja niukka asumus,
koska siellä tehdään enimmäkseen työtä", vastasi Melit
hetken mietittyään. "Se on kuitenkin kaunis, jos sitä
pysähtyy katsomaan muuten kuin vain silmillään. Siellä
on avara kansi, jolla me vietämme aikaa, kun emme ole
työssä, ja silloin luonto itse on meidän huoneemme.
Siellä ei useinkaan kuulu naurua eikä laulua, mutta siellä
vallitsee kaunissointinen hiljaisuus, niin korvissa kuin
sydämissäkin. Jos täällä tuo ilo rauhaa, niin siellä rauha
iloa, ja minulla on nyt ollut tilaisuus kokea molemmat
olot."
"Eiköhän lähdetä sinne, ja heti", ehdotti Essentar.
"Minuun iski kateus ja matkakuume samalla kerralla."
"Avara kansi kuulostaa myös hyvin houkuttelevalta
paikalta pitää ulkoilmaesitys", pohdiskeli Anidelpe
luomisen vireä kipinä silmissään. "Näyttämötilaa ei
useinkaan ole liikaa."
"Tiedättekö, mistä muusta Assar on tullut
huomatuksi?" sanoi muuan viekkaasti hymyilevä nuori
nainen Essentarin viereltä. Hänen salaperäistä jännitystä
väreilevä äänensä käänsi kaikkien huomion hänen puoleensa.
"En nyt tiedä, onko tätä sopivaa sanoa, mutta kerrotaan..." Hänen äänensä vaimeni miltei kuiskaukseksi.
"Kerrotaan, että Assarilla on käynyt kamaralla-asuja."
"Kannattaako tuollaista huhua levittää?" kysyi
Anidelpe nenäänsä nyrpistäen.
"Minusta se on jännittävää", puolustautui nainen hiu-
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kan harmistuneena Anidelpen tosikkomaisuudesta. "Ajatelkaa nyt, mistä muusta paikasta voidaan sanoa mitään
yhtä erikoista?"
"Ei mistään", vastasi Anidelpe äänessään annos miltei
autoritaarista jämäkkyyttä. "Ja ehdotan, ettei sitä sanota
Assaristakaan."
"Mutta siitähän on puhunut jo vaikka kuinka moni!
Kerrotaan jopa, että se Assarin työpajaa hoitava mies, se,
joka asensi meille kerran vedenpuhdistimia, nimeltään
kai Rhavalt tai jotakin sinnepäin, tietäisi asiasta ja tuntisi
jopa sen ihmisen, joka tapasi tämän kamaralla-asujan."
"Onneksi meillä on täällä syntyperäinen assarilainen",
tuhahti Anidelpe. "Melit, voisitko sinä kertoa tuolle suupaltille, kuinka asiat todellisuudessa ovat? Saamme ehkä
lopulta tämänkin huhun pois kiertelemästä."
Kuinka nopeasti rentoutunut mielihyvä saattoikaan
vaihtua polttavaan ahdistukseen! Melitin sisikunta tuntui
puristuneen tiukaksi palloksi jonnekin hänen keskelleen.
Hengittämällä syvään hän sai pidetyksi pakokauhunsa
kurissa, mutta kylmää hikeä hän ei voinut estää
kohoamasta otsalleen.
"Voitko pahoin?" kysyi Anidelpe huolehtivaisesti.
"Minä... tuota... en oikeastaan. Halusin vain sanoa..."
"Niin?"
Melit puristi kylmännihkeät kätensä syliinsä yrittäen
estää niitä vapisemasta. Hän keräsi rohkeutensa,
tietoisena siitä, että toisten odottavien katseiden alla
hänellä ei ollut enää jäljellä vaihtoehtoja.
"Halusin vain sanoa, että huolimatta säikähdyttävästä
tai jännittävästä luonteestaan asia on itse asiassa hyvin arkipäiväinen. Mitä huhuun tulee, se on tosi. Assarilla kävi
kamaralla-asuja, mutta hän myös poistui saman tien, ja
sitten kaikki oli taas kuten ennenkin."
Seurasi ällistynyt hiljaisuus, johon tuntui osallistuvan
muitakin kuin vain he piirissä istuvat.
"Se on siis todella tapahtunut", sanoi Anidelpe hiljaa
ympyriäisin silmin. "He nousevat asumuksiimme."
"Eivätkä vain he nouse, vaan joku meistä oli myös
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ryhtynyt ilmeisestä ystävyydestään päätellen heidän
asioilleen", lisäsi kamaralla-asujasta kertonut nainen
lausumaansa, joka oli äkkiä muuttunut aivan muuksi kuin
pelkäksi huhuksi.
Teniat kohotti kättään kuin aikoen seisauttaa sillä
sanailun, joka oli aiheuttanut Melitille silminnähden
epämukavan olon, mutta Melit ehti vastata ensin.
"Kamaralla-asuja ei noussut Assarille, vaan putosi sinne", sanoi Melit ponnistuksin hallitulla äänellä. "Se oli
lento-onnettomuus, joka olisi voinut sattua kenelle
tahansa. Ja sitten hänet vietiin alas, eikä hän tehnyt
kellekään mitään pahaa."
"Tunnetko sinä lähemmin tämän Rhavaltin?" kysyi
Anidelpe.
"Tuntee hän", vastasi Hadarante Melitin puolesta, ennen kuin tämä ennätti sanoa mitään. "Etkö ole ollut
kuulemassa, kun hän on melkein päivittäin kiitellyt häntä
meille? He ovat läheisiä ystäviä."
"Rhavalt on hyvä ja viisas mies", sanoi Melit. "Hän
voi todistaa teille, että syytä huoleen ei ole."
"Ehkä ei." Anidelpe uskaltautui jo varovaiseen
hymyntapaiseen. "Mutta oli se silti kieltämättä melko
hätkähdyttävä uutinen."
"Kuka sitten oli se, joka yritti ensin piilotella kamaralla-asujaa?" kysyi huhun kertonut. "Tunsitko sinä hänet,
Melit?"
Melit epäröi ja tapaili kuumeisen hetken ajan sopivaa
vastausta. Hänen ei kuitenkaan tarvinnut enää sanoa mitään, sillä hänen hiljaisuutensa oli jo puhunut hänen puolestaan.
"On kaunista, että olet uskollinen niillekin, jotka eivät
sitä ansaitse", sanoi Hadarante Melitille lempeällä
äänellä. "Vielä uskollisempa kuitenkin olisi, jos kertoisit
meille näistä asioista, sillä ne koskevat meidän kaikkien
tulevaisuutta."
"Se olin minä", vastasi Melit, juuri ja juuri kuuluvalla
äänellä. Ponnistaa hänen ei enää tarvinnut, sillä kaikki
hänen ahdinkonsa paine ja jännitys haihtui nyt pois kuin
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höyrypilvi, jättäen jälkeensä pelkän uupuneen tyhjyyden.
"Löysin hänet tajuttomana kannelta ja siirsin hänet
sisään."
Hänen ei tarvinnut kohottaa katsettaan tunteakseen
toisten katseet, jotka lankesivat hänen päälleen yhtenä
kauhistuksen, surun ja syytöksen musertavana vyörynä.
Piirissä leijunut lämpö oli kadonnut jäljettömiin kuin
hyisen talviviiman pois puhaltamana.
"Kuinka saatoit!" huokaisi Anidelpe, hillityllä, mutta
syvää halveksuntaa väreilevällä äänellä. "Ja koko sen
ajan, jonka olemme tunteneet, annoit meidän uskoa
sinusta pelkästään hyvää!"
"Sen takiako sinut toimitettiin tänne merelle?" kysyi
Essentar, kevyemmin, mutta yhtäkaikki osallisena yhteisestä järkytyksestä.
"Ettekö te olisi tehneet samoin kuoleman uhkaamalle
ihmiselle?" kysyi Melit katsettaan kohottaen.
"Meitä kuolema enemmän uhkaa", huomautti joku piirin oikealta sivulta. "Sitäkö meille toivotkin?"
Turtumuksestaan huolimatta Melit huomasi, että keskustelu oli nyt tiensä päässä. He voisivat yhä vaihtaa
lausahduksia keskenään, mutta niiden kantamia ajatuksia
kukaan tuskin kuulisi.
"Minä toivoin elämää, meille kaikille", vastasi Melit
kohottautuen jaloilleen. Hänen äänensä oli lattea ja
eloton, mutta jossakin hänen sisällään kuohui
sekasortoisten
tunteiden
kupliva
keitos,
joka
vääjäämättömästi, rahtusen kerrallaan raivasi tietään
kohti hänen tietoisuuttaan. Hän hyvästeli muut vaisulla
kädenheilautuksella. Edes huhunkertoja itse ei vilkaissut
hänen suuntaansa. Vain Teniat katsoi häntä kohti,
silmissään petetyn luottamuksen kirvely.
Melit ei nähnyt, mitä muut jäivät tekemään hänen lähtiessään. Hän ainoastaan pyrki työläin askelin kohti uloskäyntiä.
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10
Ensimmäiset, uuden yksinäisyyden täyttämät päivät
matoivat ohi, hitaasti, mutta kuitenkin kuin olemattomiin
haihtuen. Melit pysytteli työhuoneensa kätköissä suunnittelutehtävien ääressä, ulospäin vaitonaisena, mutta sisällään vuoroin masennuksen raskaat, mustanharamaat
pilvet, vuoroin palava viha kansansa kaikkiläpäisevää,
ylikäymätöntä hulluutta kohtaan. Hän tiesi, että ennen
pitkää hänen työnsä vaatisi häntä astumaan uudelleen
terleniläisten pariin, ja viimeistään siihen mennessä
jokainen epäilemättä tietäisi, mitä hänestä kuiskittiin
Terlenillä ja ties kuinka monessa muussa paikassa. Jotkut
heistä eivät ehkä osoittaisi päältä katsoen mitään erityisiä
järkyttymisen merkkejä, mutta myös heidän ajatuksissaan
Melit olisi... mikä? Oliko hänen kaltaiselleen edes
nimitystä koko heidän kielessään?
Hän tunsi, että hänen oli pakko keksiä jotakin, ennen
kuin hän nääntyisi siihen henkiseen surmanloukkuun, johon hänen yltiöpäinen menneiden vuosien harrastuksensa
oli hänet niin salakavalasti johdattanut. Mitä Talissanille
ja Innakarille oli mahtanut tapahtua? Olivatko he nyt
samanlaisessa ahdingossa kuin hänkin? Ehkä he olivat
kaukaa viisaasti luopuneet ajoissa.
Työ edistyi hitaasti, sillä hänen kiihtymyksensä
ajamat ajatuksien myrskynpuuskat saivat hänet tämän
tästä jalkeille ja mittailemaan hermostuneena pientä
huonetta ripein askelin pitkin ja poikin. Harppomasta
hänet löysi Beskalmetkin työhuoneeseen saapuessaan.
"Kuinka sujuu?" hän kysyi Melitiltä, joka palasi
keskeltä huonetta pöydän vierelle.
"Ei kehuttavasti", vastasi Melit. "Tietojen lajittelu on
yhä kesken."
Beskalmet tuli pöydän äärelle ja silmäili pöydällä lepäävää, avointa taulukansiota, jonka tauluja täyttivät
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Melitin sujuvalla, aina selkeäpiirteisellä käsialallaan tekemät muistiinpanot. Sitten hän katsahti Melitiin.
"Mitäpä, jos minä tekisin tämän loppuun", hän
ehdotti. "Sinulle maistuisi varmaankin lepo. Olet
rasittuneen näköinen."
"Kiitoksia", vastasi Melit hyvillään tarjouksesta,
vaikka ei ollutkaan varma, kykenisikö rentoutumaan
riittävästi levätäkseen. "Käymmekö muistiinpanot
yhdessä pikaisesti läpi, ennen kuin lähden? Se voisi
helpottaa työtäsi."
"Tehdään niin", myöntyi Beskalmet.
He istuutuivat yhdessä pöydän ääreen ja Melit kuvaili
hänelle kirjoitustaulu kerrallaan keskustelujaan aikaisempina päivinä tapaamiensa ihmisten kanssa. Beskalmet
teki väripuikolla muutamia lisämerkintöjä tauluihin
Melitin puhuessa. He pääsivät tuota pikaa viimeiselle
kirjoitetulle taululle, ja Beskalmet vakuutti saaneensa
hyvän kuvan kansion sisällöstä, terleniläisten toiveista ja
ehdotuksista nuortenopetuksen kehittämiseksi. Saatuaan
tehtävänsä luovutetuksi Melit lähti ulos työhuoneesta ja
vailla
tarkempaa
suunnitelmaa
suuntasi
kohti
ulkoseinämää hieroen kävellessään sormenpäillään
puristavia ohimoitaan.
Melit käveli pitkin kulkuväylää, joka erotti asuntojen
muodostaman asuinkaaren Terlenin läpinäkyvästä
ulkoseinästä. Ulkoseinä koostui jaokkeista, joista siellä
täällä yksi oli avattu ihmisten kulkea sisään ja ulos,
toiselle, laveammalle kuluväylälle, joka kiersi Terleniä
edellisen rinnalla ulkoseinän ulkopuolella. Ajoittain
ulkoseinään avatuista aukoista tuulahti sisään meri-ilmaa,
joka loi tuoksullaan ja viileydellään ulkoilmatunnelmaa
läpinäkyvän kaasusäiliön kattamaan asutukseen. Yhdestä
näistä aukoista Melit astui sitten ulos, ulkopuoliselle
kulkuväylälle.
Ihmisiä oli liikkeellä varsin vähän, enimmäkseen vauvaikäisten lastensa kanssa ulkoilevia äitejä. Muutama
työtehtävistään vapaata pitävä nuori piti yllä kuntoaan
juoksemalla pitkin kulkuväylää, ja näiden jäljessä, mutta
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huomattavasti rauhallisemmalla nopeudella hänet sivuutti
myös pari virkistäytymiskävelyllä olevaa ikäihmistä.
Melit kuljeksi synkissä ajatuksissaan myötäpäivään
Terlenin ympäri, kunnes saapui yhdelle kahdestatoista
runkoruoteesta, joka tuli esiin kulkuväylän alta ja ulottui
hoikkana, jäntevänä kaarena yli allaan avautuvan
tyhjyyden. Tyvestään se nousi juuri havaittavasti, ja
kärkeään kohti, lakipisteensä jälkeen se painui hienoisesti
alaspäin painovoiman taivuttamana. Sen sivulla kulki
yhden ihmisen mentävä kävelysilta ja sen päälle oli tehty
vakojen urittama pinta, kuin raide, johon saapuvien
lentoalusten pyörät kärjen johtosuppilon ohjaamina
asettuivat laskukiidon kestäessä. Ruode huojui hiljaa
tuulessa. Se taipuisi, mutta ei taittuisi, sillä se oli
rakennettu kestämään niin tyviosuudellaan lepäävän
yhteisön elämänmeno kuin myrskynpuuskat ja saapuvien
alusten poikkisuuntaiset sysäyksetkin.
Ruode oli tyhjillään. Melit astui sen kapealle,
kevytmetalliselle kävelysillalle ja nojasi kaiteeseen
katsellen alapuolella avautuvaa merta ja sen etäisyyden
kareiksi kutistamia aaltoja. Meren kohinaa hän ei kuullut;
se joko peittyi tuulen puuskittaiseen huminaan tai
sulautui erottamattomasti yhdeksi sen kanssa. Hänen
asunsa oli oikeastaan varsin ohut merituulessa oleskeluun, mutta hän päätti mieluummin hyväksyä hetkeksi
pienen viluisuuden kuin lähteä asunnolleen noutamaan
lisävaatetusta.
Terlen kulki tuulten mukana eteenpäin kohti
avomerta, hyvällä nopeudella, vaikka näyttikin alas
katsovista tuskin liikkuvan. Aurinko paistoi korkealta
taivaalta yläpilven läpi, himmeten välillä näkyvistä
harmaiden alapilven hahtuvien kulkiessa sen editse.
Kohtaloaan pohdiskelevalle Melitille valaistus sopi:
kirkkaaseen päivänvaloon hän ei olisi jaksanut samastua,
paksut sadepilvet taas olisivat vieneet hänestä lopunkin
puhdin.
Edessäpäin oli saari. Ympäristön muotoja työkseen
tarkastelevat reitittäjät olivat yhteisissä kokouksissaan
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nimenneet sen Ulapan Portiksi. Todellisuudessa ulappaa
riitti saaresta runsaasti joka taholle, eikä vain heidän
länsiluoteiseen kulkusuuntaansa, mutta yhtä kaikki se oli
muistutus siitä, että seuraavan kerran maata näkyisi
lännen suunnalla vasta toisella puolella planeettaa.
Vaikka reitittäjät tunsivat olinpaikkansa meren selälläkin,
heillä oli silti usein tapana ohjata reitit tuttujen
maamerkkien sivuitse. Heillä kerrottiin olevan nimet jopa
kamaralla-asujien yhteisöille, vaikka niitä he tuskin
etappeinaan
käyttivätkään.
Reitityksen
saloihin
vihkytymättömät tunsivat nimeltä usein vain niitä vuoria,
järviä, tasankoja ja saaria, jotka heille oli nuoruudessaan
vartavasten opetettu.
Päivänvalon levitessä pilvien lomasta saaren ylle sen
vihreinä hohtavat kummut saivat Melitin sydämen hypähtämään. Hänet valtasi kiihkeä tarve päästä viheriöivän
metsän keskelle, tai edes hetkeksi katsomaan sitä lähempää. Hän nousi takaisin Terlenin kannelle ja lähti harppomaan kohti lähintä seinämän aukkoa. Lentokonesuoja
olisi aivan ruoteen lähellä, asuinkaaren katkoskohdassa.
Päästyään sisätiloihin Melit marssi katkoksen läpi ja
kääntyi sen vasemmanpuolisen nurkan taakse. Hän tuli
suoraan lennonjakohuoneen ovelle.
Pienen pöydän vierellä istui nuorehko, ruumiiltaan
harjaantuneen näköinen mies, jolla oli pienet, mustat
viikset. Hän nosti katseensa kannettomaksi nidotusta
kirjasta, johon oli syventynyt, ja tuijotti Melitiä pienen,
tarkkaavaisen hetken.
"Sinä olet varmaankin Melit en Assar", hän totesi.
Melitistä oli yllättävää, että tämä oli oppinut
tuntemaan hänet yhden ainoan aiemman tapaamisen
perusteella. Oliko hänestä äkkiä tullut ulkonäöltään
poikkeuksellisen mieleenpainuva. Ajatus ei ollut kovin
mukava, sillä hän oli saanut jo kyllikseen polttomerkkien
kantamisesta.
"Olen", vastasi Melit. "Onko yhtään pientä vapaana?"
Mies käänsi katseensa varaustauluun, jonka sisällön
hän näytti tuntevan katsomattakin. Hän rummutti lyhyesti
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sormenpäillään pöytää.
"Tulit huonoon aikaan", hän sanoi. "Kaikki koneet on
varattu ja varallaolijoitakin on suuri joukko."
"Kuinka ihmeessä?" kysyi Melit yllättyneenä.
"Nythän piti olla hiljainen vaihe."
"Muuten kyllä, mutta ei juuri näinä parina päivänä.
Täällä on suuri ryhmävaraus, lieneekö jonkinlaista koulutustoimintaa."
"Äkillinen varaus niin suurelle joukolle? Minä en
ainakaan kuullut asiasta etukäteen mitään. Kuka ne
lennot varasi?"
"Liikenne- ja kuljetusvastaavamme Kanidam."
"No, sille ei mahda mitään. Kiitoksia kuitenkin."
"Parempi onni ensi kerralla", murahti mies ja jatkoi
lukemistaan.
Melit lähti ulos perin pohjin synkistyneenä.
Joillakuilla tuntui aina olevan runsaasti lentotehtäviä
juuri silloin, kun hän yritti päästä lentämään. Terlen oli
ilmeisesti liian suuri paikka, jotta sen eri tahot olisivat
olleet edes etukäteen selvillä siitä, milloin oli luvassa
lentotoimintaa ja milloin ei. Kun hän oli halunnut käydä
Valkealla Laguunilla ensi kertaa, varausluettelo oli
pursunnut yli äyräidensä, vaikka kukaan hänen
tuttavistaan ei ollut maininnut koko paikkaa. Merivuoret
hän oli nähnyt vain taivaanrannalla jonkin epämääräisen
kerhon varattua koko luettelon itselleen. Ja nyt viimeinen
maanpilkahdus hyvään aikaan jäi koko asiasta
piittaamattoman koulutusryhmän haltuun. Assarilla sentään pääsi välillä lentämäänkin!
Melit palasi takaisin ruoteen kävelysillalle nähdäkseen
saaresta edes sen, mitä nähtävissä oli. Ainakin he
kulkivat melko suoraan sitä kohti, joten näköala paranisi
jatkuvasti.
Hän havahtui vasta kuullessaan takaansa ääniä. Mies
ja
nainen,
mahdollisesti
pariskunta,
työnsivät
kokoonpuristettua lentokonetta kohti ruoteen tyveä. Hän
antoi heille tilaa kävelysillalla siltä varalta, että nämä
tarvitsisivat sitä, mutta nämä saivat lentokoneen
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tottuneesti sijoilleen suoraan ruoteen tyveltä käsin. Mies
aloitti koneen lentovalmiiksi laajentamisen.
"Teitte viisaasti, kun varasitte koneenne ajoissa",
sanoi Melit miehelle. "Jokin koulutusryhmä vei kaikki
loput vuorot."
"Mikä koulutusryhmä?" kysyi mies ja laskeutui
kävelysillalle seuraamaan koneen oikenemista.
"Kanidamilla on kuulemma jokin ryhmäohjelma, josta
minä en kuullut etukäteen mitään. Mutta te ilmeisesti
kuulitte."
"Emme me tiedä mitään koko ohjelmasta", vastasi
mies ja kääntyi puolisoaan kohti. "Vai tiedätkö sinä?"
"En", tämä sanoi.
"Me saimme vain ajatuksen lähteä pitkästä aikaa
nauttimaan lentämisestä", sanoi mies. "Ei meille kerrottu
mitään mistään koulutusryhmästä, kun meille annettiin
tämä kone."
"Te vain kävelitte sisään ja saitte koneen?" kysyi
Melit kiihtyneesti.
"Niin", myönsi mies Melitin reaktiota kummastellen.
Hän kokeili koneen siipeä kädellään ja katsoi ohjaamon
kuvun vieressä olevaa ilmaisinta. Kone oli lentovalmis ja
sen suoriksi ojentuneet siivet ulottuivat nyt kävelysillalla
olijoiden päiden yli. Pariskunta nousi koneeseen ja Melit,
lamaannuksestaan huolimatta, siirtyi tottumuksen ohjaamana kannelle, loitommaksi koneesta.
Kone lähti matkaan pitkin ruodetta ja nousi siivilleen
hyvän matkaa ennen sen loppupäätä. Se kaartoi
vasemmalle ja katosi näkyvistä Terlenin alapuolelle.
Melit jäi katsomaan tyhjää ruodetta, ja huomasi samassa,
että merituulen ja tyrmistyksen yhteisvaikutus olivat
saaneet hänet vapisemaan kylmästä.
Hän kääntyi ympäri ja juoksi ulkoseinän sisäpuolelle,
jatkaen juoksuaan vielä sisäpuolisella kulkuväylälläkin.
Kylmyys hellitti vähitellen, mutta kiihtymys ei. Ja tällä
kertaa sille oli tarjolla myös selvä purkamiskohde.
Hän ei tiennyt, missä Kanidam asui tai työskenteli,
mutta sinnikkäästi kyselemällä hänen harharetkensä vähi-
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tellen tarkentuivat kohti reititys- ja liikenneasioita
sunnittelevien vastuullisten yhteistä toimistorakennusta.
Hän astui sisään rauhallisen harmahtavankeltaiseen,
kaksikerroksiseen rakennukseen ja käveli sen alakerran
ainoaa käytävää pitkin, kunnes löysi Kanidamin
työhuoneen. Kanidam oli paikalla.
"Ahaa, uusi asukkaamme Melit en Assar", tervehti
harteikas, vankkarakenteinen mies häntä kirjoitustöidensä
äärestä. "Käy sisään."
"Sinä tunnet minut", totesi Melit alakuloisesti kävellen
oviaukolta sisään huoneeseen. "Kaikki tuntevat minut.
Minut tunnetaan täällä varmasti paremmin kuin
Assarilla."
"Onko siitä haittaa? Yleensähän niin on vain hyvä."
"Onko sinulla juuri meneillään jonkinlainen koulutusjakso?" kysyi Melit sivuuttaen Kanidamin kysymyksen.
"Kouluttaminen on minun työtäni jatkuvasti", vastasi
Kanidam epäröivästi kysymyksen yllättämänä.
"Mutta vain nyt siihen tarvitaan koko Terlenin vapaa
lentokalusto?"
Pieni tuikahdus syvällä Kanidamin silmissä kieli
hänen päässeen tilanteen tasalle.
"Lentokoneita
tarvitaan
joskus
paljon
samanaikaisesti", hän myönsi.
"Enemmän kuin koneiden määrää minä hämmästyin
niitä hetkiä, joina tarve syntyy. Aina, kun allamme on
pienikin alue maata, varausluettelo on täynnä. Ulapalla
koneita saa vapaasti, kun vain mainitsee asiasta
ohimennen toimistoon, mutta kun vastaan tulee saari,
viimeinenkin paikka on täynnä. Voisin kertoa
sijaintimme merellä pelkästään luetteloa seuraamalla!"
"Mitä varten sinä sitten haluaisit lentoon maan
kohdalla?"
"Samasta syystä kai kuin muutkin. Jotta meillä olisi
jäljellä edes unelma."
"Me kuljemme Ulapan Portin ylitse ehkä jo tänä
iltana, ennen auringonlaskua", sanoi Kanidam verhoillen
yltyvän kireytensä malttavaisuuteen. "Se on suuri saari,
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jolla on paljon nähtävää. Jos menet kannelle, voit katsella
sitä melko pitkään. Niin saat siitä yhtä hyvän osan kuin
me kaikki muutkin."
Melit veti hitaasti henkeä.
"Kysyn suoraan: ettekö te vastuulliset luota minuun
edes sitä pientä hiventä, että antaisitte minun lentää, edes
lentää, maanpinnan yläpuolella?"
"Suora kysymys vaatii suoran vastauksen", tokaisi
Kanidam ääni terästyen. "Emme luota. Luottamus on
asia, joka pitää ansaita, varsinkin, jos sen on jo kerran
menettänyt. Sinä olet täällä siksi, että meidän muiden
henki ja tulevaisuus eivät ole sinulle enempää kuin
leikkikalu piittaamattomissa käsissäsi. Jos asia riippuu
minusta, sinä pysyt meren yläpuolella, kunnes olen
varma, että sinut ylipäänsä uskaltaa minnekään muualle
laskea. Ja muista, että sinä pääsit näin hyvään
ympäristöön vain siksi, että ohjaajasi Desteron on
hyväsydäminen mies, ja rakas suojelijasi Rhavalt niin
tarkoin valvoo etujasi, vaikka ei edes asu täällä. Terlenin
ei tarvitse kuitenkaan olla sinulle mikään päätepiste. Jos
pakko on, sinut voidaan passittaa täältä eteenpäinkin, ja
luulenpa, että seuraavassa paikassa olosi eivät ole
läheskään yhtä mukavat kuin täällä."
Kesti hetken, ennen kuin Melit sai ääntä ulos kuristuneesta kurkustaan.
"Kiitoksia, että lopultakin kerroitte", hän sanoi. "Minulla ei varmaankaan ole oikeutta odottaa avoimuutta,
koska pidin itsekin unelmani omana tietonani. Eläminen
on kuitenkin helpompaa, jos tietää olla toivomatta
turhia."
"Lepää yön yli, käy kiinni työtehtäviisi ja elä omassa
yhteiskunnassasi,
äläkä
haavemaailmassasi,
niin
huomaat, että sinun on paljon mukavampi olla. Ystäväsi
auttavat sinua siinäkin asiassa, jos niin tahdot."
"Minulla ei ole enää ystäviä."
"Kyllä sinä saat niitä, viimeistään silloin kun olet
siihen kypsä. Enemmän harkintaa ja vähemmän
typeryyksiä, niin kenenkään ei tarvitse pelätä sinua."
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Kanidam kääntyi ikkunaa kohti, mutta huomasi
kuitenkin joutuvansa kääntämään katseensa takaisin
Melitiin, joka kykenemättä sanomaan enää sanaakaan
hankki lähtöä nieleksien ja katse alas painettuna.
"Kyllä se siitä", ehätti Kanidam sanomaan kiireesti,
hetkeä aikaisempi varmuutensa uhkaavasti horjuen.
"Menehän nyt, minulla on hiukan kiireitä."
***
Melit ompeli. Suoraa ommelta hän oli voinut tehdä
ompelupihdeillä, mutta metallihelojen kiinnittäminen
kankaaseen oli siinä määrin erikoinen tehtävä, että hänen
oli ollut laskettava pihdit käsistään ja siirryttävä
käyttämään
ihmiskunnan
yhteistä,
ikiaikaista
työvälinettä, silmäneulaa. Hän ompeli neulalla ensi kertaa
elämässään, eikä ollut osannut etukäteen edes arvata,
kuinka monta kertaa pistäisi sillä sormeensa työn
kestäessä. Luovuttaminen ei kuitenkaan tullut hänen
mieleensäkään. Häntä ajoi eteenpäin polte, joka ei
hellittänyt päivällä eikä yöllä, jolloin hän ompeli, koska
olisi tuskin kyennyt nukkumaankaan. Hänen kätensä
vapisivat, mutta hän kieltäytyi päästämästä käsistään ainoatakaan ommelta, johon hän ei ehdottomasti luottanut.
Toisinaan rohkean päätöksen tekeminen helpottuu,
kun vaihtoehdot on otettu pois. Vastarinnan Melit oli jo
nähnyt hyödyttömäksi, pakopaikkoja ei enää ollut, ja
luopuminen ei ollut edes ajatuksena käsitettävissä.
Jäljelle jäi vain hullu ajatus, joka oli roihahtanut
liekkeihin hänen mielessään hänen katsellessaan Terlenin
alitse lipuvaa Ulapan Porttia, eikä ollut sen jälkeen
suostunut enää sammumaan. Hänen oli päästävä pois
Terleniltä, ja ainoa suunta, johon hän saattoi edes
kuvitella pääsevänsä, oli alas.
Alas vain ei kukaan muu mennyt, ellei käyntejä
puutarhoissa laskettu. Ja merellä ei ollut puutarhoja,
paitsi meri itse. Hän ei saisi Terleniltä lentokonetta, eikä
hän voisi edes pyytää ketään viemään itseään alas. Hänen
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oli päästävä alas omin avuin, ja vieläpä niin, että kukaan
ei huomaisi hänen lähtevän. Hänen ainoa toivonsa oli,
että häntä ei kyettäisi jäljittämään.
Ne muinaiskielen opinnot, jotka hän oli aikoinaan
käynyt läpi Talissanin ja Innakarin kanssa, muistuttivat
hänen mieleensä sanan, jota hänen nykyaikaisessa
kielessään ei enää ollut, mutta jonka merkityksen hän
saattoi aavistaa. Vanhan, oudosti ääntyvän sanan osat
tarkoittivat
hänen
käsityksensä
mukaan
"putoamisvarustusta". Varustusta käyttäen oli entisinä
aikoina hypätty turvallisesti alas korkeuksista. Sitä oli
käytetty Maassa ja ehkä myös ilma-asutuksen
alkuvaiheissa, mutta sitten siitä oli tullut tarpeeton, ja se
oli unohdettu. Kukaan ei halunnut enää hypätä alas,
kevyet lentokoneet eivät joutuneet painovoiman armoille
edes aniharvoin vikaantuessaan, ja jos jostakin
käsittämättömästä syystä joku olisi vahingossa pudonnut
alas asumuksesta, oli ehkä parempi, että hän kuolisi
pudotessaan,
jotta
kamaralla-asujat
varmasti
ymmärtäisivät tapauksen vahingoksi, ja ettei mitään
kenties kuolemaakin pahempaa sattuisi pudonneelle.
Mutta kukaan ei pudonnut, eikä putoamisvarustusta edes
ajateltu, ja niin koko käsite katosi puhutusta ja
kirjoitetusta kielestä.
Käsitteen katoamisen perusteellisuus selvisi hänelle
kouriintuntuvasti, kun hän oli kääntänyt ylösalaisin koko
Terlenin kirjaston löytämättä ainoatakaan kuvausta
putoamisvarustuksesta. Paras, mitä hän löysi, oli joukko
ilman virtauksia käsitteleviä kirjoja. Niistä hän keräsi ne
vähät tiedot, joita koki pystyvänsä hyödyntämään, ja
yhdistäen ne elämänkokemukseensa kansansa lentävänä
jäsenenä hän ryhtyi ylivoimaiselta tuntuvaan, mutta
väistämättömään työhön, keksimään uudelleen kadonnutta putoamisvarustusta. Hän ei voinut kysyä
keneltäkään neuvoa varustuksen teossa. Hän ei voisi edes
kokeilla sitä sen valmistuttua. Sen olisi toimittava heti
ensi yrityksellä, kun hän käyttäisi sitä, ja hänen henkensä
riippuisi siitä, kuinka hyvin hän olisi työssään onnistunut.
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Oli vain odotettava, että Terlen vielä kerran kulkisi
kuivan maan ylitse. Seuraavaan kertaan voisi olla
reittisuunnitelmasta riippuen hyvinkin pitkä aika, mutta
se olisi helpompi kestää, kun oli olemassa edes yksi
toivon kipinä synkkyyden keskellä.
Kangas oli taas käymässä vähiin. Onneksi aamu oli
koittamassa; pian hän saattaisi mennä Saldin luokse ja
pyytää monenkirjavaan luomukseensa vielä lisää
tuulenpitäväksi tiivistettyä kangasta, alun pitäen
tuuliverhoksi tarkoitettua. Melit joi juoma-astiasta
muutaman kulauksen haaleaksi jäähtynyttä yrttiteetä ja
jatkoi helojen kiinnittämistä uuteen kangaskappaleeseen.
Aukilevitetty hyppyväline täytti suurimman osan hänen
huoneestaan, ja päivisin hänen oli säilytettävä sitä
kokoontaitettuna kaapissaan, jotta kukaan ei saisi vihiä
siitä, mitä hän oli tekemässä. Hän ei ollut kertonut
Saldillekaan, mihin kangasta tarvitsi, ja tämän kyseltyä
asiasta suoraan hän oli vain viitannut epämääräisesti
"yllätykseen", josta ei tahtonut kenenkään tietävän
etukäteen.
Huoneen nurkassa olivat hänen nuorakimpuista tekemänsä valjaat, joihin hän kiinnittäisi suuren putoamiskankaan pitkillä nuorilla, samanlaisilla, joista valjaatkin oli
sidottu. Valjaita hän oli kokeillut sekä pukemalla ne
ylleen että pingottamalla niitä lujasti erilaisin
apuvälinein. Ainakin valjaiden hän uskoi olevan kyllin
lujat edessä olevaan tehtävään.
Saatuaan heloituksen uuden kappaleen osalta
valmiiksi hän kokosi kankaan lattialta pakaksi ja työnsi
sen kaappiin. Oli aika lähteä syömään aamiaista. Aamu
oli vielä varsin varhainen, mutta ainakin Saldin
kantaruokalassa tarjoiltaisiin jo syötävää. Hän lähti
huoneensa ovesta kannelle johtavaan portaikkoon jäykkiä
jäseniään taivutellen ja työstä kipeytyneitä silmiään aamun vielä hämyisässä valossa räpytellen.
Hän huomasi öisten töidensä vieneen veronsa hänen
voimistaan, kun hän kompastui portaissa ja löi
olkapäänsä
kaiteeseen
yrittäessään
selviytyä
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horjahduksestaan. Ilmeisesti kukaan ei kuitenkaan
herännyt hänen lipeämisestään syntyneisiin ääniin, tai ei
ainakaan nähnyt tarpeelliseksi tarkistaa, mitä ulkona oli
tekeillä.
Hänen ajatuksensa kiersivät yhä tiukkaa, pakosuunnitelmaa pohtivaa rataansa, kun hän käveli kohti Terlenin
keskusta. Häneltä oli vähällä jäädä huomaamatta vastaantulevan tavarantoimittajan huomenentoivotus.
"Saimme uuden reitin", kertoi työasuinen mies
Melitille hänet sivuuttaessaan. "Taululle tuli siitä juuri
tiedote."
"Kiitoksia tiedosta", vastasi Melit hajamielisesti ja talletti uutisen jonnekin mielensä perukoille odottamaan sopivampaa hetkeä pohtia sitä tarkemmin. Nyt hän halusi
vain syömään ja sitten Saldin puheille. Kangas, jota hän
tarvitsi, ei ollut yksinoikeudella Saldin omaa, mutta
koska Saldin työt saattoivat riippua kangasvarastosta, hän
tarvitsisi tämän suostumuksen kankaan käyttöön.
Ruokalaan päästyään hän pyysi ensimmäisen
silmiinsä osuneen annoksen ja söi sen mietteissään,
tuskin havaiten, mitä suuhunsa pani. Hänen
ruoansulatuksensa toimi kuitenkin ilman hänen
ajattelunsa apuakin, ja pian hänen olonsa kohenikin jonkin verran ravinteiden alkaessa palauttaa hänen
huvenneita voimiaan. Syötyään hän muisti jopa uudelleen
tulomatkallaan kuulemansa uutisen. Uusi reitti? Asia
pitäisi tarkistaa pikimmiten, koskihan se selvästi hänen
omaa suunnitelmaansa.
Hän käveli torin laidalle pystytetyn suuren taulun
luokse. Taululle oli sinä aamuna ehditty kirjoittaa vasta
kaksi tiedotetta. Ensimmäisessä etsittiin normaalin
työnjaon sivuitse lentäjää noutamaan Terlenille erä
lääkkeitä heidät päivemmällä sivuuttavalta tuottajalta.
Toinen ilmoitus oli se, josta tavarantoimittaja oli
maininnut: Terlenin uusi huoltoapusopimus Ninnatin
kanssa vaati muutosta Terlenin reittiin muutamien
päivien ajaksi. Heidän olisi käännyttävä kaakkoon,
takaisin kohti mannerta, kunnes työt ninnatilaisten kanssa
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olisivat ohi, jolloin he voisivat palata takaisin länteen
vievälle reitilleen. Ilmoituksen alle oli jopa piirretty
kaavakuva heidän reitistään. Sykähdyttävin kohta
piirroksessa oli heti alkukaarrosta seuraavalla
reittiosuudella: reitillä oli saari, ja se oli vieläpä selvästi
lähempänä mannerta kuin Ulapan Portti.
He ylittäisivät saaren vielä saman päivän iltana. Se
merkitsi, että hänen tilaisuutensa oli koittanut, ja että nyt
hänellä olisi kiire, jos hän aikoisi myös käyttää sen
hyväkseen.
Hän lähti nopeasti Saldin työpaikalle. Tämä ei ollut
vielä aloittanut työpäiväänsä, joten hän jäi odottamaan
tätä, tuskin malttaen pysyä aloillaan ajan verkkaisesti kuluessa. Lopulta hänen pitkä ja tuskaisa odotuksensa
palkittiin, kun Saldi ilmaantui paikalle suuri, vaalea,
pakaksi kääritty kelmu kainalossaan. Melit lähti aikaa
hukkaamatta häntä vastaan.
"Voisinko saada lisää kangasta?" hän pyysi Saldilta
heti ensi sanoikseen. "Tarvitsen sitä aivan välttämättä."
Saldi yllättyi Melitin kiihkeän anovasta pyynnöstä, ja
nähtyään tämän uupumuksen kirjailemat kasvot hän
myös huolestui.
"Mitä sinulle on tapahtunut?" hän kysyi pysähtyen tämän kanssa työhuoneensa ovelle. "Olet aivan näännyksissä!"
"Vain hiukan väsynyt. Se menee kyllä ohi. Sopiiko sinulle, että otan vielä vähän tuuliverhokangasta?"
"Nyt sinä tarvitset lepoa, etkä kangasta. Sinun kannattaisi
käydä
jonkun
lääkintätaitoisen
puheilla
selvittämässä, riittääkö sinulle pelkkä uni. Ja sitten
nukkumaan! Minä voin kertoa työkumppaneillesi, että
olet pari päivää toipumassa."
"Minä lepään kyllä heti, kun saan työni tehdyksi."
"Usko minua, millään työllä täällä ei ole niin kiire,
että sen tähden pitäisi kamppailla itsensä tainnoksiin.
Kankaat malttavat kyllä odottaa sinua muutaman päivän,
ja sitten sinä jaksat taas käsitelläkin niitä paremmin."
Saldi oli järkkymätön. Melit arvasi, että ei pääsisi
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väittelemällä asiassa eteenpäin, joten hän hyvästeli tämän
ja lähti. Saldi jäi vielä katsomaan, että hän varmasti lähti
asuntoaan
kohti,
ennen
kuin
meni
sisään
työhuoneeseensa.
Melit ei kuitenkaan mennyt asunnolleen, vaan kääntyi
kulmasta kohti huoltokeskusta. Päästyään perille hän sai
tietää, että henkilökunnalla ei juuri silloin ollut kangasta,
mutta
he
antoivat
hänen
mukaansa
lujaa,
kuituvahvisteista kelmua. Se sopi Melitille hyvin, sillä
hänen kankaassaan oli jo entuudestaan kolmea eri
materiaalia.
Tultuaan takaisin asunnolleen hän kävi kiireesti
työnsä kimppuun, piittaamatta siitä, että joutuisi
tekemään sitä nyt päivällä. Kelmu oli vastahakoista
ommeltavaa, mutta hän jatkoi sinnikkäästi, pisto
kerrallaan, pysähtyen aina välillä suostuttelemaan
jumiutuneita ompelupihtejä.
Hän tunsi kohoavansa. Ensin hän luuli väsymyksen
tehneen aisteilleen tepposet, mutta sitten hän lopulta
uskoi kokemansa: Terlen oli nousussa, ja tarkoin
kuunnellen hän jopa kuuli kaasunkehittimien äänen
niiden täyttäessä suurta kantosäiliötä asutuksen
yläpuolella. He olivat hakeutumassa otolliseen ilmavirtaukseen ja käyttivät kukaties myös ajolaitteita Terlenin
kuljettamiseen.
Hän ompeli viimeiset helat paikoilleen ja kiinnitti niihin nuorat lähes tunnottomiksi puristunein sormin. Saatuaan vihdoin työnsä valmiiksi hän tunsi suurta houkutusta
levähtää hetken vuoteellaan, mutta ei rohjennut antaa periksi peläten nukkuvansa saman tien aamuun asti.
Oli jo myöhäinen iltapäivä. Hän alkoi koota pudottautumisvälinettään valmiiksi kuljetusta varten. Hänen olisi
käytävä ulkona katsomassa, joko saari olisi näkyvillä,
sillä hänen oma huoneensa oli sillä hetkellä liikesuuntaan
nähden taemmassa puoliskossa. Hän ei kuitenkaan
ehtinyt siirtyä tuumasta toimeen, sillä samassa hänen
ovelleen koputettiin.
Hän oli jo vähällä mennä avaamaan, kun hänen utuiset
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aivonsa huomasivat, että putoamiskangas oli vielä
pakkaamatta. Heräten äkkiä nopeaan toimintaan hän
heitteli kankaan kokoon ja sulloi sen epämääräisenä
myttynä kaappiinsa.
"Hetkinen vain", hän sanoi ja muisti vielä siepata pöydältä ompelupihdit ja työntää nekin kaappiinsa, ennen
kuin avasi oven. Oven takana seisoi Saldi, mukanaan
kulhollinen lämmintä keittoa.
"Tulin vain katsomaan, kuinka toipumisesi sujuu",
hän sanoi. "Toin sinulle syötävää, että pääset nopeammin
jatkamaan uniasi."
"Kiitoksia", sanoi Melit hämillään ja otti astian
vastaan.
"Pyysin Teimenkatia vilkaisemaan sinua vielä tänä
iltana", jatkoi Saldi. "Jos sinulla on ongelmia, jotka
estävät sinua lepäämästä, voit samalla kertoa niistä
hänelle."
"Ei missään tapauksessa!" kauhistui Melit, mutta
jatkoi sitten hillitymmällä äänellä: "Minä voin jo aivan
hyvin. Turha häntä on tänne minun takiani vaivata."
"No, hyvä niin. Ehkä hän sitten vain tervehtii sinua
ohi mennessään ja katsoo, että sinulla on kaikki hyvin."
"Kiitoksia vain sinulle, mutta syytä huoleen ei ole.
Minä lepään hiukan, niin voimme molemmat unohtaa
koko asian."
"Selvä on. Pikaista toipumista."
Melit sulki oven Saldin poistuttua, edelleen
säikähdyksen vallassa. Nyt hän ei saisi vaarantaa pakoaan
enää millään tavoin, jos mieli vielä sen toteuttaa. Hän
odotti, että Saldi ehti riittävän kauas, tarkisti ovenraosta,
että reitti oli vapaa ja livahti sitten ulos.
Saari oli jo ulottumassa taivaanrannalta heitä kohti.
Melit arvioi, että aurinko ehtisi juuri laskea, kun he
sivuuttaisivat saaren pohjoispuolelta. Jo matalalta
tulevien auringonsäteiden valossa hän huomasi, että saari
oli asuttu. Ainakin sillä oli muutamia melko suuria
rakennuksia. Ja merellä, lähellä saaren länsirantaa, oli
alus parhaillaan lähestymässä rantautumispaikkaa.
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Saari oli huomattavasti pienempi kuin Ulapan Portti,
mutta silläkin oli paikoin runsaasti metsää ja keskilinjallaan myös loivasti kiemurteleva jono kukkuloita. Hänellä
ei ollut tarkkaa suunnitelmaa siitä, mitä hänen tulisi alas
päästyään tehdä. Hän joutuisi aluksi vain tarkkailemaan
ympäristöään ja pahimmassa tapauksessa ehkä elämään
luonnon antimilla pitkänkin ajan. Se oli kuitenkin edelleenkin parempi vaihtoehto kuin jäädä Terlenille, jolla
hänestä jo ympäri maailmaa levitetyt huhut voisivat
tuoda tullessaan mitä hyvänsä, ja jolla hän olisi joka tapauksessa loppuikänsä merkitty ihminen, kuten kaikissa
muissakin paikoissa, joihin hänet enää päästettäisiin.
Kurkistellessaan alas Terlenin reunan yli hän tuli
samalla tietoiseksi taitseen kulkevista ihmisistä. Hän ei
voisi hypätä alas reunan yli, sillä joku huomaisi hänet
varmasti ja lähtisi epäilemättä hänen peräänsä. Hänen oli
päästävä lähtemään salaa. Onneksi hän oli saanut
ahkerien perehdyttäjiensä ansiosta tiedon yhdestä ja
todennäköisesti ainoasta poistumismahdollisuudestaan.
Melko keskellä Terleniä oli sisäänkäynti, josta pääsi
asutuksen alapuolisiin rakenteisiin, ja siellä oli edelleen
huoltoaukko, joka avautui suoraan Terlenin alapuoliseen
ilmaan. Sieltä hänen olisi hypättävä, jos hän mieli päästä
alas kenenkään näkemättä. Iltahämärä olisi hänelle
avuksi, ja hyppykankaan väritkin onneksi enimmäkseen
merenpinnan sävyihin hyvin sulautuvia: mustaa,
valkoista, kiiltävää ja kuultavaa.
Hän palasi aikaa hukkaamatta takaisin asunnolleen.
Hänen olisi päästävä pois, ennen kuin Teimenkat, Saldin
lääkintätaitoinen tuttava tulisi hänen asunnolleen, ja sen
jälkeen hän ei saisi päästää ketään panemaan itseään merkille. Hän levitti hyppyneuvonsa uudelleen auki ja
laskosti sen kokoon siten, että se avautuisi
mahdollisimman vaivattomasti hänen pudotessaan. Sitten
hän pukeutui valjaisiin ja veti niiden peitoksi vielä lämpimän puseron. Valjaista puseronsa alta esiin tulevat
nuorat hän työnsi piiloon kangaspussiin pakkaamansa
kankaan ja oikean kylkensä väliin.
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Hän tiesi, että ei voisi ottaa mukaansa oikeastaan juuri
muuta kuin päälleen pukemansa vaatteet, sillä hänen
muusta
omaisuudestaan
hänelle
tuskin
olisi
maankamaralla hyötyäkään. Hän ei voisi myöskään jättää
jälkeensä mitään viestiä kenellekään toimitettavaksi, sillä
hän ei ollut alkuunkaan varma, että sen kuljettajat
kunnioittaisivat sen salaisuutta, jos saisivat tietoonsa,
kuka sen oli lähettänyt. Hän saattoi vain toivoa, että
Rhavalt oivaltaisi, mitä hän oli tehnyt, ja kertoisi asiasta
myös hänen äidilleen, kun tapaisi tämän seuraavan
kerran. Siteiden katkaisemista muihin helpotti
huomattavasti se, että muut olivat jo tehneet suurimman
osan työstä hänen puolestaan. Ja mene tiedä, ehkä hän
jonakin päivänä onnistuisi keksimään keinon, jolla
Rhavalt ja vain tämä voisi saada häneltä tiedon hänen
kuulumisistaan.
Oli tullut lähdön aika. Melit katsoi vielä kerran ympärilleen huoneessa kuin hyvästiksi. Hän astui hiljaa ulos ja
painoi oven kiinni jälkeensä. Terästäen olemuksensa
mahdollisimman huolettomaksi ja arkipäiväiseksi hän
laskeutui portaat alas Terlenin kannelle ja lähti kohti
keskusta. Joitakin ihmisiä tuli häntä vastaan, mutta
kukaan ei näyttänyt katsovan häntä kahdesti. Hänen ei
tarvinnut etsiä pitkään sisäänkäyntiä; se oli varsin lähellä
huoltokeskusta, pieni, harmaa ovi vastakkaisen
rakennuksen seinustalla. Hän työnsi sen auki ja astui sen
takana vallitsevaan hämärään.
Kevyestä metallikeraamisesta kennostosta valmistetut
portaat johtivat sillakkeelle, joka johti huoltokohteesta
toiseen, missä kopin, kaapin tai putkiston luokse, missä
taas kattoon asti ulottuvan umpinaisen rakennuksen
vierelle. Muualla sillakkeen ja muiden samankaltaisten
sillakkeiden ympärillä avautui Terlenin loivasti
viistopohjainen alustila, jonka pohjaa pitkin kulkivat
keskuksesta lähtevät, rakenteita kannattelevat säteittäiset
ruoteet. Terlenin kansi lepäsi ruoteista kohoavien,
kolmiomaisesti toisiinsa tuettujen kannatinputkien
muodostaman verkoston varassa. Kansitason alapinnassa
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oli valaisimia, jotka loivat tilaan himmeänhämyisän
yleisvalaistuksen.
Melit löysi etsimänsä. Sillakkeen varrella oli pieni, ikkunaton rakennus, huoltoaukon eteiskammio, johon pääsi
sillakkeelta avautuvasta ovesta. Itse huoltoaukossa ei
ollut ovea lainkaan; aukko oli reilun sylen levyinen
nelikulmainen kappale tyhjää eteiskammion lattian
toisessa puoliskossa. Melit astui varoen kammioon ja
päästi oven sulkeutumaan jälkeensä.
Hän laskeutui kammion lattiatasolle vievät askelmat ja
istuutui lattialle, lähelle aukon reunaa valmistelemaan varustustaan. Hän laskosti puseronsa kangaspussiin, jonka
hän sitoi lujasti vyötäisilleen. Hyppykankaansa hän
asetteli huolellisesti oikealle käsivarrelleen, ja käänsi
sitten katseensa kohti aukkoa. Nyt, meren avautuessa
näkyviin laajana, aaltojen täyttämänä autiutena suoraan
hänen alapuolellaan hän joutui katsomaan ratkaisuaan
vielä kerran silmästä silmään. Hän oli nyt aikeissa jättää
koko maailmansa lopullisella, peruuttamattomalla tavalla.
Jos hän haluaisi palata, hänen olisi tehtävä se kamarallaasujien apuneuvoin, ja sitä hänelle ei ikinä sallittaisi, ei
heidän eikä hänen omankaan kansansa taholta. Jos hän
enää milloinkaan haluaisi elää kosketuksissa toisiin
ihmisiin, hänen oli onnistuttava tekemään se kamarallaasujien parissa, keskellä tuota outoa heimoa, jonka
tavoista ja ajatuksista hän ei tiennyt oikeastaan mitään.
Hän joutuisi kokonaan heidän armoillen, tai sitten
pakenemaan vielä heidänkin luotaan. Hänen viimeinen
turvapaikkansa olisi luonto, joka olisi yhtä karu ja
toisaalta yhtä vieraanvarainen kaikille, syntyperään
katsomatta. Hän voisi joutua elämään yksin, mutta
maankamaralla hän voisi tehdä sen ainakin muu luomakunta seuranaan.
Hänen oli myönnettävä itselleen, että häntä pelotti,
suorastaan kauhistutti edessä oleva tuntematon kohtalo.
Hänen oli muistutettava itselleen, että asiat eivät olisi sen
paremmin sielläkään, mistä hän oli lähdössä, ennen kuin
hän uskalsi siirtyä istumaan aukon reunalle. Hänen
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sydämensä takoi ja hänen vatsaansa kouristi. Siihen hän
oli kuitenkin päätynyt, kahden maailman väliin, yhden
hänet hylänneen ja toisen häntä vieroksuvan, ja jostakin
hänen olisi löydettävä itselleen sija elää.
Hänen mieleensä palautui maininta eräästä toisestakin
tavasta jättää yhteiskunta lopullisesti. Sitä keinoa olivat
joskus kauan sitten käyttäneet ihmiset, joiden mieli oli
kokonaan romahtanut syystä tai toisesta niin, että he eivät
jaksaneet enää edes pysytellä elosssa, vaan riistivät mieluummin hengen itseltään. "Itsemurha" oli nimi, jolla
tuota lopullista tekoa kutsuttiin, ja se nimi oli yhä
olemassa hänen kielessään, vaikka sitä ei ollutkaan
pitkiin aikoihin enää tarvittu.
Lopullisuus ja ero olivat yhteisiä piirteitä hänen päätöksensä ja itsemurhan välillä, mutta hän tiesi kuitenkin,
että itsemurhaksi hänen päätöstään ei voisi kutsua. Henkensä riistivät ne, jotka halusivat kuolla, mutta hänet oli
alun pitäenkin tuonut tälle huoltoaukolle nimenomaan hänen kiihkeä halunsa elää. Paitsi hänen oma elämänsä,
myös hänen isänsä murheellinen ja ennenaikainen
menehtyminen oli opettanut hänelle mieleenpainuvalla
tavalla, kuinka arvokas elämän lahja oli. Nyt hänen oli
kuitenkin sitä vaaliessaan saatettava se alttiiksi suurelle
vaaralle.
Illan aikana he olivat laskeutuneet jälleen alemmaksi,
mutta meri tuntui silti olevan hyvin kaukana hänen
alapuolellaan. Sen aallot erottuivat iltaruskon hämyssä
yläilmoihin hienoisesti valkoisina kareina, jotka etenivät
verkkaan toistensa jäljessä ja murtuivat reitillään olevan
saaren rantoihin. Saarella näytti olevan hiljaista, vain
muutamiin sille rakennettujen nelikulmaisten rakennusten
ikkunoista oli syttynyt valo.
Jostakin kuului kumeasti kaikuva kolahdus. Hän
höristi korviaan kuullakseen tarkemmin. Vasta toinen,
hiukan metallinsointisempi rämähdys herätti hänessä
kauhistuneen oivalluksen. Joku oli tulossa! Epäilemättä
tämän kokoisessa yhteisössä esiintyi huollon tarvetta
päivittäin, ja nyt hän oli vaarassa paljastua, jos joku
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huoltohenkilöistä tulisi hänen suuntaansa. Ja niin ei saisi
missään nimessä tapahtua, sillä toista tilaisuutta hän ei
enää saisi!
Kuin vakuudeksi asialle kuuluviin tulivat sillaketta
pitkin lähestyvät askeleet. Melitin sydämenlyönnit
kiihtyivät entisestäänkin. Hivenen kerrallaan hän
hivuttautui eteenpäin huoltoaukon reunalla, jalat aukon
alapuolella avautuvassa ilmassa. Hän huohotti, ja pieni
uikutuksen tapainen äännähdys purkautui hänen sisältään
hänen tapaillessaan vasemmalla kädellään vuoroin
ahdistavaa rintaansa, vuoroin lattiaa vierellään. Hän
kääntyi katsomaan taakseen. Oliko sillakkeella kulkija jo
mennyt ohi? Hän ei saanut varmuutta asiasta.
Samassa hän huomasi hivuttautuneensa pitemmälle
kuin oli arvannutkaan. Terlenin alitse puhaltava tuuli tarttui kevyesti hänen jalkoihinsa kääntäen hänen vartaloaan
sivulle päin. Ehtimättä vaikuttaa tapahtumien kulkuun
enää mitenkään hän tunsi, kuinka hän lipesi reunan yli, ja
niin Terlenin alapuolella avautuvat syvyydet siemaisivat
hänet syövereihinsä.
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Khad käveli Lentokaupungin sivukatua pitkin kohti
asuntolaa syvissä mietteissä, kainalossaan pullea
kotelollinen täyteen kirjoitettuja eteniittiarkkeja. Eräs
hänen unelmistaan oli täyttynyt: hän oli päässyt
opettelemaan
lentokoneiden
suunnittelua
koko
maailmansa pätevimpien ja taidokkaimpien ihmisten pariin. Hänen ensimmäiset siemauksensa unelmien maljasta
eivät tosin olleet maistuneet kovinkaan makeilta, sillä
hänen uusi työnjohtajansa ja opettajansa, pääsuunnittelija
Shein, määrätietoinen ja jämäkkäluontoinen nainen, oli
ensi töikseen palauttanut hänet lujasti maanpinnalle.
Tämä oli tehnyt hänelle selväksi, että vaikka kokemus
lentokoneen rakentamisesta enemmän tai vähemmän
sormituntumalla olikin hyödyllinen ja viisastava
kokemus, todelliset lentokoneiden suunnittelijat tekivät
työnsä vankalta opilliselta pohjalta. Sitten tämä oli
pudottanut valmiiksi koteloituna mainitun opillisen pohjan, todellakin hyvin vankalta tuntuvan, hänen odottaviin
käsiinsä, opittavaksi osin työpäivien aikana, mutta enimmäkseen iltaisin niiden jälkeen.
Perehtyessään edellisessä työssään koneenrakennukseen Khad luuli jo opetelleensa kaiken matematiikan, jota
maailmasta ikinä löytyisi hänen eteensä kannettavaksi,
mutta oli ilmeistä, että hän oli erehtynyt pahanpäiväisesti.
Suunnittelijoiden arkistojen teorianpaljoudella ei
näyttänyt olevan loppua lainkaan, ja suurin osa siitä oli
sitkeää kuin ikipuun juuri. Äidillisellä tavallaan tiukka
Shein oli kuitenkin vakuuttanut hänelle, että myös
hänestä, kuten kaikista edellisistäkin samaan tapaan järkyttyneistä tulokkaista tulisi kyllä täysiverinen
lentokonesuunnittelija, jos hänellä vain riittäisi
sinnikkyyttä käydä oppilasohjelmansa läpi. Ja teorian
ohella eteen tulisi ennen pitkää mukavampiakin haasteita.
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Asuntola, jossa hän muiden oppilaiden kanssa asui, sijaitsi lähes lentokentän vierellä. Näin he olivat jatkuvasti
keskellä alansa tapahtumia ja ilmapiiriä, maustumassa ilmailun kastikkeessa, kuten paikallinen sanonta kuului.
Suuresta koostaan huolimatta kenttä oli verraten hiljainen
paikka, sillä siirtolaiskansan lentotoiminta tapahtui suurimmalta osin sähkön voimalla, ja silläkin hillitysti.
Khad saapui asuntolan luokse. Rakennus noudatti ihmiskunnan ilmeisesti pysyvää käsitystä asuntoloista:
kaksi kerrosta, joskus kolmekin, ja paljon pieniä huoneita
pitkien käytävien varrella. Ja mikäpä siinä, eihän
rakennuksessa oikeastaan asuttu sanan täydessä
merkityksessä, vaan vain sijaittiin ruumiillisesti se aika,
jonka mieli vaelsi unten mailla tai sukelteli teorioiden
syvyyksissä. Ympäristölleen oppilailta liikeni huomiota
vähän ja harvoin, lukuunottamatta niitä tuokioita, jotka
he viettivät ikkunoiden ääressä seuraillen lentokoneiden
lähtöjä ja saapumisia. Ja jos joku sai välillä tarpeekseen
työn ja unen herkeämättömästä vuorottelusta, niin olihan
heidän ympärillään useiden tuhansien asukkaiden asutus,
jonka kaduilla tuulettua.
Opinkappaleet mätkähtivät kotelossaan vuoteelle.
Khad lysähti tuolille mahdollisimman mukavaan
asentoon ja nosti jalkansa pöydän vasemmalle
puoliskolle, jonne ilmailualan kirjallisuus ja hänen omat
työnsä eivät vielä olleet levittäytyneet. Hän siemaisi
jääkylmää vettä yhteistiloissa täyttämästään tuopista ja
pyyhkäisi otsaltaan helteen ja kävelymatkan yhdessä sille
nostattamaa hikeä. Hän ihmetteli, mahtoiko kukaan kaupungissa
kaivata
viileitä
vuodenaikoja,
sillä
Lentokaupunki sijaitsi leveysasteilla, joilla lämmintä riitti
samaan tapaan kesät talvet; vaihtelua esiintyi lähinnä vain
ilman kosteudessa.
Khad piti toisinaan ovea auki käytävälle
kokeillakseen,
seisahtuisiko
joku
ovensuuhun
kertoilemaan kuulumisiaan ja menneitä seikkailujaan
ilmailun maailmassa, mutta kuten arvata saattoi,
useimmiten käytävällä kulkijat vain sivuuttivat oviaukon,
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mietteissään ja katse kaukaisuuteen kiinnittyneenä, kuka
menossa lukemaan, kuka taas tulossa sieltä. Seurallisuus
ei kuulunut asuntolan elämän näkyvimpiin piirteisiin,
paitsi ehkä erikseen järjestetyissä juhlapäivien
illanvietoissa, joissa tarjoilu oli runsasta ja lentoaiheiset
tarinat kohosivat toinen toistaan huimemmiksi.
Asuntolassa oli aatteellisen veljeyden ohella toisinaan
havaittavissa myös hienoista keskinäisen kilpailun väreilyä. Pääsy lentokonesuunnittelijaksi ei nimittäin ollut
ainoa ja korkein tavoite, joka heille saattoi avautua:
jossakin Lentokaupungin rakennusten kätköissä majaili
muutaman erikoisosaajan muodostama korkein eliitti,
yliäänilentäjät, joiden joukkoon pääsy merkitsi
ansioitumista koko loppuiäksi, ja jotka siksi kangastelivat
useankin suunnittelijaoppilaan mielessä tarunhohtoisena
ihanteena.
Ääntä nopeamman ilmailun kiehtovuutta vain lisäsi
sen ylellinen tarpeettomuus: planeetalla oli kenelläkään
harvoin niin ehdotonta kiirettä paikasta toiseen, etteikö se
olisi tullut tyydytetyksi hitaammillakin lentoneuvoilla.
Yliäänikoneita oli siksi käyttövalmiissa kunnossa vain
yksi ainoa kappale kerrallaan koko siirtolaisten
maailmassa, ja tärkein, tai jopa ainoa syy, miksi niitä
pidettiin toimintavalmiudessa oli niiden antama panos
ilmailun tietämykselle. Niihin oli varastoituna ainutlaatuista taitoa ja osaamista, joka voisi helposti kadota
jäljettömiin, ellei sitä rituaalinomaisesti vaalittaisi
sukupolvesta toiseen ja ellei kykyä huoltaa ja korjata sitä
ja lentää sillä välitettäisi yhä uusille vihkimyksen
arvoisiksi osoittautuneille lentäjäkokelaille. Jonakin
päivänä lentokone kuluisi korjauskelvottomaksi tai jopa
tuhoutuisi, ja sen lentäjät olisivat kenties ainoita henkilöitä, joiden johdolla kone kyettäisiin rakentamaan uudelleen, samanlaisena tai entistäkin ehompana.
Yliäänikoneen lisäksi oli olemassa muitakin teknillisiä
muinaisjäännöksiä,
joita
vaalittiin
samalla
kunnioituksella: laitteita, jotka tuottivat äärimmäistä
kylmyyttä, mittasivat hyvin heikkoja sähköilmiöitä,
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tunkeutuivat aineen pienimpiin ytimiin tai tekivät
jättiläismäisiä laskutoimituksia lyhyessä hetkessä. Ne
edustivat vanhassa Maassa opittuja taitoja, jotka oli
säilötty odottamaan aikaa, jolloin niitä taas välttämättä
tarvittaisiin ja jolloin ne toivottavasti saataisiin jälleen
käyttöön. Siihen asti taitoja pidettäisiin tarkoin vireillä
kuin kipinää, jonka tehtävänä olisi viritä tuleksi, kun sen
vuoro koittaisi.
Khadin omat tehtävät olisivat kuitenkin pitkän aikaa
huomattavasti proosallisempia. Siksi illaksi hänelle oli
varattu harjoitustehtävä: hänen oli määrä varustaa
yksinkertaisilla ilmaisimilla oma lentokoneensa, jolla hän
oli seudulle saapunut. Ilmaisimien avulla hän seuraavana
päivänä tutkisi ilman virtauksia koneen ympärillä
erilaisten lentoliikkeiden aikana. Varustukseen kuuluisi
jo Maassa keksitty yksinkertainen mutta tehokas
apuneuvo, joukko pieniä liuskoja, jotka kiinnitettäisiin
toisesta päästään sopiviin kohtiin lentokoneen
ulkopinnalle. Niiden lisäksi koneeseen kiinnitettäisiin
joitakin
resonanssikammioita,
jotka
kertoisivat
ujelluksellaan monia asioita ohitseen kulkevan ilmavirran
laadusta. Khadin lentokoneen tapauksessa kammioiden
käyttö vaatisi kuitenkin huomattavaa tarkkaavaisuutta,
mikäli hän aikoisi kuulla niiden äänen polttomoottorin
pärinän yli.
Levättyään kyllikseen ja tarkistettuaan naapurihuoneiden asukkailta, että mitään huomionarvoisia kuulumisia
ei ollut jäänyt häneltä kuulematta hän lähti kohti
lentokentän suoja numero kolmea, jossa hän säilytti
lentokonettaan yhdessä muiden pienkonelentäjien kanssa.
Suojalle oli jonkin verran kävelymatkaa, mutta avaralla
lentokentällä hän sai sen näkyviinsä heti alkumatkasta.
Yksinkertainen, valkoisesta metallimuovista tehty
rakennus sijaitsi lähellä pitkän kiitoradan päätä. Sen
materiaali oli valittu kestämään kovia tuulia, mutta
pysymään silti siedettävän lämpöisenä kovassakin
auringonpaahteessa. Useimmat sen pitkällä sivulla
olevista ovista olivat avoimina, ja silloin tällöin joku
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käveli sisään rakennukseen tai tuli sieltä ulos.
Kirkkaan auringonpaisteen jälkeen suojan sisätilat
vaikuttivat hämäriltä, vaikka hän tiesikin valaistuksen
olevan työntekoon riittävän. Suojassa oli sillä hetkellä
vain muutamia lentokoneita muiden koneiden lentäjien
ollessa lentomatkoillaan kuka milläkin asialla. Hänen
oma koneensa oli lähellä suojan vasenta päätä, vierellään
nelipaikkainen kone, joka oli melko suuri kuuluakseen
kevytrakenteisiin koneisiin. Kaksi huoltajaa teki
jälkimmäisen koneen kimpussa huoltotöitään hiljaisten
aikojen kiireettömässä rytmissä.
Jokin hänen omassa koneessaan kiinnitti hänen huomionsa heti kun hän sai sen näkyviinsä. Hän ei heti oivaltanut, mikä siinä poikkesi edellisistä päivistä, ennen kuin
loitompana esillä olevat puhdistusvälineet antoivat
hänelle asiasta vihjeen: hänen koneensa oli nokasta
pyrstöön puhdistettu, huolella ja perusteellisesti. Työn
jälkeä katsellessaan hän äkkäsi toisen, vielä
hämmästyttävämmän seikan. Siivessä oleva pieni
repeytymä, jonka hän oli vielä vanhempiensa luona
asuessaan aiheuttanut kotinsa vajassa hääriessään, oli
korjattu. Hänen kiinnittämänsä hätävahvikkeet oli
irroitettu, siipipinnan muodostava kelmu oli tarkoin
pingoitettu ja itse repeytymän paikkauksen jälki oli hyvin
sileä, tuskin käsin tunnettavissa. Koneitaan suojassa
säilyttävät lentäjät saattoivat tehdä vaihtelevanlaajuisia
huoltosopimuksia paikallisen henkilökunnan kanssa, ja
laajimpiin sopimuksiin sisältyi jopa ennaltaehkäiseviä
korjaustöitä. Hänen oma sopimuksensa oli kuitenkin
varsin
suppea,
se
koostui
lähinnä
koneen
säilytysoikeudesta
ja
välttämättömimmistä
puhdistustöistä. Ne työt, joiden tuloksia hän nyt katseli,
nousivat kiistatta yli sopimuksen velvoitteiden. Hän
tähysi viereisen lentokoneen takana työskenteleviä
huoltajia.
"Kuka teistä huolsi minun koneeni?" hän kysyi heiltä.
Huoltajat keskeyttivät työntekonsa ja tulivat esiin
lentokoneen takaa.
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"En ole varma", vastasi paineistinta kädessään
riiputtava, vaalean vihertävänharmaaseen työpukuun
pukeutunut nuori nainen. "Se huollettiin jo päivällä. Me
olimme vasta tulossa tännepäin."
"Se taisi olla Hissukka", vastasi niinikään nuori mies,
jonka samankaltainen työasu oli paikoin pesutyön
roiskeista kastunut. "Hän ainakin teki töitä tässä päässä.
Kuinka niin?"
"Halusin vain esittää kiitokseni ystävällisestä ja ilmiömäisen hienosta huoltotyöstä", vastasi Khad. "Sain palvelua, josta en ollut edes maksanut."
Nainen tarkasteli hänen lentokonettaan leukaansa
sivellen, hymynpoikanen suupielessään.
"Totta", hän myönsi. "Hissukka on hiljainen luonne,
mutta saa toimeen tarttuessaan ihmeitä aikaan.
Hänenlaisiaan saisi minun mielestäni olla täällä töissä
enemmänkin."
"Tämä taitaa kyllä olla jo erikoiskohtelua hänenkin
työkseen", tuumaili mies. "Olit onnekas tänään."
"Loihtija voisi olla hänelle osuvampi nimi kuin
Hissukka", totesi Khad. "Teidän palvelujanne suosittelen
varmasti kaikille tutuilleni."
"Mutta maltillisesti sitten", varoitti nainen veitikka silmäkulmassaan. "Jos työtä tulee liikaa, sen laatu voi laskea."
"Minä kerron Loihtijalle, että yksi lentäjistä on
joutunut lumouksen valtaan", lupasi mies.
Huoltajat palasivat takaisin töihinsä suuren
lentokoneen toiselle puolelle ja ilahtuneen tyytyväinen
Khad alkoi kiinnittää ilmaisinliuskoja oman koneensa
hehkeän puhtaaseen pintaan.
Hän selvisi työstä nopeammin kuin oli etukäteen arvioinut. Katsellessaan konettaan, joka oli yltympäri
kirkasväristen liuskojen peitossa ja josta siellä täällä
törrötti
pieniä
mutta
silti
silmiinpistäviä
resonanssikammioita hänestä tuntui miltei kuin hän olisi
pilannut koneelle vasta tehdyn puhdistustyön. Kone oli
kaikkine lisäkkeineen melko surkuhupaisa näky, mutta
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ehkä se sen vastineeksi onnistuisi tuottamaan sitäkin
enemmän viisastavaa ja hyödyllistä tietoa. Myöhemmin,
kun harjoitus olisi viety läpi, hän saisi kuulemansa
mukaan tehtäväkseen perehtyä koneensa potkurin
syvempiin saloihin ja kertoa löydöistään koko muun
oppilasjoukon edessä.
Hän lähti paluumatkalle kohti asuntolaansa seuraavan
päivän harjoituslentoaan pohtien.
***
Aamu oli koittanut pilvettömänä kuten aamut
useimmiten koittivat siihen aikaan vuodesta. Khad oli
herännyt hyvissä ajoin, päivän tehtäviin jo henkisesti
valmistautuneena. Pesu, pikainen aamupala edellisen
päivän tähteistä ja hölkäten tehty käynti Sheinin
toimistolla, ja hän oli valmis koettamaan kykyjään
virtausmittausten haasteiden kimpussa.
Hän työnsi koneensa ulos yhdestä suojan avarista oviaukoista. Tilava, pitkänomainen aukio ja sitä halkova viivasuora kiitorata ulottuivat hänen luotaan kohti kaukaista
taivaanrantaa. Lämpenevä ilma väreili hiljaa kiitoradan
lasitetun pinnan yllä. Ympäristön äänet kantautuivat
hänen luokseen vaimeina rakennusten takaa, yksi sieltä,
toinen täältä. Silloin tällöin joukosta erottui jokin
kenttärakennuksista kuuluva raskaan esineen kolahdus tai
etäinen huudahdus. Opastin kiitoradan sivussa osoitti,
että kiitorata oli vapaa käyttöön.
Häntä hymyilytti, kun hän katseli valtavan pitkää
kiitorataa. Se oli mitoitettu siten, että kaikki tunnetut
konetyypit saattoivat varmasti nousta ja laskeutua sille
kaikenlaisissa oloissa. Hänen oma koneensa saisi
käytetyksi sen päästä tuskin rahtua enempää; hänelle
kiitorata oli kuin sammiollinen vettä suun huuhtaisuun.
Opastin,
metallimaston
päähän
kiinnitetty
vaihtuvavärinen pallo puolestaan palautti hänen
mieleensä kenties värittyneet, mutta epäilemättä
tosipohjaiset hiuksianostattavat tarinat vanhan Maan
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lentoliikenteestä. Avaruuteen lähdön aikoihin Maan
kaupunkien kentiltä nousi ja niille laskeutui ristiin rastiin
sakeina parvina valtavia, romuluisia lentokoneita
päätähuimaavin kiitonopeuksin. Kentille oli ollut pakko
perustaa torneja, joissa joukko valvojia sankarillisin
ponnistuksin opasti koneita selviytymään kaaoksen läpi
kehenkään törmäämättä. Nyt riitti opastukseksi vilkaista
kerran opastinta tai öiseen aikaan merkkivaloja ennen
kiitoradalle tuloa.
Hän nousi ilmaan kiitoradan päästä sitä itselleen
opastimella varaamatta, sillä hänellä ei ollut mukanaan
edes opastimen ohjauslaitetta. Jos joku olisi tullut häntä
vastaan, hän olisi vain kiepauttanut koneensa sivuun pois
tulijan tieltä. Hän olisi halutessaan voinut nousta ilmaan
vaikka suoraan lentokonesuojan pihamaalta.
Noustessaan asutuksen ylle hän katseli Lentokaupunkia, pitkän kiitoradan ympärille kertynyttä, loitompana
yhä harvemmaksi käyvää erikokoisten talojen
muodostamaa asutusta. Lentokaupungin ympärillä
levittäytyi
ilmastovyöhykkeelle
ominainen,
elinvoimainen mutta maaperän niukkuuden kohtuuteen
hillitsemä metsäinen kasvillisuus. Metsän seasta erottui
juuri ja juuri neljä Lentokaupungista eri suuntiin vievää
lasitettua maantietä.
Hän kaartoi ja valmistautui aloittamaan kokeet.
Ensimmäinen, erilaisia luistoja ja epäsymmetrisiä
kaartoja sisältävä sarja alkaisi kahdentuhannen mitan
korkeudesta. Saatuaan koneen vakaaseen vaakalentoon
hän aloitti ensimmäisen liikkeen vilkuillen vuoroin
lentoilmaisimia ja vuoroin liuskoja rungon eri kohdissa.
Hän teki muistiinpanoja eteensä kiinnittämäänsä nippuun
eteniittiarkkeja. Mittaustulokset, joita hän sai, tuntuivat
pelottavan epämääräisiltä, mutta mittausten runsaus
luultavasti tasoittaisi menetelmän puutteita.
Palattuaan vaakalentoon liikkeiden välillä hän kuuli
takaansa
ponnekkaan,
ilmeisesti
tervehdykseksi
tarkoitetun huudon. Hänen opiskelutoverinsa Gerkh
kipusi hänen ohitseen kevyellä, vakio-osista rakennetulla
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lentokoneella, jossa oli voimanlähteenä sähkömoottori.
Koneen ollessa lähimmillään Khad erotti oman
moottorinsa äänen yli sen pehmeän, kehräävän äänen,
jonka pyöreyteen ilmaa sivaltavat potkurinlavat antoivat
hienoisen, terävän lisänsä. Khad heilautti kättään
lentäjälle, joka lämpimistä asusteistaan päätellen oli
matkalla varsin korkealle.
Liikesarja jatkui. Khad seurasi liuskojen lepatusta
yrittäen muodostaa mielikuvan siitä, mitä ilmavirrat
koneen ympärillä tekivät. Ellei hän ollut ennättänyt
havaita vielä mitään muuta hyödyllistä, niin ainakin sen,
kuinka kaukana toisistaan olivat puhtaan linjakkaat
teoriat ja käytännön mittaustulosten sekasortoinen
mylläkkä.
Maailma kääntyili hänen ympärillään, vilauttaen
hänen silmiinsä milloin kirkkaana loistavan auringon,
milloin taivaanrannan kaukaisuudessa hopeanvaaleana
hohtavan
metsämaiseman.
Toisinaan
hänen
näkökentässään käväisi myös taivaanrannan vaaleutta
vasten kuvastuva pieni, tumma varjokuva, etäällä ohi
lipuva ilmayhdyskunta, mutta siitä näystä hän oli jo
oppinut kääntämään katseensa tottuneesti takaisin
mittalaitteidensa pariin.
Lopulta viimeinenkin annetuista liikkeistä oli lennetty.
Työnsä päätteeksi hän ohjasi koneensa omaksi huvikseen
vielä
melko
uskalletun
näköiseen
viistoon
nurinkiepahdukseen, joka muutaman korjauskaarroksen
jälkeen toi hänet kiitoradalle johtavaan laskuliukuun. Hän
sammutti moottorin jo ilmassa ja laskeutui koneensa
liitokyvyn turvin lähelle kiitoradan päätä, josta hän sitten
kaartoi pysähdyksiin lentokonesuojan edustalle.
Hän työnsi koneensa takaisin lentokonesuojaan.
Leudot tuulenpyörteet leyhäyttelivät moottorin lämmöstä
lämmennyttä ilmaa hänen kasvoilleen, kunnes hän pääsi
suojan sisällä vallitsevaan tyveneen. Lentokoneita ei ollut
nytkään paikalla kovin runsaasti, ja hän saattoi sijoittaa
oman koneensa samalle paikalle, jolla se oli ollut
aiemminkin.
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Hän oli jo lähtemäisillään pois suojasta, kun edellisen
illan tapahtumat palautuivat hänen mieleensä. Huoltajat
olivat kertoneet hänelle työtoveristaan, jota kutsuttiin
Hissukaksi, ja nyt hän voisi aivan silkkaa uteliaisuuttaan
tavata itsekin tämän sadunomaisen tunnollisen
työntekijän ja esittää samalla hänelle henkilökohtaiset
kiitoksensa.
"Onko Hissukka täällä?" hän kysäisi jonkin matkan
päästä ohi kävelevältä rotevalta nuoreltamieheltä, jonka
asusteisiin huoltotöissä ahkeroiminen oli jättänyt kirjavat
jälkensä. Tämä pysähtyi.
"Hissukkako?" hän mietti. "Hän on varmaankin tuolla
toisessa päässä suojaa."
"Kiitoksia", vastasi Khad ja lähti harppomaan pitkin
harvalti täytettyä koneriviä. Nuorukainen katseli hänen
jälkeensä kuin aprikoiden, onnistuisiko Khadin saada
etsimäänsä huoltajaa kovinkaan helposti puheisiin
kanssaan.
Khad jatkoi kuitenkin epäröimättä suojan toiseen päähän. Hänen ei tarvinnut kysyä neuvoa toistamiseen, sillä
hänen silmiinsä ei hiljaiselta alueelta osunut kuin yksi
työntekijä. Tämä oli juuri lisäämässä voiteluainetta
yhteen kevytmetallisen lentokoneen voiteluaukoista.
Hissukka osoittautui naispuoliseksi, kuten Khad oli
ounastellutkin. Hän oli selin Khadiin, eikä ilmeisestikään
ollut huomannut tämän paikalletuloa. Niinpä Khad astui
koneen rungon ja samalla hänen vierelleen.
Khadin sydämeltä jäi yksi lyönti väliin hänen
nähtyään vilaukselta sivulta päin kasvot, jotka hän oli
nähnyt vain kerran aikaisemmin, mutta jotka hän
tunnistaisi varmasti koko loppuikänsä. Hän oli vähällä
huudahtaa, mutta hänen nyt jo uhkien koulima vaistonsa
sai hänet vilkaisemaan ympärilleen ja alentamaan
ääntään.
"Oletko se todella sinä, Melit?" kysyi Khad.
Huoltaja pyörähti äkisti häntä kohti. Hänen ensimmäinen ilmeensä oli säikähtynyt, mutta hänen tunnistettuaan
puhujan säikähdys vaihtui tuntemisen iloon.
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"Kyllä minä olen", hän vastasi yhtä hiljaa kuin Khad.
Hän laski voiteluaineastian kädestään.
"Yllättävää, että tapaan sinut täältä", Khad sanoi.
"Kuinka pääsit maanpinnalle?"
"Minä... tuota..." Melit epäröi ja vilkuili ympärilleen
aivan kuten Khadkin oli tehnyt. "Ethän kerro
kenellekään? Luulen, että kukaan muu täällä ei tiedä, että
olen tullut ilmasta. Minä en itse asiassa saisi olla täällä
lainkaan."
"En kerro, voit luottaa siihen. Minun on vaiettava
omastakin käynnistäni teidän yhdyskunnassanne, vaikka
se ei taida oikeastaan enää varsinainen salaisuus
ollakaan."
"No, sitten meillä on melko samankaltainen salaisuus.
Minä karkasin. Oikeastaan tämä alkoi jo silloin, kun
minut lähetettiin Terlenille..."
"Kerrohan, oletko jo syönyt tänään lounasta?"
keskeytti Khad eri asioiden myrskytessä hänen aivojensa
läpi.
"En vielä", vastasi Melit.
"Mitäpä, jos menisimme syömään yhdessä ja sinä
voisit kertoa kuulumisesi alusta alkaen? Minä tarjoan."
"Tulen mielelläni. Vien vain tämän astian pois."
Khad
katseli
nopeasti
yltyvän
ällistyksen
huumaamana,
henkisesti
vain
puoliksi
läsnä
lentokonesuojassa, kun Melit lähti viemään astiaa
varastoon. Hän yritti käsittää tapahtuman mittasuhteet ja
kaikki ne tuhannet muut asiat, joihin sillä olisi vaikutusta.
Hän havahtui kamppailustaan ajatustensa aallokossa
vasta Melitin tullessa takaisin.
"Käydään yläsalissa syömässä", ehdotti Khad ja lähti
Melitin kanssa ulos lähimmästä suojan oviaukoista.
"Ei kai se ole kovin kallista?" kysyi Melit. Hänen äänessään oli erikoinen vivahde hänen lausuessaan sanaa
"kallis".
"Ei juuri kalliimpaa kuin muuallakaan, paitsi ehkä jotkut rannikkoseutujen erikoiset ruokalajit. Ja eipä sillä väliä, sillä kuten sanottu, minä hoidan maksamisen."
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"Kiitoksia sinulle." Melit vilkaisi suurimman kenttärakennuksen yläkerrassa olevaa salia, jonka ikkunoista
muutama ihminen, todennäköisesti lentokoneen vaihtoa
odottava matkustaja, katseli hiljaiselle kentälle aika ajoin
laskeutuvia lentokoneita.
Khadia ihmetytti nähdä, kuinka Melit tarttui hänen
lounasehdotukseensa
puntaroiden,
kuin
suureen
haasteeseen. Ehkä se todella oli hänelle sellainen, ellei
hän ollut vielä tottunut oleskelemaan siirtokuntalaisten
parissa, eikä ollut löytänyt itselleen sijaa heidän
yhteisössään. Hänen kysymyksensä aterian hinnasta
saattoi viitata myös siihen, että hän oli töissä samanlaisella nälkäpalkalla kuin lyhyeksi ajaksi pestatut, vain
niukasti alan koulutusta saaneet tilapäistyöntekijät.
Toisaalta jokin hänen äänessään oli vihjannut Khadille,
että hän ei ollut ajatellut hintaa niinkään taloudellisena
asiana kuin jostakin aivan toisesta näkökulmasta; hänelle
käsitteeseen tuntui liittyvän arvoituksellista hämmennystä
ja varovaisuutta.
He tulivat avaraan, vaalein sävyin sisustettuun saliin,
ja menivät sen seinustalla olevan tarjoilupöydän luokse.
Khad otti pöydästä kuorrutettuja, niittykauriin lihasta tehtyjä pihvejä ja Melit hänen kannustuksestaan reilun
annoksen juurikaspataa. Khad kävi tilittämässä annosten
hinnan pöydän päässä olevaan kassalippaaseen, jonka
vierellä salin hoitaja istui lukemassa muhkean kokoista,
luultavasti kaunokirjallista teosta.
Salissa oli vain muutamia ruokailijoita, mutta he istuivat silti pöytään, joka oli mahdollisimman loitolla muista
ihmisistä.
"Kas niin!" sanoi Khad heidän istuuduttuaan pienen
pöydän vastakkaisille puolille. "Käykäämme käsiksi."
Melit katseli uteliaana Khadin annosta, josta tämä oli
leikkaamassa palaa veitsellä.
"Haluatko maistaa?" kysyi Khad häneltä.
"Kiitoksia, mutta me emme ole tottuneet lihan
syöntiin, koska sitä ei kasvateta ilmassa", selitti Melit
perääntyvästi. "Siksi sinun annoksesi näytti niin
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erikoiselta. Luulen kuitenkin, että oma annokseni sopii
minulle paremmin."
"Kerrohan pakomatkastasi", ehdotti Khad pihviään
maistellen. "Ja siitä, miksi pakenit, ellei kysymykseni ole
liian tunkeileva."
"Minä...
tuota..."
Melit
naurahti
omalle
hämmennykselleen. "En tiedä, miten aloittaisin. Minä
tulin alas, koska minulle ei enää ollut sijaa ilmassa. Minä
olen jonkinlainen... tuota... yhteisöön sopimaton ihminen.
Siksi juuri kukaan ei halua olla tekemisissä kanssani."
Khad näytti siinä määrin yllättyneeltä, että Melit
kiirehti täsmentämään selitystään.
"Meitä
varoitetaan
olemasta
tekemisissä
maankamaralla asuvien kanssa, koska siitä saattaa
helposti alkaa uusi hädän aika. Minä olen rikkonut sitä
sääntöä vastaan, ja siksi minut piti siirtää jonnekin, missä
en mitenkään voisi vaarantaa kenenkään tulevaisuutta.
Kertomukset minusta seurasivat kuitenkin mukanani, ja
niin minua alettiin inhota myös uudessa asuinpaikassani.
Kun edessä näytti olevan pelkkää yksinäisyyttä
loppuiäksi, ajattelin, että asiat eivät voi muuttua ainakaan
huonommiksi, jos tulen maanpinnalle. Ja vaikka
muuttuisivatkin, täällä on ainakin paljon enemmän tilaa
ja mukavampi elää vaikka yksinäisyydessäkin."
"Oletko todella onnistunut tapaamaan meitä ilmassa
asuessasi?" Khad oli ällistynyt. Moisen uutisen olisi
luullut kantautuneen nopeasti läpi koko mantereen, ellei
tapaamisia olisi onnistuttu salaamaan todella taitavasti.
"Minä tapasin ainoastaan sinut."
"Mutta sehän merkitsee, että minä olen tuhonnut sinun
elämäsi tuolla ylhäällä!" huokaisi Khad sisikunta
kauhusta kylmeten.
"Ei se johdu sinusta", vakuutti Melit nopeasti. "Se tapahtui jo kauan aikaisemmin. Minulla oli radiolaite, jolla
minä kuuntelin teidän sanomianne, ja ajattelin kokeilla,
voisinko liittyä puhujien joukkoon, vaikkapa antamalla
sääasemien tapaan säätietoja niiden keräilijöille. Se oli
helpoin tapa aloittaa, kun yritin oppia teidän kieltänne."
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Melit päätti vaieta ystävättäriensä Talissanin ja
Innakarin osuudesta asiaan. Ehkä tieto heidän tekemisistään ei koskaan kantautuisi maanpinnalta heidän omiensa
pariin, mutta selkäytimeen asti painettu varovaisuus ei
antanut helposti myöten.
"Sinusta tuli siis sääasema?" kysyi Khad myhäillen.
"Eikä kukaan ilmeisesti aavistanut mitään. Onneksi olkoon! Minä yritin saada teihin yhteyttä kuvia piirtämällä,
mutta sinun menetelmäsi taisi olla paljon tehokkaampi."
"Lähetitkö sinä kuvia?"
"Heitin ne lentokoneestani teidän yhdyskuntiinne, kun
olin saanut koneen korjatuksi. Hauska kuulla, että
jollakulla siellä ylhäälläkin oli samanlaisia ajatuksia."
"Oletko jo parantunut onnettomuuden jäljiltä?"
"Olen, sinun ansiostasi. Kiitos, kun huolehdit minusta.
Tosin pelkään, että minun törmäykseni on saattanut sinut
pahaan pulaan."
"Ei saattanut. Se vain nopeutti asioita, jotka olisivat
ennen pitkää tapahtuneet joka tapauksessa. Parempi, että
ne tapahtuivat nyt, niin ne oli helpompi ottaa vastaan."
"Entä miten onnistuit laskeutumaan kenenkään huomaamatta? Jätitkö lentokoneesi metsään?"
"Se olisi ollut liian vaarallista. Lentokone olisi
huomattu sekä ylhäältä että alhaalta. Minä hyppäsin.
Luulen, että kukaan ei nähnyt sitä."
"Hyppäsit!? Tuolta korkealta ylhäältä?" Khad vilkaisi
kohti kattoa ikään kuin yrittäen nähdä ylleen kaartuvan
taivaan sen läpi. "Miten?"
"Minä tein oman... mikä se olikaan?... laskuvarjon, ja
hyppäsin mereen."
"Kerro koko juttu", pyysi Khad kuohuksissa
kuulemastaan.
Melit vilkaisi varmuuden vuoksi vielä kerran ympärilleen. Sitten hän veti henkeä, mietti hetken, ja aloitti
kertomuksensa.
***
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Vaikka Melitin hyppy syvyyteen oli tapahtunut puolittain vahingossa, jälkeenpäin ajatellen oli näyttänyt ilmeiseltä, että se oli kuitenkin ollut hänen ainoa
vaihtoehtonsa. Syöksy halki ilman, vailla siipien
kantavaa voimaa oli ollut nopeampaa ja rajumpaa kuin
hän oli aavistanut. Hänen summittaisesti mitoitettu
laskuvarjonsa oli avautunut nopeasti hänen alastuloaan
hillitsemään, kuten hän oli toivonutkin, mutta
kiepahdellessaan puolelta toiselle sen varassa hän oli
huomannut, että sen erilaatuisista tilkuista koottu kangas
kantoi toispuolisesti. Paiskauduttuaan sukelluksiin ja
hapuillessaan iskun huumaamana vedenpintaa ulottuvilleen hän oli ymmärtänyt sen kantokyvyn myös riittämättömäksi.
Iskun jäljiltä hänen ajatuksensa tanssivat pirstaleisena
mosaiikkina hänen häilyvässä tajunnassaan, mutta hän
onnistui kokoamaan niitä kylliksi keskittyäkseen
pysyttelemään pinnalla. Hänen jäsenensä tuntuivat
turtuneilta ja toimivat hyvin vastahakoisesti, heikentäen
entisestäänkin sitä nimellistä uimataitoa, jonka hän oli
onnistunut aikojen kuluessa hankkimaan ilmaviljelmän
vesisäiliössä pulikoidessaan. Ranta, joka ylhäältä katsoen
oli näyttänyt olevan melkein käden ulottuvilla, oli merenpinnan tasolta katsottuna ällistyttävän kaukana. Hänen
onnekseen merivirta kuitenkin kuljetti häntä sitä kohti.
Perille pääsystä hänelle jäi vain hyvin utuinen
muistikuva.
Ensimmäinen asia, jonka hän saarella olostaan muisti
selvästi, oli luihin asti tunkeutuva, puistattava kylmyys.
Hän kompuroi iltahämärässä kivikkoisilla, harvan metsän
peittämillä kallionkumpareilla suuntaan, josta toivoi
löytävänsä
rakennuksia
tai
minkä
tahansa
käyttökelpoisen suojan. Hänen märät vaatteensa
liimautuivat hänen ihoonsa, häntä huimasi ja heikotti ja
hänen kasvoistaan vuoti verta, ainakin nenästä, kenties
muualtakin. Laskuvarjostaan hän oli irrottautunut, vaikka
ei muistanut, missä vaiheessa ja millä tavoin se oli
tapahtunut.
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Harjanteen takaa hänen näkyviinsä tuli suuri, yksikerroksinen rakennus. Muutamasta sen harvoista ikkunoista
kajasti valoa sitä ympäröivälle vaatimattomalle pihamaalle. Aivot liian sumeina toimintasuunnitelmien laatimiseen
hän hoippui kohti rakennusta. Sisälläolijat ilmeisesti
kuulivat hänen lähestymisensä, sillä yksi heistä, keskiikäinen, varteva ja parrakas mies avasi oven ja katseli
ihmeissään
pihamaalle
pysähtynyttä
läpimärkää,
tokkuraista olentoa.
Päästyään sähkölämmittimen ääreen, saatuaan ylleen
kuivia vaatekappaleita ja juotuaan aimo annoksen
kuumaa juomaa, ehkä teetä, Melit alkoi tointua kylliksi
oivaltaakseen olla jälleen varuillaan. Sivuhuoneessa
hänen seuranaan oli viisi miestä, eikä yksikään heistä
ollut erityisen nuori. He puhuivat kamaralla-asujien
kieltä, mutta tavalla, jota hänen ei onnistunut seurata kuin
paikka paikoin. Hän itse ei saanut muotoilluksi heille mitään kunnollista selitystä omaan asiaintilaansa, eikä hän
ollut varma, ymmärsivätkö he sitäkään vähää, mitä hän
heille sanoi. Näytti ilmeiseltä, että he pitivät häntä
jonkinlaisena haaksirikkoisena.
Huoneen oven takaa kuuluva kaiku viittasi siihen, että
siellä oli jonkinlainen halli, joka kaiketi täytti suurimman
osan rakennuksen sisätiloista. Hän ei muistanut hallin sisällöstä juuri mitään, vaikka hänet oli ohjattu sen poikki
sivuhuoneeseen. Yksi miehistä kävi noutamassa jostakin
sivuhuoneen ulkopuolelta suuren, paksun kankaan, jolla
he erottivat huoneesta Melitille oman makuusopen
varmistuttuaan ensin, että hän oli kylläinen ja lämmennyt
kylliksi voidakseen käydä yölevolle. Melit lepäsi miesten
hänelle sijaamassa vuoteessa ja kuunteli verhokankaan
takaa kuuluvaa keskustelun ääntä, yrittämättä ymmärtää
sen outoja sanoja. Vähitellen hän vaipui uneen,
helpottuneena koettelemuksensa loppumisesta ja siitä,
että hänet oli otettu ystävällisesti vastaan.
Varhain seuraavana aamuna hän heräsi hätkähtäen outoon tunteeseen, tai paremminkin tunteen puutteeseen: rakennus hänen ympärillään tuntui jollakin oudolla ja itse-
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pintaisella tavalla paikoilleen jähmettyneeltä. Se
liikkuvan ilman rytmi, joka oli hiljaa keinuttanut hänen
asuinsijaansa hänen elämänsä jokaisena aamuna oli nyt
poissa, ja sen tilalle oli tullut umpinainen, läpitunkematon paikallaanolon tunne. Koska miehet verhon
toisella puolella eivät ilmeisestikään olleet vielä
heränneet, hän yritti jatkaa uniaan, mutta ne keskeytyivät
toistuvasti ympäristön säpsähdyttävään jähmeyteen.
Maankamaralla
asuminen
vaati
selvästikin
totuttautumista.
Kun miehet sitten olivat heränneet ja he olivat syöneet
yhdessä aamiaista, he olivat ryhtyneet haastattelemaan
Melitiä, käyttäen yksinkertaisia sanoja ja lauseita ja piirtäen kuvia sanojensa tueksi. He eivät udelleet häneltä hänen alkuperäänsä eivätkä hänen saarelle tulonsa yksityiskohtia, vaan heitä näytti pikemminkin kiinnostavan se,
mitkä olivat hänen aikomuksensa siitä eteenpäin. Saaren
rannalle oli ilmeisesti ankkuroitu jonkinlainen alus, johon
he kehottelivat häntä matkustajaksi. He olivat lähdössä
mantereelle, ja koska vaihtoehtoisiakaan kulkuneuvoja ei
kaiketi ollut tarjolla, hän saattoi vain hyväksyä heidän
tarjouksensa.
He kävelivät saaren rannalle ja nousivat reilun kokoiseen alukseen, jossa oli lastina erilaisia meren antimia;
kasveja, eläimiä ja elottomia aineksia eri laareihin varastoituina.
Aluksen
asuintilat
oli
suunniteltu
yhteiskäyttöön, mutta niistä erotettiin Melitille jälleen
oma, yksityinen soppi, jota hän saattoi käyttää silloin,
kun ei oleskellut toisten seurassa.
Matka mantereelle kesti kolme vuorokautta. Päinvastoin kuin saaren varastorakennus, vaihtelevassa merenkäynnissä taivalta taittava alus tuntui olevan hyvinkin
eloisassa liikkeessä, mutta sen keinunta tuntui ilmassa
oloon verrattuna varsin nopealta ja riuhtovalta. Liike
aiheutti Melitille ajoittain epämiellyttävän, vaivautuneen
olon. Se ei kuitenkaan estänyt häntä tulemasta aika ajoin
kannelle katselemaan aaltojen liikettä ja toisinaan
yläpuolella näyttäytyviä merilintuja.
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Hän kuntoutui nopeasti alashyppäämisensä jäljiltä,
mutta pysytteli silti huomattavan osan ajasta omissa
oloissaan. Vaikka aluksen miehistö hienotunteisesti
pitäytyi utelemasta häneltä liikoja, hänestä ei ollut
pahitteeksi olla varovainen puheeksi tulevien asioiden
suhteen.
He saapuivat tilavahkoon mutta hiljaiseen satamaan.
Melit kiitteli miehistöä saamastaan avusta ja sai heiltä
vielä mukaansa nyytillisen matkaeväitä ja pussillisen
läpikuultavia, kimaltelevia kuulia. Hän ei tiennyt, mitä ne
olivat, mutta tapa, jolla miehet niitä säilyttivät ja
käsittelivät antoi aiheen olettaa, että ne olivat jotakin
tärkeää ja huomionarvoista.
Kuulien arvoitus selvisi hänelle hänen kuljeksiessaan
satama-alueella ja nähdessään ihmisten vaihtavan niitä
erilaisiin tavaroihin. Hänen mieleensä palautuivat kaksi
muinaisteksteistä tuttua käsitettä, "kauppa" ja "raha",
joiden maankamaralla nykyisin käytettyä muotoa hän
yritti kävellessään palauttaa mieleensä. Kuulat olivat
todellakin tärkeitä, sillä ilman niitä hän ei ehkä saisi edes
elossa pysymiseen tarvittavia välttämättömyyksiä.
Aluksen miehistö oli kuitenkin antanut hänelle rahaa
ilman minkäänlaista vastinetta.
Rahaa saatiin tavallisesti myymällä tai tekemällä
työtä. Myytävää hänellä ei ollut, mutta työtä hän tekisi
mielellään, jos vain jostakin löytyisi joku, joka maksaisi
hänen tekemästään työstä. Kuinka outoa olikaan, että
vaikka kamaralla-asujien kansa oli niin paljon lukuisampi
kuin hänen omansa, heidän tavallisin tapansa vaihtaa
palveluja oli tehdä se vain kahden ihmisen välillä
kerrallaan!
Hän kyseli vastaantulijoilta, kenelle voisi tehdä työtä.
Satamassa oli aika ajoin työtä tehtävänä, mutta niihin
töistä vastaavat kertoivat ottavansa mieluummin rotevia
miehiä. Lopulta hän sai vihjeen lähteä kysymään työtä
eräältä sisämaan suunnalla olevalta maatilalta, jolla
vihjeen antajan tuttavat kasvattivat turkislehmiä ja
viljelivät ravintokasveja.
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Melit lähti saamiensa ohjeiden turvin liikkeelle jalkaisin. Taivallettuaan lasitettua maantietä puoleen
iltapäivään asti, tähyillen ympärilleen uupumuksen
painamana hän ihmetteli, oliko sittenkin kulkenut
harhaan. Vihjeen antanut oli sanonut matkaa olevan "noin
parisataatuhatta mittaa". Luku kuulosti suurelta, joten
matkaa saattoi olla vielä paljonkin jäljellä; hän ei osannut
arvioida asiaa, sillä hän ei ollut rohjennut kysyä, kuinka
pitkä on yksi "mitta". Ongelma ratkesi kuitenkin pian laihan, pujopartaisen miehen pysäytettyä pienen,
nelipyöräisen, kahden istuttavan maakulkuneuvonsa
hänen vierelleen ja tarjottuaan hänelle kyytiä. Mies
oivalsi hänen selityksestään, minne hän oli menossa, ja
päästyään tämän kyydissä perille asti hän huomasi, että
kahdessasadassatuhannessa mitassa olisi riittänyt hänelle
käveltävää useammaksi päiväksi.
Merenkävijöiden tapaan kulkuneuvon kuljettajakin oli
ollut varsin vaitonainen koko matkan ajan, ja Melit oli
päässyt keskustelusta vähällä päänvaivalla. Tosin hän oli
vähällä kavaltaa itse itsensä puhjetessaan hihittämään itsekseen
maata
pitkin
kulkevan
kulkuneuvon
hullunkurisen rujolle tavalle kallistua tien mutkissa
ulkokaarteeseen päin. Matka päättyi kuitenkin
hankaluuksitta, ja Melit pääsi kävelemään päätieltä
lähtevää kapeaa mursketietä pitkin loitompana olevien
matalien kumpujen lomaan rakennettujen rakennusten
luokse.
Maatalon isäntäväki, mies, nainen ja tilalla harvakseen
näyttäytyvä aikamiespoika yllättyivät hänen tarjouksestaan, mutta ottivat sen tyytyväisinä vastaan. Kokemusta
maataloustöistä, ainakaan siten kuin niitä maankamaralla
tehtiin, hänellä ei ollut, mutta hän sai isäntänsä vakuuttumaan siitä, että hän oppisi tarvittavat taidot nopeasti.
Hän opetteli säilömään vihanneksia, ohjaamaan kastelua, puhdistamaan lattioita, lypsämään turkislehmiä -näiden laiskanpullealla, virtahepomaisella olemuksella ei
tosin ollut Maan lehmien kanssa juuri muuta yhteistä
kuin nimi -- ja ajamaan kevyttä kuormikkoa. Hän
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osallistui myös rakennusten korjaustöihin, ja ihmetteli
tahtomattaankin kerran toisensa jälkeen kamarallaasujien talojen ylenpalttista jykevyyttä ja niiden rakennusaineiden raskautta; mielin määrin puuta ja keraamisia
seoksia, ja kaiken huippuna muuan suurista kiviharkoista
muurattu seinä! Elämä oli totisesti erilaista ihmisille,
joiden ei tarvinnut kantaa huolta leijuvuudestaan.
Piinallisimmat hetket hänen elämässään maatilalla olivat yhteiset ateriat, joille hänen ilmeisesti odotettiin osallistuvan kerran toisensa jälkeen. Niiden aikana
isäntäväellä ei ollut juuri muuta kohdetta katseilleen kuin
hän, ja hän tunsi ulkonäkönsä erilaisuuden suorastaan
loistavan heidän silmiinsä. Hän onnistui kuitenkin itse
ohjailemaan pöytäkeskustelua siinä määrin, ettei joutunut
tekemään liiaksi selkoa menneisyydestään eikä
syntyperästään. Isäntäväen poika oli joukon pelottavin:
hänen kerta kerralta ihmettelevämpi ja uteliaampi
katseensa tuntui tunkeutuvan hänen lävitseen asti,
tyytymättömänä niihin tiedon muruihin, jotka hän oli
uskaltanut itsestään paljastaa. Jopa hänen ruokailutottumuksensa merkitsivät hänet huomion kohteeksi,
vaikka hän onnistuikin nielaisemaan muutaman lihapalan
isäntäväkensä vakuuttamiseksi. Ehkä maankamarallakin
oli kuitenkin kasvisruokaan pitäytyviä ihmisiä; ainakaan
hänen mieltymyksiään ei pidetty aivan luonnottomina, ja
ne otettiin yhteistä ruokaa laitettaessa melko pitkälle
myös huomioon.
Hän kävi pari kertaa asutusalueella ostosmatkalla
isäntäväen kanssa, ja niiden aikana hän tarkkaili huolella
muita ihmisiä oppiakseen jäljittelemään heidän
ulkoasuaan ja toimintaansa kyllin tarkoin sulautuakseen
joukkoon. Matkojen aikana hänessä kypsyi myös ajatus
jatkaa matkaansa toiseen asuinpaikkaan, sillä maatila ei
pienuutensa ja sulkeutuneisuutensa vuoksi ollut ehkä
otollisin ympäristö yrittää aloittaa elämää kamarallaasujien parissa.
Kun maatalon poika sitten eräänä päivänä tuli jälleen
käymään tilalla ja alkoi tehdä hänelle ahdistavan suoria
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kysymyksiä hänen taustastaan, hän tiesi, että hänen
armonaikansa sillä seudulla oli päättynyt. Niinpä hän
seuraavana yönä pakkasi vähät tavaransa ja pujahti ulos
ääntäkään päästämättä, niin iljettävää kuin hänestä olikin
lähteä salaa ja hyvästejä jättämättä häneen ystävällisesti
suhtautuneen talonväen luota. Hän rauhoitti kuitenkin
itseään ajattelemalla, ettei oikeastaan ollut luvannutkaan
näille olla tilalla loputtomiin, ja sai heiltä kenties siksi
palkkansakin varsin lyhyin väliajoin. Yö oli pimeä, mutta
valoa oli riittävästi hänen kävellä päätielle ja sitä pitkin
kohti asutusalueita.
Aamulla, pitkästä kävelystä jo väsyneenä hän saapui
Neljän Niityn Kylään. Tapaamiltaan ihmisiltä kysymällä
hän löysi julkiseen käyttöön rakennetun majapaikan, ja
meni sinne lepäämään jo puolelta päivin, maksua
vastaan, kuten majapaikoissa maankamaralla oli tapana.
Majapaikassaan hän sai myös ruokaa, peseytymispaikan,
ja mikä vielä parempaa, seudun asioista hyvin perillä
olevaa seuraa. Heiltä hän sai kauan kaipaamiaan
hyödyllisiä neuvoja asumisesta ja työstä.
He näkivät, että hän oli vieras, mutta vieraita he olivat
itsekin. Hän tunsi helpotusta huomatessaan, että kamaralla-asujien
ulkonäkö
todella
vaihteli
heidän
asuinpaikkansa mukaan, ja siksi hänenkin otaksuttiin
olevan kotoisin maanpinnalta. Se auttoi tilapäisten
tuttavuuksien solmimisessa, mutta hänen olisi kuitenkin
kyettävä solmimaan myös pitkäaikaisia ihmissuhteita,
niin pitkäaikaisia ja myös niin lujia, että jos hän joskus
paljastuisi, seuraukset olisivat ehkä hallittavissa. Sitä
varten hänen olisi päästävä paikkakunnalle, jossa olisi
mahdollisimman paljon kaukaisten seutujen ihmisiä, ja
jossa kukaan ei hämmästelisi hänen erilaisuuttaan. Ja
hänen neuvojiensa mukaan ainakin yksi sellainen paikka
olikin olemassa, vaikkakin varsin kaukana. Sen paikan
nimi oli Lentokaupunki.
Lentokaupunkiin hänen kannattaisi mennä sen nimeen
sopivasti lentäen, ja lentomatkalle päästäkseen hänen
olisi ensin päästävä paikkakunnalle, jolta lentokoneita
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lähti. Lähin sellainen paikka oli Kaunismaa, jonne hän
sitten illan tullen sai kyydin nelipaikkaisessa
ajoneuvossa. Ilta oli hänelle juuri sopiva aika matkustaa,
sillä hämärässä ajoneuvon sisällä hänen ulkonäkönsä ei
kiinnittänyt liikaa huomiota.
Kaunismaa oli juuri sopiva nimi seudulle, joka hohti
silmiä hivelevissä väreissä ensin aamun kultaisessa ja sitten aamupäivän metsänvihreässä loisteessa. Myös seudun
rakennukset ja pari laaksossa virtaavan joen yli johtavaa
siroa siltaa olivat taidokkaasti rakennettuja ja miellyttäviä
katsella. Lentoalukset lähtivät matkaan kaakon suunnalta,
puolittain
itäisen
harjanteen
kaarteen
taakse
kätkeytyvältä, huolellisesti tasoitetulta aukiolta, jota
reunusti kolme pienehköä rakennusta. Sieltä hänkin
aloitti lentomatkansa kohti Lentokaupunkia, maksettuaan
ensin aukion laidalla olevaan toimistoon järkyttävän
suuren osan rahoista, jotka hän oli lyhyenä
työssäoloaikanaan ansainnut.
Lentomatka oli hänelle kaiken hänen ponnistelunsa ja
ahdinkonsa jälkeen hyvin virkistävä ja elähdyttävä kokemus. Vaikka lentokone oli paljon raskasliikkeisempi kuin
ne, joihin hän oli ilmassa asuessaan tottunut, se kulki kuitenkin ilmassa, tuulien liikkeisiin eläytyen. Hän oli
jälleen kotonaan, taivaan avaran sinen keskellä, matkalla
yli alla avautuvien maisemien. Niin hän saapui
kaukaiseen Lentokaupunkiin, ja aloitti tutustumisensa
uuteen ympäristöönsä lentomatkasta piristyneenä ja
uskoen jälleen tulevaisuuteensa maankamaralla asuvan
yhteiskunnan jäsenenä.
Lentokaupunki, ja erityisesti sen lentokenttä olivat
juuri sitä, mitä hänelle oli luvattukin. Siellä työskenteli
mantereen kaikilta kulmilta saapuneita ihmisiä, kuka
tilapäisesti, kuka vakinaisesti, ja sen kautta virtasi joka
päivä ihmisiä, jotka tulivat kaukaa ja olivat matkalla yhtä
kauas. Kielivaikeudet olivat kentällä paremminkin sääntö
kuin poikkeus, mutta kärsivällisyys ja tarkkaavainen
kuuntelu palkitsivat harjoittajansa ja saivat asiat
sujumaan. Sieltä hän löysi itselleen työn, joka oli ehkä
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yksinkertaista ja samana toistuvaa, mutta joka antoi
hänelle hyvän tilaisuuden sovittautua varoen osaksi
maankamaralla toimivaa työyhteisöä ja opetella niitä
monia taitoja, jotka toivottavasti toisivat hänelle uusia
ystäviä ja turvaisivat hänen uudenlaisen tulevaisuutensa.
Lentokaupungissa hän sitten lopulta tapasi uudelleen
sen ainoan kamaralla-asujan, jonka hän saattoi jollakin
selittämättömällä tavalla luottaa suhtautuvan ilmassa
asujiin kuin omiin maanmiehiinsä, kuin keihin tahansa
ihmisiin. Kuka tietää, ehkä hänen kaltaisiaan oli olemassa
enemmänkin.
***
"Mitä tähän sanoisin?" ihmetteli Khad kertomusta
seuranneen hiljaisuuden päätteeksi. "Ainakin olen iloinen
siitä, että päätit tulla keskuuteemme, ja ihailen
rohkeuttasi. Koska olet myös tehnyt suuren uhrauksen,
toivon, että se tuottaisi tavalla tai toisella meille kaikille
suosiollisen ja näkyvän lopputuloksen. Onhan tämä
sentään aivan ainutlaatuinen tapaus."
"Se on erikoinen myös siksi, että minun pitää samaan
aikaan välttää paljastumista ja kuitenkin elää
mahdollisimman paljon yhdessä toisten kanssa", sanoi
Melit naurunvirne esiin pyrkien. "Minun on ajateltava
tarkasti kaikki, mitä teen."
"Peli on erityisen kova pelata, jos joutuu itse olemaan
nappulana laudalla", myönsi Khad. "Kerro minulle, jos
voin millään tavoin auttaa sinua. Haluan, että menestyt,
ja haluan myös hyvittää edes osan niistä vaikeuksista,
joihin minun takiani jouduit."
"Kiitos siitä. Kysyn ehkä sinulta neuvoa, jos minulle
tulee liian vaikeita pulmia."
"Oletko löytänyt sopivan majapaikan? Tuletko
toimeen? Jos hiukkaakaan tunnen täkäläistä käytäntöä,
saat epäilemättä aivan liian vähän palkkaa kykyihisi
verrattuna."
"Minä saan seitsemänsataa päivässä. Siitä jää hiukan
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ylikin, jos elän huolellisesti. Lisäksi saan asua aivan
ilmaiseksi asunnossa, jonka henkilökunnan päällikkö
järjesti minulle."
"Seitsemänsataa? Juuri sitä pelkäsinkin. No, ainakin
olet hyvin taloudellinen, jos saat siitä aikaiseksi vielä
säästöjäkin. Minusta heidän pitäisi kuitenkin antaa sinulle
parempaa työtä."
"Tämä on hyvä työ. Voin tehdä sitä yksin tai toisten
kanssa aina tarpeen mukaan. Olen piilossa, mutta näen
kuitenkin paljon asioita. Ehkä joskus myöhemmin voin
etsiä toisenlaisen työn."
"Se voi olla viisasta", myönsi Khad. Hänen vuoroin
läsnä ja vuoroin kaukaisuudessa käyskentelevä katseensa
osui Melitin lautaseen. "Otatko lisää? Työtä on
mukavampi tehdä, kun nälkä pysyy loitolla."
"Kiitoksia, mutta tämä riittää minulle." Melit oli
saanut parahiksi annoksensa loppuun. He nousivat
pöydästä ja veivät astiansa pestäviksi.
"Söisimmekö yhdessä toistekin?" ehdotti Khad heidän
lähtiessään ulos salista. "Voisimme suunnitella keinoja
turvata elämäsi täällä niin, ettei sinun enää tarvitse varoa
kaikkia tekemisiäsi. Jos se onnistuu, uskon, että olosi on
paljon mukavampi. Ja ehkä voisit miettimisemme ohessa
kertoa myös jotakin omasta yhteiskunnastasi? Minulla on
nimittäin loputon varasto kysymyksiä aiheesta."
"Se voisi hyvinkin helpottaa asioita. Ja sinulle minun
on helppo kertoa asioistani, koska sinä olet kai jo
valmiiksi tottunut ajatukseen paikallaolostani."
"Sopiiko sinulle huominen päiväateria täällä samassa
paikassa?"
"Luulen, että pääsen vasta ylihuomenna, jos minut
otetaan huomenna mukaan metalliurakkaan päähallille.
Silloin ateria-aikani siirtyy melko myöhäiseksi."
"Ylihuomiseen siis. Ole varovainen siihen asti ja pidä
huoli itsestäsi."
"Pidän toki. Harjoittelen sitä joka päivä."
Heidän saavuttuaan lentokonesuojan luokse Melit
palasi takaisin huoltotyönsä pariin ja Khad jatkoi
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matkaansa omalle lentokoneelleen vilkaisten vielä
olkansa yli suojan toista päätä, jonne Melit oli kadonnut.
Hänen sisikuntansa alkoi kuohua uudelleen siitä
huimaavasta oivalluksesta, että maan ja ilman kohtaaminen oli viimeinkin alkanut.
Hän otti muistiinpanonsa ja lähti tapaamaan pääsuunnittelija Sheiniä reippain, tarmoa pursuavin askelin.

158

12
Asuntolan huoneen pöydällä olevalle arkille oli
piirretty joukko poikkileikkauksia jo perinteiseksi
tulleesta keskisuuren lentokoneen siivestä. Arkin äärellä
istui Khad, joka oli saanut harjoituksekseen eritellä siiven
ominaisuudet sekä syyt siihen, miksi siipi oli suunniteltu
juuri esitetyllä tavalla. Työ oli kestänyt tavallista
pitempään, sillä huomattavan osan ajasta Khadin katse oli
aivan muualla kuin piirroksessa ja ajatukset vielä sitäkin
kauempana.
Hänen
mielikuvituksensa
maalaili
herkeämättömällä tarmolla yhä uusia näkymiä alkavasta
historian murrosvaiheesta hänen silmiensä eteen. Hän
maisteli yhä uudelleen mielessään sitä tosiseikkaa, että
juuri hän oli ensimmäisenä päässyt todistamaan suurta
tapahtumaa sen ensi hetkinä.
Kun siirtolaiset vielä kyräilivät piiloissaan, oli
ilmakansa jo, vaikka tietämättäänkin, lähettänyt yhden
edustajansa toisen kansan pariin. Miten tyypillistä, että
ilmakansa oli jälleen kerran ollut heitä aikaansaavampi!
Khad irroittautui ajatustensa huumasta sen verran, että
onnistui lähtemään yhteistiloihin noutamaan hiukan
purtavaa työnsä loppuosaa vauhdittaakseen. Matkalla
takaisin huoneeseensa täytetty leipäkäärö kädessään hän
havaitsi
ikkunaa
sivuuttaessaan
taivaanrannalta
lähestyvän ilmayhdyskunnan hahmon, jota auringonvalo
kultasi toiselta sivulta. Hän pysähtyi ikkunan ääreen ja
hymyili itsekseen, kuin tervehdykseksi saavutetulle, jota
oli aina luultu saavuttamattomaksi. Kaksi hänen
oppilastoveriaan tuli häntä vastaan käytävällä ja pani
hänet merkille.
"Näetkö, Benth?" sanoi toinen virnuillen. "Siinä on todellinen lentäjä: lumoutuu liikkumattomaksi aina, kun
näkee kappaleen taivasta."
Säikähdys ja itseinho löivät Khadin lävitse kahtena

159

toisiaan tiukasti seuraavana aaltona. Hänen piti suojella
uuden ajan ensi versoa mitä suurimmalla huolella, ja nyt
hän oli jäänyt kiinni itse teosta, tuijottamasta kohdetta,
jonka tuijottaminen ei kuulunut yleisesti viljeltyihin
tapoihin. Melitin ilmaantuminen maanpinnalle oli kaiketi
saanut hänet hetkeksi unohtamaan, että hän eli
edelleenkin
ikiaikaisen
jännityksen
piinaamassa
yhteiskunnassa.
"Kannammeko sinut huoneeseesi?" tiedusteli toinen
avuliaasti Khadilta heilutellen koettelevasti kättään tämän
silmien edessä.
"Mikäpä siinä", myöntyi Khad puhekumppaneitaan
uhmakkaasti vilkaisten. "Olette kai käytettävissä myös
kotvan
kuluttua,
kun
lähden
palauttamaan
harjoitustyötäni?"
"Kerro nyt meillekin, mitä jännittävää ulkona näit",
pyysi Benthiksi mainitun kumppani, ennen kuin Benth
itse ehti antaa nasevaa vastausta Khadin toivomukseen.
"Eipä siellä mitään kummempaa näkynyt", lausahti
Khad kaikesta itsehillinnästään huolimatta tavallista kireämmin.
Benth katsoi ulos ikkunasta, suuntaan, johon oli
nähnyt Khadin katselevan.
"Hän katselee, kuinka ilma liikkuu", hän totesi
tietäväisesti. "Mikä muodokas tuulenpuuska! Mikä
suurenmoinen pyörrevirtaus!"
"Mennään jo, tai pian sinäkään et ole enää älyihisi pelastettavissa", hoputti toinen oppilas Benthiä ja sinnitteli
tätä jo käsipuolesta käytävää eteenpäin.
"Tapaamisiin", sanoi Khad kättään heilauttaen, katse
päättäväisesti
ikkunassa
kuin
katseluoikeuden
julistukseksi. Hänen päällimmäisin tunteensa oli
kuitenkin helpotus siitä, että oli päässyt lipsahduksestaan
odotettua vähemmällä.
Juuri tuollainen näkökyky minunkin pitäisi kehittää,
hän ajatteli itsekseen. Katsoa suoraan kohti
ilmayhdyskuntaa ja nähdä pelkkää ilmaa.
Hän jatkoi matkaansa huoneeseensa ja kävi uudelleen
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harjoituksensa kimppuun. Työ edistyi nyt nopeammin,
kun säikähdyksen kylmä suihku oli laannuttanut hänen
intonsa lieskat rauhallisempiin mittoihin. Hän kokosi
tulokset yhteenvedoksi, jonka turvin hän astuisi kotvan
kuluttua Sheinin kuulusteltavaksi.
Sheinillä oli tapana kysyä jokaiselta oppilaaltaan
siivistä eri asioita. Se takasi heidän ahkeruutensa, sillä
vaikka tiedot siiven ominaisuuksista olivatkin
jäljennettävissä oppilaspolvelta toiselle, oppilaiden oli
joka tapauksessa ymmärrettävä tietojen sisältö
kyetäkseen vastaamaan Sheinin kysymyksiin. Kun he
Sheinin arvion mukaan tietäisivät siivistä kylliksi, he
siirtyisivät
perehtymään
lentokoneiden
runkojen
ominaisuuksiin, ja niiden jälkeen ties kuinka moniin
muihin aihekokonaisuuksiin, kunnes he olisivat valmiita
suunnittelemaan ominaisuuksiltaan oivallisia lentokoneita tyhjältä arkilta alkaen.
Khad lähti asuntolalta kohti kentän päätä. Hänellä oli
edessään kaksikin tapaamista, sillä vapauduttuaan
Sheinin kuulustelusta hän lähtisi keskusta-asutuksen
ulkopuolella olevaan majataloon ja tapaisi sen
tupahuoneessa
Melitin.
He
vaihtoivat
tapaamispaikkaansa säännöllisesti, jotta heihin ei alettaisi
kiinnittää missään liiaksi huomiota. Toisinaan käytäntö
tuntui Khadista vainoharhaiselta, mutta varovaisuutta oli
parempi harjoittaa liikaa kuin liian vähän.
Mutta ensin opinnäytteet. Khad liikkui jo tottuneesti
toimistojen ja arkistojen täyttämässä työ- ja
koulutusrakennuksessa. Hän saapui Sheinin työhuoneen
luokse ja astui sisään ovesta, jota tämä piti tyypilliseen
lentokaupunkilaiseen tapaan enimmäkseen auki.
"Siipityösi valmistui", hän totesi katsellen piirroksia,
joita Khad kantoi muassaan sisään tullessaan. "Hyvä.
Maistuisiko sinulle tee?"
"Maistuisi, kiitoksia vain." Khadia hymyilytti. Avaus
oli Sheinille tyypillinen: hän keskusteli oppilaidensa
kanssa päivän kuulumisista, ilmailusta ja lentokoneiden
tekniikasta niitä näitä, johdatellen keskustelua vaivihkaa
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haluamaansa suuntaan. Juuri kun oppilas alkoi ihmetellä,
aikoisiko Shein kuulustella häntä lainkaan, hän
huomasikin yllätyksekseen, että huomattava osa päivän
kysymyksistä oli jo käyty läpi. Shein puolsi kuitenkin
omaa kuulustelumenetelmäänsä määrätietoisesti, sillä
hänen käsityksensä mukaan oppilaiden suoritukset olivat
parempia, ellei heitä tahallisesti häkellytetty virallisella
ilmoituksella: "Kuulustelu alkaa". Kaikkein teknisimmät
kysymykset hän säästi viimeiseksi, jolloin oppilaalle oli
yleensä jo selvinnyt, missä vaiheessa kuulustelu oli.
Khad sai kertoilla marjateensä ääreltä piirtämistään
siipimalleista ja niiden toiminnasta niillä lennettäessä.
Shein jatkoi kuulustelua asettamalla pöydälle erään
harrastelijakerhon rakentaman lentokoneen piirustukset ja
kertomalla hänelle sen lentäjien nolosta, suohon
päättyneestä neitsytlennosta. Khadin tehtäväksi jäi
selvittää piirustuksia tarkastelemalla, miksi koneen
ohjaaja ei ollut saanut sinänsä vaarattoman näköistä
laskua oikenemaan ajoissa.
Shein piti keskustelun tahdin juuri sen verran ripeänä,
ettei kuulusteltaville jäänyt aikaa pohdiskella oman suorituksensa kelvollisuutta. Siksi aika tuntuikin yleensä kuluvan varsin nopeasti, ja vain päässä jälkeenpäin tuntuva
puutumus kertoi kuulusteltavalle läpi käydystä aivojen
ponnistuksesta. Khad ei kuitenkaan sallinut itsensä
vaipua kokeen jälkeiseen turtumukseen Sheinin todettua
hänen tietonsa siltä osin riittäviksi; hänellä oli Sheinille
varattuna yllätys. Kun tämä oli pannut omat piirroksensa
ja kaavionsa takaisin hyllyyn, Khad laski pöydälle hikoavin, jopa hiukan vapisevinkin käsin viimeiseksi
säästämänsä arkin.
"Ajattelin vielä näyttää tämän kaavakuvan, jonka
muuan tuttavani piirsi minulle", hän sanoi. "Hän tietää
aika paljon lentämisestä, ja minusta olisi mukava kuulla
sinun arviosi hänen siipimallistaan."
"Uudet siipimallit ovat aina mielenkiintoisia", vastasi
Shein, joka oli keskustelun jäljiltä vielä hyvässä
vauhdissa. "Onko hän harrastaja vai työssä alalla?"
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"Hänelle lentäminen on kai elämäntapa."
Vaikka arkki olikin piirustuskäyttöön viivoitettu,
kuvan osien asettelussa ei ollut noudatettu yleistä
käytäntöä kovinkaan tarkasti. Shein ei kuitenkaan antanut
pikkuseikkojen häiritä itseään, sillä hänen harjaantunut
silmänsä kiinnittyi heti kuvan oleelliseen sisältöön.
Huoneeseen laskeutui hiljaisuus, joka tuntui vain
tihenevän tihenemistään hänen tutkiessaan piirroksia
jatkuvasti syvemmissä mietteissä. Hän seurasi
leikkauskuvioiden ääriviivoja sormellaan, suu hiukan
raollaan.
"Katsos mokomaa", hän lausahti äänellä, joka värittömässä vaimeudessaan kertoi enemmän kuin huudahdus.
Khad tiesi, että kaavakuva oli saanut arvoisensa
vastaanoton.
Khad itse oli luonnollisesti selvillä kuvan arvosta jo
alun pitäen. Hän oli edellisinä päivinä kertonut Melitille
työstään, ja tämä oli kuunnellut hyvin kiinnostuneena selostuksia
siirtolaiskansan
tavoista
suunnitella
lentokoneita. Lopulta Melit oli ehdottanut, että saisi
itsekin, nimettömyyden suojasta, antaa oman panoksensa
siirtolaisten ilmailuun. Hän piirsi ulkomuistista Khadin
antamalle arkille kaavakuvan siivestä, joka ilmakansan
keskuudessa tunnettiin hyvin ja jota arvostettiin
erityisesti pitkillä lentomatkoilla. Siipi oli saanut
nimekseen "Vaeltajan ystävä", ja tämän nimen Khad oli
myös kirjoittanut piirrokseen. Melit tunsi muitakin
siipimalleja, mutta tämä oli ainoa, josta hän saattoi piirtää
kuvan, koska oli aikoinaan päätynyt apulaiseksi ryhmään,
joka oli rakentanut yhden pitkän matkan lentokoneen.
"Saanko lainata tätä joksikin ajaksi?" kysyi Shein.
"Saat sen vaikka kokonaan arkistoosi", lupasi Khad.
"Itse asiassa se piirrettiinkin eteenpäin luovutettavaksi."
"Suuret kiitokset. Tämä siipi on tutkimisen arvoinen.
Jos sopii, pyydän pajaa tekemään siitä pari koekappaletta.
Ja pyydähän tuttavaasi pistäytymään luonani joskus, jos
hänelle sopii. Meillä olisi varmasti käyttöä
hänenlaisilleen ihmisille."
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"Mainitsen asiasta".
Khad oli hyvin tyytyväisellä mielellä saatuaan
toimitetuksi ensimmäisen ilmakansan aarteista oikeille
ihmisille. Uusi siipi ei ehkä mullistaisi koko ilmailua,
mutta se jättäisi siihen lähtemättömän jäljen, ilmassa
asuvan kansan kosketuksen, jonka jokainen lentäjä
saattaisi aistia koneen tavassa vastata ohjaukseen. Se olisi
vaivihkainen alku, varovainen ja rauhoittava ensikosketus
heidän yhteiseen alitajuntaansa. Jospa se osaltaan totuttaisi heitä tulevaisuudessa kangastelevaan kansojen
kohtaamiseen!
Saatuaan Sheiniltä uutta luettavaa tulevia päiviä
varten Khad käytti jäljelle jääneen joutoajan viemällä
saamansa kirjallisuuden asunnolleen ja lähti sitten
kävelymatkalleen kohti Tarinoiden Majaa, reilun
kokoista majataloa, jonne Lentokaupungin kautta
kulkevat matkalaiset usein jäivät yöksi, elleivät voineet
tai halunneet yöpyä pienemmissä ja karummissa
yömajoissa lähempänä lentokenttää. Vaikka Tarinoiden
Maja oli ainakin kävellen kulkevan näkökulmasta varsin
syrjäisellä paikalla, se viitseliäisyys, jolla siellä vieraiden
mukavuudesta huolehdittiin, oli jo tehnyt sen tunnetuksi
pitkin mannerta. Myös paikalliset asukkaat pistäytyivät
usein majan tupahuoneessa puhelemassa kaukaa tulevien
matkalaisten kanssa. Se olisi hyvä paikka tavata myös
ihmisiä, jotka tulivat kauempaa kuin ketkään muut: ilmasta.
Khad oli kiireistään huolimatta ehtinyt tallustella
jonkin verran myös muualla kaupungissa kuin
lentokentän ympäristössä. Siellä täällä hän näki jo
tutuiksi käyneitä ihmisiä, toisinaan tapaamansa
kauppiaan
tai
aiemmin
jututtamansa,
puiston
päivänkilossa aikaansa viettäneen pitkäpartaisen vaarin.
Hän heilautti kättään tervehdykseksi niin paremmin kuin
epämääräisemminkin muistamilleen tuttavuuksille. Sitten
kulkureitti, joka siihen asti oli vielä jollakin tavoin
muistuttanut katua, kaartoi loivasti vasemmalle ensimmäisen varsinaisen metsikön taakse ja muuttui
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lopullisesti maantieksi.
Hän katseli ylitseen etelään päin hiljaa hyrisevää kolmenkymmenen istuttavaa lentokonetta ja muisteli parin
päivän takaista iltapäivää, jona Melit oli kokeillut hänen
omaa lentokonettaan. Hän oli juuri tullut lennolta
konesuojan pihamaalle, kun hän oli tavannut Melitin
työntämästä kaksipaikkaista koulutuskonetta ulos
suojasta työtoverinsa kanssa. Hän oli puhellut Melitin
kanssa muiden asioiden ohessa myös lentämisestä, ja
arvaten tämän kokeneeksi lentäjäksi oli ehdottanut tälle
koelentoa, jolle tämä oli innokkaasti lähtenytkin. Hän oli
saanut
jälleen
uuden
muistutuksen
koneensa
poikkeavuudesta, kun Melit oli vain täpärästi onnistunut
pidättämään hihityksensä äänekkään polttomoottorin
pärähtäessä käyntiin. No, pitihän moottori tietysti
enemmän ääntä kuin sähköllä toimivat kumppaninsa,
mutta se antoi äänensä vastineeksi sitten reippaasti voimaakin.
Melit käsitteli hänen konettaan heti alusta lähtien
hyvin tottuneesti, vaikka hän epäilemättä lensi
potkurivetoisella rungollisella liitimellä ensimmäistä
kertaa elämässään. Koskettavin näky alkoi kuitenkin
siitä, kun hän nosti koneen kiitoradalta siivilleen ja
kaarteli sillä sinne tänne ilmassa, jonka keskellä hän oli
syntynyt ja kasvanut. Hänen lentoliikkeensä olivat niin
tarkkoja ja kauniita, että muutkin panivat ne merkille ja
alkoivat yksi kerrallaan kerääntyä kiitoradan reunalle
esitystä katselemaan. Kun hän sitten lyhyen lentonsa
päätteeksi laski koneen höyhenenkeveästi takaisin
kiitoradalle,
muutamat
katselijoista
yltyivät
suosionosoituksiin.
Myös Khad oli vaikuttunut esityksestä. Hän oli tosin
nähnyt ilmakansan lentokoneiden liikkuvan korkealla
yläilmoissa monesti aikaisemminkin, ja ollut lento-onnettemuutensa yhteydessä kerran sellaisen kyydissäkin,
mutta nyt hän oli saanut seurata näytettä ilmakansan
lentotaidosta keskittyneesti ja parhaalta katselupaikalta,
tulevan ammatinharjoittajan valmennetuin silmin, ja hän
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saattoi todeta, että totuus oli taruakin ihmeellisempi. Hän
tunsi sisällään jopa pienen mustasukkaisuuden leimahduksen nähdessään jonkun toisen lentävän hänen
koneellaan niin paljon häntä itseään tottuneemmin, mutta
päällimmäiseksi jäi kuitenkin ilo siitä, että hänenkin
rakentamalleen koneelle oli suonut taitojensa kunniaa
todellinen
lentäjä.
Ehkäpä
Melit
tunnettaisiin
lentokentällä siitä eteenpäin muillakin lempinimillä kuin
"Hissukka"?
Myöskään ne kertomukset, joita Khad sai Melitiltä
kuulla heidän istuksiessaan Lentokaupungin puistossa
etelän punervanhämyisessä illassa eivät hävinneet
vaikuttavuudessaan tämän lentäjäntaidoille. Khad sai nyt
ensimmäisen kerran katsella oman maailmansa historiaa
ilmakansalaisen silmin, ja hänestä oli oikeastaan
vapauttavaa
huomata,
kuinka
surkuhupaisan
samankaltaista oli paikoilleen jähmettynyt pelko sekä
maankamaralla että ilmassa. Erona heillä oli oikeastaan
vain se, että siirtolaiskansa oli ennättänyt uudelle
planeetalle ensimmäisenä ja tieten tai tietämättään ajanut
maankamaralta pakoon myöhemmät tulijat, jotka
ilmeisesti olivat samanlaisten, Maasta perittyjen
väärinkäsitysten vallassa kuin he itsekin. Niin alkoi ilmakansan selviytymiskamppailu korkeuksissa, mielikuvituksellisen niukoissa ja hankalissa oloissa, ja niin sai alkunsa myös uuden taivaankappaleen kahtia jakautunut
historia: kaikki tuhoaseet sen asuttajat olivat
yhteistuumin jättäneet Maahan, mutta hengessään he
tuijottivat edelleen kuvittelemansa vihollistykin piippuun.
Kumpikin kansa loi elämälleen puitteet niistä aineksista,
joita uskalsi naapurinsa pelossa käyttää, ja saavutti
lopulta tavoittelemansa aineellisen hyvinvoinnin. Pelko
jäi yhä jäljelle, mutta koska kumpikin osapuoli varoi
huolella toistaan, se vaipui lopulta kytemään heidän
sydäntensä syvyyksiin, havaitsemattomiin, mutta silti
levittämään sieltä salakavalaa myrkkyään silmiin, joilla
he maailmaansa katselivat.
Vaikka Khad oli varsinaisesti tavannut vasta yhden il-
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makansalaisen, hänestä tuntui jo kuin hän olisi ensi
kertaa elämässään saanut hengittää avoimesta ikkunasta
sisään tuulahtavaa raikasta ilmaa. Hän ahmi Melitin
kertomuksia ilmassa leijuvista viljelmistä ja salaisista
istutuksista maanpinnalla. Hän kuuli syntymästä,
elämästä ja kuolemasta vailla pysyvää kosketusta
maankamaraan, yhtäältä kaipuusta laskeutua keskelle alla
levittäytyvää
luontoa
mutta
toisaalta
syvästä
kiintymyksestä ilmakehää, ilmakansan kotia kohtaan.
Hänellä oli nyt ilmojen asukkaan oma todistus siitä, että
väitteet niin pahantahtoisista kuin ylemmyydentuntoisista
tai vaarallisista muukalaisista olivat pelkkiä puuttuvan
tiedon korvikkeeksi sepitettyjä harhakuvia, ja niin hän
saattoi illan hämärtyessä yöksi lähteä paluumatkalle
puistosta nauraen yhdessä Melitin kanssa silkasta
sukupolvien syvyisestä helpotuksesta.
Khadin nyt kävellessä tietä eteenpäin kohti majataloa
hänen ympärillään oli jo hyvän tovin ollut pelkkää
metsää, yhtäällä villapuiden muodostamia tuuheikkoja,
toisaalla toisistaan ilmavasti erillään ojentuvia eteläisten
seutujen havupuita. Kasvilajit vaihtelivat runsaana
kirjona matalista korkeisiin ja hennoista vankkoihin, eikä
kukaan tuntunut olevan enää tarkoin selvillä siitä, mitkä
niistä olivat peräisin Maasta ja mitkä olivat olleet paikalla
jo valmiina ennen heidän saapumistaan. Ehkäpä sillä ei
ollut juuri väliäkään: sekoittuneita tai risteytyneitä, ne
olivat nyt heidän oman maailmansa kasveja, heidän oman
kulttuurinsa voimanlähteitä ja sulostuttajia.
Mursketie erkani kohtisuorasti lasitetusta päätiestä ja
kaartui metsän kätköön. Tarkkasilmäinen katsoja saattoi
kuitenkin erottaa jo päätieltä Tarinoiden Majan
pilkottavan puiden lomasta. Majatalosta kantautui tielle
hetkittäin myös eloisan ajanvieton vaimeita ääniä.
Muutaman sadan askeleen jälkeen Khad saapui majatalon
avaralle pihamaalle, joka oli itse asiassa puoliksi
puutarha. Majatalon ovesta kulki tuon tuosta ihmisiä,
kuka ulos jaloittelemaan keskustelukumppaninsa kanssa,
kuka taas takaisin sisään syömään, juomaan, lepäämään,
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kylpemään tai osallistumaan muihin rientoihin, joita
majatalossa oli meneillään aamusta iltaan kenenkään
siihen erityisesti yllyttämättäkin.
Khad astui avaraan, puoliksi kansoitettuun tupaan,
jota lukuisat kaksinestelamput valaisivat kullanvaalealla
valollaan. Tupa oli tupa tunnelmaltaan, kokonsa puolesta
sitä olisi voinut kutsua paremminkin saliksi. Suurten ja
pienten pöytien ääressä istui matkalaisia rupattelemassa.
Loitompana pari, kolme soittimen mukanaan tuonutta
vierasta oli lyöttäytynyt yhteen koettamaan, kuinka
yhteissoitto kaukaisten harrastuskumppaneiden kanssa
sujuu, ja ainakin Khadin arvion mukaan lopputulos oli
varsin onnistunut. Vieraiden joukossa istui myös
majatalon omaa väkeä, jonka saattoi helposti tunnistaa
syvänvihreistä kaulaliinoista. Näennäisestä rentoudestaan
huolimatta, tai sitten todellisen rentoutensa rikkumatta he
pitivät kuitenkin valppaasti huolen siitä, että heidän
vieraidensa tarpeet tulivat tyydytetyiksi.
Khad kulki lähellä tuvan seinustaa ja antoi katseensa
kiertää pitkin vieraiden joukkoa. Melko pian hän äkkäsi
seinustalla istuvan hahmon, joka vilautti hänelle huomaamattomasti kättään ja soi hänelle jälleen kerran aurinkoisen tervehdyshymynsä, joka oli vähitellen alkanut tarttua
häneenkin. Hän istuutui Melitiä vastapäätä, ja tämä
kaatoi hänelle lämmintä, hyväntuoksuista juomaa
kannusta, jonka oli jo edeltäkäsin varannut pöytään heitä
varten.
"Kuinka elämäsi on sujunut?" kysyi Khad. "Onko
sinulla ollut hankaluuksia?"
"Ei minkäänlaisia", vastasi Melit hyväntuulisesti.
"Minä olen nyt yksi heidän työtovereistaan. He kertovat
minulle kaikista asioistaan niin kuin ystäville kerrotaan,
ja minä kerron heille omistani, niistä, joista voin. Entä
sinulla? Kuinka kuulustelusi sujui?"
"Ilman nuhteita. Siirrymme opinnoissa nyt uusiin
asioihin."
Pieni kipinä syttyi Khadin silmäkulmaan.
"Näytin hänelle sinun siipesi", hän jatkoi. "Se oli
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täysosuma! Hän on takuulla juuri nyt teettämässä siitä
koekappaletta."
"Lentävätkö he sillä?"
"Ennen pitkää, se on varmaa. Mutta nyt, kun kulttuurinvaihtomme alkoi näin menestyksekkäästi, voimmekin
ryhtyä suunnittelemaan jatkoa, jos sinulle sopii."
"Sopii toki, minä tahdon päästä elämään teidän
joukossanne, ilman huolta siitä, kuka olen. Minä tahdon
puhua yhtä hyvin kuin te."
"Minusta sinä käyt jo aivan täydestä."
"Jos vältän outoja sanoja ja sanontoja."
Melitin asettuminen yhteiskuntaan oli ilmeisesti alkanut suotuisasti; ainakin hän oli huomattavasti vapautuneempi kuin heidän edellisillä tapaamiskerroillaan. Hän
kertoili
Khadille
arkailematta
ajastaan
lentokonehuoltajien seurassa ja keskusteluistaan näiden
kanssa sekä omista kiireettömistä kävelyretkistään
metsään, jossa hän oli ilmassa asuessaan päässyt
käymään vain pikimmältään ja työn merkeissä. Hän
kertoi jopa elämästään Assarilla ja tapaamistaan
henkilöistä muissa yhdyskunnissa, mitä hän ei olisi
aiemmin hevin tehnyt niinkin julkisella paikalla kuin
majatalo oli. Ketään ei kuitenkaan ollut kyllin lähellä
kuullakseen heidän keskusteluaan edes sattumalta.
Khad puolestaan kertoi Melitille Sheinin tarjouksesta.
Melit päätti kuitenkin kieltäytyä siitä.
"Luulen, että odotan ainakin siihen asti, että muut
huoltajat luottavat minuun", hän sanoi. "Haluan, että he
luottavat minuun niin lujasti, että he eivät välitä, jos
minusta puhutaan pahaa tai jos he saavat tietää, mistä
minä tulen. Meillä on sanonta, jonka mukaan
'tuulenpuuska erottelee jyvät ja inhon puuska ystävät'.
Mitä enemmän minulla on ystäviä jäljellä, kun koetus on
ohi, sitä helpommin voin saada niitä lisää."
"Sellaisia ihmisiä on vähän."
"Minun on löydettävä heidät, jos haluan asettua tänne.
Ja joka kerran, kun kerron heille kansastani, annan
elämäni heidän käsiinsä. Heille jää valta päättää, kuinka
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minun käy. Minulla on vain yksi elämä. Kuinka monta
kertaa voin koettaa, mitä toiset sille tekevät?"
Melitin katse oli äkkiä käynyt surumieliseksi. Khad
saattoi kuitenkin nähdä, kuinka seuraava tahdonvoiman
hyöky teki jo tuloaan surun takaa. Pöydällä palavan
nestelampun pieni mutta päättäväinen liekki heijastui
Melitin silmistä kuin toisintona sille liekille, joka sai
hänet pyrkimään pitkin raivaamattomia polkuja kohti
määränpäätä, jota kukaan ei ollut hänelle luvannut.
"Joudut pelaamaan raskasta arpapeliä", myönsi Khad
hiljaisella äänellä.
"Luulen, että huoltajissa on yksi tai kaksi, joille voisin
jonkin ajan kuluttua kertoa, tai ainakin kokeilla, mitä he
ajattelevat. He tuntuvat hyväksyviltä... tai..."
"Myönteisiltä?"
"Juuri niin. Myönteisiltä. Ehkä he ovat olleet niin pitkään ilmailutöissä, että se, mikä tulee ilmasta, ei ole
heille välttämättä pahaa. Me olemme heille
luonnollisempia kuin niille, jotka eivät lennä usein."
"Ahkera lentäminen ei vielä tee meistä ilmakansan ystäviä", varoitti Khad. "Varsinkin ammattilentäjille teidän
varomisenne ja välttelemisenne on suorastaan osa työtä."
"Sinuun minun oli helppo luottaa, ainakin helpompi
kuin muihin. Sinusta näki melko nopeasti, mitä sinä
ajattelit meistä."
"Kuinka niin?"
"Sinun putoamisesi Assarin kannelle ei ollut mikään
vahinko."
Khadia hymyilytti.
"En kai minä sentään tahallani konettani romuttanut?"
"Et, mutta sinulla oli myös paljon aikaa väistää meitä,
vaikka tulitkin pilven sisältä. Sen sijaan jäit kiertämään
Assaria, kunnes sinulle lopulta sattui onnettomuus. Siitä
tiesin, että minun oli puhuttava sinun kanssasi, vaikka
minua pelottikin kovasti."
"Ja sen seurauksena olet nyt sitten täällä."
"Niin olen. Sen pelon aika on nyt ohi." Huvittuneisuus
versoi jälleen esiin Melitin kasvoilta hänen pohtiessaan
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elämäänsä. "Nyt on uusien pelkojen vuoro."
"Oletko päässyt olemaan toisten seurassa muuten kuin
työn merkeissä? Ystävyytesi heidän kanssaan voi jäädä
laihanpuoleiseksi, jos tapaat heitä vain työpaikalla."
"Olen ollut yhdessä työryhmän iltajuhlassa", kertaili
Melit miettiväisesti menneiden päivien tapahtumia. "Olen
ollut mukana korjaamassa yhden työtoverini asuntoa.
Olen viettänyt työtaukoja toisten kanssa toisinaan, kun
kovimmat ihmiset ovat poissa paikalta."
"Kovimmat?"
"Sellaiset, joiden mielipiteet pakottavat muut väistymään. He tuskin sietäisivät minua mitenkään, jos tietäisivät, mistä tulen."
"Oletko ollut vieraisilla tai illanvietoissa muuten kuin
työryhmäsi mukana?"
"En. Olen varmaankin ollut liiaksi piilossa, jotta kukaan olisi minua sellaisiin kutsunut. Luulen, että ainoa
varma tapa päästä sellaisiin on, että pidän ne itse."
Khad miltei nolostui, ettei ollut keksinyt ilmeistä ratkaisua itse.
"Saanko sinulta apua?" jatkoi Melit. "Minä en tiedä
vielä riittävästi teidän illanviettotavoistanne."
"Ilman muuta! Luulen tosin, että ne ovat varsin
yhtäläisiä kaikkialla, missä hyvänsä ihmisolentoja asuu:
kiireetöntä aikaa, pientä syötävää, sopivaa juotavaa ja
musiikkia. Vai onko teidän juhlissanne jotakin muuta?"
"Ei ole. Mutta heidän makutottumuksensa minun on
silti hyvä tuntea."
"Tarjotaan heille jotakin hiukan erilaista. Se jää
heidän mieleensä, mutta ei välttämättä säikytä heitä.
Jokin kasvisruoka voisi olla hyvä ajatus, täällä eteläisillä
leveyspiireillä kun syödään muutenkin vähän lihaa ja
paljon kasviksia."
"Minä kutsun heidät, ja kerron sitten sinulle, jos he
suostuvat. Sopiiko se?"
"Sopii toki."
Khad siemaisi juomaa pohtien itsekseen, oliko Melit
valinnut sen omansa vai siirtolaisten maun mukaan. Melit
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oli aiemmin kertonut hänelle, että monet ilmakansan ruokalajeista maistuisivat siirtolaisista luultavasti varsin karuilta, mutta syytä huoleen tuskin olisi, sillä siirtolaiset
olivat tottuneet monenlaisiin makuihin, yksinkertaisista
vivahteikkaisiin.
"Voisimme järjestää myös lisää teknisiä yllätyksiä,
esimerkiksi teidän leijuvan kevyttä rakennusvaahtoanne.
Osaatko valmistaa sitä?"
"En. Siihen tarvitaan tehdas."
"Sepä vahinko. Se olisi yksi tehokkaimpia välineitä
samaistua teihin. Ehkä jokin korvike ajaisi saman asian?"
"Terve teille!" keskeytti kohtelias ääni heidät.
"Sallitteko, että istuudumme hetkeksi seuraanne?"
Khad ja Melit katsahtivat yhtaikaa kohti puhujaa kuin
nuorasta tempaistuina, kumpikin heti omaa hätäisyyttään
harmitellen. Puhuja oli nuorehko, mutta silti jollakin tavoin aikavan ja kokeneen näköinen mies. Hänen seurassaan oli kaksi häntä nuorempaa miestä. Kaikki kolme
katsoivat heitä odottavasti. Khad tuijotti hämillään heitä
takaisin ja valmistautui jo hengessään muotoilemaan
sopivaa, pidättyvää vastausta, mutta hänen vaistomaiset
tapansa sivuuttivat hänen yllätyksen lamauttaman
ajattelunsa ja hän nyökkäsi miehille myöntyvästi, tuskin
huomaten, mitä tuli tehneeksi. Miehet istuutuivat
aikailematta samaan pöytään heidän kanssaan.
"Meistä on kiintoisaa jutella kaukaisten vieraiden
kanssa", selitti luvan kysynyt. "Minun nimeni on Dokhar
ja asun tässä lähettyvillä. Nämä kaksi ovat Arghe ja
Reth."
Esitellyt tervehtivät heitä kumpikin vuorollaan.
Vaikka kaikki kolme olivat samalla tavoin toimeliaan ja
ulospäin suuntautuneen oloisia ihmisiä, määrätietoinen ja
luottamusta herättävä Dokhar tuntui erottuvan heidän
luontaiseksi johtohahmokseen.
"Valitettavasti emme ehdi viipyä täällä kovin pitkään,
mutta hauska tutustua joka tapauksessa", vastasi Khad
yrittäen
luikahtaa
huomaamatta
omaa
esittäytymisvelvollisuuttaan pakoon. "Oletteko te
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muutkin täkäläisiä?"
"Kyllä vain", vastasi Arghe. "Me olemme vanhoja
ystäviä."
Melit tunsi olonsa helpottuneeksi, kun sai jättää puhumisen Khadin huoleksi. Vaikka tulijat vaikuttivat
ystävällisiltä, heidän ripeäotteinen, suoraviivainen
paikalletulonsa herätti hänessä outoa rauhattomuutta.
Ehkäpä heidän pöytänsä sitten näytti sopivassa määrin
vapaalta; tuvassa oli juuri ja juuri kylliksi väkeä, jotta
varaamattoman tilan löytäminen vaati jo hiukan viitseliäisyyttä. Toisaalta hierottaessa tuttavuutta vieraiden
matkallaolijoiden kanssa tietynlainen suoruus oli aivan
paikallaankin, mikäli mieli onnistua yrityksessä.
"Meitä ei tarvitse jännittää", sanoi Dokhar kuin lukien
heidän ajatuksensa. "Meillä on ystäviä kaikilta maailman
kulmilta, eivätkä erikoisimmatkaan olot ja paikat ole
meille vieraita."
"Sepä hyvä", vastsi Khad lakonisesti yrittäen arvioida,
kuinka pitkälle Dokhar olisi valmis vastaamaan runsaskätiseen lupaukseensa. Kaiketi hänenkin rajansa tulisivat
vastaan viimeistään maankamaralta irtauduttaessa?
"Huomaan, että te olette syntyisin eri seuduilta", sanoi
Dokhar. "Sinä olet varmaankin pohjoisesta?"
"Me olemme eri seuduilta", myönsi Khad. "Ja minä
olen kyllä pohjoisen suunnalta, mutta aivan
kangasaavoille asti eivät minunkaan sukujuureni ulotu."
"Minulla on tuttavia pohjoisessa", kertoi Dokhar.
"Mene tiedä, vaikka joku heistä olisi sinun
lähiseuduiltasi."
Keskustelua johdattaakseen Khad teki tarkempaa selkoa kotiseudustaan samalla, kun Dokhar muisteli, millä
suunnilla hänen tuttavansa asuivat. Melitistä Dokhar ei
Khadilta kysynyt enempää, ilmeisesti arvattuaan, ettei
Khad ollut innokas hänestä kertomaan. Heidän
puhuessaan Reth pyysi kolmikolle juotavaa keskiikäiseltä, parrastaan jo harmaantuvalta mieheltä, joka
palvelutehtävästään ja vaivihkaisesta paikalletulostaan
huolimatta huokui hyväntahtoista isännyyden henkeä.
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Vihreän huivinsa hän oli laskostanut arvokkaaseen
olemukseensa
paremmin
sopivasti
eräänlaiseksi
lisäkaulukseksi
varsinaisen
paidankauluksensa
alapuolelle, juuri kylliksi näkyviin harmaansinisen
neuletakin kaula-aukosta.
Mies poistui otettuaan vastaan Rethin toivomukset.
Juuri silloin Dokhar päätti vaihtaa puheenaihetta, kenties
vain sattumalta, mutta mahdollisesti myös pantuaan
merkille, että he viisi olivat jälleen yksityisyyden
suojassa.
"Sinä olet varmaankin lentäjä, eikö niin?" hän kysyi
Khadilta.
"Minulla on kevytrakenteinen lentokone, ja minä lennän sillä", myönsi Khad. "Mutta entä sitten? Varsin
monet täällä ovat jonkinlaisia lentäjiä."
"Me olemme nähneet pari kertaa sinut ja koneesi
lentokentällä. Vaikka me emme olekaan alan
asiantuntijoita, on helppo huomata, että olet paneutunut
lentämiseen. Esimerkiksi sinun lentokoneesi on siinä
määrin erikoista tyyppiä, että sellaista tuskin rakennetaan
hetken mielijohteesta."
"Olen harrastanut asiaa ja tällä hetkellä myös
opiskelen sitä", vastasi Khad, edelleen kieli keskellä
suuta
ja
jo
miettien,
miten
irroittautuisi
keskusteluyhteydestä sopuisasti ja lähdöllään enempää
kiinnostusta herättämättä.
"Näimme kentällä myös sinut", sanoi Dokhar
kääntyen Melitiä kohti. "Oletko sinäkin lentäjä, kenties
jopa se suuri lahjakkuus, josta lentokentällä huhutaan?"
"Minä... tuota...", epäröi Melit tietämättä, mitä vastata.
Khadin varautuneisuus kohosi äkkiä yli toimintaa
vaativan kynnyksen. Nyt ei ollut syytä olla enää liian
hienotunteinen.
"Luulenpa, että meidän täytyy jo lähteä", sanoi Khad
päättäväisesti ja nousi seisomaan. Melit seurasi hänen
esimerkkiään vilkaisten silmäkulmastaan kolmikkoa,
jonka huomio oli kiinnittynyt heihin järkähtämättömästi
ja jakamattomasti.
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"Odota hetkinen!" pyysi Dokhar ja kohotti kätensä
ylös alkaen nousta jaloilleen hänkin.
"Toisen kerran", torjui Khad lyhyesti.
"Minulla on sinulle hyvin tärkeä kysymys", sinnitteli
Dokhar. "Se vie vain hetken teidän aikaanne."
Myös Arghe ja Reth nousivat seisomaan. Arghe ei
kuitenkaan jäänyt vain paikalleen, vaan otti lyhyen, mutta
Khadille sitäkin merkitsevämmän askeleen kohti hänen
poistumisreittiään. Havaintonsa sähköistämänä Khad
käännähti kohti Melitiä ja antoi hänelle katseellaan
ehdottoman ja kipakan lähtömerkin. Hetkeäkään
hukkaamatta he livahtivat Dokharin ohitse ja lähtivät
harppomaan kohti ovea. Huomatessaan, että kolmikko
lähti heidän peräänsä he paransivat vauhtiaan, mutta
hyvin harjoitettu ja notkea Dokhar onnistui ehättämään
kiertotietäkin
heidän
edelleen.
Khad
huomasi
tyrmistyksekseen, että tie ulos oli suljettu: Dokharin
jämäkkä vartalo oli oviaukon edessä kuin kappale
kivimuuria.
Pettymyksen raivo kuohahti yli Khadin harkinnan.
Heillä ei kertakaikkiaan ollut varaa jäädä ansaan! Vailla
aavistustakaan, kuinka hänen tulisi käymään hän
hyökkäsi suoraan kohti Dokharia aikoen raivata hänet
syrjään vaikka vain siksi ohikiitäväksi hetkeksi, jonka he
tarvitsisivat päästäkseen ulos. Käsirysy jäi hyvin
lyhyeksi, sillä liikunnan lisäksi Dokhar osoittautui
erinomaisen
lahjakkaaksi
myös
ruumiillisessa
kamppailussa. Yhdellä ainoalla liikkeellä hän lukitsi
Khadin käsivartensa otteeseen ja lannisti hänen
vastarintansa.
Melit vilkuili nopeasti ympärilleen jo Khadin lähtiessä
epätoivoiseen hyökkäykseensä, mutta nähtyään Khadin
loukussa ja Arghen ja Rethin ryhmittyneinä sulkemaan
myös tupaan vievän paluutien hän tiesi pakoon
yrittämisen olevan turhaa. Asioiden kulku oli nyt heidän
kiinniottajiensa käsissä.
"Pyydän anteeksi, että jouduin käyttämään rajuja
otteita, mutta asiani on todellakin niiden arvoinen", sanoi
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Dokhar hiljaa yhä kiinni pitelemälleen Khadille. "Se on
suorastaan historiallisesti tärkeä. Sallitko siis, että
palaamme pöydän ääreen keskustelemaan asiasta?
Huolimatta tavasta, jolla teidät pysäytin, olen teidän
ystävänne, ainakin omasta puolestani, eikä teillä ole
mitään pelättävää meidän taholtamme."
"Selvä on", vastasi Khad vaisusti, ymmärtäen, että hänellä ei ollut enää jäljellä muitakaan vaihtoehtoja.
Dokhar päästi Khadin irti otteestaan, ja joukko lähti
tiiviinä muodostelmana takaisin kohti pöytää, jonka
ääressä se oli istunut. Tuvan muut vieraat katselivat heitä
hämmästyneinä, mutta seurattuaan lyhyen tovin heidän
rauhoittuneempaa liikkumistaan ilmeisesti tulkitsivat
näkemänsä ottelun jonkinlaiseksi nuorten miesten
väliseksi karhunleikiksi, joka harvinaisuudessaankaan ei
ollut majatalossa täysin tavaton asia. Dokhar katseli
ympärilleen, ja totesi, että heihin ei enää kiinnitetty
enempää huomiota. He istuutuivat alas.
Khad jäi tuijottamaan Dokharia selitystä odottaen.
Melit istuutui samalle puolelle pöytää hänen kanssaan, ja
kolmikko ryhmittyi pöydän toiselle puolelle. Dokhar viivytti selityksensä alkua vielä sen lyhyen tovin, joka heitä
palvelevalta mieheltä kului hänen jättäessään heille
Rethin aiemmin tilaamia juomia, kolmea kylmää,
hennosti hedelmäntuoksuista vesiannosta.
"Vaikka pysäytimmekin teidät väkisin, ovat seuraavat
ehdotuksemme teidän hylättävissänne, jos niin vaaditte,
sillä tämän enempää me emme voi pakottaa teitä", sanoi
Dokhar alentaen ääntään, lähinnä Khadin ja Melitin rauhoittamiseksi, sillä tuvan taustaäänten sallimalla
kuuloetäisyydellä ei ollut muita ihmisiä. "On kuitenkin
tärkeää, että pääsimme kertomaan asioista teille ajoissa,
sillä siitä riippuu niin paljon. Me tiedämme, kuinka tärkeä ja arvokas henkilö tämä seuralaisesi on, ja
vakuutamme sinulle, että hänen turvallisuutensa on
meille aivan samanlainen sydämenasia kuin sinullekin."
"Luulo ei ole tiedon väärti", vastasi Khad haastavasti.
"Sinä olet kotoisin ilmasta, etkö vain?" kysyi Dokhar
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Melitiltä. Hänen äänenpainonsa kertoivat, että hän vain
totesi tosiasiat, eikä tarvinnut edes vastausta ollakseen
niistä varma.
"Tuota sinulla ei ole oikeutta sanoa kenellekään ilman
vankkumattomia todisteita", sanoi Khad, niinikään matalalla äänellä, mutta silmät leimuten.
"Hän on itse todisteemme", vastasi Dokhar. "Me
näimme, kuinka hän lensi. Me olemme nähneet, kuinka
hän pyrki tekeytymään mahdollisimman näkymättömäksi
koko täälläoloaikansa. Me näimme, että sinä keskustelit
usein hänen kanssaan. Ja me tiedämme myös, kuinka
merkittävä asia juuri sinun tutustumisesi häneen on,
koska sinä olet ainoa henkilö koko mantereella, joka on
laskeutunut lentokoneellaan ilmayhdyskunnan kannelle.
Ja nyt me olemme nähneet myös hänet itsensä."
Pöydän ympärillä leijui jännittynyt hiljaisuus.
"Keitä te olette?" kysyi Khad. "Huomaan, että te ette
ole aivan tavallisia ihmisiä itsekään."
"Me olemme teidän ystäviänne. Toistan vielä kerran,
että teillä ei ole mitään pelättävää puoleltamme, päinvastoin. Me esittäydyimme teille juuri siksi, että tämä teidän
salaisuutenne myös pysyisi salassa, kunnes se voi
vaaratta tulla julki. Teidän tasapainoilunne on ollut
ihailtavan taidokasta, mutta se hiuksenleveys, joka
erottaa teidät vaarasta, on aivan liian kapea, jotta me
voisimme nukkua yömme rauhassa. On välttämätöntä,
että te kaksi selviydytte yrityksestänne, ei vain meille,
vaan koko tälle yhteiskunnalle."
Khad katsoi Dokharia rävähtämättä, punniten mielessään hänen sanojaan.
"Minä pyydän teitä yhteistyöhön kanssamme", jatkoi
Dokhar. "Jos te haluatte hylätä ehdotukseni, en voi estää
teitä niin tekemästä, mutta pyydän anelemiseen asti, että
suostutte, sillä kaikkien meidän tulevaisuutemme riippuu
siitä, mitä te teette."
"Lieneekö meillä vaihtoehtoja?"
"Anna minun todistaa teille, että me olemme juuri se
vaihtoehto, johon te olette itsekin pyrkimässä."
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Jokin Dokharin katseessa sai hänet näyttämään hyvin
erilaiselta kuin kaikki ne muut yhteiskunnan innokkaat
suojelijat, jotka olivat kuka velvollisuudentunnosta, kuka
vihansekaisesta kauhusta sysineet häntä syrjään tieltä,
jota hän oli ollut kulkemassa.
"Selvä on. Ole siis hyvä ja todista se. Olen pelkkänä
silmänä."
"Ehdotan, että tapaamme uudelleen jollakin
vähemmän julkisella paikalla, esimerkiksi minun
kotonani, ellei teillä ole muita ehdotuksia. Olen paikalla
yksin, jos niin haluatte. Silloin kerron teille enemmän
siitä, keitä me kolme olemme. Siihen asti pyydän, että te
pidätte tapaamisemme omana tietonanne."
"Selvä. Minne minä tulen?"
"Minä asun Baithin yhteisön talossa numero kaksi.
Olen paikalla useimpina iltoina. Tulet siis yksin?"
"Me tulemme kaksin", oikaisi Khad ja vilkaisi Melitiä
nähdäkseen, sopiko ajatus tälle. "Halusin vain tarkistaa,
suostuisitko siihen, että tulen yksin."
"Viisaasti tehty", vastasi Dokhar virnistäen.
"Tulemme
huomenna
illalla
kahdennenkymmenennentoisen hetken tietämissä, ellei
hänellä ole kiireitä juuri silloin."
"Tapaamisiin siis." Kolmikko nousi yhdessä ylös, vesiannokset yhä lähes koskemattomina. Dokhar katsoi
kohti Melitiä ja hymyili hänelle rohkaisevasti. "En liene
myöskään väärässä kiittäessäni kansamme puolesta sinua
siitä kaunismuotoisesta siipimallista, jonka kaavakuvan
niin ystävällisesti lahjoitit pajan käyttöön."
Melit nyökkäsi varovaisesti ja uskaltautui näyttämään
jo hiukan ilahtumisen merkkejäkin jännittyneisyytensä
keskeltä. Kolmikko poistui Dokharin johdolla, ja Dokhar
heilautti heille vielä kättään matkallaan kohti uloskäyntiä.
"He todella osasivat säikäyttää minut", hymähti Khad
ja pyyhkäisi kylmännihkeäksi hionnutta otsaansa.
"Olen pahoillani", vastasi Melit hiljaa.
"Älä ole. Luulenpa, että tämä oli hyvin hyödyllinen ja
hedelmällinen kauhukokemus. Minun täytyy kuitenkin
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tarkistaa vielä yksi asia."
Khad siirtyi pihalle päin antavan ikkunan ääreen ja tähysi
vaivihkaa
ulos
ikkunanpielen
katveesta.
Tarkkailtuaan hetken ajan pihan tapahtumia hän palasi
Melitin luokse.
"Halusin vain nähdä heidän ilmeensä, kun he olivat
kolmen kesken", selitti Khad. "Luulen, että me voimme
luottaa heihin ainakin yhden tapaamisen verran."
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"Ette ole siis kuulleet hänestä mitään?" kysyi
Bellermon, Terlenin reitittäjä vielä kerran varmemmaksi
vakuudeksi.
"Emme ole", kuului vastaus pyöreästä, himmeänharmaasta, seinään kiinnitetystä kalvosta. "Etsintä oli perusteellinen, mutta mitään mainitsemianne asioita emme onnistuneet havaitsemaan. Otamme kyllä yhteyttä heti, jos
jotakin ilmaantuu."
Kohtaloonsa alistuen Bellermon päätti yhteyden ja istuutui takaisin pöydän ääreen, jossa hänen seuranaan oli
kaksi muuta miestä ja yksi nainen: liikennevastaava
Kanidam, ajatteluntuntija Sembrehat ja tiedotusvastaava
Osarin.
"Ei mitään tuloksia", Bellermon sanoi surusta raskaan
huokauksen säestyksellä. "Pelkäänpä, että meidän on nyt
tyydyttävä pahimpaan. Melit on edelleen kadoksissa, ja
olemme nyt varsin varmoja siitä, että hän ei ole ollut mukana yhdelläkään täältä lähteneellä lennolla."
"Mitä kerromme muille?" kysyi Osarin. "Meillä
täytyy kai olla esitettävänä edes jokin käsitys siitä, missä
hän on."
"Sanokaamme vain, että hän on kadonnut. Se on
totuus niin pitkälle, kuin me olemme kyenneet sen
selvittämään."
"Tämä totuus on sitten kerrottava muuallekin,
varsinkin Assarille, jolta hän tänne tulikin. Mitä omaisia
hänellä on?"
"Hänellä on äiti, joka työskentelee tällä hetkellä muistaakseni Goniatilla", vastasi Kanidam.
"Entä muita ensisijaisia henkilöitä."
"Rhavalt Assarilla. Hän on Melitin pitkäaikainen ystävä, ilmeisesti myös jonkinlainen isähahmo."
"Isähahmo?" kysyi Sembrehat.
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"Melitin luonnollinen isä menehtyi aikoinaan maankamaralla", selitti Bellermon hänelle.
"Kyselyn perusteella näyttää siltä, että Melitin ystävät
ja työkumppanit, ja ilmeisesti melko moni muukin on jo
huomannut hänen katoamisensa, joten asia lienee syytä
saattaa yleiseenkin tietoon. Meidän on vain harkittava,
miten muotoilemme sen ennen sen julkistamista."
"Onko kaikkia hänen lähipiirissään jo kuultu?" kysyi
Bellermon.
"Kaikkia, jotka onnistuimme löytämään. Simbrima ja
muut häneen työn kautta tutustuneet eivät osanneet
kertoa hänestä mitään, ja jotkut hänen muista
tuttavistaan, kuten Anidelpe kumppaneineen näyttivät
vastahakoisilta ylipäänsä puhumaan koko asiasta."
"Onko hänen viimeisimmistä tekemisistään muuta tietoa?" kysyi Sembrehat.
"Muutamia
merkintöjä
tavanomaisissa
varausluetteloissa, mutta ei mitään sellaista, joka näyttäisi
kertovan meille jotakin merkittävää." Osarin ojensi
hänelle oman muistiinpanotaulunsa. Sembrehat vilkuili
merkintöjä hetken.
"Voisiko näiden perusteella löytää vielä jonkun henkilön, joka tietäisi hänestä?" hän pohti ääneen.
"Mesaldin", sanoi Bellermon asettaen sormensa osoittamaan tauluun kirjoitettua mainitaa tekstiileistä.
"Muistelen kuulleeni, että he tuntevat toisensa, ja että
Melit on myös nähty silloin tällöin hänen luonaan.
Minäpä haenkin hänet tänne."
Bellermon nousi pöydän äärestä ja jätti muut kolme
huoneeseen jatkamaan aivotyötään. Kovinkan monia
uusia muistikuvia Melitistä kukaan heistä ei onnistunut
mieleensä palauttamaan, ennen kuin Bellermon tuli
takaisin mukanaan Mesaldin, joka astui huoneeseen puoli
askelta hänen edellään.
"Melit on siis kadonnut?" hän kysyi tyynellä, mutta
vaativalla äänellä.
"Siihen tulokseen me olemme tulleet", vastasi Osarin
kaikkien puolesta. "Pyydämme anteeksi, että toimme
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sinut tänne kesken töidesi, mutta haluaisimme
pikimmiten kuulla sinulta mitä tahansa, mitä voit kertoa
viimeisistä tapaamisistasi Melitin kanssa."
"Tämän hän sitten lopulta teki", huokaisi Mesaldin
puolittain itsekseen vaipuen istumaan hänelle tarjotulle
istuimelle. "Hän olisi tarvinnut aivan toisenlaista
huolenpitoa kuin sai."
"Mitä hän sitten teki?" kysyi Sembrehat.
"Kunpa tietäisinkin! Mutta poissa tolaltaan hän oli, ellei suorastaan mielenterveytensä menettänyt. Kiihkeä ja
ahdistunut. Yritin auttaa häntä, mutta en ehtinyt. Hän ehti
kadota juuri ennen kuin näitä asioita taitava ystäväni
Teimenkat pääsi hänen luokseen, ja sen jälkeen en
onnistunut löytämään häntä enää itsekään. Ja nyt te tulitte
sitten kertomaan minulle, että hän on kadonnut
kokonaan."
"Olet siis sitä mieltä, että hän oli tasapainoton?" totesi
Sembrehat. "Se sopii minunkin saamaani kuvaan. Hänellä
on kuulemma ollut jo pitkään taipumusta yrittää väkisin
mahdottomia asioita ja joutua sitten kiihdyksiin epäonnistuessaan."
"Sinun nimesi tuli mieleeni Osarinin tekstiilimerkinnästä", sanoi Bellermon Mesaldinille. "Oliko hän aloittanut jonkin tekstiileihin liittyvän harrastuksen, kun hän
tuli sinunkin tuttavaksesi?"
"Me tapasimme alun pitäen aamiaisen äärellä.
Tekstiilitöihin hän kyllä ryhtyi, mutta minusta hänen
toimintansa oli paremminkin mielipuolista kiihkoa kuin
harrastamista. Hän ei takuulla edes nukkunut enää
loppuvaiheessa. Hän halusi pakkakaupalla tuuliverhoa ja
ties mitä muita tarvikkeita. Yritin rauhoittaa häntä, mutta
en tainnut juuri onnistua."
"Mitä tarvikkeita?" kysyi Bellermon.
"Heloja, nuoraa, lankaa, joitakin liuottimia", luetteli
Osarin tauluaan vilkaisten.
"Mitä hän oli tekemässä? Jotakin taideteostako?"
"En tiedä", vastasi Mesaldin. "Hän ei kertonut
minulle."
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"Missä hänen työnsä on nyt?"
"Ei kai missään. Se varmaankin katosi hänen mukanaan. Ainakaan en nähnyt mitään sen kaltaista hänen
asunnollaankaan."
"Tiesitkö, että yhden hänen päähänpinttymistään mainittiin olevan kamaralla-asujat?" kysyi Osarin. "Hänet lähetettiin tänne muun muassa siksi, että hän saisi jotakin
vaarattomampaa ajateltavaa."
"Niin olen kuullut mainittavan", huokaisi Mesaldin.
"Ja sitä suuremmalla syyllä olen sitä mieltä, että hän olisi
tarvinnut aivan toisenlaista huolenpitoa kuin sai. Ei hän
minulle ajatuksistaan kertonut, mutta kyllä hänestä näki
päälle, että hänen asiansa eivät olleet aivan kohdallaan."
"Anteeksi, mutta onko Mesaldin siellä?" kuului
samassa ääni oven takaa.
"Olen minä", vastasi Mesaldin.
Puhuja, nuori, kiharapäinen mies kurkisti sisään.
"Sinun vaahdotuksesi on parhaillaan laskemassa, ja
ajattelin kysyä, haluatko meidän muiden tekevän sille
jotakin", hän sanoi.
"Antakaa sen olla vielä siellä. Tulen tuota pikaa."
"Ehdotan, että menet pelastamaan työsi", sanoi
Bellermon. "Ensi kerralla me tulemme luoksesi, jos
meillä vielä on kysyttävää. Anteeksi, että häiritsimme
työntekoasi huonolla hetkellä."
"Ei hätää, kyllähän tällaiset asiat on selvitettävä."
Mesaldin nousi pöydästä, hyvästeli toiset ja poistui ripeästi jatkamaan kesken jäänyttä työtään.
"Että aivan mielenhäiriössä?" lausahti Bellermon jääden mittelemään huoneen lattiaa Mesaldinin lähdettyä.
"Oletteko te muut samaa mieltä?"
"Minulta hän vaati oikeutta päästä lennolle maan yläpuolella", kertoi Kanidam. "Sen asian puolesta hänen
esiintymisensä oli, sanokaamme, kiihkeää."
"Ja kun hän ei päässyt lentämään, hän päätti ryhtyä
purkamaan tunteitaan tekstiileihin, edelleen samalla
levottomuudella?"
"Ehkä voimakas turhautuminen vaatii voimakasta
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lauhduttamista", tuumaili Sembrehat. "Ja tuuliverho on
ainakin kaikin puolin rakentava kohde purkaa
turhautumista."
Bellermon pysähtyi.
"Tuuliverho?" hän sanoi miettiväisesti. "Osarin, mitä
muita aineita sanoitkaan hänen hankkineen?"
"Ainakin metalliheloja, nuoraa ja lankaa. Hankinnat
eivät ole samanaikaisia, joten en tiedä, liittyvätkö ne
toisiinsa."
"Ja mitä niistä voi tehdä? Mitä sellaista, jonka katoava
ihminen voi viedä kadoksiin mennessään?"
"Tuuliverhon tarkoitus on pidätellä tuulta", vastasi
Osarin hivenen verran ihmeissään kysymyksestä.
"Niin, tuulta. Ilmaa. Liikkeessä olevaa ilmaa. Ja
nuorat? Ne sitovat tai kiinnittävät jotakin. Mihin sitten?
Siihen tuuliverhoonko? Mitä hän teki, kun ei saanut mahdollisuutta käyttää lentokoneita?"
Osarinin silmät laajenivat hiukan.
"Oman lentokoneen!" hän huokaisi puoliääneen, perin
pohjin ällistyneenä.
"Helpottavaa, että joku muukin päätyi samaan
lopputulokseen", murahti Bellermon ja istuutui. "Ei
välttämättä lentokonetta, koska hänellä ei ehkä ollut
aineksia runkoon, mutta kylläkin jonkin laitteen, joka
kykenee liitämään ilmassa. Mitä muuta hän voisi tehdä
suurella määrällä tuuliverhoa ja nuoraa?"
"Hän on siis lähtenyt alas?" kysyi Kanidam. "Koska
se tapahtui?"
"Hänet nähtiin täällä viimeksi vähän ennen kuin
ylitimme Nauhamaan pohjoisimman pääsaaren."
Bellermonin harras toive oli ollut löytää Melit jostakin
elävänä. Nyt hän kuitenkin aprikoi, olisiko sittenkin ollut
lohdullisempaa vaikka saada tieto hänen kuolemastaan
kuin siitä, että hän oli kamaralla-asujien käsissä. He
voisivat saada päähänsä tehdä hänelle mitä tahansa. Ja
sen jälkeen, jos he tuntisivat aluettaan ja turvallisuuttaan
loukatun, he voisivat äityä tekemään koko heidän
kansalleen mitä tahansa. Kansojen voimasuhteet
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huomioon ottaen sellainen yhteenotto voisi päättyä vain
yhdellä tavalla.
"Juuri tämän huonommin asiat tuskin voivat enää
mennäkään", hän sanoi. "Minä kutsun koolle
hätäkokouksen.
Älkää
kertoko
näistä
asioista
kenellekään, jonka ei tarvitse niistä tietää, ennen kuin on
oikea aika saattaa tieto julki."
Kuulemastaan lamautuneina he kykenivät hädin
tuskin nyökkäämään ymmärtämisen merkiksi.
"Hänet on löydettävä ja saatava kiinni, millä keinolla
tahansa", jatkoi Bellermon. "Meidän on tutkittava Nauhamaan pohjoissaari, juuri meidän, vaikka emme olisikaan
työhön kaikkein pätevimpiä henkilöitä. Eikä tehtävämme
saa missään tapauksessa paljastua kamaralla-asujille. Toivottavasti ehdimme vielä, ennen kuin pahin tapahtuu."
"Minä järjestän meille pallon, jolla voimme tutkia
saarta", sanoi Kanidam. "Täältä sellaisen kyllä saa, mutta
käyttöä varten se on ensin saatava saaren luokse.
Olemme ehtineet jo varsin loitolle saaresta."
"Osarin voinee selvittää meidän mahdollisuutemme
tarkkailla kamaralla-asujien toimia, ennen kaikkea ilmailuun liittyviä toimia. Tietenkin niitä seurataan jo nyt,
mutta tästedes meidän on saatava tarkka kokonaiskuva
siitä, mitä meille on heidän taholtaan luvassa. Ja jos sinä,
Sembrehat, kykenet vielä täydentämään tietojasi
Melitistä, tee se. Jos vain mahdollista, meidän on nyt
kyettävä myös arvaamaan, mitä hänen mielessään liikkuu."
"Selvä on", vastasivat kummatkin.
"Onko meillä vielä jotakin miettimättä tältä erää?" kysyi Bellermon. Koska kukaan ei sanonut mitään, hän
päätti heidän istuntonsa: "No, sitten vain töihin käsiksi.
Tarkemmat ohjeet me saamme hätäkokouksen jälkeen."
***
Khad saattoi miltei tuntea salin läpi pyyhkäisevän innon ja jännityksen aallon, kun he astuivat sisään. Dokhar,
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Arghe ja Reth kulkivat etummaisina, mutta läsnäolijoiden
katseet olivat kiinnittyneet tiukasti häneen ja varsinkin
Melitiin, jonka he ilmeisesti arvasivat heti ensi
silmäykseltä ilmakansalaiseksi, vaikka olivat tuskin
koskaan yhtäkään sellaista läheltä nähneet. Heidän
ilmeensä olivat ihmetteleviä, jopa hartaan ihailevia, kuten
Khad pani yllätyksekseen merkille. He pysähtyivät
pitkänomaisen, leveää holvikäytävää muistuttavan salin
keskipisteeseen, ja läsnäolijat, jotka olivat aluksi
istuksineet seinän vierustalle asetetuilla penkeillä,
kerääntyivät nyt heidän ympärilleen soikeaksi piiriksi.
Jymähdys kaikui salissa, kun joku sulki jykevän oven
heidän jäljessään.
"Tässä he nyt ovat", esitteli Dokhar Khadin ja Melitin
lyhyesti paikallaolijoille. "Ystävämme Khad, joka kävi ilmakansan maailmassa, ja kunniavieras, joka tuli sieltä
luoksemme tänne alas, ennen kuin rohkenimme sitä edes
toivoa: Melit en Assar."
Suosionosoitukset ja ilon ilmaukset täyttivät hetkeksi
voimakkaasti kajahtelevan salin.
"Me emme kuitenkaan elä vielä uusia aikoja",
lauhdutti Dokhar ilonpitoa saatuaan äänensä jälleen
kuuluviin. "Maailma ympärillämme ei katsoisi tätä
vierailua suopein silmin, jos se tietäisi siitä. Melit on
elänyt keskuudessamme huomaamattomasti, yhtenä
meistä, ja vaikka hän on tehnyt siinä suhteessa hyvin
taitavaa työtä, hän on yhä vaarassa. Meidän tehtävämme
on suojella häntä ja auttaa häntä pyrkimyksissään.
Olemmeko tästä yksimielisiä?"
Yhteinen myöntymyksen huuto osoitti, että Dokharin
kysymys oli ollut laadultaan lähinnä retorinen, kenties
esitetty vain Khadin ja Melitin vakuuttamiseksi.
"Tämä
on
meidän
joukkomme,
melkein
täysilukuisena", esitteli Dokhar läsnäolijat Khadille ja
Melitille. "Turvallisuussyistä meillä ei ole yhteistä nimeä,
mutta jokainen meistä tietää kyllä, keitä 'meihin' kuuluu.
Valitan näitä karuja puitteita, joissa useimmiten kokoonnumme, mutta salassa toimivat joutuvat usein tinkimään
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mukavuudestaan. Tämä oli joskus kauan sitten sienienviljelykellari, ja sen pari on sitä edelleenkin."
"Mukava paikkahan tämä on, sekä yleensä, että
varsinkin kellariksi", totesi Khad antaen katseensa kiertää
pitkin vaaleiksi maalattuja seiniä ja niitä kiertävää
valaisinten sarjaa. "Täällä on lämmintä, kuivaa ja
valoisaa. Ja seurakin on viihtyisämpää kuin
maanpinnalla."
"Kunpa kansani luonakin tiedettäisiin, että te olette
olemassa", sanoi Melit. "Silloin heidän olisi varmasti
helpompi tavata teidät."
Hänen lähellään seisova nainen, nukkuva lapsi olkaliinassa, näytti äkkiä rohkaistuvan huomatessaan Melitin
puhuvan hänelle täysin ymmärrettävää kieltä. Hän astui
askeleen lähemmäksi.
"Voisitko kertoa siitä, kuinka pääsit tänne alas?" hän
pyysi. "Ja siitä, kuinka puhut kieltämme. Dokhar on
sanonut, että me emme käsittäisi mitään toistemme
kielistä, jos kuulisimme niitä."
"Anteeksi, että keskeytän heti alussa, mutta mitäpä,
jos päästäisimme vieraamme istuutumaan", ehdotti
Dokhar. "Sillä tavoin keskustelua on mukavampi jatkaa."
Khad ja Melit asettuivat penkille seinän vierustalle, ja
muut kerääntyivät heidän ympärilleen yrittäen sovittaa
yhteen
halunsa
pyrkiä
etummaiseksi
ja
huomaavaisuutensa toisia kohtaan. Myös Dokhar
tovereineen oli asettunut osaksi joukkoa, johtajuuttaan
hyväkseen käyttämättä.
Melit kertasi heille tapahtumien pääkohdat. Khad katseli kuulijoita, jotka imivät sisäänsä jokaisen kuulemansa
sanan. Nämä olivat kaikenikäisiä; vain lapset puuttuivat
joukosta. Oli ilmeistä, että salaseuran kokouksissa
saattoivat keskenkasvuisista käydä vain sylilapset, jotka
eivät käsittäneet, mitä heidän ympärillään puhuttiin, sekä
nuoret, jotka olivat kyllin varttuneita kantaakseen
salaisuudesta aikuisen ihmisen vastuun. Dokhar oli myös
kertonut hänelle, että moni heistä oli tullut paikalle varsin
kaukaakin, kuka minkäkinlaisesta elämänpiiristä. Vaikka
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Khadilla oli ollut jo aikaa tottua ajatukseen, että hänen
yhteiskuntansa taustalla toimi salaseura, joka pyrki juuri
siihen nimenomaiseen asiaan, jota ei julkisuudessa ollut
edes tapana mainita, hän sai vasta nyt ensimmäisen
kerran itse aistia ilmassa sen vakauden, jolla nämä
ihmiset olivat asialleen vihkiytyneet.
Dokhar oli aiemmin näyttänyt hänelle salaisen kirjastonsa, jota hän ja hänen edeltäjänsä olivat aikojen
kuluessa koonneet. Kirjoja ei ollut paljon, ja suurin osa
niistä kuvasi salaseuran omaa toimintaa ja havaintoja.
Kaikki heidän ulkopuolisista lähteistä saamansa tieto
ilmakansasta
oli
hyvin
vanhaa
ja
mahtui
kokonaisuudessaan yhteen ainoaan sidevihkoon. Jo
ensimmäiset vilkaisut olivat kuitenkin saaneet Khadin
vakuuttumaan siitä, että laatu korvasi monin verroin sen,
mitä määrästä puuttui; into, jonka vihkon kertomukset
hänessä sytyttivät, palautti hänen mieleensä hänen
vierailunsa Arkistossa.
Hän oli kysynyt Dokharilta, miksi vihkoa ei ollut
tuotu julkisuuteen. Dokhar oli huokaissut syvään ja
kertonut hänelle, että aikojen kuluessa sitä oli yritetty jo
kahdesti. Ensimmäisellä kerralla levittämistä oli yritetty
hyväuskoisesti
yleisen
jäljentämön
avustuksella.
Jäljentämön työntekijät kauhistuivat, kieltäytyivät
yhteistyöstä ja panivat myös asiasta sanan liikkeelle. Kun
levitystä sitten yritettiin omatoimisesti, yhteiskuntarauhaa
vartioimaan heränneet olivat jo valmiina vastassa
yhtenäisenä rintamana. Sekä jäljennökset että myöskin
alkuperäiskappaleet, joita levittäjät eivät olleet
ymmärtäneet kätkeä, noudettiin väkivalloin tuhottaviksi.
Toinen yritys tapahtui muutamaa vuosikymmentä
myöhemmin, kun kadonneet tiedot oli saatu joiltakin osin
kootuksi jälleen yksiin kansiin. Sillä kerralla
esivalmistelut olivat huolellisempia ja suunniteltu
lukijakuntakin etukäteen valikoitua. Vastapuolen
valppaus oli kuitenkin aliarvioitu jälleen, ja jos kohta
levittäjien varotoimet olivat perusteellisia, sitä olivat
myöskin vastatoimet. Levitystoimintaan liittyviksi
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epäillyt rakennukset tuhottiin maan tasalle ja
avainhenkilöiksi otaksutut katosivat tietymättömiin jälkiä
jättämättä.
Niin jäljelle jääneet ilmakansan ystävät muodostivat
sen salaseuran, jonka vieraiksi Khad ja Melit olivat
saapuneet. Seura toimi tarkoin varjeltuna ja huomiota
herättämättä, aatteensa huolellisen salaamisen ja
kiireellisen
julkituonnin
vaikeassa
ristipaineessa
tasapainoillen, odottaen tilaisuuksia ottaa pienen askeleen
siellä, toisen täällä.
Melit oli saanut jo kuvailluksi tulonsa maankamaralle
ja kertoili nyt elämästä ilmayhdyskunnissa sitä mukaa
kuin hänen ympärilleen asettuneet kuulijat hänelle
vuorotellen
kysymyksiään
heittelivät.
Heidän
mielenkiinnollaan ei ollut rajoja: mitä ilmassa syötiin,
miten pukeuduttiin, miten hoidettiin sairauksia, miten
valmistettiin koneita ja laitteita? Muuan vielä kasvuikäinen tyttö oli hivuttautunut seinustalle Melitin viereen ja
sormeili arasti mutta palavan uteliaisuuden ajamana
tämän hartioille ulottuvien voimakasrakenteisten,
mustanruskeiden hiusten latvuksia. Hänen taaempana
kurkottelevat kaksi ystäväänsä olivat aivan ilmeisesti
hengessä mukana hänen toimissaan.
"Nyt meidän on aika jakaa joitakin tehtäviä", kuulutti
Dokhar ennen kuin joukko ehti puhuttaa Melitiä aivan
näännyksiin asti. "Kaukaisilla alueilla voi olla vielä joitakin jäseniämme, jotka eivät ole kuulleet tästä suuresta uutisesta; heille on vietävä sana. Lisäksi meidän on suunniteltava molempien päätehtäviemme viemistä eteenpäin
nyt, kun olosuhteet ovat muuttuneet -- meidän on
pohdittava, miten voimme johdattaa kansamme
tuntemaan ensin Melitin ja sitten koko ilmakansan, ja
meidän on myös löydettävä paras tapa esitellä itsemme
ilmakansalle. Khad ja Melit ovat molemmat lupautuneet
toimimaan kanssamme kaikissa tehtävissämme, ja ilman
heitä monet niistä olisivatkin meille mahdottomia.
Lisäksi meidän on varauduttava siirtämään heitä
piilopaikasta toiseen, mikäli tilanne alkaa käydä heille
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syystä tai toisesta vaaralliseksi. Ghorilla on alustava
suunnitelma siitä, miten vastuu tehtävistämme jaetaan
lähipäivien aikana. Ehdotan, että käymme suunnitelman
läpi ja korjaamme sitä, jos korjattavaa on."
Joukko siirtyi kuuliaisesti Melitin ympäriltä kuulemaan, mitä Ghorilla, hoikanhintelällä mutta päättäväisin
silmin ympärilleen katselevalla miehellä oli heille
sanottavanaan.
"Ihmettelenpä, miksi puhuit minusta kuin toisesta
ilmakansalaisesta", sanoi Khad Dokharille. "Jos katsot
minua lähempää, huomaat, että olen yksi siirtolaisista.
Olen mielelläni tämän joukon jatkona, mutta enempää
iloa minusta teille tuskin on. Melit on teidän todellinen
aarteenne."
"Eihän sitä koskaan tiedä, kuinka paljon me sinua
vielä tarvitsemme", vastasi Dokhar. "Sinä olet sentään
käynyt siellä ylhäällä ja vaihtanut päiväkaudet
kuulumisia Melitin kanssa. Tiukan tullen sekä hän että
me tarvitsemme henkilöä, joka tuntee hyvin sekä hänet
että meidät. Sitäpaitsi tiedät varmaankin, että tällaisessa
salaisessa työssä kaiken suuruinen apu on hyvin kallisarvoista."
Ghor selitti tehtävänjakoa ympärillään olijoille
osoitellen käsillään sinne tänne. Khad oli odottanut
näkevänsä hänen kädessään nipun eteniittiarkkeja, mutta
ilmeisesti salaseurassa oli tapana kirjoittaa asioita arkeilta
luettavaksi vain pakottavissa tapauksissa.
Myös Khad ja Melit saivat osansa tehtävänjaossa.
Aluksi he tutustuisivat seuran viestinvälitystapoihin sekä
muistiinpainamista helpottaviin menetelmiin, ja sen jälkeen Khadin tehtävänä olisi kirjoittaa tai sanella edelleen
toimitettavaksi kaikki, mitä hän Assarilla käydessään oli
siirtolaisen näkökulmasta havainnut. Melit, heidän ehtymätön ensikäden tietolähteensä, pääsisi samoihin töihin
vielä laajemmassa mitassa: hänen tehtävänsä olisi
perehdyttää tiettyjä seuran jäseniä ilmakansan kulttuuriin
ja kieleen. Työ ei kuitenkaan voinut olla rytmiltään kovin
tiivistä, sillä se olisi tehtävä heidän tavanomaisen päivä-
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työnsä ohessa ja seuran jäsenien tapaamisen pitäisi sujua
huomiota herättämättä.
Ryhmäläiset neuvottelivat lyhyesti vastamäärättyjen
yhteistyökumppaniensa kanssa ja sopivat lähiajan
tavoitteista ja tapaamisista. Ilmassa leijui häivähdys
kiireen tunnelmaa, sillä joukkokokoontumiset olivat
seuralle aina jonkinasteinen vaaratekijä, josta pyrittiin
selviytymään turhaan vitkastelematta. Silti Melitin
vierelle ilmaantui tuon tuosta innosta kihiseviä ihmisiä
kyselemään häneltä ilmakansasta tai vain kertomaan,
kuinka iloisia he olivat päästyään tapaamaan hänet.
Dokhar päätti kokoontumisen. He eivät kuitenkaan
purkautuneet ulos kellarista yhtenä laumana, vaan
muutama ihminen kerrallaan, tähyten kukin uloskäynnin
luona mahdollisia sivustakatsojia. Khad ja Melit lähtivät
yhdessä Dokharin, Arghen ja Rethin kanssa.
Melitillä oli mukanaan kolme seuran jäseniltä saatua
lahjaa, joita nämä olivat säästäneet suuren päivän varalle,
kenties vuosien, kenties jopa sukupolvien ajan.
Ensimmäiseksi hän oli saanut mitä suurimmalla huolella
huokopuusta veistetyn lennokin niitä harrastavalta
nuorukaiselta. Kokouksen päättymisvaiheessa muuan
hiukan ujostelevan ja häpeilevän näköinen perheenäiti oli
ojentanut hänelle kaunometalleista ja jalokivistä tehdyn
kaulusneulan. Dokhar selitti Melitille, että lahjan antajan
vaivautuneisuus johtui kenties siitä, että kaulusneuloja
kantoivat niillä seuduilla lähinnä miehet; eihän ollut
helppoa arvata, että yläilmoista laskeutuisi ensimmäiseksi
omiansa johtavan iäkkään ja arvokkaan herran sijasta
nuori neitonen. Kukaan ei kuitenkaan tuntunut
hetkeäkään epäilevän, etteikö koru olisi sopinut
erinomaisesti Melitinkin kaulaan.
Kolmas Melitin saamista lahjoista oli pieniin yksityiskohtiin asti viimeistelty pienoisveistos, joka kuvasi
maankamaralle laskeutunutta ilmayhdyskuntaa ja sen
asukkaita astumassa alas sen kannelta vierellä odottavien
siirtolaisten pariin. Hän oli ottanut lahjan vastaan paitsi
ihastuneena, myös selvästi huvittuneena, ja selittänyt
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sitten myöhemmin tunnekokemustaan Khadille ja
Dokharille kertomalla, että ilmakansalaisille veistos
kuvasi ensi katsomalta järkyttävää onnettomuustilannetta.
Dokhar lähti kuljettamaan Khadia ja Melitiä ulkopuoleltaan viattoman näköiseltä sienitilalta takaisin
Lentokaupungin alueelle viisiköllä, jonka joku seuran
jäsenistä oli kiirehtinyt tarjoamaan hänen käyttöönsä.
Heidän saapuessaan kokouspaikalle oli jo ollut hämärää,
ja nyt heidän palatessaan vallitsi täysi pimeys, jonka
keskelle vain harvalti rakennetut talot loivat valon
keitaita. Sen sijaan Lentokaupunki, kun he saapuivat
yhtenäisen asutuksen alueelle, oli kauttaaltaan valaistu
iltahetkien kulkijoita varten. Dokhar ajoi ensin Melitin
asunnolle ja sitten lentokentän asuntolalle, jonka eteen
hän jätti Khadin hyvästellen tämän toverillisella
töytäisyllä olkavarteen rupattelun päätteeksi. Kun hän
ajoi yksinään takaisin päin, hänen ilmeensä vakavoitui
hiukan, kun hän tähysi edessään olevaan ajovalojen
halkomaan pimeyteen samalla kun hän henkisillä
silmillään tähysi tulevaisuuden hämärään. Hyvin pian
hämärästä tulisi esiin jotakin suurta ja vaativaa, ja silloin
hänen olisi tiedettävä toistenkin puolesta, miten toimia.
Siirtolaiset olivat ylpeitä kriisittömästä historiastaan,
mutta ehkäpä kysymys oli paremminkin siitä, että heidän
historiansa oli yhtenäistä, muuttumatonta kriisitilaa,
jonka kuitenkin olisi jonakin päivänä pakko kärjistyä. Ja
pitkän,
hiljaiseksi
vakiintuneen
ajan
jälkeen
yhteiskunnalliset yllätykset voisivat käydä hyvin
kalliiksi.
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14
Rengaspajassa oli kuuma. Ilma oli varsin lämmintä jo
entuudestaankin, ja kun valulaitteistosta vielä hehkui
lämpöä ja purkautui vesihöyryä, lämpötila nousi jo varsin
haastavalle tasolle. Onneksi sitä ei kuitenkaan tarvinnut
kestää koko päivää.
Eoth, yksi lentokentälle tilapäisesti pestatuista apulaistytöistä,
sovitteli
vaaleanharmaita
kokkareita
rengasmuottiin asettamansa runkovyön ympärille ja
vilkaisi aina välillä, kuinka Melitin työ valmiiden
lentokoneenrenkaiden koettimen ääressä sujui.
"Asuapa Maassa!" sanoi Eoth korottaen äänensä koneista lähtevien sihahdusten ja kohinoiden ylitse. "Kerrotaan, että siellä renkaat tuotiin lentokentille valmiina."
"Jonkun ne oli kai Maassakin valmistettava", muistutti
Melit.
"Ne tehtiin koneilla alusta loppuun", haaveili Eoth ääneen ja väänsi sulattimen kampea. "Ihmiset vain
katselivat vierestä, kun valmista syntyi, tuhatmäärin."
Ilma väreili sulattimen yläpuolella, kun sen uumenissa
kiertävät liekit sulattivat raakarouheen lujaksi, sitkeäksi
renkaaksi runkovyön ympärille. Eoth avasi muotin. Kuumuus löi yhä vasten hänen kasvojaan, vaikka hän suojasikin niitä parhaansa mukaan. Melit puolestaan oli saanut
tutkituksi edellisen renkaan rakenteen eheyden ja
kiihdytti sen nyt testipenkissä, korkeaan koepaineeseen
paineistettuna,
pyörimään
huimalla
nopeudella.
Tarttumalla laitteen runkoon hän saattoi tuntea, että
renkaassa ei esiintynyt oleellisia tasapainovirheitä. Sitten
hän alensi renkaan painetta ja antoi sille laitteella
muutaman rajun, keskipisteen ohi suuntautuvan
sysäyksen. Rengas kesti rasituksen, ja oli niinmuodoin
sovelias
käytettäväksi
pienessä
lentokoneessa.
Vaativimpien koneiden erikoisrenkaat valmistettiin toi-
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saalla, asiantuntijatyönä, mutta valtaosa siirtolaisten kevyistä lentolaitteista tuli toimeen paljon yksinkertaisemmin tuotetuilla lyhytkäyttörenkailla.
"No, valmiiksi tämäkin tuli, vaikka ei aivan yhtä
vaivattomasti kuin Maassa", totesi Melit.
"Täältä saat seuraavan", lupasi Eoth ja kallisti muottia
kääntötangosta. Rengas putosi voimakkaasti sihahtaen
muotin vierellä olevaan vesialtaaseen ja nostatti ilmaan
höyrypilven. Melit astui altaan äärelle ja jäi hetkeksi
odottamaan renkaan jäähtymistä.
"Oletko sinä nähnyt niitä outolaisia?" kysyi Eoth siirtyen Melitin vierelle.
"Mitä ne ovat?"
"Tuntemattomia lentokoneita. Sellaisen nimen joku
täällä niille keksi. Niitä kuulemma pyörii täällä yläpuolellamme, eikä kukaan tiedä, mistä ne tulevat tai minne menevät. Tänne ne eivät laskeudu koskaan."
Melit tunsi kouraisun vatsassaan. Uutinen ei
välttämättä merkinnyt hyvää hänelle ja tuskinpa monelle
muullekaan.
"En ole nähnyt niitä", hän vastasi lyhyesti.
"Huhutaan, että ne olisivat niiden koneita", jatkoi Eoth
henkäisten sanan "niiden" selkäpiitä värähdyttävällä
tavalla. "Haluaisinpa tietää, onko asiassa myös jotakin
perää, vai verryttelevätkö jotkut vain leukojaan
paremman puhumisen puutteessa."
"Ja entä jos ne olisivat niitä?" Vaikka Melit ei
ollutkaan aivan varma, oliko hänen viisasta kysyä kuten
kysyi, hän tunsi että hänen oli lopulta tehtävä jotakin
parempien jalansijojen saavuttamiseksi. "Mitäpä, jos he
jopa laskeutuisivat?"
"Hyi, kauheaa, jos ne hiipivät salaa tänne
joukkoomme!" huudahti Eoth inhon ilme kasvoillaan käväisten.
"Miksi?"
"Miksikö? Kai niillä on sentään jotakin enemmän tai
vähemmän pahaa mielessään, jos ne tulevat tänne,
keskelle meidän kaupunkiamme."

194

"Miksi ajattelet niin?" jatkoi Melit hellittämättä.
"Eivätkös he halua itselleen koko maailman? Ja kuka
tietää, vaikka olisivat kohta valmiita jo ottamaankin sen."
Toisissa oloissa vastaus olisi epäilemättä ollut
Melitistä hyvin hupaisa.
"Kuinka se olisi mahdollista?" hän kysyi kuulemaansa
ihmetellen. "Heitähän on niin vähän ja maata niin
paljon!"
"Emmehän me tiedä, mitä ja keitä siellä on ja mitä
siellä puuhataan!"
"Sinä tiedät, että siellä on ihmisiä", vastasi Melit.
"Sinä tiedät myös, ettei heitä voi olla kovin paljon. He
eivät myöskään voi olla kovin innokkaita riitelemään, jos
valitsevat joka kerran vetäytyä."
"On ihmisiä ja ihmisiä", torjui Eoth. "Jotkut ovat vain
ihmisen kaltaisia, ja jos menet lähelle, tapahtuu
arvaamattomia. Nuo tuolla ylhäällä ovat jo sen verran
erilaisia, että neuvoisin pysymään niistä kaukana."
"Tunnetko heidät? Millä tavoin he ovat erilaisia?"
"En tunne. Mutta erilaisempia he ovat kuin kukaan
meistä. Eri kansaa kuin me."
Melit suuntasi häneen kiinteän, rävähtämättömän katseen.
"Miten sinä tiedät, että esimerkiksi minä en ole yksi
heistä?" hän kysyi. Hänen äänensä oli hiljainen ja
rauhallinen, mutta sitäkin merkitsevämpi.
"Kaakkoismaaltahan sinä olet", tuhahti Eoth.
"Onko joku sanonut sinulle niin?"
Eoth avasi suunsa, mutta sulki sen jälleen. Kukaan ei
todellakaan ollut sanonut Melitin olevan Kaakkoismaalta.
"Katso minua tarkasti", kehotti Melit. "Mistä minä
olen mielestäsi syntyisin?"
Eoth teki työtä käskettyä. Hän katseli vuoroin Melitin
kasvoja ja hänen altaan reunalla lepääviä käsiään,
vuoroin edessään leijuvaa tyhjyyttä kuin muistinsa
komeroita penkoen. Hänen katseensa alkoi siirtyillä
kohteesta toiseen aiempaa nopeammin, kun outo
levottomuus hiipi jostakin hänen sisimpäänsä. Kovin
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suureksi se ei kuitenkaan ehtinyt yltyä, sillä äkkiä hän
havahtui huomaamaan, mitä oli tekemässä ja purskahti
nauruun.
"Hyi, häpeä!" hän huudahti kuin vastaukseksi
paljastuneelle ilkikurisuudelle. "Kehtaatkin pilailla
vakavalla asialla! Ei, kyllä sinusta huomaa jo matkojen
päähän, että olet Kaakkoismaalta, tai ainakin jostakin
siltä suunnalta. Eivät ketkään muut käytä sellaisia
vanhanaikaisia sanoja kuin 'vähäpätöinen' tai 'sovituskappale' tai mitä muita vastaavia sanoja sinulla olikaan.
Eivät ketkään muut ylipäänsä tee yhtä sekopäisiä
kysymyksiä kuin sinä ja he. Älä yritä petkuttaa vanhaa
konkaria!"
Myös Melit yllättyi tilanteen järjettömyydestä. Tässä
hän oli, suorastaan yllyttämässä kamaralla-asujaa
paljastamaan hänen suuren salaisuutensa, ja sitten tämä ei
tajua totuutta, vaikka se asetetaan hänen eteensä elävänä
mallikappaleena!
"Jatkammeko renkaiden valmistusta?" Melit ehdotti
rauhoittavan sovinnollisesti.
Eoth lähti kohti rouhekekoa ja Melit nosti jo haaleaksi
jäähtyneen renkaan vedestä.
"Sain minäkin kerran erään pojan uskomaan, että olin
kalastajaheimolainen rannikolta", kertoi Eoth olkapäänsä
yli. "Hän oli jo lähtemäisillään kanssani lomamatkalle kalastajien pariin, kun kerroin, että olinkin Alamailta. Sitten
lähdimmekin yhteistuumin vuoristoon."
"Me ihmiset olemme täynnä yllätyksiä", myönsi
Melit.
Hänen oli vaikea käsittää, miksi hän oli mennyt tekemään niin kuin teki. Ehkäpä hänen piilotajuntansa oli ohjannut häntä lähestymään Eothia tavalla, jota hän ei olisi
pelkän tietoisuutensa turvin rohjennut yrittää. Hän oli
päässyt itse pälkäästä, johon oli tahallisesti astunut, ja kukaties myös saanut Eothin sisällä heräämään
luottavaisempia ajatuksia, vaikka ensi tulokset eivät vielä
rohkaisevilta näyttäneetkään. Eikä Eoth edes kuulunut
niihin, joille hän oli alun pitäen suunnitellut
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uskoutuvansa!
He saivat tarvittavan rengasmäärän valmiiksi ja asettivat
ne
pinoon
oman,
seinään
kirjoitetun
tunnusmerkintänsä kohdalle. Renkaiden teko ei kuulunut
kaikkein innostavimpiin tehtäviin, joita lentokentällä oli
tarjolla, samoin kuin polttoaineiden valmistuskaan, mutta
kun vuoro lankesi kohdalle, ei sitä juuri käynyt
väistäminenkään.
He sammuttivat ja puhdistivat yhdessä sulattimen ja
lähtivät sitten rengaspajasta, Melit konesuojaan ja Eoth
omalle taholleen. Melit käveli suoraan suojan
päätyseinustalla olevan pikkupöydän luokse, jolla häntä
odotti suuri, jo enimmältään sulaneen jäämurskan
täyttämä kulho ja sen sisälle upotettu kannullinen
kevyesti suolattua, kähäräyrtin lehdillä maustettua vettä
yhteiseen käyttöön kuumuuden haittoja torjumaan. Hän
kaatoi itselleen reilun annoksen ja joi pitkin siemauksin.
Saatuaan janonsa sammumaan hän nyhtäisi seinään
kiinnitetystä paalista tukon tuuhiaispensaan kasvustoa,
jolla hän kuivasi otsaansa ja kaulaansa, käänsi pienen
tuulettimen puhaltamaan pitkin seinänviertä ja istui sitten
seinustalle tuulettimen ilmavirtaan vilvoittelemaan ja
katselemaan ulos oviaukosta helpotuksen raukaisemana.
Kaukana taivaalla leijui ilmakansan yleisasumus, kuin
linnunmuna, josta oli sekä pohja että huippu leikattu
tasaiseksi pinnaksi. Melitin sisällä heräsi ristiriitaisia
tunteita, kun hän katseli sitä. Se leijaili korkeuksissa
hyvin kevyen, elollisen ja jollakin selittämättömällä
tavalla onnellisen näköisenä, kuin muistona ajasta, jolloin
hän ei vielä elänyt maanpaossa. Ja kuitenkin sitä asutti se
kansa, jolle hän oli muuttunut kauhistukseksi ja jonka
luota hän oli sitten lähtenyt maanpakoon. Maankamaralla
ilma oli kuumaa ja esineet raskaita, mutta maankamaralla
asuivat myös ne ihmiset, jotka olivat ottaneet hänet
omakseen hetkeäkään epäröimättä. Maankamaralla oli
myös se metsien loisto, joka niin usein lumosi sen
keskelle laskeutuneet ilmakansan ihmiset, ja siellä olivat
korkeuksien ja syvyyksien välillä polveilevat maisemat,
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joiden keskessä kulkeminen oli hyvinkin kuin
lentomatka. Kuinka hartaasti hän halusikaan puristaa
nämä kaksi maailmaa yhteen, yhdeksi kokonaisuudeksi!
Hän kohottautui jaloilleen ja valmistautui lähtemään
kiitoradan länsisivustalle tarkistamaan, oliko itäisiltä
alueilta saapunut, useita kymmeniä matkustajia kuljettava
suurkone jo löytänyt siivoojansa, vai olisiko hänen
paikallaan tehdä työ, ennen kuin kone lähtisi seuraavalle
lennolleen. Lähestyvät askeleet kuitenkin keskeyttivät
hänen matkaanhankkiutumisensa. Oviaukosta astui sisään
Khad.
"Hyvä, että tapasin sinut täältä", hän sanoi ja vilkaisi
tottumuksensa mukaisesti sivuilleen nähdäkseen,
tarkkailtiinko heitä. "Ystävämme sanoivat, että tuolla
ylhäällä on tekeillä jotakin, ja että meidän olisi syytä
siirtyä joksikin ajaksi turvallisempaan ympäristöön. Ja
kun seurailin tapahtumia ilmassa, niin luulen, että näin
itsekin saman asian."
Melit nyökkäsi itsekseen juuri havaittavasti.
"Niin siinä oli kai pakko käydä ennemmin tai
myöhemmin", hän sanoi. "Eothkin kertoi minulle
huomanneensa outoja lentokoneita. Minne me sitten
menemme? Ja mitä minun pitäisi tehdä työlleni?"
"Sinä olet nyt tilapäisessä työssä, eikö niin? Silloin
voit lopettaa sen koska tahansa. Toimeentulosta meillä ei
ole huolta, sillä me olemme nyt ystäviemme yhteisessä
työssä ja he huolehtivat elatuksestamme tarpeen mukaan.
Itse pyydän Sheiniltä lomaa epämääräisen pituiseksi
ajaksi, ja jos hän sitten päättää antaa paikkani toiselle,
niin tapahtukoon. Voitko luovuttaa asuntosi takaisin
työnantajallesi jo tänään?"
"Kyllä se onnistuu. Minulla ei ole paljoakaan tavaraa
mukaan otettavaksi."
"Dokhar vie meidät piilopaikkaamme ja jää sinne meidän ja Thainin seuraksi. Me emme lähde kovinkaan kauas
ja käymme todennäköisesti täällä silloin tällöin, kunnes
voimme ehkä palata tänne taas pysyvämmin. Sopiiko
tämä sinulle?"
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"Ilman muuta. Kerron vain Ghimille tekemättömät
työt ja lähden luovuttamaan asuntoani. Entä sen jälkeen?"
"Tavataan
päärakennuksen
lounaisnurkalla
kahdeksannellatoista hetkellä. Me noudamme sinut
tummanvihreällä viisiköllä. Pysyttele rakennuksen
sisällä, kunnes näet meidät, jotta sinua ei huomattaisi.
Siihen aikaan lähtiessämme päivänvaloa riittää vielä
perilleajoon; Dokhar nimittäin tahtoo, että ajamme
päivällä, sillä ajovalot yöllä kiinnittävät enemmän
huomiota kuin ajoneuvo päivällä."
"Minä tulen siihen mennessä", lupasi Melit.
"Tapaamisiin siis."
Khad lähti kohti päärakennusta. Melit käänsi
katseensa lentokonesuojan sisäosiin. Hän tunsi sisällään
vihlaisun joutuessaan jättämään äkilliset jäähyväiset
paikalle, josta oli lyhyessä ajassa tullut hänelle miltei
uusi koti. Ystäviään hän päätti olla erityisessä määrin
hyvästelemättä, koska vierailuja Lentokaupunkiin oli
myöhemmin luvassa. Hän kuitenkin kävi mainitsemassa
pikkukoneen laskutelinettä tutkiville miehille, että tulisi
olemaan jatkossa enimmäkseen poissa maisemista.
Asunnosta lähtö oli melko nopea toimenpide. Melit
pesi vuodevaatteensa ja jätti ne ulos kuivumaan siksi
ajaksi kun keräsi paksusta kaislakuitulangasta kudottuun
kassiin ne vähät esineet, joita hänellä vuodevaatteiden
lisäksi oli, pudisteli niinikään kaisloista valmistetun
paksun ja pöyheän vuodepohjan, pyyhki lattian ja lähti
lopettamaan pestinsä lentokentällä. Hiljainen autius
laskeutui asunnon ainoaan huoneeseen, kun sen niukka
kalustus, pöytä, kaksi tuolia ja vuodepohja makuunurkkauksen korokkeella jäivät odottamaan seuraavaa
asukasta Melitin suljettua oven jälkeensä.
Lentokentän päärakennuksen alakerrassa oli odotushuone, jossa neljä matkustajaa odotteli Tiilikylän
lentokoneen lähtöä, kuka lueskellen, kuka itsekseen
mietiskellen. Melit liittyi heidän vaitonaiseen joukkoonsa
ja istuutui penkille katselemaan ulos ikkunasta.
Asutus ulkona eli omaa elämäänsä, ei paljoakaan vilk-
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kaammin kuin sisätilan hiljaisuudessa oleilevat matkustajat. Silloin tällöin ohitse vieri viisikkö pyörät vaimeasti
rapisten. Kolme työasuista ihmistä tallusteli kulkuväylän
vastakkaisella sivustalla. Pari poikaa kokeili taitojaan
pyörölaudalla tasapainoilussa lähellä rakennuksen
seinustaa. Melit siirsi katseensa kadulta taivaalle, ja näki
nelipaikkaisen lentokoneen, joka oli parhaillaan
lähestymässä Lentokaupungin kenttää. Kone oli jo
ehtinyt liukua miltei näkymättömiin rakennuksen
yläpuolelle, kun hän huomasi toisenkin lentokoneen. Hän
huomasi myös, että tämä toinen lentokone oli laadultaan
hyvin erilainen kuin edellinen.
Taivaalla lensi ilmakansan kone, niin alhaalla, että se
pilkahti näkyviin vain siellä, missä rakennukset eivät
estäneet näkyvyyttä. Se liisi suoraan eteenpäin, nopeasti,
kuin alkuvauhtia ottaneena. Sen määrätietoinen,
napakkarytminen lento kertoi varsin selvällä kielellä, että
sen lentäjä ei ollut ilmassa vain maisemia ihailemassa,
vaan suorittamassa uskaliasta tehtävää. Lentokone oli
etsimässä jotakin, ja vieläpä varsin epätoivoisesti, sillä se
lensi korkeudella, jonkalaisille ilmakansa ei uskaltautunut
muutoin kuin erittäin painavista syistä.
Ei ollut vaikea arvata, mitä, tai paremminkin ketä
ilmakansan lentäjät olivat etsimässä. Melit ihmetteli,
kauanko kestäisi, ennen kuin he huomaisivat hänet
yläilmoista. Maailma oli hyvin laaja paikka etsiä yhtä
ihmistä, mutta toisaalta etsijöitä oli paljon, he olivat
määrätietoisia ja jatkuvasti näköalapaikalla, ja lisäksi
heillä oli epäilemättä käytössään kansansa parhaat tähystysneuvot. Mutta eipä hänkään ollut enää yksin
maanmiehiään vastassa.
Maanmiehiään. Niin hän pakostakin edelleen heitä
mielessään nimitti, vaikka oli selvää, ettei hän pääsyt
palaamaan heidän luokseen. Sisällään hän tunsi, että
hänen syntyperänsä ja kansanjäsenyytensä eivät katoaisi,
vaikka molemmat kansat katoaisivat ja jättäisivät hänet
yksin koko maailmaan.
Oven kolahdus havahdutti hänet.
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"Ketkä
ovat
lähdössä
Tiilikylään?"
kysyi
sivuhuoneesta tullut keski-ikäinen, vankkarakenteinen
mies. Kaikki muut paitsi Melit kohottautuivat jaloilleen
ja kävelivät miehen luokse. "Neljä siis", mies jatkoi.
"Sopiiko, että vaihdamme konemallin pienempään,
kuusipaikkaiseksi? Lentoaika pitenee hiukan, eivätkä tilat
ole yhtä mukavat, mutta säästätte matkakustannuksissa."
Kaikki
myöntyivät.
Mies
pistäytyi
vielä
sivuhuoneessa ja lähti sitten ovesta kentälle matkustajat
perässään. Melit katseli poistuvia ihmisiä. Huvittunut
tuikahdus käväisi hänen silmäkulmassaan hänen
toivottaessaan mielessään heille hyvää matkaa hänen
oman kotimaansa halki. Viimeinen lähtijä sulki oven
jäljessään, ja jätti hänet yksin huoneeseen.
Hän kääntyi ajatuksiinsa vaipuneena katsomaan ulos
ikkunasta, länteen johtavaa kulkuväylää, jota arveli hakijoidensa saapuvan. Hän pani vain hajamielisesti merkille
kaksi ihmistä, jotka hetkeä myöhemmin astuivat huoneeseen ja vilkaisivat häntä niinikään vain ohimennen.
Kamaralla-asujien silmien edessä hän oli ilmeisesti
turvassa paljastumiselta, sillä olihan mahdotonta ajatella,
että heidän edessään voisi olla ilmakansan ihminen.
Syvänvihreä viisikkö kaartoi rakennuksen edustalle, ja
Dokhar astui esiin sen sisältä. Melit nousi jaloilleen ja
tuli ovelle häntä vastaan.
"Lähdetään sitten", sanoi Dokhar ensi sanoikseen hänelle. "Khad ja Thain ovat jo mukana."
Melit vilkaisi ympärilleen ja taivaalle, ja todettuaan,
että mitään uhkaavalta vaikuttavaa ei ollut näkyvillä hän
istuutui viisikön takaistuimelle Khadin seuraan. Thain,
nuori, vaaleahko, soikeakasvoinen mies istui ajoneuvon
ohjaimissa ja Dokhar hänen vierellään. Melit ei ollut varma, oliko nähnyt Thainin jo aiemmin, mutta tämä aivan
ilmeisesti tunsi hänet.
"Selvisitkö hankaluuksitta?" Thain kysyi Melitiltä
luontevan tuttavallisesti lähtiessään ajamaan takaisin
kohti länttä.
"Selvisin", vastasi Melit. "Kaikki sujui kuten
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suunnittelimmekin. En vain osannut arvata, että minua
alettaisiin ajaa takaa jo näin pian."
"Tärkeytesi on huomattu ylhäälläkin", myhäili
Dokhar.
"Minne me menemme?" kysyi Melit.
"Lounaaseen, Breithin vuoristoasunnolle. Siellä on
meille hyvää tilaa ja se on sopivan syrjäisellä ja näkymät tömällä paikalla."
"Eikö hän käytä sitä itse?"
"Lähinnä vain levätessään. Hän on kyllä lainaillut sitä
ystävilleen ennenkin, ja tähän tarkoitukseen hän lainasi
sitä erityisen auliisti."
Khad katseli ulos miettivän näköisenä.
"Melit jäljitettiin ällistyttävän nopeasti", hän lausahti.
"Ihmettelenpä, kuinka hänet vainuttiin keskeltä näin
suurta mannerta. Onko heillä käytössään jokin
menetelmä, jota me emme tunne."
"Jokin tuntemammekin menetelmä saattaa riittää", arveli Dokhar. "Oletko esimerkiksi käyttänyt radiota,
Melit?"
"En", vastasi Melit. "En tarvitse sitä työssäni."
"Sitten voi tietysti olla niinkin, että joku toinen on
huomaamattaan kavaltanut sinut radioitse."
"Minun olisi pitänyt salata nimeni!" muisti Melit
äkkiä kauhistuneena. "Ajattelin, että se ei olisi tarpeen,
kun maailmamme ovat näin erossa toisistaan, mutta joku
lentokentältä on voinut mainita minut radiosanomissaan."
"Ehkäpä on", tuumaili Dokhar. "Ja vaikka ei olisikaan,
on ihmisten parissa kai mahdotonta pysyä loputtomiin
täysin piilossa. Älä siis turhaan murehdi, me
sopeudumme muuttuviin tilanteisiin."
He ajoivat tuttua tietä, kohti majataloa, jossa Khad ja
Melit olivat tutustuneet Dokhariin, mutta tällä kerralla sivuuttaen sen poikkeamatta. Lasitettu tie kaarteli
metsäisen maiseman halki, ja vain muutama maatila
siellä täällä tuhansien mittojen matkoilla kertoi heidän
olevan vielä asutulla seudulla. Lopulta vastaan ei tullut
edes maatiloja, vaan he taittoivat taivalta yhtäjaksoisella
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eräseudulla. Vastaantulijoita oli siihen mennessä ollut
vain neljä, yksi raskaasti kuormatulta vaikuttanut
kolmiteli ja kolme pienempää ajoneuvoa. Dokhar vilkaisi
ajoittain taivaalle, mutta lentokoneita ei näkynyt.
Kun matkaa Lentokaupungista oli kertynyt jo muutamia kymmeniä tuhansia mittoja, maasto alkoi nousta heidän saapuessaan kukkulajonon luokse. Kukkulajono oli
liian vaatimaton käydäkseen vuoristosta, mutta muutamat
sen kukkuloista olivat kuitenkin kallioisia ja melko
korkeita, oikeastaan jo oikeita vuoria. Tie haarautui
vasemman, lasitetun haaran kääntyessä kulkemaan pitkin
kukkulajonon itäistä sivua kohti etelää, ja oikean,
maamurskeesta tiivistetyn haaran lähtiessä lounaaseen,
pelottomasti suoraan kohti edessä olevaa vuorta. Thain
ohjasi viisikön tien oikeanpuoleiseen haaraan, ja
lasitteella vierineiden pyörien vaimea humina vaihtui
murskeen jyrinään. Tie nousi alavaa maata peittävän
metsän keskeltä vuoren harvakasvuisemmalle kupeelle.
Matalalta, harvenevien puiden lomasta loistavan iltaauringon kultainen valo leikitteli ajoneuvon sisustuksella
ja heidän kasvoillaan ja huuhtoi pois heidän jännittyneisyytensä. Levollinen rauha täytti heidät, ikään kuin he
eivät olisi pakomatkalla olleetkaan. Kivutessaan rinnettä
yhä ylemmäksi he katselivat ympärillään kaukaisuuteen
avautuvaa metsäistä maisemaa, kunnes saapuivat ylhäällä
olevaan solaan, jota reunustivat kukkuloiden rinnakkaisiksi harjanteiksi rykelmöityneet huiput. Siellä
suora päivänvalo vaihtui pehmeään hohteeseen, jota vielä
auringossa kylpevät itäiset huiput valoivat solaan.
Itäisellä rinteellä kulkeva tie laskeutui vähitellen alemmaksi solaan ja siirtyi lopulta sen läntiselle rinteelle sen
poikki kulkevaa matalaa kannasta pitkin. Kannaksen
vierellä oli pieni, peilityyni järvi. Thain hidasti vauhtia,
jottei
säikyttäisi
lähellä
rantaa
lipuvaa
ylänköjoutsenparia.
Melit antoi katseensa kiertää pitkin metsikköjen kirjavoimaa solaa ja vuorenrinteitä, ilmiselvästi näkemästään
nauttien, eikä ollut vaikea huomata, että näkymät olivat
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koskettaneet muitakin matkustajia.
"Breith tiesi, minne asettua", kehaisi Thain. "Outoa,
ettei täällä asu tämän enempää ihmisiä."
"Kai muut ovat löytäneet levähdyspaikkansa
toisaalta", arveli Dokhar. "Tai sitten he haluavat pysyä
lähempänä asutusta. Breith halusi vastata suurempaan
haasteeseen, ja tuli siksi myös runsaammin palkituksi."
Länsipuolinen harjanne päättyi ja näköala länteen
avautui jälleen. Viimeisen läntisen huipun jälkeen tie
kääntyi toviksi laskuun pitkin yksiharjanteiseksi
kaventuneen kukkulajonon länsirinnettä. Edempänä tie
nousi vielä kerran ylöspäin, ennen kuin lähti lopulliseen
laskuunsa kohti läntisiä tasamaita. He eivät kuitenkaan
jatkaneet matkaansa alas, vaan kääntyivät vasemmalle,
kapealle pikkutielle, joka toi heidät kukkulanhuipun
etelälounaiselle rinteelle rakennetun talon eteen. Talon
ympäristössä olevat puut ja maan muodot kätkivät sen
lähes täydellisesti ohikulkijoiden katseilta. Talo oli
tilavan näköinen, se oli tehty puusta ja huokokivestä ja
sitä ympäröi pieni niitty.
Thain pysäköi viisikön talon taakse mahdollisimman
hyvään katveeseen, ja he nousivat ajoneuvosta. Melit
asteli talon edustalle ja tarkasteli sitä kulkiessaan,
ilmeisestikin hyvillä mielin, vaikka Khad ei osannutkaan
arvioida, mitä ajatuksia tämän tutkivan katseen taakse
kätkeytyi.
"Käykääpä sisään", kehotti Thain pitäen heille ovea
auki. He astuivat asumattomuuteensa nähden yllättävän
raikkaantuoksuisen
talon
eteiseen,
joka
johti
tupahuoneeseen. Khadille huoneiden sommittelu oli tuttu,
kun taas muut, etelämpänä syntyneet, Melit heidän
mukanaan, totuttelivat hetken itseään rakennuksen
muotoon ja tyyliin.
He asettelivat tavaransa tarjolla oleviin huoneisiin.
Thain kävi käynnistämässä voima- ja vesijärjestelmät.
"Mitäpä
seuraavaksi?"
kysyi
Khad
heidän
istuuduttuaan yhdessä tupahuoneen pehmustetuille
istuimille.
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"Ehdotan, että tänään vain lepäilemme", sanoi
Dokhar.
"Huomenna
meidän
on
vietävä
toimintasuunnitelmaamme eteenpäin, jotta saamme
Melitin aseman paremmin turvatuksi. Silloin tänne tulee
lisää ihmisiä, ja saamme samalla vaihdetuksi tuon
viisikön, jotta se ei kävisi liian tutuksi mahdollisille ohilentäjille."
"Päivä onkin jo painunut mailleen", totesi Thain ikkunasta ulos katsoen. "Hetken kuluttua voisimme ryhtyä tekemään ateriaa ja käydä vaikkapa talon kylvyssä, joka on
sivumennen sanoakseni hyvinkin kokemisen arvoinen
elämys."
"Mikä tuo on?" kysyi edelleen innokkaasti
ympärilleen katseleva Melit pysähtyen tutkimaan
itäseinälle muurattua tulisijaa.
"Se on takka", vastasi Dokhar. "Tuolla alavilla mailla
sille ei juuri olisi käyttöä, mutta täällä ylhäällä on toisinaan ehkä muutama siinä määrin viileä yö, että siihen on
mukava sytyttää tuli. Breith on kotoisin kaukaa
pohjoisesta, jossa takat ovat varsin tavallisia, ja halusi
ehkä rakentaa tännekin muiston synnyinseudultaan."
"Avoin tuli talon sisällä", ihmetteli Melit ääneen.
"Sellaista en ole ennen nähnyt."
"Teillä ilmassa ei siis ole takkoja?" kysyi Thain.
"Ei. Minä olen nähnyt kyllä muutamia pieniä,
suljettuja polttimia, mutta en mitään tähän verrattavaa."
"Voimmehan me kokeilla sitä tänä iltana", tuumaili
Dokhar. "Nyt ei ehkä ole perin kylmä, mutta tuskinpa
liian kuumakaan."
"Breith on pohjoisesta?" lausahti Khad. "Siksi tämä
rakennuskin siis on niin paljon vankempaa tekoa kuin
alamaiden talot."
"Etkö sinä ole pohjoisesta itsekin?" kysäisi Thain.
"Olenhan minä, mutta tuskin läheskään niin
pohjoisesta kuin Breith taitaa olla."
Dokhar kävi omalla varustekantamuksellaan ja palasi
takaisin muiden luokse mukanaan kangaspussi ja purnukallinen sakeaa, vaaleaa nestettä.
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"Töyhtösipulia, muhovartta ja muutamia muita vihanneksia", hän selitti. "Ja puukermaa. Ajattelin leipoa
meille meidän kaikkien makuun sopivan piiraan. Loput
ainekset löytyvät epäilemättä täältä."
"Erinomaisesti ajateltu", sanoi Thain.
"Virittele sinä Khadin kanssa tuli takkaan ja laita kylpypuoli kuntoon, niin minä lähden leipomaan. Melit pääsee silloin ensimmäisenä kylpyyn."
"Entä mikä on minun työni?" kysyi Melit.
"Rentoudu huolella, niin jaksat syödä hyvin", määräsi
Dokhar hänelle.
"Hyvä on, minä suostun", vastasi Melit suu virneessä.
"Mutta älkää ottako tätä tavaksi."
Oli ilmeistä, että Thain ei ollut kehunut talon kylpyvarustusta turhaan; jalot materiaalit, monipuoliset varusteet
ja säästelemätön tilankäyttö olivat tehneet kylpijöihin
vaikutuksen. Dokhar kumppaneineen palasi tyytyväisenä
ja virkistyneenä tupahuoneeseen, jossa Melit jo
tottuneesti istui takan ääressä tuleen tuijottamassa.
"Hauska keksintö", kehaisi Melit takkaa tulijoille näiden ryhmittyessä tekemään hänelle seuraa. Dokhar kävi
noutamassa valmiiksi paistuneen piiraan paikalle.
He aterioivat kiirettä pitämättä ja kuuntelivat Melitin
kertomuksia ilmakansan maailmasta. Vähitellen tuntematonta kansaa verhonnut salaperäisyys oli alkanut hälvetä
antaakseen tilaa selkeälle ja ilmeiselle, mutta ei silti hiukkaakaan vähemmän kiehtovalle tuttuudelle. Paitsi arkielämän kuvauksia, Melit välitti kylläänsä saamattomille
kuulijoilleen myös ilmakansan kulttuuria; sinä iltana hän
kertoi hyvin vanhan sadun variksesta, joka yltyi
äärimmäisiin ponnistuksiin saavuttaakseen lokkien
ystävyyden. Dokharia hymyilytti muinaisen tarinan
ilmeinen, kaiketi ainainen ajankohtaisuus. Hänestä oli
myös lohdullista huomata, että he eivät suinkaan olleet
ainoat ihmiset, jotka olivat joutuneet kohtaamaan
tavoittamattomien naapureiden ongelman.
Vuorokauden kolmaskymmenes hetki, keskiyö, oli jo
lähestymässä, kun he lopulta toivottivat toisilleen hyvää
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yötä, paneutuivat makuulle ja vaipuivat tuokion kuluttua
pakomatkalaisille ylellisen syvään ja rauhalliseen uneen.
***
Dokhar asteli verkkaisesti edestakaisin pöydän
sivustalla muiden kahdeksan paikallaolijan kuunnellessa
häntä sen ääressä istuen. Vuoristoasuntoon ei ollut
varattu istuimia aivan väenkokouksia ajatellen, joten
viimeinen tulijoista oli ottanut istuimekseen kokoon
käärityn vuodepohjan.
"Meidän vuorokeskustelumme muun yhteiskunnan
kanssa tyrehtyy tunnetusti heti alkuvaiheessaan, kun
ihmiset sulkevat korvansa jo kuullessaan sanan
'ilmakansa'", pohti Dokhar ääneen kävellessään. "Nyt
tilanne on kuitenkin meidän kannaltamme paljon
parempi, kun Melit on täällä keskuudessamme. Tiemme
alku ei ole ehkä yhtään sen silkoisempi kuin ennenkään,
mutta mitäpä, jos tällä kerralla yrittäisimmekin kulkea
tiemme lopusta alkuun päin?"
"Kuinka kenellekään voi tarjota loppua, ellei hän hyväksy edes alkua?" kysyi nuori nainen, Dokharista
katsoen piirin oikealta sivustalta.
"Ajatelkaapa, kuinka te tulitte tämän joukon jäseniksi.
Te olette kaikki kasvaneet yhteiskunnassa, joka karttaa ilmakansaa kuin kuolemantautia. Se on sääntö, hyväksytty
tapa elää. Teitä se kuitenkin kiusasi, kunnes lopulta otitte
ratkaisevan askeleen ja katsoitte asiaa toisesta näkökulmasta. Teillä oli siihen tarve, ja niin on monella
muullakin, vaikka he eivät olekaan vielä käyneet kyllin
kapinahenkisiksi toimiakseen tarpeensa mukaisesti.
Kukapa ei haluaisi rauhaa pelosta ja lepoa päättymättömästä ponnistuksesta? Siitä me tiedämme, että vaikka
alku, ilmakansan kohtaaminen, ei yhteiskunnallemme
maita, niin loppu, sovinto ja ystävyys ilmakansan kanssa,
olisi kaikille sitäkin tervetulleempi. Siksi ehdotan, että
tarjoamme muille ensin ystävyyden ja vasta sitten tiedot
heidän uusista ystävistään."

207

"Miten aiot esitellä maailmalle ilmakansan, jos et voi
kertaakaan mainita sitä nimeltä?" kysyi nainen. "Miten
voi tutustua vastapuoleen, joka pysyy tuntemattomana?"
"Kun minä tutustuin sinuun, sain ensimmäiseksi tietää
sinun lämpimistä ajatuksistasi ilmakansaa kohtaan. Sen
jälkeen luin erään kirjoittamasi kirjoitelman, sitten
tapasin vanhempasi. Vasta sen jälkeen näin sinut ja
lopulta sain kuulla, että nimesi on Biant ja asut
Kaarikosken pohjoispuolella. Nämä asiat, jotka
tavallisesti kerrotaan ensiksi, sain tietää viimeiseksi,
mutta kuitenkin ensiksi kuulemani asiat kertoivat sinusta
paljon enemmän kuin viimeiseksi kuulemani. Minusta
me voimme menetellä ilmakansan osalta juuri samoin:
ensin ihmisten on saatava tietää, mistä he jäävät paitsi
korvansa sulkiessaan, ja sitten, kun he ovat vakuuttuneita
siitä, etteivät enää halua luopua saamastaan, me voimme
kertoa, keitä ovat ne, joiden seurassa he tämän henkisen
aarteen löysivät."
"Miten pääsemme alkuun?" kysyi Biant. "Minä näen
edessämme pelkkää umpiseinää."
"Muistatteko hetkiä elämästänne, joina olette
kokeneet tai oivaltaneet asioita erityisen voimakkaalla
tavalla?"
Syntyi hetken hiljaisuus. Piirissä olijat vilkuilivat
toisiaan.
"Minuun vaikuttaa ainakin hyvin voimakkaasti
musiikki", sanoi Biant. "Varsinkin Phraidin 'Sanattomat
laulut' saavat minut toisinaan melkein kyyneliin. Mutta
mahdammeko me kyetä esittämään asiaamme musiikin
muodossa?"
"Musiikki
on
joka
tapauksessa
hyvin
huomionarvoinen ajatusten välittäjä, koska se koskettaa
ihmisten mieliä hyvin syvällä tasolla. Entä mitä te muut
ajattelette?"
"Voimakkaimmat sanomat välittyvät usein sanojen lomasta tai jopa sanojen ohitse", tuumaili Dokharia vastapäätä istuva mies, jolla oli musta parta. "Näytelmistä, lauluista, jopa tavallisista arkipäivän teoista, kun ne tehdään
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oikealla hetkellä ja oikeassa paikassa."
"Niinhän se on", vastasi Dokhar. "On paljon keinoja,
joilla voimme välittää tahdonilmauksiamme, ja koska
tehtävämme menestyminen riippuu siitä, kuinka hyvin
me onnistumme ajatuksemme välittämään, meidän on
käytettävä siihen kaikkia hallussamme olevia keinoja.
Ihmiset on saatava ajattelemaan asiaa koko aivoillaan,
eikä vain sillä pienellä osalla, johon historian kauhukuvat
ovat jääneet kummittelemaan. Ensimmäiseksi meidän on
saatava ihmisten huomio, herätettävä heidän kiinnostuksensa. Sen jälkeen voimme siirtyä menetelmiin,
jotka ovat hillitympiä, mutta eivät silti vähemmän
väkeviä. Miten siis herättäisimme aluksi ihmisten
kiinnostuksen?"
"Viihdytetään
heitä,"
ehdotti
nuorukainen
mustapartaisen viereltä. "Kaikki viihdyttävä kiinnostaa,
varsinkin, jos käsillä oleva aihe koskettaa yleisöä."
"Epäilemättä", tuumaili Dokhar. "Meidän on vain tiedettävä, miten keitäkin viihdytämme. Eräät asiat
viihdyttävät lapsia, toiset nuoria ja kolmannet
varttuneempaa väkeä. Keitä heistä me ylipäätään
kykenemme viihdyttämään? Ehkäpä hyvinkin kaikkia,
onhan meillä kieltämättä käytettävissämme monitaitoinen
joukko ihmisiä."
"Nuoret ihmiset ovat kai kaikkein innokkaimpia etsimään ja ihmettelemään kaikenlaista uutta", sanoi mustapartainen ja vilkaisi nuorukaista toverillinen pilkahdus
silmäkulmassaan, kuin vakuudeksi siitä, että kuului
nuoriin vielä itsekin. "Se on heidän tapansa elää ja kokea
maailma, ja siksi meidän kannattaisi ehkä tarjota
itseämme heille jonakin uutena ja erilaisena. He voisivat
olla meille hyvin otollista kuulijakuntaa."
"Siinä on ajatusta", vastasi Dokhar mietteliäästi.
"Mitäpä, jos todellakin kääntyisimme ensimmäiseksi
nuorison puoleen? Heistä on, kuten sanoit, hauskaa ja
jännittävää venyttää oman uskalluksensa rajoja, ja he
ovat todennäköisesti meille myös turvallisempi
vuoropuhelukumppani, jos asiat eivät sujukaan
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toivomallamme tavalla."
"Tiedämmekö me, että he haluavat venyttää uskallustaan juuri meidän avullamme?" kysyi Biant.
"Kerrohan sinä, mikä on viimeisin innostuksen aihe
nuorison keskuudessa", kehotti Dokhar aiemmin
puhunutta nuorukaista.
"Nuoremmat ystäväni ainakin kävivät innokkaasti
Metsämaan lavalla kuuntelemassa muuatta nahkaviittaan
pukeutunutta laulajaa etelän ääriltä. Hänestä puhuttiin
paljon ja hän taisi saada joksikin ajaksi pari
jäljittelijääkin."
"Ajatelkaapa!" sanoi Dokhar. "Jos jo yksi syrjäseutujemme airut kerää muutamalla laululla koko lähiseudun
huomion, mitä luulettekaan tapahtuvan, kun lavalle astuu
Melit?"
"Voi tapahtua esimerkiksi, että hän paljastuu", epäili
Biant.
"Me otamme riskin tullessamme esille", myönsi
Dokhar. "Melit kuitenkin on kertonut minulle jo kerran
kokeilleensa asiaa työtoveriensa parissa, ja vieläpä varsin
hiuksianostattavalla tavalla, jos saan sanoa. Tulokset
olivat
kuitenkin
rohkaisevia,
sillä
hänen
keskustelukumppaninsa usko elämän muuttumattomuuteen ilmeisesti suojeli Melitiä, ja käsitykseni on, että
se suojelee samoin myös meitä juuri riittävän pitkään,
että saamme sanomamme riittävän laajalti perille."
"Menemmekö me esiintymään Metsämaan lavalle?"
kysyi Biant.
"Esimerkiksi sinne. Takaa-ajajamme tuskin äkkäävät
meitä sieltä, sillä heille se on vain yksi yleisötilaisuus
muiden joukossa. Aikomamme kuulijakunnan sen sijaan
uskon meidän tavoittavan tehokkaasti. Jos ilmoitamme
esityksestämme riittävän näyttävästi etukäteen, meillä on
siellä paljon altista yleisöä. Me annamme heille
kokonaisen tulvan uusia vaikutteita. Sitäpaitsi Melit
pystyy jo pelkällä läsnäolollaan välittämään heille monia
sellaisia asioita, joita me muut emme mitenkään
onnistuisi heille sanoin kuvailemaan. Me pidämme
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huolen, että he saavat niin paljon uutta nähtävää ja
kuultavaa kuin kykenevät ottamaan vastaan, ja kun totuus
lopulta alkaa valjeta heille silkasta vaikutteiden
paljoudesta, he eivät enää kammoksu kansaa, jolta he
kaiken sen saivat. Jos heidän sisällään syttyy ystävyyden
nälkä ja aatteen palo, heistä tulee samalla meidän
asiamme moottori."
"Joudut puristamaan Melitin melko kuiviin, ennen
kuin saat ainekset haluamaasi suureen vaikutteiden
tulvaan", huomautti mustapartainen.
"Meillä on jo varsin paljon aineistoa. Nyt meidän on
syytä alkaa hioa sitä käyttökelpoiseen muotoon. Te
osaatte kukin tehdä itsellenne soveltuvan osan siitä
työstä, ja piakkoin tänne tulee vielä muitakin
seuraksemme samaan työhön."
"Entä Melit?" kysyi Biant. "Haluatko sinä esiintyä
yleisölle?"
"Minä teen mitä tahansa, mistä on pyrkimyksellemme
apua, mutta en vain ole alkuunkaan varma siitä,
riittävätkö taitoni minkäänlaiseen esiintymiseen", lupasi
Melit.
"Me tiedämme jo, että ne riittävät", vakuutti Dokhar.
"Kysymys on enää siitä, mitä sinun ohjelmistoosi lavalla
sisältyy. Me voimme tehdä täällä runsaasti erilaisia luonnoksia, joista lopullinen esitys alkaa uskoakseni
vähitellen muotoutua. Ja sinua, Melit, pyydän kertomaan
meille, jos mieleesi tulee mitään sopivia tarinoita tai
runon tai laulun pätkiä, niin voimme laatia niistä yhdessä
käännöksen tai mukaelman esitystämme varten."
"Kerron varmasti", vakuutti Melit.
"Työtä sinulla riittää joka tapauksessa, sillä olet
joukon keskeisin henkilö myös valmisteluvaiheessa.
Minulla
on
täällä
joitakin
muistiinpanoja
keskusteluistamme, jotka lienee myös syytä ottaa
tarkasteltavaksi tässä vaiheessa."
"Tarvitseeko Melitin kaikkia esityksiä edes kääntää?"
kysyi nuorukainen mustapartaisen viereltä. "Eikö hän
voisi esittää jotakin äidinkielelläänkin?"
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"Hyvä ajatus", sanoi Dokhar. "He eivät ymmärrä sitä,
kuten emme vielä mekään, mutta uskon sen tekevän
heihin saman vaikutuksen kuin meihinkin. Kieli voi
viestiä paljon asioita, vaikka siitä ei ymmärtäisi
sanaakaan."
"Minäkään en tunne siitä kuin muutaman kuulemani
nimen, ja taidan lausua nekin väärin", sanoi Biant
häpeilevän oloisesti Melitille. "Mutta sinun nimesi on
onneksi minullekin helppo lausuttava. Mitä se
tarkoittaa?"
"Äitini kertoi minulle, että se on erään keltaisen värin
nimi", vastasi Melit. "Se on melko vanha sana, eikä sitä
juuri kuule enää nykyisessä kielessä. Muinaiskielten
opettajani arveli, että se on peräisin Maasta asti, ja että se
voisi värin nimen lisäksi tarkoittaa alun perin myös
hunajaa tai olla erään Maan Välimerellä sijaitsevan
saaren nimi."
"Oivallinen valikoima", sanoi Melitin vieressä istuva
Khad. "Minulla ei ole aavistustakaan siitä, mitä oma
nimeni tarkoittaa. Dokharin nimestä olen kuullut
mainittavan, että se tarkoittaa 'edellä kulkevaa', mikä taisi
olla osuvammin sanottu kuin hänen vanhempansa
aikoinaan arvasivatkaan."
"Oudon muotoista nimeäni on kyllä ihmetelty",
myönsi Dokhar. "Mutta äitini on perinneihmisiä, enkä
minä
pane
pahakseni,
vaikka
sain
hänen
kulttuuriharrastuksistaan osani itsekin. Meidän on ehkä
hyvä käydä ilmakansan nimiasioita läpi laajemminkin,
sillä nimet ovat tärkeä osa kulttuuria."
"Pitäisikö esityksellämme olla jonkinlainen teema?"
kysyi Biant.
"Epäilemättä pitäisi. Onko teillä ehdotuksia?"
Odottavat katseet kiersivät pitkin piiriä. Puheenvuoron
otti lopulta mustapartainen.
"Esityksellämme olisi ehkä hyvä olla historiallista syvyyttä. Me ja ilmakansahan olemme tunnetusti saman
synnyinplaneetan lapsia, joten joskus on täytynyt olla
aika, jolloin me asuimme toistemme parissa. Jospa
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voisimme aloittaa kulttuurillisen ammenuksemme sieltä
ja jatkaa sitten eteenpäin, kuvaten kummankin kansan
historiaa, ei sanoin, vaan vaikkapa tunnelmien
muodossa? Meillä kaikilla on tietoisen lisäksi myös
alitajuinen kuva menneisyydestämme, jonkinlainen
kulttuurimuisti,
jota
historian
vertauksellinenkin
läpikäynti epäilemättä koskettaa voimakkaasti."
"Ketkä meistä tuntevat parhaiten historiaa?" kysyi
Dokhar.
"Kannattaa myös muistaa Arkiston olemassaolo",
muistutti Khad. "Siellä on uskomaton määrä aineistoa,
josta on hyötyä juuri sellaisissa tarkoituksissa. Vaikka
Arkisto on täältä varsin kaukana, voimme ehkä tehdä
sinne jossakin vaiheessa lentomatkan."
"Todellakin", sanoi Dokhar. "Ja sinullahan on sinne jo
valmiiksi suhteitakin, jos oikein muistan. Siellä me
käymme vielä varmasti. Siltä osin kuin joudumme
käsittelemään yhteiskunnallisesti arkaa aineistoa, sinun
on syytä hoitaa puhuminen ja aineiston kerääminen, jotta
meidän muiden äkillinen kiinnostus asiaan ei herätä
turhia epäluuloja."
"Muuten hyvä, mutta mikä neuvoksi, kun historiamme
vain erkanevat erkanemistaan loppua kohti?" sanoi Biant.
"Tarkoituksemmehan on rohkaista eikä masentaa
kuulijoitamme."
"Sitten meidän on etsittävä jokin yhteinen
kosketuspinta", totesi Dokhar.
"Lentäminen?" ehdotti Khad. "Me olemme Lentokaupungin läheisyydessä. Lentäminen on täällä aina suosittu
aihe, ja siitä Melit osaa varmasti sekä puhua että
vaikkapa laulaa paljon koskettavammin kuin kukaan
meistä."
"Hyvä, pitäkäämme sekin mielessämme!" sanoi
Dokhar.
"Esityksemme sisältää siis ainakin musiikkia", totesi
mustapartainen. "Ja niin varmasti pitääkin. Entä muuta?
Lavasteita ja asusteita? Väriä silmien nähdä ja tuoksuja
nenän aistia? Jotakin syötävääkin, ehkä?"
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"Minä koetan valmistaa meille lähipäivinä
ilmakansalle tuttua syötävää, niin voitte arvioida, mitä
yleisö sen mausta pitäisi", ehdotti Melit. "Ensin siihen
täytyy vain löytää oikeanlaiset aineet."
"Tästähän työmme lähteekin mukavasti liikkeelle", totesi Dokhar. "Aloitammeko vaikkapa musiikista?"
"Tehdään niin", vastasi mustapartainen muidenkin
puolesta. He kokoontuivat lähemmäksi pöytää tutkimaan
Dokharin sille levittämiä muistiinpanoja. Yksi
paikallaolijoista toi pöydälle myös kaksi kynää ja nipun
tyhjiä eteniittiarkkeja.
He kertailivat keskenään vanhoja ja uusia lauluja ja
tutkivat niiden sanomaa ja sopivuutta tarkoituksiinsa.
Melit kertoi heille ilmakansan musiikista niin laajalti
kuin onnistui muistamaan, ja heidän kahden läsnäolevan
soittotaitoisen jäsenensä suureksi iloksi perehdytti heitä
myös ilmakansan nuottikirjoituksen perusteisiin. Työ
tempasi heidät mukaansa niin, että he tuskin panivat
merkille ajan kulumista. Vasta iltaan kallistuva päivä palautti heidät takaisin arjen maailmaan. Osa
paikallaolijoista lähti matkalle kohti kotiaan, mutta
Dokhar, Arghe ja Thain jäivät vuoristoasunnolle Khadin
ja Melitin seuraksi. Dokhar talletti huolellisesti heidän
kirjalliset aikaansaannoksensa varusteidensa joukkoon, ja
niin he jäivät odottamaan seuraavaa päivää, jona
suunnittelu pääsisi käyntiin täydellä tehollaan.
***
Kaksi työntäyteistä suunnittelupäivää oli takanapäin.
Khad istui seinustalla seinään nojaten, sulatellen sitä
asioiden paljoutta, jonka he olivat saaneet käsitellyksi.
Esitys, jota ei vielä edellisen päivän alussa ollut
olemassa, alkoi jo muotoutua. Erityisesti Melitin
viimeiseksi mukaan sijoittamat laulut olivat, kenties
puhuttelevan, erilaisen sävelkulkunsa johdosta, jääneet
kaikumaan hänen mieleensä. Oli helppo uskoa, että myös
heidän tulevat kuulijansa ottaisivat ne ja muut esityksen
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osat vastaan samalla innolla kuin he itse.
Melit istui ikkunan ääressä ja katseli pihalle, jossa
Dokhar ja Thain virvoittivat työn uuvuttamia aivojaan
reippaan pallopelin avulla.
"Liity rohkeasti joukkoon, jos pidät pallopeleistä",
kannusti Khad. "Olet varmasti yhtä tervetullut myös
katsomaan peliä lähempää."
"Ulkona on hauska olla", myönsi Melit. "Jo pelkkä
heinikossa lepäily tai puuhun nojaaminen ovat olleet
minulle harvinaisia kokemuksia, ja maankamaralla olen
voinut tehdä kumpaakin mielin määrin. Tällä kerralla
taidan kuitenkin odottaa, että hämärä laskeutuu, ennen
kuin lähden ulos."
"Ehkä täällä erämaassa ei tarvitse olla kovin
varuillaan. Etsijämme tuskin vaivautuvat haravoimaan
autiutta toisensa jälkeen. Manner on suuri ja ihmiset sen
keskellä hyvin pieniä ja vielä enimmäkseen piilossa. Jo
yksin tämä talokin on varsin vaikea havaita ilmasta siinä
missä maanpinnaltakin, ellei satu kulkemaan aivan
vierestä."
Khad nousi istuimeltaan ja tuli ikkunan vastakkaiselle
reunalle katselemaan ulos hänkin.
"Pukeudu aurinkohattuun ja tuulikaapuun ja ota sauva
käteesi, niin sivulliset pitävät sinua vanhana muorina",
hän jatkoi. "Me voisimme lähteä yhdessä vaikka
kävelylle, isoäiti ja pojanpoika."
"Pystyisinkö minä kulkemaan koko kävelyretken ajan
aidoin iän painamin askelin?" virnuili Melit Khadin ajatukselle.
"Meidän
parissamme
sanotaan,
että
puupölkkykin liitää pitempään kuin valhe."
"Totta puhut", myönsi Khad. "Mutta ovat sinun maanmiehesikin melkoisia tähyilijöitä, jos he ilmasta näkevät,
kuka siellä kaavun alla on."
"Entäpä jos lähden ennen auringonlaskua ja palaan
sen jälkeen? Ehdin nähdä iltaa, eikä paluutani ole helppo
huomata hämärässä."
"Erinomainen ajatus", vastasi Khad.
Melitin ilo jäi lyhyeksi, sillä samassa jokin ulkona sai
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hänet hätkähtämään.
"Luulen, että auringon edestä kulki jokin lentokone",
hän sanoi huomionsa valpastamana.
Khad siristi silmiään ja tirkisteli lännessä päin avautuvalle taivaalle, mutta ei onnistunut näkemään mitään.
"Muistamani mukaan Eräpeltoon menevä lentokone
lentää näiden seutujen yli silloin, kun sen ei tarvitse
poiketa", hän tuumaili rauhoittavaan sävyyn. "Saatoit
nähdä sen."
"Ehkä", vastasi Melit, ei kovinkaan vakuuttuneella äänellä.
Dokhar ja Thain olivat ilmeisesti saaneet ottelunsa
päätökseen, koska heidän pelinsä oli laantunut laiskaksi
pallonhypittelyksi, ja keskustelu näytti saavan heiltä
paljon enemmän huomiota kuin pehmokumista tehty
pallo.
"Käyn kysymässä, voittiko Dokhar, kuten lupasi", tuumaili Khad pelaajia katsellen ja lähti kohti ovea.
"Älä mene!" sanoi Melit. Hänen äänensä oli hiljainen,
mutta sen säikähtynyt sävy pysäytti Khadin kuin seinään.
"Näitkö jotakin?" kysyi Khad ja palasi takaisin
ikkunan luokse. Melitin ei tarvinnut vastata hänelle, sillä
samassa Khad huomasi sen itsekin: varjo häilähti heidän
ylitseen ja sai ulkonaolijatkin jähmettymään paikoilleen.
Varjoa seurasi pehmeä, humahtava ääni ja joukko pieniä
ilmapyörteitä, jotka pelmuttivat lähellä kasvavaa
heinikkoa.
Heidän ylitseen oli pyyhältänyt ilmakansan kone, niin
matalalta kuin lentokoneella oli ylipäätään mahdollista
vuorimaastossa lentää surmaansa saamatta. Dokhar ja
Thain ymmärsivät olla ryntäämättä sisään niin kauan
kuin kone oli näkösällä, mutta kääntyivät siihen selin ja
painoivat vielä päänsäkin hivenen verran kumaraan.
Vasta kun lentokone oli kääntynyt eteläisen kukkulan
rinnettä myötäilevään, uskaliaan näköiseen viistoon
liukuun ja kadonnut rinteen taakse näkymättömiin, he tulivat sisään aikaa tuhlaamatta.
"Ne olivat niitä", huoahti Dokhar säikähdyksen ja pet-
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tymyksen sekaisella äänellä. "Mistä ihmeestä ne keksivät
tulla lentämään tänne?"
"Ehkäpä he sittenkin ovat päättäneet koluta läpi koko
mantereen", arveli Khad katuvaisesti.
"Olen ilmeisesti arvioinut tilanteen väärin", totesi
Dokhar. "Meidän on lähdettävä täältä heti pimeän tultua.
Eihän noita koneita edes kuule, kun ne tulevat lähelle!"
"Minne me menemme?" kysyi Thain.
"Viedään heidät Gremin kotiin täksi yöksi.
Huomisesta meidän täytyy neuvotella muiden kanssa.
Luultavasti koetamme sijoittaa heidät johonkin
pikkukylistä. Ajattelin, että voisimme tehdä sen
saatuamme aikaan yleistä luottamusta Melitiä kohtaan,
mutta nyt meidän on ehkä yritettävä sitä jo hiukan
etuajassa."
"Alammeko jo koota tavaroitamme?" kysyi Khad.
"Tehdään niin", vastasi Dokhar. "Olen pahoillani, että
täällä olomme keskeytyi tällä tavoin, mutta olemme nyt
kaikki olosuhteiden uhreja."
He alkoivat aikailematta siistiä asuntoa ja koota
tavaroitaan. Ikkunan ohi kulkiessaan he pysähtyivät aina
vilkaisemaan, liikkuiko mailleen painuvan päivän
hämyssä kulkijoita, joiden he eivät soisi havaitsevan
heitä. Pian heidän työnsä tuli valmiiksi ja he jäivät
vaitonaisina ikkunan ääreen odottamaan punaisena
hohtavan
läntisen
taivaanrannan
tummenemista
yönsiniseksi.
Heidän leveyspiirillään ilta hämärtyi armeliaan
nopeasti, ja kohta he saattoivat siirtyä talon ulkopuolelle
ja asettautua heille ja heidän tavaroilleen töin tuskin
riittävän tilavaan nelikköön, Khad ja Melit taakse,
Dokhar ja Thain eteen.
"Tästä tuleekin matkojen matka", murahti Dokhar.
"Meidän on ajettava ilman valoja vähintään Shuantin karjatilalle asti, ja mieluummin kauemmaksikin, jos rahkeet
riittävät."
"Ilman valoja tuolla?" kauhistui Thain. "Minä en
kohta erota edes, mihin suuntaan tie kulkee."
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"Jos emme näe, meidän on kuunneltava", vastasi
Dokhar. "Minä pidän ovea raollaan ja ajan hyvin hitaasti,
niin ehdin korjata suuntaa, ennen kuin ajamme ulos tieltä.
Jos nyt sytytän valot, se olisi mahdollisille tarkkailijoille
kuin kutsuhuuto."
"Tietävätkö he, että täällä olemme me?"
"Ehkä eivät. Mutta kuka meistä haluaa kokeilla sitä?"
Pilkahdus Thainin silmissä kertoi hänen saaneen ajatuksen.
"Odottakaa hetki", hän pyysi. "Haen apuneuvon."
Thain lähti ulos neliköstä ja kiersi talon toiselle
puolelle. Hetken viivyttyään hän palasi mukanaan ohut,
jäntevä vitsas.
"Jos voit ohjata yhdellä kädellä, voit pitää tätä ovenraosta maassa toisella", hän sanoi ja antoi puunvesan
Dokharille.
"Kokeillaan sitä", myöntyi Dokhar. "Kiitoksia! Olemmeko valmiit lähtöön?"
"Minun puolestani kyllä", vastasi Khad.
"Selvä", sanoi Dokhar ja hivutti nelikön matkaan vuoristoasunnon pihasta vitsaksella maata viistäen.
"Ei kai ilmakansalla ole pimeänäkölaitteita?" kysyi
Thain Melitiltä.
"En tiedä", vastasi Melit. "Jos on, niin luulen, että nyt
ne ovat myös käytössä. Meillä voi olla moniakin laitteita,
joita minä en tunne."
"Muistakaa pitää taukoja lauseidenne välissä, jotta
kuulen, minne ajan", kehotti Dokhar. "Ja varokaa
muutenkin puheitanne, sillä nyt ne kuuluvat ulos."
"Ainakaan aivan yläpuolellamme ei ole ollut juuri
muuta kuin se yksi lentokone", sanoi Thain alentaen äänensä oksasta lähtevän rahinan tasolle. "Ilmaan ei voi onneksi kätkeä mitään."
"Ehkä voi sittenkin", vastasi Melit.
"Kerro meillekin", kehotti Dokhar kiinnostuneena.
"Kantoaineesta
voidaan
valmistaa
tilapäisiä
pilvenhahtuvia, jotka ainakin korkealla leijuessaan ovat
aivan oikean näköisiä", kertoi Melit. "Tekopilvi voi
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kuljettaa mukanaan myös hiukan lisäpainoa, ja kun pilveä
ei tarvita enää, se hajaantuu vähitellen."
"Tekopilviä?" puuskahti Dokhar. "Työmme käy koko
ajan haastavammaksi. Kuinka suuri osa pilvistä mahtaa
olla jo keinotekoisia?"
"Tekopilviä ei ole juuri tehty", rauhoitteli Melit.
"Minä en ole nähnyt vielä koskaan yhtäkään sellaista.
Olen vain kuullut, että niitä voidaan valmistaa."
Ovesta työnnetyn oksan ääni muuttui pehmeämmäksi
ja rikkonaisemmaksi ja nelikkö keinahti eineen verran.
Dokhar korjasi ajosuuntaa varovasti oikealle.
"Länsirinteellä meidän voi olla syytä ajaa koko matka
tien vasenta reunaa", hän pohdiskeli ääneen.
"Muistaakseni alarinteen puoleinen reuna on vallitettu,
paikoin jopa aidattu, mutta en silti haluaisi kulkea
jyrkänteen reunaa umpisokeana."
Nelikössä vallitsi syvä hämärä, valoa sen sisälle levisi
vain ohjauslaitteista. Ulkona hämärä oli vielä syvempää,
sillä ainoa valonlähde oli tähtitaivas, ja siitäkin maaston
muodot rajasivat osan pois. Dokhar tähyili pimeyteen ennakoidakseen tien kulkusuuntaa. Khad saattoi jo tuntea,
kuinka väsymys alkoi hiipiä hänen silmäluomilleen
rauhaisan hämärän keskellä.
"Paljonko meillä on vauhtia?" kysyi Thain Dokharilta.
"Viitosen verran", tämä vastasi. "Meidät voisi ohittaa
vaikka hölkäten. Kun tulemme alarinteelle, voin koettaa
hiukan suurempia nopeuksia."
Matka jatkui, enimmäkseen pelkän nelikön pyöristä
kantautuvan vaimean ratinan säestyksellä. Ajoittain
Dokhar ja Thain puhelivat toisilleen niitä näitä pitääkseen
toisensa vireinä. Khad oli jo unessa, ja kotvan kuluttua
myös Melit rohkaistui jättämään varuillaanolon
ystäviensä huoleksi ja laski päänsä istuimen ja seinän
muodostamaan nurkkaukseen. Mitta kerrallaan jäi heidän
taakseen, milloin alamäkeä, milloin ylämäkeä. Lopulta
Dokhar saattoi pysäyttää nelikön, huoahtaa vaativan
urakkansa päätteeksi ja heilauttaa pitkään palvelleen
vitsaksen tiepuoleen. Hetken ajan hän piti sormeaan
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kytkimellä, ja sitten hän sytytti päättäväisesti nelikön
ajovalot. Pimeyden jälkeen valovuo näytti säkenöivän
kirkkaalta.
"Sitten vain matkaan!" hän totesi tyytyväisesti ja kiihdytti nelikön kunnolliseen ajonopeuteen.
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15
Kuusi haudanvakavaa miestä istui pienen, yksinäisen
talon tupahuoneessa pöydän ääressä. Pöydälle oli
levitetty muutamia eteniittiarkkeja, ja pöydän päässä
istuvan tuikeakatseisen miehen kädessä oli vielä yksi
arkki lisää. Tämä luki sitä ääneen kuulijakunnalleen.
"Liikehtiminen
Lentokaupungin
läheisyydessä
jatkuu", hän tiivisti kirjoituksen sisältöä. "Ilmakansan
lentokorkeudet ovat alentuneet alimmillaan jopa alle
kahteensataan mittaan. Lisäksi on havaittu useita
paikallaan leijuvia pallomaisia laitteita eri osissa seutua."
"Sieltä ne tulevat", totesi toinen. "Uskottavahan se on.
Ja kai sen oli lopulta pakko tapahtuakin."
"Valvojista näyttää, että toiminta on alkanut keskittyä
nimenomaan Lentokaupungin läheisyyteen. Meidänkin
on siis keskitettävä huomiomme sinne. Vastustajamme
on toistaiseksi vielä tiedusteluvaiheessa, mutta aikaa on
vähän, ja meidän on aloitettava valmistautuminen nyt
heti, jos mielimme selviytyä."
Puhuja laski arkin kädestään.
"Kuten tiedätte, kaasutehtaan johtaja vaihtui joitakin
päiviä sitten", hän jatkoi. "Nyt teidän on aika tietää, että
vaihdon toteutimme minä, Ping ja Duat. Tämä asia pidetään meidän keskeisenämme, eikä siitä kerrota kenellekään, ei edes mahdollisille uusille jäsenille, joita joukkoomme tulee. Valvojakunnan muut jäsenet tyytyvät tietoon, että asiat tällä teollisuudenalalla on nyt järjestetty.
Tehtaan uusi johtaja on Solph."
"Mihin
me
sitten
tulemme
kaasutehdasta
käyttämään?" kysyi mies pöydän vastakkaiselta sivulta
tuoreelta tehtaanjohtajalta puhujan oikealla puolella.
"Tällä hetkellä me olemme varsin hampaattomia, jos
joudumme
puolustautumaan tuntematonta uhkaa
vastaan", selitti Solph. "Me tarvitsemme keinon pelottaa
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mahdollinen
hyökkääjä
niin
tehokkaasti
ja
kertakaikkisesti, että ajatus uhkan jatkamisesta ei tule
enää kysymykseen. Väline, joka tekee tämän
mahdolliseksi, valmistetaan kaasutehtaalla sen normaalin
toiminnan ohessa."
"Ja mikä se on?"
"Sumupommi", vastasi Solph lyhyesti ja otti pöydällä
olevien arkkien joukosta esiin kaavakuvan. "Tarvitsemme
mahdollisimman näyttävän ja ylivoimaisen näköisen
räjähdyksen. Se on helpoimmin toteutettavissa juuri
kaasutehtaalta saatavien aineiden avulla. Tässä kuvassa
näette hyvin tulenaralla nesteellä täytetyn säiliön. Sen
pohjalla on ilmatiivis säkki, jonka sisällä on iskusta
rikkoutuva kaksoissäiliö. Kun tämä laite pudotetaan
kiinteälle alustalle, kaksoissäiliö murtuu ja sen sisältämät
aineet syttyvät ja kehittävät suuren määrän
korkeapaineista kaasua. Tämä kaasu puolestaan puristaa
nesteen säiliön suulla olevan hienojakoisen siivilän läpi.
Kun neste on poistunut säiliöstä, sitä täyttävä säkki palaa
puhki ja palokaasut purkautuvat tulisuihkuna ulos,
keskelle palonestettä, joka on levittäytynyt kohteen
ympärille hienojakoisena pisarapilvenä. Seurauksena on
erittäin voimakas räjähdys, joka tuhoaa kohteen sekä
paine- että lämpövaikutuksen avulla."
Joukosta
kuului
hyväksyviä
murahduksia.
Valvojakunta oli jo alun pitäen koottu niin
yksimieliseksi, että suurin osa asioista saatettiin käsitellä
yksinkertaisesti ilmoittamalla ne kuulijoille valmiina
päätöksinä.
Siirtolaiskansan ajatuksena oli ollut elää uudessa
maailmassa kokonaan ilman asevoimia, mutta kun uhka
sen päiden yllä äkkiä tiivistyi yli sietokyvyn, päättivät eri
seutujen valppaimmat, että heidän oli lopulta tehtävä
jotakin sen torjumiseksi, vaikka sitten muinaisen Maan
mallia seuraten. Puolustusjoukot perustettiin samalla
tavalla kuin siirtolaisten tilapäiset hallintoelimetkin,
paikallisesti tarpeen havainneiden yhteisellä päätöksellä.
Tilanteen arkuus ja kansan yleinen vieroksunta sodan-
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käyntiä
kohtaan
vaativat
kuitenkin,
että
miesvahvuudeltaan
niukka
mutta
yksituumainen
puolustusverkosto oli rakennettava salassa, aina siihen
asti kunnes muutkin kukaties päättäisivät tarttua aseisiin.
Puolustustoiminnan vaatimusten vuoksi verkostolle
päätettiin poikkeuksellisesti asettaa keskusjohto. Valvojakunta oli syntynyt.
"Aineiden valmistus alkaa jo tänään", sanoi ensimmäinen puhuja. "Niiden valmistajille, jotka eivät kuulu
Valvojakuntaan, kerrotaan jokin sopivaksi katsottu
käyttötarkoitus ja kiinteät osat hankitaan muilta
toimittajilta,
niinikään
johonkin
sopivaan
käyttötarkoitukseen. Valmiit pommit varastoidaan
paikkaan, josta ne saadaan heti tarpeen vaatiessa nopeasti
ilmaan ja pudotetuksi kohteeseensa."
"Mikä on ensimmäinen kohde?" kysyi mies edellisen
vasemmalta puolelta.
"Me aloitamme miehittämättömästä tai niukasti miehitetystä kohteesta lähellä Lentokaupunkia tilanteessa,
jossa muut vastapuolen jäsenet näkevät sen
mahdollisimman hyvin. Räjähdyspaikan pitää sijaita
asutun alueen ulkopuolella, sillä räjähdys on niin
voimakas, että se voi vahingoittaa maanpinnalla olevia
rakennuksia ja väestöä."
"Milloin se tapahtuu?"
"Minun tai Solphin käskystä. Käskyn pitää olla henkilökohtaisesti annettu, välikäsien kautta toimitettu käsky
ei ole tässä tapauksessa pätevä."
"Ja ellei vastapuoli luovu?"
"Meidän toivomme on siinä, että se ymmärtää luopua.
Ellei se luovu, meidän on tehtävä muutama isku lisää, aiempaa arempiin kohtiin. Yhteenotto on saatava
loppumaan heti alkuunsa, sillä muuten me emme
selviydy. Meillä ei ole asevarastoja, kuten Maassa. Paras
puolustuksemme on antaa vaikutelma musertavasta
ylivoimasta."
"Onko mahdollista, että he kykenevät estämään räjähdykset?"
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"En tiedä. Jos he ovat teknisesti niin paljon meitä pitemmällä, emme tietenkään mahda asialle mitään. Silloin
yhteenotto leviää koko maailman laajuiseksi; pelastukoon
siitä se ken voi."
"Siihenkin mahdollisuuteen pitäisi kai varautua?"
"Siinä tapauksessa Valvojakunta ottaa itselleen sen
määrän käskyvaltaa kuin ehtii ja loput pystyvät
epäilemättä varustamaan itse itsensä sillä, mitä sattuvat
löytämään. Käytännössä kysymys lienee lyömäaseista.
Valvojakunnan alainen teollisuus pannaan tuottamaan
erilaisia räjähteitä huippunopeudella ja lentokoneet
varataan viemään ne maaleihinsa. Tämä varustautuminen
olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten, mutta kun jatkuvasti
varoimme antamasta vastapuolelle väärää vaikutelmaa,
työ jäi tehtäväksi tässä vaiheessa."
"Parempi myöhään kuin ei milloinkaan."
"Niin minäkin sen näen. Onko kenelläkään kysyttävää
tai ehdotuksia?"
Miehet vaikenivat ja vilkaisivat toisiaan.
"Siis ei", jatkoi puhetta johtanut ja poimi pöydältä käteensä seuraavan arkin. "Sitten voimmekin siirtyä käsittelemään Lentokaupungin pohjoispuolisen osastomme järjestäytymistä."
***
"Kas, niin!" sanoi Rhavalt sulkiessaan oven jäljessään
liikennevastaava Kanidamin toimistoon saavuttuaan.
"Nyt, kun olen paikalla lihassa ja veressä, toivon, että
keskustelumme sujuu hiukan menestyksekkäämmin kuin
edelliset yrityksemme. Voisitko nyt kertoa minulle, mistä
voisin tavoittaa Melitin?" Rhavalt puhui tietoisen
hillitysti, mutta hänen äänessään kuului pidätetyn
raivonpurkauksen kireä sointi.
Kanidamin ilme kertoi, että Rhavalt oli onnistunut yllättämään hänet paikalle saapumisellaan, ja yllätys oli
kaikkea muuta kuin mukava.
"Vaivauduit turhaan tänne asti", hän sanoi lähes
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osaaottavalla äänellä. "En pysty kertomaan sinulle
enempää kuin säteitsekään: en tiedä, missä Melit on, enkä
koska hän tulee takaisin."
"En juuri jaksa uskoa siihen, mitä sanot", vastasi
Rhavalt. "Jos te jonkun olinpaikasta olette perillä, niin
juuri Melitin. Minä en ole niin tyhmä, etten tietäisi, missä
asemassa häntä täällä pidetään."
"On totta, että hänen täälläolonsa helpottaa hänen silmälläpitoaan", myönsi Kanidam. "Kuitenkin juuri se, että
hän on täällä, antaa hänelle parhaan vapauden liikkua rajoituksitta. Me emme valvo hänen liikkeitään
lentomatkoja lukuunottamatta."
"Minä tein ennen tänne toimistoon tuloani pienen
kyselykierroksen täällä Terlenillä, ja minusta alkaa
vaikuttaa siltä, että Melit ei ole ainakaan täällä. Luulenpa,
että sinä olet juuri sopiva henkilö kertomaan minulle,
minne hänet on täältä viety. Ja ennen kuin vastaat,
muista, että teidän joukkonne toimi valtuuksiensa
äärimmäisillä rajoilla jo siirtäessään hänet tänne. Sen yli
menevästä vapaudenriistosta voi seurata teille kaikille
yllättäviä ikävyyksiä."
Kanidam nousi seisomaan ja asettautui pöytänsä
vierelle. Vaikka hän oli sitenkin rahtusen Rhavaltia
lyhyempi, tämä ei ainakaan päässyt enää katsomaan
häntä selvästi ylhäältä alaspäin.
"Ikävyyksiä?" hän kysyi. "Meille ei ole ollut koko
aikana luvassa mitään ikävyyksiä; vain sinä uhkailet
meitä sellaisilla. Ihmettelenpä, mistä otat valtuudet niiden
aiheuttamiseen? Tietääkseni sinä olet jonkinlainen
pajavastaava. Mistä lähtien sinun toimenkuvaasi on
kuulunut lentää pitkin planeettaa uhkailemassa
hyväksyttyjä viranhoitajia ikävyyksillä?"
Hymyn kaltainen, mutta jääkylmä ilme häivähti
Rhavaltin kasvoilla ennen kuin hän vastasi.
"Sinusta tuli juuri näiden kolmen päivän osalta viides
ihminen, joka ottaa esiin tämän mielenkiintoisen
näkökulman. Aivan niin, minä olen pajavastaava.
Seuraako siitä, että minun on vietettävä koko elämäni

225

pajan seinien sisäpuolella? Ja sinä olet liikennevastaava.
Sinun pitäisi kaiketi istua kiltisti lentotaulukoidesi
ääressä, eikä leikitellä toisten ihmisten kohtaloilla. Kerropa ensin, mistä sinä olet saanut valtuudet siihen?"
"Sinua eivät ehkä kiinnosta sellaiset arkiset sivuseikat
kuten kansakuntamme henkiinjääminen, mutta suonet anteeksi sen, että minua ja monia muita täällä asuvista se
kiinnostaa.
Me
pidämme
sitä
osana
omaa
ihmisyyttämme."
"Jos siis kaipaat minulta valtuuksia, järjestän niitä kyllä. Tällä kerralla tulin tänne yksin, mutta jos minun on
palattava tyhjin toimin takaisin, tulen tänne uudelleen, ja
silloin minulla on mukanani asuinvastaava Eremart en
Medilon ja liittovastaava Amnaldin en Beletor. Niin
kauan kuin Terlen on merimatkallaan ja sen
kausisopimukset voimassa, heidän valtuutensa riittävät
mainiosti esimerkiksi sinun häätöösi niin työtehtävistäsi
kuin koko Terleniltäkin. Ja kuten olet varmaankin
kuullut, heille on tärkeää, että asioiden käsittely on
raitista ja kansalaisten kohtelu oikeudenmukaista."
Kanidam tuijotti Rhavaltia arvioivasti. Rhavalt ei ollut
suostunut lannistumaan aivan niin vähällä kuin hän oli
otaksunut. Hänestä saattaisi vielä kehkeytyä huomattava
päänsäryn aihe, jollei löytyisi keinoa, jolla hänet saisi
siististi pois päiväjärjestyksestä.
"Jos Melitin edesottamukset vaativat virallista
huomiota, asia hoidetaan niistä vastaavien puolesta", hän
sanoi Rhavaltille. "Sinä et ole se henkilö, joka niistä
vastaa."
"Sitten voitkin kertoa, ketkä niistä vastaavat, jotta minä... kas, sieltä tulee mukaan kutsumani Bellermon!"
Hetkeksi raolleen avautunut ovi sulkeutui jälleen
reitittäjä Bellermonin astuttua toimistohuoneeseen.
"Rhavalt on esittänyt meille kaikenkarvaisia
uhkauksia siitä, mitä seuraa, jollemme toimita Melitiä
hänen luokseen", selvitti Kanidam käytyä keskustelua
Bellermonille.
"Minä puhuin enimmäkseni sinusta", muistutti
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Rhavalt. "Kanna vastuusi asiasta, äläkä kätkeydy
kasvottomaan joukkoon! Osaat varmasti sanoa myös
'minä' etkä vain 'me'."
"Jollet ole löytänyt Melitiä täältä, hän on ilmeisesti
työmatkalla tai tapaamassa jotakuta", sanoi Bellermon.
Jos hän tunsi Rhavaltia kohtaan samanlaista
vastenmielisyyttä kuin Kanidam, hän osasi ainakin
kätkeä sen huomattavasti paremmin. "Sitäpaitsi Terlen on
niin suuri yhteisö, että Melit saattaa olla jonkin ajan
meiltä kateissa sen sisälläkin. Kyllä hän vielä ilmaantuu,
kun odotat kärsivällisesti."
"Ei kukaan muu ole ollut yhtä kauan yhtä täydellisesti
tietymättömissä", torjui Rhavalt. "Ja juuri teidän tulisi tietää, missä hän on, kun olette itse ottaneet tehtäväksenne
vartioida häntä. Jos te käytätte häneen valtaa, saatte kantaaksenne myös vallan mukanaan tuoman vastuun."
Rhavalt asettautui nojaamaan seinää vasten ihmetellen
mielessään, kuinka kauan joutuisi puskemaan vasten keskustelukumppaneidensa pystyttämää umpimielisyyden
muuria. Kukaan ei kuitenkaan ehtinyt ottaa seuraavaa puheenvuoroa, koska samassa ovelle koputettiin. Sembrehat
kurkisti sisään.
"Näin äsken Bellermonin tulevan tänne sisään", hän
sanoi. "Toivottavasti en keskeyttänyt pahasti. Mistä te
olitte puhumassa?"
"Melitistä", vastasi Bellermon lyhyesti ja nyökkäsi
Rhavaltin suuntaan.
"Sepä sattui sopivasti", sanoi Sembrehat ja astui
sisään. "Minulla on tässä yhteenveto viimeisimpien
etsintälentojen tuloksista. Mitään käänteentekevää ei..."
Sembrehat keskeytti yllättyneenä, kun sekä Kanidam
että Bellermon näyttivät samanaikaisesti vetävän henkeä.
Sitten hän käänsi katseensa vasemmalle ja huomasi
Rhavaltin. Silloin koitti hänen vuoronsa vetää henkeä.
"Etsintälennot?" Rhavaltin hiljainen ääni toi mieleen
terävän, kaulavaltimoa hivelevän veitsen. "Nyt alamme
vihdoin päästä asiaan!"
Perin pohjin häkeltynyt Sembrehat avasi suunsa kuin
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sanoakseen jotakin, mutta sulki sen sitten ymmärrettyään,
että mitään ei enää ollut tehtävissä hänen erehdyksensä
korjaamiseksi.
"Selittäisitkö nyt minulle, miksi Melitin löytämiseksi
tarvitaan etsintälentoja?" sanoi Rhavalt Kanidamille.
"Melit on kadonnut", aloitti Kanidam raskaasti huokaisten. "On ilmeistä, että hän on poistunut Terleniltä
omin neuvoin itse rakentamansa liitoneuvon avulla.
Liitoneuvo tai sen osa löytyi hylättynä Nauhamaan
rannalta. Koska emme ole onnistuneet havaitsemaan
häntä Nauhamaan läheisyydessä sen paremmin elävänä
kuin kuolleenakaan, pidämme ilmeisenä, että hän on
päässyt mantereelle, kaiketi laivan kyydissä. Me emme
tiedä hänen olinpaikkaansa, mutta etsijöiden saamat
tulokset viittaavat siihen, että on hyödyllisintä etsiä häntä
Liikennekeskukseksi
kutsumamme
asutusalueen
läheisyydestä."
Heidän yllätyksekseen Rhavalt ei karannut kenenkään
kimppuun. Päinvastoin, hänen silmiinsä syttyi äkkiä
miettivä, lähes haaveellinen ilme.
"Mene tiedä, ehkä tästä vielä koituu parasta, mitä yhteiskunnallemme on tapahtunut koko täällä asumisemme
aikana", hän lausahti. "Kovin raskas tuo kohtalo on hänen
harteilleen laskettavaksi, mutta ehkäpä hänellä vastoin
luulojamme on kuin onkin voimaa kantaa se. Ainakin
minusta on lohdullista tietää, että tämän osan hän on
valinnut itse."
"Parasta?" hämmästyi Kanidam. "Mikä joukkokuoleman uhassa on meille parasta? Alan olla huolissani sinun
mielenterveydestäsi."
"Elämänhalu on usein väkevämpi voima kuin kuolemanpelko, ja se tuottaa varmasti paljon parempia hedelmiä. Te olette ehkä onnistuneet sammuttamaan toistenne
tahdon, mutta Melitin tahtoa ei kukaan meistä saanut lannistetuksi. Toivon, että hän on onnistunut yrityksessään
ja on nyt tekemässä juuri sitä, mitä meidän olisi pitänyt,
mutta mihin meidän rohkeutemme ei riittänyt:
tervehtimässä kamaralla-asujia puolestamme."
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"Ehkä sinut pitäisi ottaa tänne Melitin sijaan",
tuumaili Kanidam synkeän näköisenä.
"Uskotko, että pelastat sillä tapahtumien kulun toivomaasi uomaan?"
"Silloin toimisin ainakin kansani parhaaksi."
"Meidän ei kannata kiistellä tästä asiasta enempää",
rauhoitteli Bellermon. "Etsikäämme Melitiä ja
varustautukaamme pahimman varalle. Kummallakin
asialla on kiire, eikä meillä ole varaa tuhlata aikaamme ja
voimiamme uhitteluun. Ehdotan, että sinä, Rhavalt,
palaat työhösi. Kuulet kyllä Melitistä sitten aikanaan, jos
saamme hänet takaisin tänne ylös."
"Lähden paluumatkalle", sanoi Rhavalt. "Nyt teen sen
paremmin mielin, kun sain tietää Melitistä tärkeimmän.
Ja myös te olette saaneet tietää, että vaikka Melit onkin
ilmeisesti ollut maankamaralla jo hyvän aikaa, taistelun
melskettä ei silti ole kuulunut muualla kuin tässä
huoneessa. Ei tulevaisuuden tarvitse juuri meidän
asettamillamme ehdoilla syntyä. Miettikääpä sitä."
Rhavalt kääntyi ja lähti kohti ovea. Vasta, kun hän
astui ulos oviaukosta, Kanidamin rävähtämätön tuijotus
irtautui
hänestä,
pysähtyäkseen
seuraavaksi
Sembrehatiin.
***
"Väkeähän on kertynyt aivan parahultaisesti", totesi
Dokhar takanaan seisoville ystävilleen kurkistaessaan
väliseinän verhon raosta esiintymislavan puolelle.
"Ilmoitukset on ilmeisesti tehty taidolla", sanoi Khad.
Melit vilkaisi hänkin varovasti yleisöä Dokharin ja
Arghen selkien takaa, yllään ruskeankeltainen,
hienoisesti kullanvivahteinen puku, jonka kaksi
tyylitaitoista salaseuralaista olivat yhdessä hänelle
tilaisuutta varten tehneet.
"Jännittääkö?" kysyi Dokhar Melitiltä.
"Ei enää", vastasi Melit. "Olen saanut paljon hyvää
harjoitusta."
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"Hyvä", vastasi Dokhar miettien mielessään, että
Melitillä oli paljon parempi syy jännitykseen kuin
kenelläkään muulla heistä: olihan hän astumassa suuren
ja ennalta arvaamattoman siirtolaisjoukon eteen. "Nämä
ovat rentoa väkeä. Voit olla heidän seurassaan kuin kuka
tahansa heistä."
"Viidestoista hetki", ilmoitti Reth katsoen kelloaan.
"Sitten on lausuttava tervetuliaissanat", totesi Dokhar
ja kohensi vielä asusteitaan ennen kuin astui verhon
sivuitse lavalle.
Dokharin puheenvuoron osasivat hänen lisäkseen
ulkoa muutkin; olivathan he muotoilleet sen yhdessä. He
seurasivat verhon raosta kuulijoiden kasvojenilmeitä, kun
Dokhar valmisti näitä edessä olevaan aikamatkaan.
Heidän salaseuransa piiristä oli löytynyt yllättävän
monenlaisia taitoja ja lahjoja suunnittelutyön aikana.
Heidän viisi hetkeä kestävä ohjelmansa etenisi
pituudestaan huolimatta luultavasti yleisönkin mielestä
kuin siivillä, siksi vaihteleva ja jäntevä sen koostumus
oli. Tarjolla olisi musiikkia, tanssia, pienoisnäytelmiä,
lavastusta, puvustusta ja monia muita taidonnäytteitä,
kaikki alkuperäisiä mallejaan mahdollisimman pitkälle
noudattaen laadittuja.
Khad oli ihmetellyt yhdessä monien muiden kanssa
Maan alkuperäissoittimien jäljitelmiä -- joukossa oli kuulemma yksi tai kaksi todella Maasta tuotuakin soitinta -ja suorastaan ällistynyt kuullessaan, kuinka etevästi
niiden soittajat olivat oppineet niillä lyhyenä
harjoitteluaikanaan esityksensä soittamaan. Ehkä
vaikuttavin näky oli suuri bassoviulu, joka muhkeista ulkomitoistaan huolimatta oli kuin olikin verraten helposti
kannettavissa, sekä sen soittaja, jolla oli yllään
kulmikaslinjainen, tumma muinaispuku ja kaulaan
solmittu, kiiltäväkankainen solmio.
Riemukkain yllätys sen sijaan oli lyhyisiin housuihin,
kirjavaan paitaan ja olkapäille ulottuvaan peruukkiin sonnustautunut kitaransoittaja, Maan ilmestyksiä hänkin. Pedanttisimmat
seuran
musiikinharrastajista
olivat
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huomauttaneet, että tämä edusti eri tyylisuuntaa kuin
bassonsoittaja, mutta ajan ja voimavarojen rajallisuuden
tähden nämä oli lopulta päätetty sijoittaa osaksi aikaa
samaan esiintymisryhmään, lavalla ollessaan kuitenkin
riittävän välimatkan päähän toisistaan.
Suurin, pakon sanelema poikkeama tyylistä oli
samalla myös karvain: he eivät olleet onnistuneet
hankkimaan mistään juuri avaruusasutusta edeltäneen
ajan suosituinta lavasoitinta, pianoa, ja olivat joutuneet
korvaamaan sen kansiharpulla, jonka ääni tosin sopi
soittajien arvion mukaan tarkoitukseen erinomaisesti.
Dokharin päätettyä esityksensä Melit saapui lavalle
neljän muun laulajan ja viiden soittajan seurassa. Vaikka
laulajat muodostivat kuoron, laulut oli sovitettu siten, että
Melitin osuus pääsi useaan otteeseen yksin etualalle. Heidän ensimmäinen laulunsa, parhaan taidon mukaan käännetyltä nimeltään "Kuinka suurenmoinen maailma
onkaan" oli samalla ohjelmiston vanhimpia, ellei jopa
vanhin; se oli sävelletty useita vuosikymmeniä ennen
avaruusasutuksen alkua. Muinaistekstejä säilyttävässä
Arkistossa työskentelevä historioitsija Derpht oli tehnyt
heille laulun swahilinkielisistä sanoista raakakäännöksen,
jota he olivat sitten oman joukkonsa kesken työstäneet
edelleen Melitin muinaiskulttuurin tuntemukseen
tukeutuen. Laulu oli Derphtin arvion mukaan kirjoitettu
alun perin englanniksi, mutta alkuperäistä kappaletta he
eivät onnistuneet löytämään.
Jo ensimmäisen säkeistön aikana he huomasivat, että
heidän uurastuksensa tulokset kantoivat juuri heidän
toivomaansa hedelmää: vaimeasti keskenään poriseva
yleisö vaikeni tuota pikaa kokonaan ja kuunteli heitä
hyvin keskittyneesti. Yksi salaseuralaisista oli kuitenkin
asettunut yleisön joukkoon, paitsi seuraamaan esityksen
kokonaisvaikutelmaa, myös tarkkailemaan tilannetta
kuulijoiden parissa. Mikäli joukossa puhkeaisi jokin
vaarallinen ja hallitsemattomiin yltyvä tunnetila, lavan takana odotti lähtövalmis viisikkö kuljettajineen
pelastaakseen paikalta vähintään Melitin.
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Vaikka lava avautui avoimeen ilmaan, siinä oli kuitenkin riittävästi seinäpintaa heijastamaan ääntä ja antamaan
heidän esitykensä soinnille sopivan määrän syvyyttä.
Melitin lauluääni ei kuulostanut koulutetulta, mutta hän
hallitsi sen hyvin ja sai siihen aina kulloiseenkin tunnelmaan sopivan soinnin.
Maan aikaa kuvaavat esitykset oli valittu kuvailemaan
Maata kaikkien ihmisten yhteisenä asuinpaikkana. Totuus
oli tietenkin ollut huomattavasti raadollisempi, mutta heidän tavoitteenaan olikin nostaa historiasta esiin juuri onnistumista kuvastavat piirteet, se ihmiskunnan omakuva,
johon se oli aina niin innokkaasti pyrkinyt samaistumaan,
mutta jonka kaltaisuudesta se oli niin harvoin päässyt
nauttimaan.
Ensimmäisiä avaruuslentoja varsin pian seuranneelta
kansallisuusaatteiden synkeältä kaudelta heillä oli vain
vähän esitettävää, ja senkin he olivat valmistaneet mitä
suurimmalla huolella, kuin räjähteitä käsitellen.
Seuraavana vuorossa oli kuitenkin Maan taiteilijoita
loputtomiin innostanut avaruus, ja sitä Dokharinkin
taiteilijaystävät antautuivat kuvailemaan täysin rinnoin.
Vaikka juuri avaruusmatka oli osaltaan erottanut eri teitä
paikalle tulleet siirtolaiset ja ilmakansan toisistaan, se oli
siirtolaisille kuitenkin paljon ensisijaisemmin uuden,
valoisan tulevaisuuden vertauskuva. Tällä kerralla tosin
tuttua, uudisraivaajahenkistä riemua oli tarjolla vain
siteeksi, sillä pääosan ajasta esittäjät tarjoilivat
kuulijoilleen avaruuskuvaelmia ilmakansan omasta,
huomattavasti hiljaisemmasta, mutta ei silti vähemmän
vaikuttavasta näkökulmasta. Ilmakansa oli joutunut
lähtemään Maasta siinä määrin niukemmissa ja ankarammissa olosuhteissa, että siirtolaisia kannustaneen ilon
asemesta he olivat tyytyneet pikemminkin toivoon.
Siirtyessään uuden planeetan aikakaudelle ohjelman
tunnelma muuttui nopeasti valoisammaksi samalla, kun
sen tyylisuunnat vaivihkaa loittonivat yhä kauemmaksi
siirtolaisten omista. Ilmakehä ja lentäminen tulivat
väistämättä mukaan esityksiin yhä selvemmin ja
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laajemmin, mutta lentoliikenteen piirissä eläville yleisön
jäsenille tämä näytti olevan paremminkin oivallinen
tarttumakohta kuin oudoksumisen aihe. Erityisesti erään
salaseuralaisen nopeudeltaan vaihteleva, plastinen tanssinumero höyhenenkevyen, hitaasti siipiään heiluttavan
linnunmuotoisen
leijan
kanssa
yllytti
katsojat
suosionosoituksiin.
Mitä pitemmällä esitys oli, sitä pienemmäksi kävi heidän Arkistosta hankkimansa aineiston osuus, ja sitä tärkeämmäksi kaikki se, mitä Melit oli heille omasta
kulttuuristaan opettanut. Osa teoksista oli Melitin omaa
käsialaa, hänen omalta kansaltaan lainaamiaan tai sen
perinteiden tuella itse tuotettuja, muiden toimittua
lähinnä oikolukijoina; toiset työt taas olivat tehneet
salaseuran eri taiteilijat Melit opettajanaan ja
makutuomarinaan.
Parhaillaan oli menossa "Taivaansininen toivomus",
jota Dokhar piti koko ohjelman uskalletuimpana lauluna.
Monikäsitteisyydessäänkin se kertoi ennen muuta ilmakansasta, vertauskuvin, jotka varsinkin nyt, laulun loppupuolella, kulkivat niin lähellä jyrkänteen reunaa, että hän
jännittyi tahtomattaankin esitystä seuratessaan, vaikka oli
ollut itse vieressä seuraamassa, kun laulua liitettiin osaksi
ohjelmaa. Melit lauloi laulua yksin, hyräilevän taustakuoron ja hillityin sävelin soittavan orkesterin säestäessä
häntä hiljaa taustalta. Hänen tavoittamansa kuulakas
sointi sopi lauluun mitä parhaiten, ja tehtävän vaativuudesta huolimatta hän siirtyi luottavaisella rohkeudella
säkeistöstä toiseen:
"Sanat kuulitko soitossa sirkan;
jo on käyntisi uupunut lie?
Minä myötäsi kulkien virkan,
kuinka autio yksin on tie.
Sanat kuulitko siiviltä perhon?
Älä tuoreelta tuojaansa lyö.
Sinä käyt läpi vuosien verhon,
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minut viedä voi saapuva yö.
Sanat kuulitko? Muistelo kertun
ilmi laulusta aarteita saa:
hämyn lehdoissa, marjojen tertun.
Kuinka armas on veljeni maa!
Sanat ihmisen, laulanta rastaan,
side sielujen korvaamaton.
Sinun kutsuusi kernaasti vastaan;
siinä täyttymys toivoni on."
Dokhar pääsi enimmistä huolistaan, kun yleisö
kuunteli laulun loppuun asti hiljaisen vastaanottavaisena.
Sieltä täältä kuului pari kannustushuutoa, mutta ohjelman
sillä osuudella yleisö oli kuin yhteistuumin pidättynyt
katkaisemasta
esityksen
rytmiä
suuremmin
suosionosoituksin.
Päivä oli painumassa iltaan. Kun heidän ohjelmansa
alkoi olla lopuillaan, kahdeskymmenes hetki oli käsillä,
juuri kuten Dokhar oli laskenutkin. Mailleen painuva
aurinko, jonka edestä pilvet olivat suosiollisesti
pysytelleet poissa, kultasi maiseman heidän ympärillään
ja loi esiintymispaikalle hyvin levollisen ja ystävällisen
ilmapiirin, jota sopivasti voimia verottanut kuuntelurupeama vielä tehosti. Loppuvaiheeseen oli varattu
esityksiä ja tapahtumia, joissa yleisö oli itse mukana;
ohjelman tärkeänä päämääränä oli, että esiintyjät kaikessa
erikoisuudessaan eivät jäisi "heiksi", vaan heistä tulisi
yleisölle osa "meitä".
Ohjelman lopetus koostui kiitossanoista, jotka
salaseuralaiset lausuivat kukin muutaman lauseen,
puheenvuoroa toisiltaan sieppaillen, sekä vartavasten
illanloppua varten sävelletystä lyyrisestä, kiireettömästi
mutta jäntevästi etenevästä laulusta, jonka Melit lauloi
kertosäkeitä lukuunottamatta yksin, vaikka hänen ääntään
uhkaava käheytyminen vaatikin jo melkoisen määrän
tarkkaavaisuutta pysyäkseen kurissa.
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Laulun viimeisessä säkeistössä Melit vaihtoi omaan
äidinkieleensä. Hänen esityksensä tuntui äkkiä saavan
aivan uutta elinvoimaa ja luontevuutta, kun hän sai laulaa
tutulla kielellä tutuin ajatuksin ja merkityksin. Kuorolle,
joka kertosäkeessä liittyi häneen, kieli oli vuorostaan
lähes tuntematon, mutta sujui sävelten siivittämänä siltä
silti tyydyttävästi. Yleisö pani heidän ratkaisunsa
ilmiselvästi merkille, ja muutamat kuulijoista supattivat
toistensa korvaan. Heitä oli jo valmistettu illan aikana
asiaan muutamin muinaiskielisin säkein, mutta laulu
näytti silti saavan heiltä erityistä huomiota.
Esitys oli jo loppumassa, mutta puheenvuoron ottanut
Dokhar ei päästänyt yleisöä vielä valloilleen. Vielä
puuttui lopun yhteenveto, sinetti heidän sanomalleen; se
olisi heidän yhteinen laulunsa, jonka kaikki osaisivat,
"Maailmojen hymni", kuten se oli avaruuden
kaukaisuuksiin asti kurkottavsti nimetty. Laulu oli
yleisölle niin tuttu, että sen sanat tulivat suoraan selkäytimestä, mutta tällä kerralla se laulettiin kaiken edellä
esitetyn muodostamaa taustaa vasten, ja niin siitä tuli
heidän yllätyksekseen aivan toinen laulu kuin he olivat
odottaneet: ennen sen sanat, jotka kertoivat ihmiskunnan
kutomisesta avaruuden laajan runsauden keskellä
kannustivat tähyämään eteenpäin, nyt ne tuntuivat paremminkin kehottavan katsomaan välillä myös sivulle,
vierellä kulkeviin.
Ohjelma päättyi. Jo vuoroaan odottanut yleisö
vyörähti tiiviisti lavan ääreen kuin kuivaa maata
tavoittava meri. Salaseuralaiset astuivat alas lavalta,
keskelle kysymysten ja onnittelujen ryöppyä. Varsinkin
Melitille oli tarjolla niin vuolaasti kiitollisuuden
ilmauksia, että Dokhar ja Arghe joutuivat hetkittäin
hillitsemään
innokkaimpia
paikalletulijoita.
Kun
ilahtumuksenilmausten huippukohta oli ohi, salaseuran
jäsenet alkoivat ohjata Melitiä lavallekin kiivenneiden
ihmisten sivuitse kohti lavan takatiloja.
Yleisö alkoi poistua paikalta vähin erin, kiirettä pitämättä ja keskenään puhellen. Salaseuralaiset alkoivat
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lastata tavaroita kuormikoihin poiskuljetusta varten.
Tuokion kuluttua myös jälleen arkiasuunsa pukeutunut
Melit ilmaantui takatiloista lavalle auttaakseen tavaroiden
kokoamisessa, mutta oven vierellä seisova hahmo
seisahdutti hänet tarkkaavaisella katseellaan. Ovella
seisoja oli Eoth, hänen työkumppaninsa lentokentältä.
"Kiitoksia vaikuttavasta esityksestä", tämä sanoi vaimealla äänellä, sanomaansa epäilemättä tarkoittaen,
mutta ajatukset jo sitä seuraavissa asioissa.
"Hauskaa, että pidit siitä", vastasi Melit. "Itse en ole
kovinkaan tottunut esiintymään yleisölle, mutta kokenut
seura tekee siitäkin helpompaa. Entä sinä, miten sinun
elämäsi on sujunut viime ajat?"
"Työn merkeissä", sanoi Eoth. Hän näytti epäröivän
hetken, kuin etsien oikeaa tapaa lähestyä sanottavaansa,
mutta sitten hän keräsi rohkeutensa ja meni enempää vitkastelematta suoraan asiaan: "Kertoisitko minulle, mistä
sinä olet tullut?"
Eothin katse janosi palavasti vastausta, mutta miten
Eoth ottaisi saamansa tiedon vastaan? Olisiko Melit
hänelle sitä mitä hän sanoisi olevansa, vai olisiko Eothin
lähdettävä kaivamaan esiin salaista totuutta esiintyjien
julkisivun takaa? Paras vastaus Eothin kysymykseen olisi
luultavasti se, jota hän vähiten halusi, mutta sen Melit
päätti kuitenkin hänelle antaa.
"Uskoisitko, jos kertoisin?" hän sanoi. "Mutta kuulehan, hyvin pian ymmärrät itse, mistä minä olen tullut, ja
silloin sinun ei tarvitse enää etsiä kenenkään toisen
vakuutusta asiasta. Sinä olet itse tutustunut minuun ja
tunnet minut jo hyvin; on tärkeää, että tämä viimeinenkin
tieto tulee sinulta itseltäsi."
Vastaus ei ollut Eothille mieleen, mutta hän hyväksyi
sen, koska sen antoi hänelle hänen ystävänsä, vähästä yhdessäoloajasta huolimatta yllättävän läheinen.
"Koska tulet taas Lentokaupunkiin?" hän kysyi
Melitiltä.
"Ehkä jo huomenna", Melit vastasi. "Joka tapauksessa
muutaman päivän kuluessa. Kävisimmekö silloin yhdessä
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jossakin?"
"Odotan tuloasi", sanoi Eoth. Valonpilkahdus hänen
silmissään sai kaihertavan levottomuuden perääntymään
edeltään. He hyvästelivät, ja Melit lähti jatkamaan matkaansa kohti lavan sivustaa.
"Sinä oletkin jo valmis", totesi Dokhar tullessaan
häntä
vastaan
Arghen
kanssa
siivousvälineitä
kainalossaan. "Kiitoksia, se taisi olla sinullekin
melkoinen urakka." Dokhar astui lähemmäksi, vaikka
paikalla ei enää monia sivullisia ollutkaan. "Minusta
näyttää aivan siltä, että voittomme on väistämätön", hän
myhäili matalammalla äänellä.
"Ehkäpä se onkin", tuumaili Melit onnen liekki sisällään viriten.
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16
Kylän nimi oli lupaavasti Myötäinen. Nimen aiheena
oli ehkä aikoinaan ollut se sujuvuus, jolla kylä oli saatu
perustetuksi, ja mikäli alkuaikojen ilmapiiristä olisi vielä
jotakin jäljellä, se voisi hyvinkin helpottaa tulokkaiden
asettumista sinne.
Salaseuralaiset olivat löytäneet Khadille ja Melitille
juuri sopivan asunnon, suuren, mutta sukupolven
vaihtuessa autioituvan maatalon, jonka ikääntyvä
isäntäpariskunta otti mielellään sen tyhjiin huoneisiin
asukkaita, jotka asumisensa vastineeksi auttoivat heitä
talonpidossa. Peltotöitä tilalla ei ollut kovinkaan paljon,
sillä sen maat olivat jo suurelta osin siirtyneet toisten
viljelijöiden haltuun.
Heitä tulisi asukkaiksi neljä: Khad, Melit ja kaksi
miestä salaseurasta, yhdyshenkilöiksi ja turvallisuudesta
huolehtijoiksi. Lisäksi kylän vierasmajassa asuisi kaksi
muuta salaseuralaista, jotka vaihtuisivat aina tarpeen
mukaan. He olivat saapuneet puolelta päivin kaikki
yhdessä kylään Dokharin lainaamalla seitsemiköllä,
mutta Dokhar oli päättänyt jättää ajoneuvon turvallisuussyistä vierasmajan sivustalle ja jatkaa maataloon
menijöiden kanssa perille jalan.
Maatalo oli suuren näköinen; siinä oli kaksi kerrosta,
ja sen vierellä oli pienempi apurakennus. Talo oli
rakennettu lämpimien seutujen suurille taloille
tyypilliseen tapaan: sen runko oli tehty jykevistä hirsistä,
mutta runkoon kiinnitetyt puuseinät olivat verraten ohuet.
Seinien tarkoitus olikin paremminkin suojata tuulelta ja
sateelta kuin pidättää lämpöä sisäpuolella, sillä vilusta ei
niillä seuduilla ollut pelkoa.
Isäntä oli ilmeisesti huomannut heidän tulonsa, sillä
he eivät olleet vielä ehtineet ovelle asti, kun hän avasi sen
heille.
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"Tervetuloa!" hän toivotti hyväntuulisen näköisenä.
"Sisään vain, olkaa hyvät."
"Tervehdys taloon!" vastasi Dokhar isännälle ja oven
takana avautuvassa tupahuoneessa odottavalle emännälle.
"Mukavaa, kun tulette", vastasi emäntä. "Kas, teitähän
onkin viisi."
"Minä olen vain kyytimiehenä", vastasi Dokhar ja
antoi tilaa ystävilleen Tholille ja Danthille.
"Riuskaa ja reipasta väkeä", ihasteli emäntä. "Entä
nuorineiti, mistä kaukaa sinä olet kotoisin?"
"Me olemme kaikki muuttamassa tänne Lentokaupungista", pelasti Khad Melitin vastaamasta, voihkaisten
mielessään sille, kuinka lukuisiin muotoihin totuus
saattoi esittäjänsä suussa taipua.
"Se onkin paljon näitä seutuja vilkkaampi paikka
asua", tuumaili emäntä. "Enoni oli siellä aikoinaan töissä.
Mutta pitemmittä puheitta: kävisimmekö katsomassa
huoneitanne, ja sen jälkeen voitte kylpeä, levätä tai tulla
syömään, miten teille parhaiten sopii."
He lähtivät emännän jäljessä talon muihin huoneisiin
tavaroitaan kantaen. Kannettavaa heillä tosin oli varsin
vähän, sillä he olivat jo opetelleet tulemaan toimeen
mahdollisimman niukoin varustein. Thol ja Danth
majoittuivat yläkerran yksinkertaisesti mutta viihtyisästi
kalustettuun perähuoneeseen, Khad sai käyttöönsä pienen
huoneen edellisen vierestä, ja Melit asettui isäntäväen
ehdotuksesta heidän tyttärensä menneinä vuosina
käyttämään ja verhoilusta sekä kalustuksesta päätellen
myös asukkaansa itse sisustamaan alakerran huoneeseen.
He tutustuivat myös talon muihin osiin ja pihapiiriin.
Apurakennuksessa oli maatalouskoneita ja satovarasto,
jota tiloja esittelevä isäntäväki kertoi jo kahdesti
pienennetyn sitten tuotteliaimpien aikojen -- nyt pellolla
tuotettiin
ravintoa
lähinnä
omiin
tarpeisiin.
Apurakennukseen oli viljelyn vähetessä jäänyt tyhjää
tilaa, jota käytettiin lähinnä sukulaisten kulkuneuvojen
säilytykseen ja muihin tilapäisiin tarkoituksiin.
Talossa heille tarjottiin yksinkertainen, mutta koke-
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muksen tuomalla taidolla valmistettu lounas, jota
Dokharkin oli vielä jättäytynyt isäntäväen kehotuksesta
nauttimaan. Aterian jälkeen Dokhar alkoi hankkiutua
paluumatkalle, mutta hyvästeltyään isäntäväen hän vielä
pyysi muut hetkeksi talon pihamaalle lyhyeen
neuvonpitoon. Ulkona käynti onnistui ruokalevon varjolla huomiota herättämättä, kun Thol jäi sisälle auttamaan
astioiden pesussa ja jututtamaan sekä isäntää että
emäntää.
"Tuntuuko tämä järjestely teistä sopivalta?" kysyi
Dokhar toisilta heidän seisoksiessaan apurakennuksen
räystään katveessa suojassa miltei suoraan ylhäältä
porottavalta auringolta. "Onko teillä toivomuksia tai
kysyttävää, ennen kuin lähden?"
Kaikki vaikuttivat tyytyväisiltä.
"No, hyvä. Nyt olemme saaneet tämän asian
toistaiseksi järjestykseen", totesi Dokhar. "Tapaamme siis
seuraavan kerran ylihuomenna vierasmajalla, ja sovimme
siellä esiintymisistämme Mestarinlaaksossa sekä Lhanin
Tarhalla.
Esikoisnäytöksemme
on
saanut
Lentokaupungin ympäristössä aikaan sen verran kuhinaa,
että minusta meidän kannattaa ehdottomasti jatkaa. Ja
kuten tullessamme kerroin, kuulijoiden palaute on ollut
varsin myönteistä."
"Onko kukaan tunnistanut meidän ajatustamme?"
kysyi Khad.
"No, muuan nuorimies sanoi kyllä minulle, että 'et
ikinä arvaa, mitä esityksenne toi minulle mieleen', mutta
poistui luotani jatkamatta arvoitusleikkiään vastaukseen
asti. Luulen, että hänen osaltaan me olemme juuri
sopivassa määrin paljastuneita."
"Jatkakaamme kaikin mokomin", kannusti Danthkin.
"Haluatko sinäkin jatkaa, Melit?"
"Haluan", vastasi Melit. "Se oli itse asiassa hauskaa,
vaikka ääneni olikin melko kovilla. Minusta näytti kuin
monet
heistä
olisivat
nähneet
minut
kansalaisuuskysymysten ohitse, ja niiden ihmisten edessä
minulla oli hyvin rauhallinen olo."
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"Ehkä he kohta uskaltavat katsoa sinua jopa kansalaisuutesi lävitse, eivätkä vain sen ohitse", tuumaili Dokhar.
"Pitäkäämme siis hyvin alkanutta kehitystä vauhdissa. Ja
eiköhän täällä Myötäisessäkin ole hyviä tilaisuuksia suhteiden lämmittämiseen. Tapaamisiin siis, ja olkaa
huolellisia toimissanne."
Dokhar lähti kävelemään kylätietä, joka johti Myötäisen keskustaan, hajanaisen taloryppään keskelle, jossa
häntä odottivat myös vierasmaja ja sen vierelle pysäköity
seitsemikkö. Muut saattelivat häntä hetken katseellaan ja
palasivat sitten sisään aloittelemaan yhteiselämäänsä
isäntäväen kanssa.
***
"Arvoisa äitini", aloitti Khad vastauskirjeensä pienen
pöydän ääressä istuen. Hän oli saanut äidiltään tulleen
kirjeen asuntolan jakelulatikosta Lentokaupungissa
käydessään, ja nyt, maaseudun rauhassa hänellä oli hyvää
aikaa vastata siihen. Kirje jatkui:
Kiitoksia kirjeestäsi. Oletko mahtanut toimittaa sen
omakätisesti lentokoneeseen, kun se tuli perille niin lyhyessä ajassa?
Kiitoksia kysymästä, minä olen kuin olenkin
nukkunut hyvin, syönyt terveellistä ruokaa ja opiskellut
opettajianikin tyydyttävällä menestyksellä. Vallitkoon
sielussasi rauha.
Olen toki saanut uusia ystäviä, ja hyviä sellaisia olenkin. Istumme usein iltaa yhdessä ja pohdimme, miten saisimme tätä maailmaa parannetuksi. Eihän sitä tiedä, vaikka jonakin päivänä saisimme aikaan joitakin näkyviä tuloksiakin.
Mikäli olet saanut isän jo hiukan lauhtumaan, voit
ilahduttaa häntä kertomalla, että olen pitänyt tarkoin
lentämistä koskevan lupaukseni ja olen muutenkin
lentänyt lähinnä vain sen verran kuin opintoni vaativat.
Sinua ilahduttanee tietää, että lentotekniikan lisäksi
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olen saanut opetusta ja käytännön harjoitusta myös taiteiden alalla, ja voin kukaties jopa esittää jotakin, kun
seuraavan kerran käyn kotona. Myös historia on
osoittautunut alaksi, jolla olisi meille kaikille paljon
enemmän annettavaa kuin ensi silmäyksellä luulisi.
Jos sinusta vielä vaikuttaa siltä, että Leit haikailee perääni, mene hänen huoneeseensa auringon noustessa ja
kumoa hänen vuoteensa reippaalla nostolla. Se tuo hänen
mieleensä monia rakkaita muistoja ja vaikuttaa kenties
suotuisasti hänen vuorokausirytmiinsäkin.
Kerro terveisiä kaikille, jotka minua muistavat ja anna
terveellinen muistutus olemassaolostani kaikille, jotka
mieluiten minut unohtaisivat. Lukemisiin!
Khad allekirjoitti kirjeen taiteellisin piirroin, taitteli
arkin, sulki sen liimapisaralla ja kirjoitti sen
selkämykseen osoitteen. Seuraavana päivänä Dokhar
veisi sen käyntinsä yhteydessä Lentokaupunkiin, josta se
lähtisi lentokoneen mukana pohjoisemmille seuduille.
Hän ei ollut kirjoittanut kovinkaan runsaasti kirjeitä
elämänsä aikana, mutta nyt, hänen asuessaan etäällä
synnyinseudultaan ja hänen sukulaistensa ja tuttaviensa
tiedustellessa hänen kuulumisiaan hän sai harjoitusta
siinäkin taidossa.
Oveen koputettiin. Khad harppasi parilla askeleella
ovelle ja avasi sen. Ovella oli Melit, mukanaan tyhjä kori.
"Tuletko poimimaan mesikelloja?" hän kysyi.
"Mielihyvin", vastasi Khad ja astui yksin tein ulos
ovesta. "En tiennytkään, että ne ovat jo kypsiä."
"Tämä on varhainen lajike. Kun olemme saaneet ne
poimituksi, leivon niistä piiraita."
He astuivat loppuiltapäivän jo pehmenevään
aurinkoon ja lähtivät kohti hedelmäpuuistutusta. Tilalla
kasvoi neljää eri hedelmälajia, mutta muut niistä
kypsyisivät poimittavaksi vasta myöhemmin. Tultuaan
mesikellopuiden
luokse
he
valitsivat
niistä
runsaskasvuisimman ja kiipesivät ensimmäiseksi sen oksistoon. Melit asetti korin oksanhankaan siten, että he
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molemmat ylettyivät siihen vaivattomasti.
"Kerroit, että tapasit Eothin Lentokaupungissa
käydessämme", sanoi Khad työnsä äärestä.
"Niin tapasin. Me kävimme teellä hänen ystävänsä
luona."
"Tietääkö hän jo, mistä olet tullut?"
"Luulen, että tietää. Me emme puhuneet asiasta suoraan, mutta hänen kasvonsa näyttävät nyt paljon levollisemmilta. Hän sanoi minulle: 'Kaikki sinun ystäväsi ovat
ystäviä minullekin, olkoot keitä tahansa'."
Khad kohotti molemmat kätensä kohti taivasta
voitoneleeseen.
"Onneksi olkoon!" hän sanoi Melitille.
"Hän oli myös varovainen, eikä suin päin kertonut
päätelmästään ystävälleen. Hän ei ilmeisesti ollut vielä
kyllin varma siitä, kuinka tämä ottaisi tiedon vastaan."
"Kohta me voimme saada lisää Eothin kaltaisia ystäviä."
"Minä toivon sitä. Ja mitä nopeammin niin käy, sitä
parempi, sillä Dokhar uskoo, että myös täällä
maankamaralla on liikkeellä ystävien lisäksi myös
vastustajia, joiden kanssa voimme vielä joutua
juoksemaan kilpaa."
Kori alkoi olla täynnä kellomaisen lehtiteriön suojaamia pieniä, kirkkaankeltaisia hedelmiä. He kapusivat alas
puusta ja kävivät tyhjentämässä korin sisällä.
"Mitä mieltä olet isäntäväestämme?" kysyi Khad
edellisen keskustelun jatkoksi heidän palatessaan
poimimaan loppuja hedelmiä puusta. "Oletko saanut
selville, mitä he ajattelevat ilmakansasta?"
"Danth kokeili heitä hiukan", vastasi Melit. "Näyttää
siltä, että heillä ei ole mitään ilmakansaa vastaan niin
kauan kuin he eivät saa erityisiä syitä pelätä sitä. Danth
sanoi myös uskovansa, että jos he saavat tietää meistä, he
osaavat pysyä tarpeen vaatiessa vaiti."
"Erinomaista.
Asiat
sujuvat
juuri
kuten
toivoimmekin."
Isäntäväki oli hyväksynyt heidät empimättä, eikä
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kysellyt heidän taustoistaan enempää, edes Melitiltä,
vaikka muuten puhelikin tämän ja toisten kanssa kaikesta
mahdollisesta maan ja taivaan välillä. Vierailijat
toimittivat talossa sekä isäntäväen että omia askareitaan
ja kävivät kylällä asioilla. Heidän elämänsä talossa oli
yhtä luontevaa kuin jos he olisivat asuneet omien
isovanhempiensa seurassa.
Saatuaan hedelmät poimituksi Khad ja Melit ryhtyivät
säilömään niitä talon keittotiloissa lasitettuihin
savipurnukoihin. Osan hedelmistä he asettivat kuivumaan
ja osan he varasivat erilleen leipomustaan varten.
Suuressa hyllykössä oli nelikulmainen, puinen astia, jossa
oli vaaleanruskehtavaa jauhoa, ilmeisesti sitkas- ja
villivehnästä sekoitettua. Siitä Khad alkoi alustaa taikinaa
samalla, kun Melit leikkasi hedelmiä viipaleiksi ja poisti
niistä siemenet. Khad kuunteli taikinaa alustaessaan,
kuinka Melit hyräili ja lauleli lyhyitä laulunpätkiä
äidinkielellään, jota hänkin janosi taitaa, mutta joka
vaatisi häneltä vielä pitkiä taipaleita opin ja uurastuksen
tiellä.
Kun he olivat saaneet piiraat leivotuiksi, vuoroin
omaansa, vuoroin toistensa tyyliä seuraten, Khad työnsi
ne paistumaan suureen kiviuuniin, jonka emännän äiti oli
aikoinaan rakennuttanut tyytymättömänä talon tarpeita
siihen
asti
palvelleeseen,
tavanomaiseen
polttonesteuuniin. Vaihto oli epäilemättä kannattanut: he
saivat piiraat uunista mehevinä, rapeina ja tasaisesti
paistuneina. Ja silloin saapui paikalle parahiksi myös
Thol.
"Täältä kantautui lupaavaa tuoksua", hän sanoi
toiveikkaasti.
"Rohkeasti vain maistelemaan", kehotti Khad viitaten
kohti pöydällä höyryäviä piiraita. "Vie siitä annos myös
isäntäväelle. Me lähdemme viemään muutamaa näistä
Rheodin talolle."
"Rheodin? Olette tainneet haalia tuttavapiiriinne jo
kaikki kylän ikäihmiset."
"Melit
tutustui
häneen
markkinamatkalla
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naapurikylässä", vastasi Khad pujottaessaan sandaaleja
jalkoihinsa. "Ja mikäpä siinä, vanha väki on mukavaa
seuraa; heillä on paljon aikaa ja näillä seuduilla yllättäen
myös vähiten ennakkoluuloja. Nuorempia ihmisiä
tapaamme taas huomenna, kun lähdemme vierasmajalle."
"Hyvää matkaa", toivotti Thol. "Minä pidän sillä välin
huolen, että leipomuksenne saavat arvonsa mukaisen
kohtelun."
"Älä kuitenkaan halkaise vatsaasi", varoitti Khad ja
lähti Melitin kanssa ulos piirasnyytti mukanaan.
Rheod asui lähempänä kylän keskiosia kuin he. Tuokion kävely illan viimeisissä auringonsäteissä toi heidät
harmaan, mutta ikäänsä nähden vielä hyväkuntoisen
tuvan eteen. Khad kolkutti ovelle.
"No, keitä sieltä tuleekaan!" ilahtui ovea avaamaan
tullut, jo hieman kumaraselkäinen, vanha mies. "Sisään
vain, olkaa hyvät!"
"Tulimme vain kuulumisia kysymään ja tuomaan
nämä", sanoi Khad ja astui Melitin kanssa ajan patinoimaan tupahuoneeseen.
"Että lämpimiä piiraita?" totesi vanhus avattuaan saamansa nyytin pöydän reunalla. "Olettepa te vaivan nähneet!"
"Ne syntyivät samalla kerralla kuin talon muutkin leipomukset", rauhoitteli Melit.
"Minäpä teen meille jyväteetä, niin syömme niitä yhdessä, vai mitä?" Rheod siirtyi tupahuoneen peränurkassa
olevaan keittosoppeen ja ryhtyi kuumentamaan vettä kysellen samalla tuoreimpia kuulumisia vierailtaan. Nämä
istuutuivat jo tutuksi tulleelle paikalleen seinustalle
pöydän ääreen arvaten, etteivät saisi touhukasta vanhusta
enää pysähtymäänkään.
Rheod ehti kertoa heille hyvän tovin elämästään
pohjoisilla rakennustyömailla jo teetä valmistaessaan, ja
tuodessaan sen pöytään kolmessa savesta valmistetussa
juoma-astiassa hän oli jo siirtymässä uuteen aiheeseen
ilmeisen ehtymättömässä tarinavarastossaan. Khad ja
Melit kuuntelivat innokkaina tämän kertomuksia ja
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siemailivat viljan sukuisesta kasvista saatua vaalean
oljenkeltaista juomaa, jonka voimakas, karu maku
muodosti oivan vastakohdan piiraiden pehmeälle
makeudelle.
Omasta suvustaan Rheod sen sijaan oli huomattavasti
harvasanaisempi, ilmeisesti siksi, että monet hänen muistoistaan olivat lajia, joilla hän ei halunnut kuulijoitaan
kuormata. Kyläläiset olivat kuitenkin eri keskustelutuokioiden kuluessa tulleet kertoneeksi Khadille ja Melitille
kylliksi, jotta Rheodin elämäntarinan kätkettykin puoli
alkoi hahmottua heille.
Ainakin puolisonsa suhteen Rheod oli ilmeisesti
elänyt onnellisia vuosia, kunnes kuolema oli tämän
korjannut tämän tuskin vanhuuden kynnykselle
ennätettyä. Valitettavasti heidän onnensa ei jatkunut
myöskään heidän ainoan poikansa elämään, jonka
uhmakas ja jääräpäinen luonne ei hevin löytänyt myönteistä vastakaikua hänen lähimmäistensä piirissä. Jos
mahdollista, vielä huonommin se sopi yhteen hänen
lopulta löytämänsä elämänkumppanin kipinöivän
kiivauden kanssa. He saivat pojan, ainoaksi jääneen
lapsensa, joka varttui Rheodin talossa kuunnellen
vanhempiensa riitoja niinä yhä harvempina kertoina,
joina nämä suostuivat saman katon alla aikaansa viettämään. Lopulta nämä muuttivat toisaalle ja hän, Rheodin
pojanpoika, jäi omasta tahdostaan asumaan isoisänsä
luokse.
Khad ja Melit olivat nähneet pojanpojan ainoastaan
kerran, kun tämä kävi noutamassa kotoaan saappaitaan
lähteäkseen ystäviensä kanssa ulos lähitienoille.
Pojanpoika oli jämäkkä ja harteikas, voimakkaaksi
syntynyt, ja parhaillaan tulossa miehen ikään. Luonteensa
hän oli luultavasti perinyt enimmäkseen isältään;
isoisällen Rheodille hän oli mitä täydellisin vastakohta.
Hän oli harvasanainen ja tallusti raskain askelin, ja niin
näyttivät tekevän myös ajatukset hänen päässään,
vaivalloisina lähtemään liikkeelle, mutta sen onnistuttua
sitäkin vastahakoisempina pysähtymään. Pojanpoika,
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nimeltään Bant, oli astahtanut heidän eteensä ja kysyä
töksäyttänyt: "Mitäs väkeä te sitten olette?". Khadin
kerrottua heidän muutostaan Lentokaupungista tämä oli
ennen keskeytyneen matkansa jatkamista päästänyt
vastaukseksi jonkinlaisen puoliksi ynähdystä ja puoliksi
tuhahdusta muistuttavan äänen, joka tuntui kertovan
lähinnä sen, että tulokkaat Lentokaupungista eivät
kuuluneet hänen maailmansa kiinnostavimpiin asioihin.
Paitsi sukuaan, Rheod ei myöskään tuonut perin näkyvästi esiin omia tarpeitaan. Melit oli kuitenkin saanut selville niistä muutamia, joihin ei ollut ainakaan pahitteeksi
tarjota apua. Yksi niistä oli Rheodin kivulloinen selkä,
jota hän sinäkin iltana lääkitsi omatekoisella voiteellaan.
Voiteen ainekset hän oli eräänä päivänä käynyt
noutamassa Khadin lentokoneella jostakin varsin
kaukaisesta paikasta -- Khad oli saanut kuulla, että
ilmakansalla oli asumattomilla seuduilla salaisia
puutarhoja, jotka käytön päättyessä, esimerkiksi
siirtolaisten levittäytyessä liian lähelle, naamioitiin
viljelemättömäksi metsäksi. Tietävä etsijä saattoi
kuitenkin vielä löytää hävitetystäkin puutarhasta viljelyksen jäänteitä villikasvien joukosta ja valmistaa löytämästään esimerkiksi lääkkeitä.
Melitin lääkkeidentuntemus juontui hänen lapsuudestaan asti: hän oli seurannut silloin tällöin toisia alas
lääkeviljelyksille ja oppinut matkoillaan paljon uutta.
Alati tietämystä ilmakansasta vaaliva Dokhar oli saanut
kohtikäyvällä, lähes röyhkeällä utelulla selville sen
tärkeänä pitämänsä tiedon, että juuri lääkeviljelyksillä
Melit oli myöskin aikoinaan menettänyt isänsä.
Siirtolaiskansa oli aloittanut uuden, pitkän yhdystien
rakentamisen, ja kun ilmakansalle kävi ilmi, että tie piteni
pikavauhtia
suoraan
kohti
heidän
tärkeimpiä
lääkeviljelyksiään, alkoi viljelysten kiivas hätätyhjennys.
Osa kasveista pelastettiin ilmaan, osa vietiin kaukaiselle,
tyhjänä pysyneelle seudulle. Tyhjänä seudun olisi ollut
paras pysyäkin, sillä kävi ilmi, että sillä asusti
hengenvaarallisia nivelkuorisia, joista yksi sitten pudot-
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tautui puusta Melitin isän päälle ja surmasi tämän
puremallaan lyhyessä tuokiossa hätääntyneen Melitin
turhaan etsiessä vastamyrkkyä, jota tuskin saattoi olla
teoriassakaan olemassa. Siitä alkaen Melit ei ollut
milloinkaan kyennyt unohtamaan viljelyksiä; olihan
niistä maksettu korkein hinta, joka ihmisen oli mahdollista maksaa.
Khadin ja Melitin aikomuksena oli ollut vain pistäytyä
Rheodin luona, mutta kuten usein kävi, vierailu venyi silläkin kerralla iltayöhön asti. Lopulta he kuitenkin
hyvästelivät hyväntuulisen vanhuksen ja lähtivät
paluumatkalle yön pimeyteen. Khad sai tältä vielä
mukaansa soihdun, hitaasti palavaa nestettä imeneen
huokoisen puupatukan, joka valaisi heidän kulkureittiään
muutaman askeleen päähän. Suunnan heille osoitti heidän
erillään sijaitsevan asuinpaikkansa ikkunoista pilkottava
valo heidän kulkiessaan takaisinpäin pitkin kylätietä,
maaseudun yön syvässä, avarassa hiljaisuudessa,
lukemattomien tähtien loisteessa.
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17
"Te olette järjiltänne!" puuskahti Rhavalt ja laski työn
alla olleen putkenpätkän käsistään työstöpenkille.
"Pähkähulluja kaikki tyynni! Odottaisitte edes, että
jotakin tapahtuu, ennen kuin alatte poukkoilla paikasta
toiseen kauhun vallassa!"
"Tämä ei kuulu niihin asioihin, joista voi neuvotella
tai
jotka
voi
siirtää
tuonnemmaksi",
totesi
rakennustyönohjaaja Saramand kuivasti. "Työt alkavat, ja
sinun osuuttasi niihin odotetaan, piditpä niitä järkevinä
tai et. Pinagatilla tarvitaan koneenrakentajia, ja tiedän,
että olet hyvä siinä työssä."
"Yksi ainoa läiskä valtameressä, ja te alatte jo perääntyä hätäpuolustukseen!"
"Yksi ainoa räjähdys, joka olisi vienyt mennessään tuhansia maanmiehiämme, jos he olisivat olleet sen kohteena", oikaisi Saramand. "Meidän kansastamme ei riitä kovin monta kertaa sellaista määrää itsepäisyydelle uhrattavaksi."
"Hyvä on, ei tarvitse mässäillä tuhonäyillä. Minä
tulen, sillä mitä muutakaan minä sitten voisin."
"Sinulle päivittäinen matka ei edes tule yhtä pitkäksi
kuin monille muille. Assar ja Pinagat viettävät hyvän
tovin miltei vierekkäin."
Rhavalt aikoi jo lähteä marssimaan ripein, kiukkuisin
askelin kannelle päin, mutta hiljensi saman tien vauhtinsa
maltilliseksi kävelyksi: Assar leijui nyt niin korkealla
kuin sen yhä täydellä teholla puhisevat kaasunkehittimet
sen ikinä kykenivät punnertamaan, ja hengitysilma riitti
kevyihinkin askareisiin vain täpärästi. Astuessaan ulos
pajan oviaukosta Rhavalt sieppasi mukaansa myös
lämpimän kerrostevaipan, johon hän tapasi kääriytyä nyt,
kun ulkoilman raikas viileys oli vaihtunut purevaan
pakkaseen. Saramand seurasi hänen kannoillaan, ke-
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vyemmin pukeutuneena, koska ei aikonut oleskella
ulkosalla kuin matkan vaatimat lyhyet viivähdykset.
Heidän lentokoneensa lentorata notkahti syvälle
Assarin alapuolelle koneen pudottautuessa siivilleen kannen reunan yli; Rhavalt arvasi, että sen pysäyttäminen
Assarin kannelle palattaessa vaatisi sillä korkeudella
tavallista enemmän huolellisuutta. Saramand kuitenkin
lensi konetta ilmeisesti jo hyvin tottuneena matkaamaan
kaikissa hengityskelpoisissa korkeuksissa ja kaiketi ajoin
niiden yläpuolellakin. Heidän matkansa jo lähietäisyydelle saapuneelle Pinagatille oli vain lyhyt
pyrähdys, ja ainakin Pinagatin puolella laskeutuminen oli
hyvin helppoa, sillä siellä suurin osa huonetiloista oli
kannen alapuolella ja kansi itse lähes tyhjä. Kannen kova,
kiiltävä ja tummanpuhuva pinta kertoi heidän saapuneen
teollisuuskeskukseen; täällä, kuten monissa muissakin
teollisuuskeskuksissa
koko
kansipinta
toimi
valmistustyön
voimantarpeita
tyydyttävänä
aurinkoenergian kerääjänä.
He astuivat sisään kannen keskellä olevan
yksikerroksisen rakennuksen ovesta ja lähtivät
laskeutumaan sen takaa alkavaa, loivasti oikealle
kaartuvaa luiskaa. He saapuivat kuormausaulaan, jossa
lastattiin, ellei suorastaan kuumeisesti, niin ainakin varsin
toimeliaasti erilaisia laitteita työntökärryihin muualle
toimitettaviksi. Laitteet oli valmistettu suoraan pyöreään
keskusaulaan avautuvissa työsaleissa.
"Kaasunerottimia,
pumppuja,
lämmönjohtimia",
luetteli Rhavalt kärryissä odottavia laitteita. "Mitä
ihmettä täällä rakennetaan?"
"Tarkoituksena on saada avaruusaluksemme jälleen
käyttökuntoon, muun muassa."
"Saapumisaluksemmeko? Sehän on purettu melkein
luurangoksi! Eikä siellä ole edes käyty miesmuistiin.
Millä ihmeen keinolla kukaan luulee saavansa sen
käyttökuntoon näin lyhyessä ajassa? Ja keiden sillä olisi
sitten tarkoitus lähteä? Kuka valitsee ne muutamat harvat
meistä, jotka sinne mahtuvat? Vaikka pakkautuisimme
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sinne yhdeksi horroksessa uinuvaksi lihakeoksi, emme
kuitenkaan saisi kaikkia mukaan kyytiin."
"Hyviä kysymyksiä", murahti Saramand itsekseen hymähtäen.
"Ehkä
me
pystymme
yllättäviinkin
saavutuksiin, kun joudumme riittävän ahtaalle.
Avaruusalus ei ole kuitenkaan mikään päätavoite, vaan
yksi varokeinoista, jota voidaan käyttää, jos kaikki muu
epäonnistuu. Ensisijaisena tavoitteena on saada tilanne
maankamaralla rauhoittumaan ja pysyä hengissä."
"Millä alusta voidaan ylipäänsä huoltaa? Eihän meillä
ole edes kulkuneuvoa, jolla pääsisimme sen luokse!"
"Siinä erehdyt. Meillä on ollut sellaisia kulkuneuvoja
ja tuota pikaa meillä on sellaisia uudelleenkin. Ja siinä on
yksi niistä työtehtävistä, joihin sinua ensimmäiseksi
tarvitaan: rakentamaan kentänheitin, joka toimii
ilmakehän yläosissa ja kykenee tuottamaan huippunopeaa
ilmavirtaa poroksi palamatta."
"Ei onnistu."
"Ei sinun tarvitse tyhjästä aloittaa. Sellaisia on ollut jo
aiemmin
olemassa.
Noudatat
vain
arkistoista
löytämiämme ohjeita. Ne on jo käyty läpi ja sinulla
tiedetään olevan tehtävään riittävä pätevyys. Työvälineet
löytyvät tuolta edessämme olevasta salista, ja jos jotakin
puuttuu, se järjestetään tuota pikaa paikalle."
Rhavalt katseli ympärillään herkeämättä ahertavia ihmisiä. Oli ilmeistä, että sillä, mitä hän sanoisi, ei olisi
enää merkitystä. Kansa oli valinnut tiensä, ja hän saattoi
enää vain joko erottautua heistä tai liittyä heihin.
Huokaisten hän lähti Saramandin osoittamaan työsaliin.
"Työn kuvaus on jätetty kerrostuskoneen päälle",
evästi perässä seurannut Saramand häntä. "Armandim en
Keminot tulee myöhemmin osaksi aikaa työtoveriksesi.
Ja jos sinulla on kysyttävää, minä olen iltaan asti kerrosta
alempana ja lähden sitten Medilonille."
"Kyllä minä selviän", vastasi Rhavalt vaisusti ja antoi
katseensa kiertää laitteiden, laatikoiden ja säiliöiden
täyttämää salia, jossa kolme muuta miestä hääri omien
tehtäviensä parissa. Saramand lähti.

251

Rhavalt
istui
huoahtaen
lukemaan,
mitä
avaruuskelpoisista ajolaitteista oli hänelle jätettyyn
kansioon kirjoitettu. Kuvaus oli tallennettu pysyvään
muotoon, ohuille, valkoisille kalvoille päinvastoin kuin
tilapäisemmät ohjeet, jotka toimitettiin useimmiten
uudelleenkäytettäville tauluille kirjoitettuina. Teksti oli
varsin vanhaa, mutta aihepiirin tuttuuden vuoksi hän
kykeni lukemaan sitä vaivattomasti. Paljon vaikeampaa
kuin perehtyä työhön oli löytää siihen sisäinen yllyke,
ryhtyä siihen käsien lisäksi myös sydämen voimin. Ei
turvallisuuden tärkeyttä tietenkään kieltää voinut, mutta
oli perin vastenmielistä nähdä ja vielä itse myötävaikuttaa siihen, että asioista päättävät historiallisen
murroksen alkaessa syöksivät koko kansaa yhä
syvemmälle ahdistuksen myrskyyn sen sijaan, että
olisivat vaivautuneet edes koettamaan, voisiko kamarallaasujien kanssa vihdoinkin solmia rauhan. Hän olisi
tarvittaessa vaikka koettanut astua itse ensimmäisenä
vastapuolen eteen, jos se vain olisi hänelle sallittu.
Salaakaan hän tuskin voisi alas yrittää, varsinkaan nyt,
kun Melitin pako oli valpastuttanut kaikki kansaa
kaitsevat silmäparit.
Hän oli vasta kansion puolessa välissä, kun hän
havahtui siihen, että saliin astui tuttu henkilö. Tiamen,
Melitin äiti pysähtyi hänen eteensä ja katsoi häntä
silmissään häivähdys hienotunteisuuden hillitsemää
uteliaisuutta. Tämä oli tulossa keski-ikään, mutta jollakin
oudolla tavalla tämä antoi samalla vaikutelman myös
ikäistään sekä huomattavasti nuoremmasta että
vanhemmasta henkilöstä.
"Pitkästä aikaa", sanoi Rhavalt tervehdykseksi.
"Hakeuduin tänne töihin, kun hätäkutsunnat alkoivat",
vastasi Tiamen. "Kun kuulin, että Pinagat siirtyy Assarin
luokse, arvasin, että löytäisin sinut täältä."
"Täältäpä hyvinkin." Rhavalt laski kansion käsistään
työkoneen päälle. "Toivoin, että olisin voinut kertoa
sinulle uutisia, mutta Melit on edelleen tietymättömissä.
Etsinnätkin on kaiketi jo lopetettu; ainakaan kukaan ei
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mainitse niistä enää mitään."
Tiamen oli suruissaan Melitin puolesta, ei kuitenkaan
siten kuin kadonnutta tai kuollutta surraan. Paremminkin
kysymys oli myötätunnosta: hän olisi suonut tyttärelleen
paremman osan, mutta ei kuitenkaan katunut sitä, että
tämä oli lähtenyt hänen ja Rhavaltin käsistä
maankamaralle. Sekä hän että Rhavalt tiesivät, että Melit
oli tehnyt päätöksensä vakaasta harkinnasta, ja siksi se
herätti heissä kaiken surun keskellä myös ylpeyttä
hänestä.
"Kamaralla-asujien iskut viipyvät", pohti Tiamen ääneen.
"Niin viipyvät", lausahti Rhavalt verkkaisesti. "Ja
tulevat vielä viipymäänkin, ellemme itse niitä
tyhmyyttämme jouduta."
Rhavalt naurahti ajatuksilleen.
"Me olemme outo kansa", hän jatkoi. "Meistä ei näytä
olevan lainkaan pelottavaa passittaa koko kansakuntaa
avaruusmatkalle, jonka määränpäästä ei ole mitään
varmuutta, ja jota lähtevä sukupolvi ei välttämättä ehdi
edes elävänä loppuun taittaa. Mutta kun vastassa on
ihmisiä, toinen kansa, joudumme suunniltamme.
Haluaisin ravistaa koko kansamme hereille tajuamaan,
että pakoilun aika ja tarve on ohi. Maankamaralla ollaan
nykyiseen asiaintilaan varmasti aivan yhtä kyllästyneitä
kuin täällä ylhäälläkin."
"Emme me ole yksin", sanoi Tiamen. "Kuulemistani
puheista päätellen minusta vaikuttaa aivan siltä, ettei
moni muukaan ole kovin innokas osallistumaan tähän
ryntäykseen."
"Nuo muut täällä ainakin paiskivat töitä
hartiavoimin."
"Miksi sinä itse olet täällä? Olisit varmastikin voinut
kieltäytyä, eikä kukaan olisi hakenut sinua tänne väkivalloin."
"En tiedä. Liiallista sovinnaisuuttani? Iän mukanaan
tuomasta saamattomuudesta? Lähtisin mielelläni takaisin
Assarille vaikka heti, jollei täällä oloni olisi välttämätöntä
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muille."
"Voin vakuuttaa, ettet ole koskaan ollut sen paremmin
sovinnainen kuin saamatonkaan", sanoi Tiamen miltei
nauraen. "Minäpä luulen, että olet täällä samasta syystä
kuin muutkin: vaikka et itse uskoisikaan hätämme aitouteen, et silti halua jättää toisia selviytymään omin neuvoin."
"Kauhistuksen huippu!" huudahti Rhavalt Tiamenin
hilpeyden tarttuessa häneenkin. "Olen itsekin hullu hullujen parissa!"
"Olemassaoloasi varjeleva ilmakansalainen maan ja
taivaan välillä, sitä sinä olet. Mitäpä me muutakaan kuin
teemme nyt kaikessa rauhassa näitä älyttömiä
työtehtäviä, ja odotamme, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Eihän sitä tiedä, vaikka vielä tulisi hetki, jolloin sinäkin
kirjoitat sanasi historian tauluun."
"Muista hulluista juohtuikin mieleeni: oletko saanut
elää rauhassa?"
"Muutama arvovaltaisen näköinen ihminen kävi aikoinaan kyselemässä minulta Melitistä, mutta sen jälkeen en
ole saanut kuulla asiasta mitään, ainakaan omin korvin.
Ystäväni ovat tosin kertoneet, että sen paremmin Melitiä
itseään kuin minua, hänen kasvattajaansa, ei kansan
parissa mainita yksinomaan hyvällä."
"Löylytettävien lista kasvaa jälleen", murahti Rhavalt.
"Ei syytä huoleen, ei puhumisista haittaa ole, varsinkaan nyt, kun niiden pääkohdekaan ei enää ole niitä
kuulemassa. Ja vielä häntä kiitetäänkin, kunhan
pääsemme läpi tästä sekaannuksesta."
"Tuo 'kunhan' on sana, josta sanomanasi erityisesti pidän."
"Miksi emme uskoisi tulevaisuuteen, joka pursuaa
esiin jokaisesta myöten antavasta saumasta?" tuumaili
Tiamen. Hänen katseensa osui työkoneen päällä olevaan
kansioon. "No, minä päästän sinut jatkamaan töitäsi", hän
päätti. "Söisimmekö huomenna vaikka päiväaterian
yhdessä, jos sinulla ei ole liian kiire?"
"Mielihyvin", vastasi myhäilevä Rhavalt jo lähdössä
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olevalle Tiamenille. "Ja kiitoksia rohkaisusta, jälleen kerran."
***
Khad ja Dokhar kohottivat tuoppejaan yhteisen
menestyksensä kunniaksi, kuten ihmiset olivat tehneet
muinaisista ajoista asti. Heidän ei tarvinnut sanoa mitään,
sillä puheet oli jo puhuttu ennen vierasmajalle tuloa,
matkalla
naapurikylään,
näennäisesti
ostamaan
rakennustarpeita, mutta tosiasiassa käyden salaista
keskustelua Dokharin ohjaaman seitsemikön istuimilla.
Neljä heistä oli tullut vierasmajalle loppuiltapäivää
viettämään ja juhlimaan vaivihkaa sitä, että heidän
esiintymiskiertueidensa yleisö oli aivan selvästi
ottamassa vastaan niiden syvempää sanomaa. Arghe oli
osunut sopivasti paikalle nähdäkseen erään nuorukaisen
katsahtavan taivaalle ja kuullakseen tämän lausahtavan
ystävälleen historiallisen lauseen: "Kunpa nuokin tuolla
voisivat olla ystäviämme". Hän oli nähnyt heidän
ympärillään pari huvittuneen yllättynyttä ilmettä, mutta
kukaan muista kuulijoista ei näyttänyt panevan kannanottoa millään tavoin pahakseen.
He olivat saaneet kuulla myös hyvin levottomuutta
herättävän uutisen kaukana eteläisellä merellä
tapahtuneesta suuresta räjähdyksestä. Kukaan ei
ilmeisestikään ollut ollut paikalla räjähdyksen sattuessa,
mutta eräs salaseuralaisten tuttava oli lentänyt merialueen
yli ja erottanut polarisoivan silmäsuojuksensa läpi
henkäyksenohuen mutta laajan palamistuotteiden laskeuman meren pinnalla. Hän oli kysellyt asiasta
luonnontutkijoilta ja saanut lopulta selityksen kahdelta
sääasemalta, jotka olivat rekisteröineet ohi pyyhkäisseen,
huomaamattoman paineaallon. Aluetta oli käyty tutkimassa, ja vaikka täyttä varmuutta tapahtumista ei saatu,
näytti ilmeiseltä, että läiskä ei ollut luonnonilmiön aiheuttama. Jos alueella oli räjäytetty, niin miksi? Yhdelläkään
tunnetuista tutkimuslaitoksista ei ollut meneillään räjäy-
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tyksiä vaativia kokeita, ja jos olisi ollut, ne olisi tehty
mantereella. Merellä tapahtunut räjähdys ei ollut
ainoastaan huomaamaton, vaan mitä ilmeisimmin
tietoisesti salattu.
Kuten Dokhar oli sanonut, ainoa, mitä he saattoivat
tehdä, oli jatkaa täyttä vauhtia eteenpäin, olipa
räjähdyksen aihe ja aiheuttaja mikä tai kuka tahansa.
Ensimmäistä kertaa siirtokunnan historiassa heidän
määränpäänsä häämötti jo edessäpäin, eikä aikailuun
ollut enää varaa. Pian ystävyyden ja hyväksymyksen
aate, jota he olivat houkutelleet esiin kuulijoidensa alitajunnasta tulisi päivänvaloon, ja silloin asiat alkaisivat
edetä omalla tarmollaan, tehden heistä eräitä historian
kiitetyimmistä tai kirotuimmista henkilöistä.
Pitkähkössä pöydässä väki vaihtui verkkaiseen tahtiinsa, istuja kerrallaan. Uudet tulijat pääsivät kuitenkin
saman tien mukaan keskusteluun, sillä aiheet olivat heille
vanhoja tuttuja: kylien välisiä pallo-otteluita, tilanpitoa,
liiketoimia. Aina välillä keskustelu kaarsi myös koko
yhteiskunnan tai jopa ihmiskunnan laajuisiin asioihin,
mitä vastaan salaseuralaisilla ei tietenkään ollut mitään.
Maailmanparantaminen oli aina ollut suosittu harrastus
ihmiskunnan illanistujaisissa, ja oli sitä edelleenkin.
"Sopiiko, että tulemme tähän?" kuului kysymys
Khadin ja Dokharin viereltä.
"Tulkaa vain", vastasi Dokhar. Kaksi nuorta miestä istuutuivat, yksi kummankin viereen ilmaantuneelle
tyhjälle paikalle.
"Minun nimeni on Therd", esittäytyi Dokharin viereen
istuutunut. "Olen täkäläisiä, mutta Pheint on
Lentokaupungista."
Khad ja Dokhar esittelivät itsensä. Khadin vieressä istuva Pheint ei kuitenkaan saanut sanaa suustaan, sillä hän
oli jäänyt katsoa tapittamaan Khadia.
"Minä olen tainnut nähdä sinut Järvienmaalla", Pheint
sanoi lopulta. "Siellä musiikkisalilla."
"Olitko sinäkin seuraamassa sitä upeaa esitystä?"
kysyi Therd innostuneesti Khadilta.
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"Ei, vaan hän oli lavalla!" oikaisi Pheint toveriaan töytäisten tätä olkapäähän. "Esiintyjien puolella. Etkö sinä
muista häntä?"
"Tämäpä sattui!" sanoi Therd entistäkin ilahtuneemmin. "Kun oikein muistelen, taisinkin nähdä sinut. Ja
hänet myös."
Therd viittasi kohti Khadin toisella puolella istuvaa
Giondia, joka oli ottanut tehtäväkseen soittaa kiertueella
muinaisia puhallinsoittimia.
"Kiitoksia ainutlaatuisista esiintymisistänne", sanoi
Pheint. "Sellaisia on täällä päin nähty aivan liian
harvoin."
"Hauska kuulla, että piditte niistä", vastasi Khad.
"Mikä niissä viehätti teitä?" kysyi yhä tunnistamattomuuden suojaan jäänyt Dokhar.
"Niissä oli jotakin, tuota noin, avaraa. Jotakin, joka
muistutti meitä siitä, että maailmallamme on myös ulkopuoli."
"Ulkopuoli, josta olemme itse tulleet, ja joka on yhä
suhteessa meihin, vaikka emme sitä täällä juuri ajattelekaan", täydensi Therd. "Se sukellus menneisyyteen, tai
siihen ulkopuoleen, jonka me heidän esityksessään
teimme, sai minut ajattelemaan, että ihmiskunta pitäisi
nyt nähdä avaruuteen levittäytyneenä kokonaisuutena."
"Kannatan ajatusta sydämestäni", vastasi Dokhar viattomin ilmein.
"Ovatko ne muinaisrunojen esittäjät siellä?" havahtui
muuan naapuripöydässä istunut kysymään heiltä.
"Ovatpa hyvinkin", vastasi Therd. "Kuka vielä väittää,
että kylämme on syrjäinen ja hiljainen paikka, jossa ei
käy ketään?"
Päitä
kääntyi
heidän
suuntaansa.
Kolme
naapuripöydissä istunutta nousi ylös ja siirtyi
seisoksimaan salaseuralaisten selkien taakse nähdäkseen
kohutut esiintyjät lähempää. Dokhar oli hyvillään heidän
asiansa saamasta julkisuudesta, mutta samalla varuillaan,
koska aavisti, että ennen pitkää julkisuus tavoittaisi
väistämättä myös ne, jotka eivät pitäisi esityksen
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nostattamasta rauhattomuudesta.
Dokharin aavistukset toteutuivat nopeammin kuin hän
aavistikaan. Kahden muun pöydän äärelle tulleen
yhtyessä kiittelijöiden kuoroon kolmas antoi katseensa
kiertää pöydässä istujien riviä, sanaakaan sanomatta.
Sitten hänen havaitsi istujien joukossa Khadin.
"Minä tunnen sinut", hän lausahti. Hänen katseensa
putosi seurueen keskelle kuin raudanluja sulkupuomi,
joka pysäytti hetkeksi kaiken muun toiminnan.
"Nyt minäkin pääsen tutustumaan sinuun", vastasi
Khad hiukan epäröiden puhekumppaninsa tuijotuksen
seivästämänä.
"Minä en ole nähnyt sinua ainoastaan lavalla", jatkoi
tuijottaja. "Olen nähnyt sinut myös kaukana pohjoisessa.
Serkkuni näki sinut, ja varsinkin kuuli, mitä puhuit Kumpumaalla.
Sitten
sinä
tulit
vehkeilemään
Lentokaupunkiin, ja nyt olet lähtenyt kiertämään koko
seutua."
"Onko sinulla jotakin sitä vastaan?" kysyi Khad lauhkeasti.
"Tällä kansalla on jotakin sitä vastaan", oikaisi
tuijottaja.
Dokhar seurasi huomaamattomasti mutta valppaasti
kumpaakin heistä. Khadin puhekumppani oli piirteiltään
paikalliselta vaikuttava nuori mies, ehkä Khadin ikäinen.
Ulkoasultaan hän ei erottunut muista; vasta, kun hän
alkoi puhua, kuulijat saattoivat aistia hänen ehdottoman
päättäväisyytensä.
"Jos olet tänään synkällä mielellä, niin ole hyvä äläkä
pura sitä häneen", pyysi toinen pöydän vierellä seisojista.
"Meillä on harvoin näin kuuluisia vieraita."
"Kuuluisia, valitettavasti." Tuijottaja korotti hiukan
ääntään ikään kuin siirtyen puhumaan koko
pöytäkunnalle. "Mahtaako teillä olla aavistustakaan siitä,
mihin nämä teidän kuuluisuutenne, varsinkin tämä yksi,
oikeastaan pyrkivät?"
Khad oli helpottunut siitä, että Melit ei ollut sillä kerralla heidän mukanaan, sillä siinä vaiheessa hänet olisi
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salaseuran käytännön mukaan jo pitänyt järjestää turvaan
uhan ulottuvilta.
"Me pyrimme kuvaamaan historiallista taustaamme",
vastasi Khad.
"Näin he tahtovat meille kertoa", julisti tuijottaja.
"Mutta mitä tällä sankarillamme oli mielessään silloin,
kun hän pyöri lentokoneineen aivan ilmayhdyskuntien
vierellä? Mitä hänellä on mielessään nyt, kun hän tonkii
historian jäteastioita yllyttääkseen teitä harkitsemattomiin
typeryyksiin? Mitä hänellä oli mielessään silloin, kun hän
Lentokaupungissa asuessaan värväsi nuoren, pahaa-aavistamattoman naisen kaukaisilta seuduilta esityksiään
elävöittämään? Ehkä hän itserakkaudessaan uskoo, että
tulevaisuus alistuu hänen leikkikalukseen, mutta niin ei
tapahdu! Hänen harhojensa hinnan maksamme me!"
Tuijottajan katse terävöityi entisestään, ja hänen
julistava äänensä aleni uhkaavan matalaksi, kun hän
jatkoi: "Jonakin päivänä hän tuolla ylhäällä telmiessään
saa taivaan sortumaan päällemme, ja kun loppu tulee,
tiedätte, ketä silloin kiittää."
"Lakkaa nyt jo pieksämästä suutasi!" kivahti toinen
seisojista, ei aivan niin varmalla äänellä kuin olisi itse
halunnut, mutta yhtä kaikki päättäneenä asettua
puolustamaan Khadia. "Me olemme itse nähneet ne
esitykset, ja tiedämme kyllä, mistä niissä kerrotaan."
"Esitykset ehkä näitte, mutta ette niiden taustoja. Halusin vain hiukan itsekin avata teidän silmiänne, jotta ette
nielisi sellaisenaan kaikkea, mitä teille avarakatseisuuden
nimissä syötetään. Hyvää illanjatkoa vain! Nyt teitä on
ainakin varoitettu." Tuijottaja kääntyi kohti uloskäyntiä ja
sanoi vielä lähtiessään Khadille tätä sormellaan osoittaen:
"Muista, että sinua pidetään silmällä."
"Kaikkea sitä kuulee!" naurahti Pheint hänen
poistuttuaan.
"Meidän ei tarvitse välittää hänestä", sanoi Therd.
"Olkoon kullakin oma mielipiteensä. Meidän muiden
mielipide on, että teidän esityksenne ovat erinomaisia ja
tulevat meille tarpeeseen."
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"Ei hätää, esiintyjien on pystyttävä kuuntelemaan kielteistäkin arvostelua", rauhoitteli Giond. "Se on osa
työtämme."
Dokhar huomasi, että nurkkauksesta nousi jaloilleen
neljä miestä. Hän antoi silmillään huomaamattoman merkin Khadille, joka vilkaisi Dokharin ilmaisemaan suuntaan. Miehet eivät tulleet heidän luokseen, vaan kävelivät
suoraan kohti uloskäyntiä. Joukon viimeisenä käveli kuitenkin Bant, vanhan Rheodin ynseä pojanpoika. Tämä
katsoi Khadia pitkään ja arvioivasti. Khadista vaikutti,
että miehet eivät poistuneet samaan aikaan suinkaan
sattuman johdosta, vaan nimenomaan yhtenä ryhmänä.
Miehet olivat epäilemättä kuulleet Khadia vastaan
suunnatun puheen sanasta sanaan, ja jos he olivat Bantin
hengenheimolaisia, puhe tuskin ainakaan kohentaisi
heidän mielikuvaansa Khadista.
"Hän väitti sinun lentävän ilmayhdyskuntien läheisyydessä", ihmetteli toinen pöydän viereen seisomaan
jääneistä. Hänen lauseensa oli tuohtumuksen ryydittämä
toteamus, mutta Khad aisti siinä myös kysymyksen.
Khad vilkaisi Dokharia, joka ilmaisi hänelle
myöntymyksensä silmäkulmallaan, arvoituksellisesti
itsekseen hymyillen.
"Minä jouduin lento-onnettomuuteen, jossa putosin ilmayhdyskunnan kannelle", selitti Khad asian, joka olisi
ennen pitkää saapunut huhuna kylään joka tapauksessa,
ellei ollut siellä jo.
"Niinkö?" kuului useammasta suusta yhtaikaa. Silmäparit pyöristyivät hämmästyksestä. "Eivätkä he tehneet
sinulle mitään?"
"Tekivät toki. He hoitivat minua ja toivat minut
takaisin maanpinnalle."
***
"Sinulla on varmaankin ikävä omiasi", sanoi Buent pihamaan aamuauringossa seisovalle Melitille. Tämä käännähti katsomaan taakseen äänen yllättämänä.
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"Ei hätää", Melit sanoi kaikin puolin iloiseen sävyyn.
"Katselin vain, minkälaista säätä on tulossa."
Sillä kerralla Melit ehkä olikin vain katselemassa
säätä, mutta Dokhar oli pannut merkille ne monet muut
kerrat, joina tämä oli seurannut ilmayhdyskuntien
lipumista taivaalla mitä ilmeisimmin polttavan ikävän
vallassa. Dokhar oli kertonut havainnostaan myös
Buentille, sillä hän oli saanut ajatuksen, jota hän oli sitten
ryhtynyt kehittämään Buentin kanssa. Ja nyt oli tullut
aika siirtyä tuumasta toimeen.
"Minulla ainakin olisi herkeämätön ikävä, jos
joutuisin elämään maanpaossa, kuten sinä."
"Olisihan minusta tietenkin mukavaa, jos voisin vielä
päästä tapaamaan ystäviäni", myönsi Melit. "Varsinkin
Rhavaltia."
"Kerroit meille aikoinasi tavasta, joilla te pidätte yhteyttä yhdyskuntien välillä", alkoi Buent uudelleen lähestyä asiaansa, tällä kerralla toiselta suunnalta. "Siitä,
kuinka te käytätte radioyhteyden sijasta valonsäteitä."
"Aivan niin." Melit odotti kärsivällisesti, että Buent
pääsisi asiansa ytimeen.
"Kun sinä aikoinasi otit sieltä ylhäältä radioyhteyden
alas, ajattelin, että me voisimme tehdä samoin ja lähettää
valonsäteen täältä sinne ylös. Kävin läpi kaiken sen, mitä
kerroit säteistä, ja luulen, että me saattaisimme onnistua
lähettämään sellaisen säteen täältä maankamaralta."
"Onko teillä lähetin?" kysyi Melit ällistyneenä.
"Ei varsinaisesti. Mutta meillä on koneita, joilla voimme ehkä jäljitellä lähetintä. Ajattelin ehdottaa, että
osallistuisit kokeeseen, ja puhuisit heille, jos saamme
yhteyden aikaiseksi."
Melitin innostus leimahti heti täyteen liekkiin.
"Ilman muuta!" hän sanoi. "Koska voimme aloittaa?"
"Minulla on tuolla loitompana niityllä kolmiteli, jonka
kyydissä on Lentokaupungista enoni avulla lainattu lasertyöstin. Jos pidät onnistumistamme mahdollisena ja
siihen liittyviä riskejä järkevinä ottaa, voisimme viedä
sen jollekin vuorelle ja lähettää sieltä säteen johonkin
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yhdyskuntaan, niin siellä ei ehkä aivan heti huomata, että
säde on peräisin maankamaralta."
"Kokeillaan sitä. Olen valmis lähtemään vaikka heti!"
"Jos otamme Khadin ja Danthin mukaan, voimme samalla ohjata vastaanotinta, ja lisäksi he osaavat
epäilemättä ajaa kolmiteliä etevämmin kuin minä."
Melit kävi sisällä ilmoittamassa poissaolostaan ja lähti
sitten Buentin kanssa kohti Myötäisen keskustaa, jossa
Khad ja Danth olivat parhaillaan pistäytymässä. Thol,
joka oli tullut aluksi asumaan Myötäiseen, oli siirtynyt
takaisin Lentokaupungin alueelle, ja Buent oli tullut
hänen tilalleen. Talon isäntäväki kaiketi otti
ystävyydenosoituksena vastaan sen, että lähtevä vieras toi
aina mukanaan sijalleen uuden; ainakaan he eivät olleet
kyselleet asiasta mitään.
He eivät olleet vielä ehtineet kylän keskustaan asti,
kun Khad ja Danth jo tulivat heitä vastaan.
"Pääsettekö mukaan?" kysyi Buent heiltä. "Yhteydenottosuunnitelmasta on nyt tulossa totta."
"Aiot siis saada puheyhteyden ilmakansaan?" kysyi
Khad. "Tulen mielelläni mukaan!"
Danthiakaan ei tarvinnut pyytää kahdesti. He jatkoivat
matkaansa kylän keskustan läpi sen toiselle puolelle,
jonne Buent oli jättänyt kolmitelin, jotta ei herättäisi sillä
liiaksi huomiota.
"Onko säteenheitin todella noin suuri?" ihmetteli
Khad kolmitelin jykevän suurikokoista hahmoa katsellen.
"Ei sentään", vastasi Buent. "Lainasin kolmitelin,
koska sen teholähde sopii hyvin työstimen käyttöön.
Lisäksi tämä kolmiteli on maastokelpoisempi kuin monet
kuormikot. Kuormatila jäi suurimmalta osalta tyhjäksi,
mutta se ei haitanne mitään."
"Kuka ajaa sitä?"
"Ajattelin pyytää jompaakumpaa teistä. Tai ehkä
Melit on yhtä etevä kolmitelin kuin lentokoneenkin
ohjaimissa?"
Melit kieltäytyi kiireesti kunniasta. Danth otti
tehtävän vastaan Khadin kysyvän katseen kehottamana.
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He nousivat ajoneuvon ohjaamoon. Istumatilaa oli
kolmelle, juuri riittävästi, kun Buent oli sovittautunut
varsin tilavaan varustekaukaloon istuinrivin takana.
Kolmiteli lähti liikkeelle Danthin ohjaamana. Pitkä
kuorma-ajoneuvo oli tyhjänäkin varteenotettavan painoinen, mutta reilujen voimavarojensa ansiosta se ei silti
kalvennut kulkunsa sujuvuuden osalta edes pienten
viisiköiden rinnalla. Aniharva kuitenkaan rohkeni ryhtyä
mittaamaan sen voimien rajoja, sillä se saattoi yllättää
kokemattoman kuljettajan hyvinkin julmin tavoin.
Danth kaartoi maantielle ja lähti ajamaan kohti
Laidunvuoria. Matka oli niin pitkä, että he saapuisivat
perille vasta myöhään iltapäivällä, eikä sopivaa
vastapuoltakaan olisi välttämättä saman tien tarjolla,
mutta yritys kannattaisi varmasti, vaikka se vaatisi
odottamistakin.
Lukemattomia mäkiä, notkoja, kaarteita ja ojelmuksia
jäi taakse heidän taivaltaessaan kohti vuorijonoa, joka vähitellen kohosi taivaanrannasta heidän eteensä. Neljä viisikköä tuli matkalla heitä vastaan ja kaksi pyrähti takaa
heidän ohitseen suorilla tieosuuksilla. Matkansa
loppuosan he saivat ajaa täydessä yksinäisyydessä, mikä
tietenkin sopi mainiosti heidän tehtäväänsä.
Kolmiteli kiipesi ylös kellertävää heinää kasvavaa
vuorenrinnettä nousua säikkymättä. Kuten vuorten nimi
kertoi, niiden alarinteillä todellakin tarpoi muutamia
karjaeläimiä maukkaimpia ruohoja etsimässä. Tie jatkoi
nousuaan, kunnes se kahdentuhannen mitan korkeutta
lähestyttäessä lopulta luopui kunnianhimostaan ja livahti
sovinnollisesti huippujen välisen notkokohdan kautta
vuorijonon toiselle puolelle. Danth kuitenkin käänsi
notkossa kolmitelin pois tieltä ja jatkoi nousua jo läikikkääksi käyvässä ruohikossa kohti huippua. Kolmiteli ei
näyttänyt panevan pahakseen tiettömässä maastossa
ajamista, vaikka se kuoppaisemmissa kohdissa
keinahtelikin varsin rajusti.
He pysähtyivät lähelle huippua, kohtaan, josta eteenpäin Danth ei pitänyt enää viisaana yrittää ajamista, sillä
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maasto alkoi käydä kiviseksi. He olivat kuitenkin
kokeensa kannalta jo sopivalla korkeudella. Heidän
seuraava tehtävänsä olisi nostaa työstin ulos
kuormatilasta, asemoida se ja löytää sen säteelle sopiva
kohde.
Työstin oli suuri ja säälimättömän raskas. Kaikki neljä
saivat punnertaa voimiensa takaa saadakseen sen
hinatuksi ulos kuormatilasta. Kun työ oli tehty, Danth
siirsi kolmiteliä hiukan sivummalle muiden pyyhkiessä
hikeään työstimen vierellä.
Khad katseli jalustallaan käänettävää lieriömäistä työkonetta. Osa sen kuoresta oli avattu, jotta Danth oli
päässyt kytkemään sen uumeniin salaseuralaisten oman
ohjainlaitteen, syliin mahtuvan avoimen laatikon, jonka
sisällä oli kirjava rykelmä lasisia, metallisia ja muunlaisia
osia. Työstimen nokassa tavallisesti oleva kohdistin oli
irroitettu, ja laitteen selkämykseen oli kiinnitetty pieni
kaukoputki, jonka asentoa oli mahdollista tarkentaa
suurella vääntönupilla varustetulla ruuvilla. Työstimen
takaosasta lähti paksu kaapeli, jonka toinen pää oli
kolmitelin kuormatilan kätköissä.
Työstin olisi heidän lähettimensä. Lisäksi heillä oli
erillinen vastaanotin, joka oli omatekoinen ja mitoiltaan
huomattavasti
vaatimattomampi.
Se
koostui
eteniittiputken pohjalle kiinnitetystä valoherkästä
kennosta sekä siihen kytketyistä sähkökäyttöisistä osista.
Khadin tehtävänä olisi pitää huoli siitä, että putki
osoittaisi suoraan kohti kuunneltavaa kohdetta.
"Työstimen tähtäin pitäisi oikeastaan kohdistaa uudelleen, mutta se taitaa olla helpommin sanottu kuin tehty",
tuumaili Buent. "Ehkä meidän on vain luotettava siihen,
että vanhat säätöni pitävät."
"Tuolla luoteessa näkyy yksi", sanoi taivaanrantaan
tähyävä Melit. Hän osoitti suuntaa, josta himerryksen
keskeltä erottui pallomainen hahmo.
"Se on aika kaukana", tuumaili Buent.
"Luulen, että se on tulossa viistosti lähemmäksi."
"No, hyvä. Sitten ehdimme viritellä kalustoamme kai-
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kessa rauhassa. Voisitko sinä suunnata lähettimen tai kertoa meille, mihin kohtaan meidän pitäisi tähdätä?"
"Seinässä on vastaanottimen kohdalla tavallisesti pyöreä kohdistusmerkki", kertoi Melit tirkistellen
yhdyskuntaa kaukoputken läpi.
"Voihan tietysti olla, että tuolla etäisyydellä keila hajaantuu jo koko yhdyskunnan kokoiseksi", pohti Buent
ääneen.
"Käynkö kytkemässä virran?" kysyi Danth. Buent vastasi myöntävästi ja Danth kipaisi kolmitelin
kuormatilaan. Tuota pikaa hän tuli takaisin muiden
luokse.
"Mitään ei kuulunut", ihmetteli työstintä kuunteleva
Khad.
"On se toimintavalmiina, usko pois vain", vakuutteli
Buent. "Onko vastaanotin jo valmis?"
"On se. Sieltäkään ei vain kuulu mitään."
"Koska meitä on vähemmän kuin teitä, otamme
yhteyksiäkin harvemmin", selitti Melit. "Lisäksi jotkin
asumukset voivat olla luonnostaan hiljaisempia kuin
toiset."
Buent kiersi työstimen säätimiä, jotta se käynnistyisi
sopivalla aloitusteholla: vaikka laite tuskin saisi siltä etäisyydeltä varsinaista vahinkoa aikaan, hän ei kuitenkaan
halunnut antaa vaikutelmaa siitä, että yhdyskuntaa
yritettäisiin ampua alas. Saatuaan työnsä valmiiksi hän
astui askeleen loitommaksi ja rykäisi.
"Kas, niin!" hän sanoi ääntään korottaen. "Olemmeko
valmiit tekemään historiaa?"
"Olemme valmiina", vastasi Khad hymähtäen, katse
tiukasti kuunneltavassa kohteessa.
Buent ojensi Melitille mustan, kämmenelle mahtuvan
kiekon, josta lähti ohut johto työstimen kupeella olevaan
lisälaitteeseen.
"Mikä tämä on?" kysyi Melit.
"Se on mikrofoni. Puhu siihen, ja käännä myös tuo
työstimessä oleva punainen kytkin yläasentoon aina, kun
puhut. Minä pidän suuntausta yllä."
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Melit luovutti paikkansa Buentille. Tämä asettautui
katsomaan kaukoputken läpi kädet suuntauspyörillä.
"Joko aloitan?" kysyi Melit.
"Aloita vain", vastasi Buent.
"Yritän saada yhteyden Assarille", Melit selitti.
"Koska se on kaukana, joudun pyytämään välitysapua.
Jos tämä ensimmäinen väli onnistuu ilman, että
paljastumme, jatko on helppoa. Luulen, että välittäjä ei
kysy meiltä mitään, vaikka jätänkin esittäytymisen pois."
Melit piti sormeaan yhden ohikiitävän, jännitystä
säkenöivän hetken kytkimellä, ja napsautti sen sitten
yläasentoon. Laitteesta kuului ohutta, vaimeaa sihinää.
Mitään muuta ulkoista merkkiä sen toiminnasta ei ollut
havaittavissa. Melit veti henkeä, sulki hetkeksi silmänsä
ja kutsui sitten vastaanottajaa. Melitin avulla he olivat
saaneet jo perehtyä ilmakansan kielen alkeisiin, mutta
oppimansa avulla he eivät vielä kyenneet ymmärtämään,
mitä Melit mikrofoniin sanoi.
Aika kului piinaavan hiljaisuuden vallitessa. Melit
toisti kutsunsa ja Khad tähtäsi vastaanottimella kaukaista
yhdyskuntaa entistä ankarammin ponnistuksin. Lopulta
heidän odotuksensa palkittiin, kun vastaanottimen
kaiutinkalvosta kuului vastaus. Melit jatkoi heti
puhumista, ja jäi seuraavan vastauksen saatuaan
odottamaan.
"Tuo asumus on Kisamet ja vastaaja on ilmeisesti heidän yhteysvastaavansa", kertoi Melit.
"Missä säde on?" kysyi Danth. "Minä en näe laitteesta
tulevan mitään ulos."
"Säde on infrapunainen", selitti Buent. "Heidän
vastaanottimensa ovat herkkiä infrapunavalollekin."
Khadin ohjaileman vastaanottimen kalvo puhui
jälleen.
"Kisamet sai yhteyden Amindraan", kertoi Melit ja
jatkoi sitten mikrofoniin omalla kielellään.
Puhe taukosi jälleen. Laitteiden ääressä olijoiden suut
alkoivat taipua hymyyn.
"Tämähän taitaa onnistua", tuumaili Buent.
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Amindran vastaanottaja vaihtoi pari sanaa Melitin
kanssa, ja sitten kuului lyhyt, kilahtava merkkiääni.
"Saimme yhteyden Letramiin", kertoi Melit. "Se on
suuri ja kauas kuuluva yhteyskeskus, joka välittää
kutsumme itsestään eteenpäin saatuaan ohjausmerkin."
Vastaanottimesta kuului jälleen puhetta, tällä kertaa
naisen äänellä ja edellisiä sameammin.
"Saimme yhteyden Daktiman asumukseen", kertoi
Melit ja vastasi puhujalle. Väliasemien määrä alkoi
kasvaa yllättävän suureksi. Kaiken lisäksi Amindralta
vielä keskeytettiin yhteydenotto, kun yhteyden laatu alkoi
heiketä. Amindra siirsi oman osuutensa välitystyöstä
Tembrelle, joka leijui suosiollisemmassa säässä.
Välittäjien ketju kesti, ja samalla, kun Melit puristi
mikrofonia kädessään, avautui ketjun viimeinen osuus:
Daktimalta yhteys ohjattiin Assarille.
Melit yritti pitää äänensä vakaana pyytäessään ilmeisestikin kutsumaan Rhavaltin yhteyslaitteiston ääreen.
Pyynnön vastaanottaja lähti kutsumaan Rhavaltia
paikalle, Melitin helpotukseksi tietämättömänä siitä, kuka
hänelle oli pyynnön esittänyt. Ja sitten vastaanottimesta
vastasi ääni, joka ei voinut olla kukaan muu kuin
Rhavalt.
Ajatustenvaihto oli vuolasta, sillä kummallakin oli
paljon
kerrottavaa
toiselle.
Laitteiston
ääreen
ryhmittyneet siirtolaiset eivät ymmärtäneet, mitä Melit
Rhavaltille kertoi, mutta keneltäkään ei saattanut jäädä
huomaamatta se voimakas mielenliikutus, jonka vallassa
hän sanottavansa paljoutta purki. Heidän keskustelunsa
kestettyä jonkin aikaa Melit kääntyi siirtolaisystäviensä
puoleen.
"Rhavalt ehdotti, että hän voisi rakentaa radion, jolla
hän voisi puhua kanssamme sopivina hetkinä", hän
kertoi. "Voisitteko kertoa, millä jaksoluvulla hän voi
puhua meille vaikeuksia aiheuttamatta?"
Salaseuralaiset vilkuilivat toisiaan.
"Emme taida tietää", arveli Danth lopulta kaikkien
puolesta. "Ehkä jokin hiljaisena pysyvä alue kävisi? Jos
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hän puhuu kaukaa, voisi olla hyvä, että hän käyttäisi
jotakin jaksolukua, joka on lähellä yhtätoista miljoonaa."
"Yhtätoista miljoonaa mitä?" kysäisi Buent pieni,
ystävällismielinen piikki äänessään.
"Suo anteeksi", ähkäisi Danth Melitille ja läimäytti otsaansa. Hän muisti, että ilmakansalla oli tieteellisiin
tarkoituksiin käytössään Maasta periytyvä aikayksikkö,
mutta hänellä ei ainakaan äkisti kysyttäessä ollut
aavistustakaan sen tarkasta pituudesta, eikä siitä, kuinka
jaksoluvut voisi sen avulla muuntaa järjestelmien välillä.
Hän aprikoi, mahtoiko Melitkään pystyä siirtelemään
taajuuksia kyllin vikkelästi järjestelmästä toiseen.
"Voisiko hän käyttää samoja jaksolukuja, joita minä
käytin aikoinani puhuessani sääasemille?" kysyi Melit.
"Kyllä varmaankin. Sääasemat käyttävät yhteydenpitoon vain pienen osan ajasta. Uskon, että onnistumme toimimaan samoilla jaksoluvuilla olematta heille häiriöksi."
Melit kertoi heidän arvionsa Rhavaltille. Siirtolaiset
seurasivat hänen puhettaan yrittäen tavoittaa siitä tuttuja
sanoja ja ilmauksia, kun hän kertoi vielä loppuja uutisia
ja vaihtoi Rhavaltin kanssa suuren joukon toivotuksia ja
terveisiä eteenpäin välitettäväksi. Sitten hän sulki
lähetinlaitteiston ja istuutui työstimen jalustan reunalle.
"Kiitoksia", hän sanoi kaikille yhteisesti. "Tämä tuntui
hyvin helpottavalta. Nyt he tietävät, että minulle kävi hyvin."
"Kiitoksia itsellesi", vastasi Buent. "Ilman sinua me
emme olisi kyenneet tekemään tätä lainkaan."
"Ennen kuin heittäydymme kaikki suureen helpotukseemme, meidän pitäisi kai saada tämä työstin takaisin
kolmitelin kyytiin", muistutti Khad. "Ja tällä kerralla
suunta on kaiken lisäksi maanpinnasta ylöspäin."
"Hyvä huomio", totesi Buent. "Minä irroitan kaapelin
ja ajan ajokin tähän viereen, niin pääsemme aloittamaan."
Laitteiden kuormaaminen sujui nopeasti, mutta voimia
se vei, jos mahdollista, vielä enemmän kuin niiden käyttöön valmistelu.
"Tämän jälkeen lepo maistuu", tuumaili Danth heidän
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siirtyessään kolmitelin ohjaamoon.
"Sikäli kuin yöstä on paljoakaan jäljellä takaisin päästyämme", muistutti Buent.
"Mikäpä siinä, onhan tämä aivan hyvä syy uhrata voimia ja vaikka yöuntakin."
Kolmiteli lähti poukkoilevalle matkalleen takaisin
kohti maantietä. Tielle pääsyn jälkeen matkanteko
tasoittui mukavaksi, miltei raukaisevaksi. Buent otti
tehtäväkseen puhella Danthin kanssa, jotta tätä ei alkaisi
nukuttaa pitkällä ajomatkalla, ja hän lupautui myös itse
ajamaan osan matkasta.
"Toivottavasti kukaan ei yllätä Rhavaltia radiotaan
käyttämästä", sanoi Khad tähyten heidän edessään olevaa
taivaanrantaa, jonka yllä alkuillan aurinko pilkahteli pilvien lomasta. "Radiotaajuuksilta häntä ei helposti äkätä,
mutta joku saattaa tulla hänen selkänsä taakse."
"En usko, että hän antaa kenenkään paljstaa itseään",
arvioi Melit. "Siihen hän on liian viekas ja kokenut ihminen."
"Olipa onni, että hän kuuluu tuttaviisi", sanoi Danth.
"Onni se on minustakin", myönsi Melit. "Ja vielä onnekkaampaa on se, että hänellä on taito saada vastahakoisetkin ihmiset kuuntelemaan, mitä hänellä on sanottavanaan."
***
"Keskustelemaan?" Rhavaltin ääni oli asiallisen
vakava, vaikka esiin pyrkivä nauru näkyi jo hänen
suupielissään asti. "Tottahan toki! Olen siellä tuossa
tuokiossa."
"Eikö tuo ollut se sama mies, jolta sait viime kerralla
pelkän ankaran läksytyksen?" ihmetteli hänen vierellään
seisova Nemartim Rhavaltin suljettua yhteyslaitteen.
"Olipa hyvinkin", vastasi Rhavalt ja pukkasi toveriaan
kylkeen. "Mahdoit tuskin tunnistaa häntä samaksi
ihmiseksi?"
"Ja mikä mahtoi saada aikaan tämän hämmästyttävän
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muutoksen?" uteli Nemartim pysytellen Rhavaltin
rinnalla, kun tämä alkoi saman tien valmistautua
matkaan.
"Perheolot, kenties", myhäili Rhavalt pukeutuessaan.
"Katsohan, kun en päässyt keskusteluväleihin hänen
itsensä kanssa, kerroin uutiseni hänen vaimolleen. Se
tepsi, eikä vienyt kuin kaksi päivää aikaa."
"Sinulla on kovat otteet", totesi Nemartim pidättäen
vuorostaan nauruaan hänkin.
"Ehkä tarkoitus pyhittää keinot. Ainakin nyt, kun on
kova kiire."
He lähtivät marssimaan pitkin yhtä Assarin käytävistä
ja tulivat suojatilaan, jonka seinustalla oli joukko
erikokoisia, möhkäleiksi puristuneita lentokoneita.
Rhavalt varasi suojan hoitajalta yksipaikkaisen koneen ja
työnsi sen yhdessä Nemartimin kanssa Assarin kannelle.
Rhavalt kosketti kytkintä saumojen ja laskosten
kirjavoiman möhkäleen alaosassa ja astui askeleen
taaksepäin, kun möhkäle alkoi turvota. Sen sisältä alkoi
työntyä esiin ulokkeita, jotka sen kasvaessa vähitellen
ojentuivat lentokoneen siiviksi ja peräsimeksi. Vielä
hetki odotusta, ja jänteväksi pingoittunut lentokone oli
lähtövalmis.
"Pidä puolesi!" toivotti Nemartim Rhavaltille
lähtiäisiksi.
"Joskus järjen on pakko voittaa täälläkin", vastasi
Rhavalt ja kipusi lentokoneen ohjaamoon. Kone lähti
matkaan ja heittäytyi siivilleen ohueen, jääkylmään
ilmaan Assarin kannen reunalta.
Rhavalt ohitti uuden työpaikkansa, Assarin lähellä leijuvan Pinagatin alapuolelta ja kaarsi kohti lounasta. Kaukana taivaanrannassa näkyi hänen määränpäänsä
Orondam, jolla hän tapaisi valmistuksenohjaaja
Kalbarenin, yhden heistä, jotka suunnittelivat ilmakansan
yhteisiä hätätoimia ja päättivät myös niiden etenemisestä.
Rhavaltin istuimen vierellä oli käsittelyn helpottamiseksi
vaahtolieriöön upotettu radiolaite, jonka hän oli rakentanut heti kuultuaan Melitin suurenmoiset uutiset, ja
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jota hän aikoisi perille päästyään käyttää saadakseen
Kalbareninkin vakuuttumaan siitä, että oli tullut aika
lopettaa hätätoimet. Muutamat olivat jo kallistaneet
korvansa, mutta avomielisyys ja vaikutusvalta osuivat
valitettavan harvoin samojen kuulijoiden hyveiksi.
Kalbaren ei ollut hänelle myötämielinen, mutta uutisten
vastaanottajana sitäkin tärkeämpi.
Orondam lähestyi harmillisen verkkaisesti, mutta
Rhavalt
malttoi
mielensä,
kunnes
sen
laskeutumistunnelin suu avautui hänen edessään ja hän
saattoi laskea koneensa sen pohjalle. Kevyt kone tarvitsi
vain pienen osan Orondamin lävistävästä avarasta
tunnelista, ja niin Rhavalt saattoi kääntää sen saman tien
tunnelin sivustalla olevaan paikoitustilaan.
Orondam oli suuri, pystysuoraan hivenen verran
soikea
kaasuvaahtokappale,
jonka
alapuoliskoa
kirjavoivat myös sen uumeniin ulottuvat rakenteet. Sen
yläpuolisko sisälsi onteloita, joihin oli mahdollista
pumpata eripainoisia kaasuja sen leijuntakorkeuden ja
tasapainon säätämiseksi. Rhavalt laskeutui lentotunnelista sen alapuolella oleviin käytäviin ja löysi
nopeasti tiensä Kalbarenin työhuoneeseen.
Kalbaren vastasi vaisusti sisään astuvan Rhavaltin tervehdykseen.
"Kerrohan nyt sitten, mitä sinulla on mielessäsi, kun
sait minut satimeenkin", hän kehotti Rhavaltia.
"Sanoakseni asian mahdollisimman lyhyesti: meneillään olevat, alun pitäenkin ylimitoitetut toimet kansamme
suojaamiseksi voidaan lopettaa. Meitä ei uhkaa maankamaralta käsin mikään sen suurempi vaara kuin koskaan
ennenkään, ja nyt meillä on todisteet jopa
päinvastaisesta."
"Sinäkö asian todistat? Ihmettelenpä, miten."
Rhavalt laski valkoisen vaahtolieriön kainalostaan
pöydälle Kalbarenin eteen, veti suoraksi sen ympärille
kierretyn antennilangan ja painoi langan toisen pään
kiinni ikkunankulmaan pienellä tarrakappaleella.
"Et sinä varmaankaan minua uskoisi", sanoi Rhavalt.
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"Siksi saatkin kuulla totuuden suoraan asianosaisten
suusta."
"Mikä tuo on?" kysyi Kalbaren osoittaen lieriötä.
"Se on radio. Sillä saamme yhteyden maankamaralle."
Rhavalt ryhtyi ripein ottein virittämään laitetta.
"Etkö sinä ymmärrä, että radiolähettimen käyttäminen
on kiellettyä?" huudahti Kalbaren tuohtuneesti ja
ponnahti seisomaan. "Varsinkin täällä kamaralla-asujien
lähellä."
"Istu alas ja kuuntele!" määräsi Rhavalt ja painoi kiihtyneen valmistuksenohjaajan hartioista takaisin istumaan.
Tämä oli Rhavaltin ruumiillisista otteista niin yllättynyt,
että totteli. Rhavalt kumartui radiolaitteen puoleen.
"Onko ketään kuulolla?" hän kysyi.
"Me kuulemme", vastasi Rhavaltille tuttu miesääni.
"Hetkinen vain."
Hetken ajan vallitsi hiljaisuus.
"Kenelle sinä puhuit?" tiukkasi Kalbaren Rhavaltilta.
Rhavalt pyyhkäisi sormillaan ilmaa suunsa edessä
hiljentymisen merkiksi.
"Hauska kuulla sinua jälleen, Rhavalt!" kuului Melitin
ääni radiolaitteesta.
"Ilo on minun puolellani", vastasi Rhavalt. "Ovatko
ystäväsi paikalla? Minulla on täällä arvovaltaista seuraa."
"He tulivat juuri", vastasi Melit.
"Muistat kai Melitin?" kysyi Rhavalt Kalbarenilta.
"Muistan kyllä", vastasi Kalbaren painokkaasti.
"Kuten huomaat, hän on elossa ja hyvissä voimissa",
huomautti Rhavalt. "Lisäksi hänellä on paljon hyviä ystäviä, kamaralla-asujia kaikki tyynni."
Kalbaren käänsi radiolaitetta ulottuakseen puhumaan
siihen itsekin.
"Minä
olen
Kalbaren
en
Sumart,
valmistuksenohjaaja", hän esittäytyi. "Kerro minulle,
mitä olet tekemässä siellä maankamaralla."
"Minä kerron täällä asuville teistä, kansastani, ja jos
mahdollista, kertoisin mielelläni myös teille heistä",
vastasi Melit. "He voivat tehdä sen myös itse. Khad, ole
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hyvä!"
"Minun nimeni on Khad", kuului miespuolinen,
jonkin verran työläästi ääntävä ääni radiolaitteesta. "Asun
maankamaralla, ja Melit on ystäväni. Pyydän, että
luotatte minuun. Toivon, että tekin olette ystäviäni."
"Kieliestekin alkaa olla taakse jäänyttä elämää", huomautti riemuitseva Rhavalt. "Melit on opettanut heille ahkerasti kieltämme, ja kuten huomaat, tuloksia on syntynyt."
"Montako teitä on siellä?" kysyi Kalbaren sivuuttaen
Khadin kädenojennuksen.
"Tässä huoneessa neljä", vastasi Melit. "Lähimpiä
ystäviäni, jotka ovat kaikki luotettavia ja ystävällisiä teitä
kohtaan, on joitakin kymmeniä. Heidän lisäkseen on
olemassa satoja, ellei tuhansia muita, jotka ilahtuisivat
tilaisuudesta saada tavata toinen kansa."
Kalbaren mietti hetken rummuttaen pöytää sormillaan.
"Teillä kahdella on ollut onni myöten", hän lausahti
sitten Rhavaltille. "Tässä leikissä olisi voinut käydä
paljon huonomminkin. En tiedä, oletko koskaan tullut
ajatelleeksi, mitä merkitsee vastuu lähimmäisistä, mutta
tahdon, että teet sen nyt, etkä lähetä maankamaralle enää
enempää radiosanomia, ainakaan ennen kuin meidän ja
tarkkailijoiden ryhmittymät ovat pitäneet tästä asiasta
kokouksen."
"Se riittää minulle", vastasi Rhavalt ilahtuneesti ja ilmoitti asian saman tien radioitse myös Melitille.
"Kiitoksia päätöksestäsi, Kalbaren!" kuului radiolaitteesta Melitin iloinen ääni. Hänen taustaltaan kuuluvista
riemunpurkauksista päätellen hänen ystävänsä olivat ottaneet uutisen vastaan aivan yhtä suurella ilolla.
"Erityisesti haluan muistuttaa sinua siitä, että Melitin
mainitsemaa tuhatta kamaralla-asujaa kohti siellä alhaalla
on monen monta tuhatta, jotka eivät ole maininneet kannastaan meitä kohtaan yhtään mitään", jatkoi Kalbaren
Rhavaltille. "Heitä meidän on ajateltava paljon enemmän
kuin tätä Melitin ystäväjoukkoa."
"Ja koska he eivät ole ilmoittaneet kannastaan mitään,

273

heidän kantansa on siis oltava meitä vastaan?" kysyi
Rhavalt.
"Meillä ei ole varaa erehtyä."
Rhavalt ei antanut Kalbarenin itsepintaisuuden lannistaa itseään.
"Hyvä on, olkoon siis niin", hän vastasi. "Minusta on
kuitenkin suurenmoista, että te pidätte kokouksen. Onhan
se jo askel lähemmäksi heitä."
"Hillitse kuohuvat tunteesi." Kalbarenin ääni oli
järkähtämätön kuin kallioperä. "Minä sanoin, että
pidämme kokouksen. Lähentymisestä minä en sanonut
mitään."
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"Kaksi pimeydessä hiipien minne matkannevat, tiedä
en", jollotti kansanlaulun säettä yksi kolmesta tien sivustalla paistileipiä popsivasta nuoresta miehestä, ilmeisesti
vain sanoakseen jotakin Khadille ja Melitille, jotka olivat
palaamassa eräältä vierailulta pitkin öistä kylätietä.
Dokhar, joka oli poikennut kylän vierasmajaan maksamaan muuatta velaksi syömäänsä ateriaa, seurasi heitä,
mutta kappaleen matkaa jäljempänä.
Khad heilautti kolmikolle kättään, mutta ei
vaivautunut sananvaihtoon.
"Älä tuppisuuna kulje", opasti edellinen. "Törmäät
vielä kaltaisiisi lampuitta kulkijoihin matkalla."
"Kiitoksia vain huolenpidostasi, mutta me osaamme
kyllä perille", vastasi Khad. Hän oli jo tunnistanut
joukosta Bantin, Rheodin pojanpojan, eikä hänen ollut
vaikea arvata, että kaksi muuta olivat hänen ystäviään.
Nämä eivät puheliaisuudestaan huolimatta tuntuneet
hänestä
hiukkaakaan
viihtyisämmiltä
keskustelukumppaneilta kuin juro Bant itsekään.
"Tätä me emme voi jättää väliin!" innostui puhuja
lähti heidän peräänsä pihavalaisinten valopiiristä
molemmat kumppaninsa vanavedessään.
"Emme ole seurusteluvireessä juuri nyt", torjui Khad
ja kiihdytti hivenen verran askeliaan. Melit seurasi
Khadin esimerkkiä.
"Ollaanpa sitä salaperäisiä", torui heidän kannoilleen
lyöttäytynyt nuorukainen.
"Ehkä syystäkin", huomautti toinen hiukan taaempaa.
"Eikös tuo ole se lentokoneella törmäilijä sieltä
pohjoisesta?"
"Niinpä onkin!" vastasi Bant kuin havahtuen.
"Tämäpä sattui!" ihasteli kolmikon lähin ja seisautti
heidät tiepuoleen kiertämällä heidän eteensä. Kaksi
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muuta ympäröivät heidät sivulta ja takaa. Vapaaksi jäi
vain vasen sivusta, jota täytti askeleen päässä tien vierellä
olevan varastorakennuksen seinä.
"Mitä te haluatte minusta?" kysyi Khad ärtymystä äänessään, kääntyen katsomaan vuoroin kutakin heistä.
"Mitä me sinusta haluamme?" edellinen toisti.
"Siinäpä se onkin: emme mitään! Vai mitä, Bant?"
Bant astui vuorostaan Khadin eteen.
"Tämä on rauhallinen kylä", hän virkkoi painokkaasti.
"Me emme halua tänne ketään häiriöitä aiheuttamaan. Me
tiedämme, mikä sinä olet miehiäsi. Tiedämme sinun vehkeilyistäsi pohjoisessa, josta livahdit sitten tänne. Sinä et
ole tervetullut joukkoomme, ja ehdotankin, että vaihdat
pikimmiten asuinpaikkaa."
"Ota vihjeestä vaari", kehotti Bantin toveri seisten tämän vieressä, kasvoillaan selittämätön sekoitus naurun ja
inhon irvettä. "Ja muista, että me sanomme tämän sinulle
vain kerran."
"Koko kylän puolesta?" kysyi Khad.
"Entä tämä sitten?" sanoi Bantin toinen ystävä siirtyen
Melitin eteen. "Taidatte olla liikkeellä samoilla asioilla,
kun jatkuvasti viihdytte noin hyvin yhdessä. Kuka sinä
oikein olet?"
Toinen Bantin seuralaisista katsoi Melitiä, ja hänen
katseensa muuttui veitsenteräväksi.
"Kuka!" tuhahti hän vastaukseksi Melitin puolesta.
Siihen asti hän oli osoittanut heille torjuvaa halveksintaa,
mutta nyt hänestä alkoi huokua ikivanhaa, syvältä kumpuavaa uhkaa. "Mitäpä, jos ensiksi kysyisimme, mikä!"
Puhuja kiskaisi Melitin toisesta hartiasta heidän tulosuunnastaan loistavaan valoon ja tarttui toisella kädellään häntä hiuksista estääkseen häntä kätkemästä kasvojaan varjoon. Melit oli niin yllättynyt tämän otteista, ettei
ensi hetkenä hoksannut edes pyristellä irti.
"Päästä hänet!" ärähti Khad ja tarttui puhujan käsivarteen kaksin käsin.
"Nainen rannikkoseuduilta, niinkö se oli?"
nuorukainen irvaili järkähtämättä Khadin yrityksestä
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vapauttaa Melit. "Mitä vielä! Katsokaa tarkasti, niin
ymmärrätte, mitä tässä kylässä on todellisuudessa
tekeillä!"
Sen pitemmälle tämä ei puheessaan päässyt, sillä
Dokhar oli ennättänyt paikalle. Ennen kuin kukaan ehti
tehdä mitään, hän livahti tämän taakse. Hänen kätensä
käväisi tämän kaulalla. Mitä hän sitten olikaan tälle
tehnyt, sen vaikutus oli ainakin tehokas: nuorukaisen ote
kirposi ja hän vajosi selälleen Dokharin odottaville
käsivarsille. Dokhar laski hänet istumaan maahan.
Bant seisoi paikoillaan epäröiden, mutta hänen toinen
ystävänsä lähti ryntäykseen kohti Dokharia. Hän ei
kuitenkaan ehtinyt pitkällekään, sillä Dokhar ponnahti
pystyyn ja otti rivakan, voimaa uhkuvan marssiaskeleen
häntä vastaan. Ruumiillinen viesti välittyi hyökkääjälle;
tämän sisu petti ja jätti hänet pysähdyksiin
tuimakatseisen Dokharin eteen.
"Menkäähän nyt kotiinne koko joukko!" kehotti
Dokhar. "Ja palauttakaa mieleenne sopivampi tapa
kohdella ihmisiä yleensä ja vieraspaikkakuntalaisia sekä
naisia erityisesti, ennen kuin seuraavan kerran lähestytte
meitä."
Bant ja hänen ystävänsä ymmärsivät, että heidän mahdollisuutensa voimannäyttöön oli ohi. He tarttuivat huumaantunutta, vaivalloisesti pystyyn yrittävää toveriaan
kainaloista ja lähtivät viivyttelemättä taluttamaan häntä
takaisin heidän tulosuuntaansa.
"Oletko kunnossa?" kysyi Khad Melitiltä huolestuneena.
"Ei hätää, ei hän ehtinyt tehdä minulle mitään",
vakuutteli Melit.
"Kiitos, että pelastit meidät", sanoi Khad Dokharille.
"Onneksi olit liikkeissäsi minua nopeampi."
"He ovat moukkamaista väkeä, mutta eivät kuitenkaan
suurin huolenaiheemme", tuumaili Dokhar katsellen jo
varsin loitolle poistunutta kolmikkoa. "Minua huolettavat
paljon enemmän ne täälläpäin majailijat, joita emme vielä
ole tavanneet. Ne, jotka eivät tule eteemme, vaan
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uhkaavat meitä piiloistaan, toisten kautta ja toisia
ohjaillen."
"Nuo käskivät meidän lähteä kylästä."
"Arvatenkin käskivät. Samoin meitä käskettäisiin
epäilemättä kaikkialla, missä asuisimme. Se on osamme
toistaiseksi. Vahinko vain, että Melitkin joutuu jakamaan
sen kanssamme."
"Arvasin tullessani, että minulle voisi käydä niin tai
pahemminkin", sanoi Melit. "Mutta en silti kadu tuloani.
Me olemme nyt jo niin lähellä onnistumista, etten
haluaisi antaa minkään pysäyttää meitä."
"Kiitos siitä. On myös totta, että pakenemisemme on
päätyttävä jonnekin. Nyt meidän on keskityttävä siihen,
että ehätämme määränpäähämme ennen vastustajiamme."
"Ainakin suuri enemmistö kyläläisistä pitää meistä",
tuumaili Khad.
"Se enemmistö ei tunne Melitin taustaa", muistutti
Dokhar. "Mutta ehkä pian tulee aika, jolloin se ei enää
pane sitä pahakseenkaan."
He lähtivät jatkamaan matkaansa kohti asuinpaikkaansa.
"Tästä tapauksesta pitää neuvotella seuran kesken",
sanoi Dokhar heidän taivaltaessaan kohti maatalon
ikkunoista yöhön loistavaa valoa. "Näyttää siltä, että
liikkumavaramme kapenee entisestäänkin."
***
"Tuli on meidän tehokkain puolustusneuvomme nyt,
kun meillä ei ole mitään käyttökelpoisia ampuma-aseita",
selitti Valvojakunnan komentaja toimeenpanijalle, häntä
itseään nuoremmalle miehelle järeän näköisten ammusten
rivistöä holvin seinustalla. "Nämä rakettiammukset on
täytetty hyvin kuumalla liekillä palavalla seoksella. Seos
sisältää pääosan palamisessa tarvittavista aineista, joten
sitä ei voi sammuttaa tukahduttamalla. Liekki on kyllin
kuuma sulattamaan useimpia metalleja. Me emme tiedä,
mitä välineitä vastapuolella on käytössään, mutta
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riittävän kuuma tuli tehoaa hyvin sekä yksinkertaisiin että
pitkälle kehitettyihin laitteistoihin."
"Niitä täytyy ilmeisesti laukaista useita", tuumaili toimeenpanija. "Yksi tuskin riittää lamauttamaan kokonaista
ilmayhdyskuntaa."
"Se on totta. Lisäksi emme voi myöskään olla
varmoja, että yksi ainoa ammus osuisi juuri otollisimpaan
kohtaan yhdyskuntaa."
Vaikka toimeenpanija katselikin ammuksia tyynen arvioivasti, komentaja saattoi huomata niiden aiheuttaman
värähdyksen tämän selkäpiissä. He joutuivat kaikki valmistautumaan tuntemattomaan, sillä ainoallakaan elossa
olevalla siirtolaiskansan jäsenellä ei ollut kokemusta
todellisesta taistelusta. Oli ilmeisen viisasta, että tietoa
heidän varsinaisesta pelonherättäjästään, sumupommista
ei levitetty muille kuin niille, joiden oli välttämättä
tiedettävä siitä. Komentajan vierellä seisova toimeenpanija ei heihin kuulunut; hänelle hänen nyt
näkemänsä rakettiammukset edustivat taisteluvoiman
uutta huippua.
"Kuulin sinun maininneen levottomasta ilmapiiristä
Lentokaupungin ympäristössä", jatkoi komentaja. "Kerro
minulle hiukan lisää siitä."
"Seudun nuoret ovat ilmeisesti panneet merkille muutoksen ilmayhdyskuntien liikehtimisessä samoin kuin
varttuneempikin väki, mutta monet heistä suhtautuvat
siihen varsin oudolla tavalla. Sen sijaan, että he
valmistautuisivat pahimman varalle, he vain katselevat
yhdyskuntia ja tuntuvat melkeinpä odottavan niiden tuloa
kuin jotakin kiintoisaa erikoisuutta. Heidän osaltaan asiat
näyttävät etenevän huonoimpaan mahdolliseen suuntaan,
ja jos tätä jatkuu, ei ole varmaa, voimmeko luottaa heidän
kykyynsä puolustautua."
"Mikähän moisen on mahtanut aiheuttaa? Ja juuri nyt,
kun sitä olisi kaikkein vähiten tarvittu."
"Kukapa sen tietäisi."
"Olisiko se jokin ohimenevä päähänpisto tai villitys?"
"Onhan se mahdollista. Päältä katsoen heidän
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elämänsä näyttää kylläkin aivan samalta kuin aina
ennenkin."
"Ilonpitoa, lorvailua ja kalliita huvituksia?"
"Voihan sitä ehkä niinkin kuvata", virnahti toimeenpanija komentajan näkemykselle. "Mitä huvituksiin tulee,
niin kuulin mainittavan, että liikkeellä on jokin taiteilijaryhmä, joka on herättänyt poikkeuksellista innostusta laajalla alueella. Heidän esitystensä jälkeen niitä seuranneet
ovat omaistensa mukaan olleet jollakin tavoin poissa
tolaltaan, ajatukset aivan muissa maailmoissa."
"Joko taas joitakin päänsekoittajia? Mikseivät
esiintyjät voi vain soittaa ja runoilla, niin kuin ennen
vanhaan!"
"Juuri niinhän nämä tekivätkin."
"Keitä siellä on esiintymässä?"
"He esiintyvät enimmäkseen nimettöminä. Ainoa,
joka on onnistuttu luotettavasti tunnistamaan ja josta
meillä on merkintöjä on Khad, Deimin ja Nianin poika,
joka vielä vähän aikaa sitten opiskeli lentokoneiden
suunnittelua Lentokaupungissa."
"Siinä menetimme jälleen yhden hyvän ja tarpeellisen
ammatinharjoittajan."
"Enpä tiedä. Väitetään nimittäin, että tämä Khad olisi
se sama henkilö, joka nostatti kohua pohjoisemmilla seuduilla törmäämällä ilmayhdyskuntaan."
"No, sitten on vain hyvä, että hän on vaihtanut alaa!"
puuskahti komentaja kuin tuskin korviaan uskoen. "Mutta
jos hän on nyt vastuussa tästä nuorison lamauttamisesta,
on totisesti aika ryhtyä pitämään häntä tarkoin silmällä."
"Otetaanko hänet kiinni?"
"Ei ainakaan vielä. Joutuisimme luultavasti ottamaan
kiinni koko heidän ryhmänsä, ja siihen emme voi ryhtyä."
"Ketkä määrätään valvomaan Khadia?"
"Lentotoiminnan valvojia vapautuu nyt, kun epäilyttävät lennot ovat vähentyneet. Nimeän muutaman valvojan
tehtävään heti tämän jälkeen. Tiedätkö, miten muut kuin
nuoriso ovat suhtautuneet ryhmän esityksiin?"
"Muutoksen huomaaminen on lisännyt yleistä hermos-
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tuneisuutta ja kiristänyt ilmapiiriä. Mutta nuorten
joukossa esityksiä katsoo myös joitakin vanhemman väen
edustajia, ja toisaalta monet nuoret pysyvät toiminnasta
erillään ja suhtautuvat niihin samalla varauksella kuin
muutkin."
"Onneksi! Lentokaupunki poikii vaarallisia asioita."
"Tulee
sieltä
paljon
hyvääkin",
muistutti
toimeenpanija. "Saimme sieltä muutama päivä sitten
käyttöömme uuden, pienen lentokoneen, jolla meidän on
tarkoitus kuljettaa arkaluontoista materiaalia. Lentäjä
muistaa joka kerran tavatessamme kehua meille sen uutta
siipimallia, joka on kuulemma erittäin käteen sopiva ja
mukava huonossa säässä. Ja siipimalli on hänen
mukaansa peräisin opistolta, eli juuri Lentokaupungin
opiskelevan nuorison keskuudesta. Suunnittelija halusi
jostakin syystä pysyä tuntemattomana."
"Hyvä. Tarkistamme siis valvonnan kohteita, ja nyt,
kun olemme saaneet hyvän lentokoneenkin, siirrämme
uudet rekisterimme saman tien länteen. Mutta ensin
käymme läpi näiden ammusten käsittelyn ja kuljetuksen,
sillä joudut kohta toimittamaan useita sellaisia
valmiuspaikoille."
"Joka haluaa rauhaa, valmistautukoon sotaan", lainasi
toimeenpanija muinaista sanontaa.
"Paras tietysti olisi, jos voisimme sotia omalla joukollamme ja jättää muut viettämään keskeytymätöntä
rauhaa, mutta yhteenotoilla on harmillinen taipumus
laajeta", tuumaili komentaja. "Jos taistelusta ei voi tulla
pientä, niin koetetaan tehdä siitä ainakin lyhyt. Ehkä siitä
toipuminenkin on silloin nopeampaa."
"Antaudummeko jossakin vaiheessa?"
"Aika näyttää. Tarkoitushan on, että kansamme voi
elää yhteenoton jälkeen mahdollisimman onnellista
elämää."
***
"Tervetuloa

käsittelemään
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yhteiskuntamme

pelottavinta aihetta", avasi Karamant en Asten
neuvottelun. Tapa, jolla hän lausui sanat, kuulosti
Rhavaltin korvissa huomattavasti rennommalta kuin hän
olisi odottanut yhdeltäkään aiemmalta tapaamistaan
vastuullisista.
Koolla Maniatin yhteishuoneessa oli kymmenen henkeä. Rhavalt ei varsinaisesti kuulunut niihin, joiden
odotettiin
päättävän
yhteiskunnan
suurista
suuntaviivoista, mutta hän oli tullut paikalle
liittovastaava Amnaldinin omaksi neuvonantajakseen
kutsumana. Hän huomasi kokoontujien joukossa pari
vanhaa tuttavuuttaan, joiden leimuavat katseet kertoivat
hänelle, että jälleennäkemisen yllätys ei ollut heille
kaikkein iloisinta lajia.
"Kuten monet teistä jo tietävätkin, maankamaralla on
tapahtunut käänteentekevä muutos", jatkoi Karamant.
"Siellä toimii ryhmä, jonka päämääränä ei ole mitään sen
vähäisempää kuin kansojen kohtaaminen rauhan ja
hyväksymyksen merkeissä. Melit en Assar, joka
aikoinaan katosi Terleniltä, on päätynyt tämän ryhmän
yhteyteen, ja yhteistyössä hänen kanssaan ryhmä on
luonut jonkinlaisen kannattajakunnan, jolta voimme
odottaa ystävällistä tai ainakin vihatonta vastaanottoa.
Kannattajakunnan koko lienee muutamien tuhansien
suuruusluokkaa, ja se on nopeassa kasvussa. Melit ja
ryhmä ovat pyytäneet meitä selvittämään, voiko
ensikohtaamisemme tapahtua jo lähipäivinä, ja jos, niin
missä ja milloin."
Rhavalt saattoi miltei aistia, kuinka kokoontujat
jännittyivät ja haukkoivat henkeään. Historia ei tuntenut
moniakaan tapauksia, jolloin heidän suurimpaan
ongelmaansa
olisi
tartuttu näin
riuskasti
ja
suorasukaisesti.
"Olen iloinen siitä, että sukupolviksi perin tuskalliseen
tilaan juuttunut historiamme on viimeinkin liikahtanut
eteenpäin", otti puheenvuoron muuan reitittäjä, istumapiirissä Rhavaltia vastapäätä. "Jotta emme kuitenkaan nyt
äkkiä yltyisi nopeampaan vauhtiin kuin minkä
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hallitsemme, kertoisitko meille, mitä tarkoitat sanalla
'ensikohtaaminen'?"
"Ajatus, joka minulle esitettiin, oli hyvin kouriintuntuva ja yksinkertainen", vastasi Karamant. "Muutama ihminen maankamaralta vierailee täällä ja muutama meistä
siellä alhaalla. On ehdotettu, että Melit, joka nyt tuntee
molemmat kielet ja kulttuurit, olisi välittäjänä paikalla
kummassakin tapauksessa. Aluksi meidän ei tarvitsisi
välttämättä käydä kuin esittämässä lyhyt tervehdys, sillä
jo se, että muutamat meistä voivat kohdata naapurinsa
pelotta toimii hyvänä lähtösysäyksenä sitä seuraaville
askelille."
"Se voi toimia lähtösysäyksenä paljon muullekin",
huomautti Rhavaltista vasemmalle istuva Kalbaren ja
vilkaisi tätä syrjäsilmällään, kohtaaminen Orondamilla
ilmeisesti vielä tuoreessa muistissaan. "Vaikka mainittu
kannattajakunta olisi määrältään tuhansia, he ovat vain
häviävän pieni murto-osa koko kamaralla-asujien
määrästä. Minkälaisen vastaanoton me mahtaisimme
saada muilta lähtiessämme tervehdysmatkallemme?"
"Se riippuu epäilemättä paljon siitä, mihin, koska ja
millä tavoin laskeudumme", vastasi Rhavaltin vierellä oikealla istuva Amnaldin. "Jos herätämme oikean määrän
huomiota, uskon, että onnistumme. Ja oikean määrän saavuttamisessa ystävämme maankamaralla varmasti
auttavat meitä mielellään."
"Meille on ollut aina selvää, että me emme pelaa arpapeliä tulevaisuudellamme, jos sen vain voimme välttää",
otti
Terleniltä
saapunut
Kanidam
seuraavan
puheenvuoron. "Eikö olisi paikallaan edes tehdä asiasta
joitakin tutkimuksia, ennen kuin heittäydymme
päistikkaa tuntemattoman armoille?"
"Aivan totta", myönsi Amnaldin ja otti esiin tukevan
nipun kirjoitustauluja. "Tässä olisi yksi, vieläpä verraten
laaja sellainen. Taulut sisältävät yhteenvedon, jonka
ehtinemme kaikki silmäillä läpi täällä ollessamme. En
siksi lue sen sisältöä nyt ääneen, vaan sanon vain, että on
ilmeistä, että edellytykset kohtaamiselle ovat olemassa
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myös meidän omassa keskuudessamme. Näyttää siltä,
että oma kansamme, jota niin tunnollisesti suojelemme,
olisi tyytyväinen vähempäänkin suojeluun, ja toisaalta
Melitin maankamaralta lähettämät tiedotukset antavat
kuvan siitä, että emme ole ainakaan välittömässä
vaarassa, vaikka laskeutuisimmekin."
Rhavalt seuraili toisten ilmeitä, kun taulunippu lähti
kiertomatkalleen. Tutkimusaineisto oli suurimmalta osin
hänen itsensä kokoamaa, mutta hän oli pyytänyt
Amnaldinia ottamaan tutkimuksen omiin nimiinsä, jotta
häntä kohtaan mahdollisesti tunnettu kauna tai
vieroksunta
ei
hidastaisi
tutkimuksen
sisällön
omaksumista.
"On siis tutkimuksin todistettu, ettei meitä teurasteta,
jos astumme maankamaralle", lausahti Kalbaren
verkkaan. "On jopa todistettu, että oma kansammekin
ottaisi tapahtuman rauhallisesti. No, hyvä: oletetaanpa,
että suhteemme käyvät vähitellen läheisemmiksi, kunnes
me lopulta asetumme asumaan rinnatusten ja nauttimaan
mainitsemistanne rauhasta ja hyväksymyksestä. Onko
kenelläkään teistä tietoa siitä, mitä nämä käsitteet
merkitsevät maankamaralla nyt, ja mitä ne merkitsevät
siinä vaiheessa, kun niitä yritetään elää todeksi? Silloin,
kun elimme vielä syntymäkotimme Maan pinnalla, nämä
sanat esiintyivät lähes jokaisessa kansojen välisessä
muodollisessa puheessa, joita siellä pidettiin. Siellä
'rauha' merkitsi jatkuvaa varuillaanoloa täysissä aseissa ja
'hyväksymys' hyväksymistä hyötymiskohteena ja
alempiarvoisen työn tekijänä, ei toisena ihmisenä.
Muistakaa, että kamaralla-asujia on paljon enemmän kuin
meitä. Jos astumme heidän pariinsa, he sanelevat lait ja
niiden tulkinnat. Heillä on hallussaan maa ja valta
määrätä, miten se jaetaan ja miten sitä käytetään. Kuka
meistä tietää, mihin me astumme, kun he toivottavat meidät tervetulleiksi -- tarkoitan: kun pieni osa heistä
toivottaa meidät tervetulleiksi?"
Kokoontujat vilkuilivat toisiaan. Sieltä täältä kuului
supatusta.
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"Älkäämme unohtako, että Melit on seurannut
kamaralla-asujien elämää ja ajatuksia jo pitkään",
muistutti Amnaldin. "Hän olisi kyllä jo pannut merkille,
jos saisimme osaksemme edes halveksuntaa, vihasta
puhumattakaan. Myönnän, että tapahtuma ei ole täysin
riskitön, ja niin myöntää Melitkin, mutta riskit tunnetaan
jo varsin hyvin, ja niitä voidaan hallita."
"Melit toimitettiin Terlenille muun muassa siitä
syystä, että häneen ei luotettu", huomautti Kanidam.
"Miksi me luottaisimme häneen nyt, varsinkaan, kun hän
ei tarkkaan ottaen ole enää edes yksi meistä?"
"Se
on
valhe!"
huusi
Rhavalt
jaloilleen
ponnahtamaisillaan. "Melit on parissamme syntynyt ja
kasvanut, ja ne ajatukset, joita hänellä kansoista on, hän
on itse täällä luonut; kukaan ei ole antanut niitä hänelle
maankamaralta ajateltaviksi. Sinun on jo syytä ymmärtää,
että meitä on monenlaisia, ja me olemme kaikki
kansamme jäseniä, vaikka emme ajattelisikaan samoin
kuin sinä. Mitä on oma luotettavuutesi, jos olet valmis
kieltämään kansamme jäsenyyden jokaiselta, joka ei
sinua satu miellyttämään?"
Kanidamin ilme oli hyytävää katseltavaa. Hän ei kuitenkaan rohjennut lausua julki kaikkea, mitä Rhavaltista
ajatteli, sillä Amnaldinin suojeluksessa olevia henkilöitä
vastaan hyökkääminen ei hänenkään mittapuullaan ollut
kaukaa viisasta.
"Entäpä, jos alhaalla asuessamme kamaralla-asujat
sulkisivatkin koko kansamme yhden laakson kokoiselle
asuma-alueelle?" kysyi reitittäjä Rhavaltia vastapäätä.
"Häviäisimmekö me siinä mitään? Heikkenisikö
elämisemme laatu? Ahtaallahan me olemme nytkin;
lukumäärämmekin määrää pitkälti se, kuinka monta uutta
asumusta kykenemme ja uskallamme rakentaa taivaalle
leijumaan."
"Elämisemme laatu riippuisi varmasti siitä,
minkälaiset olot laaksossa vallitsisivat", tuumaili
Karamant. "Nyt, kun leijumme, voimme ainakin valita
sääolomme ja jossakin määrin myös raaka-
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ainelähteemme. Nyt käytettävissämme on myös meri,
jonka antimista voisimme laaksossa asuessamme jäädä
paitsi."
"Voi
kai
maankamaralle
siirtyä
asumaan
vähitellenkin", ehdotettiin Amnaldinin oikealta sivustalta.
"Silloin maankamaralle asettumista pitäisi johtaa yhdestä paikasta ja lujalla otteella", tuumaili Bellermon,
Rhavaltin tuttavuuksia Terleniltä hänkin. "Vaatii
kurinalaisuutta ja myös uhrautuvaisuutta, jos maassa
asuminen on muutamien harvojen etuoikeus vuosien tai
jopa sukupolvien ajan. Parannus nykyiseen se kyllä olisi
siitä huolimatta."
"Oletteko valmiit vastaamaan uhkayrityksen tuloksista
koko kansan, myös omien omaistenne edessä?" kysyi
Kanidam. "Kun me vastaamme kansamme jäsenille tekojemme seurauksista, he eivät ole pelkkiä historiankirjoituksen lukijoita, vaan eläviä, ja mieluiten pitkään eläviä
ihmisolentoja."
"Tutkimuksen perusteella on mahdollista, että epäonnistumme, mutta hävetä meidän ei sitä tarvitse", vastasi
Amnaldin. "Onko pahasta asettaa alttiiksi se, minkä
olemme yhtä suuressa tai jopa suuremmassa vaarassa
menettää pian joka tapauksessa? Varsin moni muu
päättäisi myös yrittämisen puolesta. Ja vaikka emme
lopulta pääsisikään asumaan maankamaralle, olisi jo
pelkkä epäluulojen hälveneminen kaikille suuri voitto."
"Ehkä voimme menetellä, kuten Maassa on menetelty
jo muinaisista ajoista", ehdotti Karamant. "Äänestäkäämme. Ne, jotka kannattavat ajatusta käydä maankamaralla
Melitin
järjestämässä
tapaamisessa,
osoittakoot
sormellaan alas, ja ne, jotka vastustavat, ylös."
"Kyllä kansanvalta on mainio keksintö!" tuhahti
happamesti Rhavaltin vasemmalla puolella istuva,
sormellaan ylöspäin osoittava mies Karamantin laskiessa
näkyville kohotettuja sormia. "Lohduttomimmatkin
typeryydet maistuvat suurelta viisaudelta, kun niihin voi
ryhtyä enemmistön päätöksellä."
"Seitsemän puolesta ja kolme vastaan", ilmoitti
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Karamant äänestyksen lopputuloksen. "Lopputulos ja
Amnaldinin tutkimus huomioon ottaen minusta näyttää
siltä, että voimme vierailla maankamaralla."
Kuului myöntyvää muminaa. Vastustajat tyytyivät
vaikenemaan ja katsomaan muita, kuka synkin, kuka vain
miettiväisin ilmein. Amnaldin myhäili itsekseen ja
töytäisi
vaivihkaa
Rhavaltia
olkavarteen
kuin
onnitellakseen tätä.
"Nyt, kun meillä on päätös asiasta, voimme ryhtyä
pohtimaan sitä, kuinka tämä vierailu toteutetaan", sanoi
Karamant. "Amnaldin voi kertoa meille aluksi lähemmin
omasta ehdotuksestaan."
Rhavalt otti levollisen asennon istuimellaan ja saattoi
nyt tehdä samoin myös hengessään: hän arvasi
löytäneensä kohtaamishankkeelle kenties parhaan
mahdollisen suojelijan.
***
"Minulla on hyviä uutisia", ilmoitti Dokhar ääni salaisen kellariholvin seinistä kajahdellen. "Ilmakansa on vastannut kutsuumme myöntävästi."
Vaikka salaseuralla oli tapana välttää äänekästä
toimintaa, tällä kerralla riemuhuudoilta ei voitu välttyä.
Kiihtynyt puheensorina täytti kellarin. Dokhar kohotti
kätensä ja sai kuulijansa lopulta hiljenemään.
"Nyt
meidän
tulee
kiireimmiten
ilmoittaa
kohtaamisesta kaikille niille, joiden on tarkoitus sinne
tulla. Ilmoitus on jo muotoiltu, ja koska se tulee julkisesti
nähtäville, se on kirjoitettu osaksi verhotuin
sanankääntein, jotta se herättäisi mielenkiintoa kaikissa
niissä, jotka ovat olleet seuraamassa kulttuuritilaisuuksiamme, mutta ei kuitenkaan aiheuta yleistä
hämminkiä. Tulijat eivät täysin tarkoin tiedä, mihin he
ovat tulossa, mutta he tulevat varsin varmasti. Meidän
osuutemme on asettaa ilmoitukset näkyville niille
paikoille, joista niiden lukijat ovat tottuneet niitä
etsimään, sekä panna sana tapahtumasta kiertämään
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mahdollisimman laajalti oikeiden henkilöiden välityksellä."
"Missä se tapahtuu?" kysyi muuan intoa pursuava
nuorukainen Dokharin läheltä.
"Kohtaamispaikaksi on valittu Laithin Nummi. Se on
avointa maastoa, mutta sen ja sitä asutumman alueen
välillä on kuitenkin kukkulajono näkösuojana.
Yhdyskunta voi laskeutua kukkulajonon katveeseen ja
pysytellä verraten matalalla ilman vaaraa törmätä
kiinteisiin kohteisiin. Kohtaamisaika on kuuden päivän
kuluttua iltapäivän lopulla, kahdeksantenatoista hetkenä."
"Mitä tapahtuu, jos muut kuin tapaamiseen kutsutut
näkevät laskeutumisen?" kysyi keski-ikäinen nainen
hiukan kauempaa.
"En tiedä", vastasi Dokhar. "Yritämme varautua kaikkeen mahdolliseen. Kysymyksesi oli siltäkin osin osuva,
että meillä on kuin onkin voimakas ja hyvin järjestynyt
kilpailija, joka ei soisi seuraamme olevan olemassakaan."
"Keitä he ovat?"
"Kuten tiedätte, Miont, pitkään palvellut kaasutehtaan
johtaja ja tarvikehankkijamme Nendin serkku, menetti yllätyksellisesti työpaikkansa", aloitti Dokhar kiertoteitse
vastauksensa. "Häntä syytettiin virheistä tuotteissa, toimituksissa ja suunnittelutyössä, mitä varmastikin hämmästyitte yhdessä minun kanssani, sillä harva johtaja on ollut
työssään yhtä tunnolllinen kuin hän. Todellinen syy
paljastuikin vähän aikaa sitten, kun eteläisellä merellä
tapahtui tuntemamme räjähdys. Yhdistettyämme nämä
kaksi salamyhkäistä tapahtumaa epäilyksemme heräsi.
Dam ja Hait, jotka tuntevat kemiaa, valmistivat
ilmaisinaineita, jotka he sitten yön turvin kävivät
piilottamassa kaasutehtaan ilmastointikanavaan ja hakivat
seuraavana yönä pois. Tulokset vahvistivat epäilymme:
tehtaassa valmistetaan helposti haihtuvia, tulenarkoja
aineita, jotka ovat omiaan aiheuttamaan samanlaisia
räjähdyksiä kuin merellä tapahtunut. Miontin on
syrjäyttänyt jonkinlainen räjäytykseen ja kenties
muuhunkin taisteluun erikoistunut ryhmä, jossa on
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mukana yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaisia ihmisiä, ja
joka on kokeillut merellä jonkinlaista joukkotuhoasetta.
Ryhmä on kätkenyt jälkensä hyvin; emme vieläkään
tiedä, keitä siihen kuuluu ja missä muualla se toimii, sillä
myös sen toiminnassa on otettu huomioon mahdollisten
tarkkailijoiden eksyttäminen."
"Olemmeko me sodan partaalla?" kuului riemultaan jo
selvästi laantuneempi kysymys sivummalta.
"Emme välttämättä, jos ehdimme ensin", sanoi
Dokhar. "Tätä kuuden päivän aikaa tuskin voimme
jouduttaa, sillä on tärkeää, että tapaamiseen saadaan
riittävä määrä ihmisiä. Silloin tietoisuus uudesta rauhasta
yhteiskunnassamme leviää nopeudella, joka melko
varmasti sammuttaa jo alkupisteeseensä kaikki aikeet
aseellisesta varustautumisesta. Jos taas aseistetut joukot
syystä tai toisesta iskevät ensin, kohtaamisemme siirtyy
tuntemattomaan tulevaisuuteen, kenties seuraaville
sukupolville asti, ja heidän sarkansa on, jos mahdollista,
vielä nykyistäkin kivisempää kynnettävää. Jos taas isku
tapahtuu juuri samoihin aikoihin kuin olemme liikkeellä,
voimme
ehkä
viivyttää
omalla
haitantekovälineistöllämme hiukan heidän hyökkäystään."
Keskustelun sorina alkoi jälleen yltyä kellariholvissa.
"Seuraavaksi me sovimme kohtaamisen järjestelyä
koskevasta tiedotuksesta", palautti Dokhar heidät takaisin
työjärjestykseen.
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19
"Kylään on tunkeutunut hyökkääjiä ilmasta!" huudahti
vierasmajan saliin syöksähtänyt, kiihtynyt mies. "Etsikää
jostakin itsellenne aseet!"
"Mitä hyökkääjiä?" kysyi Dokhar salin nurkasta,
mutta mies oli jo lähtenyt jatkamaan matkaansa, kaiketi
varoittamaan
muita.
Salissa
istujat
vilkuilivat
ympärilleen. Vaikka uutiset olivatkin huolestuttavia, ne
eivät kuitenkaan laukaisseet ketään heistä suoraan
toimintaan. Vasta, kun ovesta tuli sisään toinen mies
samaa asiaa toimittamaan, kädessään niittoveitsi, ja kylätieltäkin kuului kiireisten askelten ääniä, alkoi salissa
tapahtua.
"Kyllä nyt täytyy lähteä!" sanoi muuan istujista ja
nousi jaloilleen. "Perhe on saatava turvaan."
Muut seurasivat esimerkkiä, mutisten kuka mitäkin
äkillisen hälytyksen tyrmistyttämänä. Salaseuralaiset,
Danth, Khad ja Melit sekä tietoisesti loitommaksi istuutunut Dokhar ryhtyivät hankkiutumaan matkaan viimeisten
joukossa.
"Onko sinulla jo joku varmistamassa, että pääset turvaan?" kysyi yksi kyläläisistä pysähtyessään Melitin kohdalla, totuutta aavistamatta.
"Asia on järjestyksessä", vakuutteli Khad.
Kun ihmiset olivat lähteneet liikkeelle, sali tyhjeni
varsin nopeasti, mutta kuitenkin hillitysti ja hyvässä
järjestyksessä. Myös vierasmajan isäntäväki näytti
aloittavan
valmistautumisen.
Khad
ja
Melit
kumppaneineen jäivät vierasmajan pihamaalle ja
katselivat, kuinka siellä täällä liikkui juoksujalkaa kyläläisiä hakemassa tavaroitaan, kuljettamassa ällistyneitä
lapsiaan tai pyrkimässä taloihin vaihtaakseen tietoja
mahdollisten paikallaolijoiden kanssa.
"Pitipä tämän hetkeen osua!" huokaisi Dokhar
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synkkääkin
synkemmin.
"Juuri
kohtaamispäivän
kynnyksellä!"
"Onko tänne tosiaan hyökätty?" kysyi Khad. "Minä en
näe missään mitään."
"Enpä usko", sanoi Dokhar. "Mutta näiden muiden
mielestä tänne on hyökätty, ja voi kestää vielä hyvän
aikaa, ennen kuin he tajuavat, että mitään vaaraa ei
olekaan."
"Mitä teemme?" kysyi Danth.
"Meidän on saatava tämä hulluus asettumaan, jos vain
suinkin pystymme", päätti Dokhar. "Kyläläiset ovat nyt
hyvin vaarallisessa mielentilassa, etsimässä pienintäkin
vihjettä vieraista tunkeilijoista ja valmiina toimimaan heti
sen löydettyään. Melit on toimitettava pois täältä.
Ehdotan, että Khad lähtee Melitin kanssa Elphin
viisiköllä tämän kotiin, ja me muut yritämme tavoittaa
kyläläiset ja saada heidät järkiinsä. Yövymme sitten
Elphin kotona ja lähdemme sieltä suoraan nummelle, kun
aika tulee."
"Selvä on", vastasi Khad. "Lähdemme heti matkaan."
"Minä käyn noutamassa Thainin", sanoi Dokhar. "Kun
olemme saaneet tehtävämme täällä tehdyksi, tulemme
teidän perässänne tavalla tai toisella. Jos meitä ei kuulu
huomenna ajoissa paikalle, älkää odottako meitä, vaan
lähtekää suoraan nummelle."
"Nyt alkaa tulla jo ilta", sanoi Danth taivaalle
katsellen. "Tuskin kyläläiset jaksavat täällä koko yötä
kierrellä. Luulen, että pian he vetäytyvät kotejaan
vartioimaan."
"Onnea matkaan!" toivotti Dokhar ja läimäytti Khadia
olalle. "Nyt jos koska sitä todella tarvitaan!"
He lähtivät tahoilleen, Dokhar ja Danth kylätietä
pitkin itäänpäin ja Khad ja Melit ympärilleen vilkuillen
kohti vierasmajan sivustaa, jonne Dokhar oli pysäköinyt
mainitsemansa viisikön.
"Haluaisinpa tietää, mistä tämä huhu sai alkunsa", harmitteli Khad. "Totta se ei näytä olevan, ja pilana se on äärimmäisen vastuuton sellainen!"
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"Ehkäpä
he
ovat
jännittyneempiä
kuin
arvasimmekaan", tuumaili Melit. "Silloin huhun syntymiseen ei tarvita paljoakaan."
"Huhu on kaiketi jo lähtenyt pakenijoiden mukana kylän ulkopuolelle. Nyt meidän on saatava aikaan
ilouutinen, joka leviää kauhu-uutistakin nopeammin."
He tulivat sivuseinustalle ja ohittivat jykevärunkoisen
kuormikon. Sen takana heitä odotti Dokharin tuoma
viisikkö. He eivät kuitenkaan ehtineet vielä sen luokse,
kun rakennuksen takaa tuli esiin mies.
"Tulisitteko auttamaan?" hän huusi heille. "Meillä on
täällä vakava onnettomuustapaus."
Khad vilkaisi Melitiä ja levottomasti liikehtivää
miestä.
"Mitä on tapahtunut?" hän kysyi ja lähti häntä kohti
Melit kannoillaan.
"He jäivät leikkuuterien väliin ja vuotavat kuiviin",
sanoi mies ja viittoili rakennuksen taustan suuntaan.
"Siellä katoksessa. Minä haen sisältä lisää sidetarpeita ja
tulen heti. Heidät on saatava kiireesti hoitoon!"
Oliko joku työkoneen käyttäjä
säikähtänyt
hyökkäysuutisia ja unohtanut varoa? Jos hyökkäyshuhu
oli perätön, kuten Khad uskoi, hän ei todellakaan
kadehtisi sen liikkeellelaskijan tulevaa osaa, kun
tapahtumia selvitettäisiin.
He tulivat juoksujalkaa katokselle, jonka Khad oli
nähnyt aiemmin vain ohimennen. Katos oli
pitkänomainen, rakennuksen seinustan suuntainen,
seinien ja katon rajaama. Sen sisällä oli hämärää.
"Missä he ovat?" huudahti katoksen sisällä
ympärilleen tähyilevä Khad. "Eihän täällä näy ketään!"
"Onhan meitä tässä jo kolme", kuului vastaus sisäänkäynnin suunnalta, hänen ja Melitin takaa. Hän pyörähti
ympäri ja näki sisäänkäyntiaukossa Bantin.
"Missä ovat onnettomuuden uhrit?" kysyi Khad. "Mitä
täällä on tapahtunut?"
"Uhrit?" lausahti Bant arvoituksellisesti. "Lähempänä
kuin uskotkaan."
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Khad katsoi ärtyneenä Bantia, jonka tavallisestikin
outo käytös oli nyt entistäkin oudompaa. Hänen tahmea,
umpimielinen jäyhyytensä oli vaihtunut kiihtyneeseen
jännittyneisyyteen. Hän seisoi tukevassa haara-asennossa
ja hengitti nopeasti. Hänen rauhaton katseensa hypähteli
kankein, nykivin liikkein paikasta toiseen. Tutkaillessaan
Bantia Khad huomasi hänen paksukankaisen mutta ilmavan hellepaitansa avaran kaula-aukon reunassa pari sinivihreää tahraa, ja tunsi samalla Bantin ympärillä leijuvan
erikoisen, pistävän hajun, seitsenlehden tuoksun. Se
selitti Bantin levottoman olemuksen ja tuijottavan
katseen.
"Jos tämä on pilaa, se loppuu nyt!" ärähti Khad.
"Väisty tieltämme! Me lähdemme nyt viisiköllemme."
"Tuskin te sillä pitkälle pääsette", vastasi Bant
teennäisen lauhkeasti ja veti taskustaan esiin kourallisen
irtileikattuja sähköjohtoja.
"Mitä olet mennyt tekemään!?" huudahti Khad
kauhistuneena.
"Teillä oli tilaisuus lähteä", muistutti Bant. "Pettikö
teiltä muisti vai kuulo? Teidän piti olla jo kaukana
täältä!"
"Lähdemme heti, jos vain väistyt", sanoi Khad sovinnollisempaan sävyyn Bantia katseellaan arvioiden. Hän
oli jo epäonnistunut yrittäessään aikoinaan päästä
Dokharin ohitse. Olisiko hänellä mitään mahdollisuuksia
Bantin kaltaista rotevan lihaksikasta vastustajaa vastaan?
"Ei, ei", sanoi Bant ääni hiljeten ja astui askeleen sisemmälle katokseen käsi kaulusta tapaillen. "Nyt ei ole
enää sen aika. Nyt on tilinteon aika. Sinulle, pettäjälle. Ja
varsinkin tuolle ilmasta tulleelle!"
Bantin lauseen loppu purkautui ilmoille raivokkaana
sähähdyksenä. Hänen kätensä tuli esiin kauluksen sisältä,
ja siinä oli veitsi.
Khadin päättäväisyys valahti ulos hänestä kuin vesi
pohjattomasta ruukusta. Hän perääntyi askeleen, ja
toisen. Melit perääntyi hänen rinnallaan, vilkuillen
vuoroin häntä ja Bantia. Kauhu tarttui rajulla otteella
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Khadin kurkunpäähän, kun hän oivalsi äkkiä, mitä hän oli
tekemässä. Mihin hän yleensä saattoi paeta umpinaisessa
katoksessa? Melitin selän taakseko? Ja hänet oli sentään
asetettu suojelemaan Melitiä! Hänen silmissään sumeni ja
hänen korvansa suhisivat, kun hän yritti lamaantunein
aivoin kiihkeästi keksiä, mitä tehdä. Vaikka katos oli selvästi leveämpi kuin Bant, tämä hallitsi veitsineen
pakotietä yksinvaltiaana.
"Valtakuntamme on koskematon!" mylvähti Bant,
itselleen siinä missä heillekin, ja astui jälleen yhden
uhkaavan askeleen heitä kohti.
Melit katsoi Bantiin ja laski kätensä Khadin
olkavarrelle. Khad pysähtyi.
"Kaikki siirtolaiset ovat minun ystäviäni", Melit sanoi
Bantille. "En minä tee mitään pahaa kenellekään teistä."
Bant ei kuunnellut, mitä Melit sanoi. Hän kohotti veistään muristen kuin saalistava eläin. Melit käännähti
taaksepäin löytääkseen tien, jota paeta Khadin kanssa,
mutta pysähtyi heti.
"Khad, varo!" hän huudahti, mutta Khad oli jo perääntynyt suoraan varjojen kätköistä taakseen astuneiden
miesten syliin.
Apureita oli neljä. Vikkelästi he vangitsivat kummankin käsivarret lukko-otteeseen ja potkaisivat heiltä jalat
alta. Heidät painettiin maahan. Khadin käsivarsia
kierrettiin taaksepäin minkä nivelet rutisten myöten
antoivat. Melitin suunnalta kuulunut voihkaisu kertoi,
että hänen käsittelynsä ei ollut hiukkaakaan sen
hellävaraisempaa. Heidän kammitsoijistaan uhoava
seitsenlehden lemu kertoi, että Bantin tavoin he olivat
myös terästäytyneet tehtäväänsä, vaikka eivät ehkä aivan
yhtä äärimmilleen kuin Bant.
"Nyt on tilaisuutesi tullut", kehotti toinen Khadia pitelevistä miehistä Bantia. Bant astui Khadin eteen ja hänen
hiuksiinsa tarttuen väänsi hänen päätään ylöspäin.
"Isoisänikin yrititte kääntää minua vastaan", hän
kähisi. "Nyt sinä kuolet!"
"Pysy asiassa!" kivahti mies Khadin takaa ärtyneenä.
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"Hän on meikäläisiä! Sinun tehtäväsi on tuo tuossa
vieressä."
"Aivan totta!" virnisti Bant luisuen lyhyeen,
vähämieliseen naurunkäkätykseen. "Sinun tapaustasi
meidän pitää harkita. Mutta sen sijaan tämä..." Bant
siirtyi Melitin eteen kuin taivaalle vyöryvä ukkospilvi.
"Sen sijaan tämän osalta ei asiassa ole enää mitään
epäselvää!"
"Ajatelkaa omaa tulevaisuuttanne!" sanoi Melit, ällistyttävän selkeällä äänellä ottaen huomioon, että kaiken
sen ajan, jota hän ei puhunut, hän huohotti kivusta.
"Miten te voitte itse elää tapettuanne meidät? Mihin te
voitte mennä? Missä on enää teille sijaa? Älkää tuhotko
omaa elämäänne, kun vielä voitte pelastaa sen!"
"Sinä kuolet!" puuskui Bant, kuin pumputen itseensä
takaisin murhanhimoa, joka uhkasi jo päästä laantumaan
tapahtumien rytmin häiriinnyttyä.
"Pidä kiirettä!" hoputti toinen Melitin kahlitsijoista.
"Sonninteurastajan kokemuksella", kannusti toinen
hiljaisin sanoin Bantin itsetuntoa. "Sinä tiedät, mitä
tehdä, ja kun olet sen tehnyt, on tulevaisuutemme sinun
nimissäsi. Sinä olet mies miesten edellä!"
Khad potki ja kiemurteli kasvot tulipunaisina ponnistuksesta ja raivosta, mutta ei mahtanut pidättelijöilleen
mitään: ote oli hyvin harjoiteltu ja se piti. Lannistetussa
asennossaan hän ei kyennyt tuottamaan edes kunnon
avunhuutoa.
Samassa nurkan takaa kuului askelten ääni.
"Bant, olet siis vielä täällä?" sanoi näkyville tullut
vanha mies. Rheod oli tullut noutamaan pojanpoikaansa.
"Tule kotiin, kunnes tämä hämminki on ohi."
Bant jäi seisomaan selin isoisäänsä. Hänen ruumiinsa
vavahteli hiukan.
"Pane se piiloon!" suhahti Melitiä pidättelevä mies
hiljaa Bantille, joka yhä piteli veistä esillä. Tämä työnsi
veitsen takaisin paitansa sisään.
Rheod tuli lähemmäksi ja huomasi samalla muut paikallaolijat.
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"Mitä ihmettä täällä on tekeillä!" hän huudahti ääni
vavahtaen. "Mitä tämä on olevinaan!? Päästäkää heidät
irti!"
"Painu tiehesi häiritsemästä!" ölähti Bant paksulla äänellä, kasvot yhä poispäin Rheodista. "Tämä asia ei kuulu
sinulle!"
Rheod tarttui Bantin olkapäähän ja kampesi häntä
väkisin taaksepäin. Hän huomasi yhdellä silmäyksellä
tämän
ja
tämän
kumppanien
huumaustilan.
Onnettomuudekseen Bant oli unohtanut kätensä paitansa
sisään puristamaan yhä veitsen kahvaa, ja niinpä Rheod
riuhtaisikin seuraavaksi häntä käsivarresta. Veitsi tuli
esiin raastaen paidan lankoja matkansa varrella.
Rheodin silmät laajenivat kauhusta, ja hänen
tyrmistyksensä vaihtui kiihkoon.
"Laske heti irti veitsestä!" hän huusi riippuen Bantin
kädestä. "Sinä et voi tehdä tuota!"
Toinen Khadin kahlitsijoista mittasi silmäkulmastaan
etäisyyttä Bantin ja Rheodin kamppaillessa keskenään, ja
Rheodin heilahtaessa häntä kohti hän suuntasi potkun
Rheodin rintakehän alaosaan ja palasi aloilleen, ennen
kuin Khad ehti käyttää tilannetta hyväkseen. Rheodin
jalat hervahtivat, mutta hän ei päästänyt irti Bantin
kädestä. Hän huusi kyläläisiä apuun minkä keuhkoistaan
irti sai. Bant sai painonsa tukevasti molemmille jaloilleen
ja yhdellä rajulla ponnistuksella hän paiskasi Rheodin
matkoihinsa. Tämä sinkoutui seinää vasten ja valahti siitä
maahan, mutta alkoi heti ponnistautua jaloilleen.
"Jos kajoat häneen, sinulla ei ole talossani sijaa!"
Rheod huusi. "Ei koko kylässä! Jos teet hirmutekosi,
sinulla ei ole enää tulevaisuutta! Sinä saastainen
murhaaja! Sinutko minun piti korjata vanhemmiltasi
talteen!?"
"Tuo on tullut ilmasta!" huohotti Bant. "Me olemme
saaneet kiinni ilmasta tulleen!"
"Älä välitä hänestä!" huusi Khadia pidättelevä mies
Bantille.
"Minä luotin sinuun!" jatkoi Rheod huojahdellen ja
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rintaansa molemmin käsin pidellen. "Meidän piti pitää
yhtä, ja sinä liittouduit tuhon kanssa! Missä on sinun
elämäsi, Bant? Mikä sinä olet?"
Vaivalloisesta asennostaankin Khad saattoi huomata,
että Rheodin sanat olivat osuneet Bantin sisällä johonkin,
josta kaiketi vain he kaksi tiesivät. Bant kääntyi takaisin
kohti Melitiä ja nosti veitsensä korkealle ilmaan. Hän
alkoi huohottaa uudelleen.
"Me saimme kiinni hyökkääjän ilmasta!" hän huusi,
tällä kertaa yhteenpurtujen hampaiden lomasta.
"Ole luja!" sanoi Melitiä pidättelevä Bantille matalalla
äänellä, miltei kuiskaten.
Nurkan takaa juoksi paikalle kaksi miestä. Ja sitten
toiset kaksi. He näkivät maahan painetut hahmot
vangitsijoineen, jotka vilkaisivat tulijoita.
"Te saitte ne!" huudahti ensimmäinen tulijoista. "Jos
olette saaneet heiltä jo aseet pois, voitte päästää irti."
Vangitsijat tekivät työtä käskettyä. Ihmisjoukon
paikalletulo ei kuulunut heidän suunnitelmiinsa, mutta he
päättivät mukautua tilanteen vaatimuksiin. Katokselle tuli
koko ajan lisää miehiä, kuka minkäkinlaista
puolustautumisvälinettä kantaen.
"Tässä se on!" huudahti Bant tulvahtaen täyteen uutta
intoa ja huitoi veitsellään Melitin suuntaan. "Hyökkääjä
ilmasta! Me saimme hänet kiinni!"
Melit ponnistautui jaloilleen henkeään haukkoen. Hän
horjahti vierellään olevaa seinää vasten ja tukeutui siihen
olkapäällään, koska ei kyennyt vielä käyttämään
käsivarsiaan, joita poltti ankara kipu. Paikalle tulleet
asettivat puolustusvälineensä vaistomaisesti tanaan,
mutta kun he huomasivat, kuka mainittu "hyökkääjä
ilmasta" oli, heidän valmiutensa hervahti keskelle
ällistystä. Ne, joiden käsistä kanget ja kirveet eivät
pudonneet itsestään, paiskasivat ne tieten tahtoen
tyrmistyneinä maahan.
"Sehän on Melit!" huudahti etummainen miehistä.
"Kuinka ne saattoivat käydä hänen kimppuunsa!"
huusi Rheod tunkeutuen edessään olevien selkien
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lomitse.
Tulijat
olivat
ilmeisesti
valmistautuneet
hengenvaaralliseen vastarintaan. Kun heitä vastassa
olivatkin kiinniotettuina Khad ja Melit, he joutuivat
hämilleen. Kiinniottajat itse vetäytyivät askeleen verran
taaksepäin katoksen hämärään. He eivät pitäneet lainkaan
tapahtumien uudesta käänteestä. Kyläläiset näyttivät
pitävän ilmahyökkääjää ystävänään! Kun näiden huomio
kiinnittyi Khadiin, Melitiin ja heidän vierellään uhoavaan
Bantiin, yksi kiinniottajista antoi kolmelle toverilleen
merkin, ja he lähtivät huomiota herättämättä toisten
sivuitse pois paikalta.
"Sinäkö tämän aloitit?" kysyi toinen etummaisista
miehistä Bantilta. Bant mulkoili eri suuntiin ruumiinsa
vapina yltyen, tappion oivallus vähitellen sumeaan
tajuntaansa tunkeutuen. Kysyjä astui häntä kohti aikoen
vääntää veitsen hänen kädestään, mutta samassa Bant
parkaisi korviaraastavalla äänellä ja sinkosi veitsen
pystyyn tiiviiksi polkeutuneeseen maankamaraan. Hän
säntäsi tiehensä raivaten tiensä toisten ohi raivokkain
nyrkiniskuin.
"Mitä siellä tapahtuu?" huusi kumppaneineen paikalle
ennättänyt Dokhar muiden takaa.
"Bant oli täällä ja yritti uskoakseni tappaa Melitin!"
huusi Khad vastaan.
"Taas minä olin myöhässä!" parahti Dokhar ja
pujottautui toisten lomitse Khadin ja Melitin luokse.
"Melit, oletko kunnossa?"
"Ei hätää enää", vastasi Melit voipuneella äänellä, yhä
seinään nojaten. "Rheod ja nämä miehet pelastivat
meidät."
"Sen on täytynyt tapahtua todella täpärästi!" sanoi
Dokhar katsoen maasta yhä sojottavaa veistä.
"Tilanne oli täpärä", myönsi Khad. "Kunpa minulla
olisi ollut sinun kamppailutaitosi. Nyt minusta oli
Melitille enemmän haittaa kuin hyötyä."
"Ei hätää. Vaara on ohi nyt."
"Tiedättekö te, mistä on kysymys?" puuttui keskuste-
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luun ensimmäiseksi Rheodin jälkeen paikalle saapunut.
"Mitä tämä puhe ilmasta tulevasta hyökkäyksestä oikein
tarkoittaa? Ja miksi nämä kaksi otettiin kiinni?"
"Se on Bantin ja hänen ystäviensä keksintöä", sanoi
Dokhar. "Mitään hyökkäystä ei ole tapahtunut. Tilanne
on aivan yhtä rauhallinen kuin se on ollut tähänkin asti."
"Bant tämän hälytyksen taisi itse asiassa aloittaakin",
sanoi kolmas mies hiukan taaempaa. "Ja me hölmöt uskoimme!"
Miehet tuhahtelivat omalle tyhjää tavoitelleelle juoksentelulleen.
"Ja kaikista mahdollisista ihmisistä niiden riiviöiden
piti valita uhrikseen juuri Melit!" huudahti etummainen
miehistä. "Kuinka kummassa kukaan voi kuvitella, että
hän olisi peräisin noista yhdyskunnista? Hänhän on ollut
parissamme jo iät ja ajat. Täydellisen typeryksenkin
pitäisi nähdä, että hän on... tuota..."
Melit kohotti katseensa. Mies pysähtyi katsomaan
häntä.
"Mistä sinä, muuten, olet syntyisin?" hän kysyi ja hymyili Melitille rohkaisevasti. "Ei niin, että meidän olisi
sitä välttämätöntä mitään varten tietää, mutta olen utelias
kuulemaan, miltä maailman kulmalta tulee niin mukavia
ihmisiä kuin sinä olet."
Melit katsoi hetken miehiä ympärillään, sanojaan punniten. Hän katsoi Dokharia. Dokhar katsoi takaisin
häneen, mutta ei sanonut mitään.
"Minä olen ilmasta", sanoi Melit hiljaisella, mutta vakaalla äänellä. Khadilta pääsi pieni, jännittynyt huoahdus.
Miehet katsoivat Melitiä hämmentyneinä, kuin eivät
olisi ymmärtäneet, mitä tämä sanoi. Pilailiko Melitkin
heidän kanssaan?
"Minä
olen
syntynyt
ilmassa,
Assarin
työasumuksessa", sanoi Melit. "Minut siirrettiin
Terlenille, jolta pakenin tänne alas."
Mahdottomalta tuntunut ajatus alkoi viimeinkin
välittyä
kuulijoille. Ilmapiiri jännittyi.
Kuului
hämmentyneitä huokauksia.
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"Oletteko te sitten tulossa tänne alas?" kysyi yksi miehistä.
"Täällä olen vain minä", sanoi Melit. "Kaikki muut
ovat ylhäällä, eivätkä rohkene edes tulla lähelle
maanpintaa. Missään nimessä he eivät ole aikeissa
hyökätä kenenkään kimppuun."
"Miksi sinä sitten olet täällä?"
"Me kaikki rakastamme ja kaipaamme maankamaraa,
vaikka asumme ilmassa. Tai kenties juuri sen tähden, että
asumme ilmassa. Minusta jatkuva ero maasta, joka
meidät elättää, ja teistä, jotka olette ihmisiä kuten mekin,
tuntui niin turhalta, että en kestänyt sitä enää. Niin minä
karkasin, koska minunlaisilleni ei ole sijaa ylhäällä."
"Ystävämme Melit, ilmassa syntynyt", päivitteli
ensimmäinen tulijoista verkkaan. "Enpä osannut moista
eläessäni odottaa!"
"Sama ihminen hän on yhä, olkoon syntynyt missä hyvänsä", muistutti toinen.
"Anteeksi nyt nämä puheemme, mutta ajatus
kieltämättä vaatii hiukan tottumista", sanoi kolmas
Melitille. "Me odotimme ilmasta jotakin aivan muuta.
Vaikka tarkemmin ajatellen ihmisiähän me kaikki vain
olemme."
"Kyllä kai me nyt sentään toivotamme ainakin Melitin
tervetulleeksi kyläämme?" vaati toinen kumppaneiltaan.
"Ja jos muut heikäläiset vähääkään muistuttavat häntä, ei
meillä ole hätäpäivää."
"Olet oikeassa", myönsi ensimmäinen nyökytellen itsekseen. "Kenelläkään meistä ei varmasti ole mitään
häntä vastaan, ja ainakin minä luotan myös siihen, mitä
hän sanoo omasta kansastaan."
"Kiitos!" huokaisi sivusta kuunnellut Dokhar hiljaa itsekseen silmät suljettuina ja seinään nojaten kuullessaan
miesten päätelmät. "Kiitos!"
"Kiitoksia teille!" sanoi Melitkin. Vaikka hän oli vielä
voipuneen näköinen, uutta elinvoimaa virtasi aivan ilmeisesti häneen menetetyn tilalle.
"Ovatko muut samaa mieltä?" kysyi ensimmäinen
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takanaan seisovalta joukolta. Miesten keskuudesta kuului
hämmentynyttä sananvaihtoa, mutta he näyttivät olevan
yleisesti samaa mieltä etummaisten kanssa.
"Ole rauhallisella mielellä", jatkoi mies Melitille.
"Kun me olemme saaneet Bantin ja niiden neljän
tapaukset käsitellyksi, uskon, että kaikki sen jälkeen
kylässä kohtaamasi ihmiset ovat ystäviäsi."
"Meille on tarjolla tilaisuus ulottaa luottamustamme
laajemmallekin", otti Khad puheenvuoron. "Huomenna
kahdeksantenatoista hetkenä laskeutuu ilmayhdyskunta
nimeltä Maniat lähelle maanpintaa Laithin Nummella.
Yhdyskunta ei voi laskeutua maankamaralle, mutta
muutama sen asukkaista tulee tervehtimään meitä maassa
odottajia. Olisin iloinen, jos mahdollisimman moni teistä
voisi liittyä joukkoomme. Mitä sanotte?"
Miesjoukosta kuului hämmentynyttä muminaa.
"Se kuulostaa kiinnostavalta", sanoi yksi miehistä.
"Mutta kerrohan, kuinka tämä kaikki on mahdollista.
Oletteko te onnistuneet solmimaan heihin jonkinlaisia
suhteita?"
"Kyllä me olemme, tai itse asiassa tämä on juuri
suhteiden solmimisen alku. Mitä tuumaisitte, jos koko
ilmakansan pelko voitaisiin siirtää historiaan?"
"Voiko niin tapahtua?"
"Me toivomme sitä. Me yritämme sitä kaikin keinoin."
"Voitteko taata, että he kaikki tulevat tänne
ystävinämme?"
"Kuten Melit äsken sanoi, he eivät vihaa, vaan pelkäävät meitä. He olisivat tapaamisesta yhtä helpottuneita
kuin mekin. Siksi teidän apunne olisi hyvin tervetullutta
tässäkin asiassa."
"Tämäpä jotakin!"
"Minä tulen ainakin", lupasi muiden takana seisova
mies. "Me emme voi hävitä siinä mitään. Jos he tahtovat
meille pahaa, he voivat käydä kimppuumme yhtä hyvin
täälläkin."
"Oiva ajatus", vastasi Khad ja onnistui jo virnahtamaankin hiukan.
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"Lähtisimmekö nyt täältä katokselta mukavampaan
paikkaan?" ehdotti etummainen mies.
"Minulla on teille pyyntö", sanoi Melit.
"Mikä se on?"
"Kun saatte Bantin ja hänen ystävänsä kiinni, kohdelkaa heitä malttavaisesti. Se on tärkeää meidän kaikkien
tähden. Olisi kauheaa aloittaa uusi rauhan aika ajamalla
siirtolaisia pois kotiseuduiltaan siksi, että ilmakansa on
astunut maanpinnalle. Silloin kuviteltu kauhu tulisi
todeksi. Myös Bant tarvitsee teidän apuanne, sillä hänelle
olisi
ylivoimaisen
raskasta
kantaa
yksinään
menneisyytensä lisäksi vielä muisto itsestään veitsi
kädessä."
"Taidat olla oikeassa", vastasi mies. "Otamme sen
huomioon, kun asian käsittely päästään aloittamaan."
"Samaa rauhaa me toivomme hänelle kuin kaikille
muillekin", tuumaili toinen mies heidän lähtiessään matkaan.
"Se on ilo kuulla", vastasi Khad hymyssä suin. "Ottakaapa aseenne mukaan, etteivät ne unohdu tänne."
***
Tiedustelija lensi matalalla ja nopeasti. Hänen jo alkuaan ripeä ja ketterä koneensa oli Valvojakunnan käyttöön
siirtymisensä jälkeen muunneltu entistäkin liukasliikkeisemmäksi; nyt sen lentäminen salavihkaisen matalalla
lentokorkeudella vaati todellista keskittymistä. Päästyään
lähemmäksi
määränpäätään
hän
voisi
nousta
korkeammalle, jotta hän voisi antaa vaikutelman
tavanomaisesta huoltolennosta. Hänen koneensa ei ollut
mikään huoltokone, mutta kävisi ehkä kyllin pitkään
sellaisesta satunnaisille vilkaisijoille, kun hän lentäisi
kohdealueella.
Tiedustelijan jäljessä lensi eri reittiä toinen, hitaampi
ja raskaampi kone. Sen kyydissä oli kaksi Valvojakunnan
jäsentä. Ja korkeammalla sen jäljessä, mutta sitä nopeasti
tavoittaen lensi vielä kolmas kone, kyydissään
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komentaja, joka oli lopulta antanut ristiriitaisin tuntein
odotetun lähtökäskyn. He kaikki lensivät kohti
Lentokaupungista etelään sijaitsevaa Laithin Nummea,
muassaan kaksi suurta, tynnyrimäistä esinettä, jotka oli
lastattu toisena lentävän koneen ruumaan. Koneen järeät
potkurit saivat sen rungon värisemään pieksäessään
ilmaa. Maisema lipui rahtu kerrallaan koneen alitse.
"Vaihe kaksi", kuului ääni koneen ohjaamossa
istuvien miesten kuulokkeista. Tiedustelija kertoi heille
toimiensa
etenemisestä
peitetyin
sanankääntein,
varmistaen vielä radion sähköisten peitemenetelmien
luotettavuutta.
"Selvä", vastasi koneen ohjaaja. Kun jäljessä tuleva
kone saapuisi nummea reunustavan kukkulajonon läheisyyteen, se alkaisi hyvissä ajoin vähentää korkeuttaan ja
laskeutuisi sitten tarvittaessa kukkuloiden taakse odottamaan.
Koneen lentäjät olivat lähteneet matkaan vailla tietoa
siitä, kuinka heidän kävisi. Heidän tehtävänsä oli tarpeen
vaatiessa pudottaa ilmayhdyskuntaan sumupommi, periaatteeltaan vanha, mutta heille aivan uusi tuhoase. Räjähtäessään se hukuttaisi yhdyskunnan jättiläismäiseen tulipalloon ja jättäisi jälkeensä toivottavasti vain muutamia
hiutaleita alas leijuvaa tuhkaa. He toivoivat, että se tekisi
lopun vihollisen jo perin ilmeiseksi tulleista aikeista valloittaa maankamara. Jos ensimmäinen pommi ei
räjähtäisi, he voisivat vielä käyttää mukana olevaa
varakappaletta. He uskoivat kykenevänsä lentämään
koneen riittävän kauas räjähdyksestä selvitäkseen siitä
itse, mutta siitä, pääsisivätkö he milloinkaan edes
räjäyttämään pommia, heillä ei ollut mitään tietoa.
Sodankäynnin historiassa vihollisesta oli aina tiedetty
edes jotakin, mutta ilmakansan suhteen he olivat täysin
arvaustensa
varassa.
Aavistaisivatko
heidän
vastustajansa, mitä he olisivat tekemässä? Minkälaisen
tuntemattoman
puolustusneuvon
he
toisivat
yhdyskuntiensa kätköistä esiin torjumaan lähestyvää
uhkaa? Ehkä he olivat kuitenkin voimiltaan vielä vain
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ihmisen veroisia, olihan heidän hyökkäyksensäkin
alkanut vasta nyt, pitkän ja rauhallisen valmisteluajan
jälkeen, vaikka he epäilemättä olisivat halunneet käydä
hyökkäykseen jo sukupolvia sitten.
Aika kului vaitonaisten lentäjien tähytessä näkymää
edessään. Lopulta koneen ohjaaja alensi moottoreiden tehoa, ja kone alkoi vähitellen vajota. Kaukana takaoikealla
erottui Lentokaupungin epämääräinen hahmo, joka pian
jäisi taivaanrannan taakse. Kukkulajono alkoi kohota heidän edessään heidän valmistautuessaan laskuun. Asutusta
heidän allaan ei juuri ollut, mikä oli lentäjistä pelkästään
myönteistä, sillä salaisissa puolustustehtävissä jokainen
ulkopuolinen silmäpari oli liikaa.
"Näen kaksi", ilmoitti tiedustelijan ääni heidän
kuulokkeissaan. "Ensisijainen alle kolmensadan, jatkaa
kaksi kolme, toissijainen itään, tuhat ja yli."
"Jatketaan", vastasi ohjaaja.
"Selvä."
Tiedustelija oli saanut näkyviinsä kaksi yhdyskuntaa.
Toinen niistä oli matalalla, matalammalla kuin hän oli
ikinä nähnyt yhdenkään yhdyskunnan leijuvan, ja se vain
laskeutui laskeutumistaan, vähän kerrallaan. Onneksi se
ei ollut liikkeissään nopeampi, sillä muuten he eivät olisi
ehtineet tukikohdastaan ajoissa sen luokse. Se katoaisi
kohta kukkulajonon taakse, ja sitten tiedustelija ylittäisi
kukkulajonon harjan.
Pommeja kuljettavan koneen takapyörät jysähtivät
kituliaaseen, hiekkaiseen heinikkoon, ja tuota pikaa
etupyörä teki niille seuraa. Luonnon helmaan tehty lasku
oli siinä määrin ravisteleva, että hetken ajan lentäjät jo
pelkäsivät pommien laukeavan ennen aikojaan. Kone
pysähtyi kuitenkin varsin nopeasti ja jäi odottamaan
heinikkoiselle tasamaalle tulevia toimia. Laskeutumisen
ilmaan nostattama pölypilvi hälveni vähitellen.
"Täällä valmista", tiedotti pommittajakoneen ohjaaja.
"Täällä vaihe kolme alkamassa juuri", vastasi
tiedustelija. "Ensisijainen etuvasemmalla, ja..."
Lentäjät jäivät korvat höröllään odottamaan jatkoa
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äkisti kesken jääneeseen lauseeseen.
"Ihmisiä", kuului tiedustelijan ällistynyt ääni. Hän ei
enää löytänyt käyttökelpoista peiteilmaisua kuvatakseen
yllättävää näkyä. "Täällä on paljon ihmisiä."
"Keitä?" puuttui aluetta lähestyvä komentaja puheeseen. "Mitä he tekevät?"
"En tiedä vielä. Odottakaa."
Valvojakunnan johto oli aiemmin pannut merkille
äkillisen kansainvaelluksen, mutta otaksui sen olleen
hätäohjeiden mukainen evakuointitoimi. Nyt näytti
kuitenkin siltä, että juuri ne samat ihmiset olivat tulleet
joukolla juuri tänne. Se pahensi asioita. Miten he
onnistuisivat nyt käyttämään asettaan? Millä keinolla he
onnistuisivat nyt pelastamaan ihmiset, jotka olivat
jostakin täysin käsittämättömästä syystä marssineet
suoraan surman suuhun? Pommittajakoneen ohjaaja
puristeli hermostuneena seisovan koneensa ohjaimia.
Aika tuntui kuluvan kiduttavan hitaasti.
"Raportti?" vaati komentaja radioitse.
"Ensisijainen pysähtynyt alle sadan", vastasi
tiedustelija ja lisäsi sitten lyhyesti: "Minä laskeudun."
Ohjaaja yllättyi. Tiedustelijan päätös ei selvästikään
kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan. Ilmeisesti myös
komentaja ajatteli samoin, sillä radiosta kajahti hänen
määräyksensä: "Ei poiketa ohjeista!"
Tiedustelija ei vastannut. Piinallinen hiljaisuus venyi
venymistään. Eikö tiedustelija ymmärtänyt, minkälaisen
vaaran hän aiheutti omapäisyydellään? Valvojakunta oli
kurinalainen ryhmä, mutta saattoihan olla, että
varsinaisen sotilaselämän perinteiden puuttuessa he eivät
vielä vetäneet järjestymiskyvyssään ja tinkimättömässä
kuuliaisuudessaan
vertoja
Maassa
toimineille
esikuvilleen.
Kerro jo, hoki ohjaaja mielessään. Hän laski ja arvioi,
mitä kaikkea tiedustelijan olisi jo siihen mennessä pitänyt
ehtiä nähdä ja tehdä. Ja vihdoin yhteydenotto tuli.
"Olen maassa", kuului outo, miltei hajamielinen
lasuahdus.
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"Mitä siellä on tekeillä!?" tiukkasi komentaja.
"Tämä on... ällistyttävää. Ilmakansa on tullut maankamaralle."
"Tulemmeko sinne?" kysyi ohjaaja käsi valmiina
käynnistämään moottorit.
Tiedustelija ei vastannut heti, mutta ehätti kuitenkin
puhumaan ennen komentajaa:
"Älkää tulko", hän sanoi. "Älkää missään nimessä tulko! Täällä vallitsee rauha."
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Suuri väkijoukko kierteli Khadin, Melitin ja salaseuralaisten ympärillä. Väkeä oli varovaisestikin arvioiden
useita satoja, ja kaikki tuijottivat ylös, missä taivaan peitti
suurelta osin näkyvistä ilmayhdyskunta Maniatin pohja.
Yhdyskunta oli niin matalalla, että ensi silmäyksellä
näytti aivan siltä kuin siihen olisi ylettynyt käsin
koskettamaan. Sen reunan yli kurkistelevat ihmishahmot
olivat kuitenkin heistä siinä määrin etäällä, että asiat
jouduttaisiin
toimittamaan
huutamalla,
kunnes
jompikumpi osapuoli pääsisi kasvokkain toisen kanssa.
Tervehdyshuudot kaikuivatkin pitkin aukeaa, ja
yhdyskunnasta
myös
vastattiin
niihin,
vaikka
alhaallaolijat eivät olleetkaan aivan varmoja siitä, mitä
ylhäältä vilkuttelevat ilmakansalaiset heille sanoivat.
Yhdyskunta etsi sopivaa leijumispaikkaa ja asentoa
näkymättömien ajolaitteidensa avulla. Tuulenpuuskat
temmelsivät yhdyskunnan alla, kun sen luomat
sähkökentät puhalsivat ilmaa lyhyin jaksoin eri suuntiin.
"Vapauttakaa sivusta!" huuteli Dokhar juosten Arghen
ja Rethin kanssa edestakaisin yhdyskunnan viereen
jäävällä ruohikkoalueella ja viittoillen ihmisiä siirtymään
loitommaksi. Lopulta yhdyskunnan vierelle jäi
pitkänomainen tyhjä alue, jonka tarkoitus selvisi
katsojille nopeasti, kun yhdyskunnan reunan yli vierähti
ilmakansan lentokone, joka sai ilmaa siipiensä alle juuri
ajoissa laskeutuakseen sulavasti vapautuneelle alueelle.
Kun koneesta astui ulos kaksi ilmakansan miestä,
väkijoukko
puhkesi
riemuhuutoihin
ja
suosionosoituksiin.
Arghe
antoi
tulijoille
äänenvahvistuslaitteen, jonka salaseuralaiset olivat
kaukaa viisaasti rakentaneet tilaisuutta varten.
Vieraskieliset tervehdyssanat kajahtivat aukealla.
Kuulijoiden ei kuitenkaan tarvinnut kauan ihmetellä
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niiden sisältöä, sillä seuraavaksi laitteeseen tarttui Melit,
joka käänsi puheen heille:
"Hän sanoi: 'Tervehdys teille omasta ja kansani
puolesta. Minä olen kulttuuriperehdyttäjä Teviane en
Medilon ja ystäväni tässä vieressäni on reitittäjä
Kamotrim en Hemalt. Toivon, että voitte ottaa meidät
vastaan ystävinänne.'"
"Kiitoksia, että olette laskeutuneet luoksemme!"
vastasi Dokhar saatuaan laitteen itselleen. "Saapumisenne
ja ystävyytenne ovat meille mitä suurin ilo."
Melit käänsi Dokharin vastauksen vierailijoille.
Dokhar itse astui kohti heitä tungeksivaa joukkoa.
"Rauhallisesti!" hän huusi kädet kohotettuina. "Lähestykää rauhallisesti!"
Arghe ja Reth olivat samoissa töissä kuultavapintaisen
lentokoneen ja ympärilleen katselevien vierailijoiden toisella puolella väkijoukon lähestyessä heitä myös yhdyskunnan puolelta.
Ihmiset tulivat miltei käsivarren mitan päähän vierailijoista ja heitä avustavista salaseuran jäsenistä.
Tervehdyksiä ja kysymyksiä ryöppysi sakeanaan heidän
ylleen, ja Melitin oli ryhdyttävä selvittämään
hartiavoimin edessä olevien tulkitsemistehtäviensä
sumaa. Muut käänsivät kieleltä toiselle joitakin irtolauseita, joihin tunsivat taitojensa riittävän.
"Miten te elätte ilmassa?" "Mitä te syötte?" "Kuinka
paljon teitä on?" "Haluaisitteko elää maanpinnalla?" Moniin näistä kysymyksistä salaseuralaiset olisivat voineet
vastata vieraidensa puolesta jo etukäteen, mutta tilaisuuden osaksi peitetyn luonteen takia kysymykset jäivät vastattaviksi vasta vierailijoiden tultua. Joitakin asioita
Dokhar oli ehtinyt kuitenkin kertoa väkijoukolle
pitämänsä alustuspuheen yhteydessä, valmistaessaan sitä
siihen häkellyttävään ja jopa pelottavaan näkyyn, joka
suoraan heitä kohti leijuva ilmayhdyskunta heidän iloa ja
avoimuutta pulppuavasta tunnelmastaan huolimatta oli
ollut.
Vierailijat saivat hädin tuskin suunvuoroa keskellä ky-
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symysten paljoutta, mutta he onnistuivat kuitenkin
sijoittamaan moniin vastauksiinsa vastakysymyksiä.
Melit yritti parhaansa mukaan pitää yllä tasapuolisuutta
sommitellessaan sieltä täältä sinkoilevia kysymyksiä
jonkinlaiseen järjestykseen. Dokhar yritti hillitä
väkijoukon tungeksimista ja kehotteli edessä olevia
päästämään myös loitommaksi jääneitä vuorostaan eteen.
Vaikka työ oli hänellekin vaativaa, hän ei pannut
vaivojaan edes merkille: ilmakansan kohtaaminen oli
hänen ja hänen työtoveriensa pitkien, jopa elinikäisten
pyrkimysten huipentuma, joka lopulta koitettuaan korvasi
kaikki koettelemukset monin verroin.
Yksi yleisön jäsenistä pyrki muitakin innokkaammin
joukon keskelle, ja onnistuikin lopulta pääsemään Melitin
ja vieraiden ulottuville. Melit tunnisti hänet heti.
"Eoth, tervetuloa joukkoomme!" hän sanoi uskaltautuen irtautumaan hetkeksi tulkitsemistyöstään. Eoth,
hänen työtoverinsa Lentokaupungista ei vastannut sanoin,
vaan astui hänen eteensä ja halasi häntä. Eothin kasvot
säteilivät paitsi siitä ilosta, että hän lopultakin tunnisti
Melitin alkuperän ja tiesi siihen liitetyn uhan haihtuneen
olemattomiin, myös siitä ylpeydestä, jota hän tunsi
Melitin puolesta. Hän tervehti joukon keskellä seisovia
ilmakansalaisvierailijoita, ja Melit käänsi hänen tervehdyksensä näille.
"Älä mene kovin kauas", pyysi Melit Eothia. "Minulla
on sinulle pieni pyyntö hetken kuluttua."
Eoth nyökkäsi innokkaasti ja vetäytyi sivuun päästäen
takanaan olleet eteen.
Ihmisten hidas virta vierailijoiden luokse ja sieltä pois
ei osoittanut mitään erityisiä ehtymisen merkkejä.
Dokhar vilkuili välillä aurinkoa, joka painui yhä
lähemmäksi taivaanrantaa, ja lopulta hän kohotti kätensä
ylös saadakseen puheenvuoron.
"Meidän on tullut aika päästää vieraamme
lepäämään", hän lausui äänenvahvistimeen. "Pyydän
anteeksi sitä, että tilaisuus keskeytyy tuokioksi, mutta
meidän kansamme edustajien on nyt määrä käydä
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Maniatin kannella tapaamassa ilmakansan johtajistoa, tai
vastuullisia, kuten he mieluummin tämän yhteiskunnallisen tehtävälajin mieltävät. Palaamme tuota pikaa
takaisin, ja meidän mukanamme tulee kukaties kaksi
uutta vierailijaa vielä toviksi tänne alas.
"Tämä tilaisuus ei ole viimeinen laatuaan, vaan on todennäköistä, että pian pidetään uusi sellainen, ja silloin
siihen osallistuu jo paljon useampia ihmisiä heidän
taholtaan. Jos siis joiltakuilta on jäänyt esittämättä heille
kysymyksiä tai sanottavaa, teidän ei tarvitse odottaa
kovin pitkään saadaksenne siihen tilaisuuden.
Tapaamisiin hetken kuluttua!"
Vierailijat astuivat takaisin lentokoneeseen. Heidän
mukanaan siihen astuivat myös Dokhar, Khad ja Melit,
joka kävi pyytämässä mukaansa yllättyneen Eothin. He
sulkivat oven. Kone puhalsi ilmaa taakseen ja kohosi
siivilleen miltei heti liikkeelle lähdettyään, vaikka olikin
kuusine matkustajineen täyteen kuormattu. Se nousi
väkijoukon yläpuolelle ja kaartoi hitaasti, kuin
kierreportaita kivuten. Vaikka Dokhar oli tähystellyt
ilmayhdyskuntia niin kauan kuin muisti, hän sävähti
kuitenkin, kun Maniatin kansi avautui äkkiä ensin hänen
edessään ja heti sen jälkeen hänen ympärillään. Kone
kosketti pehmeästi sileää, vaaleaa pintaa ja vieri
pysähdyksiin. Heidän ympärillään oli jälleen ihmisiä,
kuten alhaallakin, mutta hiukan vähemmän ja
erinäköisyydessään yhä yllättäviä, vaikka Dokhar oli jo
olettanut tottuneensa näkemään toisen kansan jäseniä.
He astuivat Maniatin kannelle, lentäjät reippaan
iloisina hyvin onnistuneen tehtävänsä jäljiltä, Melit etsien
katseellaan heidät vastaanottavia vastuullisia, ja Khad ja
Dokhar, sekä varsinkin Eoth katsellen kaikkea uutta
ympärillään. Tapaamisen suunnittelua kansansa osalta
johtanut Karamant en Asten tuli heitä katselevasta
ihmisjoukosta Melitin eteen.
"Tervetuloa Maniatille!" hän sanoi. "Pyytäisin teitä tulemaan sisään, mutta kokoontumishuone on liian ahdas
kaikille näille ihmisille, jotka haluavat tavata teidät."
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Melit käänsi tervehdyksen ystävilleen ja esitteli
vuorostaan heidät Karamantille. Hän ehti hädin tuskin
lopettaa puheensa, kun hän huomasi, että hänen eteensä
saapui Rhavalt.
"Mikä ilo ja helpotus nähdä sinut jälleen!" hän sanoi
ja otti Melitin hetkeksi oikeaan karhunsyleilyyn. "Sinua
on kaivattu suurella joukolla."
Melitin äiti Tiamen tuli tämän luokse Rhavaltin kannoilla jos mahdollista vielä Rhavaltiakin ilahtuneempana.
Siirtolaiset odottivat kärsivälliseti, kun Melitiä
toivotettiin tervetulleeksi takaisin ja hänelle kerrottiin
tärkeimpiä kuulumisia hänen kansansa ja tuttaviensa
parista. Sitten Karamant rykäisi hiukan.
"Ystävämme maankamaralta", hän sanoi kaikille tulijoille yhteisesti ja odotti, että Melit ehti kääntää sanat
siirtolaisystävilleen. Sitten hän jatkoi:
"Melitin
lähdettyä
yllättävälle
vierailulleen
maankamaralle ja välitettyään sieltä huojentavia uutisia
kuultavaksemme
kansamme
vastuullisimmat
kokoontuivat useita kertoja neuvottelemaan siitä, miten
kohdata teidät ensi kertaa pitkän erilläänolomme jälkeen.
Olemme nyt onnistuneet sopimaan keskenämme
yhteisestä menettelytavasta. En voi sanoa, että
päätöksemme oli yksimielinen, mutta me olemme
yhtäkaikki päättäneet yhdessä mukautua siihen.
"Aluksi tahdon esittää Melitille pahoitteluni omasta ja
koko kansani puolesta niistä vaikeuksista, joita hän on
joutunut kestämään näiden uusien tapahtumien
esitaistelijana. Sen johdosta on päätetty, että mikäli hän
siitä huolimatta vielä tahtoo asua keskuudessamme,
hänelle järjestetään asuinpaikka sieltä, minne hän itse
tahtoo asettua. Jos hän taas valitsee asua mieluummin
maankamaralla, tahdomme hyväksyä hänen päätöksensä
myönteisin tuntein.
"Koska Melitin kumppanikansamme tuntemus on
huomattavan laaja, keskuudessamme suorastaan vailla
vertaa, toivomme, että hän voisi toimia kansojemme
välillä välittäjänä ja lähettiläänä, jos hän niin sopivaksi
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näkee, ja auttaa meitä luomaan kansojemme välille kauan
kaivatut siteet.
"Toivotamme
tervetulleeksi
viipymään
keskuudessamme tahtonsa mukaan myös Melitin usein
mainitun ystävän Khadin, joka kansansa ainoana jäsenenä
on jo aikaisemmin käynyt luonamme. Samoin toivomme,
että hänkin voisi toimia kansansa edustajana ja
lähettiläänä luonamme silloin, kun hänelle sopii.
"Kansojemme ystävyyden hyväksi laajamittaista ja
taitavaa työtä tehnyttä Dokharia, maankamaralta
lähteneen kansojamme lähentävän liikkeen johtajaa
pyydämme
tapaamaan
vastuullisiamme
molemminpuolisen tietämyksen kartuttamiseksi ja seuraavien kohtaamistemme järjestämiseksi.
"Edelleen toivomme, että pyrkiessämme kohti kansojemme laajamittaisempia tapaamisia Melit ystävineen
voisi ennen niitä tuoda maankamaralta joitakin
vierailijoita käymään luonamme, ja tiedustella
mahdollisuutta vastavierailujen toteuttamiseen, kunnes
riittävät valmiudet laajoihin tapaamisiin on saavutettu.
"Tämä on päätöksemme, johon olemme sitoutuneet.
Kysymme nyt, hyväksyttekö sen ehdot kansanne
edustajina ja pidättekö niitä soveliaina kansaanne
kohtaan?"
"Pidämme, ilman muuta!" vastasi Dokhar heti, kun
Melit oli saanut käännöksensä loppuun. "Olen kiitollinen
päätöksestänne omasta ja kansani puolesta, ja teen
parhaani, jotta yhteistyömme kantaisi nopeasti ja
runsaasti hedelmää."
Ilahtumus levisi Maniatin kannella yhtä nopeasti kuin
se oli levinnyt maanpinnalla sen alapuolellakin, vaikka
sen ulkoiset merkit eivät olleetkaan yhtä myrskyisiä. Kun
Melit oli vapautunut tulkkaustehtävistään, häntä tuli
tapaamaan lisää hänen tuttaviaan, etunenässä hänen
ikäisensä, mutta selvästi häntä pitempi nainen.
"Sinäkin pääsit tulemaan!" ilahtui Melit.
"Kuinka olisin voinut olla tulematta, kun kuulin, mitä
täällä oli tekeillä", tämä vastasi veitikka silmäkulmassa,
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Melitin toteamusta toverillisesti moittien.
"Tässä on Talissan", esitteli Melit ystävänsä Khadille.
"Muistat varmaankin, mitä kerroin sinulle nuorempina
harrastamistamme radioyhteyksistä maankamaralle."
"Muistan toki", sanoi Khad ja nyökkäsi Talissanille
tervehdykseksi. Hänkin, vaikka oli pituudeltaan muiden
miesten veroinen, joutui katsomaan tätä hivenen verran
alhaalta ylöspäin. "Hän oli yksi teidän salaisesta
kolmikostanne."
"Terve tultuasi, toivon että viihdyt yksinkertaisissa
majoissamme", lausui Talissan Khadille siirtolaisten
kielellä, hitaasti, huolellisen puhtaasti ja virheitä
tekemättä, ellei sellaiseksi haluttu välttämättä laskea
hänen vanhakantaisia sanavalintojaan. Sitten hän jatkoi
omalla äidinkielellään Melitille: "Innakar ei päässyt
tulemaan tänne, mutta hän pyysi minua kertomaan sinulle, kuinka ylpeä hän on sinusta ja että hän tulee
tervehtimään sinua heti, kun vapautuu työnsä
velvoituksesta. Hän haluaa ehdottomasti tavata myös
ainakin Khadin, ja muitakin hänen kansastaan, jos
mahdollista."
Khad katseli Talissania. Hänestä näytti selvältä, että
tämän ja Melitin ystävystyminen oli ollut väistämätöntä.
Talissanin miettiväisen näköisen katseen takana paloi ilmeisesti samanlainen liekki kuin Melitinkin sisimmässä;
se oli pieni ja hiljaa hehkuva, mutta kesti sammumatta
ankarimmatkin myrskynpuuskat. Talissanin kapeahkot
kasvot näyttivät rahtua vakavammilta kuin Melitin, joka
tuntui kumpuavan iloa miltei tilanteessa kuin tilanteessa,
mutta hiljaisemman olemuksen vastapainoksi Talissanin
kädet tuntuivat olevan ranteista eteenpäin jatkuvasti
elossa, kun hän puhui. Talissan oli ollut se, joka oli antanut kolmikon salaisille opinnoille sen suuntaviivat ja
huomattavan osan sen ryhdistä ja tarmosta, sekä auttanut
heidät kaikki sen pahimpien karikkojen yli, kun he pitivät
opiskelunsa todellisen tarkoituksen piilossa opettajaltaan
Hestrionilta.
Kun Melit ja Talissan olivat vaihtaneet kuulumisensa,
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Melitin luokse tuli keski-ikää lähestyvä, mutta silti monin
tavoin yhä nuorelta vaikuttava mies. Hän puhutteli
Melitiä isällisesti, luontevalla varmuudella, ja kuitenkin
ristiriitaisella
tavalla
aran
varovaisesti,
jopa
surumielisesti. Khad ei kyennyt seuraamaan, mitä
kaikkea he keskenään puhuivat, mutta oli ilmeistä, että
mies jätti heidän seuransa paljon huojentuneempana kuin
oli siihen liittynyt. Melitiltä Khad sai tietää, että mies oli
Desteron, joka oli vastannut huomattavasta osasta Melitin
opintoja ja sivistystä pitkin hänen nuoruuttaan ja
lähettänyt hänet sitten kulissien takaisen päätöksen
mukaisesti Terlenille. Hetkeä myöhemmin Melit itse sai
puolestaan kuulla Rhavaltilta, että Desteron oli jättänyt
tehtävänsä ja luovuttanut vastuunsa toisille kuultuaan
Melitin kadonneen Terleniltä. Melit oli hetken aikeissa
lähteä saman tien puhumaan uudelleen Desteronin
kanssa, mutta päätti sitten siirtää tapaamisen hiukan tuonnemmaksi -- hänellä olisi aikaa taivutella Desteron takaisin tehtäviinsä, kun tilanne ilmakansan keskuudessa ensin
vakiintuisi hiukan.
Päinvastoin kuin Khadilla ja Dokharilla, Eothilla ei ollut sanaakaan yhteistä kieltä ympärillään olevien
ilmakansalaisten kanssa. Se ei kuitenkaan näyttänyt
estävän yhteydenpitoa hänen ja näiden välillä: hän oli
parhaillaan vaihtamassa joitakin pikkuesineitä nuoren
naisen kanssa, ja kumpikin selosti eloisan pantomiimin
avulla niiden käyttöön liittyviä seikkoja. Heitä
katsellessaan Dokharin oli helppo uskoa, että
lähentymisen ei tarvitsisi olla ylivoimaista useimmille
muillekaan kummankaan kansan jäsenistä.
"Tapasin
vanhan
muinaiskielten
opettajasi
Hestrionin", kertoi Melitin luokse juttelemaan palannut
Rhavalt tälle. "Hän asuu nykyisin Nalbatilla. Minut
nähtyään hän muisti heti sinut ja kyseli kuulumisiasi."
"Kerroitko hänelle missä olen ollut?"
"Kerroin. Kerroin myös, kuinka valmistelit tätä tapaamista."
"Mitä hän sanoi?"
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Rhavalt virnahti itsekseen muistellessaan käyntiään
Hestrionin luona.
"Hän alkoi nauraa, ja nauroikin lopulta aivan
katketakseen.
Hän
pystyi
tuskin
änkyttämään
naurunpuuskiensa välillä 'voi minua'. Vielä lähtiessäni
hänen luotaan kuulin oven takaa, kuinka hän purskahti
taas nauramaan. Sinun ja ystäviesi pikku pila taisi osua
suoraan hänen hermoonsa."
"Sepä hyvä. Pelkäsin jo, että hän sydämistyisi siitä,
että käytimme häntä hyväksi."
"Eihän toki. Hän saattoi jopa hiukan kadehtia teidän
rohkeuttanne."
Samassa Rhavaltin mieleen muistui jotakin.
"Etsipä käsiisi Lembronat niin kauan kuin vielä olemme täällä", hän lisäsi. "Hänellä on sinulle kirje."
"Kirje? Keneltä?"
"Lembronat saattaa tietää tarkemmin. Kirje tuli hänen
mukanaan Terleniltä, hänen kuvauksestaan päätellen kenties joltakulta sikäläiseltä ystävältäsi, nuorelta naiselta.
Lähettäjä piti kuulemma tärkeänä, että saat kirjeen
varmasti ja nopeasti."
"Käyn tapaamassa heitä Terlenillä heti, kun ehdin",
sanoi Melit myötätuntoinen naurunvirne kasvoilleen
pyrkien. Terleniltä hänelle lähetetty kirje tuskin voisi
sisältää muuta kuin lisää hyviä uutisia; jo pelkästään
kirjeen olemassaolo oli aihe tyytyväisyyteen hänen
lähtöään edeltäneiden välirikkojen jälkeen.
Alhaalta kuului laulua. Maniatin alle ja ympärille kokoontuneiden siirtolaisten tunnelma oli yhä korkealla,
vaikka Melit ystävineen olikin ylhäällä kannella,
kätkössä heidän katseiltaan.
"Meidän taitaa olla aika palata alas", tuumaili Melit.
"Meitä odotetaan jo."
"Tuokaa saman tien lisää ihmisiä käymään täällä", ehdotti Karamant. "Me ehdimme olla vielä jonkin aikaa tässä, ennen kuin Maniat pitää siirtää takaisin reitilleen."
He siirtyivät enemmittä seremonioitta takaisin
lentokoneeseen. Kuten heille oli lupailtu ja kuten he
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olivat edelleen alhaallaolijoille luvanneet, koneen lentäjät
vaihtuivat. Tällä kerralla ohjaajana oli myöhäisessä
keski-iässä oleva nainen, ja samalla ensimmäinen
ilmakansalainen, jonka hiuksissa Khad muisti nähneensä
harmaantumista. Hänen otteensa koneen ohjaimissa
olivat kuitenkin riuskempia kuin Khad odotti: heidän
vatsanpohjiaan kouraisi, kun lentäjä heilautti koneen
Maniatin reunan alle. Laskeutuminen oli nopea ja sulava,
kuten ilmakansalta odottaa saattoikin, ja koko lento oli
ohi, ennen kuin Khad ehti kunnolla huomata sen edes
alkaneen.
Tulijat otettiin vastaan, jos mahdollista, entistäkin raikuvammin suosionosoituksin, ja monilla näytti olevan jo
valmiina odottamassa suuret määrät kysyttävää ja
kerrottavaa. Melit ja lentäjät asettuivat paikoilleen ja
tarttuivat tehtäväänsä, ja Dokhar muutamien muiden
salaseuralaisten kanssa piti yllä järjestystä ja lentokoneen
kulkuväylän vapaana.
Aurinko laski ja iltahämärä alkoi tihetä. Paikalle oli
kuitenkin tuotu joitakin valaisimia, joita sytytettiin siellä
täällä. Juhlavalaistukseen asti he eivät Maniatia ja
kokouspaikkaa saaneet, mutta ainakin henkilöt erotti
toisistaan ja lentokone saattoi jatkaa ihmisten
kuljettamista ylös ja alas Melitin käydessä heidän
mukanaan tulkkaustehtävissä.
Viimein lentokone toi viimeiset kävijät alas ja palasi
takaisin ylös mukanaan vain sen lentäjät. Maniat lähti
lipumaan hiljalleen takaisin samaa reittiä, jota se oli
paikalle
saapunutkin.
Hyvästelyhuudot
täyttivät
kokoontumispaikan ilman.
"Se onnistui", totesi Dokhar Khadille ja Melitille.
"Vastaanotto oli molemmin puolin mitä ystävällisin, eikä
kukaan meidän kansastammekaan tullut paikalle
torjumaan uhkaa voimatoimin."
"Entä seuraavaksi?" kysyi Khad.
"Palaamme ehkä ensin Myötäiseen, ja sieltä voimme
siirtyä lähipäivinä takaisin Lentokaupunkiin. Luulen, että
nyt joudumme kiertämään entistä laajemmalla alueella,
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varsinkin, kun sinusta ja Melitistä tuli lähettiläitä. Teidän
virallenne on saatava täysi tuki myös meidän paristamme,
ja sanaa on muutenkin levitettävä, koska monia
vaarallisia huhuja on epäilemättä lähtenyt jo liikkeelle."
"Emme taida päästä palaamaan minnekään", myhäili
Khad katsoessaan Melitiä, joka oli yhä tiiviin, vilkkaasti
keskustelevan ihmisjoukon ympäröimä.
"Kyllä se sujuu, kun lähdemme muiden mukana takaisin ajoneuvoillemme päin."
Ihmiset lähtivät hitaaseen vaellukseen pois kokoontumispaikalta valaisimet mukanaan. Loitompana joukko
ajoneuvoja jo keinahteli heinikkoisessa maastossa kohti
tietä. Vaikka siirtolaisten maailma olikin varsin harvaan
asuttu ja nummen läpi kulkeva tie sen mukaisesti
enimmäkseen autio, syntyi sille nyt hetkeksi ruuhkaa
ihmisten pyrkiessä yhtaikaa kotimatkalleen.
"Meidän on pidettävä töidenjärjestelykokous",
tuumaili Dokhar. "Tehtävää riittää, mutta nyt ne tehdään
onneksi valoisammissa merkeissä."
***
Salaseura oli koolla lähes täysilukuisena. Sillä kerralla
kokous ei kuitenkaan tapahtunut kellarin kätköissä, vaan
yhdessä Lentokaupungin kokoontumissaleista. Kuin varmemmaksi vakuudeksi salin ovetkin oli jätetty auki.
"Kiitän teitä kaikkia, jotka olette uhranneet koko elämänne asiamme palvelemiseen", sanoi Dokhar
kuulijakuntansa edessä. "Nyt työmme hankalin vaihe on
saatu päätökseen, eikä sitä enää tarvitse pitää piilossa.
Pitäkää itsenne nyt vapautettuina kaikista lupauksista,
jotka olette mahdollisesti työmme salaamiseksi
seurallemme antaneet.
"Seuramme ei ole kuitenkaan käynyt tarpeettomaksi,
vaikka sen tehtävä salaseurana onkin päättynyt. Tästedes
me emme ole enää nimetön salaseura, vaan julkinen ja
kaikille avoin Kansojenvälisen Ystävyyden Seura.
Tarvitsemme lisää jäseniä tekemään työtä kansojemme
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lähentämiseksi ja vanhojen epäluulojen purkamiseksi.
Näkyvä esilläolomme auttaa toivottavasti liennyttämään
sitä varuillaanoloa ja viimeaikaisten tapahtumien vielä
erikseen aiheuttamaa säikähtäneisyyttä, jonka olette varmasti ympärillänne nähneet.
"Työmme ei ole vaaratonta, mutta uskon, että siinä
ahkeroiminen vähentää vaarat kuitenkin pienimmilleen.
Sekä täällä maankamaralla että ilmassa on varmasti
monia, jotka eivät vastapuolensa edessä hevin lauhdu.
Meidän ei kuitenkaan tarvitse pelätä heitä entiseen
tapaamme, sillä seuramme on nyt saavuttanut kyllin
suuren koon ja julkisuuden, jotta sitä ei voida enää
pyyhkäistä
turvallisuuden nimissä
olemattomiin.
Vastustajammekaan eivät voi enää muuta kuin elää
meidän kanssamme; ehkä he sitten ajan kuluessa lopulta
oivaltavat, että meitä ja vastapuolta ei tarvitse sen
paremmin pelätä kuin vihatakaan.
"Muistakaamme kuitenkin, että työmme on todella
täytetty vasta, kun sekä maat että taivaat ovat yhteisessä
käytössämme, eikä kenellekään tule mieleen tarkistaa
vastaantulijan kansalaisuutta, ennen kuin rohkenee
lähestyä häntä."
Khad istui muiden kanssa kuuntelemassa Dokharin
puhetta. Hän oli käynyt lentotekniikan opettajansa
Sheinin puheilla, ja tämä oli luvannut, että hän sai kaikin
mokomin jatkaa opintojaan hänen koulutettavanaan.
Shein oli ehdottanut myös, että Khad hankkisi
pätevöitymisensä aivan uudella alalla, ilmakansan
lentotekniikassa, ja tuottaisi siten uraauurtavaa aineistoa
toistenkin luettavaksi. Melit oli tullut Khadin mukana
tapaamaan Sheiniä, ja oli edelleenkin tämän
haastateltavana Khadin tultua edeltäkäsin salaseuran
päättäjäiskokoukseen.
Yksi kohteista, joissa vastaleivotun ystävyysseuran jäsenet tulisivat vierailemaan oli Khadin kotikylä, tarkemmin sanottuna sen seuratupa. Samalla käynnillä Khad
pääsisi tapaamaan myös kotiväkeään. Melitin paikalletulo
luultavasti yllättäisi heidät perin pohjin, mutta, kuten
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Khad ei malttanut olla itsekseen virnuilematta, ainakaan
hän ei ollut aiheuttanut asiaintilaa lentämällä
ilmayhdyskuntien läheisyydessä itse.
Lentokaupunki tiesi nyt ilmakansan laskeutumisesta ja
Melitin puheille pyrittiin usein. Vielä arvokkaampaa kuitenkin oli se tieto, jota Lentokaupungista levisi jatkuvasti
kaikkiin suuntiin sieltä lähtevien lentokoneiden ja
radiosanomien mukana. Palaute, jota he saivat, vaihteli
riemun ja helpotuksen ilmauksista kiihtyneisiin
kyselyihin, mutta kylmäksi uutiset eivät jättäneet ketään.
He olivat muuttaneet pois Myötäisen kylästä. Ennen
heidän lähtöään Melit oli jälleen pitänyt heitä kauhun vallassa pyytämällä pääsyä hänen henkeään uhanneen
Bantin puheille. Hänen pyyntöönsä suostuttiin, mutta
sillä kerralla hänen pakotiensä ja Bantin aseettomuus
varmistettiin huolellisesti. Se, mitä he suljetun oven
takana keskustelivat, jäi heidän kahden väliseksi salaisuudeksi, mutta ainakin Rheod pani merkille, että Bant
alkoi saman tien osoittaa merkkejä paremmasta: hänen
umpimielinen kyyhötyksensä omassa huoneessaan alkoi
jo raottua sen verran, että hän saattoi jopa vastata hänen
isoisänsä puhutellessa häntä. Melit kävi myös Bantin
kumppaneiden puheilla karjanhoitaja Phlenin talolla,
jossa näitä asutettiin ilmeisesti hamaan tulevaisuuteen
jatkuvan vartioinnin alaisina, mutta keskustelut heidän
kanssaan jäivät yrityksen asteelle.
Heitettyään hellät jäähyväiset kyläläisille he olivat tulleet Lentokaupunkiin. Kaupungin asukkaiden tottumus
erilaisuuteen osoittautui heille verrattomaksi avuksi:
varsin pian näiden kuohuvista ensitunteista jäi jäljelle
pääasiassa
rauhallinen
uteliaisuus.
Asumaan
asettuminenkaan ei näyttänyt tuottavan ongelmia, sillä
ystävyysseuran Lentokaupungissa asuvat jäsenet ja jopa
muutama seuraan vielä kuulumatonkin olivat jo
tarjonneet tulijoille asuinpaikkoja luonaan. Ehkäpä
piankin voitaisiin toivottaa tervetulleiksi seudulle myös
ne ilmakansalaiset, jotka olivat tiedustelleet Melitin
kautta mahdollisuutta perustaa Lentokaupungin laitamille
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viljelys rakennuksineen?
Khad havahtui mietteistään, kun paikalle saapunut
Melit istuutui hänen viereensä Dokharin lopetellessa puhettaan ja antaessaan vuoroa tehtävänjaon ohjaajille.
"Kansani asuminen muuttuu nyt paljon avarammaksi",
tuumaili Melit Dokharin puhetta ja ilmakansan varovaisin
askelin eteneviä hankkeita ajatellen. "On hyvin
vapauttava tunne päästä rakentamaan ja kävelemään
ilman, että pitää pysähtyä vastaantulevaan kannen
reunaan."
"Minustakin maailma tuntuu nyt paljon avarammalta
paikalta, kun päidemme ylle muuraamamme muuri on lopultakin murtumassa", vastasi Khad.
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