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Aluksi
Kaakkoismaa
Loppusyksy 880

P

uolen päivän kärrynkäännön verran Tammerista etelään
risteyksessä seisoi kolme harmaata keloa. Rungoissa roikkui tienviittoja, markkinamainoksia, käräjäkutsuja, ja toiselle puolelle oli naulattu piirroksia kasvoista, joista suurimman
osan sade oli töhrinyt tunnistamattomiksi ja riimut niiden alla lukukelvottomiksi. Päällimmäinen piirros pitkäkasvoisesta pojasta,
jolla oli tummat, silmillä roikkuvat hiukset, matalat kulmat ja
nenä nyrpeillä rypyillä, oli kuitenkin vielä tuore ja pysynyt siistinä,
vaikka vihmova viima oli purrut pergamentista reunat rikki.
Vieressä roikkuvassa julistuksessa luki, Kaakkoismaan ja Tammerin jaarlin ja Suistaman pitäjänvoudin nimissä määrätään Kaare Vilgarrinpoika Seppä, Mantsinmäen kylästä, kiinniotettavaksi taposta neljättä
kuuta vuoden jälkimmäistä puolta 880. Syytetty vangittakoon vastikkeitta
ja lähetettäköön Tammerin linnanvankilaan syytteiden kera, ellei toisin todeta ja tuoda käräjillä esille otettavaksi.
Kaare tuijotti syksynsyömää kuvaansa ja sen alle revittyjä riimuja:
Kymmenen vehnävää Mantsinmäen murhaajasta
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I
Mantsinmäen kylä, Suistaman pitäjä
Kaakkoismaan jaarlikunta

A

ina aika ajoin Kaare unohtui tuijottamaan lovea oven
pielessä. Siinä se yhä oli, seinäparrussa kaulan korkeudella, kämmensyrjän verran kirveen kovertama, syvälle
puuhun painunut ja reunoilta repeytynyt, kun hamaraa oli väännetty irti. Ei sitä pajan pimeydessä kukaan muu kovinkaan usein
katsellut. Mutta Kaare oli toista maata kuin isänsä, jolle mennyttä
oli niin lovi kuin sen tekijä, vaan syystäkin murehtija — että oliko
hänessäkin sama vika kuin kirveeseen tarttuneessa äidissään.
Kevyt nykäisy käsivarresta, ja Kaare havahtui aatoksistaan nähdäkseen sepänkisällin tuijottavan häntä kylmän ahjon yli. Jäänsinisissä silmissään naisella oli sama ilmeetön tutkiskelu kuin aina,
vähän jopa muiden nahkoihin porautuva, joka pisti pojan joka
kerta pohtimaan. Herja oli iättömän näköinen, hiukset paksut ja
pellavaiset ja solmittu palmikolle, joka ylsi melkein maahan asti,
jos hän ei sitä kerälle kiertänyt. Ja se oli melkoisesti sanottua, sillä
Herja oli muuta kylän väkeä ainakin pään verran pidempi. Muutenkin sepän kisällillä oli vahva, vasaranvarren vankistama vartalo
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ja toisessa kädessään vain neljä sormea — viides oli jäänyt jonnekin entiseen elämään, siihen samaan, mistä hän taitonsa ja tietonsa oli tuonut mukanaan.
”Laitapa vauhtia siihen tulen tuloon”, Herja totesi hiljaa ennen
kuin kumartui kaatamaan karkaisualtaan vanhoja vesiä. Nainen
puhui hargaa suorastaan laulavalla nuotilla, sujuvasti kyllä, mutta
ei kovin kotoperäisesti. Jotkut sanoivat, että Herja olisi kaukaa
Pohjolasta, toiset taas muistelivat tämän tulleen aikoinaan etelästä, Riiginmaan suunnalta. Lihaksista tai voimista ei ollut epäilystä, mutta sitä enempää Herjasta ei kylässä tiedetty eikä tämä
itsestään kertonut — ei, vaikka nainen oli majaillut Mantsinmäellä jo joitakin talvenaikoja, tehnyt leipänsä eteen töitä pajalla eikä
ansainnut muuta kuin ihailua ahkeruudestaan. Sepän pojasta ei
suinkaan sanottu samaa.
Vilgarrinpoika kurotti palkeiden puoleen ja vetäisi yhden, kaksi
huokaisua, mikä vain pöllytti pohjan nokia ja nostatti lähinnä pahastuneen palon Kaaren pihkanpoltteisissa silmissä. Kaiken kertova nyrve naamallaan hän ruopaisi hajonneita hiiliä ahjon
pohjalla ja kirosi hiljaa. Kernaammin hän olisi istunut sisällä lämpöisessä ja syönyt Lenomin laittamia piirakoita kuin seistä palellut pajalla ja yrittänyt piestä ahjoa henkiin sakkaisen sumun
kostuttamassa kelissä.
Siitä Kaare kääntyi katsomaan olkansa yli ja kurtisti kulmiaan.
Isä istui jakkaralla pajan oven vieressä huonoa jalkaansa pitelemässä ja kutsui Perkelettä katkerasti ja antaumuksella. Vanha
vaiva oli aiemmin sinä vuonna vetänyt jalan jäykäksi ja alkanut
vääntää sellaisella vimmalla, ettei seppää kannattanut pienistä suivaannuttaa. Työ oli muutoinkin tarpeeksi raskasta, eikä isä kyennyt pitkiä aikoja seisomaan edes alasimen ääressä ilman, että alkoi
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ladella sapekkaita sanoja. Äkkivääränä ja vaivansa kanssa seppä
oli entistä kiukkuisempi ja kärsimättömämpi, sanoa töksäytteli ja
suutahteli niin, että Kaaren piti koko ajan kulkea kuin hiilillä itse.
Sellaisena päivänä, kun isä ei huonolta jalaltaan päässyt ovea peremmälle, poika tiesi varoa ja väistellä.
”Pitää mennä ottamaan vähän lääkettä”, seppä mutisi partaansa
raapien. ”Koeta nyt sillä välin saada edes joku tuli ja katso, ettei
nouse liian äkkiä. Lisää hiiliä, jos ei muuten lähde. Mutta älä laita
kaikkia. Ettei tarvitse taas lähteä miilulle.”
Kaare tuhahti isänsä onnuttua paikalta. Lääkettäpä hyvinkin:
kirkasta Kohinakorven poltetta pullon suusta liiterin takana otettuna, muutama hörppy aamusella, muutama pitkin päivää, ja jos
oikein jomotti, yötä vasten vielä kerta kunnon kulaus. Seppä kuvitteli kenties piilottaneensa pullot hyväänkin talteen, mutta jos
pilkkeitä vähänkin siirteli sivuun, löytyi yksi sun toinen pullo puolityhjänä. Ei sillä, että vaimonsa edes pajan liiterillä kävi, mutta
onnistuipa tämä siitä huolimatta sulkemaan silmänsä; arvasiko
edes, millä seppä vimmojansa väkevöitti.
Isä oli entinen huutolaispoika, joka sepän pajan ja pestin perittyään ja yhden epäonnistuneen perheenperustamisyrityksen jälkeen oli ottanut emännäksi riigiläisnaisen rajajoen toiselta puolen
ja tehnyt tämän kanssa Kaarelle kahta vuotta nuoremman siskon.
Vilgarrinpoika oli ollut kahdentoista, kun hänen oma äitinsä jäi
järven jäille. Väittivät, että Varna Varmontytär olisi jahdannut
kuolemaa vapaasta tahdostaan — kukapa muuten olisi enää kevätauringon loistaessa läpikuultavaa jäätä ylittänyt. Mutta yhtä
lailla kaikenmoiset pahat kielet puhuivat sepän katsoneen itse sen
päälle, ettei nainen enää tulisi kirveen kanssa kylille riehumaan.
Hulluna Varmontytärtä pitkälti oli pidetty, eikä Kaarella ollut
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syytä sitä epäillä. Äitivainaalla oli ollut tapana samota metsissä,
kuunnella lintujen laulua ja tulkita niistä milloin mitäkin: sadetta,
huonoa satoa, jumalten tyytymättömyyttä. Ja siinä missä muut kyläläiset kesäukkosten aikana pakenivat sisälle, Vähä-Varna juoksi
paljasjaloin ulkona ja huusi Ukko-Perkeleen nimeä, kirkui ja riehui kuin olisi tahtonut salamaa omalle osalleen sattuvaksi. Kaare
oli itse kuullut äitinsä useaan otteeseen höpisevän: ”Ne väittää,
että minä puhun itsekseni, mutta sehän ei pidä paikkaansa…” Ja
kuinka häntä olikaan hävettänyt.
Nenäänsä niiskutellen Vilgarrinpoika kääntyi takaisin ahjon pariin, pöyhi hiilet sivuun ja koetti uudelleen sytyttää pesää. Se oli
samanlaista kuin joka aamu, turhaa toivoa ja henkien huutelua,
ettei hyvään alkuun päässyt tuli sittenkään sammuisi hiilten alle ja
ettei isä ehtisi tulla takaisin ennen kuin hiillos oli jo hyvällä mallilla. Valittaa ei auttanut, koska isä ei siitä pitänyt — varsinkaan
otettuaan pontta alle.
Lattialta poika kiskaisi laarillisen uusia hiiliä ahjoon ajaakseen ja
kirosi sitten tuntiessaan pohjan ensin pettävän eikä ehtinyt edes
toiseen samanmoiseen sadatteluun, kun hiilet jo varisivat pitkin
lattiaa melkein kuin silkkaa häijyyttään. Kaarelle ei jäänyt muuta
mahdollisuutta kuin räimiä laatikko hiilten sekaan ja potkia vähän
perään niin, että periksi antoi sekä laatikon reuna että kengänkärki. Vastikään miilulta haettu hiilisäkki pajan nurkassa ei edes
hievahtanut; siihen olisi vaadittu riuskuutta, lihasta ja voimaa,
mitä Kaaren keskenkasvuisessa kehossa ei juuri ollut.
”Annapa kun minä autan”, huokaisi Herja pojan kerätessä karanneita kimpaleita, nosti säkin reippain ottein kuin se ei olisi ollut mitään ja kumosi sisällöstä osan ahjoon. Kaare piipitti
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katkerankarvaan kiitoksen, pyyhki sormikkaansa jo muutenkin likaisiin housunpolviinsa ja heittäytyi palkeiden varaan koko hätävähäisellä painollaan. Viileässä vapisten ja ahjon reunaa rapsien
Kaare odotti, puhki pesään ilmaa ja säästi sitten yhden huokauksen itselleenkin, kun tuli lopulta otti onnistuakseen ja loimusi mukavan lämpimästi kohmeisille sormille.
Tulen kytiessä ja Herjan laittaessa vasaroita valmiiksi Kaare raahusti ulos. Lämmöstä irtautuminen teki koleasta ilmasta kahta
kovemman tuntuista, hengitys melkein kuurasi takinpieluksen ja
tarrasi ripsiinkin. Puuskahtaen Vilgarrinpoika lysähti kynnykselle
ja istui siinä aikansa harmaata joenrantaa katsellen ennen kuin
pyöräytti pari päivää veistämänsä puhdepalan taskustaan ja viilsi
puukolla uutta uomaa karhuksi ajattelemalleen hahmolle. Se oli
Kaarelle varsin tyypillistä: istua omissa oloissaan ja vuolla puuta,
tuijottaa välillä tyhjyyteen ikään kuin pelkkä tuijottaminen olisi
asiaa auttanut. Ja jos seppä jotakin piti pahempana kuin valittamista, se oli tyhjän toimittaminen: nukkuminen puolille päivin,
odotteleminen, että joku tulisi käskemään. Ja tulihan isä toki, nappasi korvasta, tukisti, raahasi paidankauluksesta riiputtaen pajalle,
manaten mennessään ja varsinkin sitä, että oli sattunut saamaan
niin saamattoman pojan, jolla ei pysynyt vasara kädessä saati ollut
taitoa takoa.
”Perkele, ei puusta muuksi ole kuin päreiksi ja pilkkeiksi”, oli
isä sanonut kerran pojan vuoluja sytykkeiksi laittaessaan ja antanut ympäri korvia, kun itku valui pitkin poskia.
Seppä ei ensimmäistä emäntäänsä paljoa muistellut, olivathan
he erkaantuneet toisistaan jo pojan syntymän jälkeen, mutta
Kaare ei voinut olla kuvittelematta, etteikö sillä olisi voinut olla
jotain vaikutusta isän mielen päälle. Ehkä jossain kohtaa seppä
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syytti itseään hylkäämänsä naisen kohtalosta ja ehkä se oli syy,
miksi pullo niin kovasti kutsui. Kaaresta isä sai syyttää ihan itseään, millaisen pojan oli sattunut saamaan — summittaisesti saaduista lapsista tuli väistämättäkin vääriä.
Kylässä oli aikaa sitten lakattu luulemasta Kaaren ryhtyvän seuraavaksi sepäksi. Oli liikkeellä piilottelematonta puhetta sepän
pojan vaiteliaisuudesta ja yleisestä taitamattomuudesta. Enää ei
sanottu, että oppi ottaisi aikansa — että kyllä pojasta vielä pajanpitäjä tulisi, jahka vain oppisi oikeat otteet ja kasvaisi hieman.
Väen oli mukavampi miettiä, josko Herja olisi sittenkin oivempi,
vaikka tällä oli kulkijan maine ja mieli vetäisi varmasti taas tien
päälle kevään tullen.
Vilgarrinpojan suoranaiseksi riemuksi päiväkin oli kolea, sumuinen, harmaa kuin sysinen tahra ja kaikkea muuta kuin kutsuva. Syksy oli siihen saakka ollut sangen lämmin, viipyillyt ja
vilpoillut vähän väliä, pidellen päivisin kesästä kiinni ja kylmeten
öiksi ja autereisiksi aamuiksi. Mantsinmäen kyläntienoo oli välillä
niin paksussa peitossa, ettei käsivartta pidemmäksi saattanut
nähdä. Niissä huuruissa jo pelkkä pajan löytäminen kävi kenen
tahansa taidon päälle. Lumi olisi luonut edes vähän valoa päivänajan puoleen, mutta talveen oli vielä pitkän aikaa, ensilumeen
ainakin kuun verran väliä, ellei enemmänkin. Toki Kaare oli lunta
nähnyt enemmän kuin kuuteentoista kesäänsä kaipasi, mutta hän
odotti sitä silti joka vuosi aina kuin ensimmäistä kertaa. Lumi oli
loppujen lopuksi lohdullista, se peitti alleen syksyn sotkeman
maan.
Sepän paja sijaitsi kylästä koilliseen, aivan jokirannan tuntumassa, mistä lähtevä kapea tie vei Vähävuon suuntaan. Virtaa ei
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tosin voinut nähdä kylästä käsin, sillä metsä oli niillä paikoin aivan liian tiheä, mutta yläjuoksulle kyhätyn pienen sahan paiskeen
saattoi kuulla sumuisellakin säällä enemmän kuin hyvin. Joitain
maatiloja ja asumuksia oli kyllä siellä täällä jokien rannoilla, mutta
muutoin ei ollut kuin asumatonta korpea silmän kantamattomiin.
Osittain kuljettu kärrypolku itään vei Vähävuon ylitse kauemmaksi kylän kaukaisimmille tiloille, sieltä erämaahan ja Ehtonselän vaaroille. Jos taas seisoi oikeassa kohdassa hyvällä säällä ja
sihtasi silmänsä etelän suuntaan, kylän korkeimmalta kohdalta
saattoi nähdä Suurvuolle saakka.
Suurvuo oli Kaakkoismaan ja Riiginmaan rajajoki. Se jakoi
maat, mutta niin ikään ihmisetkin: pohjoisen puolella haastettiin
hargaa, etelässä rupateltiin riigiksi. Mantsinmäelläkin moni oli
nainut rannan toiselta puolelta, ja siten oli sepän Lenomkin kylään tullut. Kaare oli käynyt vain muutaman kerran Mantsinmäen
ulkopuolella, joitain kertoja Suistaman markkinoilla, kerran Suurvuon eteläpuolella äitipuolensa sukulaisia tapaamassa. Hänellä ei
ollut matkoista kovinkaan paljon muistikuvia, mutta silti tarpeeksi käsittääkseen, ettei maailma päättynyt lähimetsän reunaan.
Olisihan se hyvinkin voinut päättyä, eipä ulkopuolella juurikaan
mitään erilaista ollut, ja kotikylässäkin näki loppujen lopuksi aika
paljon.
Sillä suunnalla Suistaman pitäjää Mantsinmäki oli ainoa kylä ja
kylässä viimeinen voudinverojen kannattama kestikievari ennen
etelän maille ehtimistä. Kylässä pysähtyi monenlaisia matkalaisia,
joilla oli komeat vaatteet, korut ja suuret puheet, useammalla eri
kielelläkin. Kaarea kertomukset muilta mailta eivät kummemmin
kiehtoneet, vaikka hän joskus niitä kylän muun nuorisojoukon
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hännillä kievariin kulkikin kuulemaan. Vehnävistä ei sepän perheessä ollut pulaa eikä Kaare suurin surminkaan ollut seikkailunhaluinen. Hän piti kodin tuomasta tuttuudesta, varoi turhaan
luottamasta ja antoi uteliaisuutensakin ulottua vain niin pitkälle
kuin tiesi olevansa turvassa. Mutta toisinaan hän mietti, varsinkin
katsellessaan isän jatkuvaa pakertamista pajalla, mitä olisi voinut
tehdä toisin, jos olisi tohtinut. Ja varsinkin, jos olisi osannut. Ainakin olisi ollut parempi oppipoika, edes osan siitä, mitä Herjakisälli.
Joskus taas — epävarmimpina hetkinä — Kaare ei voinut olla
miettimättä, että ilman häntä isällä ei olisi ollut syytä juoda tuntoja
ja tuntemuksia eikä vältellä vaimonsa katkeruutta, jota tämä oli
ikänsä kiistänyt kärsivänsä.
Yhtäkkiä joku astui Vilgarrinpojan silmäkulmaan. Ensiksi
Kaare luuli isänsä palanneen ja kavahti jo valmiiksi jostain tulevaa
mätkäystä. Kun isä oli saanut jotain päähänsä, sitä ei helpolla
muutettu — ei ainakaan sitä, mitä tuli Kaaren turhanpuhteisiin.
Mutta tulija ei ollut Vilgarr eikä edes kukaan yksittäinen, vaan
parrakas nuorukainen pukeutuneena huopatakkiin, kiiltäviin
saappaisiin ja käsikynkässään Kaaren siskopuoli Anriniana.
”Äiti lähetti evästä”, Ana sanoi heiluttaen täpötäyttä koria kädessään, huiskutti sitten kättään pajan puolelta tervehtivälle Herjalle ja laski kantamuksensa jakkaralle oven viereen. Kaare kaivoi
esiin nokareen silavaa ja kannikkaisen rukiista leipää ja reunasta
maistettuaan kurkki kaksikkoa kulmiensa alta.
Raude Dalgeranpoika antoi katseensa kiertää pajan puolella ja
sitten Vilgarrinpojan hiiltyneessä hahmossa. Nuorukaisella oli
tietäväinen, Kaaren mielestä suorastaan ylimielinen ilme, ja aina
kun hän nauroi, hymykuoppia ilmestyi poskien lisäksi ohimoille
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— ihan kuin sitä ei olisi vähemmällä muutoin uskottu. Hiukset
liehuivat huolettomasti, ja vihertävissä silmissä oli aina hitusen
levoton katse, sinne tänne säntäilevä, kuin hän olisi odottanut
jonkin otollisemman elämänhetken menevän ohi, jos ei varmuudeksi ollut varuillaan.
Kaarelle ei ollut selvinnyt, mitä kaksikko toistensa seurasta sai,
mutta kuten kumpikin kovasti selitti, he olivat ystäviä — eivät
sen enempää. Parempi niin, arvasihan sitä vähemmästäkin, mitä
kylänvanhimman poika oli Riiginmaalla talvikaudet opissa ollessaan tehnyt — muutakin kuin opetellut kirjoittamaan ja kertomaan lukuja, tietämään kahmalokaupalla niin tärkeää kuin
turhanpäiväistäkin ja puhumaan niin etelän kuin pohjoisen kieliä.
Tuskin Dalgeranpoika talvea pidempään kotikonnuilla viihtyisi
— pakkaisi taas tavaransa ja lähtisi etsimään uusia kokemuksia,
ties minne kaukaisiin etelän kaupunkeihin. Siinä ei paljoa Analla
olisi sananvaltaa, vaikka ystävyyttä tyttö ylistikin.
Vilgarrinpoika tuhahti itsekseen. Ajatus hänestä jonkun naispuolisen seurassa oli naurettava. Hän oli keskenkasvuinen ja eikä
kovin kummoisen näköinen rääpäle. Ei kukaan katselisi häntä
sillä tavalla, varsinkaan sillä luonteella, mikä hänelle oli sattunut,
eikä siinä pitäjänsyrjässä ollut sellaista tyttöä, jota olisi edes viitsinyt katsella takaisin.
Parempi kaiketi niin, Kaare tuumi huomatessaan nurkan takaa
raahautuvan isänsä ja tämän hetimiten terävöityvän ilmeen, kun
katse osui kaksikkoon. Hän oli näkevinään siinä viinanpoltteista
väijyä ja varoa, kun seppä katseli tyttärensä seuralaista. Dalgeranpoika toivotti tapansa mukaan kohteliaasti päivää ja kyseli kuulumisia, mutta Vilgarrista irtosi vain pahastunut puuskahdus, eikä
enempää antanut vieraalle väliä. Sen sijaan isän ääni ärähti vain
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hetkeä ennen kuin läimäisy takaraivolle pakotti Kaaren ylös ja takaisin sisälle.
Siinä Herjan apuna pihtejä pidellessään Kaare kuuli Anan selittävän uudelleen eväskorista ja siitä, kuinka he olivat Dalgeranpojan kanssa laskeneet kauppiaan apuna kuun viemisiä ja tehneet
laskuja vuoden lopussa järjestettävän veronkeruun varalle. Suistaman kauppalaan itseensä oli Mantsinmäeltä päivän matkan verran kärrytietä, joten ennen vanhaan väki oli vältellyt verotetuksi
tulemista ja myynyt tavaransa suoraan kotiportailta. Siihen oli tullut äkkinäinen muutos verovoudin saatua vihiä jokseenkin laittomista touhuista ja laitettua muutama pääpyörittäjä parempaan
talteen. Sittemmin Mantsinmäelle oli pystytetty oma pieni kauppavarasto ja nimetty asianhoitaja viemään tavaraa Suistamaan ja
takaisin, joskin jonkinmoista epämääräistä puuhaa oli tiettävästi
edelleen tekeillä — siitä oli kylänvanhin vastikään kyläkäräjillä
mesonnut, vaikka tällä itsellään oli rahaa niin että ranteita pakotti.
Vilgarrinpoika ei keksinyt, mistä moinen murhe oli pitänyt
päälle ottaa. Kyseessä oli kuitenkin kyläyhteisö, jonka hyväksi jokainen asukas teki oman osansa rahan sen suuremmin omistajaa
vaihtamatta tai siitä liiemmin puhumatta, ja toisen palveluksista
maksettiin mieluummin omilla töillä. Muutama osasi jopa lukea
ja kirjoittaakin, mutta sellaiset taidot eivät olleet useimmille kovinkaan tarpeellisia, ja ainakin vanhan väen mielestä riimujen raapustaminen oli yhtä kuin kirousten manaamista poloisten päälle.
Kylänvanhin Dalgera Raudenpoika oli kuitenkin toista mieltä ja
puhui ahkerasti lukutaidon puolesta.
Sepän talossakin lapset oli laitettu hieman lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Anriniana oli aina osoittanut olevansa etevämpi velipuoltaan, jonka maltti ei riittänyt kättä pidemmälle ja
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joka turvautui manailuun ja metelöintiin ennen muuta, ihan niin
kuin isänsäkin. Kaare osasi riimuttaa oman nimensä ja lukea sanan sieltä, sanan täältä, mutta yleensä hän vain turhautui ja jätti
yrittämisen sikseen. Ei hän mielestään moisia taitoja tarvinnut
sen liiemmin kuin isäkään, sepälle riitti pysyä muutamassa luvussa
mukana ja taito laittaa riimumerkkinsä alle, jos sellaista tarvittiin.
Mutta tytöstä tulisi vielä jotain, oli isä sanonut sekä selvin että
sekaisin päin. Tytöllä oli lahjoja.
Poika pökki hiilipesää pari kertaa hangolla, puski palkeista
muutaman henkosen ja pätsin uudelleen punehduttua käänsi korvansa takaisin siihen suuntaan, missä isä nakersi leipää.
”Olivat lähteneet aamutuimaan hiisiä ajamaan”, tiesi Dalgeranpoika puhua.
”Kuinka niin?” kysyi seppä, ja Herjakin nosti päätään työnsä
työkalujen parista, jopa Kaaren oli kohotettava kulmiaan. Harva
talvi joku uhosi kylän kievarissa — toki melkoisen olutmäärän
avustamana — että ”sellaiset kapiset kanavarkaat pitäisi ottaa
kiinni ja antaa luut koirien kaluttaviksi”. Jos jotain tavanomaisesta
poikkeavaa kuului sattuneeksi, kylännurkilla joskus kerjuulla käyneetkin katosivat sukkelasti omille teilleen pahojen puheiden kiiriessä talosta taloon. Kaare ei ollut hiisiä kovin usein nähnyt,
mutta kuullut tarpeeksi tietääkseen, että nämä olivat liian kekseliäitä metsänasukkeja ja välttivät helposti kiinnijäämistä.
Nuorukainen jatkoi: ”Muuntian lehmiä olivat käyneet tappamassa, toinen oli raahattu metsään ja ruho leikelty. Lihoiksi piti
jäljelle jäänyt pistää. Että hyvällä hinnalla saa kaupalta, jos saman
tien suolataan.”
”Ajaa ne pitäisi itään täältä, kun noin röyhkeiksi käyvät”, Vilgarr murisi ja mursi uuden palan. ”Perkele, sanon minä. Rautoja
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metsiin niin kuin olisi jo!” Seppä löi nyrkillä kämmeneensä, eikä
keskustelua enää jatkettu. Loppuajan Dalgeranpoika yritti saada
sepästä muutakin kuin puuskahteluja, luovutti sitten, ja Anrinianan noukittua korinsa kaksikko lähti takaisin kylään.
Kaare huokaisi, heitti vielä kerran katseen kirveen repimään
parruun ja painautui ahjon ääreen pitääkseen itsensä lämpimänä.
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II

A

amu oli kylmä, ikkunan takana odotti edellistä paksumpi
sumu, eikä Kaare olisi tahtonut nousta. Isä tapasi kuitenkin lähteä pajalle varhain eikä sietänyt odottelua. Ei
hän mitään suoraan sanonut, katsoi vain pahasti ja mutisi Lenomille sen, mitä oli tarkoittanut pojan kuultavaksi. Jos isällä oli
huono päivä, hän saattoi sanoa suoraan, ja sen seurauksena sekä
isä että poika murjottivat keskenään. Kaarella oli kuitenkin tunne,
että niin tulisi olemaan kaikesta huolimatta, nousi hän ajoissa tai
ei. Siispä, kun Lenom kävi poikaa ensi kerran ylös yrittämässä,
tämä vain käski painumaan pois, kääntyi takaisin vuoteensa lämpöön ja oli jo uudestaan unessa äitipuolen paiskatessa ovea kiinni
perässään.
Vähän myöhemmin Vilgarrinpoika havahtui äkisti, kun peitto
riistettiin jälleen hänen päältään ja isä retuutti hänet niskasta pidellen tupaan ja istutti pöydän ääreen aamiaiselle, tukistaen hiuksista vielä kerran kunnolla. Säikähdyksestä selvittyään Kaare koki
helläksi mennyttä niskaansa ja pyyhkäisi esille pyrkivän parun
kämmensyrjäänsä, mutta ehti silti saada pöydän toisella puolella
istuvalta siskoltaan paljon puhuvan pään pyörityksen.
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Seppä iski pojan eteen kulhon ja lusikan ja älähti ”Syö nopeasti
sittenkin ja ilmesty pajalle” ennen kuin meni menojaan. Kaare ei
kuitenkaan koskenut kulhoonsa eikä pataan pöydällä. Tuore leipä
tuoksui nenään, mutta poikaa ei maittanut. Hän piteli itsepäisesti
päätään alhaalla ja odotti, kunnes paha olo väistyisi eikä itkusta
olisi enää vaaraa. Mutta se toivo oli turha. Leuka alkoi hiljalleen
vapista, silmät painuivat kurttuun ja rinnasta puristui pihisevä
ääni.
”Älä viitsi itkeä, iso ihminen”, Lenom parahti lapaten puuroa
pojan puolesta kippoon ja heittämällä nokareen voita päälle ja
antoi pojan kakoa aikansa. Kun Kaare lopulta oli saanut tungettua kylmenneen puuron nikottelevasta kurkustaan alas, pukeutunut ja mennyt pihalle, hän antoi kirojen lentää kaikuna kylään,
lähti tarpomaan sumussa pajalle päin ja potki pikkukiviä tieltään
kuvitellen, että osalla oli isän pää.
Usvat syksyisin olivat Suurvuon rantamilla sinällään vuotuinen
näky, mutta niin sakeana ja monta päivää jatkuneena ne saivat
kenet tahansa miettimään. Jopa joka päivä samoja, kuluneita polunkohtia tarpova Kaare tohti epäillä, oliko sittenkään menossa
oikeaan suuntaan. Muutama muori oli puhunut sumujen johtuvan tonttujen vihoista ja povaavan päällisiksi vielä kovia pakkasia,
ja Kaare oli taipuvainen uskomaan.
Tontuista ei voinut välttyä kuulemasta. Vilgarrinpoikakin tiesi
tarinoita niistä ja osasi sanoa, missä päin Mantsinmäkeä niitä asui.
Tonttuja oli metsissä, taloissa ja aitoissa; soilla, saunoissa ja navetoissa; riihissä ja ryytimailla. Useimmat olivat äkkivääriä ja heikkohermoisia kovin tutulla tavalla, toiset tuttavallisiksikin
tekeytyviä, mutta oli käytös mikä tahansa, kaikilla tontuilla oli taikavoimia hallussaan, eikä niitä siksi sietänyt suututtaa. Tontut jos
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mitkä olivat vaarallisia suuttuessaan: he saattoivat taikoa kiroja
päälle, siepata mennessään ja upottaa lähimpään suonsilmään.
Jossain itäisillä suomailla oli vain joitain vuosia aikaisemmin ongittu esiin ruskeiksi syöpyneitä ruumiita, joita epäiltiin tonttujen
tekosiksi. Kaare oli vielä taannoin ajatellut äitinsäkin joutuneen
tonttujen taikomaksi, mutta sittemmin arvellut, josko tämä olisi
sittenkin mennyt ihan omasta tahdostaan.
Kaare heitti jalkaa toisen perään isänsä jättämiin painaumiin
utuisessa mullassa, huokaisi puolessa matkassa syvään ja veti vapisevia henkosia. Aurinko oli osaksi metsän yllä, ja sen valo kuulsi
kalpeana kellerryksenä pilviverhon ja sumun läpi. Jossain narahti
ovi, toisaalla pikkulapsi kiljui, koira haukahteli. Sahalta kantoi rojahduksia puun ottaessa vauhtia ja pudotessa ramppia alas. Lähemmäksi pajaa tullessa Vilgarrinpojan pahin viha oli jo sulanut
pois ja jäljellä oli sama kalvava, kylmä tunne, jota hän joka päivä
piteli.
Pajalla oli jo vedetty ovet auki ja ryhdytty töihin. Sisältä kuului
vasaroinnin kalke, joka katkesi hetkeksi ja jatkui taas vähän ajan
kuluttua. Vilgarr istui puuhalolla, kauppias Haakko vieressään jotain innoissaan selittämässä, sepän vuollessa hevosen kavioita savesta ja loasta. Herja puolestaan paukutti alasimella kenkiä
parempaan muotoon vaivattoman näköisillä vedoilla, paksu, lihaksikas käsivarsi hihojen alta tursuten ja valkealla otsalla nokitahroja. Kaulalla roikkui nauhaan pujotettu peukalonpituinen
ukonvasara, joka kimalsi ahjon tulta vasten.
Mantsinmäellä ei pidetty jumalia niin suuressa arvossa, että
näitä olisi juuri edes muisteltu, eikä kovin moni sikäläinen samanlaista taikakalua kaulassaan kantanutkaan. Kaare ei aina tiennyt,
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