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tulen harvoista löytämistään kepakois-ta ja ripustivat vaatteensa kuivumaan.Girion, jota painoi nyt kuumeen lisäksisäikähdyskin, nukahti pian. SotilaallinenNadar lupasi huolehtia ensimmäisestävartiovuorosta Laudonin kanssa, jottamuut saisivat nukkua. Teniar lupasi huo-lehtia taas aamuyöstä. Isaya, joka olitottunut nukkumaan yönsä kahdessaosassa, otti keskiyön vuoron. Hän tiva-si Parania mukaan, mutta kookas sotu-ri totesi tarvitsevansa runsaasti untaaikaisemman järkytyksen jälkeen. Narrioli ehtinyt jo lurittaa laulunkin SuurenKuninkaan joenylityksestä. Paranin vaa-timuksesta laulun joenylitys oli sujunutmallikkaasti ja lennokkaasti ja Suuri Ku-ningas oli pelkällä katseella kesyttänytvellovat virrat. Pitihän sitä tulevaisuu-den alamaisilla olla joku, jonka mahta-vuuteen ja voittamattomuuteennojata.
Ensimmäinen vartiovuoro meni hyvin.Ilkeä tunne ei kuitenkaan jättänyt varti-joita rauhaan ja Laudon muistikin jokavälissä toitottaa, kuinka oli aavistanutepäonnistumista jo ennen kuin he olivatjalallaan edes astuneet virtaan. Hän olivarma siitä, että näissä maissa oli jo-tain pahaa. Pöllötkään eivät huhuilleetnäillä luojan hylkäämillä seuduilla ja van-han kelon oksalle jossakin vaiheessa yö-tä lehahtava pöllö tuijotti sekinpahantahtoisesti nuotiota. Tuuli oli kyl-mä ja puhalsi pohjoisesta.Girion valitti unissaan. Tuskainen hi-ki kimalteli pikkupojan punertavilla kas-voilla. Laudon kävi herättämässäIsayan ennen painumistaan unille ja huo-mautti, että pojalle pitäisi kenties teh-dä jotain. Mitä, siitä Laudonilla ei olluthajuakaan. Ei kyllä sen puoleen Isayalla-kaan. He olivat sotureita, oman heimon-

sa tai maansa taistelijoita. Lapsienhoitaminen kuului naisille.Heitettyään Girionin otsalle kylmänkääreen Isaya palasi nuotiolle. Var-taassa käristyvä liha tuoksui herkulli-selle ja nuotioon tipahteleva rasvatirisi. Tämä jänis oli viimeinen Isayanvarastoista ja näiltä mailta ei elollistaruokaa löytynyt. Pitäisi elää sillä ho-mehtuvalla kuivaruualla. Heimosoturikurottautui kääntämään paistia kunGirion älähti unissaan. Kääre oli tipah-tanut makuupussille pojan viereen januorelle otsalle oli ilmestynyt huolestu-neita ryppyjä. Isaya jätti lihan rauhaanja meni pojan vierelle. Hän tarttui tätäkäsivarresta ja ravisteli: "Herää, muk-su."Girion ei herännyt. Isaya kurtistikulmiaan ja ravisteli nyt rajummin. Lap-si hytkyi mukana, muttei avannut silmi-ään. Älähti vain uudelleen ja huitaisitoisella kädellä ilmaa kuin hätistelläk-seen pois näkymättömiä kärpäsiä.Isaya perääntyi kauemmaksi ja teki py-hän merkin käsillään. Sitten hän ku-martui tyrkkimään ylös Paranin jaTeniarin. Vaikka hän luotti muihinkin,niin näiden kahden kanssa hän oli kas-vanut lapsesta asti. Tuntui luonnollisel-ta tukeutua heidän apuunsa ensin:"Paran, lapsi hourii.""No herätä se äläkä minua, helvet-ti…" soturi ähisi ja käänsi kylkeä: "An-na minun olla."Isaya kääntyi Teniarin puoleen. Nai-nen tuntui nukkuneen toinen silmä auki,sillä tuo oli pystyssä melkein heti. Hil-jaisin askelin Teniar kiersi nuotion jatyrkki hänkin unissaan mutisevaa poi-kaa. Lapsi ei herännyt vieläkään. Itseasiassa näytti siltä, että uni menivaan pahemmaksi. Mutina muuttuialuksi mataliksi, käheiksi huudahduksik-



13

Novelli
si ja lopulta suoranaiseksi huudoksi.Tässä vaiheessa jopa Paranin piti nous-ta kyynärpäidensä varaan.Kuumeinen puna Girionin kasvoiltaoli poissa. Nyt iho oli kalpea, melkein val-koinen ja kauttaaltaan pikkuisten hikipi-saroiden peitossa. Yhteenpuristettujen luomien takaa karkasimuutama iso kyynel. Teniar tarttui kak-sin käsin kiinni pojan ilmaa huitelevistakäsistä ja painoi ne maata vasten: "Gi-rion, silmät auki!"Ja lapsi avasi silmänsä. Yhden pie-nen, ohikiitävän hetken ajan he kaksi tui-jottivat toisiaan, lapsi ja nainen.Pikkupojan silmien sinisyys oli muuttu-nut epäluonnolliseksi keltaiseksi ja en-nen kuin Teniar ehti sanoa mitään,poika ponnahti häntä vasten ja työnsivaltavalla voimalla kauemmaksi. Nainenjysähti vasten taakseen tulleen Laudo-nin rintaa kaataen miehen allaan maa-han. Isaya, Nadar ja Delen perääntyivätkaikki säikähtäneinä taaemmaksi ja Pa-ran ponnahti ylös makuupussista no-peammin, kuin koskaan ennen. Narristaoli muistona enää pajupilli. Läheisenisohkon kiven takaa saattoi tarkkakor-vainen kuitenkin erottaa kulkusten kili-nää ja kaksi ymmyrkäistä,säikähtänyttä silmää.Girion seisoi kumarassa ryttäänty-neen makuupussinsa päällä ja huojui.Sormet olivat koukistuneet ja jännitty-neet epäinhimillisiin asentoihin ja toinenkäsi roikkui paljon alempana kuin toinen.Pääkin oli kenossa. Näytti siltä, kuin jo-kin tuntematon taho olisi pukenut Girio-nin nahan ylleen ja epäonnistunuttäyttämään sitä kunnolla."Mitä pirua…?" Paran mutisi ja hapui-li sotavasaran reppunsa viereltä. Hetiliikkeen havaittuaan Girion kääntyi kat-somaan ja naksautti inhottavasti nis-

kojaan: "Suuri kuningas, suuri herra."ilkkuva, kimakka lapsenääni kähisi: "Mi-tä kunnioittavimmat tervehdykseni."lapsi lisäsi ja veltto suu kiristyi luon-nottomaan hymyyn. Ruumis nytkähtieteenpäin kumarruksen irvikuvaan. Toi-nen keltaisista kissansilmistä tuijottiParania ja toinen muita: "On koko hovimahtunut mukaan herran huviretkelle.""Piru…" Isaya mutisi. Maasta ylösnoussut Laudon sylkäisi ja perääntyiniin kauas, kuin mahdollista poistumat-ta samalla nuotion valopiiristä. Paransiristi silmiään ja tarttui sotavasa-raan. Häntä kuvotti ja samalla pelkokinkutitteli niskassa. Piru nautti selvästiaikaansaamastaan hämmennyksestä;se hypähti taaksepäin ja saadessaankaikki kavahtamaan päästi räkäisennaurun ja loikkasi kiinni vanhaan keloon.Kuin orava tai jokin neliraajainen hyön-teinen se nytkyi pitkin kelon harmaataja lahoa pintaa ihan ylös asti ja kei-kautti itsensä yhdelle oksalle. Siellä seilveili ja naksutteli hampaitaan, tuijo-tellen alhaalla seisovaa seikkailijajouk-koa häpeilemättömän ilkkuen."Minä tiesin, että tulo näille maille olivirhe!" Laudon sihisi ja tuijotti vapistenja inhoten pirua puussa: "Minä sanoin-kin siitä! Mutta uskottiinko minua? Ei,ei uskottu… ’älä maalaile piruja seinil-le, ennen kuin sinulla on malli’, sanot-tiin. No nyt on malli perkele!""Turpa umpeen, Laudon!" Delen älähtija kääntyi Paranin puoleen: "Mitä hittoame teemme?""Missä Narri on?" Paran tivasi jakäänteli katsettaan."Narvin!" tuttu ääni vinkaisi pimeäs-tä. Paran siristeli silmiään ja näki Nar-rin kykkivän ison kiven takanakauempana: "Raahaa se perseesi tänneja karkota tuo!" Paran käski ja vilkaisi




