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Prologi

He ovat olleet lumen saartamina kaksi päivää, kun aurinko
pilkahtaa ensi kertaa näkyviin lumihuippuisten vuorten välistä. Atsuko nostaa kämmenensä otsalleen varjoksi ja katselee
edessään avautuvaa maisemaa. Vuorenhuiput piirtyvät kalpeansinistä taivasta vasten kuin kolme terävää hammasta.
Siellä täällä havupuiden syvänvihreä täplittää lumisia rinteitä,
mutta muuten maisema on valkoisuudessaan ääriviivaton:
paksu, koskematon lumi käärii itseensä kaiken, äänetkin.
Lumisade on lakannut viimein edellisyönä. Sen jälkeen kinosten väliin on kaivettu kapea polku, joka johtaa talolta toiselle ja kylän halki. Talot nököttävät rinteessä vaitonaisina
paksun lumivaipan alla. Atsuko värisee ohuessa takissaan.
Hän ei ole tottunut tällaiseen kylmään, mutta siitä huolimatta
hän tuntee jo kuuluvansa valkoiseen maisemaan, joka jatkuu
samanlaisena joka suuntaan hänen ympärillään.
Ilmassa tuoksuvat savu ja pakkanen, ja lumi narskuu vaimeasti kenkien alla, kun Atsuko kiirehtii askeliaan matkalla
asemalle. Hänessä on yhä tämä ristiriita: velvollisuudentuntoinen tarve palata, mutta sitä paljon suurempana on halu
jäädä ja nähdä, miten kaikki vielä tulee päättymään. Salaa

hän toivoo, ettei juna ole vielä lähdössä, sillä juuri tänään hän
on päättänyt nousta vuorelle. Jos hän lähtisi kylästä nyt ja palaisi takaisin entiseen elämäänsä, jokin terävä jäisi ikuisesti
hiertämään hänen sisintään eikä hän voisi antaa sitä itselleen
anteeksi.
Laiturilla on muutamia muitakin matkalaisia paksuihin talvivaatteisiinsa kääriytyneenä. Lapset kitisevät väsyneinä, aikuiset näyttävät uupuneilta. Kaikilla on kova kiire rooleihinsa ja
rutiineihinsa, elämä ei hellitä vaatimuksiaan edes vuorten hiljaisessa sylissä. Millaiseen maailmaan Atsuko palaisi, jos lähtisi nyt? Jokin tuntuu jo nyt muuttuneen peruuttamattomasti,
mutta tarvitaan kuitenkin vielä viimeinen askel. Atsukon on
noustava vuorelle.
Atsuko tervehtii muita matkalaisia kohteliaasti, muttei halua jäädä juttusille heidän kanssaan vaan kiiruhtaa heidän
ohitseen suoraan asemarakennukselle. Hän huomaa heti, että
juna seisoo yhä aloillaan kylmäkylkisenä ja ikkunat pimeänä.
Yhdeltä näkemältä on selvää, ettei juna ole vielä lähdössä
minnekään. Hän tuntee painon rinnassaan kevenevän.
Asemarakennus on pieni ja vanhanaikainen niin kuin
kaikki muukin kylässä. Atsuko kokeilee ovea, mutta se on lukossa. Hän vilkaisee sisään pakkasen huurruttamasta ikkunasta ja erottaa sisältä asemamestarin kumaran hahmon, joka
nojailee tiskiin tupakkaa poltellen. Atsuko koputtaa sormenpäillään ikkunalasiin. Mies kohottaa hitaasti katseensa ja vetää tupakastaan pitkät henkoset. Atsuko koputtaa uudelleen.
Asemamestari laahustaa hitaasti ovelle ja raottaa sitä vain sen
verran, että Atsuko näkee hänen ryppyiset kasvonsa. Tum-

mat silmät ovat kuin kylmenneet hiilet.
“Kuulkaahan nyt. Junat eivät vielä kulje”, asemamestari
töksäyttää ovenraosta aivan kuin Atsuko olisi käynyt kysymässä asiaa häneltä monta kertaa.
“Niinkö? Matka ei siis jatku vielä tänään?” Atsuko kysyy
varovasti. Helpotus leviää lämpönä jäseniin. Asemamestari
pudistaa päätään. Suuri päällystakki peittää hänet melkein
päästä varpaisiin, päähän on vedetty paksu villapipo.
“Enpä usko. Kestää aikaa, ennen kuin rata on kokonaan
auki. Pohjoisemmassa on ollut pahoja lumivyöryjä. Voi mennä vielä päiviä ennen kuin junat kulkevat solassa.”
Atsukon kasvoja kuumottaa. Tahtomattaankin hän vilkaisee ylös vuorelle – ja siinä vuori kohoaa mykkänä ja odottaa.
“Ei huolta, me ilmoitamme kyllä, kun rata saadaan auki”,
vanha mies lupaa. Hänen uurteisilla kasvoillaan on etäinen ilme, ja Atsuko ajattelee, että asemamestari on yhtä vanha
kuin vuortenrinteiden paksukaarnaiset seetrit, nähnyt kaiken
tämän monta kertaa ennenkin.
Mies sulkee oven ja vetäytyy takaisin aseman lämpimään
savukkeensa pariin. Muutkin ovat kuulleet Atsukon ja asemamestarin keskustelun ja vaihtavat nyt keskenään pettyneitä
silmäyksiä. Nukkuva juna seisoo aloillaan siinä mihin se kaksi iltaa sitten mukavasti asettui, se ei välitä heidän kiireistään
tai toiveistaan.
Ja niin Atsuko tekee päätöksensä. Jos juna lähtisi juuri nyt,
hän nousisi kenties sen kyytiin ja matkustaisi pois. Jatkaisi
elämäänsä kuten aina ennenkin, päivästä toiseen selviytyen.
Jättäisi taakseen vuoren sekä ymmärryksen, joka on alkanut

polttaa hänessä kirkkaana ja kivuliaana. Mutta juna toi hänet
kaikista paikoista juuri tänne eikä se ollut sattumaa.
Asemamestarilta Atsuko sai vastauksen, jota tuli hakemaan. Hän sai luvan jäädä. Hän koskettaa kerran veturin kylmää kylkeä ja suuntaa sitten päättäväisesti askeleensa pois
asemalta kohti vuorta, joka odottaa jo häntä.

1
Junassa

Jotkin siirtymät on tehtävä hitaasti. Niinpä Atsuko valitsee
matkalippua ostaessaan tarkoituksella junan, joka käyttää yhä
vanhoja raiteita ja pysähtelee matkan varrella kaikkein syrjäisimmilläkin pikkuasemilla. Hänellä ei ole kiire elämään, joka
odottaa häntä perillä Sendaissa. Päinvastoin: viikkoja hän on
odottanut tätä määrittämätöntä tilaa vanhan ja uuden välillä.
Juuri nyt Atsuko ei kuulu menneeseen eikä tulevaan, juuri
nyt hän on vapaa.
Kun Atsukon työpaikalla kuukausi sitten tarjoutui mahdollisuus siirtoon Nagoyan ja Sendain toimistojen välillä, hän
tarttui tilaisuuteen empimättä. Hän järkeili, että olisi hyvä
laittaa viimein välimatkaa hänen ja kaiken menneen välille.
Veljen kasvot jäisivät vanhaan kotikaupunkiin. Entinen Atsuko jäisi sinne myös.
Hän leikitteli ajatuksella, että kenties elämä kaukana vieraassa kaupungissa olisi toisenlaista, parempaa. Kenties hän
saisi ystävän tai pari, tapaisi kiinnostavan miehen, kävisi elokuvissa, kahviloissa ja taidegallerioissa. Kenties hän alkaisi
harrastaa joogaa kuten muutkin toimiston naiset. Olisi tavallinen. Jonkin aikaa hän jaksoi kuvitella elämäänsä tällä tavalla
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kuin olisi katsonut huonoa elokuvaa, mutta nyt kun lähdön
hetki on viimein käsillä, hänelle on selvää, ettei mikään todella lopu eikä ala. Minne Atsuko sitten meneekin, hän ei
pääse itseään pakoon.
Junassa Atsuko istuutuu ikkunapaikalle ja katselee laiturilla
kulkevia ihmisiä. Hänellä on aina ollut tunne, että muut ihmiset elävät oikeaa elämää, hän sen sijaan vain esittää huolellista
roolia. Hänelle on annettu valmiit vuorosanat ja roolihahmolle sopivat vaatteet, valikoima mitäänsanomattomia puseroita
ja valjuja mekkoja. Hän pysyttelee taustalla samalla kun muut
ihmiset hänen ympärillään näyttelevät onnelliset, tärkeät roolit. Hän on itse valinnut tämän elämän itselleen, mutta toisinaan kun hän näkee rakastuneita pariskuntia ravintoloissa tai
äitejä ja lapsia puistossa, hän tuntee elävänsä kaivon pohjalla.
Yksinäisyys tuntuu tuollaisina hetkinä tukahduttavalta.
Ihoa kuumottaa ja kutittaa puseron alla. Atsuko työntää
kätensä hihansuusta sisään ja raapii käsivarren ohutta ihoa
kunnes sitä kirvelee. Hän haluaisi jo päästä liikkeelle. On pelottavan helppoa jättää taakseen kaupunki, työ, äiti ja isä. Ehkä se johtuu siitä, ettei hänellä ole paljon sellaista, mitä jäädä
kaipaamaan. Atsukon elämä on viimeisten vuosien aikana
saanut vaatimattoman muotonsa. Hän pitää siitä, että tietää
joka aamu herätessään täsmälleen, mitä odottaa. Se tuntuu
turvalliselta. Päivät seuraavat toisiaan identtisinä kuin helminauhan helmet: useimmiten illalla töistä palattuaan hän syö
jotakin, lueskelee hieman, juo lasillisen valkoviiniä, peseytyy
ja käy nukkumaan ennen kymmentä. Hän ei tapaa ketään eikä
puhu kenellekään työkollegoita lukuun ottamatta. Toisinaan
hän herää aamuyöstä kalvavaan ahdistuksen tunteeseen, ja
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tuolloin hän ajattelee soittaa veljelleen, mutta sitten hän taas
muistaa. Veli ei vastaisi Atsukon puheluun. Sellaisina hetkinä
puhelin Atsukon kädessä on painava ja ikävä niin musertava,
että hän meinaa voipua sen alle.
Kun hän joitakin viikkoja sitten soitti äidilleen ja kertoi
uutiset siirrostaan, äiti oli pitkään hiljaa ja sanoi lopulta vain:
“Jätätkö sinäkin siis meidät?” Äiti oli tarkoittanut tietenkin
veljeä, kun sanoi sinäkin. Hänen äänensä oli niin lohduton,
ettei Atsuko osannut sanoa mitään vastaukseksi. Hän katkaisi puhelun ja työnsi puhelimen sohvatyynyn alle piiloon, aivan kuin äidin syyttävä ääni ei sieltä käsin voisi tavoittaa
häntä.
Nyt uusi työ, koti, elämä odottavat häntä, mutta Atsuko
tuntee kuvotusta vain ajatellessaankin asuntoa, jossa hänen
on määrä asua. Pahoinvointia on jatkunut siitä asti, kun
vuokraemäntä lähetti valokuvia sähköpostitse. Asunnossa itsessään ei ole mitään vikaa. Se on ehkä pieni, mutta kuitenkin valoisa ja siisti. Ikkunat antavat etelään, ja valoa riittää
siten kaiken päivää, keittiö on vasta uusittu, samoin kylpyhuone, kaikki on päällisin puolin juuri niin kuin pitääkin.
Mutta kun Atsuko kuvittelee itsensä noihin huoneisiin, kylmä hiki nousee hänen otsalleen ja pitkän aikaa hänen on keskityttävä vain hengittämään.
Hän yrittää lohduttaa itseään ajattelemalla, että tunne on
vain seuraavaan elämänvaiheeseen liittyvää jännitystä, mutta
hän tietää sen takana olevan muutakin. Tuttu musta ajatus
velloo kaiken aikaa hänen sisällään. Siellä se muhii, syövyttää
häntä kuin myrkky. Hän sulkee silmänsä ja näkee pimeässä
veljen kasvot: ne leijuvat hänen edessään tuttuina ja vieraina
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yhtä aikaa, ja kun hän katsoo veljeä silmiin, hän näkee pupilleissa oman kuvajaisensa.
Maisema ikkunan takana lähtee liikkeelle. Laiturilla seisovat
ihmiset menettävät kasvonsa ja muuttuvat ruskeanmustaksi,
ilmeettömäksi massaksi. Suuri asemarakennus unohtaa kolkon arvokkuutensa ja muuttuu pelkiksi varjoiksi ja viivoiksi.
Pian juna on kiihdyttänyt täyteen nopeuteensa, ja Atsuko
tunnistaa lapsuudesta tutun tunteen: hän itse on paikoillaan,
juna on paikoillaan, aika on paikoillaan – vain maailma ulkona ikkunan jatkaa liikettään, ilman häntä. Juna on kuin kapseli, ajaton ja paikaton tila, johon ulkomaailman vaatimukset
eivät ulotu. Ajatus on ihmeen vapauttava. Atsuko antaa kehonsa painautua raukeana istuinta vasten ja sulkee sitten silmänsä.
Kun kaupunki on lopulta jäänyt kokonaan taakse, Atsukon hartiat painuvat pehmeiksi, väsymys valtaa hänen kehonsa. Hän katsoo ulos ikkunasta: vielä ei sada lunta, mutta
taivas on kauttaaltaan lyijynharmaa, raskaat pilvet näyttävät
kantavan sisällään lumihiutaleita. Ikkunan takana vanhat
vuoristokylät lipuvat ohi kuin kummalliset menneeseen aikaan kuuluvat muistomerkit. Ne ovat pelkkiä välietappeja
matkalla pois, mutta Atsukon mielestä niissä on jotakin liikuttavaa. Maailma on ehkä kääntänyt niille selkänsä, mutta
ne viis veisaavat ajan kulumisesta, jatkavat vain olemistaan
kuten aina ennenkin.
Junassa on hiljaista kuin valaan vatsassa. Atsuko avaa kirjan ja yrittää lukea, mutta sanat eivät tahdo muodostua hänen mielessään lauseiksi. Pitkän aikaa hän vain on
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lukevinaan samalla kun mieli kulkee omia teitään, vie häntä
kuin virta venettä.
Jälleen hänen ajatuksensa palaavat veljeen, hetkiin ennen
ja jälkeen. Kesään, jonka jälkeen mikään ei ollut enää entisellään. Jonka jälkeen veli alkoi lipua pois ja hän itse menetti ääriviivansa. Atsuko sulkee silmänsä ja nielaisee. Musta ajatus
pyrkii yhä ylös, mutta hän ei anna sen tulla.
Iltapäivällä juna lähestyy Tokiota ja asemaa, jolla Atsukon on
määrä vaihtaa junaa. Kaukaisuudessa hän näkee ensimmäisten vuorten siluetit, jotka kohoavat lumihuippuisina kohti
harmaata taivasta. Atsuko tuntee jonkin itsessään hiljenevän,
kun hän katsoo vuoria. Ne ovat olleet samat ikuisuuden ajan,
ne jäävät tänne vielä sittenkin kun häntä ei enää ole. Vähitellen Atsuko muuttuu pieneksi vuorten rinnalla. Myös musta
ajatus muuttuu pieneksi.
Atsuko ei ole käynyt Tokiossa vuosikausiin. Viime kerrasta on kulunut – Atsuko laskee mielessään – jo kolme vuotta.
Silloin veli asui kolmen kämppäkaverinsa kanssa rähjäisessä
asunnossa Shimokitan kaupunginosassa, ja Atsuko yritti koko vierailun ajan olla näkemättä, kuinka huonosti veljen asiat
olivat. Aivan kuin sitä olentoa, joka söi veljeä sisältä päin ei
olisi ollut olemassa. Atsuko esitti, ettei huomannut neulanjälkiä veljen käsitaipeissa eikä veli huomauttanut Atsukon laihtuneen sitten edellistapaamisen. Atsukosta tuntui tuon
vierailun jälkeen, että veli oli lipunut peruuttamattomasti
jonnekin hänen ulottumattomiinsa. Nyt hän miettii, mahtoiko veli tuntea samoin.
Atsuko katselee asemalla kiiruhtavia miehiä kuin odottaisi
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näkevänsä veljen tutut kasvot väkijoukossa vaikka tietääkin
sen olevan turhaa. Miehiä matkalla bänditreeneihin, tyttöystävän luo, kavereita tapaamaan, tulossa töistä kotiin. Atsuko
ummistaa silmänsä ja kuvittelee veljelle tavallisen elämän.
Tuossa rinnakkaistodellisuudessa veli ei ole enää jumissa
omassa ahtaassa elämässään. Atsukon kuvitelmissa veli on
vihdoin vapaa.
Valtavalla asemalla Atsuko vaihtaa jälleen vanhanmalliseen junaan. Se on ikivanha ja vielä pienempi kuin edellinen
– niitä harvinaisia, käytöstä poistuvia malleja, jotka kulkevat
yksinomaan vanhoja raiteita, joilla pikajunat eivät voi kulkea.
Juna on tänään puolityhjä. Vuoriseudulle on luvattu huonoa
säätä, mikä on epäilemättä saanut monet ihmiset muuttamaan matkasuunnitelmiaan. Atsuko sen sijaan toivoo lumisadetta: hän haluaisi nähdä valkoisen maailman matkallaan
elämästä toiseen.
Vaunu on melkein autio lukuun ottamatta lapsiperhettä,
sellokoteloa kantavaa nuorta naista ja kahta yksin matkustavaa, vanhempaa miestä. Miehet lukevat sanomalehtiään päät
painuksissa tummissa, siisteissä puvuissaan, molempien
hiukset ovat puoliksi harmaantuneet. He näyttävät identtisiltä ilmeitään myöten. Nuori nainen kuuntelee musiikkia ja liikuttaa äänettömästi huuliaan laulun sanojen tahtiin. Perhe
näyttää onnelliselta. Vaimo on ehkä kolmenkymmenen, siro
ja mustahiuksinen. Hän nojaa ohimoaan miehen olkapäätä
vasten, miehen käsi lepää tottuneesti naisen reidellä. Vastapäätä pariskuntaa istuvat lapset: poika ja tyttö. He ovat kaksoset, aivan kuin Atsuko ja veli.
Tyttö värittää pää painuksissa värityskirjaansa, poika istuu
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ikkunapaikalla ja katselee keskittyneenä ohiviuhuvaa maisemaa. Veli hihkaisee, vetäisee siskoaan hihasta ja osoittaa ulos
ikkunasta. Hän on nähnyt pellolla kauriin. Pelto on kuitenkin
jo ehtinyt jäädä taakse eikä tyttö mitenkään voi enää nähdä
kaurista, mutta hän hymyilee silti, vakuuttaa nähneensä saman kuin veli.
Atsuko yrittää muistaa, miltä tuntui olla tuon ikäinen, istua tuolla tavalla veljen vierellä. Miksei tunteita voi säilöä lasipurnukoihin kuin hilloja sen varalta, että myöhemmin
unohtaa, miten helppoa ja onnellista joskus oli? Hän tavoittaa lapsuudestaan pelkkiä riekaleita sieltä täältä, muistot ovat
haurastuneet vuosien varrella kuin vanha kangas, ja kun hän
yrittää tarttua niihin, ne hajoavat hänen käsissään ja muuttuvat tomuksi. Atsuko itse valitsi unohtaa, mutta hän ei tuolloin vielä ymmärtänyt, että sellaisesta unohduksesta on
lopulta maksettava kova hinta.
Kuuma ikävä sumentaa Atsukon katseen. Hänen on katsottava pois, uppouduttava tihenevään iltaan, joka lentää
tummasiipisenä ohi heti ikkunalasin takana. Hän yrittää erottaa ensimmäiset lumihiutaleet vasten hämärää, mutta kaikki
on samanväristä, yhtä pimeää.
Atsuko torkahtaa ja havahtuu hereille vasta kun juna pysähtyy nytkähtäen pienellä asemalla. Hän siristelee silmiään kirkkaita valoja vasten. Ovet aukeavat, vaunuun nousee
muutamia ihmisiä vaitonaisena jonona. Eräs matkustajista,
tummaan talvitakkiin pukeutunut suoraryhtinen mies, pysähtyy Atsukon penkkirivistön kohdalla. Hän vilkaisee Atsukoa
ja nyökkää vaimean tervehdyksen. Atsuko nyökkää takaisin.
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Mies riisuu paksun takkinsa, nostaa matkalaukkunsa hattuhyllylle ja istahtaa sitten Atsukoa vastapäätä. Miehen tummissa hiuksissa on lumihiutaleita, jotka alkavat nopeasti sulaa
vaunun lämpimässä. Atsuko henkäisee. Lumisade on siis alkanut! Ulkona valkoiset sirpit kieppuvat taivaalta vastasyntyneinä ja puhtaina.
Junaan noussut mies ei ole ruma eikä kaunis, ei vanha eikä nuori. Hän on niitä ihmisiä, joiden ikää on mahdoton arvioida. Kasvot ovat tyynet ja symmetriset, lempeällä tavalla
ilmeettömät. Miehellä on terävät poskipäät ja ohuet huulet,
jotka saavat hänet näyttämään vakavalta. Ilme on mietteliäs
ja sulkeutunut. Jokin miehen olemuksessa muistuttaa heti Atsukoa veljestä.
Junan lähtiessä liikkeelle mies ottaa matkalaukustaa kuluneen näköisen muistikirjan ja kynän. Hän alkaa kirjoittaa.
Atsuko tarkkailee miestä salaa ikkunan kautta: hänen epätarkka kuvajaisensa heijastuu läpikuultavana lasiin, välähtelee,
läikehtii.
Kaiken aikaa heidän istuessaan toisiaan vastapäätä Atsuko
on tietoinen siitä, kuinka lähellä hänen polvensa ovat miehen
polvia. Kerran hänen vaihtaessaan asentoa hänen säärensä
hipaisee miehen housunlahjetta ja hän säikähtää kosketusta.
Mies ei tätä huomaa tai sitten hän teeskentelee. Pitkään aikaan Atsuko ei ole halunnut tulla nähdyksi, mutta nyt hän yllättäen haluaisi kipeästi miehen kohottavan katseensa ja
huomaavan hänet. Juna keinahtelee ja nytkähtelee, syöksyy
tunneliin ja sieltä jälleen ulos vuoriston talvimaisemaan, mutta mies vain kirjoittaa keskittyneesti muistikirjaansa aivan
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kuin muuta maailmaa ei olisi olemassakaan.
Atsuko huomaa miesten kädet aina ensimmäisenä. Joskus
ne kiihottavat, toisinaan taas pelottavat häntä. Usein molempia yhtä aikaa. Tunteet sekoittuvat toisiinsa Atsukon mielessä
kuin vesivärit, kunnes niiden tilalla on pelkkää mustaa.
Tämän miehen sormet ovat kauniit ja sirot, pitkät kuin
pianistin, kämmenselän iho on maidonvalkea. Hän kuvittelee
miehen kädet iholleen, sovittaa sormet rintojen päälle. Iho
värähtää heti ajatusta vasten, nostaa ihokarvat pystyyn kuin
suojaksi. Tuttu inhon ja halun sävyttämä välähdys. Mies on
käärinyt paidanhihansa niin, että kalpeat ranteet pilkistävät
hihansuista ja muistuttavat Atsukoa lumesta. Aivan kuin veljen kädet, Atsuko ajattelee. Tuollaiset sirot sormet, laihat
ranteet. Kädet, jotka pitelivät Atsukon kättä omassaan. Kädet, jotka laskivat liian helposti otteensa.
Kiireesti hän painaa silmänsä umpeen, yrittää saada kiinni
aiemmasta lempeän irrallisuuden tunteesta. Mutta tunne on
mennyt, taika särkynyt. Juna liikkuu, aika liikkuu, ja Atsuko
itse niiden mukana. Vain veli on jäänyt lopullisesti jonnekin
kauas, saavuttamattomiin.
Tunnit kuluvat, ja ulkona lumisade muuttuu vähitellen sakeaksi pyryksi. He ovat nyt syvällä vuoristossa, ja Atsuko näkee kaikkialla pelkkää valkoista: jyrkät vuorenrinteet hohtavat
pimeää vasten kuin jonkin suuren eläimen valkeat kyljet.
Lunta on jo kinoksina radanvierustalla. Lumiseudulla eletään
yhä vuodenaikojen ehdoilla, ikiaikaisen rytmin mukaan. Atsuko on nähnyt uutisissa, että talvisin kinoksiin kaivetaan syviä
solia autojen ja ihmisten kuljettavaksi.
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Kosteus tiivistyy ikkunalasiin pieniksi pisaroiksi. Lumi sataa ulkona sakeasti, omapäisesti, mistään piittamaatta. Atsuko tuntee lumoutuvansa katsoessaan ikkunasta vierasta,
valkoista maailmaa. Vastapäätä istuva mies on viimein lakannut kirjoittamasta ja katselee nyt huolestuneen näköisenä ikkunasta ulos. Hetkeksi heidän katseensa kohtaavat
ikkunalasissa. Atsuko kuvittelee miehen hymyilevän, mutta
ehkä se onkin pelkkä heijastus.
Vaunussa on hiljaista. Sisko ja veli nukkuvat suloisesti toisiinsa nojaten, suut hieman raollaan, kasvoillaan ilmeetön
rauha. Sellon kanssa matkustava nuori tyttö on uppoutunut
kirjaan, toinen vanhoista miehistä torkkuu kädet puuskassa,
toinen tuijottaa ikkunasta ulos pimeään.
Kaikki he ovat matkalla jonnekin, jotakin kohti. Atsuko
ajattelee omaa määränpäätään kaukana vieraassa kaupungissa,
mutta se on jonkun muun elämää. Pieni asunto Nagoyassa oli
jonkun toisen asunto aivan niin kuin kaksio, joka odottaa
häntä Sendaissa on jonkun toisen koti. Hän tietää sen aivan
selvästi ja sinne hän on silti menossa, yrittää yhä vain saada
oman varjonsa kiinni.
Juna on hidastanut vauhtiaan jo jonkin aikaa konduktöörin
viimein ilmoittaessa, että matkanteko joudutaan keskeyttämään huonon sään vuoksi. Konduktööri on pieni mies, harmaantunut ja viiksekäs. Hän on pukeutunut vanhanaikaiseen
virka-asuun hattuineen kaikkineen – Atsuko pitää siitä, sellaisia ei pikajunissa enää näe. Mies ilmoittaa pahoitellen, että
pohjoisempana on ollut lumivyöryjä ja juna joutuu sen takia
pysähtymään seuraavalle asemalle, josta matkaa jatketaan
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sään salliessa varhain huomisaamuna. Toistuvasti hän pahoittelee huonosta säästä koituvaa vaivaa vilpittömästi kuin hän
olisi henkilökohtaisesti siitä vastuussa.
“Tällaista tapahtuu talvisaikaan vähän väliä. Kylässä osataan jo odottaa meitä, he ovat tottuneet majoittamaan pulaan
jääneitä matkalaisia”, hän vakuuttaa.
Juna matelee nyt hitaasti eteenpäin. Atsuko yrittää erottaa
ikkunantakaisesta maailmasta edes jonkin kiinnekohdan,
mutta kaikki on pelkkää pimeää. Häntä vastapäätä istuva
mies pukee jo takkia ylleen, ja myös Atsuko alkaa keräillä tavaroitaan. Kaksoset herätetään, he katselevat ympärilleen
hämmentyneinä, yhä puoliunessa. Äiti pukee heidät ja puhelee heille hiljaisella äänellä, suukottaa lopuksi kumpaakin nenänpäähän.
Juna pysähtyy nytkähtäen. Hetken se sihisee, mutta sitten
vuoristokylän hiljaisuus vie siitä voiton. Se sammuttaa itsensä ja nukahtaa.
He astuvat yksi kerrallaan ulos pakkaseen ja lumeen. Kylmyys tulee vastaan heti ovella: se on pistävää, puhdistavaa
kylmyyttä, joka menee vaatteista läpi ja asettuu väristyksinä
iholle. Atsuko palelee ohuen takkinsa alla. Täällä lumihiutaleet eivät leiju raskaina ja märkinä taivaan poikki kuten kaupungissa, vaan viuhuvat pieninä sirppeinä vasten kasvoja,
sattuvat silmiin. Atsuko painaa päänsä.
Lapset ovat hiljaa, aikuiset näyttävät neuvottomilta ja
odottavat lisäohjeita. Mitä tehdä, minne mennä, missä nukkua yön yli. Äkillinen suunnitelmanmuutos on saanut kaikki
tolaltaan ja syössyt tavanomaisen illan pois kurssiltaan. Mitä
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tahansa saattaa nyt tapahtua.
Asemamestari on jo matkalaisia laiturilla vastassa ja ohjaa
heidät sisälle kylmää pakoon. Asemarakennus on pieni, vanha hökkeli, jonka peltikatto on paikoin ruosteessa. Rakennusta kiertää hutera katos, jonka alla on rivissä kolme pitkää
penkkiä betonista seinää vasten. Ne ovat joskus olleet syvänsinisiä, mutta maali on aikaa sitten alkanut hilseillä. Sisäänkäynnin yläpuolella riippuva kattovalaisin särähtää päälle ja
pois, päälle ja pois. Näky muistuttaa Atsukoa impressionistisesta maalauksesta, se on häilyvän kaunis kaikessa epätarkkuudessaan.
Juna todellakin on lähtenyt liikkeelle melkein tyhjänä Tokiosta. Atsuko laskee halliin kokoontuneen vain kolmisenkymmentä aikuista ja seitsemän lasta. Hän jättäytyy
tarkoituksella väkijoukon reunamille. Se on tapa, joka on saanut alkunsa jo lapsuudessa, ja nyt tarkkailijan rooli on Atsukolle niin tuttu, että hän solahtaa siihen huomaamattaan.
Kun on tarpeeksi kauan hiljaa ja aloillaan, ihmiset lakkaavat
kokonaan kiinnittämästä huomiota.
Sisällä ahtaassa asemahallissa haisee tupakansavu ja home,
nurkista valuu huoneeseen kylmää ilmaa. Asemamestari
nousee vaivoin kumoon käännetyn puulaatikon päälle ja lyö
käsiään yhteen muutaman kerran hiljaisuutta pyytääkseen,
vaikka huone on niin hiljainen, että Atsuko saattaa kuulla
tuulen räystäissä ja huoneen nurkissa. Asemamestari on pukeutunut pitkään talviulsteriin ja kietonut kaulaansa villahuivin, päätä peittää paksu läpällinen hattu. Hän on tehnyt
tämän varmasti monta kertaa ennenkin: heidän junansa ei
suinkaan ole ensimmäinen, joka on joutunut sattuman oikus12

ta pysähtymään tälle asemalle odottamaan sään selkiytymistä.
Silti Atsuko haluaa kuvitella, että kaikki tapahtuu juuri nyt
ensimmäistä kertaa. Että kylä ja asemamestari ovat olemassa
vain heitä ja tätä hetkeä varten. Muulloin koko paikka horrostaa sikeästi vuorten sylissä.
Asemamestari selittää, että matkalaiset majoitetaan yöksi
kyläläisten taloihin. Seuraa joitakin kysymyksiä sekä seikkaperäinen selvitys siitä, kuinka ryhmäjako suoritetaan. Atsuko
sekä häntä junassa vastapäätä istunut mies päätetään majoittaa vanhan lesken taloon.
“Ettehän tupakoi?” asemamestari tiedustelee ensin Atsukolta, sitten mieheltä. Kumpikin pudistaa päätään. “Hyvä.
Leski on sydämellinen ihminen, muttei voi sietää tupakoitsijoita.”
Pyry on yltynyt entisestään. Aiemmin tampattu polku on
jo peittynyt uuteen lumeen, ja heidän on kahlattava puoleen
sääreen ulottuvassa kinoksessa. Kenkiin menee lunta, se kirvelee ja polttaa.
Atsuko jättäytyy tarkoituksella muista jälkeen. Lähellä rapsahtaa oksa lumen tai linnun painon alla, jossakin kauempana
äännähtää kettu. Sen melankolinen haukku läikäyttää tuttua,
kipeää muistoa Atsukossa ja tuo samalla vuoren lähemmäs.
Atsuko kohottaa katseensa äänen suuntaan, mutta erottaa pimeässä vain sen ääriviivat tummaa taivasta vasten. Häntä värisyttää. Hän odottaa ketun haukahtavan uudestaan, mutta
vuori on hiljaa.
Kylmyys on nyt helisevää, sinisävyistä, tiheää kuin päälle
vyöryvä näkymätön massa. Ihmiset lakkaavat puhumasta, lap-
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set torkahtavat vanhempiensa syliin, kengät eivät pidä ääntä
uutta lunta vasten heidän kiiruhtaessaan kohti kylää. Hiljaisuus on peitto, jonka sisälle Atsuko haluaa kääriytyä lepäämään. Hän kuuntelee lumisateen vaimeaa kohinaa kaikkialla
ympärillään, ja hetken aikaa hän kuvittelee kaikessa hiljaisuudessa kuulevansa ikuisuuden äänettömän laulun.
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2
Vanhan lesken talo

Vanhan lesken talo sijaitsee hieman muista erillään kylän laitamilla. Se on erikoinen kolmikerroksinen rakennus, jonka
jyrkkä ruokokatto kasvaa kesällä sammalta ja heinää, mutta
on nyt kokonaan peittynyt paksuun lumeen. Atsuko ei ole
koskaan nähnyt sellaista taloa. Se ei muistuta häntä mistään,
ja siksi hän pitää siitä heti ensi näkemältä.
Atsuko seuraa majoituskumppaninsa jalanjäljissä talolle.
He eivät ole vielä vaihtaneet keskenään sanaakaan, lumi on
vienyt Atsukosta viimeisenkin halun puhua. Mieskään ei ole
juttutuulella, vaan kävelee määrätietoisesti lumisen maiseman
halki. Atsuko solahtaa tähän sanattomaan hiljaisuuteen kiitollisena.
Leski on tulijoita vastassa verannalla. Hento ruumis näyttää hukkuvan suuren talvivaatekerraston alle, raudanharmaat
hiukset on sidottu tiukalle nutturalle takaraivolle. Kasvot
ovat herkät, silmät terävät ja tarkkaavaiset. Leski toivottaa
heidät kohteliaasti tervetulleiksi. Mies kiittää ja harmittelee
sitten viivästystä, hän on matkalla tärkeään kansainväliseen
konferenssiin eikä saa myöhästyä. Leski kuuntelee päätään
nyökytellen ja sanoo sitten rohkaisevasti, etteivät tällaiset
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myrskyt onneksi koskaan kestä kovin kauan ja sitä paitsi toisinaan matkan katkeaminen saattaa olla hyväkin asia, kuka
tietää. Mies kohottaa kulmiaan, ja Atsuko näkee heti, että
hän on sitä tyyppiä, joka ei usko kohtaloon.
Leski huolehtii heiltä takit päältä ja komentaa palvelustyttöä viemään heidän märät päällysvaatteensa tulisijan ääreen
kuivumaan.
“Olette varmasti uupuneita ja kylmissänne”, hän sanoo ja
vaikka hän ei hymyile, hän silmäilee heitä ystävällisesti. “Tulkaa olohuoneeseen tulisijan ääreen lämmittelemään. Maistuuko teille tee?”
Mies kiittää ja sanoo nauttivansa mielellään kupillisen.
Myös Atsuko nyökkää kohteliaasti, vaikka olisikin kaikkein
mieluiten yksin.
Teen ääressä Masaoka kertoo olevansa ammatiltaan antropologi ja tutkivansa parhaillaan ikivanhaa Tanskasta löydettyä
suohautaa. Hän selittää, että haudasta kaivetuista löydöksistä
saattaa päätellä paljon siitä, millaista elämä oli hyvin kauan
sitten. Miten ihmiset elivät, mitä söivät, miten he pukeutuivat, miten he lopulta kuolivat. Toisinaan käy niin, että oikeissa olosuhteissa aika pysähtyy, mies sanoo. Niin oli käynyt
tässä tapauksessa: suon happamissa oloissa ruumis oli säilynyt hämmästyttävän hyvin yli kaksituhatta vuotta.
“Käytän tuollaisista paikoista nimitystä aikamuistomerkki.
Sellaisen äärellä tuntee väkisinkin oman pienuutensa elämän
jatkumossa”, mies sanoo melkein hartaasti. Hänellä on hiljainen, kuulas ääni, ja hän ilmaisee itseään korostetun huolellisesti. Atsuko ja leski kuuntelevat miestä kiinnostuneena.
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Viimein leski kääntyy Atsukon puoleen.
“Entä mitä työtä te teette?” hän kysyy.
Atsuko hämmentyy tämän tavanomaisen kysymyksen äärellä. Hänen elämänsä yksityiskohdat ovat yhtäkkiä muuttuneet hyvin kaukaisiksi, niistä on melkein mahdoton saada
otetta. Leski ja mies odottavat, hän avaa suunsa, muttei kerta
kaikkiaan osaa vastata. Hän yrittää katsoa omaa elämäänsä
ulkopuolisen silmin, mutta näkee vain epämääräisiä hahmoja,
ihmiselämän riekaleita. On varmasti jokin työ, jokin elämä,
jokin vastaus, mutta vuoristoilma tuntuu pyyhkineen hänen
mielestään kaiken entisen. Häpeän puna asettuu hänen poskilleen. Kun sumu lopulta hälvenee, hän vastaa ympäripyöreästi olevansa mainosalalla. Sen tarkemmin hän ei osaisi
itseään esitellä, vaikka haluaisi. Hänen äänensä kuulostaa vieraalta kuin sekin suodattuisi paksun lumen läpi.
Myöhemmin illalla Atsuko nousee jyrkät portaat ullakkohuoneeseensa. Se on yllättävän viihtyisä huolimatta siitä, että
katto on matalalla ja huoneessa on ullakoille tyypillinen, hieman kostea ja ummehtunut haju. Huone on tyhjä lukuun ottamatta ikkunan alle levitettyä patjaa sekä suurta komeroa
toisella seinustalla. Atsuko asettuu istumaan patjalle ja ummistaa silmänsä.
Hän kuuntelee ääniä alakerrasta: askelia, kolahdus puulattiaa vasten, veden kohinaa kun kylpyä lasketaan. Atsuko tietää, että Masaoka on majoitettu huoneeseen, joka on
suoraan hänen alapuolellaan. Hän ajattelee miehen kapeita
huulia ja siroja sormia, ja hänen sisällään velloo jotakin kuumaa, vierasta. Atsuko ei tiedä, miksi Masaoka muistuttaa
häntä niin paljon veljestä: heissä ei tarkemmin katsoen ole
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mitään samaa. Mies on veljeä paljon vanhempi ja pidempi,
mutta samankaltaisuus ei olekaan ulkonäöllistä. Se on paljon
syvemmällä.
Atsuko tietää kyllä, että hän etsii veljeään jokaisesta miehestä, jonka tapaa. Ja aina löytyy jotakin: ryhti, askellus, hymy, jokin maneeri tai sanavalinta. Tässä miehessä on samaa
vakavuutta kuin veljessä, otsalla sama keskittynyt ryppy. Juuri
se vetää Atsukoa puoleensa. Hän haluaisi murtaa miehen
kuoren ja päästä edes tämän kerran pintaa syvemmälle. Veljen kanssa hän ei koskaan uskaltanut sitä yrittää.
Hänen pienessä huoneessaan on kaksi ikkunaa, jotka molemmat antavat pohjoiseen vuoren suuntaan. Valoisalla Atsuko näkisi ikkunoista kauniin vuoristomaiseman, mutta nyt
hän erottaa maisemasta pelkkiä pimeitä muotoja sekä taloista
hohtavia himmeitä valoja. Ohut vuoristoilma särkee päätä, ja
hän hieroo ohimoitaan pyörivin liikkein kunnes pakottava
kipu hieman hellittää.
Atsuko riisuu puuvillaisen kimonon, jonka hän on pukenut ylleen kylvettyään. Iho punoittaa yhä: peseytyessään hän
aina hankaa ihoaan liian lujasti ja nauttii kuuman kylvyn melkein epämiellyttävästä tunteesta. Hetken mielijohteesta hän
painaa kämmenensä lujasti reittään vasten. Kun hän nostaa
sen, reiteen jää hetkeksi valkoinen jälki. Iho on kummallinen
elin. Atsuko on varma, että sillä on muisti.
Hän pukee ylleen uuden yöpukunsa, pitkät housut ja napitettavan paidan. Hienoa, kermanvalkeaa silkkiä. Setti on
kallis, Atsuko osti sen varta vasten uutta elämäänsä varten.
Pukeutuessaan nyt siihen hän kuitenkin tuntee olonsa nau-
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rettavaksi. Tämäkään nahka ei sovi hänelle.
Verkkaisesti Atsuko astuu ikkunan luo. Hän antaa katseensa kulkea kauas talojen taakse syvään talviseen pimeään.
Hän hätkähtää nähdessään valoja, jotka tuikkivat ylempänä
vuoren rinteellä. Ne kimaltavat pimeää vasten kuin tulikärpästen levoton parvi. Atsuko pidättää hengitystään. Näky on
lumoavan kaunis, ja sitä katsellessaan Atsukon valtaa selittämätön rauha. Vuosien varrella rinnan päälle kertynyt painon
tunne hellittää hieman, eikä hän hetkeen kaipaa mitään, ei
sure, ei tunne tarvetta paeta.
Atsuko ajattelee kaiken olevan hyvin ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan hän tuntee, ettei olekaan yksin. Joku tuolla
ylhäällä polttaa lyhtyjä ja valvoo hänen untaan.
Aamulla pilvet peittävät paksuina peittoina taivasta, lumi
ryöppyää yhä painavina pyörteinä, kinokset kasvavat entisestään. Atsuko huokaisee: on helpotus tietää, ettei matka jatku
vielä. Hän nousee vuoteesta ja pukeutuu niin lämpimästi
kuin saattaa: hän on pakannut mukaan talvivaatteensa, mutta
ne ovat kaupunkioloihin, eivät vuoristoon sopivia vaatteita.
Päänsärky tuntuu helpottaneen yön aikana. Hänen olonsa
on muutenkin parempi, kuin hän olisi saanut viimein syödäkseen pitkään jatkuneen aliravitsemuksen jälkeen. Hän haluaisi mennä ulos, tuntea pakkasen ihollaan, tarpoa tuoreessa
lumessa. Ehkä myöhemmin, aamiaisen jälkeen.
Huone on viileä, mutta ei epämiellyttävän kylmä. Uloin
ikkunalasi on huurteessa ja kauniit, monimutkaiset pakkaskukat koristavat lasiruutuja. Lesken talo on ympäröiviä taloja
korkeampi, ja Atsuko tarkkailee alhaalla levittyvää kylää vint19

tikerroksen ikkunastaan kuten lintu korkealta puusta. Autio
kylä on hautautunut lumeen. Missään ei näy ihmisiä. Vain
piipuista nouseva savu paljastaa, että talojen sisällä todella
värjöttelee ihmisiä, jotka muistuttavat eläimiä talvipesissään.
Talojen välillä kulkee polkuja, jotka ovat jo puolittain hautautuneet uuden lumen alle yön aikana. Korkeat vallit reunustavat kapeita väyliä kummaltakin puolelta, ja kinokset hipovat
talojen räystäitä.
Äkkiä Atsuko muistaa valot, jotka näki myöhään illalla ennen nukahtamistaan. Hän vilkaisee toiveikkaana ylös vuoren
rinteelle kohtaan, jossa valot tuikkivat lunta vasten kuin oudot, levottomat tähdet. Rinne levittäytyy kuitenkin samanlaisena joka suuntaan. Havupuiden vihreä täplittää lumen
peittämiä rinteitä siellä täällä: ne pistävät esiin valkoisesta
kuin viivasuorat vihreät huutomerkit. Atsuko ei erota rinteellä yhtäkään rakennusta.
Hän palauttaa mieleensä tunteen, joka valtasi hänet valojen tuikkiessa rinteellä. Se oli puhtainta, kirkkainta rauhaa.
Syvää tietoisuutta siitä, että kaikki oli lopulta juuri kuten kuuluikin. Sellaista tunnetta Atsuko ei muista kokeneensa koskaan aiemmin, ja hän haluaa saada sen takaisin.
Leski touhuaa teepannun äärellä hiljaa hyräillen. Tiukalle
nutturalle solmitut hiukset ovat helmenharmaat, mutta muuten lesken ikää on mahdoton arvella takaapäin. Hänen ryhtinsä on suora ja liikkeet reippaita ja riuskoja. Niistä näkee,
että leski on tottunut kovaan työhön. Hän on hyvin siro ja
pukeutunut perinteiseen asuun, joka muistuttaa Atsukoa
omasta äidistään. Äiti oli ennen hyvin tarkka omasta ulko20

näöstään ja vaatteistaan, teetti ne aina kaupungin parhailla
räätäleillä, mutta viimeisen vuoden aikana hän lakkasi välittämästä. Viimeksi kun Atsuko näki äitinsä, hänellä oli yllään
vanha aamutakki ja hänen hiuksensa olivat ylikasvaneet siistin leikkauksensa. Toisinaan Atsuko tuntee katkeruutta siitä,
että kaiken elämän oli loputtava vain koska veli on poissa.
Leski tarjoilee teen, ja he istuvat hetken mitään puhumatta tulisijan äärellä. Atsuko alkaa lämmetä ydintään myöten.
On kodikasta istua sillä tavalla mitään puhumatta, eikä sellaisessa hiljaisuudessa ole mitään painostavaa. He syövät pienet
teemakeisensa ja maistelevat lesken valmistamaa vihreää teetä.
“Onpa kaunis astia”, Atsuko sanoo ja ihailee taidolla lasitettua teekulhoaan. Se on valkoinen, kun taas lesken kulho
on vaaleanharmaa. Molempiin on maalattu kevyin siveltimenvedoin juuri lentoon nouseva kurki.
“Ne ovat pari”, leski sanoo ylpeyttä äänessään. “Astiat
ovat kulkeneet suvussamme pitkään sukupolvelta toiselle.”
Kurjet on ikuistettu maaliin vain hetkeä ennen kuin ne
nousevat siivilleen, juuri ennen kuin ne tuntevat ilmavirran
siipiensä alla. Tuntuu merkitykselliseltä, että kuvaan on ikuistettu juuri tuo välitila, ohikiitävä hetki maan ja taivaan välissä.
“En ole koskaan ennen nähnyt näin paljon lunta”, Atsuko
sanoo.
“Kaupunkilaiset eivät aavistakaan, miten kaunis ja kova
talvi on täällä vuoristossa”, leski sanoo hymyillen. Hänen silmänsä ovat eloisat, kun hän mittailee katseellaan Atsukoa.
Atsuko ajattelee Nagoyan talvia, kaupungin harmaata siluettia talvisena sadepäivänä, loskaisia katuja. Kaupunki tuntuu
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jo unelta, joka on puolittain lipunut muistin ulottumattomiin. Hän koskettaa vaivihkaa rannettaan hihansuun alla
kuin varmistaakseen, että on kuin onkin yhä tässä, yhä lihaa
ja verta.
“Me olemme tottuneet elämään toisenlaisen rytmin mukaan. Vuodenajat tahdittavat elämää, talvella on niukkaa ja
kesällä taas elämme yltäkylläisyydessä. Minä olen elänyt täällä
koko ikäni, en osaisi edes kuvitella elämää jossakin muualla.
Uskotko jos sanon, etten ole koskaan poistunut kylästä? En
edes synnyttämään. Synnytin kaikki lapseni tässä talossa.”
Atsuko vilkaisee ympärilleen etsien merkkejä lapsista tai
aviomiehestä. Niitä ei ole. Aivan kuin joku kulissien takana
toimiva lavastaja olisi kokonaan unohtanut lisätä talon seinille
kehystettyjä valokuvia tai mitä tahansa merkkejä eletystä elämästä. Junassa alkanut epätodellinen välitila ulottuu myös tähän kylään, tähän taloon. Aika tuntuu täällä pysähtyneen.
“Arvaan mitä ajattelet”, leski sanoo ja hänen silmänsä kapenevat viiruiksi, kun hän hymyilee. “Miten kukaan voi elää
tällä tavalla, näin syrjässä maailmasta? Mutta me, jotka asumme täällä, olemme niin tottuneet pienen kylämme hitaaseen
elämänmenoon ja hiljaisuuteen, ettemme voisi elää muulla tavalla. Meille se luo turvaa. Moni kaupunkilainen kuitenkin
ahdistuu.”
Atsuko pudistaa päätään ja vakuuttaa, ettei hiljaisuus haittaa häntä. Hän nukkui edellisyönä sikeästi ensi kertaa kuukausiin.
“Kun olin lapsi, vietimme kerran kesän vuoristossa. Paikka oli vähän samanlainen kuin tämä. Muistan yhä… kaskaat.
Sankat, vanhat metsät. Muistan, miltä metsä tuoksui iltapäi22

visin kun aurinko oli lämmittänyt maan.”
Atsuko hivelee puhuessaan etusormellaan teekulhonsa savista kylkeä. Hän muistaa tietysti paljon muutakin, mutta tätä
hän ei leskelle kerro. Hän muistaa omat käsivartensa, jotka
muuttuivat kuparisiksi kesän edetessä. Veljen pitkiksi kasvaneet hiukset, likaiset kynnenaluset. Temppelin kellot, jotka
herättivät heidät aamuöisin. Kylmän vuoristopuron, jossa he
uivat veljen kanssa kiljahdellen riemusta ja kylmästä. Äidin
kesämekkojen pehmeän kankaan poskea vasten. Isän savukkeiden tuoksun vuoristotalon verannalla. Äkilliset ukkoskuurot. Vesimelonin makean maun.
Ja kaiken muun. Tahmean, syvän, pimeän. Sen, jolle Atsukolla ei vieläkään ole sanoja. Häntä värisyttää, ja hänen on
kumarruttava lähemmäs tulta.
“Hassua kyllä, meidän pieneen kyläämme tulee matkalaisia enää talvisin lumimyrskyjen aikaan, olosuhteiden pakosta.
Kesämatkalaisia emme enää juurikaan saa. Aiemmin heitä
tuli ruuhkaksi asti, kauan sitten kylpylän ollessa vielä toiminnassa”, leski sanoo ja hörppää teetä. Atsuko kohottaa katseensa. Lesken sanat herättävät hänen kiinnostuksensa.
“Oliko täällä kylpylä?”
“Oli kyllä, ja hieno kylpylä olikin kuumine lähteineen ja
majataloineen. Sääli, että paikka jätettiin autioitumaan”, leski
sanoo päätään pyöritellen.
“Miksi kylpylä lopetti toimintansa?”
Leski hörppää teetä. Hetken hän näyttää siltä, ettei aio
vastata, mutta sanoo sitten kierrellen: “En oikein muista, minä olin silloin vasta nuori tyttö. Oli kai joitakin sekaannuk-
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sia… Ihmisiä katosi. Puhuttiin, että kylpylään liittyi jotakin
hämäräperäistä. Taikauskoiset kertoivat tarinoita hengistä,
jotka eksyttivät ihmisiä vuorelle. Mutta kuka näitä enää muistaa? Nyt paikasta ovat jäljellä enää rauniot.”
Lesken talo on kuin suuri odotustila lääkärin vastaanotolla
tai verovirastossa – neutraali, siisti, lohdullisen persoonaton.
Sisustuksen ainoa tarkoitus on rauhoitella huolestunutta
odottajaa. Vakuuttaa, että kaikki se, mikä on pielessä, järjestyy kyllä ennen pitkää. Atsuko on kiitollinen tästä välitilasta,
missä mitään ei ole menetetty, mitään ei ole tulossa.
Talo on päivälläkin haudanhiljainen. Leski pysyttelee
omassa huoneessaan toisessa kerroksessa, Masaokaa ei näy.
Vain palvelustyttö käy silloin tällöin keittiössä tai pesutuvassa. Atsuko harkitsee lähtevänsä kävelylle, mutta lumisade
muuttuu kaiken aikaa sakeammaksi ja kinokset ulkona kasvavat.
Äkkiä Atsuko tajuaa, ettei tiedä edes kylän nimeä. Asemarakennuksen seinällä luki vain haalistuva teksti: seisake 85
pohjoiseen. Jos leskeä on uskominen, kukaan ei koskaan lähde täältä, kukaan ei eksy tänne muutoin kuin vahingossa.
Masaokan suohaudasta käyttämä nimitys – aikamuistomerkki – sopii Atsukosta kuvaamaan myös kylää ja lesken taloa.
Kun jokin paikka unohtuu omiin oloihinsa pitkäksi aikaa, siitä tulee väistämättä hieman omalaatuinen.
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3
Jumalten metsä

Jumalten metsään ei saanut mennä pimeän aikaan.
“On asioita, joita ei ole tarkoitettu ihmisten silmille. Jumalten täytyy antaa kulkea öisin rauhassa”, veli sanoi viisaasti
ja kuulosti siltä, että tiesi mistä puhui. Atsuko nyökkäsi vakavana. Vaikka he olivat samanikäiset – tai tarkalleen ottaen
Atsuko oli viisitoista minuuttia veljeään nuorempi – jostain
syystä veli tiesi paljon sellaista, mitä Atsuko ei.
Jumalten metsä kasvoi vuoren rinteellä kahdenkymmenen
minuutin kävelymatkan päässä kylästä, jossa heidän kesäksi
vuokraamansa talo sijaitsi. Koko kevään isä oli kertonut heille tarinoita metsästä. Hän itse oli viettänyt lapsuutensa kesät
samalla vuorella ja oli silloin löytänyt metsän, antanut sille
salaperäisen nimensä. Isä oli hyvillään, että saattoi näyttää
metsän nyt omille lapsilleen, ja viikkokausia he odottivat
malttamattomina päivää, jolloin lähtisivät kaupungista kohti
vuorta ja jumalten metsää.
Vuoristossa heistä tuli villejä. Meni vain viikko ja heidän
jalkapohjiensa nahka kovettui, sopeutui metsänpohjan pieniin kiviin, käpyihin ja neulasiin. He kulkivat kaikkialle paljasjaloin. He joivat vettä vuoristopurosta, kiipesivät puihin,
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pyydystivät kaskaita ja perhosia lasipurnukoihin. He söivät
ateriansa hyvällä ruokahalulla ja iltaisin pesivät iholtaan päivän lian ja hien sekä metsän tuoksun. Öisin he nukkuivat
pienen vuokratalonsa kuistille levitetyillä patjoilla ja katselivat tähtiä ja tunsivat kaikenlaisten lentävien hyönteisten siiveniskut ihollaan. Noina öinä heidän ihonsa oli yhtä ja samaa
elintä: he jakoivat jokaisen aistimuksen, tuulenvireen, kesäsateen, hyttysten kutisevat pistot. Atsuko oli sinä kesänä lähempänä veljeään ja itseään kuin tulisi koskaan olemaan.
Päivisin vanhemmat antoivat lasten tulla ja mennä mielensä mukaan ja toruivat heitä vain, jos he myöhästyivät aterioilta tai peseytyivät huolimattomasti. Isä kirjoitti kaiket päivät,
äiti laittoi ruokaa, luki ja hoiti puutarhaa. Vanhemmistakin
tuli villejä, he laskivat irti monista säännöistä, joiden noudattamista valvoivat tarkasti kaupungissa, antoivat lasten juosta
sisällä ja viipyä ulkona yömyöhään ja syödä vatsansa täyteen
makeaa. Vanhemmat joivat viiniä puutarhassa ja nauroivat ja
katsoivat toisiaan silmiin. Paljon jäi heiltä näkemättä niinä
viikkoina. Jos he olisivat katsoneet hetkeksi toisistaan lapsiin,
ehkä he olisivat huomanneet jonkin alkaneen muuttua.
He saapuivat vuoristoon kesäkuussa ja aikoivat viipyä koko kesän. Alkuun yöt olivat yhä viileitä ja päivät maitomaisia,
silkkisiä, mutta loppukesästä helteet ulottivat otteensa vuorelle asti. Maailma oli aivan toisenlainen kuin se, mihin he
olivat kaupungissa tottuneet. Siellä Atsuko ei koskaa ollut
huomannut, miten vahvat hänen jalkansa olivat tai miten taitava veli oli käsistään. Siellä hän ei koskaan ajatellut jumalia.
He kulkivat yhtenään metsän ja kylässä sijaitsevan talon väliä. Isä oli kertonut metsästä kaikenlaista: lapsena hän oli kuul26

lut tarinoita jumalista, jotka liikkuivat öisin puiden runkojen
lomassa. Kertomus oli tehnyt vaikutuksen Atsukoon. Hän olisi halunnut mennä metsään pimeällä, se olisi onnistunut helposti. He olisivat voineet livahtaa yöllä kuistilta metsään, eikä
kukaan olisi huomannut mitään. Aamulla he olisivat palanneet
takaisin ennen vanhempien heräämistä. Mutta veli piti päänsä.
Hän ei halunnut metsään pimeällä. Henkien täytyi antaa kulkea ilman häiriötä tai muutoin ne saattaisivat pahastua ja langettaa kirouksen, eksyttää kulkijan. Atsuko ei oikein uskonut,
että jumalat tekivät sellaista. Veli oli kuitenkin järkähtämätön.
Alkuun veli vierasti metsää myös päiväsaikaan. He olivat
asuneet koko ikänsä kaupungissa, ja tuon metsän tiheys, sen
sankka, päätähuumaava vihreys ja neulasten tuoksu olivat
heille vieraita. Alkuun he uskaltautuivat puiden lomaan vain
lyhyen matkaa. Isä oli varoittanut, ettei metsään tullut koskaan astua ylimielisenä. Silloin jumalat saattaisivat antaa opetuksen ja eksyttää tulijan niin pahasti, ettei sieltä löytäisi
koskaan tietään ulos. Hän tiesi kertoa, että niin oli tapahtunut joitakin kertoja. Hän itsekin oli ollut kerran vähällä jäädä
metsään ikihyviksi ja oli kiertänyt kehää tuntikaupalla, kunnes oli tullut pimeä ja hän oli joutunut viettämään yön taivasalla jumalten levottomia liikkeitä kuunnellen. Aamulla
jumalat olivat kuitenkin heltyneet ja näyttäneet hänelle polun, joka johti metsästä pois. Atsuko ja veli olivat sinä kesänä
vasta kymmenen ja uskoivat tietenkin isää.
Jumalten metsässä kasvoi pääasiassa seetrejä ja mäntyjä,
mutta myös suuria ja hiljaisia lehtipuita. Puut olivat saaneet
kasvaa metsässä paksuiksi ja korkeiksi: ne olivat nähneet niin
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paljon kaikkea, että kukaan ei olisi uskaltanut niitä kaataa.
Ne saivat kasvaa omassa rauhassaan, ja niiden suojassa eli
kaikenlaisia eläimiä ja jumalia ja pieniä kasveja, joilla kaikilla
oli oma erityinen tehtävänsä metsässä. Ne olivat saaneet kasvaa kaukana muusta maailmasta ja ihmisistä.
Kesän mittaan Atsuko houkutteli veljen kerta kerralla pidemmälle. Hän merkitsi polun huolellisesti kivillä aina muutaman kymmenen askeleen välein, jotta heidän olisi
helpompi löytää tiensä takaisin. Veli oli aina varovainen ja
vilkaisi tämän tästä taakseen painaakseen mieleensä, miltä
maisema näytti, mutta seurasi kuitenkin Atsukoa aina hieman syvemmälle metsään. Atsuko pilkkasi veljen arkuutta,
mutta häntä itseäkin jännitti aina kun he kulkivat jumalten
metsässä. Siellä saattoi tuntea jonkin salaperäisen voiman läheisyyden.
Heinäkuussa he löysivät puron. Se virtasi ylhäältä vuorilta
kirkkaana ja jääkylmänä kuin sinertävä valtimo metsän poikki. Atsuko ja veli kahlasivat matalassa vedessä kunnes heidän
jalkansa muuttuivat melkein tunnottomiksi. Pohja oli sileää
hiekkaa, ja virtaus tuntui ihanalta kuumalla iholla. Puro piti
yllättävän kovaa ääntä niin pieneksi uomaksi, se pulputti ja
kohisi alas rinnettä, katosi puiden siimekseen. He joivat vettä
purosta ja kuvittelivat sen antavan heille yliluonnollisia voimia. Atsuko sanoi, että saattoi kuulla kuinka äiti hyräili kaukana kylässä puutarhatöissään. Veli sanoi osaavansa lukea
ajatuksia.
“No kerro sitten, mitä minä ajattelen”, Atsuko yllytti.
Veli ummisti silmänsä ja kosketti kevyesti Atsukon otsaa.
Hänen kätensä oli jääkylmä, puroveden viilentämä. Atsuko28

kin sulki silmänsä ja toivoi, että veli todella oli oikeassa. Jos
sinä oikeasti pystyt lukemaan ajatuksia, minä lupaan etten
enää koskaan kutsu sinua pelkuriksi.
“No, kerro nyt”, Atsuko sanoi malttamattomana.
Veli avasi silmänsä ja laski kätensä pois sisarensa otsalta.
“En minä tiedä”, veli sanoi silmiään pyöritellen. Hän ei
osannut valehdella kuten Atsuko, ei edes leikillään. “Keksin
koko jutun. Sinä otat kaiken aina liian vakavasti.”
Atsuko oli pettynyt. Hän vaati veljeä kokeilemaan uudestaan. Hän oli varma, että veli pystyisi siihen, jos vain yrittäisi.
Hän teki sitä jo muutenkin kaiken aikaa, sanoi ääneen juuri
samat asiat, joita Atsuko sattui ajattelemaan.
Atsuko oli sinä kesänä levoton. Kammon ja odotuksen
tunteet kalvoivat häntä. Jokin oli tulossa kuin myrsky, jokin
odottamaton muutos. Hän tunsi kulkevansa sitä kohti, muttei siltikään tiennyt, mitä se oli.
Ehkä syynä levottomuuten oli hänen ihonsa. Atsuko oli
ajatellut sitä paljon viime aikoina. Hän kasvoi kaiken aikaa ja
tiesi, että ihon täytyisi ennen pitkää alkaa venyä, jotta hän jatkossakin mahtuisi siihen. Öisin hän aisti ihonsa liikkeitä ja
tunsi epämääräistä ahdistusta ajatellessaan, että ihon lisäksi
kaikki muukin muuttuisi. Hän oli kymmenen ja kasvoi koko
ajan, hänen luurankonsa oli kasvatettava joka päivä aina hieman lisää Atsukoa. Pian hän olisi liian suuri tähän kehoon.
Tuo jatkuva sisäinen mullistus teki hänet levottomaksi. Ja
ehkä juuri siksi tuntui niin hyvältä olla metsässä, missä kaikki
oli vuosituhansien muovaamaa ja muuttui niin hitaasti, että
se loi illuusion muuttumattomuudesta, levosta, aloillaan olemisesta.
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Viikkoihin he eivät menneet puroa pidemmälle. Monena iltapäivänä he makasivat puron varrella ja katselivat taivasta, pilviä, puiden latvoja. Atsuko yritti rauhoittaa mielensä. Hän
upotti sormenpäänsä lämpimään maahan ja hengitti. Mutta
pian tuttu levottomuus sai jälleen hänestä yliotteen.
“Mennään vähän pidemmälle”, hän sanoi, kun he seuraavan kerran tulivat jumalten metsään. “Me olemme kulkeneet
tämän matkan niin monta kertaa, ettemme varmasti enää eksy. Puron kuulee pitkälle, ja purolta me löydämme helposti
takaisin kotiin”, Atsuko maanitteli, mutta veli epäröi yhä.
Polku purolle oli kuitenkin niin monta kertaa kuljettu, että
lopulta jopa veli myönsi, ettei siltä voisi enää eksyä.
Atsuko tarttui veljeä kädestä. Veli oli toivottoman arka,
hän ajatteli silloin ärsyyntyneenä. Miksi hänen täytyi aina olla
heistä kahdesta rohkeampi? Puro jäi taakse ja katosi. Sen ääni loittoni kunnes hiipui kokonaan kuulemattomiin. Heidän
ympärillään kuului enää tuulen ja metsän ääniä. Kaskaat sirittivät korviahuumaavasti keskellä kuuminta iltapäivää. Kaikki
hukkui niiden laulun alle.
Metsä jatkui samannäköisenä joka suuntaan, ja he kulkivat
syvälle vihreään hämärään. Toisinaan he pysähtyivät leikkimään tutkimusmatkailijoita tai hyönteistieteilijöitä. Atsuko
löysi suuren seetrin juurelta kuolleen kaskaan, jonka tummanruskea ruumis kiilteli kuivien neulasten seassa kuin koru.
Veli katseli kiinnostuneena, kun Atsuko piteli suurta hyönteistä kämmenellään, suostui koskettamaan sitä vain sormenpäällään. Sen läpinäkyvät siivet näyttivät haurailta, mutta
tuntuivat lasimaisen kovilta. Veli kaivoi kaskaalle kuopan
seetrin juureen, ja yhdessä he pitivät sille juhlalliset hautajai30

set ennen kuin jatkoivat matkaa.
Aurinko liikkui taivaalla lännemmäs ja putosi pian kokonaan rinteen taakse. Silloin veli pysähtyi. Olisi käännyttävä,
pian tulisi hämärä. Atsuko tuijotti epäuskoisena ensin taivasta ja sitten veljeä. Aika oli kulunut liian nopeasti. Miten kauan he olivat kävelleet? Olivatko jumalat houkutelleet heidät
ansaan, oliko hän ollut liian ylimielinen? Veli katseli huolestuneen näköisenä ympärilleen metsässä ja viittasi sitten samaan suuntaan, josta he olivat juuri tulleet.
“Käännytään ympäri”, hän ehdotti.
Mutta metsä oli muuttanut muotoaan laskeutuvassa hämärässä. Puunrungot nousivat maasta tummina pylväinä heidän ympärillään, varjot pitenivät niiden välissä. Läheltä
kuului liikettä. Atsuko tunsi hätäännyksen nousevan vatsastaan kurkkuun asti.
“Tule nyt”, veli sanoi ja viittilöi Atsukoa mukaansa. “Meidän on päästävä metsästä pois ennen pimeää.”
Atsuko ei ollut enää loppumatkasta jaksanut merkitä polkua. Mutta metsä oli huijannut heitä, se oli tuntunut ystävälliseltä ja tutulta. Atsuko oli luullut, ettei merkkejä enää
tarvittu.
“Mitä nyt?” veli kysyi.
“Me olemme eksyksissä”, Atsuko sanoi ja tunsi palan
nousevan kurkkuunsa.
“Emmekä ole, palataan vain takaisin samaan suuntaan,
mistä tulimme.”
“Mutta en muista, mistä suunnasta tulimme”, Atsuko sanoi epäröiden. “Tulee pimeää. Emme ehdi. Jumalat ottavat
meidät vangikseen.”
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“Älä viitsi”, veli sanoi silmiään pyöritellen.
Hän tarttui Atsukoa kädestä ja alkoi puolittain vetää tätä
perässään. Atsuko seurasi, mutta hänen jalkansa olivat raskaat, ja yhtäkkiä hän olikin se, joka pelkäsi. Hänen teki mieli
itkeä. Hän tuijotti omaa kättään veljen kädessä. Alkavassa
hämärässä oli mahdoton sanoa missä kohtaa hän päättyi ja
mistä veli alkoi: heidän ihonsa oli yhtä ja samaa, veli tunsi saman minkä hänkin. Atsuko päätti sillä hetkellä, ettei alkaisi
pelätä. Hän ei tartuttaisi pelkoaan veljeen. Heidän täytyisi
vain löytää puro ja he löytäisivät tien takaisin kylään.
“Meidän täytyy vain löytää puro ja me löydämme tien takaisin kylään”, veli sanoi samalla hetkellä. Atsuko hätkähti.
Veli oli sittenkin puhunut totta: hän todella osasi lukea Atsukon ajatuksia.
He kulkivat nopeasti, oksat ja kivet sattuivat jalkapohjiin,
hiki nousi heidän otsalleen. Maisema näytti kaiken aikaa samanlaiselta, siinä ei ollut kiintopisteitä tai tunnistettavia maamerkkejä.
“Kuljemmeko me ympyrää?” Atsuko kysyi hetken kuluttua heidän laskeutuessaan tutunnäköistä rinnettä. Veli pysähtyi ja katseli ympärilleen.
“En usko”, hän sanoi, mutta vaikka Atsuko ei osannutkaan lukea veljen ajatuksia, hän tiesi, että tämä valehteli.
Pieni ja ränsistymään päässyt hökkeli seisoi kahden suuren
seetrin varjossa metsäaukion laidalla. Atsuko henkäisi ja
osoitti sitä mitään sanomatta. Se tuijotti mykkänä takaisin.
Sisällä loimusi valo, joka kajasti alkuillan hämärään pehmeän
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oranssinhehkuisena.
“Huomasitko sinä tätä aiemmin?” Atsuko kysyi. Veli pudisti päätään. Talo vaikutti ilmestyneen tyhjästä. Tai ehkä he
olivatkin aiemmin kulkeneet sen ohi; talo tuskin erottui ympäröivästä metsästä, eivätkä he nytkään olisi huomanneet sitä, ellei sisällä olisi palanut valo.
“Tämä on väärä suunta”, veli sanoi. “Emme me menneet
tästä ohi aiemmin.”
“Pitäisikö meidän pyytää apua?” Atsuko kysyi ja katsoi taloa. “Joku on kotona. Minun on kylmä, jalkoihin sattuu.”
Veli oli hiljaa, tuijotti taloa hartiat kyyryssä ja mietti. Pimeä alkoi jo ulotella painavia jäseniään heidän ympärilleen
eikä heillä ollut aavistustakaan siitä, kulkivatko he oikeaan
suuntaan. Metsä oli suuri, ja he olivat pieniä sen sylissä. Samassa tumma hahmo liikkui sisällä talossa valoa vasten, varjo kulki ikkunan poikki.
Veli oli juuri sanomaisillaan jotakin, kun talon ovi avautui
ja ulos verannalle astui mies. Hetken hän seisoi aloillaan ja
katseli suoraan heitä kohti. Atsukon iho heräsi ja värisi, se
puhui samaa kieltä veljen ihon kanssa. He olivat aivan hiljaa,
aivan aloillaan. Hän tarttui veljeä kädestä, ja yhdessä he
odottivat hämärässä sitä, mikä oli tulossa. Jokin muutos,
mullistus. Ihot tiesivät jo silloin.
“Kuka siellä?” mies huusi, ja hänen äänensä halkoi hiljaisuutta metsässä kuin kirveenisku. Sinä iltana Atsuko ja veli
tapasivat ensi kertaa Korpin.
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4
Iho

Atsuko astuu ulos pakkaseen. Iltapäivä on jo pitkällä, taivas
kuin valkeanharmaa purje kylän yllä. Tie viettää loivasti alas
etelään, pohjoisessa kohoaa puolestaan vuori. Talot reunustavat kylätietä molemmin puolin, mutta vuoren puolella asutus vähitellen harvenee, kunnes talojen tilalla kohoavat
pelkät lumen peittämät puut.
Atsuko kulkee verkkaisin askelin kohti vuorta. Hän on
pukeutunut villakankaiseen talvitakkiinsa ja saappaisiin, jotka
sopisivat paremmin kaupungin sulille kaduille kuin tänne lumen ja pakkasen maahan. Leski loi Atsukoon epäluuloisen
katseen, kun tämä sanoi tekevänsä pienen kävelyretken ennen päivällistä. Lumisade vaikutti Atsukosta olevan laantumaan päin, mutta leski varoitti häntä menemästä kauas.
“Tuollainen taivas tietää pitkää sadetta”, leski sanoi ja katsoi merkitsevästi Atsukon kalliita nahkasaappaita, mutta Atsuko halusi hengittää keuhkonsa täyteen pakkasilmaa. Hän
halusi pois talosta, hän halusi liikkeelle. Tunne alkoi herätä
hänessä junamatkan aikana: oli kuin painava verho olisi alkanut raottua, ja vaikka hän yhä pelkäsikin katsoa sen taakse,
ensimmäistä kertaa pitkään aikaan hän ei kääntänyt katset34

taan. Menneisyys alkoi tihkua nykyhetkeen. Atsuko antoi sen
tulla.
Mitään ajattelematta hän tarpoo eteenpäin lumisella tiellä,
ja jokainen askel painuu hänen allaan pehmeässä lumessa
niin, että liikkuminen on hidasta ja vaivalloista lumeen tottumattomille jaloille. Atsukon iho reagoi pakkaseen ja värisee:
ihokarvat nousevat pystyyn vaatteiden alla, tunnustelevat
kylmää ympärillään. Verisuonet supistuvat estääkseen lämpöä haihtumasta ja pitääkseen hänet lämpimänä. Ihon lämpötila laskee, sydän lyö nopeammin. Kaikki tapahtuu
automaattisesti, ilman että Atsukon täytyy itse tehdä yhtään
mitään.
Atsuko muistelee äkkiä jotakin kerran lukemaansa: ihon
tärkein tehtävä on suojata kehoa ulkopuolisilta uhkatekijöiltä.
Hän melkein nauroi ääneen lukiessaan tuon lauseen naistenlehden kiiltävältä sivulta. Miten jokin niin pehmeä ja herkkä
kuin ihmisen iho pystyy suojaamaan kehoa miltään? Siitähän
pääsee läpi pienellä painalluksella, kevyellä teränviillolla. Siihen saattaa jättää jäljen, näkymättömänkin, yhdellä kosketuksella. Atsuko tietää, ja iho tietää sen myös.
Taivaalta satava lumi on kuivaa, hiutaleet pieniä ja keveitä.
Pakkanen on kiristymässä. Aiemmin päivällä tuli tieto, ettei
rataa saataisi vielä tänään auki, ja heidän on siten pysyttävä
kylässä vielä ainakin yksi yö. Atsukon puolesta maailma saa
odottaa. Se lakkasi olemasta hänelle sillä hetkellä, kun juna
pysähtyi kylän pienelle asemalle edellisiltana.
Hän on ajatellut veljeä useammin viimeisen vuorokauden
aikana kuin koko edeltävinä kuukausina yhteensä. Se johtuu
tietysti vuoresta: se muistuttaa häntä jumalten metsän vuo35

resta. Vuosien ajan kaikki tuntui niin etäiseltä, kuin painajaiselta, josta muistaa vain mustia häivähdyksiä sieltä täältä,
mutta nyt Atsuko tuntee palaavansa tuohon kahdeksantoista
vuoden takaiseen kesään, joka monella tapaa oli hänen viimeisensä. Lumisen kylänkin hiljaisuudessa hän kuulee nyt
kaskaat, niiden lakkaamattoman laulun. Hän tuntee havumetsän tuoksun, kuulee puron, näkee veljensä kasvot sellaisina kuin ne olivat lapsena ja sitten myöhemmin, kun hän
alkoi kadota.
Määrätietoisesti Atsuko kulkee kaiken aikaa vuorta, omaa
pimeyttään kohti. Tie muuttuu vähitellen kapeaksi poluksi,
kun kylä jää taakse, talot seisovat alempana rinteessä tummakylkisenä ryppäänä. Piipuista nousee savua, siellä täällä liikkuu miehiä lumilapioiden kanssa. Atsuko kääntää kylälle
selkänsä ja jatkaa matkaansa lumen maahan.
Talvisessa metsässä on oma tuoksunsa. Pakkasilma tuoksuu melkein omenankukille, mutta tuoksu on hyvin hento, ja
siihen sekoittuu savun ja neulasten tuoksua. Lumi eristää ja
toisaalta voimistaa kaikki äänet: läheisessä puunlatvassa raakkuvan variksen ääni moninkertaistuu ja saa uudet mittasuhteet ympäröivässä äänettömyydessä. Myös lumisade pitää
ääntä. Atsuko ummistaa silmänsä tullessaan metsään, jossa
lumen rauhallinen kohina ympäröi hänet. On aivan tyyntä,
mutta hiutaleet rapsahtelevat kuin hyönteiset puiden oksistossa ja kaikkialla hänen ympärillään.
Hän palelee. Kylmä on kohonnut jaloista sääriin ja reisiin,
sormet tuntuvat jähmeiltä käsineissä. Kasvoja pistelee. Iho
anelee häntä jo palaamaan takaisin, se ei osaa pitää Atsukoa
turvassa täällä, vieraassa ympäristössä. Mutta Atsuko ei ole
36

enää pitkään aikaan ollut iholleen lempeä eikä nytkään kuuntele sen äänettömiä pyyntöjä. Hänellä on tapana rankaista ihoaan, vaikka ei olekaan sen vika, että se yhä muistaa.
Hän näkee edessään valkoista ja syvää vihreää, siellä täällä
tummia mustan ja ruskean sävyjä, jotka muistuttavat siroja
siveltimenvetoja valkealla kankaalla. Tästä on loikkinut äskettäin vuorijänis. Tuossa on mennyt jokin toinen eläin, joka on
jättänyt jälkeensä pienten käpälänjälkien helminauhan. Kettu
ehkä, tai jokin sellainen, joka ei koskaan näyttäydy kenellekään. Sellaisia ovat metsät täynnä.
Polku muuttuu kapeammaksi, kunnes sen paikalla on
pelkkiä yksittäisiä jalanjälkiä lumessa. Atsuko sovittaa varovasti askeleensa lumessa oleviin painaumiin, hän haluaa seurata askelia ylös vuorenrinteen hiljaiseen metsään.
Edellisiltana katsellessaan vuorenrinteen valoja hän tunsi
jonkin itseään suuremman läheisyyden. Hetkeksi hän astui
elämänsä ulkopuolelle eikä enää pelännyt. Vuorella on hänelle asiaa, hän tuntee sen siellä, missä tällaiset asiat tunnetaan.
Ajatus on asettunut hänen kehoonsa niin lujasti, ettei hänelle
tule mieleenkään kyseenalaistaa sitä.
Metsä muistuttaa häntä jumalten metsästä. Mielikuva on
kuitenkin häilyvä kuin veden pinnalla varovasti väreilevä heijastus: hän ei voi olla varma siitä, mitä näkee. Sirpaleita, mosaiikiksi pirstoutuvia kuvia. Kun asiat jäävät pitkäksi aikaa
vaille nimiä ja sanoja, ne menettävät muotonsa. Jos veli ei olisi viime elokuussa soittanut Atsukolle ja kertonut palanneensa metsään, Atsuko olisi varmasti ennen pitkää uskotellut
itselleen, ettei mitään jumalten metsää todella ollut koskaan
ollutkaan.
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Mielen saattaa vakuuttaa uskomaan mihin vain, mutta
ihoa ei. Hyvin pieni asia, vain jokin lyhyt, ohikiitävä hetki
saattaa herättää ihossa muiston, joka on todempi kuin yksikään toinen. Lämmin kesätuuli helleyönä ravintolan kattoterassilla. Kylmä vesi suihkun lattialla jalkapohjia vasten. Jokin
odottamaton, luvaton kosketus. Käsi olkapäällä, vieras keho
selkää vasten metron ruuhkassa.
Yksikin tällainen aistimus, ja hetkessä iho palasi tiettyyn
kohtaan ajassa vuosia sitten ja Atsukon päässä pimeni. Ihon
tärkein tehtävä on suojata kehoa ulkopuolisilta uhkatekijöiltä.
Mutta iho petti Atsukon ja veljen. Se ei antanut heidän
unohtaa. Se laski mustan sisään ja antoi sen sitten jäädä näkymättömänä muistona hermopäihin, jotka muistivat ja tunsivat kaiken.
Kerran Atsuko puhui tästä veljen kanssa ollessaan vierailulla Tokiossa. He tapasivat eräässä trendikkäässä kahvilassa,
jonka Atsuko valitsi huolellisesti matkaoppaan sivuilta. Oli
heidän kaksikymmenvuotispäivänsä. Veli oli hyvin laiha, ja
hänen silmissään oli jo se vieras katse, joka kertoi hänen alkaneen antaa periksi. Tuolloin Atsuko opiskeli vielä yliopistossa, mutta veli ajelehti vailla päämäärää, asui jossakin
halvassa asunnossa, jonne ei antanut Atsukon tulla käymään.
Kun he tapasivat, veli oli melkein läpikuultava. Atsuko puhui
niitä näitä, vaikka oli aikonut muuta. He joivat kahvia, ja veli
naputti lakkaamatta sormillaan kahvilan kiiltävää pöytää. Yhtäkkiä veli sanoi, että toisinaan kun hän heräsi yöllä, hänen
ihoaan kuumotti ilman syytä, ja silloin hänen teki mieli repiä
se yltään. Että iho tuntui jotenkin vihamieliseltä. Atsuko hätkähti veljen kummallisia sanoja, mutta uskoi silti tietävänsä
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mitä veli tarkoitti. Hän oli tuntenut saman.
“Minä luin, että ihmiskeho uudistaa itsensä kymmenen
vuoden välein. Vanhat solut kuolevat ja uudet syntyvät, niin
että kymmenen vuoden välein meillä on uudet luut, sisäelimet, silmät, iho”, Atsuko sanoi ja pyöritteli lusikkaa kahvissaan, tapaili oikeita sanoja. “Ajattele, meissä ei ole enää
mitään samaa kuin kymmenen vuotta sitten.”
Aivan kuin asiat olisivat muka olleet niin yksinkertaisia.
Veli katsoi häntä pitkään, tavoitti ajatuksen Atsukon sanojen
takana. Jumalten metsästä oli silloin kulunut juuri kymmenen
vuotta aikaa, ja kun Atsuko oli joitakin viikkoja aiemmin lukenut artikkelin ihon uudistumisesta, hän oli tuntenut vatsansa muljahtavan. Silloin ajatus oli tuntunut jotenkin
merkittävältä ja mullistavalta. He olivat nyt luoneet nahkansa, mikään tapahtuneesta ei enää koskettanut heitä. Mutta
veli vain tuijotti Atsukoa sanomatta mitään. Hän tiesi, ettei
sellainen jälki lähde ihmisestä toivomalla pois.
Atsuko hidastaa nyt kulkuaan. Lumi kohoaa häntä jo yli
polven, ja hän tärisee kylmästä. Hän yrittää yhä harppoa
päättäväisesti lumessa, mutta kulku on raskasta. Hänen jalkansa muuttuvat kaiken aikaa painavammiksi kunnes eivät
jaksa ottaa enää askeltakaan. Lannistuneena hän pysähtyy tasaamaan hengitystään pienen metsäaukion laidalle. Metsä ei
vielä halua hänen tulevan pidemmälle.
Aukion ympärillä kasvaa valtavia, viivasuoria puita. Sen
laidalle on rakennettu kauan sitten pieni puinen hokoratemppeli, joka on nyt melkein kokonaan lumen alla. Sen katolla on keko valkoista kuin kuorrutus kermaa kakun päällä.
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Ketun jäljet johtavat metsästä temppelille, kiertävät sen, niistä muodostuu täydellinen ympyrä. Atsuko astuu sisälle rinkiin.
Alttarilta, vasten valkoista lunta, Atsuko erottaa jotakin
syvänvihreää. Hän tarpoo vaivalloisesti lähemmäs ja huomaa,
että uuden lumikinoksen päälle on aseteltu siististi suorakulmion muotoinen omamori-amuletti, joita myydään usein
temppeleissä ja pyhäköissä. Hän vilkaisee ympärilleen, mutta
metsä hänen ympärillään on hiljaa, jälkeäkään amuletin jättäjästä ei näy. Tämä omamori on samanlainen kuin se, jonka
Atsuko antoi yli vuosi sitten veljelle uuden vuoden lahjaksi:
metsänvihreän brokardikankainen pieni pussukka, jossa on
syvänsinistä kuviointia ja kultaisin kirjoitusmerkein teksti
suojaksi pahoja voimia vastaan. Itse amuletti on pussukan
suojissa piilossa. Pussukaan on kirjottu Atsuta Jingun temppelin tunnus – juuri sieltä Atsuko osti veljelleen amuletin lahjaksi. Hän ottaa omamorin varovasti käteensä, hivelee
kankaan sileää pintaa. Suunta on siis oikea.
Äkkiä hän kuulee metsästä ääniä. Hän vetäytyy vaistomaisesti piiloon temppelin taakse ja kuuntelee tarkkaan, liikahtamatta kuin saaliseläin. Jokin tulee metsästä häntä kohti. Hän
kuulee ensin askeleet ja sitten puuskuttavan hengityksen, ja
ensi kertaa vuosikausiin hän näkee mielessään Korpin aivan
tarkasti kuin hän seisoisi Atsukon edessä, miehen kalvakat
kasvot ja mustat, karheat hiukset. Häntä oksettaa, mutta mitään ei tule ulos. Hän puristaa omamoria tiukasti kädessään.
“Hei siellä”, ystävällinen ääni tervehtii häntä, ja Atsuko
tunnistaa helpotuksekseen tulijan kasvot. Masaoka on pukeutunut paksuihin talvivaatteisiin ja tulee reippain askelin
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rinnettä alas. Hänen poskensa punoittavat pakkasta ja ruumiillisen rasituksen nostattamaa lämpöä. Miehen elinvoimaista askellusta katsoessaan Atsuko tuntee äkkiä
uupumuksen valtaavan kehonsa. Hän ei tiedä, miten on jaksanut tulla niin kauas.
“Tekin olette näköjään lähteneet kävelylle,” mies sanoo, ja
Atsuko nyökkää.
“Ei minun ollut tarkoitus tulla näin kauas”, hän tuntee
tarvetta selittää. “Mutta pakkasilma tuntui niin hyvältä, etten
millään malttanut kääntyä takaisin. Tekö tästä olittekin mennyt?”
“Menin tästä ohi puolisen tuntia sitten”, Masaoka sanoo
tuttavallisesti ja hymyilee. “Asuin lapsuuteni pohjoisessa. Talvet ovat niin kauniita tällä seudulla. Kun nyt kerran olemme
täällä, en halunnut jättää väliin kunnon lumikävelyä.”
Atsuko vapisee villakankaisessa takissaan. Masaoka huomaa tämän ja riisuu kaulastaan paksun huivin, ojentaa sen
Atsukolle.
“Ottakaa te vain tämä, minulla on oikeastaan aika lämmin, kun kiipesin niin ripeästi. Lumisade näyttää muuttuvan
jälleen sakeammaksi, paras palata takaisin kylään. Kuljetaanko yhtä matkaa?”
Ja tosiaan: lumisade on alkanut saeta. Atsuko tarttuu kiitollisena huiviin ja kieputtaa sen hartioilleen. Siinä on vielä
tallessa miehen kehonlämpö, huivi hehkuu kosteana Atsukon paljasta ihoa vasten, kun hän painaa sen kaulalleen.
Polulla Masaokan takana kulkiessaan Atsuko katselee tämän paljaaksi jäänyttä niskaa, ja ohikiitävän hetken ajan hänen tekisi mieli ojentaa kätensä ja kokeilla, miltä valkean
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maitokahvin värinen iho tuntuisi hänen sormiensa alla.
Vesi on polttavan kuumaa kylmettynyttä ihoa vasten, mutta
Atsuko antaa itsensä upota kylpyyn kaulaansa myöten. Kaikki Atsukossa on helakanpunaista paitsi arvet, jotka ovat hänen ihoaan vasten hopeanvalkeat.
Vuosia Atsuko vältti katsomasta itseään kovin tarkasti.
Hänellä oli kotonaan vain yksi peili, ja siitä hän näki itsensä
vyötäröön asti. Hän meikkasi tuon peilin ääressä, harjasi
hiuksensa, tarkasti ohimennen asunsa ennen töihin lähtöä.
Hänen ei tarvinnut katsoa itseään enää, hän tiesi kyllä, mitkä
puserot sopivat minkäkin hameiden tai housujen kanssa. Sovituskopit olivat pahimpia: peilejä oli joka puolella, mihinkään ei päässyt itseään pakoon. Silloin Atsuko katseli aina
itseään kuin vierasta ihmistä. Tuollainen vyötärö, tuollaiset
sääret, tuollaiset tummat hiukset. Osat eivät kuuluneet hänelle.
Tunne alkoi lapsuudessa. Vuoristokesän jälkeen keho alkoi varoittamatta hylkiä häntä. Se työnsi vanhan Atsukon
ulos, ja tilalle kasvoi jotakin uutta ja vierasta. Keho ei kysynyt
häneltä lupaa vaan kasvoi kasvamistaan, vaatteet jäivät liian
pieniksi, kengät eivät enää mahtuneet jalkaan. Atsuko saattoi
tuntea, kuinka keho laajeni ja paisui. Hän olisi halunnut pysäyttää ajan. Hän oli varma, että jokin hänessä oli perustavanlaatuisesti pielessä. Että keho oli jotenkin myrkyllinen.
Iltaisin hän kuunteli, kuinka luut kasvoivat hänen sisällään ja
tunsi ihon pingottuvan jäsenten ympärille. Hänen olisi tehnyt mieli huutaa. Itseinho oli niin hienojakoista, että se upposi syvälle hänen sisimpäänsä ja sinne se myöskin jäi.
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Noina aikoina Atsuko katseli usein itseään kylvyn jälkeen
peilin ääressä. Hän tutki yksityiskohtaisesti jokaisen kohdan
kehossaan: Oliko vatsa aina näyttänyt tuolta? Oliko tuo luomi aina ollut tuossa kohtaa? Miltä reidet näyttivät tästä kulmasta, entä pakarat? Joka päivä Atsuko katsoi itseään, ja joka
päivä hän loittoni kauemmas peilikuvastaan. Hän kosketti
ihoaan, mutta keho ei vastannut kosketukseen. Hän olisi halunnut yhdistää peilissä näkemänsä kuvajaisen siihen kuka
oli, mutta näiden kahden välille oli muodostunut railo, jota
oli mahdoton paikata.
Atsuko olisi halunnut kertoa peloistaan jollekulle, mutta
mitä hän olisi sanonut? Sanoja ei ollut, ne olivat jääneet metsään, puro oli pessyt ne hänestä. Hänellä ei ollut muuta kuin
tämä tunne, tämä kalvava tietoisuus siitä, että jokin hänessä
oli muuttunut lopullisesti, eikä paluuta entiseen ollut.
Lapsuudessa veljen keho ja Atsukon keho olivat näyttäneet melkein samalta, mutta kun aikaa kului, Atsukon keho
irtautui yhä kauemmas veljestä ja muuttui lopulta kokonaan
omakseen. Hänelle kasvoivat rinnat, hänen lantionsa muuttui
leveämmäksi, reisiin alkoi kertyä pehmeää rasvaa. Jokaisen
muutoksen myötä välimatka veljeen muuttui konkreettisemmaksi ja kipeämmäksi.
Lesken talon kylpyhuoneessa Atsuko kuljettaa kättään reitensä punoittavalla iholla. Hän laskee arvet: yksi, kaksi, kolme, neljä hopeanvalkoista arpea merkitsevät hänen
ihoaan. Hän on tehnyt ne siihen itse, kauan sitten. Silloin keho oli vieras ja iho niin vastenmielinen, ettei tuntunut miltään viedä veistä iholle ja viiltää. Jotakin hän yritti laskea
itsestään ulos, sen hän tiesi, mutta ei veitsestä ollut apua. Ar43

pia olisi voinut helposti tulla lisää, mutta Atsuko lopetti neljään. Se, mistä hän halusi puhdistua, ei lähtenyt kehosta veren mukana. Atsuko ei tiennyt, mikä siihen auttaisi.
Muitakin arpia oli. Rintojen ympärillä ja lantiolla kiemursi
raskausarpien vaalea verkosto siinä kohtaa, missä ihon oli ollut äkisti venyttävä, kun Atsukon keho oli kasvanut uusiin
mittoihinsa. Aluksi arvet olivat olleet purppuranpunaiset, ja
Atsuko oli tuijottanut niitä kauhistuneena. Hän oli ollut viidentoista eikä ollut ymmärtänyt, mistä jäljet olivat aivan yhtäkkiä ihoon ilmestyneet. Silloin, niin kuin monesti ennenkin
ja lukemattomia kertoja sen jälkeen, Atsuko oli tuntenut kehonsa kääntyvän itseään vastaan. Jokin sisäinen rumuus, jokin käsittämätön, kamala olento pyrki pintaan ja ilmeni
tällaisina kuvioina Atsukon iholla.
Keho ei ollut turvapaikka. Se oli arvaamaton ja epämukava
ja se kantoi sisällään selittämättömiä asioita. Viisitoistavuotiaana, kun arvet ilmestyivät kasvaviin rintoihin ja levenevään
lantioon, Atsuko lakkasi syömästä. Kysymys ei ollut suoranaisesti siitä, että Atsuko olisi halunnut laihtua. Kysymys oli katoamistempusta, jota Atsuko oli hionut jo vuosia. Siihen
kuului myös se, että hän puhui enää vain puhuteltaessa ja vältti ihmisten seuraa. Hän kääriytyi suureen villapaitaansa ja lakkasi haluamasta, puhumasta, syömästä. Nälkä kalvoi häntä
ontoksi, mutta kipu tuntui sovittavan jotakin.
Veli oli aloittanut oman katoamistemppunsa ja vetäytyi
vuosi vuodelta kauemmas Atsukosta. Viidentoista ikäisenä
veli oli monella tapaa Atsukon vastakohta. Hän rajasi silmänsä mustalla kajaalilla ja värjäsi hiuksiinsa petroolinsinisiä raitoja. Hän jätti tulematta kouluun useammin kuin vaivautui
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paikalle, joutui hankaluuksiin auktoriteettien kanssa, alkoi
käyttää ensi kertaa huumeita. Veljen katoaminen oli toisenlaista. Se tapahtui kaikkien nähden.
Tuolta ajalta heistä on vain vähän valokuvia. Niissä vähissä, jotka on otettu juhlapäivinä, Atsuko ei katso kameraan
vaan alas, kuvissa näkyy hänen päälakensa ja painetut kasvot.
Veli on vihainen ja tuijottaa kameraan kuin haasteen saaneena. Äiti tai isä tai joskus molemmat seisovat neuvottomina
lastensa vierellä, osaamatta koskettaa, ymmärtämättä, mihin
heidän lapsensa ovat kadonneet.
Atsuko koskettaa sisäreitensä neljää arpea vanhan lesken
kylpyammeessa. Ensimmäistä kertaa hyvin pitkään aikaan
Atsuko katselee itseään tarkasti kylpyhuoneen kellertävän
lampun valossa. Hän näkee itsensä sellaisena kuin on, mutta
keho ei siltikään ole Atsukon oma. Hän ei muista aikaa, jolloin se kuului vain hänelle.
Minä palasin metsään, Atsuko muistaa veljen sanoneen.
Veljen sanat tulevat kaukaa, kuukausien takaa, ja silti paljon
sitäkin kauempaa. Minä palasin metsään ja kaikki on poissa.
Anteeksi. Sinä nukuit. Mutta minun oli pakko kysyä, tapahtuiko kaikki todella vai kuvittelinko kaiken?
Veljen ääni oli avuton, ja tuon puhelun aikana Atsuko tunsi heidän välilleen repeytyneen välimatkan umpeutuvan. Hän
olisi halunnut vastata toisin, olisi antanut mitä tahansa, jotta
olisi voinut sanoa hänelle, että kaikki oli ollut pelkkää unta.
Mutta sinä yönä Atsuko puhui ensi kertaa totta. Se tapahtui
todella. Neljä arpea hänen ihollaan eivät antaneet unohtaa.
Masaoka on jo käymässä nukkumaan, kun Atsuko tulee.
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Mies raottaa ovea etäisen kohtelias ilme kasvoillaan, mutta
häkeltyy silminnähden, kun tulija onkin Atsuko eikä palvelustyttö.
Atsuko on alasti aamutakkinsa alla. Kylvyn jälkeen iho on
hetken kuin uusi, pehmeä ja heleän punertava. Hän haluaa,
että mies koskettaa häntä ennen kuin taika raukeaa ja iho
muuttuu jälleen hänen omakseen. Mies on pukeutunut tummiin housuihin ja mustaan neulepaitaan kuten junassakin, ja
hänen vierellään valkeaan aamutakkiin pukeutunut Atsuko
on kuin lunta yötaivasta vasten.
Masaoka arvaa tietysti heti, miksi Atsuko on tullut, mutta
on kohtelias ja esittää tietämätöntä. Atsuko astuu huoneeseen, ja oven sulkeuduttua miehen takana hän riisuu kimononsa ennen kuin ehtii muuttaa mieltään. Masaoka hieraisee
leukaansa ja punastuu. Atsuko seisoo alasti miehen edessä
puhumatta mitään ja tutkii tämän kasvoja. Tämä on vaikein
hetki. Jos mies nyt torjuu hänet, hän ei kestä.
Atsuko koskettaa kevyesti omaa rintaansa, ja tumma nänni kovettuu kämmenen alla. Kosketus ei tunnu missään,
mutta hän nauttii siitä, että mies katselee. Miehen halu tuntuu paremmalta kuin hänen omansa – se itsessään on lähellä
nautintoa. Hänellä on kaikki valta.
Hän on kuvitellut tämän hetken monta kertaa mielessään.
Miltä tuntuisi olla näin lähellä toista ihmistä, paljaana, haavoittuvana? Hän kuvitteli, että kun hetki koittaisi, hän pelkäisi, mutta ei häntä pelota. Hän haluaa tulla nähdyksi.
“Kosketa minua”, Atsuko pyytää.
Mies koskettaa sitten varovasti Atsukon rintaa. Sirot sormet, kuin veljen, hivelevät hänen ihoaan hellästi tunnustel46

len. Käsi on kuuma, ja Atsuko ajattelee, että kosketuksesta
jää iholle näkymätön jälki, sillä jälki jää aina. Mies hengittää
raskaasti ja painautuu lähemmäs, suutelee Atsukon kaulaa.
Hän ummistaa silmänsä. Hänen kuvitelmissaan miesten kasvot eivät koskaan tarkentuneet eivätkä ne tarkennu nytkään.
Parempi niin. Atsuko riisuu miehen housut ja koskettaa tämän jäykkää penistä. Mies voihkaisee ja ummistaa silmänsä.
Huoneen hämärässä valossa Atsuko koskettaa miestä,
mutta ajattelee veljeään. Kaikki sekoittuu hänen mielessään:
hellyys, jota hän tunsi kymmenvuotiasta veljeään kohtaan ja
himo, jota hän tuntee tässä hetkessä miestä kohtaan. Mielessään hän toistaa veljen nimeä, kun silittää miehen selkää ja
painautuu kiinni hänen rintaansa.
Mies kuljettaa kättään Atsukon rinnoilta alas pitkin hänen
vatsaansa. Atsuko levittää jalkansa ja mies koskettaa häntä
hellästi. Atsuko värähtää, ja mies on jo vetämässä kätensä
pois, mutta Atsuko pudistaa päätään.
“Älä lopeta”, hän pyytää. Muita sanoja ei vaihdeta.
Myöhemmin Atsuko menee alasti ikkunan luokse. Kaukana
rinteellä valot tuikkivat jälleen vasten pimeää.
“Mitähän tuolla mahtaa olla?” hän kysyy mieheltä, joka
nousee ja tulee Atsukon luo. Hän laskee kätensä tämän paljaalle olkapäälle, mutta Atsuko vetäytyy pois kosketuksen alta. Hetki on ohi, ruma olento liikahtelee jo hänen ihonsa
alla.
Mies katselee Atsukon osoittamaan suuntaan.
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“Mitä tarkoitat?”
Atsuko osoittaa valoja ylempänä rinteellä. Mies rypistää
otsaansa.
“Noita valoja. Näitkö vuorella rakennuksia, kun kävit kävelyllä? Leski sanoi, että vuorella oli joskus kylpylä. Ehkä
siellä on vielä ihmisiä.”
“En minä näe mitään valoja”, Masaoka sanoo hölmistyneenä.
“Tuolla noin, katso”, Atsuko sanoo toistamiseen ja osoittaa tarkalleen siihen kohtaan, missä valot loistavat. Mies vain
pudistaa päätään. Valot tuikkivat kirkkaina kuin tulikärpäset
vasten yötä. Miten mies ei niitä näe?
“Pakkanen sen varmaan tekee. Optinen harha ehkä”,
mies sanoo. Atsuko nyökkää, mutta jokin hänessä tietää jo,
että valot palavat vain häntä varten.
Hän kerää kimononsa lattialta ja pukee sen ylleen. Mies ei
sano mitään, ei pyydä häntä jäämään. Iho on jälleen iho ja
Masaoka on Masaoka ja Atsuko on Atsuko. Hänen tekee
mieli sanoa jotakin, mutta sanat ovat pudonneet taas häneltä
piiloon. Hän toivottaa miehelle hyvää yötä ja sulkee oven hiljaa takanaan.
Miehen haju on nyt hänessä, mutta kylpyyn ei enää pääse.
Hänen on nukuttava tässä hajussa. Hän palaa vinttihuoneeseensa ja pukeutuu silkkiseen yöpukuunsa. Äkkiä häntä itkettää, mutta hän ei anna itsensä itkeä. Vielä kerran ennen
vuoteeseen menoa hän palaa ikkunaan, ja jälleen tervehtivät
valot häntä korkealla seetrimetsän yläpuolella. Eilisillalta tuttu rauha valtaa vähitellen hänet ja hän hengittää pitkään valoja katsellen ennen kuin menee vuoteeseen.
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5
3.04

Atsuko säpsähtää hereille eikä hetkeen ymmärrä, missä on.
Vieras huone on kuin hauta hänen ympärillään: huoneessa
kuuluu vain hänen oma katkonainen hengityksensä, kun hän
makaa patjallaan ja yrittää palauttaa itsensä unesta tähän todellisuuteen.
Unen ja valveen välinen hahmoton hetki on pian ohi ja
Atsuko muistaa, missä on. Hän vilkaisee patjan vierelle asetettua rannekelloaan, vaikkei hänen oikeastaan tarvitsisi. Hän
alkoi herätä tähän samaan aikaan jo kuukausia sitten. Ja aivan
kuten hän arveleekin, kello näyttää neljää yli kolmea aamuyöllä. Hän käy pitkäkseen patjalle ja hengittää niin rauhallisesti kuin saattaa, mutta sydän rummuttaa yhä lujasti
äskeisen unen tahtiin. Atsuko kuulee sen kumeat lyönnit
korvissaan ja pelkää. Yöllä hän on aina yksinäisempi kuin
muulloin.
Yleensä Atsuko ei uneksi nukkuessaan. Hänen yönsä ovat
pimeä ja kuvaton kuilu, johon hän iltaisin putoaa heti silmänsä ummistettuaan. Mutta tänä yönä Atsuko näki unta. Ja nytkin, vaikka hän on jo valveilla, on uni yhä kirkkaana läsnä.
Unessa hän oli kymmenen. Hän seisoi keskellä kylmää
50

vuoristopuroa ja huusi veljen nimeä. Se oli ainoa sana, jonka
hän enää osasi. Vesi nuoli hänen sääriään ja pisteli kuin lumi,
mutta Atsuko ei voinut liikkua. Hän seisoi aloillaan samalla
kun jaloista meni vähitellen tunto, ja hänen äänensä muuttui
käheäksi, yhä vain hiljaisemmaksi, kunnes katosi lopulta kokonaan. Yhtäkkiä hän oli näkevinään liikettä syvemmällä
metsässä puiden takana. Hän ei tiennyt, halusiko paeta vai
juosta kohti, mutta jokainen jänne ja lihas hänen kehossaan
oli jännittynyt äärimmilleen. Hän katseli, kuinka hahmo liikahteli puunrunkojen takana ja astui lopulta esiin.
Se oli veli. Mutta ei veli kauan sitten lapsena vaan nyt, aikuisena. Hän oli kalpea ja laiha, mutta hänen kasvoillaan oli
ilme, jota Atsuko ei muistanut koskaan ennen nähneensä.
Veli hymyili. Hänellä oli yllään virttynyt harmaa t-paita, jota
hän oli pitänyt vuosikaudet, kunnes paita oli hiutunut melkein läpikuultavaksi. Atsuko rakasti tuota paitaa, ja veli oli lopulta lahjoittanut sen hänelle heidän viimeisenä yhteisenä
syntymäpäivänään. Unessa paita oli kuitenkin jälleen veljen
yllä. Hänen käsitaipeensa kantoivat samoja arpia kuin ennenkin, mutta ne olivat jo parantumaan päin. Veli seisoi puiden
lomassa ja katseli taivasta, joka pilkisti esiin vaaleansinisinä
läikkinä puunlatvojen yläpuolella.
Atsuko lakkasi huutamasta. Hänen kehonsa rauhoittui,
vaaraa ei ollut. Hän tiesi, että veli oli turvassa. Kaikki oli hyvin. Valtava helpotuksen aalto vavisutti hänen kehoaan, ja
hän lankesi polvilleen puroon. Veli kääntyi häntä kohti ja kohotti hymyillen kätensä kuin tervehtiäkseen. Ele oli huoleton, se oli tavallisten ihmisten kieltä. Pimeä ei seurannut enää
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metsässä veljen kannoilla.
3.04. Tämä kellonaika merkitsee kaikkea. Se on kirjattu veljen syntymätodistukseen: veli tuli maailmaan neljää yli kolmen aamuyöllä, Atsuko tasan viisitoista minuuttia
myöhemmin. Tämän seikan Atsuko huomasi veljen kadottua
käydessään läpi virallisia asiakirjoja, jotka käsittelivät veljen
elämän eri vaiheita. Alkuun hän tutki niitä tarkasti kuin vihjeitä ja yhteyksiä etsien. Veljen syntymäaika tuntui merkitykselliseltä, vaikka Atsuko ei heti osannutkaan sanoa, mistä se
johtui.
Myöhemmin hän muisti veljen puhelut. Veli soitti viimeisenä kesänään hänelle aina aamuyöstä, hieman ennen sarastusta.
Tarkastaessaan
puhelutiedot
Atsuko
pani
hämmästyksekseen merkille, että jokainen puhelu alkoi tasan
kello 3.04 aamuyöllä. Se ei tuntunut sattumalta. Tuo kellonaika oli jostain syystä säädetty Atsukoon ja veljeen, ja aina
hieman ennen veljen puhelua Atsuko havahtui syvästä unestaan kuin jokin käsi olisi ravistanut hänet hereille.
Aamukolmen herätykset alkoivat loppukesällä. Atsukon
pieni asunto oli hiostavan kuuma kuten aina kesäisin, sillä
hän ei ollut saanut aikaiseksi asentaa ilmastointia. Hän nukkui pieni pöytätuuletin patjansa vierellä, ja se viilensi riittävästi, jotta Atsuko sai yönsä nukuttua. Kaikki Atsukon
asunnossa kieli väliaikaisuudesta, vaikka hän oli asunut siellä
jo vuosia. Kirjat oli pinottu lattialle seinän viereen kuin
muuttolaatikosta hetki sitten purettuna, ikkunoissa ei ollut
verhoja eikä seinillä tauluja, asunto oli lähes kokonaan kalus-
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tamaton. Paikka ei tuntunut kodilta. Se oli vain huone, jossa
Atsuko eli ja nukkui.
Öisin asunto oli täynnä ääniä. Tuulettimen tasainen humina, ulkoa kadulta kantautuvat autojen ja ihmisten äänet
sekä kaupungin jatkuva öinen liike täyttivät pienen huoneen
niin, ettei tilaa muulle juuri jäänyt. Atsuko nukkui kuitenkin
melussa aina sikeästi. Hiljaisuus häntä kammotti, ei meteli.
Sinä yönä hän heräsi kuitenkin unestaan kuin joku olisi kutsunut hänen nimeään. Hän nousi istumaan ja siristeli silmiään vasten aamuyön hämärää.
Sitten puhelin alkoi soida. Hän ei tunnistanut soittajan
numeroa ja vastasi puheluun sydän kurkussa. Huonoja uutisia. Kukaan ei muutoin soittaisi tähän aikaan yöllä.
“Atsuko? Herätinkö sinut?” kysyi veljen ääni. Se havahdutti Atsukon hereille. Veli ei ollut soittanut pitkään aikaan.
Toisinaan tuli tekstiviestejä, lyhyitä ja levottomia, mutta puheluita yhä harvemmin.
“Herätit, mutta ei se haittaa. Onko jokin vialla?” Atsuko
kysyi.
“Anteeksi, kun soitan tähän aikaan yöllä”, veli sanoi. “En
saanut unta ja ajattelin sinua.”
Atsuko piteli puhelinta tiukasti kädessään kuin peläten, että veljen ääni yhtäkkiä kaikkoaisi kuulumattomiin. Vähän aikaa veli oli voinut jo paremmin, saanut elämänsä taas
järjestykseen, ollut kuivilla, löytänyt uuden työpaikan, alkanut seurustella. Varovaisen toiveikkaana Atsuko oli pannut
merkille jokaisen muutoksen ja tuntenut tuttua huojennusta.
Jokaisen muutoksen myötä myös Atsuko tunsi saavansa hiukan itseään takaisin.
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Mutta totta puhuen osa hänestä oli myös odottanut tämän kaltaista puhelua, sillä hyvä onni ei koskaan kantanut
kauas. Veli oli hauras kuin hänet olisi valettu ohuesta lasista,
särö saattoi tulla pelkästä varomattomasta kosketuksesta.
“Minun oli pakko saada puhua kanssasi. Minun on sanottava tämä ääneen tai tulen hulluksi”, veli sanoi.
“Mikä hätänä?” Atsuko kysyi huolissaan.
“Minun oli pakko palata. Muuten en olisi ikinä voinut olla
varma. Vuosikaudet minulla on ollut tunne, että olen tulossa
hulluksi. En tiennyt, mikä oli totta ja mikä kuvitelmaa. Minun oli palattava ja nähtävä kaikki omin silmin. Ymmärrätkö?”
Veljen ääni oli kiivas, sanat olivat odottaneet jo kauan tulla puhutuiksi.
“Palata? Palata kotiin? Oletko täällä Nagoyassa?”
“Ei, Atsuko. Minun täytyi palata vuorelle”, veli sanoi ja
Atsuko tiesi heti, mitä hän sillä tarkoitti. Hänen vatsassaan
muljahti. Veli oli siis uskaltanut palata ilman Atsukoa. Hän ei
koskaan tarvinnut Atsukoa niin kuin Atsuko tarvitsi veljeä.
“Vuokrasin saman talon, jossa asuimme silloin. Se on vielä pystyssä, sama vuokraisäntä ja jopa samat verhot ikkunoissa. Voitko kuvitella? Oli kuin aika olisi jähmettynyt aloilleen
siellä.”
“Miksi ihmeessä sinä palasit?” Atsuko kuiskasi puhelimeen.
“Oli vain sen aika. Tapahtuneesta on niin kauan emmekä
me koskaan puhu siitä. On melkein kuin sitä ei olisi koskaan
tapahtunutkaan, mutta silti se on minussa kaiken aikaa, en
pääse siitä irti. Se ei ole tervettä.”
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“Halusitko – halusitko sinä sitten puhua siitä?” Atsuko
kysyi hämillään.
“En tiedä. Joskus ajattelen, että ehkä annamme tapahtuneelle liikaa valtaa kun esitämme niin sinnikkäästi, ettei mikään ole vialla.”
Atsukosta tuntui oudolta puhua veljen kanssa tällä tavoin.
He eivät olleet puhuneet tapahtuneesta koskaan sen päivän
jälkeen, vaikka se oli ollut heidän välillään kaikki nämä vuodet, jähmeänä ja kiinteänä, näkymättömänä. Ja nyt veli oli palannut vuorelle, kulkenut yksin suoraan syvimpään pimeäänsä.
Halunnut laskea irti taakasta, jota oli kantanut yksin melkein
kaksi vuosikymmentä.
“En jaksa enää”, veli sanoi voipuneena. “En jaksa jatkaa
näin. En jaksa enää teeskennellä enkä paeta. Olen tehnyt sitä
koko elämäni.”
“Ymmärrän”, Atsuko melkein kuiskasi. Sydän jyskytti hänen rinnassaan. Hän tiesi täsmälleen, mitä veli tarkoitti.
“En luota muistiini enää. Luotan vain silmiini ja siihen
mitä näen. Kun palasin metsään –”, veli sanoi, mutta Atsuko
keskeytti hänet, veli oli häntä rohkeampi, hän ei ollut vielä
valmis palaamaan.
“Minusta sinun pitäisi tulla kotiin. Voit asua minun luonani”, Atsuko kuiskasi puhelimeen. Tuttu syyllisyys kalvoi häntä. “Tule kotiin. Tule, pyydän. Minä pidän sinusta huolen.
Aloitetaan alusta.”
“Atsuko, edes sinä et voi viedä tätä pois minusta. Tiedät
sen kyllä. Anna minun kertoa tämä loppuun, kun vielä jaksan.”
“Hyvä on sitten”, Atsuko huokaisi ja ummisti silmänsä,
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pelkäsi veljen seuraavia sanoja.
“Minä siis palasin metsään. Löysin puron ja seurasin vanhaa polkua, kävelin ympäriinsä tuntikaupalla ja lopulta löysin
aukion, mutta talo ja vaja olivat poissa. Niiden paikalla oli
pelkkää tyhjää. Helvetti, Atsuko. Siellä ei ole enää yhtään mitään. Ajattelin, että ehkä – ehkä se mies olisi vielä siellä. Olin
valmistautunut kohtaamaan hänet. Jos vain olisin löytänyt jotakin, ihan mitä tahansa, oloni ei varmaan olisi näin tyhjä.”
Atsukon kurkkua kuristi.
“Tämä on vaikeaa, mutta minä soitin kai sinulle kysyäkseni… Anteeksi. Sinä nukuit”, veli sanoi, ja Atsuko tiesi jo,
miksi veli oli soittanut.
“Ei se mitään. Kysy vain.”
Linja humisi.
“Tapahtuiko se kaikki todella? En voi kysyä keneltäkään
muulta.”
Atsukon olisi ollut helppo sanoa, että he olivat vain lapsia,
oli mahdotonta sanoa, mikä oli totta ja mikä pelkkää mielikuvitusta. Oli mahdotonta olla varma. Jos metsä todella oli
tyhjä, siinä oli heidän vastauksensa. Ei taloa, ei vajaa, ei
Korppia. He olivat yksinkertaisesti kuvitelleet kaiken.
Mutta aivan kuten veli, Atsukokaan ei jaksanut enää teeskennellä.
“Se tapahtui todella”, hän sanoi puhelimeen. Jälkeenpäin
Atsuko muisti helpotuksen, joka sanojen myötä oli tullut.
“Niin”, veli sanoi, ja hänen äänessään oli huojennusta.
“Minä muistan samat asiat kuin sinä”, Atsuko sanoi.
“Mitä sinä muistat?”
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Hiljaisuus venyi heidän välilleen.
“Me peseydyimme purossa.”
“Purossa. Niin. Muistan, että vesi oli jääkylmää.”
“Hyytävää. Muistan veren purossa. Muistan, että palelin ja
pelkäsin kuollakseni, että hän saisi meidät kiinni.”
“Entä ennen sitä?”
Atsuko epäröi, tapaili sanoja.
“Vajan ja ketut…”
“Niin.”
“…ja talon.”
“Muistan, että oli jo ilta, kun me juoksimme metsän läpi.
Minä kompastelin, mutta sinä vedit minua perässäsi, et laskenut irti”, veli sanoi.
Sinä yönä he puhuivat vuorotellen muistonsa ääneen,
vaikka vain puolittain. Paljon jäi vielä sanomatta, mutta tuntui silti helpottavalta muistaa asiat samalla tavoin. Kun kaikki
oli sanottu, veli oli hiljaa, Atsuko oli hiljaa, vain näkymätön
linja yhdisti heidät yhä varovasti toisiinsa.
Puheluja tuli sinä kesänä vielä monta lisää, kaikki neljää yli
kolmen aamuyöllä. Atsuko oli alkanut odottaa veljen soittoa.
Öisin hän tunsi ihoaan kuumottavan, potki pois lakanan ja
riisui yöpaitansa ja makasi patjallaan alasti tuulettimen kierrättäessä nihkeää ilmaa huoneessa. Jossakin tuolla veli valvoi
ja oli yhtä yksin kuin hänkin.
Joitakin kertoja Atsuko yritti itsekin soittaa, mutta veljen
aiemmin käyttämä numero ei ollut enää käytössä. Atsuko
yritti tavoittaa myös veljen ystäviä. Nainen, jota veli oli tapaillut ja jonka Atsuko tunsi vain nimeltä, ilmoitti, ettei ollut
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nähnyt veljeä moneen viikkoon. Veli oli lähtenyt vuoristoseudulle jättämättä mitään viestiä, eikä nainen tiennyt sen
enempää kuin Atsukokaan.
Veli oli ennenkin kadonnut pitkiksi ajoiksi, mutta aina ennemmin tai myöhemmin hän oli ojentanut kätensä pimeydestä. Atsuko oli joka kerta tarttunut siihen ja vetänyt veljen
turvaan luokseen. Niinpä hän odotti nytkin, mutta jokin oli
muuttunut, kun veli oli palannut vuorelle. Veli ei tarvinnut
enää pelastajaa.
Yö yön jälkeen hän heräsi kolmelta aamuyöllä ja odotti
puhelua. Ja kun puhelin sitten viimein soi, hän puhui veljelleen lyhyin lausein. Vaatimuksin. Minä tarvitsen sinua. Tule
takaisin. Kaikki muuttuu. Minä lupaan. Me pärjäämme. Yhdessä me selviämme. Hän yritti tuntea sanat todeksi, mutta
yksinäisyys painoi niin raskaana Atsukon ympärillä, ettei hän
voinut täysin peittää epäröintiä äänessään. Veli tuntui puhuvan kokonaan toista kieltä kuin Atsuko. Hän ei ollut enää vihainen eikä peloissaan.
“Sano jotakin”, Atsuko pyysi toistamiseen puheluiden aikana, kun veljen hiljaisuudet venyivät yhä pidemmiksi. Atsuko aneli veljeä tulemaan takaisin, mutta turhaan. Linja humisi
sanomattomia sanoja, mahdottomia pyyntöjä. Atsuko alkoi
itkeä. Hän painoi kämmenen suulleen ja hengitti ihon kuumaksi ja kosteaksi. Veli ei puhunut, mutta Atsuko kuuli hänen hengityksensä. He olivat sillä tavoin mitään puhumatta
monta minuuttia, yhteinen hiljaisuus heidän välillään.
“En tiedä, missä olet, mutta minä tarvitsen sinua täällä.
Ymmärrätkö?” Atsuko sanoi lopulta.
Hän ei odottanut veljen vastaavan, mutta äkkiä kaukainen
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ääni sanoikin linjan toisessa päässä: “Älä sure, sisko. Voin jo
pian paremmin. Muistatko, kun puhuimme vuosia sitten
multiversumeista? Sinä sanoit, että toisessa todellisuudessa
me elämme aivan erilaista elämää.”
Kyllä hän muisti. Hän oli tuolloin vielä ollut yliopistossa
ja opiskellut kurssin verran kvanttifysiikkaa. Vaikka kurssi ei
kuulunutkaan hänen opintosuunnitelmaansa, kurssikuvaus
vaikutti hänestä kiinnostavalta. Häntä houkutti erityisesti ajatus rinnakkaistodellisuuksista. Oli tutkijoita, joiden mukaan
ihminen oli olemassa useina eri versioina itsestään rinnakkaisissa maailmankaikkeuksissa. Tietämättä mitään toisistaan
nuo eri versiot elivät elämäänsä, rakastuivat, kärsivät sydänsuruista, saivat lapsia, kirjoittivat kirjoja, matkustivat, opiskelivat, kävivät töissä ja valmistivat illallista. Elivät ja kuolivat.
Atsukosta tuntui hyvältä ajatella, että ehkä tämä todellisuus
oli vain yksi monista. Tässä todellisuudessa asiat olivat menneet pieleen, mutta ehkä jossakin tuolla toisella puolen eli
Atsuko, joka oli onnellinen. Hän oli jakanut ajatuksen varovasti veljen kanssa, eikä veli ollut nauranut hänelle. Hän ymmärsi.
“Muistan minä. Mitä siitä?” Atsukon huoli kasvoi.
“Uskotko siihen yhä?” veli kysyi.
“Kuule, en juuri nyt välitä toisista todellisuuksista, tiedän
vain, että tarvitsen sinua tässä todellisuudessa. Milloin tulet
takaisin kotiin? Kaikki kaipaavat sinua.”
Veli naurahti pehmeästi.
“Atsuko. En minä tule enää takaisin.”
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“Mitä tarkoitat? Mistä ihmeestä sinä oikein soitat?” Atsuko kysyi ja huoli kasvoi hänessä niin suureksi että se kuristi,
mutta veljen ääni oli rauhallinen eikä siinä ollut pelkoa. Atsuko puristi puhelinta lujasti kädessään, hän halusi pitää veljen
luonaan hieman kauemmin, aina hieman kauemmin. Jokaisen sairaalakäynnin jälkeen veli oli palannut hänen luokseen,
ranteet tikattuna, vieroitettuna, vatsa tyhjäksi pumpattuna,
takaisin elämään elvytettynä. Joka kerta hieman hauraampana, mutta kuitenkin elossa. Oliko rakkautta vai julmuutta pakottaa hänet palaamaan kerta toisensa jälkeen vain siksi, ettei
Atsuko halunnut olla yksin?
“Tule takaisin, kuuletko”, hän komensi nytkin, mutta linja
katkesi, veljen ääni ja hengitys olivat poissa. Atsuko kävi pitkälleen patjalle ja huusi tyynyynsä, maailmalta salaa. Hän
kuunteli, kuinka sydän pumppasi verta raajoihin, kuinka
keuhkot eivät voineet lakata vetämästä henkeä. Tuollaisina
hetkinä hänen kävi kehoaan sääliksi.
Atsuko alkoi saada migreenejä, jotka veivät häneltä kyvyn
nähdä, liikkua, syödä, nukkua, puhua. Hän makasi aloillaan
verhot ikkunan eteen vedettynä ja yritti hengittää repivän,
sykkivän kivun läpi. Sellaista Atsuko ei ollut kokenut koskaan aiemmin. Jokin oli alkanut purkautua – kuuma tunne
pulppusi ja kiehui hänen sisällään.
Eräänä lauantai-iltapäivänä ovikello soi. Ääni säikäytti Atsukon: kukaan ei koskaan käynyt Atsukon asunnossa eikä
hänen ovikellonsa ollut soinut pitkiin aikoihin. Hän makasi
patjallaan kykenemättä liikkumaan, mutta oven takana joku
jatkoi itsepintaisesti ovikellon soittamista. Hän huolestui.
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Entä jos se olikin veli? Hän toivoi vielä tuolloin itsepintaisesti, että veli oli tulossa takaisin. Hän kampesi itsensä polvilleen ja nousi varovasti kumaraan asentoon. Hänen päänsä oli
täynnä kirkasta, viiltävää valoa, mutta hän kompuroi eteiseen
ja avasi oven. Tulija ei ollutkaan veli, vaan äiti.
Äiti astui sisään pyytämättä. Hän oli muuttunut pienemmäksi, jo valmiiksi laiha ruumis oli entistä hauraampi. Kasvoilla oli sama luoksepääsemätön ilme kuin aina ennenkin.
Atsuko ei muistanut, milloin viimeksi äiti olisi käynyt hänen
asunnossaan, ja kun äiti nyt vuosien jälkeen yllättäen ilmestyi
Atsukon ovelle, hän tiesi heti, että tulon syynä oli veli.
“Oletko kuullut veljestäsi?” äiti kysyikin melkein heti heidän päästyään eteisestä oleskelutilaan. Hänen äänensä oli kireä kuten aina heidän puhuessaan veljestä.
“En pariin viikkoon”, Atsuko vastasi. Jokainen puhuttu
tavu repi hänen päätään.
“Hän on sotkenut taas asiansa. Perusteellisesti tällä kertaa”, äiti sanoi. “Emme olleet kuulleet hänestä ikuisuuteen,
joten isäsi päätti lopulta soittaa sille naiselle, jonka luona hän
asuu.”
“He eivät enää asu yhdessä.”
“Sinä siis tiesit”, äiti sanoi loukkaantuneena ja loi häneen
terävän katseen.
Särky viilsi otsaluun takana kuin veitsi. Atsuko tunsi olevansa aivan voimaton, kipu ja äidin läsnäolo saivat hänet
melkein toivottamaksi. Hän paneutui pitkäkseen sohvalle ja
tunsi kaiken aikaa äidin silmät itsessään.
“No? Missä hän sitten oikein on?”
“Mistä minä tietäisin?”
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“Te puhutte yhtenään. Hän kertoo sinulle elämästään.”
“Ei tällä kertaa. Jokin on toisin”, Atsuko sanoi ja lisäsi,
vaikkei enää uskonut sitä itsekään. “Kyllä hän pian taas palaa
takaisin. Hän on kadonnut monta kertaa ennenkin.”
Jo silloin Atsuko kuitenkin epäili. Millä oikeudella he vaativat veljeä palaamaan? Vain veli saattoi itse tietää, mitä hänen oli tehtävä voidakseen elää varjonsa kanssa. Atsukolla tai
äidillä ei ollut siihen sanottavaa.
Äiti nousi ja meni keittiöön. Atsuko kuuli äidin availevan
kaappeja, laskevan vettä. Hän yritti turhaan muistaa millaista
oli olla lapsi, sairaana ja äidin hoidettavana silloin, kun hän
vielä oli uskonut, että äiti saattoi parantaa kaikki haavat. Pian
äiti palasi vesilasillisen kanssa. Atsuko pakottautui istumaan
ja tarttui äidin tarjoamaan lasiin. Hän hörppäsi vettä varovasti. Äiti tarkkaili kaiken aikaa Atsukoa silmäkulmastaan.
“Miten sinä oikein voit, Atsuko?” hän kysyi. “Elät niin
yksityistä elämää. Isä ja minä tuskin enää näemme sinua.”
“Töissä on kiirettä.”
“Olisi silti mukava nähdä sinua joskus”, äiti sanoi. “Isäsi
on sairastellut. Häntä piristäisi, jos tulisit joskus päivälliselle.”
“Mikä isää vaivaa?” Atsuko kysyi.
“Ei se mitään vakavaa ole, pelkkää vanhuutta. Mutta voisit joskus tulla tapaamaan häntä.”
Atsuko nyökkäsi ja olikin aidosti pahoillaan, muttei kerta
kaikkiaan osannut olla osa tätä perhettä sillä tavalla kuin äiti
ja isä olisivat toivoneet. Samalla tavalla kuin tämä asunto ei
todella ollut koti, äiti ja isä eivät todella olleet hänen perheensä. Oli kuin Atsukoa olisi kiertänyt näkymätön muuri,
joka erotti hänet pysyvästi kaikesta ja kaikista. Vain veli oli
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muurin sisällä hänen kanssaan.
“Olen huolissani hänestä”, äiti sanoi jälleen hetken kuluttua. “Jokin on pahasti vialla. Tunnen sen. Ilmoitathan heti,
jos hän ottaa sinuun yhteyttä?”
Atsuko lupasi. Sen jälkeen heillä ei ollut paljon puhuttavaa. Pian äiti nousi lähteäkseen ja silitti Atsukon otsaa varovasti, melkein hellästi. Hänen kätensä oli kuiva ja viileä, ja
kosketus tuntui niin hyvältä, että Atsukon oli vetäydyttävä
kauemmas. Äiti huokaisi.
“Sinä ja veljesi. Te pidätte kaikki ihmiset loitolla. Ette koskaan anna kenenkään auttaa. Minä en ymmärrä.”
Saattoiko olla, ettei äiti todellakaan tiennyt? Että kaikkien
näiden vuosien jälkeen hänellä ei ollut aavistustakaan siitä,
mitä heille oli tapahtunut? Veli oli ollut oikeassa kauan sitten:
jos siitä ei puhuttaisi, kukaan ei saisi tietää. Sellainen salaisuus oli yhtä aikaa raskas sekä yllättävän kevyt kantaa.
Kun puhelin soi viimeistä kertaa aamukolmelta, Atsuko osasi
odottaa sitä. Päivällä alkanut migreeni oli viimein hellittänyt,
ja Atsuko oli käynyt iltahämärässä kävelyllä läheisessä puistossa. Tuuli oli löyhyttänyt kesämekon helmoja ja kuiskaillut
puiston suurissa salavissa. Kesken kaiken hän oli tuntenut
veljen läheisyyden: oli kuin veli olisi kulkenut kaksi, kolme
askelta hänen perässään. Houkutus kääntyä ympäri oli suuri,
mutta Atsuko kulki vain eteenpäin kiitollisena siitä, että veli
oli joka askeleella mukana.
Veli oli enää vain osittain tässä maailmassa kiinni. Sitä oli
vaikea selittää, mutta Atsuko tiesi sen heti vastatessaan puhelimeen. Veljen henki oli jo mennyt jonkin ihmisille vieraan
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rajan yli. Pian kuori, keho, seuraisi perässä. Jos Atsuko vain
antaisi luvan.
“Hei”, hän kuiskasi puhelimeen. “Ajattelin sinua juuri äsken.”
Veli oli hiljaa. Linjan toisesta päästä kuului vedenalaista
kohinaa, aaltojen raukeaa liikettä. Atsuko toivoi, että veli puhuisi edes kerran vielä.
“Mistä sinä tänään soitat?” hän kysyi.
“Kaukaa. Kauempaa kuin koskaan ennen”, veli vastasi
hiljaa.
“Olet siis jo lähtenyt”, Atsuko sanoi.
“En aivan vielä.”
Atsuko käsitti, että veli pyysi lupaa. Hän hengitti syvään,
yritti tasata sydämensä rummutuksen.
“Olen valmis. Mutta minun täytyi puhua kanssasi ennen
kuin lähden.”
“Ymmärrän kyllä, että sinun on mentävä. Mutta minua
pelottaa”, Atsuko sanoi hetken hiljaisuuden jälkeen. “En
osaa kuvitella maailmaa ilman sinua.”
“Älä pelkää, sisko. Minä en pelkää enää lainkaan.”
Hetken aikaa kuului vain hiljaista kohinaa kuin veden alla.
“Sinä olet ainoa ihminen maailmassa, joka todella tuntee
minut. Ainoa ihminen, jota olen koskaan rakastanut”, veli sanoi. “Anna anteeksi. Minun on lähdettävä. Eritän ympärilleni
myrkkyä, en pysty enää elämään näin. Ymmärrätkö mitä tarkoitan?”
“Ymmärrän minä.”
Vesi velloi ja humisi, peitti alleen kaiken: äänet, lupaukset,
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jäähyväiset. Se kohosi kaulaan saakka, nousi yli kasvojen, kumosi painovoiman, se oli lämmin ja lempeä syli. Atsuko
kuunteli hiljaisuutta linjan toisessa päässä. Se tuntui nyt erilaiselta, siinä oli läsnä rauha. Kaikki oli nyt sanottu. Veli ei
soittaisi enää.
Atsuko laski puhelimen kädestään lattialle. Valo näytöllä
sammui. Hän puristi kätensä tiukasti nyrkkiin ja antoi niiden
sitten vähitellen aueta kuin lootuksenkukat. Yksi kerrallaan
jokainen jänne, jokainen lihas rentoutui ja laski irti. Siinä Atsuko istui, kämmenet tyhjinä, yksin. Hän antoi aamun tulla
ilman unta, valo muuttui siniseksi ja kultaiseksi ja sitten valkoiseksi, kaupunki heräsi uuteen päivään hänen ympärillään,
ihmiset nousivat elämiinsä ja kaikki alkoi taas alusta. Veljen
taistelu oli ohi.
Lesken talossa kello on jälleen kolmea yli neljän. Atsuko ummistaa silmänsä, tallentaa mieleensä äskeisen unen jokaisen
yksityiskohdan. Hän haluaa muistaa oman helpotuksensa,
kun veli tervehti häntä hymyillen toisen todellisuuden läpi.
Veli on siis päässyt perille.
Talo nukkuu Atsukon ympärillä, ja ulkona sataa yhä verkalleen lunta. Hän nousee ja menee matkalaukkunsa luo, ottaa esiin alimmaksi laskostetun harmaan t-paidan. Onneksi
hän päätti pakata paidan viime hetkellä vaikka pelkäsikin, että tuottaisi ehkä huonoa onnea ottaa menneisyys mukaan tulevaisuuteen. Hän riisuu oman hienon yöpukunsa ja vetää
virttyneen t-paidan ylleen. Se on pehmeä ja ohut kuin toinen
iho. Atsuko kääriytyy siihen kiitollisena, että veli palasi hänen
luokseen, vaikka sitten vain hetkeksi.
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Ulkona vuorella valot palavat yhä, ja Atsuko lupaa itselleen hetkeä ennen nukahtamista, että jos lumisade huomenna edes hieman hellittää, hän nousee vuorelle. Hänen on
löydettävä paikka, jossa valot palavat. Siellä on vastaus, jota
hän vielä etsii ja jonka veli on jo löytänyt. Loppuyön Atsuko
nukkuu vailla unia, veljen tuoksu ihoaan vasten.
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6
Korppi

Mökin edustalla seisova mies näytti talosta kajastavaa valoa
vasten pelkältä varjolta.
“Kuka siellä?” hän kysyi jälleen hieman käheällä äänellä,
joka ei kuitenkaan ollut epäystävällinen. Atsuko vilkaisi veljeä ja osoitti miehen suuntaan. Tarvitsemme apua, Atsuko
muodosti huulillaan äänettömät sanat. Veli pudisti päätään,
mutta näytti silti empivän. Pimeä oli jo laskeutumassa, eikä
heillä ollut aavistustakaan, missä suunnassa kylä oli. Mies risti käsivartensa ja odotti. Atsuko nykäisi veljeä hihasta.
“Mennään. Ehkä hän osaa neuvoa tien takaisin kylään”,
hän kuiskasi.
“Odota vähän”, veli vastasi, mutta Atsuko oli jo päättänyt
hänen puolestaan ja astui varjoista pihan poikki kohti miestä
ja taloa. Välimatka oli lyhyt, ja silti nuo parisenkymmentä askelta jakoivat Atsukon ja veljen elämän kahteen. Oli aika ennen ja jälkeen. Kaikki mitattaisiin myöhemmin Atsukon
mielessä noilla sanoilla: tapahtuiko se ennen vai jälkeen. Jos
ennen, se kuului myyttiseen lapsuuteen, iltasatujen ja utuisten kesien ja lämpimien sylien maailmaan. Jos jälkeen, se oli
mustaa ja tahmeaa, varjoista ja kylmää, siinä oli mullan ja elä67

vän metsän haju.
Atsuko kuroi välimatkan umpeen. Metsä oli valtavan suuri heidän ympärillään, ja ainoa valo tuli pienestä talosta, jonka edustalla mies seisoi. Oli vain luonnollista pyrkiä kohti
valoa. Mistä hän olisi voinut tietää, että lyhty poltti hyönteiset, jotka pyrkivät liian lähelle?
Mies oli suuri ja jäntevä, ehkä viidenkymmenen ikäinen.
Hänellä oli yllään kuluneen näköinen vaalea pusero ja pellavaiset housut. Atsuko rypisti vaistomaisesti kulmiaan huomatessaan, kuinka epäsiisti miehen asu oli: housut olivat
tahriintuneet ja polvesta puhki, paita rypyssä ja kainaloista
hien kellastama.
“Anteeksi kun häiritsemme”, Atsuko sanoi hieman arkaillen. “Mutta me tarvitsemme apua. Minä ja veljeni olemme
eksyksissä.”
Mies näytti yllättyneeltä. Hän katsoi Atsukoa niin tarkasti,
että Atsuko punastui.
“Niinkö? Missä veljesi on?”
Veli tuli pihan poikki hitaasti laahustaen. Mies tarkkaili
hetken veljeä. Ilme hänen kasvoillaan muuttui hieman, jokin
heräsi silmissä.
“Mistä te tulette?” mies kysyi.
“Kylästä”, Atsuko vastasi. “Vuokraamme sieltä taloa kesän ajan.”
Mies nyökäytti päätään ja oli hetken hiljaa. Hän oli tummahiuksinen ja parrakas, ja hänen kasvoissaan oli jotakin lintumaista. Suuri nenä oli Atsukosta kuin nokka, piirteet olivat
terävät, silmät valppaat kuin linnun. Atsuko tarkasteli miestä
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salaa hämärän läpi. Hän arveli, että mies oli ainakin isän ikäinen. Iän merkit erottuivat miehen kasvoilla uurteina, syvinä
juonteina silmien ympärillä. Ruskettunut iho näytti paksulta
ja säänkestävältä.
“Ette ole pahasti eksyksissä. Kylään on täältä alle tunnin
matka”, mies sanoi ja viittasi kädellään epämääräisesti suuntaan, josta Atsuko ja veli olivat juuri tulleet.
Metsä tuijotti pimeänä ja loputtomana takaisin. Se oli menettänyt kaikki tunnistettavat piirteensä ja oli enää valtava pimeän syli, joka liikahteli pihkantuoksuisena massana heidän
ympärillään. Atsuko pelkäsi, ettei se laskisikaan heitä menemään, ehkä jumalat olivat langettaneet kirouksensa. Hän olisi
halunnut käpertyä kerälle eläimen tavoin ja nukkua tämän pimeän läpi, herätä vasta aamun vihreänkultaiseen valoon.
“Tuohonko suuntaan?” veli kysyi epäröivällä äänellä ja vilkaisi olkansa yli kohti pimenevää metsää. Mies nyökkäsi. Valo sykähteli talossa miehen takana, se oli elävää tulen valoa,
ei sähkölamppujen tasaista kajoa. Lämpö tulvi avoimesta
ovesta kutsuvana ja rauhoittavana. Atsuko tunsi halua mennä
lämpöä kohti ja mies huomasi tämän.
“Haluaisitteko tulla hetkeksi sisälle lämmittelemään? Olette varmasti väsyneitä ja viluissanne.”
Atsuko otti jo askeleen kohti taloa, mutta veli oli jälleen
toista mieltä.
“Ei, kiitos. Atsuko, meidän pitää palata kotiin. Äiti ja isä
ovat varmaan jo huolissaan.”
Jokin rapsahti miehen takana. Sitä seurasi tummien siipien
lehahdus, kuin varjo. Silloin Atsuko huomasi linnut. Eräs
niistä oli juuri lehahtanut talon räystäältä miehen olkapäälle:
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suurikokoinen korppi, kiiltävänmusta ja kaunis. Atsuko ja veli tuijottivat ihmeissään miestä ja lintua. Mies kaivoi jotakin
housujensa taskusta ja antoi sen linnulle. Se oli lihanpala,
jonka kesy lintu otti vastaan epäröimättä. Korppi päästi matalan, raakkuvan äänen.
“Onpa se kesy”, Atsuko sanoi haltioituneena.
“Linnut ovat ystäviäni”, mies sanoi ja hymyili vinoa, hieman juroa hymyään, silitti korpin kiiltävää selkää hyvin varovasti. Mies itsekin muistutti Atsukosta korppia tummine
hiuksineen ja lintumaisine kasvoineen.
“Onko se sinun?” veli silmäili suurta lintua epäluuloisena.
“Ei toki”, mies sanoi. “Tällaiset villit olennot eivät kuulu
kenellekään. Mutta minä pidän siitä huolta ja kiitokseksi se
pitää minulle seuraa.”
Atsuko oli nyt näkevinään useita lintuja matalan katon
harjalla. Kaikkialta kuului äkkiä siipien lehahtelua, kynsien
rapsahtelua peltikattoa vasten, lintujen hiljaista ääntelyä.
“Kuinka monta niitä oikein on?” hän kysyi ihmeissään.
“Neljä, viisi korppia”, mies sanoi. “Mutta muitakin lintuja
on, variksia ja rastaita pääasiassa. Ja pikkulintuja minä syötän
talvisin. Isot linnut kesyyntyvät pieniä nopeammin, vaikka
voisi kuvitella asian olevan päinvastoin. Joskus harvoin pikkulinnutkin tulevat niin tutuiksi, että tulevat sisälle taloon,
jos jätän ikkunan auki, mutta useimmiten eivät. Ne ovat
luonnostaan niin säikkyjä.”
“Miten sinä olet saanut ne kesyiksi?” Atsuko kysyi.
“Syöttämällä niitä, kohtelemalla niitä kuin ystäviä. Linnut
vaistoavat kyllä, jos ihminen haluaa niille pahaa. Vähitellen
ne alkavat luottaa kun huomaavat, ettei mitään vaaraa ole.
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Minua pidetään kylässä vähän omituisena, mutta se johtuu
siitä, että pidän eläimistä enemmän kuin ihmisistä, siksi minä
asunkin täällä syrjässä. Vasta viime viikolla löysin tästä lähistöltä viisi orvoksi jäänyttä ketunpoikasta ja toin ne mukanani
ruokittavaksi ja hoidettavaksi. Olisivat muuten kuolleet.”
“Ketunpoikasia!” Atsukon ilme kirkastui.
Hidas, puolittainen hymy levisi miehen kasvoille.
“Niin, minä toin ne tuonne vajaan turvaan ja olen ruokkinut niitä monta päivää”, mies sanoi ja viittasi kohti pientä piharakennusta puuttoman aukion laidalla. “Haluatteko
nähdä?”
Atsuko vilkaisi veljeä pyytävä ilme kasvoillaan, mutta veljen ryhti oli jähmeä ja ilme ehdoton. Siitä Atsuko arvasi, ettei
veli aikonut antaa periksi. Häntä alkoi suututtaa. Miksi veli
oli aina niin säikky!
“Kiitos, mutta emme me nyt oikein ehdi”, veli vastasi.
“Meidän täytyy palata kylään. Voisittekohan neuvoa, miten
pääsemme takaisin?”
Korppi raakkui lujasti ja lennähti sitten samaan pimeään,
josta oli tullutkin. Mies nyökäytti hieman päätään, ja vaikka
hänen kasvonsa olivat varjossa Atsuko näki, ettei hän enää
hymyillyt. Hän kääntyi kohti taloa ja katosi hetkeksi sisään.
“Huomasitko, miten likaiset hänen vaatteensa ovat?” veli
kysyi kuiskaten.
Atsuko kohautti harteitaan, vaikka olikin pannut merkille
miehen epäsiistin olemuksen. Valo hehkui avoimesta ovesta
pihalle oudon läikehtivänä. Millaista mahtoi olla asua jumalten metsässä yksin lintujen kanssa? Mies ei varmaan sen takia edes tarvinnut siistejä vaatteita. Paikka kiehtoi Atsukoa.
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Se oli kuin jokin kysymys, johon hänellä ei ollut vielä vastausta.
Mies tuli takaisin ulos ja sulki oven perässään. Hänellä oli
kädessään vanhanaikainen lyhty, jonka lämmin valo halkoi
pimeää, sai sen tuntumaan pienemmältä.
“No, tulkaahan sitten. Vien teidät takaisin kylään”, hän
sanoi ja lähti kulkemaan pihalta kohti metsää.
“Entä ketunpojat?” Atsuko kysyi ja vilkaisi taakseen.
“Ketunpojat nukkuvat nyt. Mutta jos tulette joskus päiväsaikaan takaisin, saatte syöttää niitä”, mies lupasi.
Mies vei heidät aivan metsän rajalle. Hän kulki nopeasti ja
tottuneesti, ei pysähtynyt kertaakaan miettimään, oliko suunta oikea. Atsuko ja veli kiirehtivät askeliaan pysyäkseen perässä. Silloin tällöin he kuulivat eläinten liikkuvan
ympärillään metsässä ja säpsähtivät, mutta mies kulki reippaasti eteenpäin, sillä hän oli tottunut metsän ääniin.
He ylittivät puron, joka oli kylmä ja tuttu. He laskeutuivat
rinnettä, löysivät polun, tulivat ikivanhaan lehtimetsään. Atsuko yritti painaa reitin mieleensä siltä varalta, että he joskus
haluaisivatkin palata. Hän halusi nähdä uudelleen korpit ja
etenkin ketunpoikaset. He saisivat syöttää niitä, jos tulisivat
takaisin, mies oli antanut sanansa.
Kun he tulivat metsän reunaan, mies pysähtyi ja jäi varjoon puiden lomaan, siihen mistä kylään johtava tie alkoi.
Oli kuin näkymätön aita olisi estänyt miestä tulemasta pidemmälle. Mies kyyristyi niin, että hänen kasvonsa olivat Atsukon ja veljen kasvojen kanssa samalla tasolla. Hän oli
hieman hengästynyt ja kasvoilla helmeili hiki.
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“Kuten sanoin, voitte tulla takaisin milloin tahansa”, hän
sanoi. “Minä olen aina kotona.”
“Kiitos avusta”, Atsuko sanoi. “Tulemme ihan varmasti
takaisin jo pian.”
Mies hymyili. Hän ojensi kättään, epäröi, mutta kosketti
sitten ohimennen veljen päätä, silitti sitä hellästi kuin korppinsa tummaa höyhenpeitettä. Veli säpsähti kosketusta, muttei kuitenkaan perääntynyt.
Atsuko ja veli lähtivät kulkemaan kohti kylää. Veli käveli
edellä nopein askelin ja jonkin matkan kuluttua Atsuko
kääntyi katsomaan taakseen, mutta miestä ei enää näkynyt.
Metsä humisi pimeää heidän takanaan.
Kun he myöhemmin makasivat vieretysten kuistille levitetyillä patjoilla ja odottivat unen tulevan, Atsuko otti puheeksi
miehen ja ketunpojat. Veli oli hiljaa, mutta Atsuko arvasi, että hän vain esitti nukkuvaa. Atsuko tönäisi veljeä kylkeen ja
tämä ynähti. Atsuko oli jo päättänyt, että he palaisivat talolle.
Oli vain suostuteltava veli mukaan.
“Äiti ja isä ovat kieltäneet menemästä vieraiden ihmisten
taloihin”, veli huomautti.
Atsuko kysyi, eikö veli muka sitten halunnut nähdä ketunpoikasia. Veli halusi, tietenkin, mutta paikka oli jotenkin
kummallinen, mies oli outo.
“Älä murehdi turhaan. Ei täällä tapahdu koskaan mitään
pahaa”, Atsuko sanoi. Veli käänsi kylkeä. Atsuko katseli hänen ruskettunutta niskaansa ja tiesi, että veli suostuisi vielä.
Hän suostui aina lopulta.
Hän ummisti silmänsä. Juuri ennen nukahtamista hän näki tuhansien mustien siipiparien lehahtavan lentoon ympäril73

lään. Ne kietoivat hänet sisäänsä, eikä hän voinut hengittää,
ei kuulla muuta kuin silkkisten höyhenten halkovan ilmaa.
Viikon kuluttua he palasivat talolle. Huono sää oli pakottanut heidät pysymään sisällä monta päivää, ja ensimmäisenä
sateen jälkeisenä päivänä he olivat täynnä levotonta energiaa.
He seisoivat sateiden pehmentämällä kylätiellä ja miettivät,
mihin suuntaan lähteä.
“Mennäänkö Korpin talolle katsomaan kettuja?” Atsuko
ehdotti. Hän oli alkanut käyttää miehestä tätä lempinimeä,
jonka oli keksinyt sinä iltana, kun he kävivät talolla. Hän ei
ollut ottanut ketunpoikasia puheeksi moneen päivään, mutta
nyt hän ei voinut enää hillitä itseään. Veli paineli paljaalla jalallaan pehmeää tietä ja mietti.
“No hyvä on, mennään sitten. Mutta vain vähäksi aikaa.”
Veli antoi yllättävän helposti periksi. Jännitys alkoi saman
tien kihelmöidä Atsukon kehossa. Se johtui siitä, että hän
tiesi veljen olleen oikeassa. Heidän ei oikeastaan olisi pitänyt
palata. Äiti ja isä olivat monet kerrat varoittaneet vieraista,
eivätkä he olisi pitäneet siitä, että Atsuko ja veli menisivät tapaamaan muukalaista metsään. Mutta juuri se veti Atsukoa
puoleensa. Tuo ääneenlausumaton vaara ja kiehtova talo keskellä jumalten metsää, kesyt linnut ja muut metsäneläimet,
tuo omituinen mies, joka oli pelastanut ketunpojat varmalta
nälkäkuolemalta.
Atsuko halusi nähdä ketunpoikaset. Veli halusi näyttää, ettei pelännyt. Ja niin he sitten menivät.
Heillä kesti hetken aikaa löytää takaisin talolle, mutta tunnin kävelyn jälkeen he erottivat tutun pienen rötiskön metsä74

aukion laidalla. Se näytti vielä ränsistyneemmältä kuin viimeksi: räystäs riippui puoliksi irti, seinät kasvoivat sammalta,
ruoste oli syönyt sadevesirännin puhki. Nyt oli Atsukon vuoro epäröidä. Lintuja ei näkynyt missään. Ovi oli kiinni, ikkunoista ei kajastanut valoa. Jokin talossa oli muuttunut, se
tuntui kylmältä ja vihamieliseltä kuin ei olisi halunnut heidän
astuvan lähemmäs.
“No, mitä nyt?” veli kysyi ja hehkui ylpeyttä ollessaan kerrankin heistä pelottomampi.
“Ehkä hän ei ole kotona”, Atsuko sanoi hiljaa.
Silloin heidän yläpuoleltaan kuului vaimea siipien kahahdus. Atsuko katsahti ylös ja näki suuren korpin puun oksalla.
Lintu katseli heitä pää kallellaan.
“Hei, korppi”, Atsuko sanoi ja piristyi hieman. Lintu
raakkui vastauksensa vaimealla äänellä. Sen silmät olivat yönmustat, ja niitä katsoessaan Atsuko muisti oman unensa.
Hän tunsi taas tuhannet siivet ympärillään ja häntä puistatti.
“Hei!” veli huusi ja astui sitten varovasti talon pusikoituneelle pihamaalle. Painuneista hartioista Atsuko näki, että veli epäröi yhä, ei vain halunnut Atsukon tietävän.
“Hei! Me tulimme nyt katsomaan kettuja!” veli huusi uudelleen. Korppi lehahti siivilleen ja lensi pois. Atsuko ja veli
odottivat. He uskaltautuivat yhdessä talon verannalle ja
kuuntelivat tarkasti talon hiljaisuutta. Sitten oven takaa kuului yhtäkkiä vaimea ääni, kuin tukahdutettu yskähdys. Atsuko
värähti. Hänestä tuntui, että Korppi seisoi aivan oven toisella
puolella, että hän oli osannut odottaa heidän tuloaan. Veli
koputti kerran, lujasti. Kylmä tunne hulmahti Atsukon vat-
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sanpohjaan, kun ovi aukesi saman tien.
Mies oli samoissa vaatteissa kuin aiemmin. Hiukset sotkussa ja kasvoillaan vaikeasti tulkittava ilme hän katsoi ensin
veljeä ja sitten Atsukoa. Hän vaikutti melkein pelästyneen
heidän tuloaan. Silmät olivat levottomat, tummemmat kuin
Atsuko muisti. Mies näytti sairaalta, kuin ei olisi nukkunut
kunnolla moneen yöhön.
“Te todella tulitte”, hän sanoi hämmentyneenä ja suki sekaisia hiuksiaan. “Minä jo pelkäsin, että säikäytin teidät
pois.”
“Oli huono sää. Emme voineet tulla aiemmin”, veli sanoi.
Mies näytti miettivän ja tähyili kohti taivasta.
“Niin kai tosiaan”, hän sanoi sitten. “Enpä tullut ajatelleeksi asiaa. Olen ollut enimmäkseen sisällä.”
“Me tulimme nyt katsomaan ketunpoikasia”, Atsuko sanoi varovasti.
“Vai niin”, mies sanoi ja nojasi hetken ovenpieleen kuin
jotakin miettien. “Vai niin. No, mennään sitten. Minä näytän
teille ketut.”
Vajassa oli ummehtunut haju. Se oli sekoitus eläintä ja maata
ja vuosikymmenten tomua. Atsuko, veli ja mies olivat polvillaan lattialla. Puoliavoimesta ovesta tulvi sisään keskipäivän
kirkasta valoa. Vaja tuntui kuitenkin hylkivän sitä, ja sisällä
varjot muuttuivat yhä jyrkemmiksi, hämärä entistä tiheämmäksi. Valokeilassa oli lämmin, mutta lattianrajassa, heti valon vierellä oli hämärää ja viileää.
Mies oli nostanut pahvilaatikon keskelle huonetta. Laatikko oli vuorattu vanhoilla pyyhkeillä ja se liikahteli kärsimät76

tömästi. Atsuko kumartui laatikon ylle ja näki viisi pientä ketunpoikasta, jotka kiipeilivät toistensa päällä, hypähtelivät
laatikon seinää vasten ja kurkottivat päätään kohti valoa ja
ääntä.
“Miten suloisia”, Atsuko henkäisi. Veli oli aivan hänen
kyljessään kiinni ja Atsuko tunsi hänen innostuksensa ihonsa
läpi. Veli kurkotti kättään varovasti laatikkoa kohti.
“Saako niitä silittää?” hän kysyi. Mies nyökkäsi ja neuvoi,
kuinka pieniä ketunpoikasia tuli pidellä. Hän otti yhden poikasista suureen kämmeneensä ja painoi sen hellästi rintaansa
vasten. Kettu rimpuili, ja sen mustat käpälät painelivat miehen leveää rintaa. Se oli vasta aivan pieni, sen silmät olivat
raollaan ja turkki oli pehmeää pentukarvaa. Se vingahti ja
avasi suutaan. Mies otti taskustaan vauvoille tarkoitetun tuttipullon, jossa oli valkoista nestettä.
“Maidonkorviketta”, mies selitti. “Kettuvauvat ja ihmisvauvat tarvitsevat samoja asioita. Maitoa, hoivaa ja lepoa.”
“Ovatpa ne pieniä”, veli sanoi.
“Ne ovat vain kuukauden ikäisiä”, mies sanoi. “Katsokaas: niiden silmät ovat vasta auenneet. Kun löysin ne, raukat olivat melkein näännyksissä.”
“Sinä pelastit ne”, Atsuko sanoi vakavana. “Ne olisivat
muuten kuolleet.”
Mies juotti pientä ketunpoikaa, joka imi ahnaasti maitoa
pullosta. Se oli lakannut vääntelehtimästä: pennun maailma
oli supistunut vain sen suun ja juomapullon välille.
“Päivä, ehkä vain puoli päivää pidempään, ja olisi ollut liian myöhäistä. Kaksi poikasista oli jo ehtinyt kuolla nälkään,
kun löysin ne”, Korppi sanoi.
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Atsukoa puistatti. Hän kurkotti varovasti laatikkoon ja valitsi poikasista pienimmän, joka kyyhötti yksinään nurkassa.
Kettu ei vastustellut, kun Atsuko nosti sen varovasti syliinsä
ja painoi rintaansa vasten. Se oli selvästi muita pienempi,
muttei ollenkaan säikky. Mies ojensi maitopullon Atsukolle ja
tämä tarjosi sitä ketulle. Se alkoi imeä pullosta maitoa lyhyin,
nykivin liikkein. Pieni elämä loimusi täydellä liekillä hänen
sylissään.
“Ota sinäkin yksi”, Atsuko kehotti veljeä riemuissaan. Veli
epäröi, mutta nosti sitten itsekin yhden poikasista syliinsä.
Hän painoi kasvonsa ketun pehmeään turkkiin, hengitti syvään eläimen voimakasta tuoksua ja suukotti sen pehmeää,
untuvaista turkkia. Kettu rimpuili ensin hieman, mutta rauhoittui pian veljen sylissä. Myöhemmin Atsuko muisteli veljen ilmettä: sääliä, ihmetystä. Hän piteli kettua kuin olisi
pelännyt sen menevän rikki sylissään. Myöhemmin veli tunnusti Atsukolle, että ketunpoikien avuttomuudessa oli hänen
mielestään jotakin pelottavaa.
“Kuinka usein niitä on syötettävä?” veli kysyi Korpilta.
“Kolmen, neljän tunnin välein”, mies vastasi.
“Niinkö usein?” Atsuko ihmetteli. Ketun terävät kynnet
painoivat hänen ihoonsa ohuita punaisia painaumia. Niin
pienellä eläimellä niin terävät kynnet.
“Oikeastaan tarvitsisin apua niiden kanssa”, mies sanoi
mietteliäänä. “Olen lähdössä pariksi päiväksi matkalle kaupunkiin asioita hoitamaan ja jonkun pitäisi sillä aikaa käydä
ruokkimassa poikasia.”
“Voi, me voimme hoitaa niitä vaikka joka päivä”, Atsuko
lupasi ennen kuin veli ehti sanoa mitään. Ketut vingahtelivat,
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valo kieppui ja varjot syvenivät vajan nurkissa.
“Hyvä”, mies sanoi. “Jätän ketuille ruokaa vajaan. Saatte
käydä talossakin, jos haluatte. Avain on maton alla, olkaa
kuin kotonanne.”
Veljen sylissä oleva kettu pyrki nyt kaiken aikaa pois. Se
kynsi ja huusi ja halusi paeta. Veli säikähti ja laski sen sylistään takaisin laatikkoon. Hänen käsivartensa poikki kulki
kolme pitkää, kirkkaanpunaista naarmua. Atsukon sylissä
olevan ketunpoika oli ummistanut silmänsä ja alkanut nukkua. Hän suukotti varovasti sen pehmeää niskaa.
Vajan hämärässä lapset näyttivät melkein ylimaallisilta ketunpoikaset sylissään. Miehen silmät viipyivät etenkin pojassa, joka vaistosi katseen ja kohotti päätään. Mies hymyili,
mutta poika ei. Hän oli kaiken aikaa yhtä vakava. Hymy jäähtyi myös miehen huulille. Hänen silmissään oli jotakin synkkää, mikä jäi Atsukolta näkemättä, mutta veli näki sen jo
silloin.
Oli heinäkuun loppu, kaskaat lauloivat korviahuumaavasti
metsässä vajan ympärillä. Sää muuttui helteiseksi myös vuorilla. Taivas oli päiväkaudet pilvetön ja syvänsininen kuin meri. Aurinko paistoi pitkälle iltaan ja kaikkialla tuoksuivat
kuivat neulaset ja metsä. Atsuko ja veli olivat ruskettuneet ulkona vietettyjen päivien aikana, heidän käsivartensa ja säärensä muistuttivat kiillotettua kuparia. Heidän jalkapohjansa
olivat kauan sitten kovettuneet metsänkestäviksi ja paksuiksi.
Joka aamu Atsuko ja veli heräsivät varhain ja menivät
Korpin talolle. He olivat käyneet talolla nyt kahden viikon
ajan syöttämässä kettuja. He syöttivät korppejakin asettamal79

la kämmenelleen kuivatun lihapalan, jonka linnut nappasivat
aina yhtä nopeasti ja tarkasti. Aluksi lintujen terävät nokat ja
tarkat silmät olivat pelottaneet heitä, mutta niihinkin tottui ja
kiintyi. Linnut eivät halunneet heille pahaa.
Ketut kasvoivat nopeasti. Nyt ne oli otettava joka päivä
laatikosta pois, jotta niillä olisi ollut tilaa liikkua ja leikkiä.
Heillä ei ollut poikasille nimiä, mutta Atsuko kutsui muita
pienempää poikasta Varjoksi, koska sillä oli tummaa karvaa
niskassa ja kaulassa. Hän oli huolissaan siitä. Se kasvoi hitaammin kuin muut, vaikka söikin hyvällä ruokahalulla. Kun
poikaset otettiin laatikosta, muut neljä hyppelehtivät ja juoksentelivat ympäriinsä vajassa, leikkivät ja painivat. Myös Varjo yritti, mutta jokin esti sitä. Se ei koskaan jaksanut kovin
kauaa leikkiä muiden kanssa. Joskus se käpertyi Atsukon kylkeen ja kyhjötti siinä, pienet silmät puoliksi ummessa. Atsukon olisi tehnyt mieli kysyä, mitä kettu ajatteli, miten hän
olisi voinut auttaa sitä.
Kettuja oli syötettävä nyt enää viiden tunnin välein. Pian
niille pitäisi antaa jo muutakin ruokaa kuin maitoa. Atsukoa
kammotti. Hän ei halunnut ajatella, mitä ketuille syötettäisiin
sitten kun maito jätettäisiin pois. Pikkulintuja, hiiriä? Kyllähän ketunkin täytyi syödä, mutta Atsuko olisi halunnut jatkaa
maidon juottamista loputtomiin.
Mies oli alkuun pari päivää poissa kuten oli sanonutkin,
mutta sen jälkeen hän oli aina paikalla, kun Atsuko ja veli kävivät talolla. Hän tuli vajaan juttelemaan heidän kanssaan.
Hän ei ollut niin kuin muut aikuiset, jotka kohtelivat heitä
kuin pikkulapsia. Korppi puhui heille aikuisten asioista.
Mies kertoi lapsille, että oli ammatiltaan valokuvaaja ja hä80

nellä olikin usein mukanaan kamera, jolla hän kuvasi Atsukoa ja veljeä kettujen kanssa. Enää Atsuko ei vierastanut kameraa, vaikka aluksi tuntuikin oudolta olla kuvattavana.
Atsuko ei vierastanut edes miestä. He tottuivat likaisiin vaatteisiin ja tummiin kynnenalusiin ja miehestä erittyvään voimakkaasen hajuun. Mies oli omalaatuinen, mutta
ystävällinen. Atsukosta hän oli kiltti, kun antoi heidän hoitaa
kettuja ja syödä mielin määrin paahtoleipää ja ulkomaalaisia
karkkeja, joita miehellä oli aina tarjolla.
Klik. Klik. Kamera oli jalustalla huoneen nurkassa, ja mies
seisoi sen takana. Eräänä päivänä mies ehdotti: “Kokeillaanko tänään jotakin erilaista?”
“Mitä sitten?” Atsuko kysyi. Mies sanoi, että halusi lasten
vaihtavan keskenään vaatteita.
“Ai että minä pukisin ylleni Atsukon mekon?” veli kysyi
epäluuloisena. Hänen äänensä oli kireä. “Ei onnistu.”
“Siitä saisi hienon kuvan. Sukupuoliroolit kääntyvät niin
helposti päälaelleen, sellainen kuva haastaa katsojan kyseenalaistamaan omat syväänjuurtuneet uskomuksensa. Siitähän
hyvässä taiteessa on lopulta kyse, eikö totta?”
Atsuko ei osannut vastata. Hän ei ymmärtänyt, mitä
Korppi tarkoitti. Veli risti käsivartensa torjuvasti.
“Se olisi outoa. Minä en halua pukea mekkoa”, veli sanoi.
Miehen ilme synkkeni.
“Vai niin. Minä olen ollut teille aika ystävällinen, enkö
vain olekin?” Mies näytti hyvin pettyneeltä. “Olen antanut
teidän hoitaa kettuja, syödä minun ruokaani. Ajattelin, että te
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olisitte vastapalveluksena voineet auttaa minua valokuvausprojektissani.”
Jotenkin mies sai sen kuulostamaan siltä kuin Atsuko ja
veli olisivat olleet hänelle velkaa. He vilkaisivat epäluuloisina
toisiaan.
“Ehkä käyttekin täällä vain kettujen takia. Olin väärässä
kun luulin, että me olemme ystäviä”, mies sanoi loukkaantuneena. Atsukolle tuli heti huono omatunto.
“Niin me olemmekin, ihan totta. Me pidämme sinusta”,
hän kiirehti sanomaan.
“Taidan hankkia jonkun muun hoitamaan kettuja jatkossa. Teidän ei enää tarvitse tulla, jos ette halua”, mies sanoi.
“Me hoidamme niitä mielellämme. Älä pyydä ketään
muuta!”
“No, hyvä on sitten. Mutta ettekö voisi vastapalveluksena
auttaa ystävää? Yksi kuva vain, se on nopeasti ohi.”
Atsuko vilkaisi hätääntyneenä veljeä. Ketut vinkuivat
taustalla. Veli näytti neuvottomalta, poskille oli noussut syvä
puna. Atsuko aneli veljeä katseellaan. Pyyntö ei ollut kohtuuton, kyllä he voisivat siihen suostua. Viimein veli kohautti
harteitaan ja alkoi hitaasti riisuutua.
Atsuko riisui kevyen kesämekkonsa ja antoi sen pudota
nilkkoihinsa. Häntä alkoi heti hävettää ja hän yritti suojata
paljaan kehonsa käsivarsillaan, käänsi selkänsä Korpille. Veli
ojensi hänelle housunsa ja lyhythihaisen paitansa. Atsuko
tarttui niihin ja pukeutui nopeasti, selkä mieheen ja päin.
Veljen lämpö oli vielä vaatteissa kiinni. Atsuko ei halunnut
kääntyä ympäri ja nähdä veljeä. Jotenkin oli paljon pahempaa, että veli oli hänen vaatteissaan kuin päinvastoin.
82

Valkoinen puuvillamekko oli veljelle liian lyhyt, mutta
muutoin – ja Atsuko hätkähti tätä ajatusta – veli oli kaunis.
Veljen poskille oli kohonnut syvä puna, mutta hän tuijotti
uhmakkaasti kohti kameraa. Klik. Atsuko ei oikein tiennyt,
mikä tilanteesta teki niin epämukavan. Oliko se häpeä veljen
kasvoilla? Hänen oma vierautensa veljen vaatteissa? Oli syy
mikä tahansa, hänen teki mieli itkeä. Veli oli siro ja pienikokoinen, hänen laihat säärensä näyttivät entistä laihemmilta
paljaina.
Korppi kuvasi heitä pitkään. Vajassa oli hiljaista, silloin
tällöin kuului vain kameran sulkimen vaimea naksahdus.
Hetken kuluttua mies suoristautui ja katseli heitä kasvoillaan
umpinainen ilme. Atsuko tunsi äkkiä hyvin kirkkaasti, että
ehkä heidän ei olisi sittenkään pitänyt tulla. Ajatus syntyi jossakin syvällä, siellä missä aavistukset syntyvät vailla muotoa
ja nimeä. Hänen sydämensä löi lujaa veljen paidan sisällä.
“Atsuko, tulepa tänne”, Korppi sanoi, mutta Atsuko seisoi
aloilleen jähmettyneenä. Mies rypisti otsaansa, puristi suunsa
viivaksi. Vastentahtoisesti Atsuko meni miehen luo. Korppi
laski kätensä hänen olkapäälleen. Käsi oli lämmin, melkein
kuuma, ja Atsuko hätkähti kosketusta. Sormenpäät hipoivat
paljasta ihoa solisluun päällä, ja kylmät väreet kulkivat Atsukon iholla kuin sähköisku. Kosketus kesti ikuisuuden. Sitten
mies ohjasi hänet kameran taakse.
“Katsopas, Atsuko”, mies neuvoi. “Kuva otetaan painamalla tästä. Osaatko?”
Atsuko sanoi osaavansa. Hänen oli seistävä varpaillaan,
jotta hän olisi nähnyt jotakin kameran etsimestä. Atsuko
erotti veljen pienenä kuvajaisena linssin läpi. Pian myös mies
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ilmestyi veljen viereen. Mies ojensi hänelle kättään kuin pyytääkseen häntä tanssimaan. Atsuko katseli heitä jostakin hyvin, hyvin kaukaa. Hän ei voinut katsoa pois, ei voinut sulkea
silmiään. Hän ei voinut hengittää.
Veli ei tarttunut Korpin ojentamaan käteen, joten tämä
tarttui veljeä toisella kädellä vyötäröltä, toisella kädestä. Veli
painoi päänsä. Suurikokoisen miehen rinnalla veli oli niin
pieni, kuin pikkulintu, hauras. Hitaasti, hyvin hitaasti, he alkoivat tanssia. Musiikkia ei ollut. Oli vain tuulen vaimea humina katolla ja seinissä ja metsässä, nopeasti vaihtuva valo
lattialla, jyrkkäreunaiset varjot, jotka nielaisivat kaikki sanat.
Atsuko katsoi, koska ei voinut muuta. Hän tiesi, että tapahtuisipa seuraavaksi mitä tahansa, hän ei voisi muuta kuin antaa sen tapahtua. Mies kumartui suutelemaan veljeä poskelle.
Veli värähti.
“Nyt”, Korppi sanoi käheästi. “Ota kuva. Nyt, Atsuko.”
Atsukon sormet haparoivat. Veli oli alkanut itkeä äänettömiä kyyneleitä. Ketut vinkuivat jossakin pöytien alla, vajan
nurkissa. Korppi sulki silmänsä ja painoi huulensa uudelleen
ensin veljen poskeen kiinni, sitten huulille, veti hänet aivan
lähelleen. Veli ei vastustellut, hän oli kuin nukke. Klik. Aika
pysähtyi. Myöhemmin Atsuko ajatteli, että osa veljeä oli jäänyt tuohon kuvaan ikuisesti. Siellä tuo osa oli yhä, siskon
mekko päällä, Korpin sylissä.
Hetki oli ohi nopeasti. Mies irrotti otteensa veljen kädestä. Veli roikotti päätään eikä suostunut katsomaan heistä
kumpaakaan silmiin. Kun he vaihtoivat takaisin omiin vaatteisiinsa, mies oli jo poissa. Atsuko olisi halunnut sanoa jotakin, mitä tahansa, mutta hän ei osannut lohduttaa veljeä.
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Mitä pahaa oikeastaan oli edes tapahtunut? Hän ei tiennyt.
Mutta jokin oli mennyt sijoiltaan sinä iltapäivänä, jokin selittämätön raja oli ylitetty, ja toisella puolella oli pelkkää pimeää.
Palatessaan kotiin he eivät puhuneet kamerasta, eivät miehestä. Atsuko odotti kärsivällisesti, mutta heidän lähdettyään
talolta veli ei koskaan suunnannut metsään, vaan halusi mennä mieluummin kylään tai pysytellä puutarhassa. Lopulta Atsuko kuitenkin rukoili veljeä palaamaan: hän pelkäsi, etteivät
ketut saisi syödäkseen ja kuolisivat nälkään.
Kuunneltuun kolme päivää Atsukon inttämistä, veli antoi
viimein periksi. Ketut olivat hyvin nälkäisiä, janoisia ja uupuneita. Korppi oli ruokkinut niitä miten kuten, ei ollut pitänyt
niistä kunnolla huolta. Atsuko tiesi tämän, ja ajatus kammotti häntä. Millainen ihminen voisi satuttaa viattomia eläimiä?
Ketut kävivät heti ahnaasti syömään, kiipeilivät toistensa
päällä malttamattomina omaa vuoroaan odottaen. Atsuko
tunsi musertavaa syyllisyyttä. Hän oli antanut pelkonsa ottaa
vallan ja pienet ketunpojat olivat joutuneet kärsimään.
Mies oli erilainen sinä päivänä. Hän ei juuri puhunut eikä
hänellä ollut kameraa mukanaan. Hän kohteli kettuja kovakouraisesti, välinpitämättömästi. Ketut vaistosivat hänessä
vaaran, vetäytyivät laatikkonsa nurkkaan ja sähisivät.
“Kiittämättömät eläimet”, Korppi sanoi ja nousi jalkeille.
Hän katseli lapsia synkkä ilme kasvoillaan. Atsukolle tuli sama tunne kuin silloin kun he olivat tulleet Korpin talolle ensimmäistä kertaa kettuja katsomaan, seisoneet verannalla ja
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kuunnelleet talon painostavaa hiljaisuutta. Tuolloin hän oli
hetken ajatellut, että mies seisoi suljetun oven toisella puolella ja odotti heidän astuvan ansaan.
Kun Atsuko ja veli olivat olleet kettujen luona tunnin,
mies pyysi veljen avukseen talolle tekemään lisää maidonkorviketta ketuille. Veli kieltäytyi, mutta miehen painava käsi oli
jo hänen harteillaan ja ohjasi veljeä väkisin eteenpäin. Veli
vilkaisi ovelta hädissään Atsukoon ennen kuin mies vei hänet pois. Pitkään Atsuko ajatteli, että jos hän olisi sanonut
jotakin, kieltänyt miestä viemästä veljeä, kaikki olisi kenties
mennyt toisin. Mutta hän oli vasta lapsi eikä ymmärtänyt.
Atsuko jäi vajaan leikkimään kettujen kanssa. Varjo kyyhötti piilossa puutarhatarvikkeiden takana, kun muut poikaset riehuivat ja hyppelehtivät. Atsuko yritti viihdyttää sitä,
heilutti saniaisen oksaa ketun edessä. Muut ketunpoikaset pitivät leikistä ja syöksyivät heti oksan kimppuun, mutta Varjo
ei reagoinut siihen millään lailla. Atsuko nosti Varjon syliinsä
ja piteli sitä. Se oli pieni ja lämmin. Veli sanoi, ettei Varjo ehkä kasvaisi koskaan isoksi, mutta Atsuko ei halunnut uskoa
sitä.
Oli tuulinen päivä. Vajan hökkelimäiset seinät huojuivat ja
valittivat. Tuuli pääsi sisään lautojen raoista, ja sen viileys
nosti Atsukon ihon kananlihalle.
Oli maailma ennen ja jälkeen. Tuuli paiskasi vajan oven
kiinni ja taas raolleen. Outo tunne valtasi Atsukon. Hän
nousi seisomaan ja tähyili talolle. Veli oli ollut liian pitkään
poissa. Jokin oli vialla. Hän kumartui lattialla möyrivien kettujen puoleen ja laski Varjon sylistään. Kului joitakin pitkiä
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minuutteja. Katolta kuului lintujen kynsien rapinaa. Atsuko
yritti olla pelkäämättä ja ajattelematta. Hän kulki vajassa, järjesteli tavaroita. Hän ripusti puutarhasakset omaan koukkuunsa seinälle, pinosi ämpärit siististi pinoon, lajitteli naulat
ja ruuvit omiin erillisiin laatikoihinsa. Aika kului. Tuuli oli ulkona yltymään päin.
“Atsuko, Atsuko,” veljen hengästynyt ääni sanoi yhtäkkiä
lujasti hänen takanaan. “Tule! Lähdetään!”
Atsuko käännähti ympäri. Veli oli ilman paitaa: hänen kalpea rintansa oli valkoinen vasten ruskettuneita käsivarsia, jotka hän oli kietonut paljaan ylävartalonsa ympärille kuin olisi
palellut. Veljen kasvoilla oli vieras, hätääntynyt ilme.
“Nopeasti nyt!” veli sanoi ja viittilöi Atsukoa mukaansa.
Jokin veljen äänensävyssä pakotti Atsukon heti liikkeelle,
vaikkei hän aivan ymmärtänytkään, mistä oli kyse. Hän riensi
ulos vajasta. Talon ovi kävi, mies astui kuistille ja sitten portaille, lähti tulemaan heitä kohti. Askeleet olivat määrätietoiset, tuuli pöllytti hänen mustia hiuksiaan. Veli tarttui
Atsukon käteen, ja yhdessä he alkoivat juosta pois talolta.
“Hei!” mies huusi heidän peräänsä. “Hei! Odottakaa!”
Veli juoksi minkä jaloistaan pääsi, ja Atsukolla oli täysi työ
pysyä hänen vauhdissaan. Äkillinen pakokauhu tarttui myös
Atsukoon ja hän oli varma, että mies seurasi heitä, saavutti.
Vasta kun he tulivat purolle, veli katsoi taakseen. Miestä ei
näkynyt. Veli kahlasi puolijuoksua puron poikki eikä laskenut
Atsukon kättä missään vaiheessa.
“Odota! Minä en jaksa juosta pidemmälle”, Atsuko melkein huusi kaskaiden melun yli, mutta veli ei vastannut, ei hi-
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dastanut vauhtiaan.
Atsuko huomasi, että veli itki, mutta hän esitti, ettei huomannut veljen kyyneliä. Myöhemmin hän mietti, miksi oli
tehnyt niin. Miten olikin niin helppoa esittää, ettei mikään
ollut vialla? Atsuko olisi halunnut sanoa jotakin, mitä tahansa, muttei osannut lohduttaa veljeä. Sanat eivät tulleet silloin
eivätkä myöhemminkään. Kaskaat huusivat, ja veljen itku
peittyi niiden alle.
Sen jälkeen veli ei halunnut palata talolle. Atsuko ei inttänyt,
hän antoi veljen olla. Hänen olisi pitänyt kysyä, mitä talossa
tapahtui, mutta kysymys oli mahdoton ja mitä enemmän aikaa kului, sitä mahdottomammaksi se muuttui. Veli nukkui
pitkälle iltapäivään ja oli paljon omissa oloissaan. Hän ei lähtenyt enää pihaa kauemmas ja katseli huolestuneena ikkunasta, kun Atsuko lähti käymään kylässä ja joskus metsässäkin.
Yksinään Atsuko ei kuitenkaan koskaan mennyt puroa kauemmas.
Atsuko oli yhä huolissaan ketuista. Hoitaisiko Korppi niitä? Kun vielä seuraavinakin kahtena päivänä veli nukkui pitkälle iltapäivään eikä halunnut poistua talolta, Atsuko tuli
levottomaksi. Ketuilla olisi varmasti jo kova nälkä. Huoli ketuista kasvoi suuremmaksi kuin huoli veljestä. Atsuko näki
mielessään Varjon, joka oli niin hauras ja pieni, liian avuton
pärjätäkseen yksin. Uskaltaisiko hän palata talolle ilman veljeä? Hän epäröi. Hän ja veli tekivät kaiken aina yhdessä,
mutta hän ei voinut tällä kertaa pyytää veljeä palaamaan.
Atsuko tiesi jo, ettei Korppi ollut ystävä. Häntä piti varoa.
Sen verran Atsuko ymmärsi, vaikka vastauksia sanattomiin
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kysymyksiin hänellä ei ollutkaan. Mutta ketut. Hän ei antaisi
kettujen kuolla.
Seuraavana aamuna Atsuko meni ulos vuokratalon pieneen puutarhaan ja istuutui luumupuiden alle. Hän tonki paljaalla varpaallaan maata ja mietti. Jos hän menisikin yksin.
Kävisi ihan nopeasti, salaa veljeltä ja Korpiltakin. Kenenkään
ei tarvitsisi tietää. Atsuko upotti varpaansa viileään, kosteaan
multaan. Ennen kuin hänen jalkansa ehtivät lämmittää maan,
Atsuko oli päätöksensä tehnyt. Hän nousi ja kulki puutarhasta tielle, joka vei ylös metsään. Vain kerran hän kääntyi katsomaan taakseen. Talo oli jo kaukana alhaalla, siitä erottui
enää viipale kattoa puiden takaa. Atsuko kääntyi ja astui metsään yksin.
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7
Kylpylä

Toisen lumipäivän aamuna sää on jo kirkastumassa. Vaaleita
pilvenlonkareita ui siellä täällä laiskasti harmaan taivaan
poikki. Atsuko tuntee yllättäen pettymystä. Sään kirkastuminen tarkoittaa paluuta, ja juuri tänään hän on päättänyt nousta vuorelle.
Atsuko pukeutuu nopeasti ja menee aivan ensimmäiseksi
käymään asemalla. Hän on yhä kahden vaiheilla. Toisaalta on
velvollisuus elämää itseään kohtaan: on käytävä töissä, rakennettava jonkinlainen aikuisen ihmisen arki, keksittävä joka
päivä jotakin syötävää ja päällepantavaa, istuttava junissa ja
raitiovaunuissa, käytävä kolmesti viikossa kuntosalilla. Atsuko tuntee voipuvansa pelkästä ajatuksesta. Kenelle hän tätä
roolia esittää? Miksi on niin tärkeää, ettei kukaan huomaa,
kuinka väsynyt hän on? Atsuko ei tiedä. Vasta kylässä hän on
alkanut todella miettiä asiaa.
Atsuko puhuu asemamestarin kanssa ja tuntee helpotusta
saadessaan tietää, ettei juna ole vielä lähdössä. Juuri se on
vastaus, jota hän tuli hakemaan. Jos juna lähtisi nyt, kenties
hän pelkästä velvollisuudentunnosta nousisi sen kyytiin,
mutta veturi nukkuu yhä aloillaan eikä mikään pidä häntä
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enää entisessä kiinni. Ulkomaailma loittonee nyt lopullisesti
hänen ulottumattomiinsa. Ohikulkiessaan hän koskettaa kerran veturin kylmää kylkeä. Hän lepuuttaa hetken kättään sen
tummaa metallia vasten ja suuntaa sitten päättäväisesti askeleensa pois asemalta kohti vuorta, joka odottaa jo häntä.
Masaoka tulee Atsukoa vastaan asemalle johtavalla tiellä. Atsuko tervehtii miestä kohteliaasti, mutta tämä näyttää hieman
nololta.
“Tuletko asemalta?” Masaoka kysyy toiveikas ilme kasvoillaan.
“Tulen. Junat eivät kuulemma vielä tänään kulje.”
Masaoka näyttää pettyneeltä.
“Sepä ikävää. Että yksi lumimyrsky voikin tällä tavoin sekoittaa ihmisen elämän”, hän puuskahtaa.
Vuori hymyilee Atsukolle Masaokan olan takaa, ja hän enää
tuskin huomaa miestä. Lyhyessä ajassa elämä kaupungissa, työ,
asunto, kaikki, mikä on tehnyt Atsukosta Atsukon on alkanut
tuntua niin kaukaiselta, että se voisi yhtä hyvin olla keksittyä
alusta loppuun. Vain vuori on todellinen. Vain vuori ja lumen
lempeä hiljaisuus, joka sekä peittää syliinsä että ravistelee.
Muistot ovat jo alkaneet nousta pintaan teräväreunaisina ja armottomina, mutta Atsuko tietää, että tällä kertaa niiden on annettava tulla.
“Kuule, viime yöstä –”, Masaoka aloittaa rikkoakseen hiljaisuuden.
“Ei meidän tarvitse puhua siitä”, Atsuko sanoo. Masaoka
katsoo häntä kummastuneena, yrittää lukea Atsukoa. Mies
kai luulee, että Atsuko häpeää tai on pahoillaan, mutta todel91

lisuudessa hän ei ole uhrannut ajatustakaan Masaokalle sen
jälkeen, kun he rakastelivat. Jokin solmu höllentyi hieman
hänen sisällään miehen luona, ja siitä hän on kiitollinen,
mutta muuten hän ei tunne miestä kohtaan mitään.
“Kaksi ihmistä oli hetken olemassa toinen toisilleen. Ei
siinä ole mitään sen kummempaa”, Atsuko sanoo ja hymyilee hälventääkseen Masaokan syyllisyttä. Mies kuitenkin punastuu ja kääntää katseensa. Jokin Atsukon suoruudessa on
hänestä vaivaannuttavaa, melkein vihamielistä.
Atsuko tuntee varjon kulkevan ylitseen. Se on sama musta
olento, jota hän on kaikki nämä vuodet kantanut sisällään.
Ketunpoikaset ja vajan ummehtunut haju. Jokin sana, pyyntö, joka on juuttunut ikuisiksi ajoiksi hänen kurkkuunsa. Hän
kulkee enempää sanomatta miehen ohi.
Masaoka jää ihmetellen katsomaan hänen peräänsä. Koko
viime yö jätti häneen lähtemättömän surun tunteen. Nainen
yritti kurkottaa häntä kohti, ja vaikka Masaoka oli siinä hänen vierellään ja vastasi kosketukseen, tämä oli siitä huolimatta yksin. Mies valvoi koko yön, ja yksinäisyys viipyi
huoneessa pitkään naisen jo lähdettyä.
Atsuko ei enää edes muista miestä. Tänään hän on kokonaan vuoren.
Kun Atsuko palaa talolle vaihtaakseen ylleen paremmin vuoristokävelyyn sopivat vaatteet, leski on häntä vastassa. Atsuko kertoo ylimalkaan aikeestaan lähteä kävellen vuoren
rinnettä ylös.
“Saanko kysyä, miksi oikein menette vuorelle? Siellä ei ole
mitään nähtävää näin sydäntalvella. Harvat paikallisetkaan
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menevät sinne.”
Atsuko harkitsee, paljastaisiko leskelle totuuden, ja päättää lopulta kertoa osan siitä. Mikä sitä paitsi oikeastaan edes
on totuus? Ei hän itsekään ymmärrä, mikä voima häntä vetää ylös vuorelle kylmän valtakuntaan, mutta samalla hän tietää, ettei muutakaan vaihtoehtoa ole.
Atsuko valitsee sanansa tarkkaan. “Olen nähnyt rinteellä
valoja iltaisin. Haluaisin nähdä, mistä ne tulevat.”
Leski katselee Atsukoa arvioiden. “Miksi se teitä kiinnostaa?”
“En osaa sanoa, mutta jotenkin minusta tuntuu siltä kuin
minun pitäisi mennä sinne. Valot eivät olleet kovin kaukana.
Rinnettä ylös kulkee tie, löysin sen eilen, kun kävin kävelyllä.”
Leski näyttää mietteliäältä. “Löytämäsi tie johtaa vanhaan
kylpylään. Mainitsinkin paikasta sinulle. Mutta kylpylä ei ole
ollut toiminnassa vuosikausiin, ei siellä ketään pitäisi olla.”
“Juuri eilen illalla näin siellä valoja, jotain elämää siellä siis
on”, Atsuko sanoo.
Lesken silmät kaventuvat viiruiksi, kun hän puntaroi Atsukon sanoja. “Näittekö todella? No, kenties olette oikeassa.
Kenties teidän sitten on mentävä. Mutta pitäkää mielessä, että jos näette siellä ihmisiä, heidän kanssaan ei kannata jäädä
juttusille. Kukaan ei tiedä, mitä väkeä he ovat. On parempi
tervehtiä kohteliaasti ja jatkaa sitten matkaa.”
“Mitä tarkoitatte?” Atsuko kohottaa kulmiaan hämmästyneenä. Neuvo on omituinen.
“Kerrotaan kaikenlaisia tarinoita ihmisistä, jotka ovat
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nousseet vuorelle eivätkä ole koskaan palanneet. Kerrotaan,
että se johtuisi jotenkin kylpylästä – että siellä olisi henkiä tai
jotakin muuta yliluonnollista, kuka tietää. Maailmassa on outoja paikkoja, joita tavallinen ihminen ei voi ymmärtää. Sellaisista paikoista ei niin vain palata takaisin.”
“Uskotteko te noita puheita?” Atsuko kysyy.
“Minäkö? Niin, enpä tiedä. Jos minulta kysytään, ihmisiä
katoaa vuoristossa kaikenlaisista syistä. Tuollaisiin metsiin on
helppo halutessaan jäädä ikuisiksi ajoiksi. Kukaan ei löydä,
ellei itse halua tulla löydetyksi. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan?”
Atsuko uskoo ymmärtävänsä. Hänkin on tietysti kuullut
metsistä, joihin ihmiset menevät tarkoituksenaan kadota, jättää taakseen tämä elämä ja saada tilalle jotakin muuta. Helpotusta. Hiljaisuutta.
“Ole siis varovainen, kun kuljet siellä”, leski sanoo ja lisää
vielä: “Sinun on syytä lainata minun vanhoja vuoristokenkiäni ja -vaatteitani. Tuollaisissa varusteissa et pääse pitkälle.”
Atsuko nyökkää kiitollisena. Hän sulkee silmänsä, ja valot
tuikkivat kirkkaasti suljettujen luomien mustaa vasten.
Atsuko löytää nopeasti tutun kapean tien, joka kiemurtelee
vuorta ylös valkoselkäisen käärmeen tavoin. Tie on aurattu
vain kylän rajalle asti, sen jälkeen on seurattava lumeen tampattua polkua. Se on hyvä merkki: polku tarkoittaa, että täällä kuitenkin liikutaan. Paikka ei ehkä olekaan niin hylätty
kuin leski kuvitteli.
Joka askeleella Atsuko tuntee astuvansa kauemmas itses-
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tään ja elämästään, kulkevansa jotakin vierasta kohti. Se ei
tunnu pahalta. Se on helpotus. Hän nousee ripeää vauhtia, ja
puna kohoaa kuumana hänen kasvoilleen. Enää hän ei tunne
kylmää, ei edes huomaa hiljaisuutta ympärillään. Kylä jää nopeasti taakse. Kerran Atsuko pysähtyy ja näkee kaukana alhaalla rautatieaseman. Kuinka pieneltä sen edustalla nukkuva
juna nyt näyttääkään! Mahtuiko hän todella joskus siihen?
Atsukoa ajatus melkein naurattaa. Vain muutamassa päivässä
hänen elämänsä mittasuhteet ovat keinahtaneet kokonaan
uusiksi.
Hän jatkaa nousuaan, hengästyy ja puuskuttaa. Lesken
vuoristohousut ovat paksua kangasta, joka tekee liikkumisen
raskaaksi. Kengät ovat puolta numeroa liian pienet ja puristavat Atsukoa varpaista, mutta ovat silti paremmat patikoimiseen kuin hänen omat nahkasaappaansa.
Atsuko ohittaa pikkuisen vanhan kivitemppelin, jonka alttarilta hän löysi omamorin. Tätä edemmäs metsä ei vielä eilen häntä päästänyt. Nyt se antaa hänen tulla pidemmälle,
hänen askeleensa on kevyt. Ympärillä seetrit ja muut puut
kurkottavat vaiteliaita oksiaan kohti taivasta, joka tuntuu pudonneen yhtäkkiä hyvin lähelle.
Vähitellen tampattu polku katoaa, ja lumessa on enää askeleiden yksittäisiä painaumia siellä täällä. Ovatko ne Masaokan jalanjälkiä eiliseltä? Vai onko veli kulkenut tästä hänen
edellään, halunnut näyttää Atsukolle tien?
Atsuko hikoilee paksujen vaatteidensa alla, ja hengitys
pöllyää sakeina valkoisina pilvinä hänen suustaan. Hän ei tiedä, kauanko on jo kiivennyt, aika menettää merkityksensä
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täällä. Atsuko ei ole koskaan ollut yhtä läsnä hetkessä kuin
juuri nyt. Mitä ylemmäs hän kiipeää, sitä vakaammaksi muuttuu tunne, ettei mikään voi satuttaa häntä. Ei mikään menneisyydessä tapahtunut, ei tuleva. Kerrankin hänen ihonsa
on hiljaa.
Pysähtyessään hetkeksi lepuuttamaan jalkojaan, Atsuko
ajattelee vielä kerran veljen viimeistä puhelua. Ensi kertaa
hän uskoo ymmärtävänsä, millaisen matkan veli mahtoi kulkea menneeseen aivan yksin. Silloin hän tunsi kaunaa siksi,
ettei veli ottanut häntä mukaansa, mutta nyt hän ymmärtää,
että jotkin matkat on kuljettava yksin. Täällä vuoren valkoisessa sylissä hän antaa veljelleen anteeksi.
Jossain lähellä raakkuu korppi – ääni menneisyydestä leikkaa syvälle, nopeasti. Atsuko yrittää nähdä, missä lintu on,
muttei puiden oksilta erota sitä. Kuuma uupumus polttelee
Atsukon reisiä, mutta hän nousee vielä viimeiset sata metriä
jyrkkää rinnettä ylös pysähtymättä. Sitten aivan yhtäkkiä polku katoaa. Valo muuttuu, ja hän huomaa toriin. Näky on
hätkähdyttävä keskellä lumista metsää. Perinteinen portti seisoo hehkuvan punaisena valkoista maisemaa vasten, ja helpotus hyökyy Atsukon ylitse kuin lämmin vesi. Hän on
löytänyt sen, mitä etsi.
Atsuko ottaa askeleen porttia kohti ja vain puolikkaan
hetken hän epäröi. Onko hän sittenkin tullut liian kauas?
Mutta hiljaisuus maanittelee häntä mukaansa, vuori antaa hänen tulla. Ja kun Atsuko sitten kulkee portin läpi, hän tuntee
astuvansa maailmasta toiseen.
Kylpylä on yhä kaunis, vaikka se on selvästi hylätty aikaa sit96

ten. Alueella on kourallinen rakennuksia, jotka seisovat autioina paksun lumen keskellä. Vanha perinteinen majatalo on
erityisen hieno rakennus. Vino katto viettää jyrkästi kohti
kuumia lähteitä, ja leveä kuisti kiertää rakennusta joka puolelta. Ikkunalaseja kuorruttaa kuura, ja osa niistä on peitetty
sisältä käsin paksuilla kankailla.
Paikka on aikanaan ollut varmasti hyvin suosittu matkalaisten keskuudessa. On helppo kuvitella sen tiluksille vaitonaisia ihmisiä kylpytakeissaan, veden rauha kasvoillaan.
Kylpylä seisoo vuoren rinteellä puoliksi ikivanhojen seetripuiden suojassa kuin haluaisikin unohtua omaan rauhaansa.
Maalaamattomissa puuseinissä näkyy ajan patina, mutta vaikka rakennus onkin autioitunut, se ei ole ränsistynyt tai luotaantyöntävä. Atsuko ei tunne itseään tunkeilijaksi
kuljeskellessaan vanhan kylpylän pihamaalla.
Hän panee merkille, että siellä täällä kulkee kapeita polkuja. Yksi kulkee alas jyrkkiä portaita altaiden suuntaan, toinen
ylemmäs rinteelle, jossa on lisää kylpylärakennuksia lumeen
puoliksi hautautuneena. Hän vilkuilee varautuneena ympärilleen. Paikka näyttää autiolta, mutta polut ovat tuoreita ja vastatampattuja. Ihmisiä ei kuitenkaan näy missään. Atsuko
nousee puisia portaita ylemmälle tasolle, jolla muutama pienempi kylpylärakennus nukkuu talviuntaan. Suuret kuuset
kasvavat täällä korkeina kuin muuri rakennusten ympärillä.
Hän kurkottaa katseensa niiden latvoihin. Ne näyttävät melkein sinivihreiltä taivaan valkeutta vasten.
Atsuko seuraa polkua ensimmäisen rakennuksen luo. Hän
vie kasvonsa lähelle yhtä ikkunoista ja kädellä silmiään var-

97

jostaen hän yrittää nähdä sisään. Pelkkää pimeää. Valtavat
jääpuikot riippuvat räystäistä kuin sapelit, lähteiden kosteus
on kuorruttanut kaiken kuuralla ja jäällä. Kun Atsuko kääntyy palatakseen takaisin alemmalla tasolla sijaitsevan päärakennuksen luo, hän huomaa alas kylään avautuvan
maiseman: talot nököttävät pienenä ryppäänä kaukana laaksossa kuin ihmiselämän pienoismallit.
Tänne hän siis on edellisinä iltoina katsellut vinttihuoneensa ikkunasta. Valot ovat tulleet täältä, mutta juuri nyt
pieni vuoristokylpylä majataloineen on autio eikä siellä pala
yksikään valo. Siitä huolimatta Atsukosta tuntuu, että häntä
tarkkaillaan. Hän on varma, ettei ole paikassa yksin.
Atsuko laskeutuu liukkaita portaita ja palaa takaisin majatalon päärakennuksen edustalle. Sieltä lähtee lisää portaita,
jotka johtavat suoraan kuumille lähteille. Ne pulputtavat yhä
kylpylän ympärillä siinä mihin altaat on aikaa sitten kivetty.
Vesi on ihmeen vaaleansinistä, melkein maitomaisen valkeaa.
Vesihöyry nousee altaista paksuna verhona ja haisee miedosti
rikiltä, saa veden nousemaan Atsukon silmiin. Vaistomaisesti
Atsuko kurkottaa kaiteen yli kohti altaista nousevaa lämpöä.
On kuin jokin hänen sisällään olisi alkanut hiljalleen sulaa.
Silmäkulmastaan Atsuko näkee samassa jotakin punaruskeaa näkökenttänsä laitamilla. Hän käännähtää hahmoa kohti. Ja siellä, lumisen piha-aukion laitamilla, kyyröttää aloillaan
pienikokoinen kettu, jolla on hieman mustaa hännänpäässään. Atsuko henkäisee. Kettu on täysikasvuinen ja näyttää
hyvinvoivalta, sen häntä on paksu kuin puuhka, silmät katselevat tarkkaavaisesti Atsukoa.
Paksu kuori hänen ihonsa alla alkaa murtua: ensimmäinen
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railo ravisuttaa sen vankkaa hiljaisuutta ja päästää sisään paljon sellaista, minkä Atsuko on hyvin huolellisesti yrittänyt
unohtaa. Hänen suustaan karkaa hiljainen valitus. Kettu painaa päänsä ja luimistaa korviaan.
“Voi, älä mene”, Atsuko kuiskaa ja kurkottaa vaistomaisesti kättään kettua kohti, mutta se loikkaa ketterästi kinoksen päälle ja katoaa pian rinteen tiheään männikköön.
“Hei siellä”, kuuluu naisen ääni hänen takaansa, ja Atsuko
hätkähtää nähdessään nuoren tytön astelevan itseään kohti.
Tämä on kasvoiltaan lumenkalpea ja kantaa sylissään painavan näköistä puupinoa.
“Auttaisitko minua vähän polttopuiden kanssa? Tuolla alhaalla on vielä yksi pino, joka pitäisi tuoda tänne ylös”, tyttö
sanoo tuttavallisemmin kuin olisi ollut sopivaa, sinutellen.
Atsuko muistaa etäisesti lesken varoituksen, mutta tyttö vaikuttaa hänestä niin tutulta, että hän voisi vaikka vannoa tavanneensa tämän joskus aiemmin. On kuin hän olisi vain
hetkeksi poistunut kylpylästä hoitamaan omia asioitaan ja
palannut nyt takaisin.
“En minä ole täällä töissä. Poikkesin vain ohimennen katsomaan, että mikä paikka tämä oikein on. Näin täällä illalla
valoja, siksi tulin”, Atsuko selittää hieman hölmistyneenä.
Tyttö tuijottaa Atsukoa läpitunkevin silmin. Tumma hiussuortuva on valahtanut hänen kasvoilleen, ja hän pyyhkäisee
sen käsivarrellaan pois.
“Vai niin. No mutta kun nyt kuitenkin olet siinä, ota tuolta seinänvierustalta niin paljon kuin jaksat kantaa. Nopeasti
nyt. Seuraa minua.”
Atsuko katselee hetken aikaa ihmeissään tytön jälkeen,
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mutta tottelee sitten. Hän laskeutuu portaat alas, kerää sylinsä täyteen polttopuita ja kiirehtii tytön perään. Atsuko ehtii
nähdä, kuinka tyttö kulkee pihan poikki kapeaa polkua kylpylän etuovelle ja astuu siitä sisään. Ripein askelin hän seuraa
perässä. Eteishalli on hämärä, siellä haisee savu. Tyttö laskee
puut sylistään vanhanaikaisiin kottikärryihin, jotka seisoa nököttävät keskellä huonetta. Atsuko tekee samoin.
“Näillä pärjätään taas hetki”, tyttö sanoo ja pyyhkii kätensä pellavaiseen liinaan, joka riippuu ovenpielen naulakossa.
Liikkeissä on vuoristoihmisten reippautta ja mutkattomuutta.
“Minä olen Yuki”, tyttö esittäytyy. Atsuko pitää hänestä
heti.
“Anteeksi, että tungettelen tällä tavoin”, Atsuko sanoo.
“Junamatkani keskeytyi lumipyryn takia, ja olen yöpynyt alhaalla kylässä pari viimeistä yötä. Olen nähnyt iltaisin täällä
rinteellä valoja ja halusin uteliaisuuttani nähdä, mistä ne tulivat.”
“Sinä siis näit valot”, Yuki sanoo ja hymyilee ensimmäistä
kertaa. “Täällä ei olekaan käynyt ketään pitkään aikaan.
Aloimme jo ihmetellä.”
Atsuko rypistää otsaansa ja vilkaisee ympärilleen autiossa
huoneessa.
“Käsitin kyläläisten puheista, ettei kylpylä ole enää aikoihin ollut toiminnassa.”
Tyttö miettii hetken, kallistaa päätään. “Toisinaan kylpylä
on täällä ja toisinaan taas ei.”
“Ymmärrän”, Atsuko sanoo. Ja niin järjettömältä kuin tytön lausahdus vaikuttaakin, hän on tiennyt sen alusta asti.
Valot ovat vain häntä varten.
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“Pitkään aikaan ei ole käynyt ketään, mutta minä olen pitänyt paikat puhtaana ja kylvyt valmiina sitä varten, että joku
kuitenkin tulee, sillä ennemmin tai myöhemmin niin aina
käy. Ja siinä sinä nyt olet”, Yuki naurahtaa hieman. Nauru on
pakkasen helinää paksujen havupuiden oksilla, lumihiutaleiden haurasta valkoista pitsiä. Se pyyhkii Atsukon yli kuin talvinen tuuli, ja häntä värisyttää, mutta sisältä hänen on ensi
kertaa pitkään aikaan lämmin.
“Tulit varmaankin kylpemään?” Yuki kysyy muitta mutkitta, kun he astuvat jälleen ulos. Hänellä on yllään kokovalkoinen asu: paksut vuoristohousut ja tiukkaan vyötetty takki.
Hän seisoo höyryn keskellä kuin kangastus. Hän näyttää hyvin nuorelta, aivan kuin sellaiset tavalliset asiat kuten aika tai
suru tai kuolema eivät voisi häntä koskettaa.
Yukin kysymys saa Atsukon hämilleen. Siksikö hän tuli?
“En tiedä. Tulin oikeastaan vain katsomaan, että mikä
paikka tämä on”, Atsuko sanoo hieman epäröiden. Tyttö kohottaa kulmiaan.
“Kaikki ketkä tulevat tänne asti, haluavat myös kylpeä.”
Atsuko vilkaisee vaistomaisesti alas kylään. Täällä vuorella
ovat vain he kaksi ja hiljaisuus. Yuki koskettaa kevyesti hänen hartiaansa. “Ei pahalla, mutta näytät kyllä olevan kipeästi kylvyn tarpeessa. Minä näen ihmisistä, milloin he
tarvitsevat kylpyä ja milloin he ovat pelkkiä tunkeilijoita –
sellaisia me emme täällä suvaitse. Mutta sinä et olekaan mikään tunkeilija”, Yuki sanoo varmasti.
“Mikä minä sitten olen?”
“Sinä olet kutsuvieras.”
Lämmin höyry verhoaa heidän hahmonsa, ja Atsukon tu101

lee ytimiään myöten raukea olo. Hän yrittää muistaa, milloin
viimeksi kylpi kunnollisessa kylpylässä. Siitä täytyy olla hyvin
kauan. Ajatus kylvystä tuntuu houkuttelevalta, mutta samalla
jokin Atsukossa panee vastaan. Iho nousee kananlihalle, kun
höyry haluaa tunkeutua huokosista sisään. Mikään ei pääse
sisään, ei ulos, iho muistuttaa, mutta ensi kertaa Atsuko toivoo, ettei asian tarvitsisi olla niin.
“Meillä on täällä oikein hyvä vesi. Ihmiset tulevat matkojen päästä juuri tänne kylpemään”, Yuki sanoo ja alkaa laskeutua portaita altaiden luo. Hänen kapea hahmonsa katoaa
kokonaan valkoiseen, höyry nielaisee hänet ja jäljelle jää
odottava tyhjyys. Atsuko ottaa ensin yhden askeleen, sitten
toisen. Jalat vievät hänet veden äärelle. Yuki istuu altaan kivetyllä reunuksella ja uittaa kättään kevyesti vedessä.
“Kokeile itse.”
Pinnan alla Yukin iho on läpikuultavan valkoinen kuin
koikarpin valkea kylki. Atsukon katsellessa hänen ihoaan jokin sen kalpeudessa saa hänet ajattelemaan kuolemaa, mutta
ajatus on lempeä, ei ahdistava.
Atsuko kumartuu ja koskettaa vettä varovasti sormenpäillään. Veden pinta väreilee, lämpö tuntuu houkuttelevalta, samettiselta. Hänen kehonsa on painava, se haluaisi jo
sukeltaa, viedä hänet saman tien pohjaan saakka. Yhtäkkiä
vesi muuttuu polttavan kuumaksi hänen ihoaan vasten. Hän
säikähtää ja kivusta huudahtaen hän vetää kätensä pois altaasta. Musta olento herää jälleen luikertamaan hänen sisällään, se huutaa korviahuumaavaa huutoaan, repii terävillä
kynsillään hänen sisintään riekaleiksi.
Yuki tarttuu lujasti Atsukoa harteista ja vetää hänet pois
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altaan reunalta. Atsuko kietoo kätensä tytön ympärille, ja
hetken he pitelevät toisiaan sillä tavoin. Atsuko puristaa silmänsä kiinni. Huuto hänen sisällään vaimenee.
“Miksi itket?” Yuki kysyy hetken kuluttua.
Atsuko huomaa vasta nyt itkevänsä. Hän pyyhkii silmänsä
hihansuuhun.
“Suren veljeäni.”
“Aivan, veljeäsi”, Yuki sanoo ja nyökkää myötätuntoisesti
kuin tietäisi, mistä Atsuko puhuu.
“Hän on kuollut”, Atsuko sanoo ensimmäistä kertaa.
Yuki silittää hellästi hänen selkäänsä. Tuntuu hyvältä sanoa
kerrankin sanat ääneen. Sillä niinhän asia on: enää tässä elämässä Atsuko ei voi soittaa veljelle, tavata häntä, halata häntä, riidellä hänen kanssaan. Yuki pitelee Atsukoa lähellään
kunnes hänen itkunsa lakkaa. Sitten hän tutkii Atsukon punoittavaa kättä keskittyneen näköisenä. Kämmenselän iho
on hellä ja punoittava, sitä kihelmöi ja polttaa yhä.
“Älä käsitä tätä väärin, mutta sinun ei olisi pitänyt vielä
tulla. Et ole vielä valmis kylpemään.”, Yuki sanoo lopulta.
Atsuko kohtaa hänen suoran, avoimen katseensa. Tyttö huokaa syvään ja pudistaa sitten päätään pahoitellen. “On hyvin
harvinaista, että tulija ei ole valmis, mutta joskus sitäkin tapahtuu. Kylvystä ei ole hyötyä, jos tulijalla on kesken-eräisiä
asioita.”
“Mitä tarkoitat?”
“Ihmiset pelkäävät laskea irti. Jopa ne, jotka tulevat tänne
asti.”
“Mutta minä olen valmis. Haluan vain unohtaa”, Atsuko
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sanoo.
“Kaikkihan nyt haluavat unohtaa. Minä käännytän täältä
kaiken aikaa ihmisiä, jotka haluavat vain unohtaa. Mutta
unohdusta ei täältä löydy.”
“Mitä minun sitten pitäisi tehdä?”
“Täällä tarvitaan ymmärrystä, ei unohdusta. Jos käännät
selkäsi yhdelle muistolle, käännät selkäsi kaikelle. Jos haluat
kylpeä täällä, sinun on palattava tänne kokonaisena, kaikkine
puolinesi.”
“Mikä paikka tämä oikein on?” Atsuko kysyy. Hän tuntee
nyt pettymyksekseen, ettei ole tervetullut tännekään, vaikka
on kulkenut niin pitkän matkan, seurannut valoja, veljen jälkiä lumessa. Hän on tullut turhaan.
“Tämä on paikka, jossa äänet lakkaavat”, Yuki sanoo ja
rypistää hieman kulmiaan. “Tulijan pitäisi kyllä tietää.”
“Paikka, jossa äänet lakkaavat”, Atsuko toistaa.
“Tämä on eräänlainen portti”, Yuki selittää. “Mutta tästä
kuljetaan vain yhteen suuntaan. Palata ei voi.”
Atsuko nyökkää. Hän muistaa veljen äänen heidän viimeisessä puhelussaan, kuinka se tuli kuin syvältä veden alta. Veli
oli kulkenut portista, hän oli ollut matkalla pois.
“Täällä on niin rauhallista”, Atsuko sanoo enemmän itselleen kuin Yukille. “Kunpa voisin vain jäädä tänne.”
Mutta Yuki pudistaa tiukasti päätään. “Etkö kuullut, mitä
juuri sanoin? Ei tämä paikka ole jäämistä varten.”
“Luulen, etten koskaan voi elää onnellisena tässä maailmassa”, Atsuko kuiskaa.
Yuki luo Atsukoon myötätuntoisen katseen. Vielä kerran
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tyttö upottaa kätensä veteen, ummistaa silmänsä. Valkoinen
käsi halkoo verkalleen vettä, sitten tyttö koskettaa kuumalla
ja kostealla kädellä Atsukon pakkasen puremaa poskea. Kosketus lämmittää, muttei polta.
“Eräs asia askarruttaa minua. Kenen puolesta sinä tuota
taakkaasi kannat?” hän kysyy. Atsuko ei tiedä, mitä vastata.
Syyllisyys on ollut mukana aina, ilman sitä Atsuko ei osaa olla.
Vesi elää, mutta kaikki muu on aloillaan. Yuki nousee ja
suuntaa takaisin kylpylälle. Atsuko jää vielä yksin altaan ääreen ja katselee tytön perään sanomatta sanaakaan. Ylimmällä portaalla Yuki kääntyy sanoakseen: “Älä palaa ennen kuin
muistat kaiken. Aivan kaiken.”
Vaikka tytön viesti onkin ehdoton, hänen äänensä ei ole
jyrkkä vaan lempeä, ja hänen valkeilla kasvoillaan on lumen
rauha.
Sinä iltana vuorenrinteen valot loistavat kirkkaammin kuin
vielä kertaakaan aiemmin. Atsukon on vaikea uskoa, että hän
yksin näkee ne, niin kirkkaasti niiden valkea kajo puhkoo pimeää vuoren lumisella rinteellä.
Atsuko antaa pimeän vyöryä ylleen. Vasta nyt hän näkee
ensi kertaa kirkkaasti, vasta tässä hiljaisuudessa hän kuulee
tyhjyyden, jolle hän ei koskaan aiemmin ole uskaltanut antaa
sanoja. Hän ajattelee jälleen tyttöä ja kylpylää. Vesi tuntui
lämpimältä sametilta Atsukon sormenpäissä ennen kuin se
alkoi polttaa, hän olisi halunnut antaa itselleen luvan upottautua siihen kaulaansa myöten. Mutta Atsuko tietää, että
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Yuki on oikeassa. Ennen kuin hän saattaa kylpeä, hänen on
muistettava kaikki.
Niin paljon uutta on herännyt hänessä tässä lumen eristämässä vuoristokylässä. Atsuko koskettaa varovasti paljasta
ihoaan aamutakkinsa alla. Enää se ei kutise eikä kuumota,
mutta vieläkään se ei ole kokonaan hänen. Hän näkee nyt
muistot veljestä ja itsestään, kirkkaat kuin vasta äskettäin
huolellisesti terävällä hiilellä piirretyt. Mutta vielä puuttuu jotakin. Ydin. Kaiken alku. Syvin pimeä, joka on värittänyt sävyillään kaiken muun.
Hän katsoo jälleen kylän taakse, pimeän läpi. Hän näkee
ikkunalasissa omien kasvojensa himmeän heijastuksen, johon kylpylän kirkkaat valot puhkovat pieniä, valkeita reikiä.
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8
Kadonneet lapset

Kun Atsuko oli seitsemän, hän ja veli sairastuivat yhtä aikaa
influenssaan ja jäivät molemmat koulusta pois. Kuumetta, lihassärkyä ja väsymystä, tavanomainen kausi-influenssa. Atsuko parani viikossa, mutta veljen olo ei helpottunut, vaan
muuttui aina vain huonommaksi. Atsuko istui huolestuneena
veljen sängyn laidalla ja katseli, kuinka veljen silmät liikkuivat
levottomina suljettujen luomien takana. Hän tunsi huonoa
omatuntoa, että oli parantunut samasta taudista niin nopeasti, kun veli yhä vain virui ja kärsi. Tauti paheni, ja lopulta veli
joutui viettämään kaksi yötä sairaalassa. Ne olivat Atsukon
sen astisen elämän pisimmät yöt ja päivät. Isä ja äiti olivat
vuoroin sairaalassa veljen luona, vuoroin kotona Atsukon
kanssa. Eräänä iltana Atsuko itki, kun isä tuli peittelemään
häntä yöpuulle. Isä lohdutti häntä parhaansa mukaan, eikä
Atsuko korjannut isää tämän luultua, että Atsuko itki, koska
oli huolissaan veljestä.
Kyllä hän olikin huolissaan, mutta ei hän vain siksi itkenyt. Tunne oli monimutkaisempi. Hän itki, koska veli oli sairas ilman häntä. Sen täytyi olla ensimmäinen kerta kun
Atsuko ymmärsi, että veli ja hän eivät olleetkaan yksi ja sa107

ma, vaan kaksi erillistä ihmistä.
Vuosia myöhemmin Atsuko istui poliisiasemalla äidin ja isän
kanssa loisteputkivalaisinten luonnottomassa valossa. Oli
marraskuun alku, ja veli oli ollut kateissa kahden kuukauden
ajan. Atsuko oli hyvästellyt veljen mielessään jo viimeisen
kello kolmen puhelun jälkeen, mutta vanhempien oli vaikea
laskea pojastaan irti.
Atsuko tiesi, että veli oli mennyt jonkin lopullisen rajan
yli. Seuraavaksi kun he tapaisivat, he olisivat kurkia talvitaivaalla, tuulia vuorten rinteiden metsissä. He olisivat unohtaneet nimensä, mutta tunnistaisivat toisensa sieluista, sillä ne
olisivat vielä sittenkin samaa paria.
Atsuko oli varonut sanojaan vanhempien kuullen, mutta
oli lipsauttanut kerran tai kaksi, ettei uskonut veljen enää palaavan. Ensimmäisen kerran jälkeen äiti oli murtunut kyyneliin, toisen kerran jälkeen isä oli menettänyt malttinsa ja
huutanut kasvot punoittaen Atsukolle, ettei hänen sopinut
puhua veljestään tuolla tavoin. Sen jälkeen Atsuko ei ollut sanonut asiasta juuri mitään. Hän oli tullut poliisiasemalle vanhempien mukana katoamisilmoitusta tekemään ja soitellut
veljen ystäviä ja tuttavia läpi, muttei yllättynyt, kun kukaan ei
ollut kuullut veljestä sanaakaan elokuun jälkeen.
Oman surunsa keskellä Atsuko ymmärsi antaa vanhemmille mahdollisuuden odottaa veljen paluuta vaikka tiesikin,
ettei heistä kukaan näkisi häntä enää. Nyt Atsuko kuunteli,
kuinka keski-ikäinen etsivä kertoi vanhemmille jälleen kerran, että aikuinen ihminen sai kyllä omasta tahdostaan kado-
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ta, se ei itsessään ollut mikään rikos. Poliisi ei kerta kaikkiaan
voinut tutkia katoamista rikoksena, jos viitteitä sellaisesta ei
ollut. Eikä niitä tietenkään ollut. Veli oli kadonnut kuin olisi
haihtunut ilmaan.
Mikseivät vanhemmat voineet hyväksyä, että veli oli poissa? Kyllähän heidän oli täytynyt nähdä ja ymmärtää, kuinka
mahdoton tämä maailma oli veljelle ollut.
“Jos kyse on terveestä aikuisesta, kätemme ovat niin sanotusti sidotut”, poliisi sanoi pahoitellen. “Ja ymmärtääkseni
hänellä on ollut tapana aiemminkin kadota pitkäksikin aikaa.
Teidän asemassanne odottelisin kaikessa rauhassa, hän ottaa
varmasti teihin itse yhteyttä, jos ja kun niin tahtoo.”
Atsukon äiti oli itkun partaalla. Häntä varmasti kadutti,
että oli koskaan kertonut poliisille veljen aiemmista katoamisista. Nyt kukaan ei enää ottanut hänen huoltaan vakavasti.
“Hän ei rakasta meitä. Ei ole koskaan rakastanut”, äiti sanoi heidän astuessaan poliisiasemalta marraskuun kirkkaaseen päivään.
“Mitä ihmettä sinä puhut”, isä torui, mutta hänenkin äänestään puuttui pohja.
“Jos hän välittäisi meistä, hän ei jättäisi meitä tällaiseen
epätietoisuuteen, oli tilanne sitten mikä hyvänsä.”
Atsuko katsoi taivasta, joka levittäytyi heidän yllään kirkkaansinisenä ja äärettömänä. Ilmassa tuoksui syksy, kesän viimeisetkin helteet olivat ohi, ja puiden lehdet olivat
muuttumassa vihreistä syvän kultaisiksi ja kirkkaanpunaisiksi.
Atsuko halusi tuntea syyspäivässä veljen läsnäolon, muttei
kyennyt. Syvä, aina läsnä oleva onttous kalvoi häntä nytkin.
Hän ei päässyt yhteyteen itsensä kanssa.
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Atsukon teki mieli itkeä. Ei niinkään veljen takia, vaan ensimmäistä kertaa pitkään aikaan itsensä puolesta. Sillä veli oli
päässyt pois, mutta hän – hän oli yhä vain täällä, kantoi samoja taakkoja, siirsi niitä mukanaan paikasta toiseen pääsemättä niistä koskaan eroon.
Ensi kertaa Atsuko todella ymmärsi, ettei hänen vanhemmillaan ollut aavistustakaan siitä, mitä veli oli joutunut kokemaan.
“Kyllä hän meitä rakasti, mutta aina sekään ei riitä. Teidän
ei pitäisi kantaa hänelle kaunaa”, hän sanoi hiljaa.
Tuulenpuuska lennätti taivaalle muutamia keltaisia lehtiä,
ja ne välkkyivät hetken aikaa auringossa kuin kulta.
Veli oli kadonnut ensimmäistä kertaa vain viikko sen jälkeen,
kun he olivat palanneet vuoristosta kotiin kaupunkiin. Veli
katosi omasta vuoteestaan keskellä yötä, mutta katoaminen
huomattiin vasta aamulla. Sanaton kauhu, joka oli alkanut
ulottaa otettaan Atsukoon jo vuoristossa, muuttui veljen kadotessa käsinkosketeltavaksi, otti hahmon, siitä tuli yhtä todellinen kuin Atsukon varjo. Joka askeleella se kulki hänen
mukanaan.
Epämääräisesti Atsuko muisti vanhempien huolen, kun
kaksi poliisia saapui heidän kotiinsa ja jututti tolaltaan olevia
vanhempia. Etsintöjä järjestettiin ja veljestä tehtiin etsintäkuulutus, jota jaettiin televisiossa ja radiossa. Veljen vakavat
kasvot olivat yhtäkkiä jokaisessa uutislähetyksessä. Kymmenvuotias poika katosi kotoaan keskellä yötä. Tässä vaiheessa on epäselvää, liittyykö katoamiseen rikos vai onko lapsi lähtenyt kotoaan
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omasta tahdostaan.
Atsuko oli kauhuissaan. Hän oli varma, että Korppi oli
seurannut heitä kaupunkiin ja hakenut veljen. Se oli ainoa selitys. Hänen teki mieli kertoa jollekin – vanhemmille, poliisille, kenelle tahansa, mitä vuorella oli tapahtunut, mutta veli
oli nimenomaan kieltänyt. Ja nyt veli oli poissa, eikä Atsuko
ollut enää varma, pitäisikö hänen sittenkin kertoa.
Atsuko ei mennyt kouluun, eivätkä vanhemmat tuntuneet
kiinnittävän asiaan huomiota. Omasta huoneestaan hän kuuli
aikuisten puhuvan: Kaappaus. Rikos. Ensimmäiset neljäkymmentäkahdeksan tuntia ovat tärkeimmät, sen jälkeen mahdollisuudet löytää kadonnut heikkenevät huomattavasti.
Atsuko tuijotti kaiken päivää huoneensa ikkunasta alas kadulle ja kuvitteli näkevänsä Korpin kookkaan hahmon milloin puiden takana, milloin kadunvarteen pysäköidyssä
autossa. Huoli ja ahdistus saivat hänet suunniltaan. Tuli ensimmäinen katoamisen jälkeinen yö, ja Atsuko makasi vuoteessaan pystymättä nukkumaan. Syyllisyys velloi hänen
vatsassaan. Hän yksin oli vastuussa tapahtuneesta. Kaikki oli
ollut alusta loppuun hänen syytään. Atsuko ummisti silmänsä ja kuuli yhä kaskaat, vaikka vuori oli jäänyt kauas taakse.
Atsuko luetteli tapahtuneen mielessään hetki hetkeltä,
mutta osa hänestä epäröi muiston todenperäisyyttä jo silloin.
Hän näki puron. Veren kirkkaassa vedessä. Metsän heidän
ympärillään. Veljen kauhistuneen ilmeen. Älä kerro kenellekään. Hän näki kuinka he juoksivat. Jos siitä ei puhu, se lakkaa olemasta totta.
Atsuko puristi silmänsä kiinni ja yritti nukkua. Kaskaiden
kuurouttava meteli kantautui sinä yönä uniin asti, ja kun At111

suko heräsi aamuviideltä omaan itkuunsa, hän huomasi, että
oli kastellut vuoteen ensi kertaa pikkulapsivuosien jälkeen.
Olohuoneessa äiti ja isä valvoivat yhä.
“Äiti, minulle kävi vahinko”, Atsuko sanoi, ja äiti ja isä
tuijottivat Atsukoa punareunaisin silmin. Sitten äiti nousi ja
meni Atsukon ohi tämän huoneeseen, vaihtoi sänkyyn puhtaat lakanat. Kun lakanat oli vaihdettu, äiti asettui vuoteelle
pitkäkseen ja viittasi Atsukon luokseen. Atsuko asettui arastellen makuulle äidin viereen, mutta varoi koskettamasta
häntä. Kosketus tuntui kuvottavalta, se vei Atsukon takaisin
metsään, vajan tukahduttavaan pimeään. Atsukon ihosta oli
tullut herkkä. Se ärsyyntyi karkeista kankaista, lämpötilanvaihteluista, kosketuksista. Ihossa oli yhtäkkiä jokin pielessä,
jokin näkymätön sairaus, jonka vain Atsuko vaistosi.
Hän makasi pitkään hiljaa äidin vierellä, kuunteli äidin
hengitystä ja mietti, millä sanoilla kertoa tapahtuneesta. Keskustelun yksityiskohdat ovat sittemmin pyyhkiytyneet Atsukon mielestä, mutta hän muistaa yhä kuitenkin jotakin.
“Äiti”, Atsuko aloitti. “Minä tiedän, missä veli on.”
Äiti kohottautui istumaan ja tuijotti tiukasti Atsukoa, joka
oli nyt punastunut korviaan myöten.
“Mitä sinä sanoit?” äiti kysyi. Hänen äänensä oli kireä ja
Atsuko epäröi jatkaa, mutta kertoi lopulta kuitenkin kaiken,
minkä tiesi ja muisti. Ja kun hän puhui sen sanoiksi, paha uni
sai hahmon, siitä tuli totta. Hän kertoi miehestä, jonka nimi
oli Korppi, joka asui jumalten metsässä kesyjen lintujensa
kanssa, hoiti vajassaan orpoja kettuja, esitti muukalaisille ystävällistä, mutta oli oikeasti paha, pahin kaikista. Korppi kasvoi sitä mukaa kun Atsuko puhui miehelle hahmoa, hän
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muuttui Atsukon mielessä suuremmaksi kuin metsän puut,
vuoren kokoiseksi, hänen käsivartensa kasvoivat mustia kiiltäviä sulkia, terävä nokka tihkui verta.
Kun hän sai kaiken kerrottua, hän odotti äidin vastausta
pala kurkussa. Tunnustus ei tehnyt hänen oloaan paremmaksi. Hän tunsi uppoavansa yhä syvemmälle johonkin tahmeaan, kuin upottavaan suonsilmään. Äidin kasvot muuttuivat
kuunnellessa kokonaan toisiksi. Sitten hän tarttui Atsukoa
lujasti olkapäästä.
“Mistä ihmeestä sinä puhut”, äiti kuiskasi melkein toruvasti. Atsuko ei osannut koskaan selittää, miksi äiti päätti
tuolloin olla uskomatta häntä. “Tämä ei ole oikea hetki keksiä satuja, Atsuko. Älä puhu tuollaisia, kuuletko? Minä kiellän
sinua koskaan kertomasta tuota tarinaa kenellekään.”
Tarinaa. Äiti käytti juuri tuota sanaa, sen Atsuko muisti
vielä kauan keskustelun jälkeen. Veli oli ollut oikeassa. Kukaan ei koskaan ymmärtäisi. Vain he kaksi.
Sinä yönä Atsukokin alkoi kadota. Pieniä osia hänestä
haihtui unen aikana, aamupalapöydässä, koulumatkalla. Niitä
karisi hänestä kuin kuivia suomuja, niitä valui suihkussa hänen iholtaan viemäriin. Noin vain. Kukaan ei huomannut.
Jokin sellainen, mikä oli aiemmin tehnyt Atsukosta Atsukon,
himmeni ja alkoi väistyä. Jäljelle jäävä aines oli kovaa ja läpäisemätöntä.
Seuraavana aamuna veli palasi kaikkien helpotukseksi kotiin. Iltapäivällä ovikello soi, ja veli seisoi oven takana likaisena ja nälkäisenä, mutta muutoin sen näköisenä kuin ei olisi
ollutkaan poissa. Hänen silmissään ei näkynyt mitään tunnetta. Äiti huusi huojennustaan puoliääneen ja valahti polvil113

leen, veti veljen aivan lähelle. Veli roikotti käsiään velttoina,
ei vastannut äidin syleilyyn. Atsuko ymmärsi, ettei velikään
halunnut tulla enää kosketuksi.
Äiti ja isä halusivat tietää, missä veli oli ollut, mitä oikein
oli tapahtunut, oliko joku tehnyt hänelle pahaa. Veli kertoi
karanneensa itse. Hän oli piiloutunut erään lähinaapurin piharakennukseen ja ollut siellä koko tämän ajan pressujen ja
puutarhavälineiden takana pienessä kolossaan kuin eläin.
Naapuri oli jopa käynyt vajassa, mutta veli ei ollut uskaltanut
tulla esiin.
“Miksi sinä sellaista teit”, vanhemmat halusivat tietää.
“Miksi karkasit kotoa?”
Veli roikotti päätään eikä vastannut. Vanhemmat olivat
kuitenkin liian helpottuneita ollakseen vihaisia, ja niin he antoivat veljelle anteeksi eikä asiasta sen jälkeen enää puhuttu.
Myöhemmin veli tunnusti Atsukolle, ettei ollut aikonut palata koskaan, mutta lopulta nälkä oli saanut hänet muuttamaan
mieltään.
“Miksi sinä karkasit?” Atsuko halusi tietää vaikka arvasikin jo.
“Pelkäsin, että se tietää, missä me asumme.”
Atsuko ymmärsi, mutta eräs asia kuitenkin vaivasi häntä.
“Mikset ottanut minua mukaasi?”
Veli oli hiljaa.
“En tiedä. Minun vain piti mennä yksin”, hän sanoi sitten
harteitaan kohauttaen. Niin se oli jo silloin, ja niin se tuli olemaan loppuun saakka. Vaikka Atsuko olisi kuinka halunnut,
hän ei koskaan voinut jakaa veljen pimeää. Veli halusi kantaa
sen yksin.
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Jälkeenpäin Atsuko ajatteli vajaa, johon veli oli tuolloin
piiloutunut. Miksi juuri vaja? Ehkä veljen oli jo silloin palattava sinne, mistä kaikki alkoi.
Veli ehti kadota vuosien varrella vielä monta kertaa. Teiniiässä hän karkasi usein kotoa, kerran matkusti kauas aivan
etelään asti ja oli poissa kuukauden. Joskus hän eli kuin koditon, kulki katuja ja nukkui puistoissa, soitti kitaraa ja eli ohikulkijoiden hyväntahtoisuuden varassa. Poliisi toi hänet aina
takaisin kotiin. Isä ja äiti häpesivät. Veli oli palattuaan etäinen
ja vihainen. Hänelle oli olemassa vain yksi suunta, ja tuo
suunta oli pois.
Seitsemäntoistavuotiaana veli lähti lopullisesti kotoa, eikä
kukaan kuullut hänestä puoleen vuoteen sanaakaan. Sitten
saapui Atsukolle osoitettu kirje. Se oli lähetetty Tokiosta.
Kirje oli lyhyt, ja siinä luki:
Sisko. Tiedän, että olet huolissasi, mutta kirjoitan kertoakseni, että kaikki on hyvin. En voinut enää jäädä kotiin. Ymmärrät varmaan miksi. Minussa on jotakin vikana, en pysty
olemaan aloillani. Välillä tuntuu kuin joku jahtaisi minua.
Painajaiseni ovat ainakin toistaiseksi lakanneet ja voin jo hieman paremmin. Asun tällä hetkellä erään ystäväni luona ja
etsin töitä. Kirjoitan uudelleen heti kun pystyn. Kerro äidille
ja isälle, ettei heidän tarvitse huolehtia minusta. Pyydä puolestani, etteivät he yritä tällä kertaa etsiä minua. Pidä huolta
itsestäsi (äläkä ole itsellesi niin ankara).
Atsuko ei voinut muuta kuin laskea veljestä irti. Hän ei ollut niin julma, että olisi vaatinut veljeltä mahdottomia. Niinpä hän ei enää tuon kirjeen jälkeen pyytänyt veljeä
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palaamaan kotiin ennen noita viimeisiä aamuyön puheluita,
jolloin hän antoi itsensä olla heikko.
Atsuko oli käynyt opintonsa loppuun ja valmistunut yliopistosta huippuarvosanoin. Opinnot olivat tarjonneet hänen
elämälleen kiintopisteen, ja koska hän ei juuri koskaan käynyt ulkona tai tavannut ystäviä, hän käytti kaiken aikansa
opiskeluun. Mutta kun hän sitten valmistui, tutkinto tuntui
yhdentekevältä. Hän ei ollut erityisen kiinnostunut mainos-alasta eikä tuntenut minkäänlaista kunnianhimoa uransa suhteen. Opiskelutovereidensa lailla hänenkin oli silti hankittava
töitä ja aloitettava elämänsä.
Atsuko oli matkustamassa Tokioon työhaastatteluun ja
soitti puhelinnumeroon, jonka veli oli kerran kirjeessään antanut. Linja soi loputtoman pitkän ajan ja juuri kun Atsuko
oli lopettamassa puhelua, veli vastasi. Hän kuulosti tokkuraiselta, ei ensin tunnistanut Atsukon ääntä. Atsukoa kadutti että hän oli soittanut, mutta kun veli sanoi tapaavansa hänet
mielellään, hänen mielensä kirkastui.
Viikkoa myöhemmin he tapasivat veljen asunnolla. Kun
veli avasi oven, Atsuko ei ensin tunnistanut häntä. Kaikki
veljessä tuntui muuttuneen, hänen ryhtinsä oli painunut, lapaluut pistivät esiin ohuen t-paidan alta kuin siiventyngät.
Tämä vieras mies oli hänen kaksoisveljensä. Vasta hänen hymyillessään Atsuko näki hänessä jotakin tuttua ja tunsi hieman rentoutuvansa.
“Näytät hyvältä”, veli sanoi. Kyyneleet kohosivat heti Atsukon silmiin. “Älä itke. Kaikki on ihan hyvin”, veli lohdutti
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ja silitti Atsukon kättä. Atsuko painoi päänsä ja yritti hengittää kyyneleet pois.
“Miten voit?” hän kysyi ja oli kuin ei olisi huomannut lasittunutta katsetta veljen silmissä, väsymystä tämän kasvoilla.
Veli kertoi olevansa juuri nyt työtön, mutta tunsi kuulemma jonkun, jonka kautta hänen olisi mahdollista saada osaaikatöitä. Veljen silmien alla väsymys väritti ihon tumman
purppuraksi. Atsuko katsoi varjojen ohi ja nyökytti päätään.
Puolen tunnin ajan he juttelivat niitä näitä ja esittivät, ettei
mikään ollut vialla. Menneisyys roikkui heidän yllään raskaana kuten aina, mutta he halusivat olla puhumatta siitä. Kun
Atsuko lopulta nousi lähteäkseen, hän ei voinut enää hillitä
itseään vaan avasi suunsa.
“Jossakin toisessa todellisuudessa me olemme onnellisia”,
hän sanoi.
“Niinkö luulet?” veli kysyi. Hymy tuli enää vain puolittain, vaikka veli yritti. Atsuko nyökkäsi.
“Olen varma siitä. Tämän kaiken toisella puolen.”
Veli painoi päänsä ja hetken Atsuko näki pojan, joka veli
oli kerran ollut. Hän oli toivonut tapaamisen selkiyttävän jotakin heidän välillään, mutta joutui pettymään. Seuraavana
päivänä Atsuko jätti menemättä työhaastatteluun. Sen sijaan
hän joi itsensä humalaan hotellin aulabaarissa, ei välittänyt
hotellityöntekijöiden paljonpuhuvista katseista. Aamuyöllä
hän heräsi huonovointisena yksin omasta huoneestaan ja oli
yhä Atsuko. Juna takaisin kotikaupunkiin lähti yhdeltätoista
seuraavana aamuna, ja hän palasi omaan näkymättömyyteensä tuntematta juuri mitään.
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Oli tammikuu. Veljen viimeisestä puhelusta oli kulunut neljä
kuukautta. Sää oli muuttunut kylmäksi ja päivät lyhyiksi. Atsuko oli alkanut huomata muutoksen itsessään. Se oli alkanut
niin vaivihkaa, että oli kestänyt aikaa ennen kuin hän oli ymmärtänyt, mistä oli kyse.
Välillä hän pesi hampaansa aamuisin ja lähti töihin. Välillä
hän ei poistunut asunnostaan päiväkausiin. Välillä hän söi,
välillä sekin oli liikaa. Vuosikaudet hän oli odottanut asioiden
muuttuvan, mutta kun mikään ei muuttunut, hän lakkasi
odottamasta. Silti oli vain elettävä. Hän kulki jokaisen päivän
kuin jonkin harmaan ja tahmean aineen läpi, mutta kukaan ei
jakanut palkintoja sellaisesta urheudesta. Vain Atsuko yksin
tiesi, mitä vaati nousta aamuisin vuoteesta ja alkaa uusi päivä.
Vuosia Atsuko oli elänyt tarkkojen sääntöjen mukaan.
Kupillinen vihreää teetä aamuisin. Töihin kello seitsemältä,
lounas yhdeltätoista, kotiin kuudelta. Kylpy, kevyt päivällinen, lasillinen viiniä. Puoli tuntia lukemista ennen nukkumaanmenoa. Vain päivien monotoninen rytmi piti hänet
turvassa ajatuksilta, jotka muuten olisivat ottaneet vallan.
Yksin oli vaikeampi teeskennellä. Vaikka he eivät veljen
kanssa olleet pitäneet tiiviisti yhteyttä loppuaikana, oli aina
ollut lohdullista tietää, että oli olemassa toinen, joka muisti
samat asiat samalla tavoin. Sillä ei lopulta ollut merkitystä, ettei tapahtuneesta puhuttu koskaan ääneen. Muisto oli yhteinen, samoin tuska. Mutta nyt veli oli poissa, ja taakka tuntui
liian raskaalta kantaa yksin.
Muistot olivat alkaneet yksi kerrallaan vuotaa hänen tajuntansa tiheän kankaan läpi. Kun hän sulki silmänsä, hän kuuli
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kaskaat. Kun hän seisoi sateessa, hän kuuli puron. Peiliin katsoessaan hän näki veljen kasvot, omat kasvonsa. Ne sekoittuivat toisiinsa, ne olivat yhtä ja samaa. Hän suri naista, joka hän
ei koskaan tulisi olemaan, ja miestä, jota ei koskaan tapaisi.
Öisin hän heräili ja kuulosteli hiljaisuutta. Hiljaisuudessa
hän kuuli asioita, joita ei ennen ollut kuullut. Hän kuuli Korpin äänen, oman huutonsa, veljen itkun. Atsuko pelkäsi tulevansa hulluksi. Kun työpaikalla alettiin puhua siitä, kuka
siirtyisi pohjoisen haarakonttoriin, Atsuko ilmoitti kiinnostuksestaan heti. Hän ajatteli, että kenties hänenkin olisi parasta
kadota.
Jäähyväispäivällinen äidin ja isän luona oli jäykkä ja vaivaannuttava. Atsuko oli hiljainen kuten yleensäkin, ja äidistä
saattoi päätellä, että hän kantoi Atsukolle kaunaa. Isä yritti
keventää tunnelmaa kyselemällä Atsukolta tämän uudesta
asunnosta ja tulevasta työstä, mutta Atsuko vastaili lyhyesti
puolikkailla lauseilla, ja keskustelu kuivui nopeasti kokoon.
Atsuko huomasi yllätyksekseen olevansa hyvin vihainen.
Tunne oli kuuma valo hänen sisällään, ja kun päivällinen oli
ohi, hän kääntyi äidin puoleen ja antoi raivon vyöryä yli.
“Tiesitkö sinä?” Atsuko kysyi tiukasti. Äiti kolisteli tiskien
parissa eikä katsonut häneen päinkään. Osa hänestä olisi halunnut pysyä mykkänä kuten aina, mutta sisintä kalvava paha
olo pakotti hänet puhumaan. “Kuulitko, mitä kysyin? Tiesitkö sinä, mitä meille tapahtui sinä kesänä vuoristossa?”
Äiti vilkaisi nyt olkansa yli Atsukoa. Hänen kasvoillaan oli
epäröivä, hauras ilme. Hän pudisti lyhyesti päätään, mutta ele
oli ponneton. Atsukon vatsanpohjassa muljahti. Tämä olisi
vietävä kerralla loppuun. Äidin olisi vihdoin sanottava se ää119

neen.
“En tiedä, mistä puhut”, äiti sanoi melkein kuiskaten.
“Kyllä sinä tiedät. Minä kerroin sinulle, mutta sinä sanoit,
että olin kuvitellut kaiken”, Atsuko sanoi ja lisäsi vain ollakseen julma: “Siksi hän on nyt poissa. Hän ei jaksanut enää
teeskennellä.”
Äiti vavahti kuin Atsuko olisi lyönyt häntä kasvoihin. Hänen hartiansa painuivat. Atsuko tiesi, ettei äiti sanoisi nytkään mitään. Mutta enää hän ei odottanut äidin puhuvan.
Hän itse oli puhunut, oli sanonut sanottavansa. Se riitti.
Myrkky oli valunut hänen suustaan, ja nyt sitä oli hänessä
hieman vähemmän jäljellä. Hän nousi lähteäkseen, pukeutui
eteisessä talvitakkiinsa ja veti kengät jalkaansa. Hän odotti
vielä hetken, mutta äiti ei tullut hänen peräänsä. Atsuko astui
ulos ovesta ja sulkiessaan sen takanaan hän tiesi, ettei enää
palaisi vanhempiensa taloon.
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9
Varjo

Oli mentävä ruokkimaan ketut. Atsuko ei halunnut, että Varjo ja muut kuolisivat. Hän kulki tutun matkan metsän poikki,
mutta kaikki tuntui oudolta ilman veljeä: metsä oli sankka ja
varjoisa, puut olivat suurempia kuin aiemmin, purolle pääseminen kesti kauemmin kuin veljen kanssa, oli niin kamalan
hiljaista, että Atsukon oli hyräiltävä ääneen. Varjot lyhenivät
jo Atsukon saapuessa Korpin talolle.
Talo oli sulkeutunut itseensä, ovi ja ikkunat olivat kiinni.
Vaikka talo näytti samalta kuin ennen, jokin siinä oli toisin.
Atsuko epäröi. Maailma tuntui aivan erilaiselta ilman veljeä,
ja tututkin paikat olivat vieraita ilman häntä. Atsuko kulki
suoraan pihan poikki pienelle vajalle pitäen samalla taloa silmällä. Hän toivoi, ettei mies ollut kotona.
Vajan ovi oli pidettävä kiinni, sillä muuten ketut karkaisivat. Kohta ne voitaisiin jo palauttaa luontoon, ne olivat tarpeeksi isoja, ne selviäisivät jo pian itse. Atsuko ja veli olivat
hoitaneet niitä hyvin, jopa Varjo vaikutti saaneen lisää voimia
ja rohkeutta kuluneiden viikkojen aikana. Atsuko avasi oven
ja astui sisään.
Kuolleet ketut makasivat punertavanruskeassa mytyssä
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työpöydän alla samassa paikassa, missä niillä oli tapana nukkua. Atsuko tiesi heti, ettei mitään ollut tehtävissä. Hän ojensi kätensä ja kosketti varovasti kuolleen eläimen turkkia. Sen
ruumis oli pehmeän karvan alla kova ja kylmä, kuolemaan
jähmettynyt. Silmät olivat sameat, ne eivät nähneet enää mitään tästä maailmasta. Atsukon kädet vapisivat, hän tunsi palan nousevan kurkkuunsa. Hän oli vihainen itselleen ja
veljelle ja miehelle. Hänen olisi pitänyt tulla jo eilen, jo päiviä
sitten.
Hän tunnisti Varjon mustasta hännänpäästä ja otti sen syliin, vaikka se olikin kuollut ja sen ruumis oli kova ja vieras.
Vasta vähän aikaa sitten se oli näykkinyt häntä sormesta ja
tutkinut uteliaana vajan nurkkaan pinottuja pahvilaatikoita.
Kun hän nyt nosti pienen ketun syliinsä, sen pää notkahti
luonnottomasti ja Atsuko säikähti niin, että melkein irrotti
otteensa.
“Voi, anna anteeksi”, hän kuiskasi kerta toisensa jälkeen,
mutta oli jo liian myöhäistä. Ketun pää riippui velttona hänen olkapäätään vasten, ja jokin surua paljon suurempi alkoi
silloin kasvaa Atsukon sisällä.
Mies seisoi vajan oviaukossa. Hän oli korkea ja vankka
kuin puu. Hän peitti kaiken valon ja vaja muuttui hetkessä
pimeäksi kuin ilta olisi laskeutunut liian varhain. Varjo yhä
sylissään Atsuko nousi jaloilleen niin äkkiä, että päässä kohisi.
“Sinä siis tulit lopulta. Missä veljesi on?” mies kysyi tyynesti, mutta Atsuko ei vastannut. Ääni väristen hän kysyi
mieheltä ketuista. Mies kohautti harteitaan.
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“Minä ajattelin, että koska te ette enää tule, niin minun on
varmaankin parasta –”, ja mies teki kädellään nopean liikkeen kuin olisi katkaissut näkymättömältä eläimeltä kaulan.
Atsuko alkoi itkeä, mutta mies ei näyttänyt katuvalta. Hän
astui vajaan ja kosketti ketun murtunutta niskaa.
“Älä sure. Eivät eläimet tunne samalla tavalla kipua kuin
ihmiset”, mies valehteli.
Mutta Atsuko sen sijaan tunsi kaiken, tunsi kettujenkin
puolesta. Korppi kumartui polvilleen lattialle hänen eteensä
ja otti Varjon väkisin pois hänen sylistään, asetti sen välinpitämättömästi maahan muiden ketunruumiiden viereen. Miehen terävillä kasvoilla oli ilme, josta Atsuko ei pitänyt. Hän
hengitti raskaasti. Atsukoa puistatti ja hän vetäytyi vaistomaisesti kauemmas, mutta mies ei antanut hänen mennä.
Korppi veti hänet tiukasti syliinsä. Se oli kuuma ja haisi
hieltä ja metsältä ja savulta, se oli syvä, se upotti. Se ei tuntunut samalta kuin äidin tai isän. Siinä ei ollut mitään lohdullista tai lempeää. Atsukon kasvot painautuivat väkisin vasten
miehen rintaa, ja hetken hän kuuli, kuinka lujasti tämän sydän löi paidan ja ihon alla.
“Minä luulin, että te ette enää tulekaan”, miehen ääni oli
oudon tukahtunut. Siitä Atsuko arvasi, että hän oli vihainen,
ehkä surullinenkin. Hän ei halunnut hengittää miehen hajua,
muttei voinut muutakaan. “Teitte julmasti, kun ette palanneet. Enkö minä muka ole ollut teille hyvä?”
Atsuko ummisti silmänsä. Hän ajatteli pientä taloa kylässä, omaa turvallista petiään verannan vilpoisassa varjossa,
veljeä, joka ehkä vasta nyt heräsi uuteen päivään ja alkoi ihmetellä, minne Atsuko oli niin varhain lähtenyt ilman häntä.
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Hän kuvitteli itsensä veljen viereen, että hän ei ollutkaan lähtenyt, he aloittaisivat tämän päivän yhdessä eikä mikään menisi pieleen.
“Missä veljesi on?” mies kysyi toistamiseen.
Atsuko ei vastannut. Häntä pelotti niin, että hänen koko
kehonsa oli alkanut vavahdella miehen otteessa. Mies silitti
Atsukon selkää. Hänen kätensä oli muuttunut valtavan suureksi ja painavaksi, se oli koura, siinä oli petoeläimen pitkät
kynnet, se jätti Atsukon selkään jälkiä, jotka eivät koskaan
katoaisi. Käsi meni paidan alle, karkea käsi, kuumat ja hikiset
sormet.
Atsuko lipui kauas, kauas. Hän kuunteli kaskaiden korviasärkevää huutoa, metsästä kantautuvaa lakkaamatonta siritystä. Miksei hyönteisiä koskaan nähnyt muulloin kuin silloin,
kun ne tulivat puista maahan kuolemaan? Atsuko ummisti
silmänsä ja kasvatti itselleen läpikuultavat siivet, kovetti suojakuorensa, irtautui itsestään ja katosi sitten tuulenkeveänä
lehvästön vihreään.
Kun veljen huuto kuului ulkoa, Atsukon alaruumis oli jo paljas. Hän näki sen, muttei tunnistanut sitä omakseen. Hän oli
jo mennyt.
“Atsuko! Atsuko!” veli huusi ulkona. Atsuko näki ilmeen
muuttuvan miehen kasvoilla. Hän laski otteensa Atsukosta ja
astui vajan ovelle. Ennen kuin Atsuko ehti varoittaa veljeä,
ovi sulkeutui pamahtaen. Salpa kilahti lukkoon, maailma katosi. Atsuko jäi yksin.
Hän juoksi ikkunaan ja näki samean lasin läpi, kuinka
mies veti veljeä jäljessään taloon. Atsuko huusi. Hän hakkasi
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ikkunaa, ja veli rimpuili, yritti kääntyä äänen suuntaan, mutta
mies tarttui häntä lujasti leuasta eikä antanut hänen katsoa.
Atsuko huusi niin lujaa kuin jaksoi, yritti varoittaa veljeä,
mutta mies ja veli astuivat yhdessä taloon.
Atsuko pukeutui kädet täristen ja kävi sitten vajan lattialle
makaamaan. Mekon kangas tuntui sietämättömältä hänen
ihoaan vasten ja hän pelkäsi, että miehen kosketukset olivat
jättäneet hänen ihoonsa haavoja, ehkä jotakin palovammojen
kaltaista. Hän veti polvet tiukasti rintaansa vasten ja heijasi
itseään. Odotti, että kaikki olisi ohi. Hän ymmärsi kyllä, että
mies saattaisi tehdä heille samoin kuin ketuille. Liike oli ollut
niin helppo, miehen kädet valtavan suuret.
Aika kului. Aurinko alkoi laskea, metsä talon takana muuttui
vihreästä mustaksi. Atsuko katsoi taas ulos ikkunasta ja huomasi, ettei talossa palanut yksikään valo. Atsuko halusi peseytyä, miehen haju oli tarttunut häneen, hän pelkäsi, ettei se
lähtisi pesemälläkään pois.
Varjon musta hännänpää pilkotti esiin työpöydän alta, ja
Atsuko kumartui vielä kerran silittämään sitä. Huoli veljestä
sai Atsukon voimaan pahoin. Hän ei tiennyt, mitä tehdä, hän
kokeili ovea, mutta se pysyi lukossa, ei antanut periksi hänen
voimaansa vasten vaikka hän työnsi sitä koko painollaan. Talon mykkyys ja pimeys pelottivat häntä. Veljeäkin pelotti,
hän tunsi sen omalla ihollaan.
Puutarhasakset olivat roikkuneet vajan seinällä samassa
kohtaa joka kerta, kun Atsuko ja veli olivat käyneet hoitamassa kettuja. Ne olivat ruosteessa, mutta yhä terävät. Atsu-
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ko otti sakset nyt käteensä, painautui vielä kerran ovea vasten ja näki kapeasta ovenraosta salvan: hän yritti kerta toisensa jälkeen leikata lukon rikki, mutta sakset eivät
tietenkään pystyneet teräkseen. Hän työnsi terän oven väliin
ja yritti kaikin voimin kammeta sen auki, mutta salpa ei antanut periksi.
Korpit lehahtivat raakkuen lentoon ulkona, ja Atsuko
kuuli talon oven kolahtavan. Hän vilkaisi ulos ikkunasta ja
hämärässäkin hän näki miehen talon pihalla. Hän kuunteli
askelia. Ne tulivat lähemmäs – mies nousi vajan narisevia
portaita. Salpa avattiin, ovi aukesi, mies astui sisään. Hän oli
nyt suuri kuin puu.
“Hei, pikkuinen”, mies sanoi. “Tule, veljesi odottaa sinua.”
Mies tarttui Atsukoa olkapäästä ja kosketus tuntui siltä
kuin joku olisi potkaissut häntä rintaan. Liike seurasi tunnetta kuin refleksi, ilman ajatusta.
Veri oli kuumaa ja liukasta Atsukon käsissä. Suuret sakset
olivat uponneet syvälle miehen vatsaan. Mies huusi niin lujaa, että huuto kaikui metsässä, peitti alleen kaiken muun.
Sitten hän kaatui polvilleen lattialle. Miehen silmät olivat
kuin villieläimen, valkuaiset muljahtelevat ja kasvoilla oli hurja ilme. Siinä oli hämmästystä. Mies kurkotti kättään Atsukoa
kohti, mutta tämä väisti. Taakseen katsomatta Atsuko ryntäsi
ulos vajasta, juoksi pihan poikki mielessään yksi ajatus, yksi
ainoa asia: veli.
Veli seisoi pienen talon olohuoneessa ja tuijotti siskoaan
kauhistunut ilme kasvoillaan. Hänellä oli yllään vain valkoinen t-paitansa. Atsuko silmäili veljeä ja tunsi helpotusta kun
näki, ettei tällä ollut vammoja – hän ei vielä tiennyt, että vel126

jen ruhjeet olivat paljon pintaa syvemmällä. Atsuko ojensi
kätensä, mutta veli seisoi kuin aloilleen naulittuna.
“Tule, meidän on mentävä, nyt heti, nopeasti”, Atsuko sanoi vieraalla äänellä ja tarttui veljen käteen, pakotti tämän
liikkeelle.
Mies valitti yhä vajassa, mutta ääni oli muuttunut vaimeammaksi. Atsuko ja veli juoksivat syvälle hämärtyvään
metsään. Vaatteet jäivät taloon. Atsuko pyyhki miehen verta
housuihinsa, pyyhki ja pyyhki, mutta sitä tuli jostain koko
ajan lisää.
Atsuko ja veli löysivät puron. Siellä he pysähtyivät ja kuuntelivat. Metsä oli hiljaa, kukaan ei huutanut, kukaan ei tullut
heidän jäljessään. Atsuko ajatteli varovasti, ettei mies ollutkaan ehkä lähtenyt heidän peräänsä. Hän kahlasi puroon ja
tunsi helpotusta, kun kylmä vesi huuhteli sääriä. Tummanpunainen veri sekoittui pyörteinä kylmään veteen. Atsuko upposi puroon kaulaansa myöten ja kuljetti vimmoissaan
käsiään vartalollaan, yritti pestä kaiken pois virtaavassa vedessä. Hän viittoili veljeä luokseen. Veli oli kalpea, mutta totteli ja kahlasi puroon varovaisin askelin.
“Peseydy”, Atsuko komensi, sillä se tuntui olevan tärkeintä. Vesi veisi mukanaan kaiken, kuljettaisi kauas pois vuorelta. Veli vapisi kauttaaltaan.
“Kylmä vesi tyrehdyttää verenvuodon”, Atsuko sanoi varmalla äänellä, puhui niin kuin säikylle eläimelle. Puro oli matala ja veli kävi Atsukon lailla istumaan keskelle virtaa. Vesi
ryöppysi heidän ympärillään ja roiskui heidän kasvoilleen.
Atsuko huomasi, että hänen kämmenessään oli syvä haava.
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Se oli kai tullut saksista.
Veri oli värjännyt koko käden tummaksi. Se oli jo alkanut
kuivua rystysiin ja kynsinauhoihin. Hän pesi kättään, mutta
veri ei millään meinannut lähteä. Enää hän ei tiennyt, oliko
veri miehen vai hänen. Enää sillä ei ollut merkitystä. Kaikki
sekoittui yhteen. Hän hankasi kunnes viimeinenkin tahra
kynsien alta oli poissa ja hänen ihonsa oli kylmä ja puhdas,
kämmenen haava valkoreunainen ja repaleinen, mutta siisti.
Atsuko katsoi huolissaan veljeä, joka istui kyykyssä keskellä puroa. Hän oli niin kovin pieni. Hänen valkoinen paitansa hulmusi hänen laihan ruumiinsa ympärillä kuin pieni
purje. Heidän ympärillään metsä levittäytyi äärettömänä ja
puolueettomana, puut seisoivat ääneti paikoillaan, näkivät
kaiken.
“Kuoliko se”, veli kysyi hetken päästä. Atsuko vilkuili yhä
huolissaan metsään.
“En tiedä”, hän sanoi rehellisesti. Veljelle ei voinut valehdella. Veli nyökkäsi vakavana.
“Mitä jos se lähtee meidän perään?” veli kysyi, hänen äänensä oli pelkkä kuiskaus.
“Ei lähde, ei varmasti lähde. Minä luulen, että se kuoli,
verta oli tosi paljon”, Atsuko sanoi.
Veli kyhjötti aloillaan polvet rintaa vasten ja tärisi kylmää.
Atsuko polvistui hänen vierelleen. Puro pyyhki yhä heidän
ylitseen. Hän sanoi: “Kuuntele tarkkaan. Älä kerro kenellekään. Älä koskaan kerro kenellekään mitään. Ollaan niin
kuin ennenkin, ja pian on kuin mitään ei olisi koskaan tapahtunut. Usko pois. Se oli vain pahaa unta.”
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Hän kietoi kätensä veljen ympärille, ja he pitelivät toisiaan
pitkän aikaa. Kun he poistuivat purolta, he eivät enää puhuneet ketuista, talosta, miehestä. Kaikki se jäi metsään.
Kaikki nämä vuodet Atsuko oli luullut, että veli oli käskenyt heidän unohtaa, mutta se olikin ollut hän itse.
Sen yön Atsuko ja veli viettivät verannalla kuten yleensäkin,
mutta tällä kertaa he valvoivat ja odottivat, että mies tulisi tietä pitkin metsästä kylään heitä hakemaan. He nukahtivat vasta aamun valjetessa, kun väsymys vei viimein voiton. Koko
yön Atsuko näki painajaisia: niissä Korpin paksut käsivarret
olivat kauttaaltaan kiiltävänmustien höyhenten peitossa, ja
juuri kun tämä oli kumartunut hänen ylleen ja kietoi siipiään
Atsukon pienen ruumiin ympärille, hän heräsi henkeään
haukkoen. Kämmenen haava oli alkanut jälleen vuotaa ja hänen lakanansa oli tahriintunut vereen. Velikin oli valveilla,
katseli häntä sanomatta mitään. Atsuko olisi halunnut kertoa
hänelle painajaisestaan, muttei voinut, ei osannut.
Oli helppoa olla kertomatta vanhemmille. Atsuko sanoi
loukanneensa kätensä kiivetessään puuhun, eivätkä vanhemmat osanneet epäillä hänen valehtelevan. Atsuko hoiti haavansa itse, veljen vammat eivät näkyneet päällepäin.
Vanhemmille maailma oli yhä sama kuin aiemmin.
Oli pelkkä onnekas sattuma, että jo seuraavana päivänä he
lähtivät vuorelta. Heidän olisi pitänyt viipyä vielä viikko,
mutta koska isä kutsuttiin yllättäen takaisin töihin, he tyhjensivät talon jo sinä iltapäivänä, pakkasivat auton ja jättivät
vuoren taakseen.

129

Atsuko katsoi pitkään auton takaikkunasta tietä, joka johti
vuorta ylös. Metsä loittoni, huippu loittoni, kaikki muuttui
vähitellen hyvin etäiseksi. Atsuko odotti helpotuksen tunnetta, mutta sitä ei tullut. Kämmenen haava tykytti yhä. Atsuko
vilkaisi veljeä, mutta veli tuijotti vain eteensä. Hän yritti tuntea saman kuin veli, muttei päässyt enää tarpeeksi lähelle.
Vielä heidän palattuaan kaupunkiin Atsuko odotti olonsa
paranevan, mutta vuoren varjo oli pitkä ja peitti alleen kaiken muun.
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10
Kylpy

Viimeinen lumipäivä valkenee kirkkaana ja kauniina. Atsuko
on jalkeilla heti auringon noustessa: hän on nukkunut pelkkiä
silmäyksiä, muttei tunne oloaan lainkaan väsyneeksi. Yön aikana hän meni takaisin lapsuuden metsään, kohtasi kannoillaan vuosia kulkeneen varjon ja palasi takaisin. Ehjä hän ei ole
vieläkään, ei tule koskaan olemaan, mutta jokin vuosikausia
vinksallaan ollut palanen tuntuu loksahtaneen kohdalleen hänen sisällään. Enää hän ei kuule kaskaita eikä puron lakkaamatonta solinaa: hänen mielensä on viimein hiljaa.
Aamun valo on valkeaa kultaa Atsukon pienessä vinttihuoneessa. Se muuttaa hitaasti muotoaan, valaisee pian huoneen viimeisimmänkin nurkan. Taivas on kullanpunertava
kauempana vuorisolassa, ja hanki hehkuu pehmeää, vaaleanpunaista valoa. Maailma on uusi. Yöllä satanut lumi on peittänyt alleen illalla tampatut polut, eikä siinä näy ainuttakaan
jalanjälkeä, ei ihmisen eikä eläimen. Atsukon hengitys huurustaa lasin, ja hän puhkaisee huuruun peukalollaan pienen
reiän. Reiästä näkyy vuori ja kylpylä, joka odottaa Atsukoa.
Viime yönä Atsuko lähetti viestin toisissa ulottuvuuksissa
eläville Atsukoille: Täällä ei mene kovin hyvin, mutta ei hä131

tää. Toivottavasti teillä menee paremmin. Toivottavasti te ette kavahda ihmisten kosketusta ettekä kohtele itseänne kaltoin. Toivottavasti teillä on elämässänne aina rakkautta ja
turvaa ja onnea, ystäviä, haaveita. Toivottavasti joku pitelee
teitä kun teitä itkettää, lohduttaa teitä kun teihin sattuu ja
iloitsee kanssanne kun olette iloisia. Toivottavasti ette koskaan joudu tuntemaan yksinäisyyttä.
Ja kuten niin monesti aiemminkin, hän kuvittelee veljen ja
itsensä jossakin noista monista rinnakkaistodellisuuksista.
Veljen hymy tulee kevyesti, kuin unessa. Ja hänellä, Atsukolla, on elämässään ihmisiä. Hän ei työnnä muita pois. Hän ei
pelkää käyttää ääntään, ottaa itselleen tilaa, olla olemassa
omassa kehossaan. Hän on ehkä naimisissa, ehkä ei, mutta
jos hän on yksin, hän on niin omasta tahdostaan. Ei siksi, että hän on rikki tai pelkää.
Kun aamurusko muuttuu uudeksi päiväksi, Atsuko kuulee
hiljaisuudessa oman äänensä. Se kaikuu eri todellisuuksien
välillä, moninkertaistuu, kasvaa.
Kylän ainoa myymälä on niin pieni, että sen ahtaissa hyllyväleissä mahtuu paksuissa talvivaatteissa juuri ja juuri kulkemaan. Myymälä on näin varhain aamulla tyhjä. Atsuko etsii
katseellaan myyjää, iäkästä miestä, jonka hän on nähnyt monet kerrat liikkeen ulkopuolella luomassa lunta, mutta häntäkään ei näy.
Hyllyille on pinottu siisteihin riveihin yksittäispakattuja
välipaloja, kastikepulloja, säilykepurnukoita, pesuaineita. Järjestys tuntuu mielivaltaiselta: tonnikalapurnukoiden vieressä
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nököttävät tiskiainepullot, nuudelihyllylle on järjestetty myös
terveyssiteitä ja vessapaperia. Kaupan kaaoksessa tuntuu silti
järjestys: Atsuko on varma, että oudolla tapaa kaikki on juuri
niin kuin pitää. Portaat narahtavat, ja harmaaviiksinen mies
ilmestyy verhon takaa myymälän puolelle. Hän hymyilee
huomatessaan Atsukon ja kumartaa kohteliaasti päätään.
“Mahtaako teillä olla suitsukkeita?” Atsuko kysyy.
“Onhan toki. Kuinka monta haluatte?” mies kysyy ja siirtyy tohkeissaan erääseen ahtaista hyllyväleistä, ojentaa Atsukolle kymmenen suitsukkeen nippua.
“Voin ottaa kaikki kymmenen”, Atsuko sanoo.
Mies nyökkää hyvillään. “Saisiko olla vielä jotakin muuta?”
“Ei kiitos, tämä riittää.”
Vanha mies ei utele suitsukkeiden tarkoitusta, vaan ottaa
maksun vastaan, kiittää Atsukoa ja palaa sitten verhon taakse
yläkertaan. Kun Atsuko astuu liikkeestä ulos uuteen aamuun,
kylmä valuu häntä vastaan kuin virtaava vesi. Atsukon iho
värähtää, mutta rauhoittuu sitten. Tämän kylmän se jo tuntee, tämä kylmä on ystävä.
Ilmassa tuntuu savun tuoksu, kun ihmiset lämmittävät
yönviileitä kotejaan. Atsuko hengittää keuhkonsa täyteen
pakkasilmaa ja antaa sen tulla valkeana höyrynä ulos. Lumi
kimmeltää pieninä timantteina kaikkialla Atsukon ympärillä
hänen jatkaessaan kulkuaan kohti vuorta. Yhtäkkiä Atsuko
kuulee nimeään huudettavan ja käännähti ympäri: Masaoka
hölkkää hänet kiinni. Hänen kasvoillaan on kevyt puna, takki
on auki, olemuksessa kiireen tuntu.
“Oletteko matkalla asemalle?” Masaoka kysyy ja tarkentaa
kun näkee Atsukon hämmentyneen ilmeen: “Sana tuli juuri
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äsken: rata on viimein auki. Pääsemme matkaan.”
Atsuko pudistaa päätään.
“Olen menossa vuorelle”, hän sanoo ykskantaan. Mies
näyttää kummastuneelta.
“Mutta juna lähtee jo aivan pian. En usko, että veturinkuljettaja jää pitkäksi aikaa odottelemaan puuttuvia matkalaisia.”
“Ei se mitään. En ole lähdössä”, Atsuko sanoo. “Sanokaa
vain, että juna voi lähteä ilman minua.”
He tulevat risteykseen, missä kapea, uuden lumen pehmittämä väylä kääntyy aseman suuntaan oikealle ja pysähtyvät
hetkeksi. Tie jatkuu Atsukon edessä kapeana ylös rinnettä
kohti viimeisiä taloja, vanhaa temppeliä ja kylpylää.
“Te olette erikoisin ihminen, jonka olen koskaan tavannut. Tarkoitan sitä hyvällä”, Masaoka sanoo ja kääntyy lähteäkseen, mutta lisää vielä: “Toivon teille kaikkea hyvää
jatkossakin, jos emme enää tapaa”.
Atsuko kiittää ja hymyilee, ja kääntää sitten selkänsä kylälle, ihmisille, tälle maailmalle.
Vanha kivinen temppeli on puoliksi hautautunut lumeen,
mutta ihmiset ovat kaivaneet alttarin esiin ja jättäneet sille
kukkia, kakkuja, pähkinöitä ja muita uhriksi tarkoitettuja
herkkuja, jotka eläimet ovat sittemmin syöneet tai kuljettaneet pesiinsä. Atsuko siivoaa alttarilta kuivuneet ja pakkasen
lakastamat kukat ja pyyhkii pois katoksen alle kinostuneen
lumen.
Hän ei koskaan osannut surra sitä, ettei ollut mitään paikkaa, missä kunnioittaa veljen muistoa. Koska ruumista ei ollut eikä veljen kohtalosta voitu saada varmuutta, veljelle ei
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järjestetty hautajaisia. Ei siten ollut hautaa, jolle viedä kukkia
ja jolla polttaa suitsukkeita. Atsuko oli muistanut veljeä sunnuntaiaamuisin puistossa kävellessään, katsellessaan sadetta
asuntonsa ikkunasta, nähdessään lehtien vaihtavan väriä. Atsukolle riitti ajatus, että vaikka veljeä ei enää ollut, hänen
muistonsa seurasi Atsukoa kaikkialle.
Veljen mentyä menneisyyden taakka jäi kokonaan hänen
kannettavakseen ja toisinaan hän oli siitä veljelleen katkera.
Nyt hän kuitenkin on valmis antamaan veljelle ja itselleen
anteeksi. Tapahtunut ei ollut heidän syytään, he olivat vasta
lapsia, eivät he voineet tietää, että maailmassa saattoi olla sellaista pahaa. Hän sytyttää suitsukkeet, kaikki kymmenen kerralla, ja asettaa ne alttarille. Suitsukkeiden makeantuoksuinen
savu täyttää ilman. Atsuko ummistaa silmänsä ja hymyilee
kyyneltensä läpi.
Suitsukkeet palavat hitaasti loppuun, ja Atsuko seisoo
aloillaan kunnes savu hälvenee. Metsä on hereillä, varikset
pörhistelevät höyheniään puiden oksilla ja katselevat Atsukoa kiinnostuneena. Atsuko kumartaa syvään alttarilla ja lähtee sitten kulkemaan lumeen painettuja askeleita pitkin.
Silmäkulmastaan hän näkee liikettä puiden lomassa. Valppaat silmät katselevat Atsukoa, korvat kuuntelevat herkeämättä jokaista liikahdusta lumisessa metsässä. Atsuko panee
merkille ketun mustan hännänpään, ja näky läikäyttää kipeää
muistoa hänen sisällään. Hän ottaa varovaisen askeleen eläintä kohti, mutta se ei säiky, ei lähde pakoon.
“Näytä minulle tie”, Atsuko pyytää.
Kettu lähtee hitaasti lönköttämään ylös rinnettä ja katoaa
pian puiden taakse.
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Tuntia myöhemmin Atsuko saapuu kylpylään johtavalle polulle. Punainen portti hehkuu valkoista maisemaa vasten pysäyttävän kauniina. Atsuko ei enää epäröi astuessaan portin
ali maailmasta toiseen.
Yuki tulee häntä vastaan pihalla. Hän on taas pukeutunut
valkoisiin ja työntää edellään vanhaa puista kärryä. Hän pysähtyy nähdessään Atsukon ja tervehtii tätä hymyillen.
“Olet käynyt kaukana sen jälkeen kun näimme eilen”,
Yuki sanoo hyväksyvästi ja viittaa hänet sitten mukaansa.
Yuki kulkee kylpylältä kohti kuumia altaita, ja Atsuko seuraa muutaman askeleen verran hänen jäljessään. Ilmassa leijuu tuttu tuoksu, vesihöyryn lämpö ja kosteus tuntuvat
hyvältä kasvoilla. Atsuko panee merkille kuuran kuorruttamat puut, kymmenet auringossa kimaltavat jääpuikot kylpylärakennuksen räystäillä, Yukin tiukalle nutturalle sidotut
hiukset. Kaikki on hänestä nyt kaunista, kun hän katselee
maailmaa viimeistä kertaa.
“Minua ei enää pelota”, Atsuko sanoo.
“Huomaan sen. Olet nyt sujut menneen kanssa”, Yuki sanoo.
Kaukana kylässä juna soittaa torveaan viimeisen kerran
ennen kuin alkaa verkkaisesti lipua kohti maailmaa, johon
Atsuko ei enää palaa. Aukko ajassa kuroutuu umpeen, matkalaiset palaavat maailmaan kuin eivät olisi koskaan olleet
poissa. Vain Atsuko jää tänne, ajan ulottumattomiin.
Yuki auttaa Atsukoa riisuutumaan kylpylärakennuksen
avarassa pukuhuoneessa. Tulisijassa räiskyy ystävällinen valkea, ikkunoista erottuvat lumen kuorruttamat puunlatvat
alempana rinteessä. Taivas on alkanut kirkastua, pilvet väisty136

vät jo paikoin ja paljastavat heleänsinisen taivaan, jonka kaltaista Atsuko ei muista koskaan ennen nähneensä.
“Mitä mietit?” Yuki kysyy laskostaessaan Atsukon vaatteet huolellisesti pukuhuoneen puiselle penkille.
“Veljeäni.”
Atsuko on nyt alasti. Hän katsoo ihoaan: viimein se on
hänen omansa. Helpottuneena hän kietoo käsivarret ympärilleen ja pitelee itseään kuin rakastaja. Hellästi. Tuomitsematta. Yuki ojentaa hänelle pyyhkeen ja taluttaa hänet ulos
lumen maailmaan.
“Tule. Hän odottaa jo sinua.”
Yuki seisoo loitommalla suoraselkäisenä ja vaitonaisena, kun
Atsuko laskeutuu jyrkät puiset portaat altaaseen. Tällä kertaa
vesi antaa hänen tulla.
Altaassa kaikki viimein loppuu. Äänet. Ihmiset. Maailma.
Värit. Ajatukset. Pako. Oleminen. Kipu. Syyllisyys. Häpeä. Atsuko antaa itsensä upota. Pinnan alla on tiheää tyhjää. Atsuko
halkoo vettä ja valoa sormenpäillään. Hän koettaa, miltä tuntuu painua alas asti. Hän pakottaa silmänsä auki veden alla,
näkee vain maitomaista vaaleutta, tuntee kirvelyn ja kuumuuden ja kehonsa painottomuuden. Hän nousee pintaan kuin
valas, hengittää metsän rauhaa ja talven kalpeaa valoa. Pakkanen muuttuu valkoiseksi pitsiksi hänen hiuksillaan eikä hän
muista enää mitään siitä mitä oli, ja niin on hyvä.
Hän kohottaa katseensa taivaalle. Me olemme pari, hän
ajattelee. Yhdessä me lennämme rajan yli.
Valkoinen maailma Atsukon ympärillä on ääriviivaton. Siinä on kaikki mahdollisuudet. Viimeisen kerran hän antaa it137

sensä upota syvälle lämpimään veteen. Hän katsoo käsiään
veden alla: ne ovat puhtaat, ne kuuluvat enää vain hänelle.
Hän syleilee itseään kunnes tuntee jokaisen lihaksen alkavan
laskea irti.
Vuori katselee tätä kaikkea mykkänä, mutta lempein silmin. Hetken kuluttua veden pinta on jälleen rikkomaton.
Paksu, koskematon lumi käärii itseensä kaiken, äänetkin. Jäljelle jää vain hiljaisuus.
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Epilogi

Atsuko löytää suuren seetrin juurelta kuolleen kaskaan, jonka
tummanruskea ruumis kiiltelee kuivien neulasten seassa kuin
koru. Veli katselee kiinnostuneena, kun Atsuko pitelee hyönteistä kämmenellään, koskettaa sitä varovasti sormenpäällään. Sen läpinäkyvät siivet näyttävät haurailta, mutta
tuntuvat pehmeää ihoa vasten lasimaisen kovilta. He päättävät pitää kaskaalle hautajaiset, ja veli kaivaa sille pienen kuopan seetrin juureen.
Taivas taipuu heleänsinisenä puiden ylle, metsä humisee
tuulen mukana. Ilmassa leijuu laiskojen kesäpäivien tuoksu:
se on sekoitus auringon kuivattamia neulasia, lähestyvää sadetta ja kävellessä hionneita kainaloita. Atsuko ja veli ovat
viettäneet vasta kaksi viikkoa vuoristossa, mutta tämä tuoksu
on jo pinttynyt heihin, mennyt heidän ihohuokosistaan suoraan verenkiertoon. He eivät enää kaipaa kaupungin meluun
vaan ovat alkaneet resonoida samalla taajuudella vaitonaisen
metsän kanssa.
Nyt iltapäivän raukeus särkyy äkkiarvaamatta metsässä
kaikuvaan huutoon. Se halkoo hiljaisuutta ehdottomana kuin
kirveenisku, ja sen myötä maailma leikkautuu hetkeksi kah139

tia. Lapset kohottavat katseensa ääneen suuntaan. Atsukon
iho värähtää, hennot ihokarvat nousevat pystyyn ja aistivat
ilmaa kuin tuntosarvet. Miehen huuto tulee kaukaa, mutta se
säikäyttää heidät silti varuilleen. Hetki tuntuu etäisesti tutulta, kuin jokin kauan sitten tapahtunut toistuisi. Atsuko yrittää nähdä tämän metsän taakse, mutta ei pysty. On kuin
muistelisi unta, jonka on jo melkein unohtanut.
“Pitäisikö meidän sittenkin palata jo kylään?” veli kysyy ja
puristaa Atsukon kättä omassaan.
Aurinko on painunut matalalle puiden latvojen taakse, ja
Atsuko katselee äkisti pidentyneitä varjoja arvioiden. Metsä
on muuttunut mustaksi. Se ei halua heidän tulevan.
Tarina voi jatkua näin: He eivät jatka tämän pidemmälle.
He jättävät kaskaan pienen hautakummun, tuulessa taipuvat
ikipuut, auringon kuumentamat metsäaukeat. He palaavat
omia jälkiään takaisin kylään metsän halki, leikkivät vielä hetken purolla, upottavat varpaansa kylmään hiekkaan, keräävät
taskunsa täyteen linnunsulkia ja pyöreitä kiviä. Kylässä he
nukkuvat yönsä verannan kosteassa pimeydessä eivätkä pelkää metsää. Eivät sitä, mikä siellä asuu.
Tai ehkä he menevät metsään, mutta löytävät sieltä pelkkiä kesyttömiä lintuja ja viistoa valoa puunrunkojen lomassa.
He pettyvät. He kyllästyvät pian metsän tavanomaisuuteen,
eivät näe siellä merkkejä hyvistä eivätkä pahoista hengistä.
He toivovat, että jotakin kiinnostavaa tapahtuisi edes joskus,
että vastaan tulisi kerrankin jotain yllättävää, kunnes palaavat
kaupunkiin ja unohtavat vuosien kuluessa jumalten metsän
kokonaan.
Tai kenties he eivät koskaan tule vuorelle vaan viettävät140

kin kaikki kesänsä kaupungissa, kinastelevat aamupalapöydässä ja menevät iltapäivällä eläintarhaan, syövät kotimatkalla
puiston kioskista ostettua jäätelöä. Kenties he kasvavat aikuisiksi tietämättä mitään vuoristopuroista tai metsän tuoksusta
kaatosateen jälkeen.
Maailmat haarautuvat poluiksi. On Atsukoita, jotka kahlaavat metsäpurossa sekä Atsukoita, jotka ylittävät suojatien
juosten, suupielet mansikkajäätelöstä tahmeina, käsi tiukasti
veljen kädessä kiinni. Molemmat ovat totta.
Mutta tänään täällä ei tapahdu mitään pahaa. Lapset jättävät
metsän ja palaavat takaisin kylään. Kotimatkalla heidän polkunsa risteää toisen tiuhaan kuljetun polun kanssa. Siitä ovat
menneet toiset pienet jalat, toisessa ajassa, toiseen suuntaan.
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Kun aamurusko muuttuu uudeksi päiväksi, Atsuko
kuulee hiljaisuudessa oman äänensä. Se kaikuu eri
todellisuuksien välillä, moninkertaistuu, kasvaa.
Atsuko on päättänyt jättää vanhan elämänsä taakseen. Hän
matkaa kohti uutta työtään, kun matkanteko yllättäen katkeaa
ja menneisyys saavuttaa Atsukon vuoristokylän hiljaisuudessa.
Iho muistaa vaikka Atsuko on jo unohtanut, ja nyt se kutsuu
häntä palaamaan lapsuuden kesien vuorelle.
Yhteenkietoutuneet mielikuvitus ja muistot alkavat purkautua,
kun vuori pakottaa Atsukon kohtaamaan syvimmän pimeänsä.
Lumen hiljaisuus on maagista realismia tihkuva tarina itsensä ja
totuuden löytämisestä.
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