ENSIMMÄINEN LUKU
Jossa Mavil kertoo Snorrille maailman synnystä

M

avil käveli metsässä, joka oli täynnä suuria saniaisia. Kesä oli hitaasti mutta varmasti siirtymässä
kohti syksyä, ja puiden lehdet olivat muuttuneet
jo kellertäviksi. Hän kulki pientä metsäpolkua pitkin aavistaen,
että polun päässä häntä odottaisi jotain erityistä.
Hetken käveltyään hän saapui mäelle, jolla istui suuri, hopeaturkkinen susi. Normaalisti Mavil olisi ottanut jalat alleen moisen pedon edessä, mutta nyt hän ei edes kummastunut, vaikka
susi alkoi puhua.
”Minä olen odottanut sinua, poika”, susi kuiskasi. Mavil ei
erityisemmin pitänyt susista ja oli melko varma, että tunne oli
molemminpuolinen.
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Susi kääntyi, ja Mavil huomasi suden takana lähteen, josta
pulppusi kirkasta vettä. Hän oli kyllä nähnyt lähteitä aikaisemminkin, mutta tämä lähde oli erilainen. Näytti siltä kuin
lähteen vesi olisi virrannut väärään suuntaan, takaisin maan
sisään.
Mavil kurottautui eteenpäin ja näki lähteen pohjassa jotakin.
Siellä lepäsi joukko pyöreitä kiviä, suurin piirtein sellaisia kuin
meren rannoilla lojui kasapäin. Paitsi että nämä olivat erityisen
kauniita. Kivet kimalsivat, ja niiden pintoihin oli kaiverrettu
vaikeaselkoisia koukeroita.
”Mitä ne ovat?” hän kysyi sudelta.
Susi tuijotti häntä kiiltävillä vihreillä silmillään ja kuiskasi:
”Ne ovat mahtavia aarteita. Ja sinä saat löytää ne minulle.”
Ja sitten, noin vain, susi oli kadonnut. Ja juuri kun Mavil oli
kurottautumassa lähteeseen, hän heräsi.
Mavil siristeli unisia silmiään eikä hetkeen muistanut, missä
oli. Sitten hän huomasi rintansa päällä tepastelevan linnun,
joka tuijotti häntä suoraan silmiin hullunkurisesti päätään
pyöritellen. ”Koot, koot, kot, kot, kot”, kana kotkotti närkästyneenä, aivan kuin se olisi halunnut ilmoittaa pojalle, että oli
aika herätä.
Poika nousi ylös heinäkasasta ja löi päänsä puiseen parruun
– jälleen kerran. Raivoissaan hän tömisteli jaloillaan maata ja
sai kanat ryntäilemään pitkin tallia. Tämä oli niitä päiviä, jotka
oli auttamattomasti tuomittu epäonnistumaan.
Vilkaistuaan ulos tallin ikkunasta Mavil näki, että päivä oli
ehtinyt jo pitkälle. Hän oli pahasti myöhässä. Ponit oli ruokittava heti.
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”Pahus”, hän manasi ja repi ylleen nukkavierua turkkia, joka
oli valmistettu mäyrän nahasta. Mäyrän, joka turkin kunnosta
päätellen oli elänyt hyvin pitkän ja vaivalloisen elämän. ”Tyhmät siivekkäät, miksi ette herättäneet minua aikaisemmin?
Kun Tallimestari huomaa, etten ole vielä aloittanutkaan päivän töitä, saan kuulla kunniani”, Mavil ärähti kanoille samalla
kun kiskoi saappaita jalkaansa.
Poika työntyi ulos tallista ja veti keuhkonsa täyteen raikasta
aamuilmaa. Se herätti hänen uniset jäsenensä lopullisesti.
Aurinko paistoi jo korkealla taivaalla, kun Mavil saapui kaivolle. Hänen turkkinsa alle puhaltava tuuli tosin kertoi, että
kesäpäivät alkoivat jo auttamattomasti olla takanapäin. Seuraavat puoli vuotta hän viettäisi pääasiassa tallin suojissa seuranaan eläinten tuoksut sekä tallin pölyinen ilma.
Mavil laski köyden päässä roikkuvan sangon alas ja oli juuri
kääntymässä täyttämään toista sankoa porkkanoilla ja perunoilla, kun kaivosta kuuluva ääni pysäytti hänet. Normaalin
loiskahduksen sijaan kaivosta kuuluikin kirkas räsähdys, kun
sanko sukelsi ohuen jääkerroksen läpi veteen.
Mavil kurkkasi kaivoon ja huomasi, että veden pinta oli jäätynyt yön aikana. Samassa hänen jalkansa lipesi jäätyneessä lammikossa, ja poika romahti selälleen maahan.
Mavil kömpi ylös hieroen takamustaan ja vilkaisi hämmästyneenä pihamaata. Se oli yön aikana peittynyt ohueen lumikerrokseen.
”Miten tähän aikaan vuodesta voi olla lunta?”

15

Yöllä oli tosiaan satanut lunta, vaikka oli vasta aikainen syyskuu.
Mavil ei ehtinyt jäädä enempää asiaa ihmettelemään, sillä tallista kuuluva metakointi muistutti häntä siitä, että ponit olivat
vielä ruokkimatta.
”Tullaan, tullaan.” Hän nosti sangon kaivosta, keräsi kouransa täyteen parhaat päivänsä nähneitä kurttuisia vihanneksia
ja huojui kantamukset mukanaan talliin. Mavil kaatoi vihannekset pilttuussa sijaitsevaan kaukaloon ja taputti poneja, jotka
hirnahtelivat tyytyväisinä päästessään aamiaisen kimppuun.
Saatuaan eläimet ruokittua Mavil alkoi lakaista tallin lattiaa
heinistä ja hiekanmuruista. Juuri silloin ovelta kuului vaimeaa
koputusta.
Ovella seisoi Pikku-Snorri.
”Ai Snorri”, Mavil mutisi. ”Hei.”
Pikku-Snorri oli Mavilin hyvä, ja totta puhuen ainoa, ystävä.
Hän virnisti Mavilille anteeksipyytävästi: ”Mitäs puuhaat,
Mav?”
Mavil ei virkannut mitään vaan jatkoi lakaisemistaan. Kiusallisen hiljaisuuden venyessä äärimmilleen Snorri astui eteenpäin ja naurahti hermostuneesti: ”Aika kylmä. Ulkona siis.”
Mavil lopetti lakaisemisen ja vilkaisi kylmästä hytisevää
Snorria. Poika oli pukeutunut talonpoikien tapaan kauhtuneisiin housuihin ja ohueen paitaan, joka oli kovettunut jääkimpaleeksi. Silti Snorri hymyili toiveikkaasti, sillä hänelle Mavilin
tapaaminen oli pitkän viikon hartaasti odotettu huippukohta.
Ja sitä tuli kunnioittaa asianmukaisella hartaudella.
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”Mikäs sinut tänne tuo?” Mavil kysyi aivan kuin ei tietäisi.
Snorri mietti hetken kuumeisesti syytä, jonka takia oli saapunut paikalle, mutta kun ei sellaista keksinyt, niin hän sanoi
suoraan: ”Olisko sulla mitään uutta tarinaa kerrottavana?”
Mavil tiesi monta tarinaa. Hän oli kuullut ne kaikki Tallimestarilta, joka oli kertonut tarinoita iltaisin, kun Mavil oli
ollut vielä pikkulapsi. Hän vilkaisi ympärilleen. Päivä oli jo auttamattomasti pilalla. Miksi ei yrittäisi pelastaa siitä mitä pelastettavissa oli.
Mavil heitti harjan syrjään ja huokaisi sitten: ”Minä voin kertoa sinulle yhden tarinan, mutta varoitan sinua. Se voi sisältää
sellaisia maagisia voimia, että saatat kukaties räjähtää kappaleiksi.”
Hänen ilmeensä oli tiukka, kun hän vannotti Snorria.
”Ymmärrätkö?”
Snorri nyökkäsi vakavana. Hän ei huomannut pientä hymyä
Mavilin kasvoilla, kun tämä aloitti tarinansa: ”Katsos kauan
sitten, ennen kuin maailma, meri ja taivas oli luotu, oli olemassa vain suuri tyhjyys, Ginnungagab.”
”Ginnunpa…” Snorri yritti toistaa, mutta se osoittautui liian
vaikeaksi.
”Ginnungagabin tyhjyydessä sai alkunsa ensimmäinen elävä
olento, valtava jättiläiskuningas nimeltä Ymir. Ymirillä oli myös
lehmä, Audhumla nimeltään, joka nuoli Ginnungagabin suolaisia jääpaloja. Jääpalojen alta paljastui ensimmäinen jumala.
Jumalien lisäännyttyä syntyi heidän ja jättiläisten välille sota,
sillä kumpikaan roduista ei voinut sietää toisiaan.”
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”Mahtavaa”, Snorri huokaisi syvään. Tarina oli yhtä tolkuton kuin aina, mutta ainakin he olivat päässeet asian ytimeen:
sotaan.
”Lopulta nuori jumala nimeltä Odin tappoi veljiensä avulla
jättiläiskuningas Ymirin hyvin raa’asti. He paloittelivat Ymirin
ruumiin pieniin osiin, ja sen verestä muodostuivat meret ja sen
luista vuoret ja kalliot. Ymirin suunnattoman kallon jumalat
nostivat korkealle taivaalle, ja siitä syntyivät pilvet, jotka leijuvat taivaalla. Ja siihen paikkaan, juuri siihen, johon Ymir oli
kaatunut, päätti Odin perustaa ihmisten maailman, Midgårdin.”
Mavil tuijotti pistävästi Snorria ja kuiskasi hyytävästi: ”Kyllä,
Snorri. Sinä ja minä, me kävelemme ruumiin päällä.”
Snorri näytti siltä kuin olisi syönyt kasan pilaantuneita omenia ja yökkäsi: ”Yök.”
”Minä tiedän. Aika ällöttävää.”
Nähdessään Snorrin naaman valkenevan siihen malliin, että
tämä antaisi hetkenä minä hyvänsä ylen, päätti Mavil päästää
tämän pälkähästä ja jatkaa töitään. Viimeinen asia, mitä hän
kaipasi kontolleen, oli pyörtynyt tallipoika ja raivokohtauksen
saanut Tallimestari.
Silloin hän kuuli pilkallisen äänen selkänsä takaa. ”No mutta,
Mav, Mav, Mav.”
Mavilin ei ollut vaikea arvata, kuka hänen takanaan seisoi.
Tuon typerän äänen hän olisi tunnistanut missä ja milloin vain.
Kolme hahmoa seisoi tallin ovella virnistellen. Keskellä oli
Raggi – Tyhjäpää Raggi – kavereidensa, Bollin ja Fusin kanssa.
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”Mitäs sinä täällä puuhastelet Mavil… Yksinäinen”, Raggi
naurahti ja astui peremmälle.
Jokaiseen kylään mahtuu ainakin yksi Raggin kaltainen ilkimys, joka saa ilonsa muiden epäonnesta ja joka aina tilaisuuden tullessa pyrkii korostamaan omaa asemaansa muiden kustannuksella. Ja Raggi osasi käyttää siinä pelissä pienimmätkin tilaisuudet hyväkseen. Hän jaksoi muun muassa muistuttaa Mavilia siitä, miten tämä oli aikoinaan löydetty kapaloissa
läheisestä metsästä ja otettu kylään ottolapseksi. Siitä lähtien
hänet oli tunnettu kylällä lisänimellä Yksinäinen. Mavil vihasi
lisänimeä.
”Mitä sinä haluat, Raggi?” Mavil mutisi. Sivusilmällä hän
huomasi, että poikien mukana oli myös tyttö, jota hän ei ollut
aiemmin nähnyt. Tyttö oli suurin piirtein hänen ikäisensä ja
todennäköisesti samankaltainen ääliö kuin Raggi. Tuhahtaen
Mavil kääntyi takaisin töidensä pariin.
”Minä tulin vain katsomaan mitä puuhailet”, Raggi naurahti.
”Kuten näet. Minä teen töitä”, Mavil töksäytti ja toivoi, että
pojat älyäisivät jatkaa matkaansa mahdollisimman nopeasti.
Turha luulo.
”Mav, oikeasti minä tulin kertomaan sinulle uutisia”, Raggi
virnuili: ”Katsos, torilla puhutaan, että klaanipäälliköt ovat
tulossa tapaamaan Haraldia. Aivan Mav, minä puhun oikeista
sotilaista.”
Mavil jähmettyi paikoilleen. Siinä oli tosiaan uutisia. Haraldia lukuun ottamatta klaanipäälliköitä ei näkynyt koskaan
Vuonossa.

19

Raggi hymyili ilkeästi tietäen hyvin, että oli pudottanut todellisen uutispommin. Hän astui eteenpäin ja kurottautui aivan
Mavilin naaman eteen. Sitten hän kertoi: ”Tuossa kokouksessa
puhutaan sodasta, joka on syttynyt pohjoisessa. Ja minä aion
olla paikalla, kun sotilaat kokoontuvat yhteisen pöydän ääreen.”
Raggi nappasi taskustaan omenan ja hieraisi sitä hihallaan.
”Harmi vain, että sinä et saa tulla paikalle.”
Se oli totta. Jostain syystä Tallimestari ei koskaan päästänyt Mavilia kaupunkiin, joka sijaitsi mäen toisella puolella. Se
oli yksi niistä monista kummallisista päähänpinttymistä, joita
Tallimestari oli elämänsä aikana kehittänyt. Mavil olisi antanut
mieluusti oikean kätensä, jos olisi päässyt Vuonon muurien
sisäpuolelle, missä kuuleman mukaan tapahtui yhtä jos toista.
Jos Raggi oli oikeassa, se tarkoittaisi sitä, että maailmankirjat
olivat menneet sekaisin. Klaanit eivät olleet kokoontuneet vuosikymmeniin. Ja jos niin todella oli tapahtumassa, niin kyseessä
oli pakko olla todella merkittävä asia.
Raggi naurahti kuivasti ja taputti Mavilia olkapäälle: ”Muuten, missä sinun isäsi on?”
Raggin kysymys sai pojat naurahtamaan hänen vierellään
ivallisesti. Mavil halusi sulkea korvansa Raggin vinoilulta ja
alkoi lakaista tallin tomuista lattiaa. Juuri nyt hän halusi olla
mahdollisimman kaukana tästä paikasta.
”Ai, mutta minähän kokonaan unohdin. Sinullahan ei ole
isää laisinkaan”, Raggi toitotti vailla aikomustakaan lopettaa.
”Kaikkihan sen tietävät, ihmiset puhuvat siitä torilla avoimesti”, Raggi jatkoi ilkeilyään.
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Mavil pysyi yhä vaiti. Raggi silminnähden nautti tilanteesta
ja kiersi härnäten Mavilia. Hetken Mavil näki sielunsa silmin,
miten hänen nyrkkinsä pyyhkäisisi omahyväisen hymyn Raggin kasvoilta kertaheitolla.
”Katsos, ihmiset puhuvat”, Raggi aloitti virnistellen, ”että kun
sinut löydettiin, sinua vartioi susilauma. Ja ensimmäiset sanasi
eivät olleet ihmisen sanoja, vaan jotain aivan kummallista ääntelyä. Aivan kuin suden ulinaa.”
Mavil laski mielessään kymmeneen. Hän tiesi, että Raggi
valehteli. Typerä tarina ei voinut pitää paikkaansa.
”Lopeta Raggi. Minkä takia sinun pitää olla aina niin ilkeä?”
Mavil yllättyi kuullessaan tytön puhuvan. Hän vilkaisi ohimennen tämän kasvoja ja vaaleita hiuksia, ja mikäli hän olisi
ajatellut kuten vanhemmat pojat, olisi hän voinut pitää tätä
jopa kauniina. Tyttö ei vaikuttanutkaan olevan samanlainen
idiootti kuin Raggi. Se lohdutti Mavilia hieman.
Raggi nosti kätensä torjuakseen tytön sanat ja nauraa hörötti:
”Niinpä, Mav. Olen pahoillani, mutta totuus on se, että sinä
olet susien kasvattama lapsi.”
Poika puraisi tyytyväisen näköisenä omenaa. Se oli Mavilille
viimeinen pisara.
”Peru sanasi”, hän huusi raivostuneena ja hyökkäsi kohti Raggia valmiina antamaan tälle opetuksen.
”Ooooh”, voihkaisivat Bolli ja Fusi yhteen ääneen. Tästä
kehittyisi kunnon tappelu. Raggi säikähti ja hyppäsi nopeasti
sivuun. Vaikka hän oli Mavilia kookkaampi ja vanhempi, hän
ei halunnut ryhtyä käsirysyyn Mavilin kanssa. Kuka tiesi, minkälaiset voimat tuollaisella susipojalla oli.
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Nopeasti Raggi otti kasvoilleen arvokkaimman ilmeensä ja
ilmoitti ylimielisesti: ”Niin, voisimme toki hoitaa asiat tappelemalla, niinhän teillä tallipojilla on tapana ratkaista asiat.
Minun kaltaiselleni kaverille sellainen ei kuitenkaan ole sopivaa. Tiedät varmasti, mitä mieltä minun vanhempani ovat moisesta käytöksestä.”
Mavil tiesi, että Raggin vanhemmat olivat varakasta väkeä, ja
Tallimestari höyhentäisi hänet, jos saisi tietää Mavilin tapelleen pojan kanssa. Varsinkin nyt, kun Vuonon johtaja, hersir
Harald oli juuri tilannut Tallimestarilta kolme hevosta. Mavil
laski nyrkkinsä alas ja laski uudestaan kymmeneen.
”Hei, mutta nythän minä keksin”, Raggi sanoi äkkiä. ”Sinähän voit hyvinkin olla vaikka kuningas.” Virne Raggin naamalla saavutti leveyden, joka melkein halkaisi hänen päänsä
kahtia. ”Nimittäin susien kuningas.”
Bolli ja Fusi ratkesivat raikuvaan nauruun.
”Mavil Sudentassu”, nauroi Bolli.
”Wuf wuf ”, haukkui pitkä Fusi.
Raggi astui Mavilin eteen. ”Etkö voisikin, susipoika?” hän
kuiskasi Mavilin korvaan.
Silloin Mavil menetti lopullisesti itsehillintänsä ja hyppäsi
Raggin kimppuun. Pojat kaatuivat maahan ja pyörivät niin
vimmatusti ympäri, että heinät pöllysivät ympärillä kannustavien Fusin, Bollin ja Snorrin yllä. Vaikka Mavil olikin Raggia
pienempi, hän pystyi pitämään puoliaan yllättävän hyvin. Hän
oli pieni ja vikkelä ja pääsi aina livahtamaan Raggin kömpelöiden kämmenien välistä. Raggin iso koko teki hänestä hitaan
liikkeissään ja puolivahingossa Mavil onnistuikin lopulta kiep22

sauttamaan pojan selälleen. Hän oli juuri hieromassa aimo
lapasellisen heiniä tämän naamaan, kun koko tilanteen turhuus valkeni hänelle. Vaikka hän painisi miten pitkään Raggin
kanssa, eivät kyläläisten mielipiteet hänestä muuttuisi yhtään
nykyistä paremmaksi. Päinvastoin. Ja mikä pahinta tappelu ei
tehnyt hyvää Tallimestarin hevoskaupoille, sillä Raggin isä oli
Tallimestarin tärkeimpiä asiakkaita.
Mavil nousi ylös ja tuijotti Raggia silmiin. Sitten hän kääntyi
Beinir-ponin puoleen ja uppoutui pohtimaan tulevaa kokousta.
Hän ei olisi halunnut uskoa Raggia, mutta ei saanut ajatuksiaan irti klaanimiehistä.
Pian suuren maailman tapahtumat vyöryisivät aivan hänen
takapihalleen, mutta hän olisi jumissa tympeässä tallissaan.
Mavil kirosi elämäänsä.
Raggi nousi ylös ja puhdisti housujaan heinistä. Mavilin ketteryys oli yllättänyt hänet.
”No niin, pojat. Jätetään tämä sekopää rauhaan”, hän ilmoitti
kavereilleen, ja kolmikko alkoi lampsia ovea kohti. Mavil huomasi, että vaaleahiuksinen tyttö kääntyi vielä kerran hänen
puoleensa ja hymyili anteeksipyytävästi. Kaunis ele jäi Raggin
ivallisten sanojen varjoon: ”Muista, Mav, sinä olet tallipoika ja
sellaisena tulet aina pysymään. Mikään ei sitä muuksi muuta.”
Raggi nappasi tyttöä ranteesta ja vetäisi tämän mukanaan
ulos tallista. Mavil huomasi, että ulkona leijaili pieniä lumihiutaleita.
”Tule Aesa!”
Aesa. Tytön nimi oli Aesa. Mavil katsoi vielä pitkään heidän
jälkeensä, ennen kuin palasi takaisin töihinsä.
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