Ensimmäinen luku

Prinssi Osamu
Prinssi Osamu hätkähti hereille susien ulvontaan. Hän liikahteli ja kohottautui hieman pimeydessä silmät sumeina. Sudet ulvoivat uudelleen. Hän valahti takaisin pieluksille ja
huokaisi venytellen laiskasti käsivarsiaan.
”Mitä?” prinssi kysyi ääni unesta paksuna.
Ayah ravisteli prinssiä uudestaan ja perääntyi sitten pää kumarassa.
Pieluspilvi prinssin pään alla kahahteli. Pielukset oli kudottu hienosta pellavasta. Ne näyttivät karheilta kuin karkea purjekangas, mutta
ne olivat yhtä pehmeitä koskettaa kuin hieno
silkki. Pieluksista nousi hienostunut tuoksu,
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kun hänen päänsä liikahti. Tuoksu johtui kallisarvoisesta öljystä, jota oli huolellisesti hierottu edellisenä iltana prinssin iholle; iholle, jota
aurinko oli harvoin suoraan koskettanut.
Prinssi avasi silmänsä, katsahti ylös ja näki
palvelijansa Ayahin. Ayah seisoi hänen vuoteensa vieressä ja näytti naurettavalta. Ayah piteli kohotettuna vanhanaikaista, koristeellista
pronssimyrskylyhtyä, ja hänellä oli prinssin lähes käyttämätön hupullinen ulkoviitta, joka oli
reunustettu ja vuorattu sudenturkilla, viskattuna omille kaidoille harteilleen. Silloin prinssi
tuli tietoiseksi sinertävänvalkoisesta lumesta,
joka tuiskahteli pimeiden ikkunoiden ohi. Aamunkoittoon oli yhä pitkälti aikaa, mutta palvelija oli jo vetänyt paksut verhot sivuun.
Ayah, pää edelleen kumarassa, töni prinssiä uudestaan, tyrkki käsivarren mitan päästä,
kasvot sivuun käännettyinä aivan kuin prinssi olisi jotain pelottavaa ja vaarallista; kuin syttymisherkkää jauhetta sisältävä ruukku, joka
voisi räjähtää hänen kasvoilleen.
”Täytyy pukeutua nyt”, palvelija sanoi, ”ei
ole aikaa.”
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”Mitä ihmettä?” prinssi mumisi, mutta Ayah
laski lyhdyn lattialle ja syöksähti eteenpäin ennen kuin prinssi ehti lopettaa lausettaan. Palvelija kiskaisi tylysti prinssin käsivarsista tämän
ylös sängystä yllättävällä voimalla. Heidän
varjonsa loikkasivat yhdessä halki seinän hienon, kultaisen mosaiikin, ja prinssi suistui lattialle lyhdyn valoon kalpeana ja alastomana.
Palvelija kumarsi uudestaan, ja hänen äänensä oli puolittain uhkaava, puolittain kunnioittava.
”Pukeudu, nyt.”
Palvelija polvistui nopeasti, tarttui prinssin
ranteeseen ja lyhtyyn, suoristautui sitten ja alkoi vetää häntä. Palvelija käveli takaperin hajareisin, jalat kummallakin puolella prinssiä.
Prinssin vastustelevat jalat tuuppivat turkiksia
ja taljoja, jotka oli siroteltu kylmälle marmorilattialle. Prinssi tunsi itsensä nöyryytetyksi ja
naurettavaksi, kun palvelija raahasi häntä mukanaan. Palvelija laittoi nopeasti lyhdyn paksulti lakatulle lipastolle prinssin suosikkikeramiikkaruukkujen viereen. Lyhdyn reuna osui
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yhteen ruukuista, ja ruukku sinkosi lattialle,
jossa se murskaantui palasiksi. Palvelija ei pyytänyt anteeksi vaan tempoi lipaston laatikoita auki vetäen seuraavan laatikon aina ulommas auki kuin aikaisemman. Palvelija levitteli
vaatteita esille silkkipapereista ja heitti vaatteet
kohti prinssiä.
”Pukeudu, nyt”, hän toisti silmät sivuun
käännettyinä.
”Ayah!” prinssi huusi lopulta raivostuneena.
”Mitä ihmettä täällä on meneillään? Katso nyt,
mitä sinä olet tehnyt! Ruukku on säpäleinä!”
Toinen hahmo ujui näkyviin myrskylyhdyn
kultaiseen valokehään. Hänen päänsä ei ollut
kumarassa. Se oli Ayahin tytär Lissa, prinssin
ikäinen karkeakäytöksinen tyttö. Hänen mustat hiuksensa oli solmittu tiukasti pitkälle, käytännölliselle palmikolle, ja hänen kasvonsa
olivat kalpeat kuin kuu. Hän oli pukeutunut
tiukkaan metsästysasuun, karkeasti ommeltuun pukinnahkaan ja turkiksiin. Hän katsoi
alas prinssiin arvioiden tätä peittelemättä. Jos
prinssi ei olisi tiennyt paremmin, hän olisi voi-
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nut vannoa, että tytön katseessa oli aitoa halveksuntaa.
”Minä tapatan teidät kummatkin tämän...
solvauksen vuoksi”, prinssi marisi.
Lissa kiskaisi hänet kovakouraisesti jaloilleen. Prinssi kiirehti peittämään itseään niin
hyvin kuin kykeni ja tunsi itsensä nolostuneeksi palvelijansa ja tämän tyttären edessä, jotka
kumpikin näyttivät kummallisen päättäväisesti allekirjoittavan omat kuolemantuomionsa.
”Pukeudu”, Lissa sanoi tiukasti. ”Ei ole aikaa.” Hän tarttui topattuihin talvihousuihin,
ravisti ne esiin kullanvärisestä kääreestään
ja sysäsi prinssille. Sitten hän otti saappaat ja
paiskasi ne lattialle. ”Ei ole aikaa selittää”, hän
sanoi, ”sinun täytyy pukeutua ja tulla kanssani nyt. Tässä!” Hän otti prinssin viitan äitinsä
harteilta ja piteli sitä, niin kuin prinssi olisi ollut pikkulapsi raikkaana kylvyn jäljiltä, valmiina kietoutumaan lämmitettyyn pyyhkeeseen.
Prinssi tunki itsensä housuihin niin nopeasti kuin kykeni: ihan mitä tahansa, kunhan hän
saisi itsensä peitettyä ja samalle tasolle naisten
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kanssa. Ayah polvistui, ujutti vikkelästi prinssin paljaat jalat paksuihin sukkiin ja kiskoi jalkoihin sitten pehmeät, nahkaiset metsästyssaappaat. Prinssi huomasi nyt, että palvelija
itki. Suuret kyynelkarpalot valuivat pitkin tämän poskia. Palvelija suoristautui ja kiskoi ensin paksun silkkialuspaidan, sitten topatun tunikan prinssin pään yli ja nyki sen kunnolla
paikoilleen hänen silmiensä yhä tulviessa kyyneleitä.
Lissa kietoi metsästysviitan prinssin harteille, työnsi sitten häntä eteenpäin ja ulos puoliavoimesta peiliovesta, joka peitti Ayahin
oman hienovaraisen kulkureitin prinssin makuukamariin.
Prinssi heitti vielä viimeisen, kiireisen silmäyksen taakseen kaaokseen, joka vallitsi hänen normaalisti rauhallisessa ja hyvin järjestetyssä huoneessaan. Tumman koboltinsinisen
ruukun sirpaleet olivat hajallaan lattialla. Hänet työnnettiin eteenpäin ovelta ja vedettiin
pitkin kapeaa käytävää, joka johti peiliovelta
eteenpäin. Lissa käveli hänen edellään ja Ayah
perässä, kun he hiipivät pitkin salaista käytä-
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vää, joka kulki samaan suuntaan kuin suuri
julkinen käytävä, jota prinssi käytti päivittäin.
Täällä seinät olivat tylsät, karkeasti valetut ja
synkät. Ainoastaan huojahtelevan lyhdyn kellanruskea valo, joka paljasti Lissan saappaat,
näytti tietä. Prinssi ei ollut koskaan kahdeksantoista elinvuotensa aikana ollut siinä paikassa.
He pysähtyivät paikkaan, jonka prinssi ymmärsi olevan Ayahin oma, yksityinen makuukamari. Yksinkertainen sänky oli työnnetty
siististi syvennykseen. Se oli verhoiltu paksuilla huovilla ja ohuella, riemunkirjavasti kuvioidulla halvalla kankaalla. Pari kuluneita nahkatohveleita oli rinnakkain sängyn vieressä.
Tässä ahtaassa, pimeässä paikassa Ayah oli
nukkunut kaikki yöt lähes koko elämänsä ajan.
Yksi kultainen ikoni riippui vuoteen yläpuolella karkeatekoisella seinällä. Ayah otti sen
alas. Ayah tarttui tiukasti prinssiä olkapäistä ja
käänsi tämän katsomaan itseään. Prinssi katsoi
palvelijan kosteisiin silmiin, jotka olivat vakavat ja synkät. Prinssin viha oli muuttunut hämmennyksen ja nousevan pelon sekoitukseksi.
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”Lissa johtaa sinua nyt”, Ayah sanoi hiljaa.
”On tullut aika, jolloin sinun täytyy totella häntä kaikessa – kukaan muu ei voi pelastaa sinua,
vain hän. Kukaan muu ei voi pelastaa meitä,
vain sinä. Sinun täytyy luottaa häneen kaikessa. Et enää koskaan näe minua. Minä olen pitänyt sinusta huolta syntymästäsi asti, nyt se
kaikki on loppu. Ei ole aikaa selittää; sinä olet
luottanut minuun kaikki nämä vuodet, ja nyt
aika on tullut, ja sinun täytyy luottaa häneen.”
Ayah veti prinssiä niskasta niin, että tämän pää
oli samalla tasolla hänen päänsä kanssa. Ayah
suuteli prinssiä kahdesti, kerran kummallekin
poskelle, silmät kyyneliä valuen. ”Kaunis pojan parta”, hän lisäsi silittäen prinssin pehmeää
poskea rakastava hymynpuolikas kasvoillaan.
”Ayah”, prinssi sanoi hiljaa. ”Mitä helvettiä
tämä kaikki tarkoittaa?”
”Mene”, palvelija sanoi ravistaen päätään.
”Nyt.”
Lissan kalpeat kasvot häämöttivät taas äitinsä kasvojen vierellä. Naiset nyökkäsivät lyhyesti toisilleen. He kumarsivat toisilleen silmät
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suljettuina. Ayah ojensi pienen ikonin Lissalle, joka tunki sen tunikansa sisään. Sitten Lissa kiskoi prinssin pois makuukamarista, pois
Ayahin luota ja edelleen eteenpäin pitkin pimeää käytävää.
Pari minuuttia horjahdeltuaan Lissan perässä
prinssi nykäisi itsensä irti tämän vahvasta kädestä ja pysähtyi paikalleen. Hänen kasvonsa
olivat nyt punastuneet todellisesta vihasta. Lissa kääntyi ja tarttui häneen, mutta prinssi läimäytti Lissan käden pois vähättelevästi. ”Minä
en liikahda piiruakaan, ennen kuin sinä kerrot
minulle, mitä tapahtuu.”
Lissa tuli hänen lähelleen kasvot vasten hänen kasvojaan. Lissan vihreät silmät olivat ilmeettömät. Lissa läimäytti prinssiä lujasti
vasten kasvoja; läimäytti lujasti kalpeisiin ja
taidokkaasti hoidettuihin kuninkaallisiin kasvoihin. Se sattui, ja kivun kyyneleet, tai vihan,
tai nöyryytyksen, vierivät alas prinssin poskia.
”Ei ole aikaa, teidän korkeutenne”, Lissa sanoi, ”teidän täytyy luottaa minuun. Kaikki on
lopussa. Minun käsiini on annettu teidän kuo-
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lemattoman sielunne säilyttäminen. Minä olen
sitä varten – sitä varten minä olen syntynyt.
Minun täytyy viedä teidät pois, teidän täytyy
lähteä nyt tai se on liian myöhäistä.”
He seisoivat hetken vastakkain. Prinssi oli ällistynyt, hän oli vihainen ja myös peloissaan.
Hänet oli herätetty ja revitty alastomana pois
mukavasta sängystään, häntä oli hoputettu
ja kovisteltu, lyöty kasvoihin ja solvattu, hänen arvokas ruukkukokoelmansa pirstottu ja
sekoitettu. Jokainen rikoksista oli piinaavalla
kuolemalla rangaistava; ja rikokset olivat vielä hänen palvelijansa tekemiä – ja mikä vielä
pahempaa, myös palvelijan alhaisen, karkean
tyttären tekemiä. Yhtäkkiä kuului valtava ääni,
sitten sen kaiku ja matala jyrinä, mikä johtui ilmeisesti etäisestä räjähdyksestä. Seinät tärisivät, ja kivilattia näytti lähes väreilevän. Lissan
pää kallistui eteenpäin, ja hän jähmettyi liikkumattomaksi kuin kivi käsien riippuessa pitkin
kylkiä. Sitten hän nosti kätensä, liitti kämmenet vastakkain ja kuiskasi jotain kuulumatonta.
”Tule”, hän sanoi, ja prinssi seurasi.
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