Putousten
yllä

K

otka liiteli Suurten putousten yläpuolella. Se kaarteli pilven ympärillä, joka roikkui rotkon yllä ja silmäili raivokasta ryöppyä
valppaana, sillä alapuolellaan se näki mahtavimman tulvan, mitä se oli todistanut kaikkina monia vuosinaan. Ajoittain se saattoi nähdä tummia hahmoja liikkumassa kielekkeellä;
ne ampaisivat ilmaan, ennen kuin suistuivat
kuplivaan veteen putouksen alla. Hahmot olivat Hofsineja, joilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin luovuttaa kohtalonsa syvyyksien
haltuun. Se näki myös valkoisia jäälohkareita, jotka ajelehtivat kohti putouksen reunaa,
kunnes katosivat jylisevään pärskeeseen, joka
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pyörteili kuin sumu Suurten putousten yllä.
Kotka kaarteli hetken myrskyisässä ilmassa ja
seurasi Hofsineja, jotka syöksyivät syvänteeseen. Jotkut murskaantuivat kiviin ja kuolivat; suurin osa ui turvaan, mutta kaikki olivat
voimattomia luonnon leppymätöntä voimaa
vastaan. Kotka löi laiskan siiveniskun, kun se
kääntyi lentämään takaisin suojaan vuorelle
luolalleen – se oli nähnyt tarpeeksi.
Siellä se istui Korpin ja Tunturipöllön kanssa. Ne puhuivat keskenään vakavasta aiheesta. Kotka lohdutteli ystäviään, että tämän
ajan jälkeen, synkimmän kaikista ajoista, oli
kevät odottamassa hetkeä paljastaakseen itsensä. Kevään mukana tulisi lupaus uudesta
vuodesta. Mutta Tunturipöllö tiesi ajatukset
Kotkan sanojen takana: se tiesi, että Kotka
pelkäsi Suurlohen ja Hofsinien prinssin puolesta. Tunturipöllö pöyhi valkoisia, untuvaisia sulkiaan ja huokasi tavalla, jolla se ja sen
esi-isät olivat huokaisseet siitä asti kuin kukaan saattoi muistaa, kun karvaisten, sulkaisten tai suomukkaiden kuningas oli kuolemanvaarassa. Korppi ja Kotka saattoivat juuri ja
juuri kuulla kuiskatun sanan S-u-ur-l-o-h-i
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kätkettynä huokauksen keskelle. Ne katsoivat toisiinsa ja sitten ne kulkivat kullekin
ominaisella tyylillä luolan edustalla olevalle kielekkeelle ja katsoivat etäisyyteen, sinne
missä sumu riippui Suurten putousten yllä.
Tunturipöllö pysyi hämärässä, jossa sen silmät olivat paremmin kotonaan. Tunturipöllö
ei ollut päivänvalon ystävä, sillä paisteessa se
ei nähnyt kuin heikosti; se tarvitsi kaikkia salaperäisiä voimiaan nähdäkseen läpi joen villeyden uljaan Hofsinin, joka taisteli alhaalla
sen pinnalla.
***
Suurlohi laskeutui syvimpään osaan allasta. Jää ja sumu peittivät pinnan ja kieppuivat
kaikkiin suuntiin. Suurlohi ei ollut peloissaan.
Se nautti veden paineesta ja kuplien ryöpystä
kolhiintuneella ruumiillaan. Se ei välittänyt,
oliko se ylösalaisin tai kuono väärään suuntaan; se oli elossa Hofsiniensa johtajana. Syvyyksien voima oli sen kanssa. Voima kutsui
sitä mereen. Se saattoi nähdä reitin läpi villien
virtausten.
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”Seuratkaa minua!” sen ääni kumisi, kun
siihen osui Kivekkään ruumiin aiheuttama
paineaalto. Kivekäs törmäsi veteen sen vierelle. ”Ui kanssani, Veli!”
Kivekäs yritti puhua, mutta oli liian hengästyksissä putouksen jäljiltä.
”Oletko koskaan nähnyt mitään tämän kaltaista?” Suurlohi kysyi ihaillen luonnon voimaa.
”Meidän täytyy uida pois täältä”, henkäisi Kivekäs.
Suurlohi ei välittänyt siitä. Kuningas oli lumouksen vallassa. Se tunsi itsensä kaikkivoivaksi, se tunsi, että mikään ei voisi eikä tahtoisi vahingoittaa sitä. ”Minä en ole koskaan
aikaisemmin nähnyt sitä tällaisena – niin majesteettisena, niin mahtavana, niin voimakkaana!” huusi Suurlohi.
”Tämä päivä jää historiaamme. Ja sinä olet
kanssani, Veli. Sinun nimesi mainitaan yhdessä minun nimeni kanssa tulevina vuosina!”
Kivekäs tuskaili ystävänsä puolesta, Suurlohi vaikutti puolihullulta.
”Suurlohi, täällä, tule kanssani. Tänne.”
”Suurenmoista!” jylisi Suurlohi.
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”Seuraa minua.” Kivekkään sanat olivat
nyt lempeä käsky.
Vastentahtoisesti Suurlohi seurasi Kivekästä pois kattilasta sen koko ruumiin täristessä
kiihtymyksestä. Suurlohi ylisti ja paasasi sen
kaiken loistavuudesta, kun kasa jäätä ja Hofsineja syöksyi sen ympärille. Suurlohi nauroi
ja pauhasi, kun Kivekäs ohjasi sen turvaan. Se
antoi virtauksen kuljettaa ne joen sivulle, ja
sieltä Kivekäs löysi pitkän, matalan painauman kivilohkareen takaa, jossa ne saattoivat
levätä. Kivekäs ui lohkareen suuntaan, kun
sen pysäytti hento ääni, jonka se juuri ja juuri
saattoi erottaa altaan kohinan yli.
”Älkää tulko yhtään edemmäs!” ääni komensi.
”Mitä?” Suurlohi kysyi. ”Kuka se on?”
”Älkääpä tulko meidän alueellemme”, ääni
lisäsi hermostuneesti. ”Minä varoitan teitä...”
Kivekäs hymyili, mutta Suurlohi sanoi:
”Etkö tiedä, kuka minä olen?” Kuninkaan
ääni oli melkein keveä.
”En, mutta minun täytyy täyttää velvollisuuteni. Minun täytyy suojella näitä kalanpoikasia: he ovat Hofsinien tulevaisuus!”
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”Tulehan tänne ja anna, kun katson sinua
”tulevaisuutemme vartija””, sanoi Suurlohi,
kun nuori smoltti uiskenteli hermostuneena
sitä kohti. ”Mikä on nimesi?”
”Minun nimeni on Brynjar, Brynjar Hofsin,
ja nämä kalanpoikaset ovat minun vastuullani. Älkää tulko edemmäs!”
Kivekäs tähyili Brynjarin taakse ja siellä, värisevänä rykelmänä, oli kalanpoikaset, jotka
se oli antanut nuoren smoltin vastuulle.
”Brynjar, se olen minä, Kivekäs. Oletko
kunnossa?” Smoltti tihrusti Kivekkääseen väsynein silmin samean veden läpi ja hymyili helpottuneena, kun tajusi, että sen tehtävä olisi pian ohi. ”Ovatko nämä pikkukaverit
osanneet käyttäytyä?”
”Juu, ovathan he käyttäytyneet hienosti, tosiaankin”, sanoi Brynjar äänellä, joka kertoi
päinvastaista. Smoltti oli laihtunut ja riutunut
huolehdittuaan viikkoja tehtävästään. Sen
olisi pitänyt olla meressä syömässä ja kasvamassa nuoreksi Hofsiniksi. Kivekäs oli ylpeä
smoltista.
”No, kerrohan heille, että he saavat jakaa kotinsa Suurlohen, Hofsinien kuninkaan
kanssa.”
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