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17. LÄHTÖ 

Vanhus ei tervehtinyt Alecia eikä nuorukaista,  vaan vain pyysi heitä kohteliaasti
istumaan. Itse  vanhus jäi  seisomaan,  vaikka Alec konteliaasti  yritti  vanhaa 'teidän
jälkeenne' -temppua. 

"No  niin,  Alec,"  vanhus  aloitti  äänensävyllä,  joka  toi  Alecin  mieleen  Vanhan
Testamentin Jumalan,"sinä olet varmaan jo kauan odottanut selvitystä siitä mihin olet
joutunut. Me olemme koko ajan olleet siinä uskossa, että sinä olet tiennyt, mitä on
tekeillä,  mutta  sain  juuri  kuulla  tältä  nuorukaiselta,  että  sinulla  ei  ole  käsitystä
tilanteesta,  joten minä yritän selvittää sen." Alec aikoi sanoa jotakin, mutta hänen
uskalluksensa ei riittänyt vanhuksen keskeyttämiseen. 

"Helpointa  tämä  on  kai  selvittää  niin,  että  sinä  kysyt  kaiken  sen  mitä  et  ole
ymmärtänyt", vanhus jatkoi nyt tuttavallisempaan sävyyn. 

Alec mietti hetken aikaa, ennen kuin sai sanotuksi: 

"Lähinnä minua on alusta asti vaivannut kysymys, keitä te olette?" 

"Tuo  onkin  hyvä  kysymys,  ja  se  saa  minut  hämmästymään,  sillä  koko
tapahtumasarja on perustunut olettamukseen, että sinä tiedät keitä me olemme. Mutta
minä kerron: 

Ensinnäkin me tulemme Valtakunnasta, joka on miltei puoli Linnunrataa käsittävä
ikivanha valtio. Nyt tämä Valtakunta on luhistumassa, tai oikeastaan sen rappio on
kestänyt  jo  kymmenkunta  tuhatta  vuotta.  Valtakunta  on  vielä  koossa,  mutta  sen
voimat ovat jo vähissä, ja te ihmiset olette sen viimeinen toivo. 

Meidät  määräsi  tänne  aikanaan  muuan  psykologi,  joka  onnistui  tuhansia  vuosia
etukäteen  päättelemään  tuhon  alkamisen,  ja  halusi  pelastaa  edes  jotakin.  Niinpä
meidän oli  etsittävä  planeetta,  jolla  oli  kehityskelpoista  elämää,  ja  joka olisi  niin
kaukana  Valtakunnasta,  että  sen  tuhoutuminen  ei  vaikuttaisi  täällä  saakka.  Ja  me
havaitsimme Maan parhaaksi tähän tarkoitukseen. 

Niin me tulimme tänne,  ja perustimme ensi  alkuun Maata kiertävän tukikohdan.
Aloimme kouluttaa ihmiskuntaa, ja saimme sen yleisen kehitystason varsin nopeasti
kivikauden  ja  pronssikauden  ylitse.  Jo  muinaisissa  Egyptissä,  Kiinassa  ja



Babyloniassa  me  koulutimme  yksittäisiä  neroja,  jotka  siitä  lähtien  ovatkin  olleet
ominaisia ihmiskunnan historialle. 

Meidän  tehtävämme  on  siis  yksinkertaisesti  kasvattaa  ihmiskunnasta  teknisesti
korkeatasoinen  sivilisaatio,  ja  se  tapahtuu  parhaiten  kehittämällä  yksittäisiä
nerokkaita tiedemiehiä. Sinä olet yksi näistä." 

"Minä?" Alec hätkähti. "Enhän minä ole edes tavannut yhtään teikäläistä ennen kuin
tämä takaa-ajo alkoi." 

"Aivan  niin",  vanhus  jatkoi,  "mutta  kouluttaminen  onkin  tehty  pikkuhiljaa
vaikuttamalla  sinun aivoihisi.  Se on paras tapa,  kun ottaa huomioon sen,  että  me
emme saa paljastua. Minä en tiedä, miksi meidän on pysyteltävä täydellisesti piilossa,
mutta joka tapauksessa näin on. 

Niin,  me  siis  koulutimme ihmisiä,  ja  saimme maapallon  kulttuurin  kehittymään
niissä  kahdeksassatoistatuhannessa  vuodessa,  jotka  minä  olen  ollut  täällä,
kehittymään  matkan  johon  siltä  omaehtoisesti  olisi  kulunut  satatuhatta  vuotta  tai
vieläkin enemmän. 

Sitten tuhatyhdeksänsataaluvulla me teimme ensimmäiset virheemme. Me yritimme
tehdä kasvatustyötämme liian nopeasti, ja siitä ilman muuta seurasi, että me olimme
useaan kertaan vähällä paljastua. Silloin me päätimme pitää kehityksessä tauon, että
ihmiset ehtisivät kunnolla tottua siihen teknologiaan, joka heidän käytettävissään oli."

Ahaa, Alec ajatteli. Tämän vuoksi tiede oli siis edistynyt niin tavattoman hitaasti
viimeisten  vuosisatojen  aikana.  Siis  ihmiset  itse  olivat  hyvin  hitaasti  kehittyviä,
samaten  kuin  tämäkin  kulttuuri  oli  kai  alunperin  kehittynyt  hitaasti,  ja  nyt
luhistumisensa hetkellä tarvitsi seuraajan. Ja seuraajaksi oli valittu Maan ihmiskunta,
josta nyt kasvatettiin tieteellisesti kehittynyttä.

"Niinpä  olimme muutamia  satoja  vuosia  hiljaa",  vanhus jatkoi,  "ja  nyt  sinä  olit
ensimmäinen  laajamittaisempi  yrityksemme  tämän  tauon  jälkeen,  ja  me
epäonnistuimme siinäkin. Sinä aloit vähitellen aavistaa, että me olimme olemassa, ja
silloin meidän jälleen  oli  pakko lopettaa.  Ensin  me vain yritimme hidastaa  sinun
edistymistäsi  häiritsemällä  sitä  koetta,  jonka  sinä  teit.  Sabotointi,  kuten  tietänet,
kuitenkin  epäonnistui,  ja  kokeen  estymisen  sijasta  syntyi  mitä  omalaatuisimpia
tuloksia. Joten me saimme määräyksen tappaa sinut." 

Siis täältä olivat lähtöisin ne kokeen omalaatuiset tulokset. Heidän tieteensä täytyi
olla  aika  kehittynyttä,  kun  sen  erehdyksestä  saattoi  seurata,  että  kahden  protonin
annihilaatio  ja  kahden  elektronin  syntyminen  tyhjästä  tuli  mahdolliseksi.  Hans
Christiensen ei ehkä hyväksyisi tätä selitystä, jos Alec vielä olisi hengissä kertomassa
sitä, mutta varmasti se voitti kaikki Hansin esittämät arvaukset. 



Mutta  tuo  tappaminen.  Alec  ei  muistanut  aavistaneensa  mitään  avaruusmiehistä,
jotka itseasiassa olivat luoneet hänen suuret keksintönsä ja huippuluokan teoriansa.
Tuossa ei tuntunut olevan järkeä. 

"Mutta  eihän  minulla  ollut  aavistustakaan  teidän  olemassaolostanne,  ennen  kuin
tulin Rainer Bartokin luokse", Alec protestoi. 

"Niin, mutta tieto oli  jo olemassa sinun alitajunnassasi,  ja se vain odotti  hetkeä,
jolloin  se  voisi  tulla  esille.  Tosin  me  luulimme sen jo  ehtineen sinun normaaliin
tajuntaasi, mutta ilmeisesti sinun alitajuntasi on suljetumpi kuin mitä me ajattelimme
sen olevan." 

Siis ne unet sittenkin! Alec oli unissaan nähnyt avaruudesta tulevia miehiä, jotka
olivat opettaneet ihmisiä. Miksi hän ei ollut tullut ajatelleeksi, että koko ongelman
ratkaisu oli siinä! Häntä oli koulutettu, ja hänen alitajuntansa oli havainnut sen, mutta
valvetietoisuus ei.  Ja kouluttajat  eivät halunneetkaan valvetietoisuuden saavan sitä
selville, ja siksi hänet oli päätetty tuhota. 

"Mutta miksi  minä sitten vieläkin olen hengissä?" Alec kysyi  saatuaan ajatukset
järjestykseen.  Tämä tuntui  tosiaankin kummalliselta,  kun otti  huomioon,  että  näin
kähittynyt kultturi  lähti  ajamaan takaa yhtä  ainoata  ihmistä.  Oli  kummallista,  että
tämä ihminen onnistui pakenemaan tänne saakka. 

"Minä  itseasiassa  päätin  kuitenkin  toimia  vastoin  annettuja  määräyksiä",  vanhus
vastasi.  "Sinut määrättiin tapettavaksi,  mutta me emme missään tapauksessa halua
tarpeettomasti käyttää väkivaltaa. Niinpä minä sovin tottelevimpien miehieni kanssa
siitä, että he johdattelevat sinut tänne. Tappo-operaatio oli pakko järjestää, koska tällä
asemalla  varmasti  on  henkilöitä,  jotka  välittömästi  ilmoittaisivat  Valtakunnan
johdolle, että määräyksiä ei noudateta. Ja jos tieto olisi levinnyt sinne saakka, ei tätä
asemaa enää olisi olemassa. Se olisi tuhottu sumeilematta. Mutta nyt kun sinut on
saatu tänne ehyenä, voin kertoa jo muillekin, että sinut on päätetty jättää henkiin." 

Tuossa oli  jotakin kummallista,  mutta Alec ei  onnistunut keksimään mitä se oli,
joten hän jätti sen myöhemmäksi. 

"Sanoit  tämän  aseman  olleen  Maan  kiertoradalla  kahdeksantoistatuhatta  vuotta
sitten. Miksi se on siirretty tänne, ja miten niin pitkäaikainen tukikohta on ylipäätään
voitu järjestää?" 

"Siirtämisen  syy  on  yksinkertaisesti  ihmisten  avaruustekniikan  kehittyminen.
Meidän  oli  löydettävä  parempi  piilopaikka,  ja  näiden  Saturnuksen  renkaiden
lohkareiden  seasta  ei  asemaamme  varmasti  pystytä  havaitsemaan  ainakaan  vielä
nykyisillä  välineillä.  Mitä  taas  pitkäaikaisuuteen  tulee,  niin  se  on  suhteellisen
helppoa. Me olemme huomattavasti ihmisiä pitkäikäisempiä, esimerkiksi minä olen
ollut  täällä  kahdeksantoistatuhatta  vuotta.  Jo  sitä  ennen  tehtiin  tosin  huomattava



määrä pohjustustyötä, ja muun muassa sekoitettiin historian ajoitusmahdollisuuksia,
etteivät nykyiset sukupolvet voisi havaita kehityksen tapahtuneen liian nopeasti." 

"Mutta tehän olette aivan ihmisten kaltaisia?" 

"Niin olemme, ja juuri siksi meidät on valittu kasvattamaan Maan ihmisiä. Näin
voimme kaikessa rauhassa liikkua myös maan pinnalla, mikä huomattavasti helpottaa
työskentelyämme.  Valtakuntaan  kuuluu  toki  muunkin  näköisiä  kansoja,  ja  aivan
sattumalta me olemme ihmisten kaltaisia lukuunottamatta tietenkin pitkää ikäämme.
Tosin minä olen meistä vanhin, ja kaikki nämä muut ovat tulleet tänne paljon minun
jälkeeni. Minä olen pitkäikäinen meikäläiseksikin, ja minun aikani on vähissä." 

"Tuli  mieleeni",  Alec sanoi  hiljaa,"miten sen  muuaan laitteen putoaminen miltei
minun  päälleni  järjestettiin?  Sehän  tapahtui  miltei  heti  kokeen  epäonnistumisen
jälkeen, tai siis seuraavana iltana. Miten te ehditte järjestää kaikki miehet sun muut
paikalle niin nopeasti, vai oletteko kenties onnistuneet ylittämään valon nopeuden?" 

"Me olemme kyllä ylittäneet valon nopeuden, mutta se putoaminen tosiaankin oli
silkka  yhteensattuma,  sillä  ei  ollut  mitään  tekemistä  meidän  kanssamme.  Meidän
työryhmämme oli kyllä paikalla jo sinä päivänä, kuten kai näit ne uudet työntekijät
fysiikan laitoksella, mutta he eivät järjestäneet sen laitteen putoamista. Sen olisi aivan
helposti voinut tehdä kevyellä taskulaserilla vaikkapa, mutta me emme maanpinnalla
ollessamme lainkaan kanna aseita." 

"Ja toinen seikka", Alec jatkoi. "Luin eilisen lehdestä, että Fysikon Cityn lähellä oli
nähty  lentävä  lautanen.  Miten  te  voitte  liikkua niin  avoimesti,  jos  tarkoituksenne
kerran aina on pysyä piilossa? 

"Minun on tunnustettava, että se ei ollut meidän aluksiamme", vanhus vastasi hiljaa.
Mekin näimme sen, mutta me emme tiedä, kenelle se kuului. Se saattoi olla lähtöisin
Valtakunnasta,  mutta  epäilen  sitä.  Kai  tajusitkin  tästä,  että  mekään  emme  ole
maailmankaikkeuden  herroja.  Mekin  uskomme  korkeampaan  olentoon,  ja  mekin
näemme  tunnistamattomia  lentäviä  esineitä,  jotka  käsittääksemme  kuuluvat  meitä
korkeammalle kulttuurille. Mutta me emme tiedä..." 

"Oletteko te sitten luoneet meidän uskontomme?" 

"Osan  olemme,  joitakin  emme.  Jotkut  ilmeisesti  palvovat  samoja  jumalia  mihin
mekin uskomme, jotkut on luonut jokin meille vieras kulttuuri. Ja jotkin ovat meidän
synnyttämiämme. 

Mutta ei enää puhuta tällaisia, meillä on nyt tärkeämpiäkin asioita. Nyt sinun on
tehtävä  valinta  kahdesta  vaikeasta,  joihin  me  emme  voi  antaa  parempia
mahdollisuuksia. Sinun on joko jäätävä meidän mukaamme loppuiäksesi, tai sitten
meidän on pakko tappaa  sinut.  Meidän mukaamme jäädessäsi  sinä voisit  tutustua



Valtakuntaan, ja sieltä varmasti löytyisi planeettoja, jotka muistuttavat hyvin paljon
Maata. Mutta jos et halua jäädä, meidän on pakko tuhota sinut, koska me emme saa
paljastaa itseämme ihmisille." 

Siis  tätä  oli  tarkoittanut  Alecin  pelastamisen  ja  tappamisen  monimutkainen
asetelma.  Hänet  voitiin  joko  ottaa  mukaan  tai  tappaa.  Maahan  palaamisen  ei
ilmeisesti enää olut mahdollisuutta. Alec ajatteli pitkään, ja toiset kunnioittivat hänen
mietiskelyään hiljaisuudella. Lopulta hän vastasi alakuloisesti: 

"Minä jään, ei kai minulla muuta varsinaista mahdollisuutta ole. Toivottavasti saan
asuakseni jonkin mukavan pikku tilan jollakin sievällä planeetalla." 

"Sen takaan", vanhus vastasi. "Toivottvasti valitsit oikein." 

"Mitä seuraa siitä kun minua aletaan etsiä Maassa?" Alec vielä kysyi. 

"Tuskinpa  mitään.  Sinua  ei  löydetä,  eikä  edes  mitään  jälkiä  siitä,  minne  olet
mennyt.  Ilmatyynyalus,  jolla  tulit  yhteysaluksellemme,  tuhotaan,  eikä  muitakaan
jälkiä jätetä. Joten sinut vain liitetään selittämättömien katoamisien pitkään luetteloon
sen enempää ihmettelemättä. 

Mutta nyt minun on valitettavasti lopetettava tämä keskustelu hetkeksi. Toivoakseni
meille jää vielä aikaa puhua pitkään tulevaisuudessa." 

Vanhus  avasi  pariovet,  jotka  olivat  pienen  huoneen  seinustalla,  ja  ovien  takaa
paljastui  valkoinen  sali,  ja  siellä  parikymmentä  nuorta  miestä  ja  naista  istumassa
tuolirivillä. 

Vanhus astui salin etukorokkeelle, ja sanoi istuville: 

"Ystävät.  Olen  tuonut  Alec  Hariadanin  tänne,  ja  peruutan  nyt  julkisesti  hänen
kuolemantuomionsa. Hänen tappamiseensa ei enää ole syytä, koska hän ei enää voi
paljastaa meitä ihmiskunnalle. 

Mutta minulla on paljon vakavampaakin sanottavaa teille. Kuten kaikki tiedätte, on
viimeisinä  vuosisatoina,  jokainen  koulutusyrityksemme  Maassa  päättynyt
epäonnistumiseen.  Ilmeisesti  siis  meidän  on  tullut  aika  lähteä,  ja  jättää  Maa
kehittymään  oman  onnensa  varassa.  Ihmiskunta  on  Valtakunnan  viimeinen
tulevaisuuden  toivo,  mutta  sitä  ei  suinkaan  ole  vielä  menetetty,  se  vain  tulee
kehittymään hitaammin. Me emme enää voi sille mitään. 

Me  lähdemme  huomenna  iltapäivällä  takaisin  Valtakunnan  pääkaupunkiin
ilmoittaen, että työmme on päättynyt. Ehkä se on onnistunut, ehkä ei. 

Olen lähettänyt Maahan aluksen hakemaan tänne alhaalla olevat miehemme, ja he



ehtivät  tänne  puolenpäivän  maissa.  Lähtekää  nyt  tehtäviinne,  ja  laittakaa  asema
lähtövalmiiksi siihen mennessä." 

Vanhus  kumarsi  miehistölle,  ja  juuri  kun  hän  aikoi  palata  takaisin  pieneen
huoneeseen,  jossa Alec  ja  nuorukainen yhä odottivat,  hän lyhistyi  lattialle.  Hyvin
kuninkaallisesti ja arvokkaasti, mutta myös hyvin kuolleena. Hän oli saanut työnsä
päätökseen, ja hänen aikansa oli loppunut. 

Alec tunsi kouristuksen rinnassaan, ja äkkiä hänen isänsä lempilaulun sanat alkoivat
hiljaa soida hänen mielessään jatkuvasti voimistuen:

Seison yksin kylmällä tähdellä, 
katson kun katoat ikuisuuteen. 
Mustaan pimeyteen, 
josta löydä et paluuta, vie sinun tiesi. 
Minä jään yksin, tahtoen kuolla. 
Sillä en enää saa nähdä sinua. 

Laulan sinulle viimeisen kerran, 
kunnes palava maa kukoistaa taas. 
Silloin nähdään taas. 
Läpi ajan ikuisen en tahdo lähteä. 
Mutta on pakko erota  
Kunnes kuolema meidät taas liittää.
 
Tahdon vielä odottaa hetkisen, 
mutta en saata tehdä niin. 
Sillä pimeyteen vievä 
tiesi on paluutta, kai aikaan ainaiseen. 
Tänne jään yksin, sinä olet pois. 
Vailla aikaa on tämä ikuisuus. 

Seison yksin kylmällä tähdellä, 
katson kun katoat ikuisuuteen. 
Peität kyneleen, 
vaikka tahdot sen vierivän, ei minun nähdä. 
Minä jään yksin, tahtoen kuolla. 
Mutta toivon, en luovuta. 

Ja kahden aikaan iltapäivällä seuraavana päivänä mahtava valkoinen alus irtautui
Saturnuksen renkaiden seasta ja lähti lipumaan kohti Aurinkokunnan laitaa. Kiihdytti
sitten vauhtiaan suunnaten kulkunsa kohti Linnunradan keskustaa. 

Ihminen oli jäänyt yksin. 


