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4. TOINEN KOKOUS 

Kaksikymmentäkolme valkoisiin viittoihin sonnustautunutta hahmoa kokoontuivat jälleen
samaan saliin. Nyt heidän ilmeensä olivat kireitä, ja jotkut keskustelivat hiljaa tullessaan
sisälle pariovista. Muutamassa minuutissa oli koko joukko paikoillaan, ja ovet sulkeutuivat
välittömästi  heidän  jäljessään.  Hahmot  jäivät  odottamaan  tuoleilleen  yhä  varovasti
keskustellen.  He  ainakin  aavistivat,  miksi  heidät  oli  tällä  kertaa  kutsuttu  koolle.  Ja  jos
heidän  aavistuksensa  oli  oikea,  tulisivat  annettavat  ohjeet  olemaan  vastoin  heidän
koulutustaan, ja vastoin heidän yleisiä periaatteitaan, mutta heidän olisi pakko noudattaa
onjeita. Ja se juuri teki tunnelman kireäksi.

Valkotukkainen  ja  valkopartainen  vanhus  seisoi  pienessä  syvennyksessä  salin  toisella
sivuseinällä ja seurasi hänelle lukupäätteeseen ilmestyvää tekstiä. Tekstin tuoma viesti ei
ilmeisesti miellyttänyt häntä, sillä hänen kasvonsa punoittivat hiukan. Vain vaivoin hän sai
estettyä  ajatustensa näkymisen kasvoiltaan,  niin  että  ponnistukset  ajatusten peittämiseksi
olivat kenen tahansa helposti havaittavissa.

Pöydän eriväriset  lamput  välkkyivät  rytmikkäästi  tuoden olemassaolonsa  selkeästi  ilmi
samalla kun televisioruutu syötti jatkuvasti uutta tekstiä. Aina kun vanhus oli lukenut yhden
ruudullisen,  hän  kosketti  pientä  levyä  ruudun  reunuksessa  sen  vasemmalla  puolella,  ja
ruutuun vaihtui uusi tekstisivu. ovien sulkeutumisen jälkeen hän luki vielä kolme tai neljä
ruudullista, kääntyi sitten saliin päin ja käveli raskain askelin ajatuksiinsa vaipuneena salin
toiseen päätyyn, aivan sinne tulleiden valkoisten hanmojen täyttämän tuolirivin eteen.

Vanhus oli nyt vaihtanut valkoisen viittansa vaaleaan harmaaseen, joka oli reunustettu vain
hiukan  tummetmalla  päärmeellä.  Mutta  väri  ei  suinkaan  tehnyt  häntä  mitättömämmän
näköiseksi,  vaan  päinvastoin  toi  nyt  Vanhan  testamentin  Jumalan  lisäksi  mieleen
kansantarinoiden mahtavat velhot.

Vanhus  tarkkaili  salissa  istuvia  hetken aikaa  äänettömästi,  ja  viittasi  sitten  kaksi  rivin
päässä istuvaa muita vanhempaa hahmoa tulemaan perässään. Hän käveli ulos salista sen
tässä päässä olevan parioven oikeasta puoliskosta.  Kaksi hahmoa nousivat,  ja  seurasivat
hänen  jäljessään  muiden  jäädessä  paikoilleen  odottamaan.  Muut  hahmot  tiesivät,  ettei
heidän  oletettu  olevan  uteliaita  tämän  poistumisen  johdosta.  Asia  ei  yksinkertaisesti
kuulunut heille.

Kului  vain  viitisen  minuuttia,  kun  kaksi  miestä  tulivat  takaisin  paikoilleen,  ja  vajaan
minuutin sen jälkeen myös vanhus seurasi  heitä.  Ovien takana oli  vanhuksen yksityinen
työhuone, jonne kutsu tiesi aina todella vakavia asioita. Kaksi miestä hallitsivat kasvojensa
ilmeet  hyvin,  kun  kaikki  kääntyivät  seuraamaan  heidän  sisääntuloaan.  Mutta  heidän
ajatuksensa olivat kuumeisia; nyt asiat olivat todella vaikealla tolalla.

Istuuduttuaan kaksi miestä käänsivät kasvonsa juuri sisään tulevaan vanhukseen, ja kaikki



muut hahmot tekivät samoin. Hahmot odottivat, että heille kerrottaisiin, mitä oli tapahtunut,
ja mitä tämän johdosta tulisi tehdä. He tiesivät nyt, että jotakin hyvin vakavaa oli sattunut.

Vanhus epäröi hetken, ennen kuin alkoi puhua. Hänen äänensä oli yhä varma, mutta nyt
sen läpi kuulsi hienoinen alistuminen. Se ikään kuin pyrki suostuttelemaan kuulijoita omalle
kannalleen.  Se  ei  enää  ollut  ehdottoman  auktoriteetin  ääni,  se  kuului  viisaalle
neuvonantajalle, joka toivoi pätevin perusteluin saavansa kuuntelijat puolelleen. Erona oli
vain se, että vanhus tiesi, että häntä toteltaisiin joka tapauksessa, hahmojen oli pakko totella.
Ja  jotenkin  tuntui  siltä,  että  juuri  se  teki  hänet  surullisen  tuntuiseksi,  se  että  hän  tiesi
sanojensa olevan kuulijoille ehdoton käsky.

"Luin juuri valtakunnan johdon kirjeen. Olemme saaneet käskyn tunota Alec Hariadan."
vanhus aloitti vaikeimmasta. "Hän on saanut tietää, tai ainakin on melkein varma, että me
olemme olemassa, ja sen johto katsoo liian vaaralliseksi. Hänet on tuhottava, ja nopeasti,
ennen kuin  hän  saa  ajatuksensa  selviksi  ja  kertoo  meistä  kenellekään.  Sillä  johto  antoi
määräyksen,  että  tieto  ei  saa  levitä,  sen  leviäminen  on  estettävä  keinoista  välittämättä.
Ihminen ei ole vielä riittävän kypsä vastaanottamaan ajatusta avaruusvieraista."

Sali  kohahti,  sillä  tappaminen  oli  jotakin  aivan  tavatonta.  Kuulijoille  ei  ollut  koskaan
kerrottu  niistä  kymmenistä  koulutettavista,  jotka  maassa  oli  jouduttu  vuosien  mittaan
eliminoimaan.  Ihmiset  olivat  hyvin  oikullisia,  mutta  juuri  se  teki  heidät  toisaalta  niin
arvokkaiksi.  Vanhus  hiljensi  salin  raivoisalla  kädenliikkeellä,  ja  jatkoi  sitten  taas
rauhoittuen:

"Viime yönä - tehän osaatte jo kaikki käyttää maan aikaa? - siis viime yönä kymmenen
teistä kävi Fysikon Cityssä manipuloimassa lineaarikiihdytintä.  Tällä kiihdyttimellä Alec
Hariadanin  piti  suorittaa  koe,  joka  olisi  vahvistanut  hänen  uuden  teoriansa.  Kuten
muistanette,  tämä  manipulointi  oli  tarpeen  Alecin  kehityksen  hidastamisen
alkuvalmisteluna. Alec oli kehittynyt liian nopeasti, ja oli juuri keksimässä meidät.

Meidän oli täältä käsin määrä ohjata kiihdyttimeen asennettujen laitteiden avulla kaikki
hiukkaset törmäämättöminä toistensa ohitse. Työmme kuitenkin epäonnistui. Jos jollekulle
se  ei  vielä  ole  selvää,  korostan  vielä  varmuuden  vuoksi,  ettei  se  ollut  kenenkään  syy.
Epäonnistuminen  vain  johtui  näistä  laitteista.  Ne  ovat  erittäin  monimutkaisia,  ja  siksi
toiminnaltaan epävarmoja. Ne ovat yntä virhearkoja kuin ihmiset.

Sivumennen  sanoen,  nämä  asennetut  laitteet  on  jo  tuhottu.  Ne  hajotettiin  kauko-
ohjauksella heti kokeen jälkeen, ja niistä jäi jäljelle vain pieni määrä vaaratonta kaasua.
Tämä kaasukin on lukkiintuneena koteloinin, joihin laitteet oli asetettu, joten sitä ei voida
havaita.

Siis, länsipäästä lukien toisen, eli  viimeisen heidän käyttämänsä, tarkistuspisteen saama
ohjain  teki  virheen.  Se  päästi  kaksi  protonia  törmäämään.  Tämähän  ei  sinällään  olisi
haitannut mitään,  heidän fysiikkansa mukaan kahden protonin törmäyksessä syntyy vain
joitakin vähäpätöisiä hiukkasia. Mutta kun laitteemme teki virheen, niin se päätti kerralla
töpätä  reilumminkin.  Se  pani  nämä  kaksi  protonia  annihiloitumaan,  ja  muodosti
annihilaatioenergiasta kaksi  elektronia.  Heidän fysiikkansa lait  kieltävät kahden protonin
annihiloitumisen,  se  ei  heille  ole  mandollista.  Nämä  kaksi  kuitenkin  olivat  protoni  ja



protoni, eivät edes protoni ja antiprotoni.

Heidän fysiikkansa mukaan on myös mahdotonta, että pelkästä energiasta syntyisi kaksi
elektronia.  Tässä  olisi  mandollista  syntyä  vain  elektroni  ja  positroni,  tai  mitä  tahansa
hiukkaspareja, jotka vain kumoavat toisensa. Ja vielä, aivan kuin nämä kaksi seikkaa eivät
riittäisi,  on  vielä  mahdotonta  muodostaa  kahta  energistä  protonia  vastaavasta
energiamäärästä  kahden  elektronin  määrä  materiaa.  Vaikka  vain  protonit  olisivat  alussa
täysin  levossa,  tulisi  elektroneille  niin  paljon  liike-energiaa,  että  niiden  nopeus
monikymmenkertaisesti  ylittäisi  valon  nopeuden.  Mutta  nämä  kaksi  elektronia  lähtivät
liikkeelle  aivan  normaalilla  nopeudella,  90  prosenttia  valon  nopeudesta.  Ja  toisaalta,
ihmisille suurin mahdollinen nopeus, jonka massa voi saavuttaa, on valon nopeus."

Salissa  oli  nyt  aivan äänetöntä.  Läsnäolijoiden joukossa  oli  joitakin,  jotka  eivät  olleet
lukeneet ihmisten fysiikkaa, ja heidän oli vaikea käsittää näitä seikkoja. Heistä oli itsestään
selvää,  että  kaksi  protonia  voitiin  annihiloida,  tai  että  puhtaan  energian  tilasta  syntyy
pelkästään  kaksi  elektronia.  Mutta  he  uskoivat  sentään,  että  kehittymättömän  kansan
ajattelussa ei näin välttämättä tarvinnut olla.

"Tavanomaisilla ihmisillä tämä ei vielä olisi mandottoman suuri ongelma", vanhus jatkoi.
"He yrittäisivät uudelleen, ja kun koe sitten taas sujuisi kunnolla, he ehkä jättäisivät uuden
ilmiön  silleen,  tai  ehkä  alkaisivat  tarkistaa  suhteellisuusteorioitaan.  Tai  ehkä  he  vain
arkistoisivat reaktion selittämättömiin epäonnistumisiin, eivätkä enää koskaan puhuisi siitä.
Ja jos he puhuisivat, heidät melko varmasti vain julistettaisiin huijareiksi.

Mutta  me  emme saa  aliarvioida  Alec  Hariadanin  älyä.  Hänelle  ei  tuottane  vaikeuksia
keksiä,  ettei  koe  voi  antaa  sellaista  tulosta  mitenkään  muuten  kuin  silloin,  kun  sitä  on
käsitelty jollakin ihmisille tuntemattomalla menetelmällä. Ja siitä ei ole pitkä matka siihen,
että Alec yhdistäisi tuloksen meihin, ja saisi vahvistuksen häntä jo jonkin aikaa vaivanneille
epäilyksille.  Toisekseen  Alec  on  huippuluokan  tiedemies,  jota  uskotaan  kaikissa
tieteellisissä  piireissä.  Jos  hän  ehtii  saada  ajatuksensa  järjestykseen,  ja  tulee  siihen
tulokseen, että meistä on tarpeen kertoa muille tutkijoille, meidän työmme on hukassa.

Siksipä hänet on tullut aika tuhota."

Kun vanhus lopetti, hän näytti hyvin vanhalta, paljon vanhemmalta kuin aloittaessaan. Sali
oli  hiljainen,  aivan kuin sinne  olisi  laskeutunut  jokin  tumma olento,  joka oli  vanginnut
läsnäolijoiden ajatukset.

Lyhyen hiljaisuuden jälkeen yksi kuuntelijoista nosti kätensä pyytäen puheenvuoroa, ja
sen saatuaan nousi tuoliltaan jääden sen eteen seisomaan.

Puheenvuoron  pyytänyt  oli  hieman  vanhusta  pidempi,  mutta  pituusero  saattoi  johtua
pelkästään siitäkin, että vanhuksen suuri ikä oli jo painanut hieman kumaraksi. Puhujalla oli
karkeat  mutta  hyväntahtoiset  kasvonpiirteet  ja  oljenkeltainen tukka.  Puhuessaan hän piti
kätensä ristissä edessään, niin että ne olivat kyynärpäistä aivan suorat.

"Arvoisa gled, hyvät toverit", hän aloitti juhlallisesti. "Edellisestä sain sen käsityksen, että
ainoa syy koulutettavamme Alec Hariadanin tuhoamiseen on se, että hän mitä ilmeisimmin



on aavistanut olemassaolomme, ja että tämä olisi vaaraksi työllemme. Olenko oikeassa?"

Arvonimeltä mainittu vanhus nyökkäsi osoittaen käsityksen oikeaksi,  sillä kysymys oli
selvästikin osoitettu hänelle. Sitten hän antoi nuoren miehen jatkaa.

"Pidän  kyllä  suuressa  arvossa  valtakunnan  johdon  antamia  ohjeita,  mutta  tässä
nimenomaisessa  tapauksessa  katsoisin  kuitenkin  aiheelliseksi  tehdä  niitä  koskevan
huomautuksen.  Kuten  viime  yönä  maanpinnalla  saimme  havaita,  on  ihmisen  muistin
pyyhkiminen suhteellisen helppoa. Miksi emme siis tässä tapauksissa pyyhkisi pois Alecin
muistista sitä ajatusta, että me olemme olemassa, ja jättäisi hänen henkeään rauhaan?"

Vanhus  vastasi  kysymykseen  hieman  surumielisesti:  "Emme  voisi.  Jos  pyyhkisimme
tämän tiedon pois Alecin muistista, voisimme kyllä olla hänen puolestaan rauhassa jonkin
aikaa,  ehkäpä  useita  viikkoja.  Mutta  me  emme  saa  unohtaa,  että  Alec  on  ihmiseksi
äärimmäisen  älykäs.  Hän  saisi  pian  kuulla,  miten  kokeessa  kävi,  ja  pystyisi  vähäisen
aivotyön jälkeen selvittämään itselleen pyyhkimämme, siis hänen unohtamansa, ajatuksen."

Nuorukainen  jatkoi  salissa  olevien  myötätunto  puolellaan,  vaikka  hänen  ensimmäinen
endotuksensa olikin osoittautunut käyttökelvottomaksi:

"Jos emme voi pyyhkiä pelkästään tätä seikkaa ilman jälkiseuraamuksia,  niin emmekö
kuitenkin  voisi  kokonaan  poistaa  hänen  ylimääräistä  älykkyyttään  estäen  häntä  näin
muistamista  meitäkään,  vaikka  en  erityisemmin  olekaan  perehtynyt
muistintyhjennystekniikkaan,  olettaisin  tietämykseni  perusteella,  että  on  mandollista
tyhjentää ihmisen muisti kokonaankin."

"Ei, emme voi käyttää tätäkään tapaa."

"Miksi emme?"

"Ensinnäkään,  kenenkään meidän voima ei  riittäisi  siihen.  Ei  edes  minun,  vaikka olen
suorittanut kolmannen asteen tutkinnon telepaattisessa työskentelyssä. Mahdollisesti voima
riittäisi siinä tapauksessa, että kolme tai neljä meistä vahvinta voisi työskennellä yhdessä
Alecin nukkuessa, mutta silloinkin se olisi epävarmaa. Ja toiseksi, jos pyyhkisimme kaiken
tämän  älykkyyden,  hän  joka  tapauksessa  menettäisi  henkensä,  niin  suuri  rasitus
pyyhkiminen  on  ihmisen  aivoilla.  Ja  lisäksi  joku  tai  jotkut  muistin  pyyhkimiseen
osallistuvista  voisivat  siinä  menettää  järkensä,  sillä  telepaattinen  työ  on  äärimmäisen
raskasta."

Vanhus aikoi ensin jo lopettaa, mutta sanoi sitten kuitenkin vielä hiljaa:

"Joten on kaikin puolin edullisempaa vain tappaa hänet." 

Puheenvuoron pyytänyt  mies  istuutui  masentuneena paikalleen.  Hän oli  toki  käsittänyt
perustelut, mutta elävän olennon kohtalon saneleminen oli aina hyvin masentavaa. Etenkin
kun ei ollut mahdollista kuunnella sen mielipidettä, jonka kohtalosta puhuttiin.

Kenelläkään  ei  tuntunut  olevan  mitään  sanomista.  Kaikki  kaksikymmentäkolme



valkoviittaista hahmoa, samoin kuin heidän harmaa johtajansa, olivat vaipuneet ajatuksiinsa.
Vanhus näytti odottavan, että joku nuoremmista sanoisi jotakin, mutta he olivat vaiti. 

Lopulta yksi hahmoista kysyi lähinnä vain katkaistakseen pitkän hiljaisuuden:

"Entä  mitä  varsinaista  haittaa  on  siitä,  että  meidät  havaitaan?"  Kysyjä  oli  muutoin
edellisen puheenvuoron käyttäneen nuorukaisen kaltainen, mutta hänen tukkansa oli hieman
tummempi. Ja vähän suurempana erona se, että tämä oli neitonen.

"Sitä minä en todellakaan voi selvittää kovin täydellisesti", vanhus vastasi. "Me olemme
vain saaneet määräyksen valtakunnan johdolta, että emme saa paljastua vielä muutamaan
vuosisataan.  Mutta  voin  kyllä  esittää  joitakin  näkymättömissä  pysyttelemistä  puoltavia
argumentteja.

Ihminen  on  vielä  aika  vallanhaluinen.  Kun  ihmiset  saisivat  yleisesti  tietää
olemassaolomme,  he  ensiksi  alkaisivat  etsiä  meitä.  Ja  tämän  aseman  löydettyään  he
alkaisivat selvittää sitä, mistä me tulemme, missä meidän valtakuntamme sijaitsee. Kun he
löytäisivät  valtakunnan,  seiraisi  kaksi  erilaista  mahdollisuutta:  Joko  he  havaitsisivat
valtakunnan  nyvin  mantavaksi,  ja  alkaisivat  pelätä  sitä,  jolloin  heidän  edistyksensä
hidastuisi merkittävästi. Toisaalta he saattaisivat yrittää sotaa valtakuntaa vastaan, jolloin ne
tuhoutuisivat  viimeiseen  mieheen.  Jälkimmäisessä  tapauksessa  paljastuminen  näin
aiheuttaisi häiriötä myös itse valtakunnalle."

"Minusta tämä ei ole kovinkaan riittävä syy tappaa sitä, joka on keksinyt meidät."

"Sitä se ei missään tapauksessa olekaan. Toinen piilossa pysymistä puoltava seikka on se,
että  näkyvillä  emme  voisi  suorittaa  koulutustamme  näinkään  nyvin,  kuin  mitä  nyt
pystymme.  Jos  saisimmekin  jotkut  tiedemiehet  puolellemme,  suuri  yleisö  olisi  meitä
vastaan.  He  pitäisivät  meitä  vakoilijoina,  vallananastajina  ja  ties  minä,  ja  lopulta
pakottaisivat  sotavoimat  ajamaan meidät pois  planeetalta.  Ja tämäkin mandollisuus voisi
johtaa  maan  ja  valtakunnan  väliseen  taisteluun,  jonka  lopputulos  olisi  itsestäänselvä  jo
taistelua aloitettaessa.

Kolmanneksi, inmisten oikullisuuden tuntien, olisi mahdollista, että he meidät löytäessään
yksinkertaisesti  tuhoaisivat  tämän  aseman yrittämättäkään  etsiä  pääpaikkaamme.  Tällöin
valtakunnalla  ei  tietenkään  olisi  halua  ilmoittaa  olemassaolostaan,  ja  ihmisten
kouluttaminen  päättyisi  siihen.  Ihmisiä  alkaisi  kuitenkin  kalvaa  epäilys  omia  kykyjään
kohtaan, ja se luonnollisesti hidastaisi jopa heidän omaehtoista kehittymistään.

Nämä kolme perustetta eivät minunkaan mielestäni ole aivan riittäviä keinoja kaihtamatta
piilossa  pysyttelemiseksi,  mutta  neljäs  ja  meille  kaikkein  painavin  syy  lieneekin
valtakunnan johdon käsky."

Nyt nosti kätensä toinen kahdesta muita vannemmasta kuulijasta. Puheenvuoron saatuaan
hän esitti ratkaisumallin, joka ilmeisesti oli niin yksinkertainen, ettei kukaan ollut keksinyt
sitä aikaisemmin.

"Emmekö voisi yksinkertaisesti kutsua Alecin tänne keskustelemaan? Älykkäänä miehenä



hän varmasti ymmärtäisi meidän perusteemme vaitiololle,  ja voisi luvata olla kertomatta
kenellekään. Näin jopa voisimme helpommin jatkaa koulutusta yhteistyössä hänen itsensä
kanssa."

"Hän tuskin noudattaisi kutsua",vanhus vastasi. Hän on kuitenkin vain ihminen, ja pelkää
kaikkea outoa. Hän pitäisi ilmeisenä, että kutsun aihe on mikä tanansa muu kuin pelkkä
ystävällismielinen keskustelu."

"Mutta  voisimmehan  tuoda  hänet  tänne  väkisin.  Hän  ei  silti  voisi  sulkea  korviaan
neuvoiltamme. Ja voisimmehan tarpeen tullen pakottaa hänet olemaan kertomatta meistä,
vaikkei  se  olisikaan  miellyttävää.  Mutta  se  varmasti  olisi  helläkätisempää  kuin  suora
tuhoaminen."

"Iietenkin  voisimme  tehdä  näin,  mutta  mitäpä  se  auttaisi?  Valtakunnan  johto  pitäisi
menettelyämme  huonona  ja  epätäydellisenä.  Ymmärtänet  psykologina,  etteivät  ihmiset
koskaan oli täysin luotettavia. Heille saattaa jatkuvan henkisen paineen seurauksena syntyä
pakko purkaa mieltään painavia asioita toiselle ihmiselle. Jos näin kävisi Alec Hariadanille,
me olisimme jälleen hukassa."

Esitettiin vielä useita erilaisia ratkaisumalleja, mutta vanhus torjui ne samaan tyyliin. Hän
esitti karut tosiasiat, jotka tekivät ehdotukset mahdottomiksi toteuttaa, tai osoitti ehdotukset
selvästi epätäydellisiksi ratkaisuiksi. Keskustelu jatkui samaa rataa pari tuntia, ja vanhuksen
ryhtyessä jakamaan hahmoille toimintaohjeita oli kello Fysikon Cityn ajan mukaan lähellä
puoltayötä.

Kokous oli kutsuttu koolle yhdeksältä illalla, mahdollisimman pian sen jälkeen kun tieto
hiukkaskiihdytyskokeen epäonnistumisesta oli saatu ja tarvittavat ilmoitukset valtakunnan
johdolle tehty.

Annettavat  ohjeet  olivat  pääasiassa  hyvin  yksinkertaisia,  mutta  monet  käytännössä
vaikeasti toteutettavia. Miltei kaikki aseman henkilökunta asemalla välttämättä tarvittavia
lukuunottamatta  lähetettiin  maahan.  Osa  sai  tehtäväkseen soluttautua kaupungin  väkeen,
varsinkin fysiikan laitokselle, jossa Alec Hariadan työskenteli, ja niin edelleen.

Ohjeiden jaon jälkeen vanhus vielä lausui:

"Luulen ymmärtäväni teidän tunteenne, ja toivon, että te ymmärrätte minun tunteeni, mitä
tähän tehtävään tulee. Me toimimme niin kuin toimimme koska meidän on pakko tehdä niin.
Meillä ei ole oikeutta sotia korkeampia määräyksiä vastaan. Me teemme niin kuin meidän
käsketään tehdä, minä tiedän sen, ja te tiedätte sen. Mutta tässä tehtävässä, niin kuin aina
muulloinkin,  välttäkää  tarpeetonta  raakuutta.  Se,  joka  lopulta  joutuu  Alecin  tuhoamaan,
tehköön sen nopeasti ja kivuttomasti, ennen kuin hän ehtii pelätä. Tosin uskon, että kaikki te
tekisitte niin erikseen mainitsemattakin, mutta mainitsen sen nyt joka tapauksessa."

Kun tämä oli  sanottu,  sali  alkoi  jälleen tyhjentyä,  ja itsekukin länti  suorittamaan omia
tehtäviään.  Valkoiset  nahmot  näyttivät  nyt  vakavammilta  kuin  kokoukseen  tullessaan.
Kaikki  he  näyttivät  hiukan  vanhemmilta,  ja  nyvin  huolestuneilta.  Mutta  he  kantoivat
tehtävänsä mukanaan tuoman ideologioiden ja inhimillisyyden vastaisuuden varsin hyvin.



Jälleen  kaksi  muita  vanhempaa  valkopukuista  miestä  jäivät  saliin  muiden lähdettyä  ja
jatkoivat vanhuksen kanssa ennen kokousta kiireen vuoksi kesken jäänyttä keskusteluaan.

He viipyivät tässä matalaäänisessä keskustelussa lähes puoli tuntia, ennen kuin poistuivat
salista. Oven sulkiessaan he saattoivat nähdä, kuinka vanhus istui yhdellä tuoleista synkkiin
ajatuksiin  vaipuneena.  Hän oli  lysähtänyt  kokoon,  ja  vastuun taakka  painoi  häntä  kohti
lattiaa. Silti pieni toivonkipinä oli vielä jäljellä. Ehkä jotain oli vielä pelastettavissa. 


