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7. AAMUKÄVELY 

Kello  oli  kaksikymmentä  yli  neljän  kun  Alec  lähti  huoneistostaan.  Oli  vielä
nelisenkymmentä minuuttia aikaa siihen, kun fysiikan laitoksen voimistelusali avattaisiin
työntekijöitten käytettäväksi. Alec laskeutui kolmannesta kerroksesta portaita pitkin, koska
yleisen  käytännön  mukaisesti  ei  tässäkään  rakennuksessa  ollut  hissiä.  Hissi  asennettiin
yleensä vain silloin,  jos talossa asui joku,  joka ruumiillisen kuntonsa vuoksi välttämättä
tarvitsi  hissiä.  Ja  luonnollisestikin  hissit  oli  olemassa  myös  kaikissa  korkeissa
rakennuksissa;  yleensä  aina,  kun  kerroksia  oli  viisi  tai  sitä  enemmän.  Tosin  Alec  olisi
käyttänyt portaita vaikka hissi olisi ollutkin olemassa. Portaiden kulkeminen kuului osana
hänen päivittäiseen kunnonylläpitämisohjelmaansa. 

Kun Alec tuli pihalle, hän sai huomata, että ilma oli vieläkin kylmempää kuin mihin hän
oli  varautunut.  Hän  puristi  takkia  hieman  tiukemmalle  ympärilleen  ja  lähti  pikkuhiljaa
kävelemään  katua  pitkin  eteenpäin.  Kadun  päässä  muutaman  korttelinvälin  etäisyydellä
seisoi yksinäinen poliisimies, joka hetken aikaa tarkkaili Alecin kulkua. Poliisi ilmeisesti
arvioi  Alecin rehelliseksi  kansalaiseksi,  koska jatkoi matkaansa pitkin tätä katua vastaan
kohtisuoraan kulkevaa katua. 

Kadut  olivat  varsi  kapeita,  ja  niillä  kuljettiinkin  pääasiassa  pelkästään  jalkaisin.
Pintakulkuneuvoja  käytettiin  suhteellisen  vähän,  koska  pidemmät  matkat  kaupunkilaiset
yleensä kulkivat maanalaisella. 

Kadun nelimetrisen  ajoradan molemmilla  puolilla  oli  kaksimetriset  jalkakäytävät,  jolta
reunustivat muutamien kymmenien metrien välein sijoitetut katulamput. Katukuva oli hyvin
perinteinen,  ja  monet  Fysikon  Cityn  asukkaat  pitivätkin  sitä  patavanhoillisena.  Katujen
käyttö rajoittuikin pääasiassa maanlaisen asemien välisiin kävelymatkoihin. Jotkut harvat
voivat  kulkea  katuja  myös  asunnoltaan  työpaikalle,  jos  välimatka  sattui  olemaan  hyvin
lyhyt, mikä tässä kaupungissa oli harvinaista. 

Alec  kuului  näihin  harvoihin,  sillä  hän  asui  aivan  kaupungin  eteläosassa  vain  parin
korttelin  päässä  rakennuskieltorajasta.  Hänen  asuntonsa  ja  fysiikan  laitoksen
päärakennuksen välimatka oli vain parisataa metriä, minkä kuka tahansa kaupungin asukas
vielä käveli aivan mielellään. 

Alec oli toisessakin suhteessa hyvässä asemassa: kukaan ei kaipaisi häntä työpaikalleen,
jos hän jäisi pariksi päiväksi kotiin. Pidettiin luonnollisena sitä, että suuri fyysikko, etenkin
kun oli poikamies, saattoi tehdä työtä kotonaan. Olihan hiukkasfyysikon työ suurelta osin
keksimistä; piti keksiä uusia mandollisuuksia, uusia ideoita, ja vasta sitten oli mandollista
tarkistella kokeellisesti, pitivätkö ideat paikkansa. 

Alec  oli  sopinut  Hans  Christiensenin  kanssa,  että  hän  saisi  milloin  tahansa  pysytellä



kotonaan kaksi  päivää.  Vasta  kolmea  päivää  varten  hänen täytyi  pyytää  lupa  etukäteen.
Tosin kaikista poissaolopäivistä piti jälkeenpäin tehdä selvitys. Näiden selvitysten yleisin
mainittu  syy  oli  'hiukkasfysiikkaan  liittyvää  ajattelutyötä  meneillään  olevan  projektin
läpikäymiseksi'. 

Alec käveli katua pitkin kohti pohjoista, poispäin kaupungin laidasta, sillä hänellä oli vielä
vapaata aikaa. Itä oli jo juuri ja juuri havaittavasti muita ilmansuuntia valoisampi, mutta
aurinko ei silti vielä nousisi puoleentoista tuntiin. Kuu oli alhaalla lännessä, mutta koska se
oli miltei täysi, se valaisi vieläkin selvästi kaupungin rakennuksia. Katutasoon sen valo ei
enää ulottunut, sen verran rakennukset peittivät lännenpuoleista taivaanrantaa. 

Horisontti näkyi kadulle vain kohdissa, joissa viivasuorat kadut kulkivat koko kaupungin
halki idästä länteen. Useiden kymmenien kilometrien mittaiset suorat kuun valaisemat kadut
loivat  aavemaisen  tunnelman,  ja  Alec  ylittikin  nämä  kadut  nopeasti.  Hän  ei  pitänyt
pelottavasta vaikutelmasta. 

Alec  käveli  useita  korttelinmittoja  mitään  ajattelematta  samaa  katua  pitkin.  Hän  veti
keuhkoihinsa täysin siemauksin raikasta aamuilmaa.  Öinen kaupunki ja tähtitaivas olivat
kauniita, himmeätkin tähdet olivat vielä selvästi nähtävissä. 

Lukuun ottamatta muutamia harvoja siivoojia kadut olivat aivan tyhjiä. Siivoojat olivat
aamutyöläisinä juuri saaneet työnsä päätökseen, ja olivat ilmeisesti palaamassa koteihinsa
nukkumaan. Nämäkin harvat ihmiset kiersivät Alecin varovaisesti, sillä he pelkäsivät ketä
tahansa tuntematonta miestä, joka liikkui kadulla tähän aikaan yöstä. Ja varmasti Alec oli
jonkin  verran  pelottavan  näköinenkin  kulkiessaan  katua  pitkin  päämäärättömästi,
ajatuksiinsa vaipuneena. 

Hetkiseksi  Alec  pysähtyi  katsomaan  erään  tämän  kaupunginosan  suurliikkeen
näyteikkunaa. Sisällä paloi muutamia sinertäviä loisteputkia, niin että näyteikkunassa olevat
esineet voi nähdä suhteellisen hyvin. Alecin tulosuunnasta lukien ensimmäisessä ikkunassa
esiteltiin  vaatteita.  Ne  olivat  tavanomaisia  käyttövaatteita,  ehkä  vain  hiukan
käytännöllisempiä  kuin  yleensä  käytössä  olevat,  ja  siksi  olivat  saaneet  paikan
näyteikkunassa. 

Fysikon  Cityssä  ei  kannattanut  mainostaa  muodikkaita  vaatteita,  koska  muodista
kiinnostuneita ihmisiä oli hyvin vähän, jos laisinkaan. Tämä oli aika hämmästyttävää ottaen
huomioon sen, että Fysikon City sentään oli miljoonakaupunki. Väestönlaskijoiden mukaan
Fysikon  City  oli  Maailman  seitsemänneksisadanneksikandeksanneksitoista  väkirikkain
kaupunki, ja maanosansa kymmenenneksi väkirikkain. Fysikoncityläiset halusivat pukeutua
niin, että vaatteet oli helppo huoltaa, ne soveltuivat työolosuhteisiin, ja olivat siistejä mutta
eivät prameilevia. 

Toisessa  ikkunassa  esiteltiin  päivän  elintarvikkeiden  erikoistarjoukset.  Ne  kannatti
jokaisen  seutukunnan  asukkaan  tuntea,  ja  suurin  osa  ainakin  tämän  kaupunginosan
asukkaista  ostikin  ruokatarpeita  erikoistarjouksista  säästäen  näin  huomattavasti
talousmenoissa. Tämä oli toisaalta kannattavaa myös kaupungille, joka piti kauppoja yllä.
Päivän erikoistarjousta varten voitiin joitakin tarvikkeita ostaa suuria määriä, ja silti voitiin
olla suhteellisen varmoja siitä, että kaikki menisi kaupaksi. Joskus erikoistarjoustavarat jopa



loppuivat kesken. 

Kolmannessa esiteltiin koriste-esineiksi soveltuvia kipsipatsaita. Siinä oli Platonista aivan
samannäköinen kuva kuin minkä Alec oli nähnyt unessa. Sen takana hieman korkeammalla
seisoi  puritaanisen  näköinen ilmeisesti  arkkienkeli  Gabrielia  esittävä  veistos,  joka  aivan
kuin näytti seisovan Platonin pään päällä. Se seisoi aivan samoin kuin tuntematon vanhus
unessa oli seisonut. 

Unen vanhus oli ehkä hallinnut Platonia, ei hän muuten olisi voinut seisoa tämän pään
päällä  ilman että  tämä välitti  siitä  vähääkään.  Vaikka  toisaalta  eihän kipsipatsas  mitään
voinutkaan välittää. Mutta mikä mies voisi hallita Platonia? 

Tuskinpa se oli ollut egyptiläinen pappikaan. Vanhuksen ihonväri oli  ollut liian vaalea,
mutta  muuten  hän kyllä  olisi  voinut  aivan hyvin  olla  egyptiläinen pappi.  Eikä  Platonin
aikoihin Kreikassa ollut egyptiläisiä valtiaita. Kaipa Platon oli itse ollut oma herransa, tai
ainakaan pappien  vaikutusvalta  ei  ole  voinut  vaikuttaa  häneen.  Ei  hänestä  muuten  olisi
koskaan tullut suurta filosofia. 

Entä miksi patsas sitten oli yhtäkkiä vaihtunut Isaac Newtoniksi, joka myös oli ollut oman
aikansa  suuri  tiedemies?  Näillä  kahdella  täytyi  olla  jokin  yhteys,  siitä  Alec  ei  päässyt
minnekään. Täytyi olla jokin merkitys sillä, että yksi ainoa vanhus oli hallinnut kanta niin
mittavaa tutkijaa,  jotka vieläpä olivat  peräisin aivan eri  aikakausilta.  Oliko vanhus ollut
kenties jonkin yhteisen piirteen symboli? 

Kenties tieteen arvostuksen? Ei varmastikaan. Jos hän olisi esittänyt tieteen arvostusta, hän
olisi kannattanut Newtonia ja Platonia, eikä päinvastoin. Mutta toisaalta ainakin Newtonin
elämäntyö oli nostanut tiedettä kunniaan. Ei niinkään omana aikanaan, mutta jälkipolvien
keskuudessa. Hänen tieteensä oli säilynyt vallitsevana aina 1900-luvun alkuvuosiin saakka.
Sitten oli tullut Albert Einstein, joka hänkin vallitsi parisataa vuotta ennen seuraavien uusien
maailmankäsitysten ilmenemistä. Miksi Einstein ei ollut esiintynyt unessa, vaikka Newton
oli? 

Ehkäpä unilla ei ollut merkitystä. Mutta ainakin tämä uni oli ollut niin vaikuttava, että se
pani miettimään, mitä unet sisälsivät. Unien tulkitsemisessa oli edistytty hyvin vähän sitten
Sigmund Freudin aikojen. Unien tulkinta oli liian vaikeata,  ne sisälsivät liikaa absurdeja
asioita. Mutta toisaalta kun ihminen pystyi tulkitsemaan monia luonnonvoimia, joita ei itse
ollut synnyttänyt, niin kaipa hän edes joskus tulevaisuudessa kykenisi tulkitsemaan unia,
jotka olivat sentään vain ihmisen omien aivojen tuote. Vai olivutko ne sitä? 

Ainoa merkittävä edistysaskel unien tutkimuksessa oli ollut Beromin teoria, josta siitäkin
oli jo viitisenkymmentä vuotta. Koska Alec ei ollut saanut psykologista koulutusta, hän ei
myöskään  ollut  tutustunut  Beromin  teoriaan.  Se  oli  varsin  pitkälle  matematisoitu
menetelmä, jolla ihmisen aivojen toimintoja voitiin jonkin verran selvittää.  Mutta tämän
teorian oppimiseksi tarvittiin pitkä koulutus, ja teoria varmasti olikin vain ammattitaitoisten
psykologien tavoitettavissa. 

Alec lähti jälleen kävelemään, ja käännyttyään seuraavassa kulmassa vasemmalle hän tuli
suurehkoon puistoon,  joita  kaupunkiin  oli  sijoitettu  paljon  enemmän kuin  kaupunkeihin



yleensä.  Tähän  ehkä  oli  syynä  se,  ettei  Fysikon  Cityn  ympäristössä  ollut  metsiä  eikä
muitakaan  kasvillisuusalueita,  vain  pelkkää  hiekkaerämaata.  Niinpä  kaupunkilaisten
ainoiksi kasveiksi jäivät puistot, ja ne muutamat kukat, joita joihinkin pihoihin oli istutettu.
Sekä tietenkin kaupungin pohjoisosan viljelyalueet. 

Tämän puiston nimi oli loogisesti  Ensimmäinen Kaakkoispuisto, sillä se oli kaupungin
kaakkoisosan suurin yhtenäinen puistoalue. Puistolla oli pituutta yli kilometri, ja leveyttä
puolen kilometrin verran, joten tilaa riitti kaikille ulkoilunhaluisille. Täynnä ihmisiä puisto
oli  etenkin  yleisinä  vapaapäivinä,  jos  sää  sattui  olemaan  kohtuullisen  viileä,  mutta  ei
tuulinen. Nyt puistossa ei näkynyt ketään. 

Puistoon  oli  sinne  tänne  siroteltu  penkkejä,  joista  lähimmälle  nuoren  koivun  viereen
asetetulle Alec istuutui. Puiston puut olivat vielä varsin pieniä kaupungin nuoren iän vuoksi;
puut  oli  istutettu  pieninä taimina samalla  kun puisto oli  perustettu  kaupungin kasvaessa
kaavoituksessa puistolle varatun tilan ympärille. Puistoa kasteltiin maanalaisella verkostolla,
etteivät kastelulaitteet häiritsisi puistossa liikkuvia ihmisiä. Jatkuvan kastelun ja lämpimien
ilmojen ansiosta puisto olikin ympäri vuoden vehreä. Vain joskus harvoin kovat pakkasyöt
palelluttivat kukat, jotka tällöin piti istuttaa uudestaan. Tosin monissa paikoissa olikin jo
siirrytty koristekasvilajeihin, jotka kestivät muutamien asteiden pakkasen. 

Alec  istui  ajatuksissaan  penkillä,  ja  piirteli  kengänkärjellään  pieniä  ympyröitä  penkin
edessä kulkevaan kapeaan valkoisella hiekalla päällystettyyn polkuun. Hän huomasi,  että
nuoren  koivun  kyljet  olivat  aivan  puhtaat,  niissä  ei  kasvanut  yhtään  jäkälää.  Ilmeisesti
Fysikon  Citynkin  ilma  oli  saastumassa,  vaikka  sitä  olikin  kaikin  keinoin  pyritty  heti
kaupungin perustamisesta lähtien suojelemaan. 

Suurkaupungeille ilman saastumisilmiö oli ainakin tähän saakka ollut selvä sääntö ilman
ainoatakaan poikkeusta. Jossakin aina rikottiin jätteitten polttamiskieltoja. Ja kaikki avoimet
hiivasienten ja bakteerien kasvatuslaitteet tuottivat kaasuja, joita avoimista rakennuksista ei
voitu  estää  joutumasta  ilmakehään.  Mutta  Fysikon  Cityn  ilma  oli  sentään  säilynyt
jokseenkin puhtaana. Vain jäkälät olivat kärsineet, mihinkään muuhun eivät tähän mennessä
kertyneet saasteet olleet havaittavissa määrin vaikuttaneet. 

Unessa  huoneen  ikkunan  takana  oli  ollut  synkkä  kivierämaa;  toinen  seinä  heti
parinkymmenen sentin päässä  ikkunalasista.  Paljon synkempi paikka kuin Fysikon City,
vaikka tätäkin pidettiin varsin epäonnistuneena kaupunkina. Väitettiin, että Fysikon Cityssä
ihmistä oli otettu liian vähän huomioon, ihmiselle ei ollut varattu riittävästi tilaa. 

Mikään todellinen paikka ei voinut olla niin synkeä. Ei ole mitään älyä sijoittaa ikkunaa
muutaman senttimetrin  päähän tiiliseinästä  niin  että  ikkunasta  vain juuri  ja  juuri  pääsee
tihkumaan hiukkasen valoa. Niinpä jos unilla oli  jotakin merkitystä,  ikkunan täytyi vain
kuvata jotakin. Se ei voinut olla yksikään niistä monista ikkunoista, joita Alec oli elämänsä
aikana nähnyt, ja tuskin myöskään yksikään niistä, jotka hän tulevaisuudessa näkisi. 

Alec vilkaisi  rannekelloonsa.  Se osoitti  kahtakymmentä minuuttia  vaille viittä.  Jos hän
tahtoisi ehtiä viideksi fysiikan laitokselle, hänen olisi lähdettävä välittömästi. Mutta Alec
päätti  vielä kuljeskella kaupungilla  vähän aikaa,  ja  ainakin odottaa valoisan tuloa ennen
lähtoaan työpaikalle. 



Hän nousi penkiltä ja käveli puiston nurkkausta pitkin muutamia korttelinvälejä katsellen
samalla kadun toisella puolella juuri heräileviä asuntoja. 

Ensimmäiset  päivätyöläiset  lähtivät  työhön  näihin  aikoihin  ehtiäkseen  työpaikalleen
viideksi. Näiden työpäivä päättyisi heti yhdeltä iltapäivällä. Juuri nyt lähti siitä talosta, jonka
kohdalla  Alec  oli,  kolme  miestä  ja  kaksi  naista.  Asuista  päätellen  miehet  olivat
bakteerinviljelylaitoksen työntekijöitä, naisista toinen näytti tietokoneohjelmoijalta, toinen
farmaseutilta.  Farmaseutin  näköinen  oli  varsin  sievä,  ja  Aleckin  katsoi  pitkään  hänen
jälkeensä. 

Hetken mielijohteesta  Alec ylitti  kadun,  käveli  muutaman kadunkulman ympäri  ja  tuli
maanalaisen sisäänkäynnille,  joita kaupungissa oli uskomattoman tiheässä. Hän laskeutui
portaita  alas  asemalle,  osti  lipun automaatilta,  joka vielä  oli  vartiovuorossa.  Inhimilliset
lipunmyyjät tulisivat töihin vasta kuudelta, siihen saakka vartioisivat koneet koko mahtavaa
maanalaisjärjestelmää, jota myös kutsuttiin tunnelihissiksi. 

Tunnelihissin nimen maanalainen oli saanut siitä, että sen toimintaperiaate oli täsmälleen
sama kuin hissinkin. Sen kaikki voimalaitteet olivat tunnelin seinissä, ja vaunuissa oli vain
reikäkorttivastaanottimet,  joille voi ilmoittaa matkansa määränpään sijoittamalla aukkoon
ostamansa  matkalipun.  Sen  jälkeen  vaunu  veisi  matkustajansa  automaattisesti  tämän
määränpäähän.  Näitten  yksityisvaunujen  lisäksi  oli  tietenkin  olemassa  säännöllisesti
kulkevia linjoja,  joiden vaunuissa oli tilaa useille kymmenille henkilöille,  ja jotka olivat
hieman yhden hengen vaunuja halvempia. Näitä yleisiä vaunuja käyttivät etenkin samasta
kaupunginosasta lähtevät jonkin paikan työntekijät. 

Alec osti lipun yhden hengen vaunulla kaupungin pohjoisosaan, välittämättä siitä, mihin
kohtaan pohjoisrajalla. 

Vaunu johon Alec astui oli  suorastaan ylellinen. Se oli hyvin valaistu, ja siihen kuului
mukavan  pehmeä  nojatuoli  ja  pieni  sivusta  esiin  vedettävä  pöytä.  Mihin  ihmeeseen
vaunussa  voi  tarvita  pöytää,  kun  kukaan  harvoin  matkusti  samalla  vaunulla  viittätoista
minuuttia  enempää?  Tunnelihissillä  kesti  ajaa  viisitoista  minuuttia  kaupungin  laidasta
laitaan pisimpään suuntaan. 

Kun Alec sulki vaunun oven, alkoi kuulua hiljaista huminaa vaunun lähtiessä matkaan
kahden ja puolen sadan kilometrin tuntinopeudella.  Kiihdytys  tapahtui  niin  varovaisesti,
ettei sitä voinut millän tavoin havaita vaunun sisällä. 

Kun  vaunu  vajaata  kymmentä  minuuttia  myöhemmin  pysähtyi  Fysikon  Cityn
pohjoislaidalla,  Alec jälleen nousi  maan pinnalle.  Hän lähti  kävelemään lähintä pohjois-
etelä-suuntaista katua pitkin kohti laajoja keinokastelualueita. 

Valtavat keinokastelualueet olivat Fysikon Cityn asukkaiden suuri ylpeydenaihe, eivätkä
syyttä.  Viljelyksiin kuului vain muutamaa vaille  tuhat neliökilometrin laajuista ympyrää,
joita itsekutakin kasteltiin ympyrän keskellä olevasta porakaivosta yli viidensadan metrin
mittaisen jatkuvasti  kiertävän käsivarren avulla.  Kussakin ympyrässä  oli  vettä  levittävää
käsivartta  tukemassa  kolme  erisäteistä  mutta  samankeskistä  ympyrän  muotoista  kiskoa,



jotka  katkesivat  vain  välttämättömien  ajoteiden  kohdalla.  (Tien  aukot  olivat  tietenkin
kussakin kiskossa eri kohdassa, joten käsivarsi oli tyhjän päällä vain yhden kiskon kohdalta
kerrallaan.) 

Ympyröissä voitiin viljellä miltei mitä tahansa. Pelkästään muuntelemalla lannoitusta ja
kastelun määrää voitiin saada aikaan sopivat kasvuolosuhteet mille tahansa kasville joka
kesti muutaman asteen pakkasen sekä päivien jopa yli neljänkymmenen asteen lämpötilat. 

Pohjoispuolen viljelyalue tuotti noin puolet kaupungin tarvitsemista elintarvikkeista. Siellä
kasvatettiin vihannekset ja juurekset sekä kaikki kaupungin tarvitsemat viljavarat. Kaikki
nämä  jalostettiin  edelleen  ruokatarvikkeiksi  erillisissä  tuotantolaitoksissa,  jotka
enimmäkseen olivat kaupungin omistuksessa. Vain joitakin harvoja yksityisten omistamia
tuotantolaitoksia esiintyi. Viljalajeista yleisin oli erittäin pitkälle kehitetty maissilaji, joka
tuotti yhdessä sadossa noin kolmekymmentäviisituhatta kiloa hehtaaria kohti, ja päihitti näin
kaikki muut kasvit tuotannon määrässä. Maissista voitiin samoin kuin levistäkin valmistaa
melkein mitä tahansa ruokatrviketta. 

Toisen  puolen  kaupungin  elintarvikkeista  tuottivat  erilaiset  kaupungilla  sijaitsevat
viljelylaitokset.  Niissä  tuotettiin  pääasiallisesti  leviä  ja  bakteereja,  mutta  joissakin
laitoksissa kasvatettiin kyllä myös hiivasieniä ja homeita. Homeita käytettiin enimmäkseen
lääketeollisuuden  raaka-aineena,  muista  jalostettiin  kaikkia  mahdollisia  elintarvikkeita.
Levistä voitiin jopa valmistaa aivan aidon makuisia viinejä, joista etevä tuntija peräti pystyi
sanomaan, minkä aikaisemman viljelyalueen ja minkä vuosikerran viiniä valmiste jäljitteli. 

Viljelylaitosten pääasiallinen energianlähde oli auringonvalo, minkä vuoksi osa laitosten
työntekijöistä  joutui  lähtemään  työhön  jo  viideksi,  jotta  laitos  olisi  tuotantokunnossa
välittömästi auringon noustessa. Jotkut laitokset käyttivät energianaan auringonvalon sijasta
keinotekoista  ultraviolettivaloa,  joka  oli  eräiden lajien  kasvulle  hieman normaalia  valoa
tehokkaampaa. Jotkut toimivat myös pelkällä lämpöenergialla. Paljas lämpöenergia soveltui
vain pigmentittömille kasveille ja eliöille, eikä edes aivan kaikille näillekään. 

Alec lähti kävelemään kahden kasteluympyrän välistä tietä pitkin, ja oli pian kaupungista
katsoen näkymättömissä. 


