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LEMMUS
Kuka on aikani arvoinen? Se oli kysymys, joka oli viime päivinä pyörinyt
Lemmuksen mielessä useammin kuin kerran. Aika oli kuitenkin
käymässä vähiin ja hiljaisella Avenan asemalla kävellessään Lemmus
tajusi ettei päätöksentekoa voinut lykätä pidemmälle. Hän ei olisi
kaivannut häiriöitä nyt, olihan seuraavat päivät lyöty lukkoon jo
kuukausia sitten. Hän osasi kuitenkin mukautua, kuten aina, ja tietyt
asiat oli vain saatettava loppuun. Tänään se siis tapahtuisi, hän päätti
viimein.

LENA
Risu katkesi raskaan askeleen alla. Se olikin lähestulkoon ainoa ääni,
jonka hän nyt hiljaisessa ja märässä metsässä kuuli. Yön pimeys oli
epämiellyttävä yhdistelmä talven kylmyyden kanssa, mutta ulkoiset
olosuhteet eivät haitanneet häntä samoin kuin sisintä kalvava
epävarmuus, joka kuiski: Lun olisi jo pitänyt olla täällä. Lena pudisteli
päätään. Nyt ei ollut oikea hetki päästää mielikuvitusta laukkaamaan. Lu
tulisi kyllä ja kaikki menisi pilkulleen suunnitelman mukaan.

JANI
Hiljaisuus häiritsi häntä. Yöllä kuudennelta kehältä lähtevät junat olivat
miltei tyhjiä, kuin maailmanloppu olisi tullut ja pyyhkäisyt ihmiset
tieltään. Väsymys synkensi Janin mielialaa entisestään. Hän ei halunnut
tehdä tätä lainkaan. Oliko hän ainoa, jolle suunnitelman toteuttaminen
oli näin vaikeaa? Eikö kukaan muu välittänyt epäonnistumisen
mahdollisista seurauksista? Ehkä muut eivät kokeneet, että heillä oli yhtä
paljon menetettävää. He eivät nähneet asiaa kuten kaupungin
ensimmäisellä kehällä asunut mies, joka tiesi mitä pohjalla olo tarkoitti.
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ANAMONA
Rohkeus. Mitä se oli? Hän muisti jonkun kuvailleen sitä halukkuudeksi
kohdata epämiellyttäviä tilanteita, epävarmuutta, pelkoa ja jopa vaaraa.
Epämiellyttävistä tilanteista oli jo tullut hänen uusi normaalinsa,
epävarmuudenkin kanssa hän oli saanut elää jo viime kesästä alkaen.
Pelko oli kuitenkin asia erikseen ja juuri nyt hän tunsi sen. Se ei
kuitenkaan säikytellyt häntä oudoin äänin tai vihjaillut uhasta selän
takana. Se ei myöskään kuiskinut Pinuksen hiljaisilla kujilla, saati
häilynyt Taurusian yössä. Tänä aamuna se oli tässä, jatkuvasti läsnä ja
täysin hiljaa.
SAIA
Ennakko-odotukset johtavat harhaan, niin hän oli kuullut jo monta
kertaa. Kaikilla tuntui olevan mielipide siitä, kuinka hänen piti tuntea.
Kukaan heistä ei kuitenkaan tiennyt, mitä hänen ajatuksissaan liikkui.
Hän ei kehdannut niitä kellekään sanoiksi pukea. Hän pelkäsi tekevänsä
vääriä valintoja, kompuroivansa. Hän halusi välttää sanomasta mitään
tyhmää ja peruuttamatonta. Ennakko-odotukset hänen ennakkoodotuksistaan olivat siis pielessä, koska hänen ajatuksensa palasivat aina
uudelleen ja uudelleen siihen, että hän paljastuisi vielä pieneksi ja
ikäisekseen.

MARI
Mari käveli kohti työhuonettaan ja ihmetteli, missä kaikki olivat. Jokin
oli selvästi vinossa, eihän täällä ollut koskaan näin hiljaista. Samassa
viereisen hissin ovet liukuvat auki. Niiden takana seisoi vihreään lakkiin
sonnustautunut mies. Mari kummastui, perääntyikin hieman, eihän mies
ollut keltakaartista. Mies kuitenkin katsoi häntä, kunnes jo kutsui
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nimeltä. Mari säikähti nimensä kuultuaan ja hätkähti hereille. Hän
tuijotti kattoa, yksin, ja mietti oliko uni todellisuutta ahdistavampaa.

LU
Harjulla puhalsi kylmä tuuli. Lu nosti katseensa yötaivaalle ja huomasi
pilviverhossa aukkoja. Sen takaa tuikkivat tähdet, joita ei Gavialiksen
valojen alla erottanut. Täällä tähdet kuitenkin näkyivät ja hetken aikaa
niitä katsellessaan maailman suurin kaupunki kutistui taas varsin
mitättömäksi. Hänen oli kuitenkin käytävä Gavialiksessa, vaikkakin
nopeasti, sillä lupaustaan hän ei rikkoisi. Eikä hän koskaan luvannut
enempää kuin mihin pystyi. Gavialiksessa häilähtelevä vaara ei ollut
voittanut häntä vielä.

TILIA
Tilia veti raskaan oven auki ja astui suureen tilaan. Pinuksen asemahalli
tulvi valoa ja lämpöä, mutta tutun hälinän sijaan tilassa vallitsi vielä
rauha. Hän suunnisti ensimmäisenä lokeroiden luokse. Lemmus oli
jättämässään viestissä kehottanut häntä tarkistamaan lokeron 2405. Mitä
mies oli taas keksinyt? Numeron 2405 kohdalle päästyään hän painoi
etusormensa lukkoon ja ovi napsahti auki. Lokeroon kurkatessaan hän
naurahti hiljaa. Hyvä aamu alkoi pienellä pullolla appelsiinimehua.

