
M
ies leikkaa sahallaan pitkiä, syviä vetoja. 
Terä syö puuta. Selkä hieman notkolla, 
katse tuimana sahan edestakaista kulkua 

tarkaten mies ähkii ja puuskuttaa. Kohta kuuluu ruti
naa, ensiksi vähäistä, tunnustelevaa, sitten katkeilevien 
syiden pauketta, joka yltyy yhtäjaksoiseen, syvältä kuin 
elävän olion kidasta kuuluvaan möyrinään. Maa täräh
telee, kun valtava puunrunko hellittää elämänvoimansa 
ja iskeytyy huojuvista korkeuksista matalien mättäiden 
peittämälle patjalle.

Mies pyyhkii hikeä otsaltaan. Oikaisee selkäänsä 
ja katselee metsään avautuneeseen aukkoon. Kevyt 
tuulenvire pyörähtää kasvoille. Mies karsii kirveellään 
tiheätä oksistoa, kääntelee leikattuja oksia sivuun, ete
nee määrätietoisesti kohti kapeaa latvaa. Ilmassa leijuu 
työn makea, kirpeä tuoksu. Hikipisarat helmeilevät 
kasvoilla. Kirveen paino tuntuu jo käsissä.

METSURIN KIVI (11)
Miehen lähellä hyönteiset tanssivat kuin saaliin 

toivossa. Jokunen laskeutuu hanskojen alta paljastu
neelle kädelle. Mies läimäyttää uskaliaimpia ja istahtaa 
sammaleen peittämälle kivelle.

Jossakin laulaa käki. Mies laskee linnun hänel
le suomia elinvuosia, kaivaa sitten repustaan evästä, 
leikkaa puukollaan tummasta leivänkannikasta viipaleen 
ja sivelee sen päälle voita. Haukkaa ja kohottaa maito
pullon huulilleen. Katselee mitään näkemättä vihreään 
tyhjyyteen. Leuat käyvät laiskasti. Ilma on kuulas ja 
kuiva. Mies eksyy ajatuksissaan kauaksi, kunnes palaa 
takaisin. Puita on vielä kaadettavaksi.

Mies nousee ja kouraisee kiven päältä sammalta 
pyyhkiäkseen sillä puukonterän puhtaaksi. Katse py
sähtyy. Näyttää siltä kuin joku olisi raaputtanut kiven 
pintaan jotakin merkillistä. n
Pekka Vartiainen

M
etsurin kiven löysi metsätöissä ollut mies Rautjärveltä 1950-luvulla. Hän kertoi havainnos-
taan muille ja paljastui, että löytyneet merkit kertoivat Uuden kaupungin rauhan rajasta. 
Kiveen oli hakattu viiva kaakosta luoteeseen ja viivan molemmin puolin oli kuviot: pohjoi-
sessa Venäjän tähti ja etelässä Ruotsin kruunu. Viivan päällä luki rajakäynnin vuosi 1722.
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T
he man is making long, deep pulls on his saw. 
The blade bites into the timber. His back a little 
bent, steady eyes watching the saw moving 

back and forth, the man grunts and breathes heavily. 
Soon there is a rustling sound, at first slight, tentative, 
then the cracking of breaking fibres, which builds up to 
become a continuous roar, as if emanating from deep 
down like from the maw of a living creature. The ground 
shakes when the huge tree trunk lets go of its life force 
and falls from the wuthering heights onto a mattress 
covered with low hummocks.

The man wipes the sweat from his brow. He straigh
tens up and looks at the gap opened up in the forest. 
A light breeze catches his face. The man uses his axe 
to sned the dense branches, turns the cut limbs aside, 
progresses systematically towards the narrow top. The 
sweet, tart scent of work drifts in the air. Droplets of 
perspiration cover his face. The axe is starting to weigh 
heavy in his hands.

Insects dance around the man, hoping for a feed. 
Some land on a hand uncovered by the work gloves. 
The man swats the most audacious and sits down on a 
mosscovered stone.

A cuckoo calls somewhere. The man counts the 
number of the remaining years granted him by the bird, 
then rummages his rucksack for food, cuts a slice from a 
dark chunk of bread with his puukko knife and spreads it 
with butter. He takes a bite and raises his bottle of milk 
to his lips. He looks into the green emptiness, seeing 
nothing. His jaw works lazily. The air is clear and dry. 
The man’s thoughts stray afar, until they return. There 
are more trees to fell.

The man stands up and grabs a handful of moss off 
the rock to wipe his blade clean. His eyes stop. It looks 
like someone has scratched something strange on the 
surface of the stone. n
Transl. Annira Silver

T
he Lumberjack’s Stone was found by a man working in the forest in Rautjärvi in the 1950s. He 
told others of his discovery, and it transpired that the markings on the stonehäyh related to 
the border after the Uusikaupunki Peace Treaty of 1721. The stone had been carved with a line 
from south-east to north-west, with figures on either side of the line: in the north the Russian 

star and in the south the Swedish crown. Above the line was the year the border was drawn, 1722. 

THE LUMBERJACK’S STONE (11)
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