
Yhdeksäs henki 
Veli Holopainen

Hämärä kuja.  Himmeitä katulamppuja ja kuhmuisia jätesäiliöitä. Tornikello
lähestyy verkalleen kolmea. Marraskuu tuulee vanhan paloaseman luurangon
läpi, haisee vielä öljyiseltä savulta. Lamput eivät ole kokeneet kunnon sähköä
vuosikymmeniin. 

Sääskille ei aina riitä syötävää, mutta täit ja rotat kihisevät näkymättömissä.
Koski humisee, eikä kaupunki nuku koskaan. 

* * * 

Joka itsarin jälkeen on vähän helpompaa. Kahdeksas oli  kaunis, kaikissa
keltaisen ja punaisen sävyissä. Viertäjät ovat mukavia, noin itsarin kannalta. 

Kaskenviertäjillä on kaksi tapaa tehdä työtä. Ne piirittävät kaupunginosan,
polttavat ja keräävät pakenevalta väeltä kaiken arvokkaan. Tai ne polttavat
talot  ihmisineen ja  keräävät  raunioista  kalliin  metalliromun.  Se  tuli  tavaksi
vuosisadan vaihteessa, kun raudan hinta kiipesi kullan ohi.

 
Averiäät talot olivat kauan sitten kadonneet muurien ja piikkilankaesteiden

taakse.  Isot  kihot  siirtyivät  varastamaan toisiltaan tietoverkoissa.  Rumat  ja
julmat oppivat viertämään kaskea, niin kauan kuin on jotain vierrettävää. Muut
elävät  tai  kuolevat  koloissaan,  kumpaakin  yhtä  turhaan.  Rotat  sen  kaiken
kuitenkin lopulta saavat, kun tekemiset lasketaan yhteen. 

Minä? Minä kierrän ja kuljen. Ei minusta kukaan perusta. Ei hyvässä eikä
pahassa. 

Ohi  kulkeva  nainen  lappaa  suuhunsa  oravanpään  kokoisia  mansikoita.
Punainen  meski  valuu  poskia  pitkin  isoille  tisseille.  Elävä  rasva  roikkuu
makkaroina polvien yli, lantioiden yli, poskipäiden yli. Sormien ihrapoimuista
pilkottaa riveittäin halpoja rihkamakoruja. Hän on tuttu täällä. Hän saa kulkea
rauhassa, koska hänessä ei ole mitään ottamista. 

Paloin  paloaseman  kanssa.  Palomiehet  saivat  ensin  katsella  minua
liekeissä,  ja  kohta  hekin  kuolivat.  Jälkimmäinen työtapa.  Heidän  ilmeensä
olivat – miten sen sanoisi – mielenkiintoisia. Taikauskoisia, tai jotain. Tuli on
viehättänyt minuakin. 

Aloitin kuolemisen ensimmäisenä ja lopetin viimeisenä. Sillä tavalla siitä saa
eniten irti. Sillä tavalla se on eniten totta. 



* * * 

Ensimmäisellä kerralla se tuli melkein kuin vahingossa. Kuoleminen siis. On
mukava kuvitella, että ennen halusin elää. Nauttia kukista ja rakkaudesta ja
naimisesta  ja  tappamisesta.  Ei  se  kuitenkaan  ole  totta.  Ei  sellaista  ollut
silloinkaan. Kaupunki on ollut samanlainen niin kauan kuin muistan. Muu on
turhia tarinoita. 

Lihava nainen tukkii muovikassin muka avoimeen viemäriaukkoon. Hän ei
näe tai ei välitä miehestä joka makaa puoliksi sen päällä. Rasvainen nyrkki
ahtaa  kassin  puoliavoimeen  suuhun.  Veri  vierii  poskea  pitkin  ja  tippuu
haisevaan veteen.  Joku on puhkonut  miehen keuhkot.  Mahastakin  pursuu
jotain,  jonka  joku  kai  voisi  vielä  syödä.  Hiilihydraatteja  ja  proteiineja  ja
happoja ja hajua. 

Niitä näkee melkein joka päivä. Jos joku tulee Lapinniemeen, hän lähtee
tuolla  tavalla.  Viemärit  pidetään  sitä  varten  auki.  Että  robottien  on helppo
siivota. 

Kauan sitten kuolleen kaupan muovikassissa on vihreitä mansikankantoja.
Viimeinen ehtoollinen tai jotain. Mies lysähtää itsestään alas viemäriin. Rotilla
on taas yksi hyvä päivä. 

Niin, se ensimmäinen kerta. Se oli ihan tavallinen tappelu. Pari  mukavaa
kaveria, pari kalaa liian vähän, pari punaista naarmua kaulan kohdalle. Siinä
kaikki.  Vasta  paljon  myöhemmin  huomasin,  että  olin  tehnyt  sen  tahallani.
Olisin voinut voittaa. Se on totta, sanoi sekin joka ei kuollut. 

* * * 

Seitsemäs kerta sattui lihavan naisen puutarhassa. Se puutarha on lehdetön
pajupensas  ja  kaksi  ohdaketta  kosken  rannassa.  Koti  on  täinen  täkki  ja
kokoelma lasitavaraa. 

Se oli melkein samanlainen kuin kuudes. Nainen vain löi. Pullolla tai jollain,
siinä ei ole juuri kertomista. Läskin yksityisalue ei ole iso, mutta hän tappaa
jokaisen joka tulee sille. Kyllä hän voi, isoimmatkin. Paitsi täit. Hän rakastaa
niitä tai on tottunut niihin tai ei vihaa ihan niin paljoa kuin kaikkia muita. Tai ei
enää välitä tai välittää edes pikkuisen. Ketä kiinnostaisi, mikä on totta? Minä
yritin vain haistella violetteja ohdakkeenkukkia. 

Joka  paikasta  roikkuva  nainen  katoaa  Satakunnankatua,  rotat  aloittavat
ystävällisesti  tarjoillun illallisen.  Tornikello  lyö neljää,  ja  paloaseman tuhkat
savuavat vielä. 



Kuudennella kerralla löi muuan viertäjä, ruma karvaton mies. Ei se kai itse
olisi  tajunnut,  mutta  tuhti  puraisu  provosoi.  Niillä  on  sorkkarautoja  ja
naulalautoja. Sellaisilla pehmitettiin joskus kovia kasvimaita, nyt päitä. Se ei
vie täyttä sekuntiakaan, mutta siinä on oma hupinsa. Kuolemisessa, ymmärsit
kai. 

Nainen on ainoa jota voi sanoa jollain lailla eläväksi. Muut vain käyvät täällä.
Vinkuva  henki  on  lujasti  kiinni  rasvakerroksissa.  Paitsi  minä  tietenkin.
Kuolemisesta on tullut tapa, niin kuin viinasta tai pilvestä tai crackista toisille –
paitsi että siihen kuolee paremmin. 

Se mies kuoli viikon päästä rabiekseen. Kukaan ei uskaltanut edes heittää
sitä viemäriin. Rottien piti tulla ylös. 

* * * 

Vanhasta sairaalasta alkaa nousta savua. Viertäjät ovat ehtineet sinne. Ei
siellä  ole  koskaan  ollut  potilaita,  satunnaisia  kulkijoita  vain.  Köyhä  kaski,
mutta  eipä  ole  palokuntia  sotkemassa.  Sairaalan  kattokin  katosi  joskus
jossakin turhassa räjähdyksessä. 

Tornikello  lyö  kuusi,  eikä aamun valosta  ole  vielä  tietoakaan.  Jos näkee
marraskuussa aurinkoja, kuvittelee typeriä. 

Toinen piti tehdä itse. Se oli taas paloasemalla. Tai siis kahdeksas oli taas,
se oli ensimmäinen kerta täällä. Jos voisin, eläisin kvanttiaikaa. Ensin ja sitten
ei tarvitsisi aina olla samassa järjestyksessä. Jos nyt sekään on totta. 

Olen joskus miettinyt, mistä ruumiit tulevat. Robotit korjasivat toisen tornin
juuresta kaatopaikalle. Se ei ollut sama josta katselin. Se oli tahraton ja litteä.
Uusi  oli  takkuinen,  mutta  kaikki  luut  olivat  omilla  paikoillaan.  Neljäs  oli
samanlainen, paitsi  vanhan kirkon kellotornista mukulakiville. Ne ovat vielä
paikallaan, vaikka mikä muuttuisi. 

Viides tuli  heti samana aamuna. Jäterobotti luuli minua raadoksi. Niitä on
helppo pettää. Ne on ohjelmoitu keräämään kaikki minkä voi toivoa kuolevan
todennäköisemmin  kuin  haastavan  riitaa.  Ne  puristivat  löytönsä  siisteiksi
paketeiksi. 

Sairaala kytee vielä kun alkaa sarastaa. Sieltä on kuulunut vain muutama
huuto koko aamuna. Tosi köyhä kaski. 

Usva nousee.  Kohta  on  aamusiivouksen aika.  Se  tuntuu  sopivalta  myös
viimeiseksi. 



* * * 

Rotanmyrkky  panee  veren  liikkeelle.  Punainen  raudanmaku  suussa,  veri
virtaa mahalaukusta ja suolten seinämistä. Se oli se kolmas kerta, ja se kesti
monta päivää. Se oli rakkaudella tehty. 

Voisi kai luulla, että nautin kärsimyksestä. Että on olemassa kun viiltää niin
perkeleesti ja silmissä vilisee punaisia pikkuja? Että elää kun ulvoo ja puree
ja  hetken päästä ei  eläkään? Sekin on totta.  Mikä kuolemisessa olisi  sen
kauniimpaa? 

* * * 

Älä huolestui En pidättele enää pitkään. 

Jospa tarinat olisivat totta. Että on vain yhdeksän henkeä. 

* * * 

Jätteitä keräävien robottien suojaukset purettiin aikaa sitten. Kaupunginisät
oppivat, että on sitä parempi mitä enemmän pimeillä kujilla kuhisevaa elämää
murskaantuu puristinlevyjen välissä. Muuta kerättävää jää niin kovin vähän.
Orgaaninen  jäte  on  hyväksi  nurmikolle,  kun  kaatopaikka  kerran  peitetään
isäntien golfkentällä. 

Musta  kissa  kääntää  selkänsä,  nostaa  hännän  pystyyn  ja  kävelee
arvokkaasti jäterobotin lämpimään syliin. Ainakin se on totta. 


