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Alkusanat: Ruusujen lomassa

7. heinäkuuta 2008 Mumbaissa

Keskiyö l ähest yi,  yksijalkainen nainen oli pahasti palanut ja 
Mumbain poliisi etsi Abdulia ja hänen isäänsä. Abdulin vanhemmat 
pohtivat tilannetta slummihökkelissään kansainvälisen lentoken-
tän kupeessa ja päätyivät ratkaisuun epätavallisen harvasanaisesti. 
Isä, sairaalloinen mies, odottaisi jätteen peittämässä peltikattoises-
sa tönössä, jossa yksitoistahenkinen perhe asui, ja lähtisi poliisien 
mukaan sävyisästi. Abdul oli perheen elättäjä ja siksi hänen tuli  
paeta.

Abdulin mielipidettä ei kuten tavallista kysytty. Hän oli pakokau-
husta suunniltaan, iältään kuudentoista tai ehkä yhdeksäntoista – 
vanhemmat olivat toivottomia vuosiluvuissa. Allah oli suuressa vii-
saudessaan muovannut Abdulista pienikokoisen ja hermostuneen. 
Pelkurin; niin hän itse sanoi. Poliisien harhauttamisesta hänellä ei 
ollut hajuakaan. Enimmäkseen hänen tietämyksensä kosketteli jä-
tettä. Hän oli kuluttanut liki kaiken aikansa liki niin kauan kuin saat-
toi muistaa ostamalla ja myymällä tavaraa, jonka rikkaat olivat vis-
kanneet pois.

Abdul tiesi, että hänen oli häivyttävä, mutta hän ei ymmärtänyt, 
mitä sen jälkeen tapahtuisi. Hän lähti liikkeelle juosten, palasi sit-
ten kotiin. Ei keksinyt muuta piileskelypaikkaa kuin jäteröykkiönsä.

Hän raotti hökkelin ovea ja kurkisti ulos. Koti sijaitsi keskivaiheil-
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la kiireesti kyhättyjen hökkeleiden riviä ja vieressä kyyhötti vinoon 
notkahtanut vaja, johon hän varastoi jätettä. Jos hänen onnistuisi 
keplotella sinne kenenkään näkemättä, naapurit jäisivät vaille mieli-
hyvää päästä narauttamaan hänet poliisille.

Hän ei pitänyt kuusta. Se oli ympyriäinen ja typerryttävän kirkas, 
valaisi hiekka-aukion kotihökkelin edustalla. Vastapäätä kohosivat 
parinkymmenen naapurin asumukset, ja Abdul pelkäsi, että joku 
muukin tiiraili ulos vaneriovensa raosta. Jotkut slummin asukkais-
ta toivoivat pahaa hänen perheelleen hindujen ja muslimien välisen 
ikivanhan vihanpidon takia. Toiset kantoivat heille kaunaa nykyai-
kaisemmasta syystä, rahan aiheuttamaa kateuttaan. Iso perhe ei enää 
nähnyt nälkää, koska Abdulin oli onnistunut kohentaa perheensä 
elintasoa monien intialaisten halveksimalla työllä jätteen parissa.

Aukiolla oli hiljaista, pelottavan hiljaista. Slummin itäpuolta ra-
jaavan likavesilammen rantamassa vallitsi monina öinä meteli ja 
möykkä: siellä kinasteltiin, valmistettiin ruokaa, keimailtiin, puli-
koitiin, hoidettiin vuohia, pelattiin krikettiä, jonotettiin vettä kau-
pungin johdoista, keräännyttiin pienen bordellin edustalle ja nu-
kuttiin pois vain kivenheiton päässä keitetyn, kuolleista herättävän 
viinan aiheuttamaa pöhnää. Kapeiden kujien varrella sijaitsevissa 
hökkeleissä asuttiin ahtaasti kuin sillit suolassa, eikä noissa oloissa 
kehkeytyvillä paineilla ollut muuta purkautumisväylää kuin aukio, 
maidaan. Näytti siltä, että tora ja Yksijalaksi kutsutun naisen palami-
nen olivat saaneet ihmiset vetäytymään hökkeleihinsä.

Villiintyneiden sikojen, vesipuhvelien ja maassa röhnöttävien 
juoppojen joukossa näytti olevan vain yksi ainokainen virkeä olen-
to: pieni ja urhea nepalilaispoika. Hän istui käsivarret polvien ym-
pärille kierrettyinä likavesilammen rannalla sinertävässä usvassa. 
Se oli heijastumaa veden toisella puolella kohoavan loistohotellin 
neonvalokyltistä. Abdul ei piitannut, vaikka nepalilaispoika olisi 
huomannut hänen piilopaikkansa. Poika, Adarsh nimeltään, ei ol-
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lut poliisin vasikoita. Hän vain mieli viipyä myöhään ulkona, koska 
välttyi siten äitinsä jokailtaisilta raivokohtauksilta.

Toista yhtä otollista hetkeä Abdul tuskin saisi. Hän ryntäsi vajaan 
ja sulki oven perässään.

Vajassa oli pilkkopimeää ja rotat vilistivät ympäriinsä, mutta 
paikka oli silti lohdullinen. Se oli hänen ikioma varastotilansa, yk-
sitoista neliötä täynnä tavaraa aina vuotavaan kattoon asti, tavaraa 
jota Abdul osasi käsitellä. Tyhjiä vesi- ja viskipulloja, homeisia sano-
malehtiä, käytettyjä tamponin asettimia, rutistettua alumiinifoliota, 
monsuunien riisumia sateenvarjon rankoja, rispaantuneita kengän-
nauhoja, kellastuneita vanupuikkoja, c-kasettien nauhavyyhtejä, jäl-
jitelmäbarbien repeytyneitä muovipakkauksia. Jossakin pimeyden 
keskellä lymysi myös itse Berbee tai Barblie alistettuna kokeille, joi-
hin paljon leluja omistavat lapset intoutuvat, kun lelu menettää lu-
monsa. Abdulista oli vuosien mittaan kehkeytynyt häiriötekijöiden 
minimoimisen asiantuntija. Siksi hän asetteli nuket jätekekoihin tis-
sit alaspäin.

Vältä ongelmia. Se oli Abdul Hakim Husainin periaate, ajatus jo-
hon hän tarrautui niin raivokkaasti, että se näytti kovertuneen hä-
nen olemukseensa. Hänen silmänsä olivat syvällä kuopissaan ja 
posket lommolla, ruoto työstä kumara ja jäntevä – sitä tyyppiä, joka 
näytti vievän määräänsä vähemmän tilaa pojan kulkiessa väkeä vili-
sevillä slummikujilla. Lähes kaikki hänessä oli kuopalla lukuun otta-
matta hörökorvia ja tukkaa, joka taipui tyttömäisesti ylöspäin, kun 
hän pyyhki hikeä otsaltaan.

Huomaamattomuus oli hyödyksi Annawadissa, kosteaa notkel-
maa muistuttavassa slummissa, jossa hän asui. Siellä eli kolmetu-
hatta ihmistä, keskellä Intian talouselämän keskuksen kukoistavaa 
länsimaistunutta esikaupunkialuetta, ahtautuneena 335 hökkeliin 
ja niiden katoille. Asukkaat olivat kotoisin Intian kaikista kolkis-
ta, ihmisiä tuli ja meni lakkaamattomana virtana. Useimmat olivat 
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hinduja, kaikista kasteista ja kastien alaluokista. Naapurit edustivat 
niin laajaa uskomusten ja kulttuureiden kirjoa, ettei Abdulilla, yh-
dellä slummin kolmestakymmenestä muslimista, ollut pienintäkään 
mahdollisuutta tajuta sitä. Hän vain oivalsi, että Annawadi oli mii-
noitettu riidanhalulla, jonka syyt olivat sekä uusia että ikivanhoja, 
mutta Abdul oli päättänyt olla astumatta ansaan. Annawadi nimit-
täin oli sijainniltaan loistava sille, joka kauppasi rikkaiden jätettä.

Abdul naapureineen asui luvatta maalla, joka kuului Intian 
lentokenttäviranomaiselle. Slummin erotti ulkomaanterminaalis-
ta vain kookospalmujen reunustama läpikulkutie. Annawadia ym-
päröi viisi lentomatkustajia palvelevaa ylellistä hotellia. Neljä niistä 
oli koristeellisia marmorimegaliitteja, viides puolestaan sulavalinjai-
nen sinisestä lasista rakennettu Hyatt, jonka ylimmistä ikkunoista 
tarkasteltuina Annawadi ja muutama muu laittoman asutuksen ka-
sauma muistuttivat kyliä, jotka oli kuin pudotettu eleganttien nyky-
aikaisuuksien väliin jääneisiin paljaisiin maastonkohtiin.

”Kaikki ympärillämme muistuttaa ruusutarhaa”, kuten Abdulin 
pikkuveli Mirchi asian ilmaisi. ”Ja me olemme paskaa kukkien lo-
massa.”

Intian talous kasvoi uuden vuosisadan alussa ripeämmin kuin 
minkään muun valtion Kiinaa lukuun ottamatta, ja kansainvälisen 
lentokentän tienoille oli noussut vaaleanpunaisia asuinrakennuksia 
ja lasiseinäisiä toimistotorneja kuin sieniä sateella. Yksi pääkontto-
reista oli yksinkertaisesti nimeltään More. Enemmän nostokurkia 
rakentamaan enemmän taloja. Niistä korkeimmat häiritsivät lento-
liikennettä, joka sekin toi enemmän ja enemmän koneita kaupun-
gin ilmatilaan. Se oli savusumun himmentämä vaurauden esterata 
kaupungin yllä, ja sieltä myös leijaili mahdollisuuksien hitusia alas 
slummeihin.

Joka aamu tuhannet jätteenkerääjät levisivät viuhkoina lentoken-
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tän alueelle etsimään myytäväksi kelpaavaa tavaraa, pientä siivua sii-
tä kahdeksan tonnin jätemäärästä, jonka Mumbai suolsi päivittäin. 
Kerääjät syöksähtelivät nappaamaan kaduilla lojuvat rusennetut 
tupakka-askit, joita ihmiset himmennetyin ikkunoin varustetuista 
autoista kylvivät. He penkoivat viemäreitä ja kolusivat roskiksia löy-
tääkseen tyhjiä vesi- ja olutpulloja. Iltaisin he tallustivat slummiin 
selässään juuttikankainen säkki täynnä jätettä kuin letka huono-
hampaisia ahnaita joulupukkeja.

Abdul odotti heitä ruosteisen vaakansa ääressä. Teinipoika oli 
alakaupungin jätebisneshierarkiassa pykälän kerääjien yläpuolel-
la. Kauppias, joka arvioi ja osti kerääjien saaliit. Hän sai siivunsa 
voitosta myymällä jätteen isommissa erissä muutaman kilometrin 
päässä sijaitseville pienille kierrätysyrityksille.

Abdulin äiti oli perheen tinkijä ja vuodatti kovaan ääneen sol-
vauksia kerääjille, jotka pyysivät löydöistään liikaa rahaa. Abdulin 
puhe oli kankeaa ja hidasta. Hän kunnostautui jätteenlajittelussa – 
ankarassa puuhassa, jossa tavara luokiteltiin kuudeksikymmeneksi 
erilaatuiseksi paperiksi, metalliksi ja muuksi materiaaliksi, jotta se 
voitiin myydä eteenpäin.

Luonnollisesti hän oli vikkelä. Hän oli lajitellut kuusivuotiaasta, 
koska tuberkuloosi ja työ jätteen parissa olivat tuhonneet hänen 
isänsä keuhkot. Abdulin motoriset taidot olivat hioutuneet työn 
myötä.

”Eikä sinulla olisi edes ollut lukupäätä”, isä oli äskettäin toden-
nut pojalle. Abdul ei ollut varma, oliko isällä riittävästi koulutusta 
arvioida asiaa puoleen tai toiseen. Poika oli pienenä istunut rasva-
tyynessä koululuokassa. Sen jälkeen elämä oli ollut pelkkää työn-
tekoa. Työtä, joka levitti ympäristöön niin paljon likaa, että räkä 
mustui. Työtä, jonka tylsyys ylitti sen likaisuuden. Työtä, jota hä-
nen oletettiin tekevän loppuikänsä. Toisinaan tuon työn väläyttä-
mät tulevaisuudennäkymät painoivat hänen ajatuksiaan kuin ran-
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gaistus. Tuona iltana vajassa poliiseilta piilossa samainen työ tun-
tui toivolta.

Yksijal an pal aneen lihan haju tuntui vajassa heikompana, 
koska jäte lemusi ja Abdulin vaatteista uhkui pelonhiki. Hän riisuu-
tui ja piilotti housut ja paidan ovenpielessä huojuvan sanomalehti-
pinon taakse.

Abdul ei keksinyt muutakaan, joten hän kiipesi kaksi ja puoli met-
riä korkean jätekumpareen päälle, kaivautui takaseinän tuntumaan, 
mahdollisimman kauas ovesta. Päivänvalossa hän kipusi ketterästi 
tarkoin tasapainotetun röykkiön päälle viidessätoista sekunnissa, 
mutta harha-askel pimeässä saisi pullot ja tölkit vierimään maa-
han, ja räminä kantautuisi kauas, koska hökkeleiden seinät olivat  
ohuet.

Oikealta kuului hämmentävää ääntä, hiljaista kuorsausta: lyhyt-
sanainen serkku oli äskettäin tullut kotikylästään kaupunkiin ja il-
meisesti arveli, että naisia paloi siellä päivittäin. Abdul hapuili va-
semmalle ja yritti pimeän keskellä löytää siniset polyuretaanipussit. 
Varsinaisia pölynkerääjiä. Hän inhosi niiden lajittelua mutta muisti 
nakanneensa pussimytyn vettyneen pahvin päälle, ja sitä pitkin pys-
tyi kiipeämään äänettömästi. 

Hän löysi pussit ja litteiksi taitellut pahvilaatikot sivuseinältä, 
joka erotti vajan perheen kodista, heilautti itsensä pinon päälle ja jäi 
odottamaan. Pahvi antoi myöten ja rotat liikuskelivat, mutta mitään 
ei kolissut maahan. Nyt hän saattoi tasapainotella seinän vierustalla 
miettiessään, mitä tekisi seuraavaksi.

Joku laahusti seinän takana. Luultavasti Abdulin isä. Hän oli jo 
yöpuvussa, jonka polyesteripaita roikkui harteilta, ja tutkaili tupak-
kapurukekoa kämmenellään. Oli leikkinyt tupakalla koko illan, piir-
rellyt siihen ympyröitä, kolmioita ja taas ympyröitä. Niin hän aja-
tuksissaan usein teki.
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Kaksi askelta, auttamatonta kolinaa ja Abdul pääsi takaseinälle. 
Hän kävi makuulle. Kadutti, että oli tullut riisuttua housut. Moskiit-
toja. Rikkoutuneen moduulirasian reuna kaihersi takareittä. 

Palaneen Yksijalan haju oli karvas. Se tuoksahti pikemminkin pa-
loöljyltä ja sulaneelta sandaalilta kuin lihalta. Jos Abdul olisi sattu-
nut haistamaan lemun slummikujilla, hän ei olisi ollut moksiskaan. 
Kuin appelsiininkukkia verrattuna Annawadiin öisin kipattuun mä-
tänevään hotelliruokaan, jolla ruokittiin kolmeasataa ulosteen tah-
rimaa sikaa. Abdulin pahoinvointi johtui siitä, että hän tiesi, mistä ja 
kenestä haju oli peräisin.

Abdul oli tuntenut Yksijalan kahdeksan vuotta, siitä päivästä läh-
tien, kun tämä oli tullut Annawadiin. Vaihtoehtoja ei ollut, koska 
tönöt erotti toisistaan aluksi pelkkä lakana. Naisen tuoksu oli jo sil-
loin vaivannut Abdulia. Köyhyydestä huolimatta Yksijalan onnistui 
jotenkin parfymoida itsensä. Abdulin äiti tuoksui rintamaidolta ja 
paistetulta sipulilta ja paheksui naapuria.

Niin lakanaseinän päivinä kuin yhä edelleenkin Abdul uskoi, että 
hänen äitinsä Zehrunisa osui oikeaan useimmissa asioissa. Äiti koh-
teli lapsiaan lempeästi ja leikkisästi, ja Abdulin, esikoispojan, mie-
lestä hänessä oli vain yksi merkittävä vika, pahansisuisuus tinkiessä. 
Olkoonkin että rienaava kaupankäyntikieli kuului jätebisnekseen, 
äiti heittäytyi pojan mielestä rooliinsa liian halukkaasti.

”Typerä parittaja! Herneen kokoiset aivot!” äiti saattoi raivota. 
”Luuletko, että lapseni näkevät nälkää, jos en osta tölkkejäsi? Pitäisi 
vetää sinulta housut nilkkoihin ja leikata poikki se vähä, mitä hou-
suissasi piilottelet!”

Sanat olivat naisen, joka oli kasvatettu maalaiskylässä pukeutu-
maan burqaan ja käyttäytymään kuten hurskaan uskovaisen kuului.

Abdul oli mielestään ”yhdeksänkymmentäprosenttisesti vanhan-
aikainen” ja moitti äitiään avoimesti. ”Mitä isäsi sanoisi, jos kuulisi 
sinun kiroavan kadulla?”
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”Hän sanoisi niin pahasti kuin osaisi”, äiti vastasi, ”mutta hänhän 
se määräsi minut naimaan sairaan miehen. Jos vain istuisin hiljaa ko-
tona niin kuin äiti, lapseni näkisivät nälkää.”

Abdul ei tohtinut sanoa ääneen isänsä Karam Husainin pahinta 
vikaa: liian sairas lajittelemaan jätettä, mutta ei riittävän sairas jät-
tääkseen vaimonsa rauhaan aviovuoteessa. Isän sukulaiset olivat 
wahhabiitteja, jotka vastustivat syntyvyyden säännöstelyä, ja Zeh-
runisan synnyttämästä kymmenestä lapsesta yhdeksän oli jäänyt 
eloon.

Raskausaikana Zehrunisa lohduttautui kerran toisensa jälkeen 
sillä, että tuotti tulevaa työvoimaa. Sillä välin perheen työjuhta oli 
Abdul, jota uudet sisarukset huolettivat. Hän sortui virheisiin, mak-
soi kerääjille hyvät rahat kelvottomasta roinasta.

”Hidasta tahtia”, oli isä sanonut lempeästi. ”Käytä nenää, suuta, 
korvia, älä vain vaakaa.” Kun metalliromua napauttaa naulalla, sointi 
kertoo materiaalin. Muovin laatu paljastuu puremalla. Kova muovi 
halkaistaan kahtia ja sitä nuuhkaistaan. Tuore tuoksu kertoo hyvä-
laatuisesta polyuretaanista.

Abdul oli oppinut. Oli tullut päivä, jolloin heillä oli riittävästi 
ruokaa. Toinen, jolloin asuintilaa oli aiempaa enemmän. Lakana 
korvattiin alumiinipalasista kyhätyllä sermillä ja myöhemmin hyl-
kytiilistä rakennetulla seinällä, minkä jälkeen asumus oli rivinsä 
vankkatekoisin. Tiiliseinä herätti Abdulissa sekalaisia tunteita: yl-
peyttä, pelkoa siitä, että surkeista tiilistä muurattu seinä romahtaisi, 
aistien huojennusta. Nyt seitsensenttinen este erotti hänet Yksija-
lasta, jonka luona kävi rakastajia sillä välin kun aviomies oli lajitte-
lemassa jätettä.

Viime kuukausina Abdul oli nähnyt naisen vain tämän onnahdel-
lessa metallisine kainalosauvoineen torille tai yleiseen käymälään. 
Yksijalan sauvat vaikuttivat liian lyhyiltä; pylly nousi pystyyn ja teki 
nykivää liikettä, joka nauratti slummin asukkaita. Huulipunakin he-
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rätti hilpeyttä: vaivautuu töhrimään kasvonsa, vaikka asuu tässä pas-
kalävessä. Joskus huulet olivat oranssit, toisinaan purppuranpunai-
set kuin Yksijalka olisi käynyt syömässä tyhjäksi hotelli Leelan vie-
ressä kasvavan jaavanluumupuun.

Yksijalan ristimänimi oli Sita. Hänellä oli vaalea iho, joka yleen-
sä oli eduksi, mutta jalannysä oli tehnyt hänestä arvottoman avio-
liittomarkkinoilla. Hinduvanhemmat olivat suostuneet ainokaiseen 
saamaansa tarjoukseen. Sen teki köyhä, mitättömän näköinen iäkäs 
muslimi, kova työmies. ”Toinen jalka haudassa, mutta kukapa muu-
kaan tytön huolisi”, oli Sitan äiti tuhahtanut. Epätodennäköinen 
aviomies antoi vaimolleen uuden nimen Fatima, ja oudosta liitos-
ta sai alkunsa kolme tytönruipeloa. Tytöistä sairaalloisin oli hukku-
nut kotona soikkoon. Fatimaa se ei näyttänyt surettavan, joten hu-
humylly pyörähti käyntiin. Pari päivää myöhemmin hän lähti taas 
liikkeelle uumat nykien ja miehiä kultatäpläisillä julkeilla silmillään 
tuijottaen.

Annawadissa alkoi olla Abdulin mielestä liiaksi vaatimuksia. Kun 
Intia alkoi vaurastua, vanhat asenteet elämän hyväksymisestä sellai-
senaan kastin perusteella tai jumalkäsityksen mukaan alkoivat väis-
tyä maallisten näkemysten tieltä. Annawadilaiset puhuivat jo luon-
tevasti paremmasta elämästä aivan kuin onni olisi sunnuntaina saa-
puva serkkupoika eikä tulevaisuus muistuttaisi lainkaan mennyttä.

Abdulin veli Mirchi ei aikonut päätyä lajittelemaan jätettä. Hän 
haaveili loistohotellityöstä ja tärkätystä univormusta. Hän oli kuul-
lut tarjoilijoista, jotka työnsivät päivät pitkät hammastikkuja juus-
tonpaloihin tai asettelivat veitsiä ja haarukoita pöytiin. Sellaisen siis-
tin työn hän halusi. ”Odotapa vain”, hän oli kerran kivahtanut äidil-
leen. ”Hankin kylpyhuoneen, joka on yhtä iso kuin tämä mörskä!”

Naapurin kuolemansairas käymäläsiivooja Raja Kamble unel-
moi lääketieteellisestä uudestisyntymisestä. Jos hän saisi uuden lä-
pän sydämeensä, hän selviytyisi ja saisi kasvatettua kolme lastaan. 
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Viisitoistavuotias Meena-tyttö, jonka koti oli kulman takana, halusi 
maistaa tv-sarjoissa näkemäänsä vapautta ja seikkailuja, ei järjestet-
tyä avioliittoa ja alistumista miehen tahtoon. Pienikokoinen kaksi-
toistavuotias jätteenkerääjä Sunil oli vakaasti päättänyt saada riittä-
västi syödäkseen, ettei jäisi kitukasvuiseksi. Asha, varsinainen taiste-
lukukko naiseksi, asui yleisen käymälän vieressä ja hänen haaveensa 
olivat toista maata. Hän tahtoi Annawadin ensimmäiseksi naispuo-
liseksi slummipomoksi. Tahtoi saada osansa kaupungissa rehotta-
vasta korruptiosta ja kammeta itsensä keskiluokkaan. Ashan teini-
ikäinen Manju-tytär piti omaa päämääräänsä jalompana: hän halusi 
olla Annawadin ensimmäinen nainen, jolla oli yliopisto koulutus.

Haaveksijoista tolkuttomin oli Yksijalka. Siitä kaikki olivat yhtä 
mieltä. Hän janosi kiihkeästi miehiä ja seksiä, mutta ei pelkästään 
rahan takia. Sen naapurit vielä olisivat ymmärtäneet, mutta Yksijal-
ka halusi silotella koettelemustaan, josta hänen pilkkanimensä juon-
tui. Hän tahtoi kunnioitusta. Hän tahtoi, että häntä pidettäisiin vie-
hättävänä. Annawadilaisten mielestä moiset toiveet olivat sopimat-
tomia raajarikolle.

Abdul puolestaan halusi vain vaimon, joka ei viattomuuksissaan 
tuntisi sellaisia sanoja kuin parittaja ja siskonnussija, eikä välittäisi sii-
tä, miltä hänen miehensä haisee. Ja vielä hän tahtoi jostakin kodin, 
mistä tahansa, kunhan ei Annawadista. Hän uskoi monien slummi-
laisten tapaan, ja itse asiassa monien ihmisten tapaan ympäri maail-
man, että hänen unelmansa olivat sopivasti kytköksissä hänen ky-
kyihinsä.

Poliisit olivat jo Annawadissa, lähestyivät aukion poikki 
Abdulin kotia. Sillä poliiseja tulijoiden täytyi olla. Yksikään slum-
missa asuva ei puhunut niin itsevarmasti.

Abdulin perhe tunsi useita konstaapeleja läheiseltä poliisiasemal-
ta, juuri niin hyvin, että tiesi pelätä heitä. Kun poliisi pääsi selville mu-
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kavasti ansaitsevasta slummiperheestä, konstaapelit kävivät vähän 
väliä kiristämässä rahaa. Pahamaineisin heistä oli konstaapeli Pawar, 
joka oli kohdellut julmasti pikku Deepaa, koditonta tyttöä, joka myi 
kukkia Hyattin lähistöllä. Poliiseista useimmat olisivat mieluusti niis-
täneet nenänsä köyhän perheen viimeiseen leivänkannikkaan.

Abdul oli jännittänyt hetkeä, jona poliisi ylittäisi heidän kynnyk-
sensä. Kuuluisi pikkuisten itkua ja metalliastioiden räminää. Mutta 
kaksi paikalle tullutta poliisia puhui aivan rauhallisesti, jopa ystäväl-
lisesti kertoessaan tilanteen pääpiirteittäin. Yksijalka oli jäänyt hen-
kiin ja esittänyt sairaalassa syytöksiä: Abdul, tämän isosisko ja isä 
olivat piesseet hänet ja sitten sytyttäneet hänet tuleen.

Myöhemmin Abdul muisteli poliisien puheen tunkeutuneen va-
jaan hitaana kuin kuumeisen uni. Yksijalka oli siis syyttänyt myös 
Abdulin sisarta Kehkashania. Abdul toivoi naisen kuolevan. Sitten 
hän toivoi, ettei olisi toivonut niin. Jos Yksijalka kuolisi, hänen per-
heensä olisi entistä suuremmissa vaikeuksissa.

Annawadin köyhien, ja kaikkien Mumbain slummien köyhien, 
osana oli tuntea syyllisyyttä syystä tai toisesta. Toisinaan Abdul osti 
metallia, jonka kerääjät olivat varastaneet. Ja hän pyöritti luvaton-
ta bisnestä. Jo asuminen Annawadissa oli laitonta, koska lentokent-
täviranomaiset tahtoivat häätää hänenlaisensa majailijat mailtaan. 
Mutta Abdul perheineen ei ollut sytyttänyt Yksijalkaa tuleen. Nai-
nen oli tehnyt sen itse.

Abdulin isä todisteli perheen syyttömyyttä hengästyneellä keuh-
kovaivaisen äänellään, kun poliisit saattoivat häntä ulos hökkelistä. 
”No missä poikasi on?” toinen poliiseista tivasi kovaan ääneen vajan 
ovella. Kovaäänisyys ei sillä hetkellä ollut mahdin näyttämistä. Po-
liisi vain pyrki puhumaan kovempaa kuin Abdulin äiti ulisi. 

Zehrunisa Husain itki kuin vesiputous jopa hyvinä päivinä; se oli 
yksi hänen tavoistaan aloittaa keskustelu. Lasten nyyhkytys sai äidin 
itkun yltymään entisestään. Pikku-Husainit rakastivat isäänsä mut-
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kattomammin kuin Abdul, ja he tulisivatkin muistamaan illan, jona 
poliisit hakivat isän.

Aika kului. Ulina vaimeni. ”Isä tulee takaisin puolen tunnin pääs-
tä”, äiti sanoi lapsilleen korkealla ja laulavalla äänellä. Se oli yksi hä-
nen valehtelutyyleistään. Abdul lannistui kuullessaan sanat ”tulee 
takaisin”. Poliisit olivat kaiketi pidättäneet isän ja lähteneet Anna-
wadista. 

Abdul ei voinut jättää laskuista sitä mahdollisuutta, että konstaa-
pelit palaisivat etsimään häntä, mutta Mumbain poliisin keskiverto-
tehokkuudesta saattoi päätellä, että he luultavasti lopettelisivat töitä 
siltä päivältä. Niinpä hänellä olisi kolme neljä öistä tuntia aikaa suun-
nitella pakoa, joka oli vajassa lymyämistä järkevämpi vaihtoehto.

Ei hän itseään täydellisenä pelkurina pitänyt. Hän uskoi salaa tur-
hamaisuuksissaan, että jätteenlajittelu oli kasvattanut hänen käsivoi-
mansa peräti tappaviksi. Hän uskoi voivansa lyödä tiilen kahtia kuin 
Bruce Lee. ”No haetaan sitten tiili”, oli vastannut tyttö, jolle hän oli 
tullut harkitsemattomasti kertoneeksi voimistaan. Abdul oli käve-
leksinyt matkoihinsa. Hän tahtoi vaalia uskoaan, ei koetella sitä.

Kaksi vuotta nuorempi Mirchi-veli oli aavistuksen Abdulia roh-
keampi. Hän ei olisi jäänyt piileksimään vajaan. Mirchi piti Bolly-
wood-elokuvista, joissa paljasrintaiset rikolliset hyppivät ikkunoista 
ja juoksivat kovaa kulkevien junien katoilla poliisien luotisateessa. 
Abdul suhtautui elokuvien vaaranpaikkoihin turhankin vakavasti. 
Hän muisteli vieläkin iltaa, jona oli käynyt erään toisen pojan kans-
sa parin kilometrin päässä sijaitsevassa tönössä. Siellä esitettiin pi-
raattielokuvia, ja heidän näkemänsä pätkä oli kertonut kartanosta, 
jonka kellarissa asusti hirviö. Oranssiturkkinen olio joka söi ihmisiä. 
Elokuvan jälkeen Abdulin oli maksettava omistajalle kaksikymmen-
tä rupiaa, jotta sai nukkua vajan lattialla. Hänen jalkansa olivat kau-
husta jäykät, eikä hän pystynyt lähtemään kotiin.

Vaikka Abdul olikin häpeissään siitä, että muut pojat näkivät hä-
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nen arkuutensa, hänestä oli järjetöntä yrittää peitellä sitä. Lajitel-
lessaan sanomalehtiä tai tölkkejä – tehtävä jossa ratkaisi pikemmin 
tuntoaisti kuin näkö – hän tarkkaili naapureitaan. Niin sai ajan kulu-
maan ja ajatuksia heräämään. Yksi tuuma oli ylitse muiden. Hänestä 
vaikutti, että Annawadissa menestys ei kummunnut pelkästään siitä, 
mitä ihmiset tekivät tai miten hyvin hoitivat asiansa, vaan myös on-
nettomuuksista ja katastrofeista, jotka heidän onnistui välttää. Hyvä 
elämä oli juna joka ei ajanut päälle, vihoittelematon slummipomo, 
tarttumatta jäänyt malaria. Abdul kyllä suri sitä, ettei ollut teräväm-
pi, mutta uskoi silti, että hänellä oli noissa olosuhteissa miltei yhtä 
arvokas ominaisuus. Hän oli chaukanna, valpas.

”Silmäni näkevät kaikkiin suuntiin”, Abdul sanoi. Hän uskoi pys-
tyvänsä aistimaan lähestyvän onnettomuuden niin että ehtisi vielä 
turvaan. Vasta Yksijalan palaminen oli päässyt ensi kertaa yllättä-
mään hänet.

Paljonkohan kello oli? Naapuri nimeltä Cynthia huusi au-
kiolla: ”Miksei poliisi pidättänyt koko perhettä?” Cynthia ja Yksi-
jalka-Fatima olivat läheisiä, ja Cynthia oli halveksinut Abdulin per-
hettä siitä asti, kun hänen oman perheensä jätebisnes oli kariutunut. 
”Lähdetään joukolla poliisiasemalle, pakotetaan konstaapelit tänne 
pidättämään heidät”, Cynthia huusi naapureille. Abdulin perheen 
hökkelissä vallitsi hiljaisuus.

Onneksi Cynthia tukki hetken päästä turpansa. Mielenosoitus-
marssi ei näyttänyt saavan kannatusta, vaan nostatti ärtymystä, kos-
ka Cynthia herätti koko kulmakunnan. Abdul tunsi jännityksen vii-
meinkin laantuvan, sitten metalliastiat alkoivat rämistä kaikkialla. 
Hän säpsähti yllättyneenä. 

Kultainen valo tihkui oven raoista, vieraan oven. Kesti hetken 
paikantaa se. Abdulilla oli housut jalassa ja hän makasi nuoren mus-
limikokin röttelössä aukion toisella puolen. Oli aamu. Kaikkialta 
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kantautuva kolina kuului hökkeleistä, joissa annawadilaiset valmis-
tivat aamiaista.

Miten ja milloin hän oli ylittänyt aukion ja tullut tänne? Pako-
kauhu oli repäissyt aukon hänen muistiinsa, eikä Abdul koskaan 
päässyt selvyyteen loppuyön tunneista. Selvää oli vain, että hän oli 
nukahtanut elämänsä käännekohdassa, hetkenä jona olisi kaivattu 
rohkeutta ja yritteliäisyyttä. 

Hän tiesi heti miten toimia: hänen oli etsittävä äiti. Hän oli osoit-
tautunut surkeaksi karkulaiseksi ja kaipasi neuvoa.

”Lähde sukkelaan”, Zehrunisa Husain kehotti ohjeistettuaan poi-
kansa. ”Niin sukkelaan kuin pystyt!”

Abdul vaihtoi päälleen puhtaan paidan ja lähti. Hän pinkoi au-
kean poikki, läpi hökkeleiden reunustaman siksak-kujan ja sepeli-
tielle. Roskaa ja vesipuhveleita, slummin reuna. Toisella puolella 
kimmeltävä Hyatt. Hän yritti napittaa paitaa juostessaan. Sata met-
riä edettyään hän ennätti lentokentälle johtavalle läpikulkutielle, 
jota reunustivat kukoistavat puutarhat, sievimmät koko kaupungis-
sa, jonka hän vain vaivoin tunsi.

Siellä oli jopa perhosia. Abdul singahti niiden ohi ja kaarsi lento-
kentälle. Koneita nousi ja laskeutui. Hän lähti juoksemaan pitkän 
sinivalkoisen alumiiniaidan viertä. Sen takana porakoneet jyrski-
vät, valmistivat perustusta uudelle hienolle terminaalille. Abdul oli 
silloin tällöin yrittänyt lyödä rahoiksi lentokentän aidan avulla. Jä-
tepoika voisi levätä laakereillaan loppuvuoden, jos saisi myydyksi 
kaksi alumiinipaneelia.

Hän jatkoi juoksemista, kääntyi jyrkästi oikealle siellä missä 
joukko mustakeltaisia takseja kiilteli julmassa aamuauringossa. Taas 
oikealle, varjoisan ajotien mutkaan, jonka yllä suuren puun oksa 
roikkui maata viistäen. Vielä kerran oikealle ja hän oli Saharin po-
liisiasemalla.

Zehrunisa oli tutkinut poikansa kasvoja: tämä oli liian ahdistunut 


