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Matka minussa

Partanen

Menin tyhjentyneen pääkalloni sisään. Tuijotin 
sen valkeita luisia seinämiä. Ne olivat niin tyhjiä ja 
sileitä, että teki mieli spreijata töhryjä niiden pin-
taan pois karanneiden ajatusten korvikkeeksi.

– Tässä luukammiossa ajatukseni syntyvät ja 
liikkuvat, ajattelin.

Minunko ajatukseniko? Mieleeni tuli Daniel 
Dennettin hauska governing image mielen raken-
teesta. Tietoisuus rinnastuu tietokoneen käyttö-
ohjelmistoon, vaikka tähän Wordiin, jolla juuri 
nyt operoin. Sitä hallitsee merkitysten, sanojen 
ja propositioiden logiikka, ja siihen me kasvam-
me sisään, kun meidät opetetaan ihmisiksi. Mut-
ta kaiken tämän pohjana on tietokoneen oma lo-
giikka, joka on ihan erilainen. Tietoisuuden alla 
kulkee lakkaamaton psykoidisten prosessien vir-
ta. Siellä asustavat uniemme aihiot ja arkkityypit. 
Kuten kvaterniteetti, kaiken tajuamisen neli-as-
pektisuus. Sellainen rakentuu luonnostaan jokai-
sen neliraajaisen liikkuvan olion mielen pohjaksi, 
hänen toimiaan ohjaavaksi nelikentäksi. 

Hankala kysymys on se, miksi ja miten nä-
mä psykoidiset rakenteet tunkevat näkyviin, mil-
lainen käännösohjelma ruokkii tietoista miel-
tä. Dennett käyttää suuren määrän sivuja tämän 
pohtimiseen. Freud ja Jung esittävät omia outo-
ja selityksiään.

Lähdin sitten tutkimaan muita alueitani. Suun-
tasin kulkuni alas ruokatorvea. Älkää kysykö, mi-
ten pystyin liikkumaan itseni sisällä, en osaisi se-

littää. Päätin poiketa tarkastelemaan sydämeni ti-
laa. Se oli nyrkinkokoinen lihaksikas elin, joka yhä 
edelleen pumppasi verta tasaisesti ja pontevasti. 

Samalla matkalla pistäydyin keuhkoissa. Pie-
nimmät putket alkoivat kärsiä ahtaumista. Ei ih-
me, kun takana on pian kuusikymmentä vuotta 
tupakointia. Palasin ruokatorveen ja jatkoin mat-
kaa alaspäin. Mahalaukun hapot olivat täydessä 
terässä ja seinämät hyvässä kunnossa. Nuorena 
nielin kerran kymmenen aspiriinitablettia selvi-
täkseni krapulasta. Peltimaha, sanoi lääkäri. 

Suoliston kiemuroihin ei tehnyt mieli tunkea 
sisään. Olisin lopulta voinut hukkua paskaan. 
Selkärangassa tuli eteen vaikeita paikkoja. Nika-
mat olivat niin kuluneet, että läpi ei päässyt. Her-
mot olivat puristuksissa. 

Nikama nikamalta hyppelin alaspäin. Siellä 
odottivat penis ja kivekset, jotka olivat pikkuhil-
jaa asettumassa hyvin ansaittuun vanhuudenle-
poon. Eturauhanen oli alkanut paisua. 

Minäkin aloin paisua. Minä tulin ihan täyteen 
itseäni. Minusta tuli ihan lapsi. Grandioosi ja 
omnipotentti. Ja lapselta tuli loru:

Entten tentten teelika mentten,
hissun kissun vaapula vissun,
eelin keelin plot, viipula vaapula vot,
Eskon saum, pium paum,
nyt minä lähden tästä pelistä pois. 
Puh pah pelistä pois!


