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sisään hän ja hänen unelmansa mahtuivat, niin hän oli päättänyt mitatessaan 
mielessään kuvitellun elämänsä rajoja. Hän sulki silmänsä ja puri hampaansa 
yhteen niin rajusti, että hänen sisällään myllersi kuin Biskajanlahden myrsky-
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tustakaan missä hän oli tai mikä päivä silloin oli - tätä rataa hän oli vapaa 
kuin taivaan lintu eikä maisemat tai ihmiset tehneet enää häntä sairaaksi 
tunkeilevalla tuttavuudellaan.”
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mielestä hänen toisesta kaunokirjallisesta teoksestaan tuli mieleen Jack Keruaq. 
Olausenin queerkirjoja, joista Don Quijote on jo kymmenes, on kiitelty myös 
rohkeiksi ja häpeilemättömiksi lihanhimon ylistyksiksi. Tarinat ovat usein laajoja 
ja tarkoitushakuisen riettaita. Don Quijote-queerseikkailuromaani on erään 

painajaisunen lopetus, jonka Olausen aloitti jo 
Kissojen kissoissa (Kulttuuriklubi 2016): ”Se oli 
todellakin yksi kummallisen elämäni omitui-
simmista hetkistä. Niin epätodellinen ja samal-
la tosi. Ihan kuin olisimme siirtyneet ajassa 
pari sataa vuotta taaksepäin tai johonkin 
elämysmatkailuteoksen sisälle hengittämään 
vanhojen aikojen pölyjä keuhkoihimme.”
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”Aika ajoin joukkoomme ilmestyy myös muuan höl-
möläinen, juuri niin arkisen ja tyhmän näköinen kuin 
olla saattaa, ja kuitenkin hän on älykäs kuin paho-
lainen ja ovelampi kuin vanha apina. Hän on juuri 
tuota ihmistyyppiä, joka houkuttelee pilantekoon ja 
pikku ilkeyksiin, jonka Jumala loi läksyttääkseen sel-
laisia ihmisiä, jotka arvostelevat toisia ulkomuodon 
perusteella ja joille heidän pelehtimisensä olisi pitä-
nyt opettaa, että on yhtä helppoa olla teräväpäinen ja 
typerän näköinen kuin typerä ja älykkään näköinen. 
On sangen yleistä ja katalaa huvia yrittää uhrata joku 
kunnon mies toisten iloksi; juuri hänen kimppuunsa 
käydään lakkaamatta; juuri tällaisen ansan viritämme 
kaikille uusille tulokkaille, ja tuskin ainoakaan on mi-
nun kokemukseni mukaan välttänyt tämän ansan.”
-Dennis Diderot Rameaun veljenpoika-kirjassaan
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Cortomalteslainen 
esipuhe

”Filosofi-soitin on hienovarainen: yhtaikaa soittaja ja soitin.”
-Dennis Diderot

Jo varhaisessa vaiheessa elämääni huomasin, että minun oli 
vaikea pysyä pitkiä aikoja paikoillani samoissa maisemissa sa-
mojen ihmisten kanssa. Kaipasin uusia maisemia ja ihmisiä 
niin kovasti, että vaihdoin jonkin aikaa normiaikuisen kah-
deksasta neljää rutiineja kokeiltuani hyväpalkkaisen työni ja 
mukavan elämäni turvallisuuden alati vaihtuviin maisemiin 
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ja epävarmuuteen siitä, mitä hyvää tai pahaa huominen toi 
tullessaan (mukava ja turvallinen elämä ei ole silti mikään 
vakuutus sillä elämässä ei voi välttyä pahalta ja ikävältä, ne 
tulevat aina aikanaan hyvän ja mukavan jälkeen). Lapsena vie-
tin paljon yksinäisiä aikoja maailmanmerillä laivoissa, jolloin 
aikaa jäi tarinoille ja haaveiluille. Juuri noihin aikoihin aloin 
itse keksiä tarinoita ja lukea seikkailukirjoja, sarjakuvia ja sekä 
historiaa että maantietoa uteliaan pikkupojan intohimoisella 
innokkuudella. Nuorena liftasin ympäri Suomea. Aikuisena 
reppureissasin pitkiä aikoja maailman tuntemattomia reunoja 
vain saadakseni olla rauhassa omien ajatusteni kanssa ja kokea 
uudelleen, kerta kerran jälkeen, aina samanlainen, vaikkakin 
joka kerta hieman erilainen (siltä se ainakin tuntui ja siksi sitä 
jahtasinkin kuumeisesti) ihmetyksen ja tarinoiden sekä haavei-
den ihanan maailman salaperäinen ainutkertaisuus. Huoma-
sin samaistuvani kaikkien yksinäisten sankarikulkijoiden alter 
egoon, sarjakuvasankari Corto Malteseen, ei vähiten siksi, että 
ymmärsin eläväni aina samaa seikkailua uudessa ympäristössä 
uudelleen. Aloin silloin miettiä olinko jäänyt yhden tarinan 
vangiksi, ja halusinko elää vain sen huiput tai kokea sen me-
lodramaattiset tunteet ohjaamalla sen uudelleen hieman toi-
senlaisena tulkintana minne vain meninkin (kyllä!)? Kyseessä 
ei ollut mikään perinteinen tarina vaan se nyyhkyosa, mikä ei 
saanut koskaan täyttymystään muuta kuin haikeina kaipauk-
sina ja kipeinä muistoina; muistoissani sekoittuivat ihmiset ja 
aika niin unenomaisen sekavasti, etten tiennyt missä minkäkin 
olin tavannut tai minkä kokenut. Vai oliko kaikki sittenkin 
vain vilkkaan mielikuvitukseni ja seikkailijaminäni keksintöä 
tylsänharmaata arkeani piristämään? 
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Mustavalkokuvista
”Odottakaa minulta kaikin mokomin, että etsin totuutta. Älkää, että löy-
dän sen.”

-Dennis Diderot
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Joskus menin sekaisin siitä, mikä oli mitä, ja mitkä ajatukset 
tai muistot kuuluivat mihin paikkaan. Kolme erilaista aikaa, 
kaupunkia ja tunnelmaa; oman elämäni kevät, kesä ja syksy 
niin kuin ne muistin nyt kun olin jo itse muualla ja elin tal-
vessa, mielikuvituksen pyromaanina, tajunnan laajentajista rie-
huvimpana, kaiken näkevän katseeni tiivistäessä ympäröivän 
todellisuuteni äärimmäisen kirkkaaksi ja pieneksi valopilkuksi, 
mikä imi mustan aukon tavoin kaiken lähellä olleen sisäänsä 
eikä mitään muuta sen jälkeen, ei missään hetkessä, kun niitä 
ei ollut, ollut enää entisenlaisensa tai edes olemassa; oli vain 
tämän hetken pysähtyminen ja hiljaisuus. Juuri näitä hetkiä 
etsin kaupunkien tyhjiltä kaduilta silloin kun kukaan muu 
ei enää valvonut, esittääkseni maailmamme sellaisena kun se 
näyttäytyi, luoden samalla oman painajaisuneni kauhistuttavia 
ja kummallisia sivuraiteita ajatuksen karkailla ja mennä me-
nojaan. Kuvasin tyhjyyttä ja tylsyyttä mieleni syövereistä sen 
enempää ajattelematta nenääni pidemmälle mitä tein. Olin 
itsekin kuin nämä yöt - kadut, minä, kamerani, polkupyörä ja 
päättymätön painajaisuneni. Tein niistä päässäni mustavaloku-
vakirjat; en sellaisena kun kaupungit muistin, vaan niin kuin 
ne muistivat minut hieman sumun keskellä niinä yksinäisinä 
kaipauksen sunnuntaina, kun toikkaroin kaupunkien kaduil-
la surullisena, päättämättömänä ja kykenemättömänä tarttua 
täysillä siihen hetkeen, minkä silloin luulin olleen käsillä, kun 
vihdoin olin jotain vaikken sitä vielä silloin itse tajunnutkaan; 
minä ja ajatukseni siitä, mitä minun olisi pitänyt olla ja mitä 
minun haaveistani olisi pitänyt tulla kaiken sen keskellä, missä 
ei ollut mitään enkä olisi halunnut jäädä ihmisten puheisiin 
vain tauoiksi.
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Mikä oikeus?
”Jos nämä ajatukset eivät miellytä ketään, niiden täytyy olla huonoja. Itse 
pidän niitä ala-arvoisina, jos ne miellyttävät kaikkia”

-Dennis Diderot

Kuka minä olin kerran joskus kauan sitten, niin kauan, etten 
sitä itsekään tiedä kuinka kauan? Se oli hyvä kysymys asettaa 
heti alkuun, jos aikoi kohdata elämässään henkilökohtaisesti 
olemisen arvoituksen, sillä ihmisen sydämellä oli rasittava tai-
pumus leimata kohtaloksi vain sellainen, mikä murskasi sen. 

Kaikki alkoi siitä kun olin hukannut ensin asuntoni avai-
met keskellä päivää Helsingin Kalliossa sijaitsevassa Piritorin 
S-marketissa, ja sen jälkeen törmäsin polkupyörällä puuhun 
niin rajusti ja kohtalokkain seurauksien (löin pääni ja kasvois-
tani virtasi hirveä määrä verta), että siinä hässäkässä menetin 
hetkellisesti muistini enkä osannut sanoa onnettomuuspaikalta 
minut talteen korjanneille poliiseille kuka olin ja missä asuin.

Puoli tuntia myöhemmin istuin muistiani virkistämässä Pa-
silan poliisiaseman kolkossa kuulusteluhuoneessa samaan ai-
kaan kun poliisit yrittivät epätoivoisesti saada selville kuka olin. 
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Olin poliisien harmiksi pukeutunut pyöräilyasuun, ja otta-
nut mukaani vain avaimet ja hieman käteistä, ei yhtään korttia 
tai mitään muuta mistä henkilöllisyyteni olisi selvinnyt. 

Porsaannäköinen, pyöreänaamainen ja kippuranenäinen 
poliisi istui vastapäätä pöytää minua tuijottamassa, ja hiljaa 
mielessään minuutteja laskien sen näköisenä, ettei hänen kär-
sivällisyytensä venyisi enää kovinkaan pitkään. 

Hän pyysi minua puhumaan jotain. Edes palasia siitä mitä 
muistin. Kerroin hänelle painajaisunestani, joka oli rankim-
millaan vatsaa vääntävää katseltavaa ja josta en halunnut silti 
millään pois kuin vastahakoinen omien, epätoivottujen luon-
teenpiirteiden myöntäminen olisi todellisuudessa pukeutunut 
vastakkaisiin ominaisuuksiin: kovuuteen, tunteettomuuteen 
ja ronskiuteen. 

Olin jumissa jossain mutta missä? Sitä en tiennyt. Tunsin 
vain sen tunteen perhosina mahassani, kun oli jäänyt kiinni 
jostain eikä voinut tehdä mitään muuta kuin odottaa rangais-
tusta ja häpäisyä. Ihan kuin minut olisi työnnetty alas jostain 
korkealta ja putosin vailla loppua johonkin pohjattomaan. He-
räsin siihen, että olin kussut housuihini ja kastellut housuni 
läpimäriksi. 

Se ihmetytti minua. Asiasta, jota vain harvat pystyivät muut-
tamalla ajatteluaan korjaamaan ja sitten samalla mahdollisesti 
vikaan osuvia arvioitaan ja mielipiteitään. Mutta se oli vain 
painajaisunta, se oikea minua jatkuvasti elämäni ehtoossa vai-
vaava. 

Olin kuvitellut kaiken omaksi rangaistuksekseni. Minä olin 
huono, sen tiesin mutta että vielä unissakin sain siitä muistu-
tuksen, oli minusta jo liikaa, sillä minussa ei olisi pitänyt olla 
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kenellekään mitään kadehdittavaa. 
Halusin päästä tästä kaikesta pois mutta se ei jättänyt minua 

rauhaan. Tunsin vain, miten iltaisin nukkumaan mennessäni 
pelko hiipii mieleeni kun tiesin että heti silmäni ummistettuani 
olin näiden kauhukuvien kahlitsemana omassa sängyssäni ja 
näin aina saman ikävän valtaavan minut. En osannut selittää 
sanoiksi miksi ja mitä. Puhuin sekavasti yrittäessäni tehdä sel-
koa tuntemuksistani. Poliisi katsoi minua huolestuneen nä-
köisenä. 

Silloin käännyin menneiden aikojen unohdettujen muisto-
jen puoleen, ja pyysin poliisilta itselleni aikaa katsoa kaikki 
ne kohdat elämässäni hiljaa, jotta olisin saanut selkoa missä 
menin väärään ja missä mutkassa olisi pitänyt hidastaa vauhtia 
ja vaihtaa kenties kokonaan suuntaa, palata hieman taaksepäin, 
ottaa kaksi askelta taaksepäin ja hengittää kunnolla raikasta 
ilmaa keuhkoihinsa.

Kauhistutti ajatellakin, miten kehnosti selvisin katsellessani 
silmästä silmään omaa huonouttani ja surkeita selitysyrityk-
siä sille etten ollut mitään enkä kelvannut miksikään. Se oli 
järkyttävää. Olin avuton painajaisissani kohdatessani oikean 
minäni, joka ei pannut tikkua ristiin muuttaakseen omaa on-
nettomuuttaan, antoi asioiden olla ja ajelehtia omalla painoil-
laan vaikka selvästi näin miten huonolle tolalle ne menivät 
tällä tavalla.

Viime aikoina en muuta ollut nähnytkään, kun näitä karmi-
via ja jotenkin niin lopullisilta tuntuvia painajaisunia, selitin 
kärsivällisesti edessäni kuuntelevalle poliisille. Ne olivat pullol-
laan yksinäisyyttä ja alakuloa sen maailman varjoista, josta olin 
elämässäni saanut osani (kun olin kaksi viikkoa nähnyt vain 
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näitä ja piehtaroinut edestakaisin heittelehtien sängyssä kesken 
kauheimpiin kohtauksiin herättyäni, tajusin etteivät ne olleet 
tulleet silmiini vahingossa vaan, että ne olivat ohjattuja, ehkä 
varoitukseksi, ehkä pelastukseksi tai molempia yhtä aikaa, tai 
ehkä siksi, että olin kuolemassa tai ainakin niin tunsin, koska 
myös ilmeisesti alitajuntaisesti niin halusin). 

Näin niitä näitä, sirpaleita ja pieniä palasia elämästäni, joille 
en löytänyt selitystä miksi ne nyt yhtäkkiä pulpahtivat uniini ja 
mihin ne oikein kuuluivat ja mitä ne aivan erityisesti tarkoit-
tivat tai olivat tarkoittamatta. Poliisi pyöritti päätään ja kysyi: 
miksi? En tiedä vastasin. Painajaisuneni loppuivat ikävästi aina 
kesken kaiken: halusin nähdä tämän lopun vaikka tiesin oleva-
ni jo hereillä vaikka ne olivat puolittain tietoisia ja puolittain 
hullun sekopäisiä lisättynä ripauksella uhkarohkeutta, uhmaa 
ja jääräpäisyyttä,

Mutta et muista kuka olit ja missä asuit, poliisi kysyi epä-
luuloisena. En, mutta halusin saada selvää asiasta, sillä oikea 
oivallus johti usein myös oikeaan toimintaan, ja vain siitä, joka 
teki oikein, tuli ”oikea ihminen”moraalisessa mielessä, sillä va-
kaumuksensa vastaisesti toimivan ihmisen oli mahdotonta olla 
onnellinen ehkä myös siksi, että meillä oli edelleenkin epävar-
ma käsitys siitä mitä aistimme, koska varmaa tietoa voimme 
saada vain siitä, mitä ymmärsimme suppean järkemme avulla, 
vastasin poliisin pudistellessa päätään kyllästyneen näköisenä. 

 Puhut paljon yleisellä tasolla mutta et lainkaan omasta it-
sestäsi. Kerro itsestäsi jotain. Ehkä sitä ei olekaan kaiken tämän 
kuoren alle, vastasin poliisille, sillä sen ymmärsin jo arjesta, 
että inhottavista asioista ja ihmisistä oli vaikea päästä eroon 
niin kuin ennenkin. Pitkitin painajaisuniani nähdäkseni edes 
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vilahdukselta, oliko painajaisuneni moite vai tuomio.
Olet kärsinyt paljon ehkä liikaakin, poliisi heittäytyi myötä-

tuntoiseksi. Kyllä kai, en vain muista vaikka huomasin, miten 
elämä oli ollut siinä mielessä merkityksellistä, että olin osannut 
laittaa omille kärsimyksilleni merkityksen olemassaoloni erää-
nä tärkeänä voimana, muuntamalla surun kielteisestä olotilas-
ta myönteiseksi henkiseksi kokemukseksi, oppinut kantapään 
kautta sietämään niitä, tajuamalla etteivät ne voineet olla sat-
tumanvaraisia tai aiheettomia.

Kerro lisää painajaisistasi, poliisi kehotti minua. Katso niitä 
vielä kerran, ehkä aave muuttuu näkymättömäksi, kun niitä 
tarpeeksi kauan katsoo, poliisi kannusti minua. Katsoin pai-
najaiseni sitten monta kertaa silmästä silmään peräkkäin enkä 
voinut olla ihan varma mihin se päättyi. 

Etkä muista? Poliisi kysyi. Yrittäen rohkaista minua muista-
maan Vai etkä halua muistaa? En tiedä vastasin. Siinä kuiten-
kin syy, miksi olin nukkunut pitkälle iltapäivään. En päässyt 
puusta pitkälle. 

Poliisi ei kuitenkaan antanut helpolla periksi. Tämä oli 
hänen hommiaan. Tapaus alkoi selvästikin kiinnostaa häntä. 
Meillä oli aikaa hyvin, hän sanoi äänessään lohduttava lempeys. 
Mieti vielä mitä olit unohtanut unistasi tai ajatuksistasi, hän 
kehotti. En vain muistanut mitään sitä mitä olisi pitänyt muis-
taa. Ehkä siinä oli ongelma, vastasin hänelle. Ei, sinä et halua 
muistaa, siinä oli ongelma, poliisi väitti kivenkovaa.

Sitten muistin, miten eräänä päivänä, kun olin jo ymmär-
tänyt etten enää jaksa tai halua muistaa kaikkea mitä olin elä-
mäni aikana kokenut tai ajatellut, kohtasin erään pojan, joka 
nuoruudestaan huolimatta ajatteli ihan samoin asioista ja ih-
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misistä kuin mitä minäkin, sanoin poliisille.
Mitä sitten tapahtui? Hän tivasi minulta. Jäin jotenkin kiin-

ni tuohon aikaan ja poikaan enkä päässyt siitä irti. En enää kas-
vanut enkä ajattelut samalla tavalla kuin aikaisemmin. Miten 
niin? Poliisi kiinnostui. Kerro lisää poliisi yllytti. Tiesin loppu-
ni koittaneen; en ollut enää sama ja samoin tunteva ihminen. 
Ajatukset, unet ja haaveeni kääntyivät siitä lähtien sisäänpäin. 
En kaivannut enää sen jälkeen mitään muuta kuin tuota hetkeä 
ja sitä samaa poikaa, jonka olin silloin tavannut.

Tapasitko hänet oikeasti? Poliisi kysyi. En tiedä. Ehkä en. 
Ehkä vain ohimennen jossain. Näin hänet kuitenkin sieluni 
silmin sen jälkeen kaikissa muissa kohtaamissani pojissa ja ajat-
telin aina samat ajatukset niin että huomasin pojan ja ajatuste-
ni tulevan, jos ne niin halusivat, ei siksi että minä halusin sitä. 

Kummallista, poliisi tokaisi. Perin kummallista. Väitätkö 
että elämäsi pysähtyi tuohon hetkeen ja olet pysynyt samanlai-
sena siitä lähtien? Kyllä, tai ainakin uneni päättyi aina tuohon 
samaan kohtaan, minkä jälkeen kävelin alastomana ja viluisena 
pitkin myrskyävän meren rantaa häviten lopulta myrskyävän 
meren aaltoihin. 

Halusit siis kadota, unohtaa ja lopulta kuolla?
Ehkä. Enempää en harmikseni nähnyt; painajaisunien pe-

russanoman olin oivaltanut: kun piti koko ajan miellyttää 
muita, syntyi samalla itseinho kaikkea sitä kohtaan, mitä teki, 
ennen kaikkea omaa pelkuruutta olla sitä mitä todella oli.

Miksi? 
Painajaisunissani oli jotain muuta, jonka merkittävyyttä en 

osannut valveilla ollessani tunnistaa, tai sellaisia, joissa kaikui 
muisto, tunne, aistimus–jostakin pelottavasta–jonka haluisin 



15

säilyttää, osin kätkettynäkin. 
Tyhjyyttä?
Painajaisuneni olivat kuin ruumiinosat, joiden olemassaolos-

ta tulin tietoiseksi poikkeustiloissa vasta kun jokin sairaus, kipu 
tai menetys herättivät ne henkiin: yhtäkkiä, tai vähä vähältä, 
hämmästyin kokiessani jotain siellä missä mitään ei aiemmin 
vaikuttanut olevan olemassakaan, tai pikemminkin oli vain 
juuri ja juuri–ei näet ollut kyse pelkästä mainitsemastasi tyh-
jyydestä, vaan sameasta ja hämärästä poissaolosta, poispyyhki-
misestä ja rajasta, jonka silloin kadotin.

Miksi? 
Niille kävi samoin kuin arkisille asioille, joita en enää oike-

astaan nähnyt kuin vain matkan päästä mieltä kiinnittämättö-
mänä läsnäolona, kunnes eräänä päivänä yhtäkkiä havahduin 
huomaamaan niiden paljastavan jotain kauhistavaa. 

Mistä?
Kuolemasta. Silloin minuun nyt iski pelko, että tämä paina-

jaisuneni vaikutti samalla tavalla kuin johonkin ruumiinosaan 
iskevä sairaus tai asioiden herättämän kauhun ajatteleminen.

Enneunia?
Kyllä! Tulevista vaaroista. Painajaisuneni oli täynnä fyysistä 

voimattomuutta ja henkistä saamattomuutta, henkinen teko-
syy oman iloni lykkäämisestä muiden puolesta ja hyväksi, jotta 
voisin osallistua itse turvallisesti tähän menetykseen ja lopulta 
leijaillen taivaalle muistona muuttuen yhdeksi niistä lukuisista 
silmieni editse lipuvista huomaamattomista pilvistä mitä taivas 
oli täynnä silloin kun se ei ollut synkkä.

Ne pelottivat sinua etkä halunnut nähdä niitä enää? 
Aloin pelätä näitä painajaisuniani. 
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Ei mikään ihmekään, poliisi sanoi äänessään huolestunut 
sävy. 

Ne saattoivat yrittää kertoa minulle siitä pahasta, mistä en 
itse tiennyt mitään; omasta pahuudestani. Tai että pahuus 
kuuluu erottomasti jokaiseen ihmiseen ja ihmisyyteen sillä me 
mietimme koko ajan, oliko mahdollista, mielekästä ja toivot-
tavaa edistää hyvinä pidettyjä asioita keinoilla, jotka tiedettiin 
pahoiksi?  Se oli sellaista pahaa, jossa annoimme mielihalu-
jemme voittaa sen sijaan, että noudattaisimme velvollisuutta 
kuunnella ”hyvää tahtoa eli moraalia”, ja toimia sen mukaisesti. 

Pelkäsin, että pahojen uskomukseni perustelemiseksi tai 
todistamiseksi tarvittiin toisia uskomuksia, jotka nekin peri-
aatteessa vuorostaan kaipasivat perustelua, ja että epäily sekä 
järjen että aistien suhteen oli tauti, jota ei voinut koskaan pe-
rin pohjin parantaa, vaan sen täytyi palata luokseni alinomaa, 
vaikka kuinka yritin häätää sitä ja joskus tunsin siitä kokonaan 
vapautuvani.

Yritin häivyttää unimaailmani ja todellisen maailmani ris-
tiriidat unohtamalla mitä ”pahaa” molemmissa olin nähnyt ja 
kokenut, vaikka vaikeaa se oli. Siihen auttoi se, että yleensä he-
räsin sisäisen kellon herätykseen samoihin aikoihin joka aamu 
viimeistään kello kymmenen, jotta olisin tuntenut itseni mui-
den kello kahdeksasta neljään juoksevien ihmisten lailla itseni 
joukkoon kuuluvaksi ihmiseksi, vaikka olinkin vapaamatkus-
taja ja heräsin, miten sattui.

Kertomustasi kuunnellessa tuntui siltä, kuin olisit nähnyt 
monia ja eri ihmisten painajaisia samanaikaisesti. Ihan kuin 
olisit ollut viritettynä tietylle kanavalle, jossa risteilivät erilaiset 
kauhutarinat keskenään, poliisi sanoi.
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Kyllä! Vasta pitkän ajan jälkeen tajusin, ettei minussa ollut 
vain yksi ääni, vaan monta ja keskenään jatkuvasti sotivaa ja eri 
mieltä olevaa huutavaa ääntä, jotka kaikki yrittivät vetää minua 
oudolla tavalla keinoja kaihtelematta siihen suuntaan, mihin 
he itsekin olivat menossa välittämättä siitä, ettei se suunta ollut 
minun. 

Mutta mistä kaikki alkoi, poliisi kysyi.
En muista, mutta luulen, että uneni olivat yleensä jatkoa 

unelmoinnille, jota harrastin päivisin päiväunien aikaan (älä 
lue tätä siksi että voisit väittää vastaan ja hämmentää, että voisit 
uskoa ja pitää itsestään selvänä tai löytää puhumisen tai keskus-
telun aihetta, vaan että osaisit punnita ja harkita tarkoin mitä 
yritän sinulle rivien välistä viestittää itsestäni), vastasin hänelle 
mutta en kertonut hänelle sitä samaa mitä teille suluissa.

Mitä silloin teit? Poliisi kysyi. 
Makasin vain sängyllä ja haaveilin itseni uniin, jotka osasivat 

mestarillisesti piilottaa todellisuuden harmaan ankeuden, sillä 
ne pesiytyivät muistiini ja asuttivat siellä tarkemmin määrit-
tymätöntä paikkaa jossain unohduksen ja tietoisuuden väli-
mailla; niitä en koskaan todella ajatellut, mutta ne vaikuttivat 
jossain määrin siihen, kuinka asiat näin.

Miten? 
Huomasin, että jos minulla ei ollut mielessäni sisäistä pu-

hetta ja ääniä, en käyttänyt aivojani kovin hyvin. Olin va-
kuuttunut, että älyllisissä ja ongelmia ratkaisevissa prosesseis-
sa ihmisillä esiintyi enemmän sisäistä puhetta kuin ulospäin 
suuntautuvaa puhetta.

Mitä tarkoitat? 
Sisäinen puhe ulkoa ohjattunakin oli älyllistä ja analyyttistä 
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pohdiskelua järjen ja omatunnon kanssa, ja siinä olin omim-
millani sellainen kun olin punnitessaan rauhallisesti, järkevästi 
ja vertailemalla sitä aiemmin kokemaani, oppimaani ja näke-
määni mutta mikä tärkeintä: sisäisen puheen avulla pystyin 
elämään uudelleen ja turvallisesti mitään menettämättä men-
neitä ja eletyn elämän kannalta ratkaisevan tärkeitä tilanteita.

Puhuit yksiksesi ja loit oman sisäisen todellisuutesi korvaa-
maan sen ulkoisen, minkä hylkäsit tai mikä oli hylännyt sinut?

Nyt muistan, miten se meni! Olin hukannut oman ääneni ja 
niin väsynyt painajaisuneni jahtaamisesta, että olin vain kään-
tänyt kylkeä muutaman kerrankin ja nukahtanut uudelleen. 
Kello oli jo kaksi iltapäivällä kun kömmin lopulta unisena ja 
haluttomana sängystä ylös kyllästyttyäni puhelimen jatkuvaan 
pirinään ja piippaukseen. 

Ulkona oli sateinen ja harmaa päivä. Vilkaisin keittiönpöy-
dällä latauksessa ollutta kännykkäni vai miksi sitä nykyisin pi-
täisi kutsua: viihdyttäväksi huvikeskukseksi ja koko aika kaiken 
aikaa kaikkialla kaiken tunteviksi, tietäviksi ja raportoivaksi 
vahtikoiraksi? Se oli täynnä viestejä ja vastaamattomia puhe-
luja. 

Suljin puhelimen häiritsemästä yritystäni herätä tähän päi-
vään ja tuntea itseni osaksi, edes heikoksi sellaiseksi, muuta 
maailmaa. Ylösnousemus sängystä ei ollut helppo juttu. Jalko-
jani ja niskaani särki ihan kuin olisin edellisenä päivänä kan-
natellut koko maailman murheet hartioillani. 

Vedin päälleni pyöräilyvaatteet ja laitoin taskuuni 50 eu-
roa. Otin mukaani avaimet ja kauppalistan eteisen pöydältä ja 
suljin oven perässäni aavistamatta etten koskaan enää palaisi 
tähän huoneistoon.
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Myöhemmin, kun olin jo sinut itseni kanssa ja kasvanut 
hyväksymään kaiken sen, pidin Helsingin Kalliossa lähellä 
Sörnäisten metroasemaa sijainneen pienen vuokrakämppäni 
aina yöt ja päivät pimeänä turvassa arjen häiritseviltä ääniltä ja 
paljastavalta valolta. 

Paksut verhot ikkunoiden edessä ja niiden alla vielä ikku-
noihin liimatut mustat eristykset estivät häiritsevän ulkomaa-
ilmaan tunkeutumisen elämääni niin, etteivät äänet ja valot 
olisi päässeet sekoittamaan unelmointiani ja uniani silloin kun 
olin keskittynyt olemaan täydellisesti omissa oloissani ja aja-
tuksissani.

Aamut olivat minulle erityisen tärkeitä (tai minun kohdalla-
ni oikeammin: iltapäivät) koska silloin muistin vielä edellisen 
yön painajaiset hyvin ja näin ne vielä selvästi päässäni niin, että 
saatoin verrata niitä aikaisempiin ja yrittää lukea niitä parhaani 
mukaan. 

Alussa en niitä ymmärtänyt ja olin siksi pitkän aikaa äkäi-
nen. Pikkuhiljaa salaperäinen maailma alkoi raottaa minulle, 
ensin aavistuksenomaisesti ja sitten jo hieman rohkeammin, 
arvoituksiaan. Nukuin aina kun oli mahdollista ”pommiin” 
enkä antanut tärkeiden asioiden ja kiireiden häiritä sisäistä 
elämääni ja maailmaani, johon pääsin vain unelmoiden ja pai-
najaisunieni kautta.

Ja koska sekä maailman että minun välinen tasapaino muo-
dostui selvästikin vastakkaisten voimien, kuten toiveiden, 
tahdon, kuiskausten ja muuten vaan ääneen sanomattomien 
luonnollisten tapahtumien luonnottomista ketjuista, ja keske-
nään ristiriitaista ja toistensa kanssa kamppailevista tapahtu-
mista sekä näkyvästä ja ei-näkyvästä, oli minullakin riesanani 
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tavallista vaikuttavimmat painajaiset, jotka porautuivat lujasti 
luihin ja ytimiin, vieden minut aika ajoin hulluuden partaalle.

Miten jaksoit?
Yritin kestää yölliset kauhukuvat ja sekamelskat pääni sisällä 

kuin konsanaan aikuinen mies pää pystyssä ja turhia mukise-
matta tai muita sivullisia syyttelemättä.

Millä tavalla?
Juuri siksi heräämiseni eivät kuuluneet tavalliseen päiväjär-

jestykseen kohtaan luonnolliset tapahtumat, mitkä sivuutettiin 
luonnollisina ja aina samanlaisina toistuvina pelkkinä olan-
kohautuksina niiden tavanomaisuuden ja toistuvuuden takia 
vaan päinvastoin, olivat järkyttävyyksissään ja odottamatto-
muuksissaan Islannin taannoiseen tulivuorenpurkaukseen 
verrattavissa olevia katastrofeja, mitkä suistivat minut pitkäksi 
aikaa kököttämään peloissani viikkokausiksi yksin pimennet-
tyyn huoneeseeni kuin pahainen rangaistusvanki.

Mitä ajattelit silloin?
Kuolemaa! Helpottavana pelastajana. Siltä minusta tuntui 

noina pitkinä viikkoina kun en saanut päivisin rauhaa minua 
öisin vaivaavilta painajaisuniltani. Olivatko painajaisunet sit-
tenkin rangaistus pahoista ajatuksistani ja pahasta luonteestani, 
mikä lymysi kiltin ulkokuoren alla valmiina odottaen mahdol-
lisuutta päästä riehumaan?

Miksi? 
Sitä en osannut tarkasti sanoa vaikka kuinka yritin etsiä 

avoimia tähän visaiseen ongelmaan samalla kun painajaisu-
neni jyskyttivät ohimoissani säännöllisesti kuin juna tullen ja 
mennen menojaan minusta tai elämästäni sen kummemmin 
välittämättä.
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Mutta selvisit? 
Jotenkuten. Vasta jonkun ajan kuluttua tajusin etten olisi 

mitään ilman näitä painajaisunia. Että ne olivatkin enemmän 
totta minussa kuin se päivisin minua ohjaava tietoisuus, mikä 
oli rakentunut vieraista sanoista, käskyistä ja erilaisista selviy-
tymisen nimissä tehdyistä pakkovalinnoista.

Tulit riippuvaiseksi ei-olemisesta? 
Kyllä. Kamalinta asiassa oli se, että minä tarvitsin näitä 

painajaisunia selvitäkseni eteenpäin umpikujissani. Ne olivat 
opaskarttoja itseeni ja siihen maailmaan, mihin en koskaan 
päivisin olisi halunnut tai päässyt.

Puhut ”heräämisestä” ihan kuin olisit kuollut.
Heräämiseni olivat kuin ahtaumista paniikissa viimeiseen 

pelastuslauttaan Titanicilla. Joskus minusta tuntui herätessä 
kun hytisin ja tutisin, että toden ja epätoden välinen portti ei 
ollut mennyt kiinni kunnolla, vaan olin tipahtanut hyiseen 
veteen ja juuri kuolemassa samalla kun heräämiseni tempaisi-
vat minut viime hetkellä ylös kuoleman mustasta vedestä sillä 
hetkellä kun aloin nähdä sitä elämän viime hetkillä väitettyä 
elämännauhaa silmieni edessä kuin mykkäelokuvaa lapsuudes-
ta siihen hetkeen saakka kun kuolisin.

Ihan kuin eläisit ja et eläisi samanaikaisesti.
Noina pitkinä ja pysähtyneinä hetkinä minusta tuntui etten 

ollut elävä enkä kuollut, vaan jotain ihan muuta mitä en osan-
nut pukea sanoiksi. Ehkä pelkäsin mitä sanat olisivat saaneet 
aikaan suussani kun olisin ymmärtänyt mitä ne tarkoittivat - se 
tunne oli yllättävä. Ihan kuin se olotila ja tuntemus olisi ollut 
sanojen sijasta ääniä, makuja ja tuoksuja sekä herkkiä, melkein 
huomaamattomia hipaisuja iholla. 
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Havainnoit maailmaa ihan kuin itseäsikin ulkopuolelta.
Ensimmäistä kertaa. Silloin myös ensi kertaa huomasin et-

ten ollut ihminen sanan varsinaisessa merkityksessä pelkästään 
lihaa, verta ja räkää, ja ettei hyvä ollut pelkästään hyvää tai 
paha pahaa.

Kerro tarkemmin. 
Hyvä oli sitä, jolla pystyin lähestymään asettamaani ihmis-

luonnon mallia, siksi minkä varmasti tiesin olevan minulle 
hyödyllistä; paha taas sitä, joka esti minua lähestymästä tätä 
ihmisluonnon mallia, jonka varmasti tiesin estävän minua osal-
listumista johonkin hyvään.

Koitko mitään yliluonnollista?
Epäilin, että minussa eli painajaisissani ruumiistani erillinen 

henki, joka näki enemmän kuin mitä minä uskalsin hereillä 
kuvitella ja nähdä maailmassa - mikä oli vain alituiseen liikkuva 
keinulauta - ja mitä kaikkea liikutti syntymähumala, jolloin 
pyrkimys johdonmukaisuuteen ja pitäviin argumentteihin oli 
suurempaa typeryyttä kuin häilyvyys ja ristiriitaisuus.

Miten?
Kaikki mitä valveilla yritin tehdä peittääkseni öiden aiheut-

tamaa hämmennystä, oli turhaa pyristelyä sitä ihmisten koh-
taloksi kutsuttua vastaan.

Mitä muistat tästä aamusta? 
Tänä aamuna painajaiseni oli ravisuttanut minut monta ker-

taa hereille kesken kaiken enkä ollut siksi nukkunut riittävästi. 
Olin kahden vaiheilla heräisinkö, ja kun vihdoin kovien kamp-
pailujen jälkeen puolesta ja vastaan heräsin, olin taas kahden 
vaiheilla siitä, olinko hereillä vai vielä unessa. 

Silmäni olivat täynnä inhottavaa rähmää ja niitä oli siksi 
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vaikea saada auki kokonaan, joten päädyin vain siristelemään 
silmiäni sen verran että näin hämärässä missä mikäkin asia oli 
selviytyäkseni jotenkuten kunnialla aamuaskareistani.

Venyttelin hieman ensin kissamaisesti ennen kuin lopul-
ta nousin ylös. Kellon punainen väri ja pistorasioissa olevat 
himmeät yövalot ohjasivat minua pimeässä tarvittaessa, vaikka 
tiesin tasan tarkkaan, missä mikäkin esine oli (eikä minulla 
ollut mitään turhaa, olin ”pakon sanelamana jonkunsortin pihi 
konmaristi”, jonka omaisuuteen kuului futon-patja, polkupyö-
rä, kannettava tietokone, kamera, kasa vaatteita ja wokki-pan-
nun lisäksi minimimäärä keittiötarpeita kuten tehosekoitin, 
syömäpuikot, yksi juomalasi ja kuppi, kulho, lautanen, veitsi 
sekä lusikka). 

Hassua että monet ajattelivat samoin tietämättä tekevänsä 
niin vaikka aavistelivat ja häpesivät tekevänsä niin. Eivät olleet 
riittävän rohkeita, kuten en minäkään vaikka asiasta näin jäl-
kiviisaasti muistutankin, koska löysin usein oikeat ja sopivat 
sanat tilanteeseen kuin tilanteeseen, ihan kuin ne olisivat olleet 
jossain sisälläni odottamassa tilaisuutta tulla ulos.

Millainen olit?
Selän takana minua haukuttiin ainakin mielistelijäksi, omiin 

tarkoituksiin sopivaksi asian kuin asian sokeroivaksi ääliöksi ja 
lipeväkieliseksi takinkääntäjäksi, koska käytin sellaisia kulunei-
ta sanoja ilmauksia kuin ”Absolutly Faboulus ja Huippukivaa!” 
tai ”Minulle valkeni puheestasi heti kättelyssä, että esittämäsi 
systeemi voisi toimiakin” sekä ”Luulen, että kaikki täällä olevat 
ovat hiljaisuudesta huolimatta samaa mieltä kanssasi siitä, et-
tei esittämääsi mahdollisuutta kannata jättää tulevaisuutemme 
turvaamisen takia käyttämättä”. 
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Mitä muista?
Ei paljon muuta kuin mitä he olisivat sanoneet, jos olisivat 

saaneet kakistettua yhdenkin sanan suusta ulos? Eivät kai yh-
tään mitään muuta kuin jotain yhtä arkista ja yllätyksetöntä 
kuin ”Missä täällä vessa” tai ”Milloin syödään?”

Mitä ajattelit kaikesta tästä?
Erittäin harvinaista se oli aina silloin, kun kyseessä oli jo-

kin visainen ongelma, johon ei ole löytynyt vastauksia taval-
lisen arki-ajattelun keskellä siksi, että samoin salaa mielessään 
ajattelevat ihmiset pitivät päähänsä pälkähtänyttä mahdollista 
ratkaisua niin uskomattomana ja siksi lähes täysin mahdot-
tomalta, etteivät uskaltaneet sitä ääneen tuoda julki arvosta-
massaan fiksussa seurassa pelätessään munaavansa itsensä ja 
menettävänsä kavereidensa silmissä arvostuksen.

Mitä sitten?
Otetaan nyt esimerkiksi Wittgensteinin, vaikeasti Tractatus 

logico-philosophicuksessaan, jonka Wienissä vuonna 1918 kir-
joittamassa esipuheessaan, hän väittää ”tässä ilmaistujen ajatus 
näyttää minusta kiistattomalta”, esittämää ajatusta Jumalasta:

”Jos luodessaan maailman, jossa tietyt lauseet ovat tosia, niin 
samalla Hän on jo luonut maailman, jossa kaikki niiden seu-
rauslauseetkin pitävät paikkansa - vastaavasti hän ei voisi luoda 
maailmaa, jossa lause ”p” olisi tosi, luomatta samalla lauseen 
kaikkia rakenneosia”. 

Keksit selitykset?
Oli pakko, sillä mitä tähän voisi vastata tavallinen ihminen 

pää pyörällä sanoja kielenpäässään mutustellen ja W:n arvoi-
tuksellisia merkityksiä päässään tarkkaan harkiten muuta kuin 
Wittgensteinin omin sanoin: lause myöntää jokaisen siitä seu-
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raavan lauseen.
Keksit tapahtumat ja ihmiset: kokonaisen tarinan itsellesi?
Juuri niin. Tällaisia asioita Helsingin Kalliossa Helsinginka-

dun päässä lähellä Ebenezerin lastentarhanopettajia koulutta-
vaa opistoa sijaitsevassa homokapakka Fairy Talessa pohti ker-
ran viikossa ns. kello kuudentoista kaljan keskiviikkoryhmän 
”donquijotelaiset”, baarin taaimmaisessa pöydässä keskustellen 
yhteisesti askarruttavista asioista parin tunnin ajan perinpoh-
jaisesti oluenlitkimisen ja muun yleisen juoruilun sekä kulma-
kunnan kuulemisten vaihtamisen lomassa Don Quijten tyy-
liin ”jokainen olio tuottaa kaltaisensa, vaikka isällä saattaa olla 
ruma ja kaikin puolin epämiellyttävä poika, mutta rakkaus pa-
nee hänen silmilleen siteen, niin ettei hän näe pojan puutoksia 
vaan ennemmin pitää niitä ja viehättävinä ominaisuuksina ja 
esittää ne ystävilleen henkevyyden ja leikillisyyden ilmauksina”, 
toteuttaen samalla etäisesti välähtänyttä epikurolaista ihannet-
ta, jonka mukaan ihmiset filosofoivat pienissä ryhmissä.

Sinä yksin muodostit kokonaisen ryhmän?
Kyllä. Käytännössä istuin yksin mutta periaatteessa pöytään 

mahtui, ja pääsi vain neljä Don Quijotea, vakiojäsenet; minä 
Rameaun veljenpojaksi kutsuttu, ikä jotain ehkä noin alle vii-
denkymmenen kun valehteli sen tavallisen homomäärän pi-
meässä ja kännissä, etteivät rypyt ja veltto kaula häiritse liiaksi 
keskittymistä iltaelämän rientoja varten.

Keitä muut olivat? 
Sugimura (salanimi), 32-vuotias komea atleetti ja taatusti 

ei-homonnäköinen pellavapäinen katseenvangitsija, jonka hou-
suissa pullottaa aina yhtä lupaavasti Suomi-makkaran puolikas-
ta ulkoisesti muistuttava homokommunikaatioelin, muuten 
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vain arkeensa ja tavalliseen ”panemuaja-anna”-homoelämään 
täysin kyllästynyt sekä vaihtelunhaluinen elostelija Kaarlenku-
jan yksiössään pyörittelemässä peukaloitaan kahvin tippuessa 
kahvikoneesta ja pesukoneen pyöriessä kylpyhuoneessa. 

Dosentti ja kalastaja Max, laiha yliopistoandrogyynigootti, 
joka on väitellyt tohtoriksi Saul Bellowin kirjasta Ravelstein 
otsikolla: ”Ravelstein ja hänen homeboynsa Nikkin todella 
ihmeellinen tarina yksityiskohtia säästämättä”, 33-vuotias ja 
nykyjään kuudesta tippurista selvinneenä seksistä kokonaan 
kieltäytynyt entinen himorunkkari ja jalkapalofetissi sekä kul-
taisen kaaren (kusileikit) veljeskunnan suurmestari. 

Portsari ja osaava myymälävaras, kirvellä veistetty kaunis-Ah-
med, 40-vuotias tunisialaistaustainen ammattijalkapalloilija, 
entinen Sussen ja Monistirin menestynyt ja suosittu poikahuo-
ra ja taitava kansakiihottaja sekä vaikeissa oloissa kannuksensa 
hankkinut nuorisorikollinen.

Kuvankaunis ja pahatapainen nulikka eli vielä lukiolainen 
Poika, ”sateenkaarivierotushoidossa” oleva 18-vuotias ho-
moanarkistijärjestö Mustan Priden ehdokasjäsen (jäsenet eivät 
tunne toisiaan vaan saavat ohjeensa ja kommunikoivat Dark-
netin kautta).

Mistä puhuitte?
Viime viikolla käsittelimme Wittgensteinin ”käsillä”-käsi-

tettä Kaunis-Ahmedin ehdotuksesta, koska hän sanoi halun-
neensa muistaa jonkin sävelen eikä se juolahtanut heti hänen 
mieleensä. Kerron teille tämän tapauksen, jotta ymmärrätte 
millä tavalla asioita ja ilmiötä kerhossamme käsittelimme.

Hetken päästä kaunis-Ahmed muisti sävelmän ja lauloi sen 
meille. Niinpä hän kysyi meiltä muilta: millaista se oli, kun hän 



27

yhtäkkiä tiesi sen? Emme osanneet vastata kysymykseen, johon 
kaunis-Ahmed sanoi, ettei se voinut juolahtaa hänen mieleensä 
kokonaisena juuri sillä hetkellä. 

Dosentti ja kalastaja Max kysyi silloin häneltä: kysymyksessä 
oli määrätty tunne, ikään kuin se olisi ”käsillä” – mutta oliko 
se nyt muka käsillä? Kaunis-Ahmed mietti hetken ennen kuin 
vastasi, että se oli jossain mielessä koko ajan ”käsillä” vaikkei 
hän sitä aluksi muistanutkaan.

Sisäinen äänesi puhui itselleen?
Kyllä. Itsensä tehostamista ja naurettavaa hiustenhalkomista 

tällainen ”käsillä”-termin ja sen eri merkitysten pilkkominen 
osin ymmärrettäviin, osin taas ymmärtämättömiin osiin oli. 
Minusta ei pidetty piireissä enkä tullut itsekään itseni kanssa 
toimeen. Kenelle muulle olisin puhunut näistä asioista, jotka 
minua silloin askarruttivat?

Olitko jo väsynyt kaikkeen?
En ollut.
Mutta muut olivat?
Ehkä. 
Miksi?
Ehkä he olivat kyllästyneet. Tärkeää tämä oli siksi, että pet-

tymyksiltä oli mahdoton välttyä, joten oli tärkeää suhtautua 
niihin oikein muistamalla asioiden, sanojen ja käsitteiden 
kohdalla se perustotuus, että muisteleminen oli luonteeltaan 
samanlaista verbaalista fiktiota eli valehtelua kuin historia maa-
ilmassa. Se tarjosi meille todellisuuden vaikutelman, jota emme 
kokeneet ehdollisena vaan jonka hyväksyimme todellisuutena 
niin kauan, kun se viihdytti meitä ja olimme sen lumoissa.

Eri sanoin eri tulos?
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Kerron tämän myös siksi, että ymmärtäisit myös mitä ker-
homme motto: mikä oikeus meillä oli päätellä, että asiat, jotka 
olivat menneisyydessä esiintyneet yhdessä esiintyisivät myös 
tulevaisuudessa yhdessä, oikeasti tarkoitti sekä itse salaperäi-
selle kerhollemme että myös aivan erityisesti sen haamumais-
ten jäsenten viljelemälle sarjalle verbaalisia rapsodioita; se mitä 
sinulle kerroin ei näet ollut vakavaa tosikkomaista puuhailua, 
tai pilkuntarkkaa todellisuuden kopiointia vaan enemmänkin 
vapaan mielikuvituksen retkiä Don Quijoten ja Sancho Pan-
tzon maailmaan.

Olitte donquijoteita ja sanchopantzoja?
Tapahtumia ei esitetty tosina vaan unena eikä henkilöitä ol-

lut minun lisäkseni kolme vaan yksi, ja sama eksyksissä ollut 
yksinäinen minä puhui itsestään sekä toteutumattomista haa-
veistaan monen eri hahmon suulla, ihan kuten kapakassa joka 
hetki kännisten kesken tapahtui; tällä tavalla uni ja todellisuus 
sulautuivat yhteen pääni yläpuolelle kasaantuneista tarinoista 
ylitodellisuudessa, ja ikuinen helvetti ympärilläni heräsi uuteen 
eloon yhtä elävänä, kuten tänä aamuna kun menetin hetkelli-
sesti muistini enkä tiennyt kuka olin ja jouduin tänne poliisilai-
tokselle tähän sinua vastapäätä vastamaan kysymyksiisi.

Kerro lisää.
Joka ilta meillä oli eri teema ja ”eri keskustelijat” puhumas-

sa asioista, joista yleensä ei voitu puhua ja siksi vaiettiin. Olin 
valinnut illan teemaksi: Mikä oikeus meillä oli ylipäätään kuvi-
tella, että kaikki tapahtui niin kuin ne tapahtui, ja että se sama 
mikä tapahtui minulle, tapahtui samanlaisena myös muille? 

Oliko jutuissasi jotain tottakin?
Näin jälkikäteen en voinut olla ihan varma, tapahtuivatko 
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kaikki asiat juuri niin kuin ne muistin vai ei, sillä noita hetkiä 
muistellessani mieleeni nousi epäily ja sellaisia kysymyksiä, joita 
silloin en tullut vielä joko kokemattomuuttani tai ajattelemat-
tomuuttani miettineeksi.

Miten keksit tämän ”pelin”? 
Puhuin itsekseni hiljaa samaan aikaan kun halusin unohtaa 

sen, ettei minulla ollut tylsän elämäni keskellä oikeasti muis-
teltavia, tai ainakaan hyvällä muisteltavia muistoja ja edessäni 
ammotti vain tyhjyys. 

Oletko puhunut ”muiden” kanssa aiemmin tästä?
Miksi ”me” sitten kokoonnuimme kerran viikossa kaljanhuu-

rujen keskellä ja puhuimme, mitä puhuimme? Sitäkään en jak-
sanut enää kunnolla muistaa. Kun kysyin asiaa ”muilta” he eivät 
tienneet, muistaneet tai tahtoneet tietää asiasta yhtään mitään.

Mistä luulet kaiken tämän johtuvan?
Ehkä tämä kaikki tapahtui siksi, että olin jo aikoja sitten 

huomannut omalta kohdaltani, etten voinut ymmärtää vaikei-
ta asioita, koska kulutin mielelläni aikaani mieluummin epä-
oleellisessa enkä riittävästi sydämen ja sielun näkemisessä - sik-
si minulla oli tämä varjomaailma, oma todellisuus, yksinäiset 
monologit hiljaa jossain huomaamattomassa paikassa muiden 
silmiä välttäen sekä nämä unet, sekavatkin, ja niistä kumpuavat 
kertomukset, jotta en olisi kuollut tylsään totuuteen Cervante-
sin Don Quijoten sanojen tavoin: 

”Hidalgo parka kuvitteli jo, kuinka hänen käsivartensa ur-
hoollisuuden vuoksi kruunattiin vähintään Trapezuntin kei-
sariksi, ja riensi tällaisten miellyttävien ajatusten herättämään 
erinomaisen viehtymyksen innoittamana toiveittansa toteutta-
maan.”
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X
”Jumala kuvitellaan oudosti joko liian hyväksi tai liian julmaksi. Oikeus on 
kuitenkin jossakin laupeuden ja julmuuden välimailla.”

-Dennis Diderot

Tilanne ei muuttunut mihinkään siitä, että muutin koko ajan 
isompiin kuvioihin. Hämmästykseksi en löytänytkään uhreja, 
jotka olisivat olleet lopen kyllästyneitä kidutuskammioihinsa, 
missä heitä jatkuvasti nöyryytettiin ja missä heiltä vietiin kun-
niallinen mahdollisuus hyvään elämään, vaan vähäiseen osaansa 
tyytyväisiä donquijoteita sanchopantzoineen. Mietin vain, mi-
ten kaikki oli voinut jatkua näin pitkään ilman että kukaan oli 
uskaltanut tehdä jotain päin mäntyä menneille suunnitelmille 
tai huonoiksi käytännöiksi muuttuneille hyville tarkoituksille? 
Donquijoteille sanchopantzoineen tuntui riittävän hyvin se, kun 
sai elää rauhallisesti kenenkään häiritsemättä kohtuullista elämää 
niin kuin itse halusi suurempia mölyjä itsestään ja tekemisistään 
pitämättä; se oli niukkaa ja vähän niin ja näin. Mutta se riitti, 
että sai olla rauhassa tunkeilevilta katseilta ja arvostelulta. Se oli 
tämän itsepetoksen ja laiskuuden perimmäinen syy; oli myös 
mahdollista, että tapahtumien kulku oli yhtä mieletön kuin 
muilta piilossa väijyvät hurjimmat toiveet, ajatukset ja intohi-
mot - ehkä juuri sen vuoksi kaikki muut, paitsi minä, tavallisesti 
syyttivät kohtaloa, kun tapahtui jotain vastoin heidän uniaan.
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Helsinki
”Paljon saarnataan intohimoja vastaan; niitä syytetään monista kärsimyk-
sistä. Unohdetaan, että niistä juontuu myös kaikki mielihyvä.”

-Dennis Diderot

Napsautin radion päälle ja huoneeni täyttivät ikivihreät ve-
näläissävelmät. Kuuntelin aamuisin Helsingistä lähetettävää 
venäjänkielistä iskelmäradioasemaa sen menevän musiikin ja 
kauniin kielen takia. Muulloin olin uskollisesti Ylen miehiä. 
Öisin kuuntelin radio Suomen musiikkipuheohjelmia ja päivi-
sin radio Ykkösen puhe- ja musiikkiohjelmia sekä Yle Puhetta.

Napsautin puhelimen päälle ja heti se soi käskevästi. Vasta-
sin siihen hiljaisella äänellä ihan kuin suoraan haudasta. Joku 
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möreä-ääninen mies kysyi ensin minulta kohteliaasti vointiani. 
Vastasin yhtä hiljaa kun aiemminkin mutta epäröivästi, että, no 
kaiketi kohtuullinen. Ai, miten niin? Möreä-äänisen miehen 
ääni terästyi ja hän uteli, oliko kaikki O.K.? Ei ollut, vastasin ja 
jatkoin etten ymmärrä miksi ihmeessä hän kysyi sitä minulta. 

Möreä-ääninen mies piti vastauksessaan hieman takoa sel-
västikin närkästyneenä siitä etten ollut häntä heti tuntenut, ja 
vastasi sitten olevan se minua öisin riivaama painajaisuneni. 
Silloin ymmärsin ensimmäisen kerran etten kuulu kenellekään, 
tule koskaan kuulumaan tai mihinkään liittymään millään ta-
voin milloinkaan, vaan olin tuomittu vaeltamaan maanpäälli-
sen reissuni omin päin alusta loppuun yhtä kivikkoisella tiellä 
yksinäni ja vain itseeni turvautuen. 

Olin Helsingissä, Olin ollut Tukholmassa ja olin matkalla 
Tallinnaan. Jos viininmaistelija olisi kuvannut minua, olisin 
ehkä maistunut pyöreältä ja tammiselta sillä hetkellä kun olin 
ollut poissa kaikesta tästä mitä olin kuvitellut tapahtuvan itsel-
leni kuin Dennis Diderotin romaanin Rameaun veljenpojan 
henkilöille. 

Joskus menin sekaisin siitä, mikä oli mitä, ja mitkä ajatukset 
tai muistot kuuluivat mihin paikkaan. Kolme erilaista aikaa, 
kaupunkia ja tunnelmaa; oman elämäni kevät, kesä ja syksy 
niin kuin ne muistin nyt kun olin jo itse muualla ja elin talvessa 
mielikuvituksen pyromaanina tajunnan laajentajista riehuvim-
pana kaiken näkevän katseeni tiivistäessä ympäröivän todelli-
suuteni äärimmäisen kirkkaaksi ja pieneksi valopilkuksi, mikä 
imi mustan aukon tavoin kaiken lähellä olleen sisäänsä eikä 
mitään sen jälkeen, ei missään hetkessä kun niitä ei ollut, ollut 
enää entisenlaisensa tai edes olemassa; oli vain tämän hetken 
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pysähtyminen ja hiljaisuus.
Juuri näitä hetkiä etsin kaupunkien tyhjiltä kaduilta silloin 

kun kukaan, eivät edes katalia temppuja toisten päänmenok-
si ammatikseen suunnittelevat monirikolliset enää valvoneet, 
esittääkseni maailmani sellaisena kun se minulle näyttäytyi, 
luoden siihen samalla oman painajaisuneni kauhistuttavia ja 
kummallisia sivuraiteita ajatuksen karkailla ja mennä meno-
jaan. 

Kuvasin tyhjiä, autioita, epätoivoisia, tylsiä, ahdistavia, unel-
mat murskaavia moolikinkitoja mieleni syövereistä sen enem-
pää ajattelematta nenääni pidemmälle mitä tein. 

Olin vain yöt, kadut, minä, kamerani, polkupyörä ja päät-
tymätön painajaisuneni. Tein niistä päässäni mustavalokuva-
kirjat. En sellaisena kun kaupungit muistin vaan niin kuin 
ne muistivat minut hieman sumun keskellä niinä yksinäisinä 
kaipauksen sunnuntaina kun toikkaroin kaupunkien kaduil-
la surullisena, päättämättömänä ja kykenemättömänä tarttua 
täysillä siihen hetkeen, minkä silloin luulin olleen käsillä juuri 
sillä hetkellä kun vihdoin olin jotain vaikken sitä vielä silloin 
itse tajunnutkaan; minä ja ajatukseni siitä mitä minun olisi 
pitänyt olla ja mitä minun haaveistani olisi pitänyt tulla, kaiken 
sen keskellä missä ei ollut mitään, sillä en olisi halunnut jäädä 
ihmisten puheissa retoriikaksi muuttuneen filosofian kangas-
tuksen varjoon.

Kuulustelu oli päättynyt Pasilan poliisiasemalla. Poliisit oli-
vat neuvottomia kanssani. Kun poliisi kysyi nimeäni ennen 
kuin passitti minut putkaan, muistin sen yhtäkkiä ja vasta-
sin: Rameaun veljenpoika, ja ajattelin, kunpa saisin elää yhtä 
onnettomana kuin hän vielä neljäkymmentä vuotta; sillä se 
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parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa.
Minut vietiin harmaaseen poliisiputkaan, jossa oli betoninen 

sänky, avoin vessa ja juomahana. Palasin ajatuksissani ajassa 
taaksepäin aikaan, jolloin minulla ei ollut päässäni liikoja tiloja 
vievää muistia, ei paikkoja mihin ankkuroida oma olemuk-
seni menneessä tai tulevaisuudessa muuta kuin vilahtavana 
filminauhana silmieni edessä kaupungin kattojen yllä näen 
menneiden aikojen yksinäisiä linnoituksia, joiden ovesta kun 
kävi sisään, luuli tulleensa johonkin jääkaapittomaan ja pakas-
teettomaan 50-lukuun, sellaisiin sisäkuviin, joista maailmalla 
korkeanluokat lavastajat suurine budjetteineen maksaisivat 
maltaita, aidon ja jo nyt kadonneeksi luullun menneisyyden 
kuvan taltuttamiseksi ja nitistämiseksi siistiksi otokseksi mui-
den joukkoon, ehkä leikattuna lopullisesta versiosta pois ja yk-
sin hyllyn taaimmaiseen nurkkaan unohdettuna, odottamassa 
muistamista mitä kukaan ei jaksanut kovista ponnisteluista 
huolimatta.

Muistan miten olin jo silloin kyllästynyt kaikkeen. Itseeni 
ja erityisesti politiikan areenoilla kaupitelluihin ideologioihin, 
jotka eivät sitä olleet, pikemminkin sointuvia sanoja, fraseolo-
gioita, joilla hallitukset olivat saaneet suuret joukot tukemaan 
toimenpiteitään ja poliittiset puolueet värvänneet itselleen kan-
nattajia.

Suljin silmäni muulta maailmalta ja tungin pääni pensaa-
seen nimeltä unohtaminen löytääkseni kadotettujen muistojen 
keskeltä ”jotain oleellisen tärkeää”, sillä tunsin eläväni keskellä 
pelon aikaa jatkuvassa epävarmuudessa ja avuttomana kyvyttö-
myyteni keskellä tehdä mitään silloin kun olisi pitänyt. 

Ja koska tiesin hyvin, että epäolennaisuuksien keskellä olen-
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naisuuksia etsittäessä vastakohtien löytäminen oli kaiken alku 
ja lähtökohta matkalla kohti olennaista ajattelua ja ongelmien 
asiallista analysointia, päätin puhua itsekseni kaikkien niiden 
henkilöiden ja tapahtumien kautta, joita minulla oli kasapäin 
muistoissani tyyliin; olin ollut maailmaa vastaan, olin viiväh-
tänyt maailmassa ja siksi loin näistä kohtaamisista oman tur-
vallisen ja yksityisen muistojen maailmani. 

Päätin silloin aloittaa taistelun maailmaa vastaan muistele-
malla asioiden toista puolta. Teinkö asioita, joita en millään 
voinut uskovan itseni tekevän? Eräänä yönä kun näin ensim-
mäistä kertaa painajaisen, jossa olin jotain muuta mitä olin 
luullut olevani ja pelästyin; ehkä olinkin oikeasti se mikä en 
olisi halunnut olla, päätin katsoa niitä tarkemmin, jotta olisin 
oppinut tuntemaan tuntemattoman minäni, joka oli vaaralli-
nen, röyhkeä, kiihottava ja jännittävä, toisin kuin minä.

Punnitessani asioiden järkevää ja ei–järkevää puolta, minus-
sa sai vallan itsekehittelemäni, ”selittämättömien kohtaloitten 
kaipuu”-politiikka, ja kallistuin toistelemaan itselleni kaiken 
olevan tapahtumassa niin kuin oli joskus kauan sitten kohdal-
lani tähtiin kirjoitettu muttei koskaan ohjattu valmiiksi eloku-
vaksi pääosanesittäjän vastustuksen takia. 

Juttu alkoi vaikuttaa minusta ennestään kovin tutulta kuin 
olisin haistanut, nähnyt tai tuntenut osia tästä aiemmissa ku-
vitelmissani ja unissani; ihan kuin kaikki tämä olisi ollut tätä 
kuvaamatonta elokuvaa, jota näin pätkittäin leikattuna vain 
hieman eri osiin pantuna, ja esitettiin siksi niin hassunkurisesti 
”perä edellä”. Tai että olisin nähnyt ennakolta jonkun silmieni 
ohitse vilahtaneen tutun yksityiskohdan, jonka tunnistin nyt, 
osaten sitä kautta yhdistää sen tähän hetkeen.  
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Huomasin harmikseni, että olin ajatellut kaikesta liian 
myönteisesti unohtaen samalla, että kun ajatteli myönteisesti, 
loi samalla kuvitelman hyvästä maailmasta, jolloin myös väite 
maailman hyvyydestä oli tosi. 

Myönteisessä ajattelussa vaadittavan oman ajatustoiminnan 
merkitys oli silloin toissijainen, suhteessa asioiden mykkään 
hyväksymiseen -vaarana oli silloin juuri se itsepetos, johon olin 
langennut.

Kun vain ajauduin ajatusten ja tapahtumien virrassa pitäen 
niitä hyvinä ja suotavina, en joutunut koskaan moraaliseen 
vaaraan. Tämä oli viatonta myönteisyyttä, jossa piilotettu ”kyl-
lä”-sana teki työtä hyväkseni. Itsepetos vaati enemmän. Se oli 
myönteisyyden epätoivoa. 

Itsepetoksessa pahinta oli se, että petturi oli koko ajan läs-
nä ja hän tiesi mitä oli tekemässä oman itsensä ja tietämänsä 
totuuden vahingoksi. Halu uskoa voi johtaa itsepetokseen; us-
komus voi olla tosi tai epätosi, sillä ei ollut väliä. 

Minun sukupolveni opetettiin ajattelemaan vapauden ole-
van välttämättömyyden ymmärtämistä. Toinen totuus oli, että 
ahdistus lakkaisi, kun asian ymmärtäisi ja valistus vapautti. Va-
listus oli terapiaa. 

Ehkä oli vain mukava nähdä kaikki asiat eri tavalla kuin 
tavallista. Kaikki uusia vanhan tylsyyden seassa virkistää. Uu-
det kuvitelmat olivat huvittelua, mitään ne eivät muuttaneet, 
sillä minäkin olin ottanut itselleni ulkoapäin identiteetin, joka 
määräsi sen mikä ja kuka minä muiden silmissä olin samalla 
kun ymmärsin, että minutkin oli muiden lailla vietelty mukaan 
leikkiin, joka tuskin oli oman etumme mukainen, mutta joka 
muodosti identiteettiääni aivan uudella tavalla.



37

Kun olin päättänyt elää omissa oloissani tutkien muistojani 
antamatta muun maailman liiemmin häiritä elämääni, muu-
tuin pikkuhiljaa pitkän kaavan mukaan sosiaaliseksi erakoksi. 
Ensimmäisenä aamuna en herännyt kellonsoittoon vaan nu-
kuin sikeästi pommiin ehkä ajatuksella hyvin nukutusta yöstä 
karkottamassa pois pahat ajatukset ja aavistukset siitä miten 
vanha ja väsynyt teki tilaa huomisessa nuorelle ja elinvoimai-
selle. 

Sinä aamuna oli ollut raju päivä ehkä yksi siihenastisen elä-
mäni rajuimmista. Kiirettä riitti aamusta iltaan niin, etten eh-
tinyt miettiä omia ajatuksia juuri lainkaan tai ylipäätäänkään 
mikään mikä olisi kulkenut sulassa sovussa itseni kanssa. 

Kaikki aika meni siinä että pysyi tukka hulmuten jotenkuten 
hiki otsalla juosten kireässä aikataulussa aamuvarhaisesta herää-
misestä pika-aamiaisineen kylmän suihkun kautta yömyöhäi-
seen nukkumaanmenoon. Ei siinä menossa ennättänyt ajatella 
muuta kuin olivatko kengännauhat kiinni ja sitä rataa lisää 
muita käytännön arjen rutiineja ja rasittavuuksia.

Uusi elämäni alkoi vasta todenteolla sitä seuraavana aamuna 
kun heräsin miehen vierestä jota en tuntenut. Tai mitä nyt 
olin joskus aina silloin tällöin vuosien aikana tavannut kurjissa 
kuppiloissa lasillisen äärellä. Mitä kello oli silloin? En muista. 

Heräsin ja nousin ylös. Tein kuten joka aamu aina tein. Au-
kaisin ensimmäiseksi ikkunan, jotta ummehtunut ilma olisi 
vaihtunut raikkaaseen. Silloin kuulin vaikeroivaa valitusta la-
kanoiden välistä ja näin hänet. 

Olin yhtä ällistynyt kuin hänkin. Missä minä olen? Hän 
kysyi surkeanvalittavalla äänellään, jonka seasta olin kuulevani 
epätoivon lisäksi inhoa ja häpeää. Mitä siihen nyt olisi vastan-
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nut ettei olisi menettänyt kasvojaan hetkellisyyden ohikiitävän 
tajun hätkähdyttävänä hienoutena? 

En ollut varma muistiko hän edellisestä illasta mitään. En 
minäkään kovinkaan paljoa, sieltä täältä siivun jos toisenkin, 
en mitään kokonaista ja järkevää enkä varsinkaan syytä sille 
miksi hän oli lähtenyt mukaani, ajattelin kunnes hän nousi ylös 
alastomana ja katsoi minua ihmeissään, kysyen epäluuloisena 
päätään pudistellen ja sormellaan minua syyttävästi osoittaen: 
sinäkö? 

Hän veti sen jälkeen lakanan takaisin päälleen vaipuen uu-
delleen valittamaan sängyn upottaviin uumeniin selvästikin 
näkemäänsä enemmän kuin pettyneenä. 

Olin herännyt useankin aamuna ventovieraan vierestä omas-
ta sängyssään sisällään tunne siitä, että tämä olisi nyt se viimei-
nen kerta. Ehdottomasti viimeinen kerta, toistin itselleni, että 
minun oli hidastettava tahtia löytääkseni kaiken tämän seasta 
itseni lisäksi edes jonkinlainen siedettävä todellisuudentuntu 
– tunsin miten, minun oli otettava itseään niskasta kiinni ja 
ryhdistäydyttävä ennen kuin menettäisin lopullisesti viimeiset-
kin itsekunnioituksen rippeeni. 

Nyt tämä sai luvan loppua, yritin rauhoitella omaa levotonta 
mieltäni, samaan aikaan kun odotin jännittyneenä kuka nou-
sisi vaivalloisesti vällyjen alta esiin: kenties joku tuttu? Vanha 
koulutoveri tai ujo naapurinpoikako viereisestä rapusta finni-
sine naamoineen ja aina seisovine karvattomine kaluineenko 
(hyvänen aika, ajattelin rinnassani syyllisyys, mutta sehän ei 
ollut ronskeista puheistaan, ainaisesta muniensa raapimisesta 
ja silmäniskemisestä huolimatta vielä täyttänyt kuuttatoista-
kaan; sehän oli ehtaa sakkolihaa seiskaluokalta, juuri ja juuri 
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mieheksi kasvamassa ollut pikkupoika)? 
Katsoin häntä ja olin kauhuissani. Muistin vain sen että 

olimme halanneet alaovella intohomoisesti toisiamme ja suu-
delleet toisimme läpimäriksi kunnes lehdenjakaja oli avannut 
oven.  En hävennyt siitä mitä en muistanut, ja mitä oli toden-
näköisesti tapahtunut sen jälkeen, vaan että hän oli kauhuis-
saan siitä, että oli joutunut luokseni kaikkien niiden parempien 
ja upeampien roikkujien joukosta, jotka hän olisi voinut saada 
sormea näpäyttämällä mukaansa, jos olisi ollut selvä eikä ku-
ten edellisenä iltana, umpitunnelissa, ja siksi summamutikassa 
kuin arpaa heittäen päätynyt minuun holtittomassa puolitie-
dottomuuden tilassaan, kaikkein surkeimpaan ja helpoimpaan 
saaliiseen, joka tavallisesti istuin hiljaa ja mitäänsanomatto-
man näköisenä yksin baarin perimmäisessä nurkassa kumoa-
massa kurkkuuni vuoronperää shotteja ja olutta siihen asti, 
ettei silmissäni vilkkunut enää mitään muuta kuin olutlasien 
vaahtoista sumua, ja päässäni soi sekaisin illan aikana baarissa 
kuulemani orkestroidut melodiat, joita karaokessa oli laulettu.

Odotin hetken mutta mitään ihmeellistä ei tapahtunut. 
Kaikkeen tähän jo tottuneena, jatkoin normaaleja aamutoimia-
ni. Seuraavaksi siivosin hieman ja laitoin radion päälle. Etsin 
kissan esille piilostaan ja väänsin valmiina vedet sekä kahvin-
porot odottavan kahvikoneen kitaan naristavaksi. Sitten kei-
tin kananmunat. Aina ne samat kolme viiden minuutin hyvää 
mieltä tuottavaa Onnellisen kanan typerää munaa. 

Otin jääkaapista valmiiksi puristetun omenatuoremehun. 
Paahdoin leivänpaahtimessa grahamleivät. Hain aamulehden 
eteisestä, ja istuuduin keittiön syömään aamupalaa ja lukemaan 
sanomalehteä ”niin innokkaasti”, etten kuullut lopulta oven 
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käyneen ja yövieraan hävinneen yhtä liukkaasti kuin oli sän-
kyyni yön sekavina hetkinä ilmestynytkin. 

Näin kävi aina. Ajattelin jälkeenpäin huojentuneena, etten 
halunnut tietää tapahtumista eikä siitä mitään nyt kun ketään 
muuta kuin minä ja huono muistini eivät olleet samanaikaisesti 
läsnä tässä huoneessa, mikä oli noiduttu. 

Tai niin ainakin uskottelin itselleni, jotta olisin voinut katsoa 
itseäni peilistä ja vakuutella itselleni ennen seuraavan viikonlo-
pun metsästykseen valmistautumista (tietsikkapasianssia pela-
ten ja muutamat lidl-bisset sekä puoli askia Punaista Mallua ja 
homochatissa ja Grinderissä tuntikaupalla roikkumista), että 
kaikki oli ok, oli ihan ok usko nyt, uskoin - joo, tai en uskonut, 
no oli miten, oli kai ok, piti olla -, joo oli ok ja siksi mee nyt 
vittuun!

Ongelma oli aina pois pyyhkäisty kertaheitolla sillä samalla 
hetkellä, kun lopulta kuulin ulko-oven lukonkielen naksahta-
van paikoilleen. Olin vapaa alkamaan elämäni uudelleen. 

Edellisen illan sotkut oli selvitetty yhdellä ovenpainalluksella 
enkä mitä todennäköisemmin tulisi koskaan samaan tietooni 
kuka oli tuo yön salaperäinen vieras, paitsi että hän oli joko 
yöllä iskemäni poika tai mies - sen pettämättömän maun ja ha-
jun tunsin vieläkin suussani ja kosketuksen kropassani - vaikka 
joskus luulin ja tunsin, ettei sittenkään mitään muuta ollut 
tapahtunut kuin että olimme sammuneet yhdessä alastomina 
toisiimme kietoutuneina yhtä tajuttomina molemmat.

Ehkä kaikki oli ollut vain kiihottuneen mieleni tuottamaa 
kuvitelmaa tai vain pahaa unta; olin vain ollut jossakin tun-
temattomassa paikassa, juonut pääni täyteen, laulanut ääneni 
käheäksi karaokessa ja tanssinut jalkani kipeiksi puupökkelöik-
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si, ja lopulta raahautunut kotiin jonkun ystävällisen olkapään 
tukemana? 

Tai ehkä olin sammunut sängylle ja nukkunut autuaan tietä-
mättömänä kaikesta siitä mitä pahat pojat tekivät silloin keske-
nään jossain muualla toisilleen kuka sängyssä, kuka porttikon-
gissa, ketkä ulkona pusikoissa tai autoissaan – mutta en minä. 
Minä en tehnyt mitään. En varmasti. En ainakaan muistanut 
tehneeni mitään. 

Yhtenä aamuna tavalliseen tapaan sängyssäni vieressä ään-
nellyt epämääräinen mytty ei vetänytkään lakanoita suojakseen 
ja marissut tylsistyneellä äänellä kovaa kohtaloaan, vaan taker-
tui  minuun kiinni kuin takiainen, ja suukotteli minut päästä 
jalkoihin, kutsui iloisena jopa omaksi kuullakseen toivotellen 
hyvä huomenet ollen valmis hunajaisten sanojensa mukaan te-
kemään meille sellaisen yhteisen aamiaisen etten olisi koskaan 
nauttinut vastaavaa elämässäni. 

Jännittävää. En ollut mitään tällaista aiemmin kokenut. 
Ehkä tässä oli jotain, ajattelin. Katsoin millainen mies tai poika 
lakanoista kuoriutui eteeni enkä ollut lainkaan pahoillaan kun 
näin edessäni pitkän tumman ja pisamaisen pojan hymyilevän 
hauskasti sanoen, että tässä oli tarjous, josta ei saanut eikä voi-
nut kieltäytyä. Se tapahtui pojan mukaan vain kerran elämässä 
eikä toista tilaisuutta tulisi kohdalleni. 

En minä aikonutkaan kieltäytyä. Tarjoushan oli kerrassaan 
erinomainen ja mieleen, kun vertasi sitä siihen aikaisempaan 
ettei ollut kerrassaan mitään muuta kuin viinanhuuruista eioo-
ta ja ei-mitään (vain vapauttava ulko-oven lukonkielen naksah-
taminen paikalleen). Silti suhtauduin häneen varauksellisesti 
epäröiden. 
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Nyt eivät enää haaveet riitä, minä haluan nähdä ja ko-
kea kaiken sen mistä olen tähän asti vain uneksinut: kai-
kesta mahdollisesta ja sellaisesta mahdottomasta, mistä 
en ole uskaltanut aikaa ennen kuin ryhdyin itse maail-
maa pelastavaksi ritariksi edes uneksia. Cid Ruy Diaz oli 
ollut omana aikanaan varsin hyvä ritari. Mutta ei häntä 
voinut kuitenkaan verrata Leimuavan Miekan ritariin, 
joka oli yhdellä ainoalla huitaisulla iskenyt kahtia kaksi 
hirmuista ja suunnattoman suurta jättiläistä. Ja minä 
tulen omana aikanani olemaan vielä parempi kun lähdin 
maailmaan, joka aukeni avarana ja kutsuvana edessäni.
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En ollut tottunut kenenkään muun kuin itseni koko ajan 
suukottelevan, halailevan ja käyttävän puheissaan jatkuvasti 
”aivan mahtavaa ja erinomaisen upeaa”-sanoja niin tiuhaan 
kuin mitä poika teki (toisaalta hän saattoi olla arvaamaton ja 
puhdas sielu; jotenkin keväinen kukkiessaan noinkin harvi-
naislaatuisella tavalla keskellä viimojen värisyttämiä pohjoisia 
seutuja). 

Minä pelkäsin aluksi häntä ja hänen makeilevia sanojaan 
ja liehakoivaa ulkomuotoaan tuntien pistoksen sydämessä-
ni; juuri tästähän minua oli aina syytetty ja pidetty siksi niin 
epäaitona kummajaisena. Mutta hänelle kaikki tuntui olevan 
mahdollista, kaunista ja kyllä eikä mikään rumaa, mahdotonta 
tai ei. Vailla oikeita ystäviä en ollut tottunut siihen että joku ei 
sanonut koskaan ei. 

Sellainen ystävyys myrkytti hiljaa sielun pohjamutia myöten. 
Siitä tuli riippuvaiseksi samoin kun hänen valoisasta olemuk-
sestaan, hymystään ja halauksistaan. Luulin niiden olevan tees-
kentelyä. Jos tätä jatkuisi pitkään ja tottuisin häneen, minusta 
tulisi varmasti hänen käsittelyssään tärkeilevä ja itsekäs tyyppi, 
joka janosi vain hänen kauneuttaan ja mukavia sanojaan sekä 
ihailua ja jatkuvasti kutsuvaa fyysistä läheisyyttään. 

Pelkäsin että hän paljastuisi lopulta epäaidoksi ja tekopy-
häksi ystäväksi, joka levittäisi minusta selän takana ilkeitä hu-
huja (jotka olisivat tietenkin kaiken lisäksi ikävä kyllä totta), 
ja paljastaisi salaisimmatkin asiat ulkopuolisille, tuhoten sen 
vähäisen maineen mitä itse kuvittelin itselleni olevan. 

Poika oli kieltämättä (ai niin, olihan hänellä nimikin Su-
gihara – hän väitti olevansa korealainen, siitä hänen omien 
sanojensa mukaan hänen ”keväinen mielenlaatunsa” ja salape-
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räisesti viettelevä ulkomuotonsakin oli peräisin) eksoottinen 
ja raikas tuulahdus muutoin niin yksitoikkoisessa ja ankeassa 
elämänrytmissä tehdä töitä viisi päivää viikossa ja ryypätä ja 
sekoilla peräkanaa kaksi iltaa hullunlailla vailla toivoa ja järkeä. 

Sugihara ei kertonut koskaan mitään itsestään mistä tuli ja 
keitä tunsi tai mitä teki. Vaikka hän sanoi ettei hänellä ollut nii-
den asioiden suhteen mitään häpeiltävää tai salailtavaa. Häntä 
ei vain huvittanut. Toiseksi hän halusi koko ajan maata sän-
gyssä alastomana ja vehtailla kanssani. Kolmanneksi hän väitti, 
ettei ollut kiinnostunut siitä mitä elämällään teki, ja siksi antoi 
virran viedä mukanaan, ollen siinä itse kuin pieni kaarnavene 
vailla suuntaa ja ohjausta. 

Neljänneksi hän ei ollut sen enempää korealainen kuin mi-
näkään, vaikka hän sai kasvonilmeitä ja puhetyyliä muuttamal-
la itsensä uskottavasti näyttämään sellaiselta. Hän oli luonut 
itselleen elämäntarinan, johon hän hyppäsi yhtä luontevasti 
kuin merkkialushousuihinsa ja jossa hän viihtyi, mutta jo yh-
dellä kampauksen vaihdolla hän näytti, niin halutessaan, jo 
ihan muulta. 

Seksikkään nimensä ”Sugihara” hän oli ottanut Kazuki Ka-
neshiron kirjasta tehdystä elokuvasta ”Go for Freedom, Go 
for Love, Go to Fight”, missä pääosaa esitti Sugihara-niminen 
korealaispoika, joka asui ammattinyrkkeilijäisänsä kanssa Ja-
panissa. Silti uskoin häntä ja olin hänen lumoissaan, sillä hän 
opetti minulle, mitä oikea ystävyys oli.

Myöhemmin opin että näin oli asianlaita melkein kaikissa 
asioissa, mihin hän vain ryhtyi, jos vain häntä huvitti tai ky-
seessä oli lupaava leikki ja peli, missä sai pitää hetken hauskaa. 

Hän oli vain samanlainen, sellainen sunnuntaina syntynyt 
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”huoleton veikko”, kuin minäkin, jonka päätä eivät maalli-
set murheet liiemmin pakottaneet - sellainen, jolta luonnistui 
luonnostaan kaikki sellaisetkin asiat, joita ei ollut koskaan ai-
kaisemmin tiennyt edes olevan olemassa ja osaavansa.

Aamiainen oli unohtumaton sekä tarjoilunsa että antimien-
sa puolesta. Joo! Sugihara sanoi aluksi. Pannaan töpinäksi. Ei 
mulla oo mihinkään kiire. Vastasin laiskasti hänelle. No, mutta 
pannaan sitten pöytä koreaksi, jotta voidaan siirtyä ”jälkiruo-
kaan”, Sugihara sanoi hymyillen arvoituksellisesti.

Ihmettelin, mitä hän mahtoi tarkoittaa ”jälkiruualla” kun-
nes samalla sekunnilla naama hieman punastellen tajusin, mitä 
hänellä oli mielessä. 

Seuraavaksi Sugihara alkoi riisua tikunlaihaa vartaloaan dra-
maattisesti elehtien kuin mikäkin showtanssija heitellen keitti-
ön lattialle alusvaatteitaan, joista selvisi muutamalla näppärällä 
liikkeellä. 

Sitten Sugihara laittoi radion päälle ja alkoi tanssien alasto-
mana silmieni edessä pylly pyörien etsiä kaapeista jotain syö-
täväksi kelpaavaa. Onks sulla tehosekoitin, hän kysyi. Joo se 
on piilossa siinä sun edessäs valkoisen kaapin toisella hyllyllä, 
vastasin sille. Muistaakseni. Joo! On se täällä, Sugimura mu-
rahti hyväntahtoisen tyytyväisenä.

Hieraisin silmiäni ja katsoin ulos ikkunasta: naapuritalon 
vastapäisestä ikkunasta tuijotti hölmistyneen näköisenä kaksi 
teinityttöä. Vedin nopeasti verhot eteen ettei tulisi isännöitsi-
jältä valituksia seuraavana päivänä. 

Ei sun olisi tota tarvinnut tehdä mun vuokseni, Sugimura 
sanoi kujeillen kurkistellen ikkunaverhojenraoista, muttei teh-
nyt yllätyksekseni asiasta sen suurempaa numeroa vaan jatkoi 
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aamiaistarpeiden etsimistä yhtä innokkaasti improvisoiden 
kuin hetkeä aiemmin kun oli aloittanut alastontanssinsa.  

Kun huomautin hänelle asiasta, hän purskahti raikuvaan 
nauruun. Älä nyt viitsi - katsotaan yhdessä leffa, niin ymmär-
rät, mikä olen tai oikeastaan haluaisin olla, jos sillä nyt oli niin 
väliä loppupeleissä? 

Ihmettelin ääneen missä loppupeleissä. Äh, se nyt sattuu 
vaan olemaan sellainen sanonta ja täytesana, Sugimura sanoi 
opettajamaisesti alleviivaten koko lausetta niin että se olisi 
varmasti mennyt yhdeltä istumalta jakeluun kovaan kallooni, 
mikä sai silloin ensimmäisen muistutuksen siitä, etten ollut 
omalla kotikentälläni välttämättä mikään herra ja hidalgo. 

Nyökyttelin päätäni hänelle myöntymisen merkiksi samalla 
kun hän kiehautti meille vihreät teet. Paistoi basilikamunak-
kaat tinjamilla ja yrteillä maustettuna. Hurautti päälle vielä 
tehosekoittimessa mintusta, ananaksesta ja selleristä sekä pi-
naatista tekemänsä smoothien. Maistatti niitä sitten minulla 
teatraalisilla eleillä ryyditettynä kuin mikäkin suuri diiva suu-
dellen samalla suutani intohimoisesti keinotellen viehkeitä lan-
tioitaan niin, että minun alkoi tehdä mieli hotkia hänet yhtenä 
suupalana smoothien kyytipoikana.

Kuules, kerran näin kadulla valkoisen kissan tuijottamassa 
minua suurilla punaisilla silmillään ja nipistin itseäni olinko 
sadussa vai unessa. En ollut, hän sanoi. Mitä sitten tapahtui? 
En muista. Oliko sillä väliä? Ei ollut minulle. Kunhan vain 
kysyin kun ei ollut parempaakaan tekemistä.

Hänen silmänsä vilkuttivat minulle lempeästä: ei se mitään, 
kaikki ok, sattuuhan sitä paremmissakin piireissä. Ehkä! En 
tiennyt mitä sanoa, joten ajattelin pitää suuni supussa mutta 
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hän halusi ottaa selville mikä mies oikein olin eikä jättänyt 
minua uteluiltaan rauhaan ihan helpolla.

Oletko koskaan kävellyt kuunsiltaa pitkin? En ollut. Hän 
vain intti että se on niitä asioita, mitkä on kerran elämässä 
koettava. Miten niin? No, se on sellainen tapa vaan korostaa 
kaiken ihanuutta kurjuuden ja arkipäiväisyyden keskellä. Mi-
ten niin en minä nyt ymmärrä? Ääh! Älä ole niin tavallinen. 
Kuunsilta voi olla mikä tahansa yhtä yllättävä ja salaperäinen 
ovi johonkin uuteen.

Sitten hän otti kaapista mysli-paketin ja kaivoi sieltä yhden 
rusinan. Katsos! Elämä on tässä hetkessä sitä, mikä eteen tulee, 
ei se mikä jää taakse tai mikä saattaa olla mielessäsi tai joskus 
edessäsi. 

Ahaa, ajattelin. Jätkässä oli filosofin vikaa tai sitten hän vain 
esitti ”opetettuna koirana” kaikki ne hurmaavat temput, joi-
den hän tiesi tekevän sen tärkeän ensivaikutelman ihan kuin 
ennen vanhaan kodeissa oli kirjahyllyjä ja niissä kirjoja, joiden 
haluttiin antavan kuva perheen sivistystasosta ja statuksesta.

Ota tämä rusina ja laita se keskelle kämmentäsi. Otin rusi-
nan ja tein kuten hän käski. Katso sitä keskittyneesti ihan kuin 
et olisi koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Katsoin sitä mutta 
en tarpeeksi innostuneena koska hän ojensi minua. Keskity ja 
katso uudelleen. Keskityin ja katsoin uudelleen. En nähnyt tai 
kokenut tälläkään kertaa mitään ihmeellistä, mutta tällä kertaa 
en näyttänyt sitä hänelle. 

Minä kyllä näen ettet ole yhtään kiinnostunut tai vakuuttu-
nut tästä rusinameditaatioharjoituksestani. Miten niin muka? 
Yritin hieman häpeillen samalla itseni hänelle paljastaen puo-
lustautua. Ääh! Ei sillä ole niin väliä. Yritän vain hauskuuttaa 
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sinua improvisoimalla, hän kuittasi. Katsoin häntä ja mietin, 
oliko hän sitten kaiken temppuilujensa takana tavanomainen 
ja tylsä tyyppi? Mutta sitten hän vinkkasi silmää ja alkoi nauraa 
minä mukana. 

Ja sitten me nauraa käkätimme yhdessä niin että silmistäm-
me valui vettä ja mahasta kipristi. 

Joskus halusin kuolla hetkeksi, Sugimura sanoi ja tuli haa-
veelliseksi ihan kuin olisi kadonnut hetkeksi toiseen maail-
maan. 

Poistua täältä ja tulla takaisin kun halusin, tai nukkua yhden 
päivän, viikon, kuukauden peräkanaan. Ne harmillisimmat ja 
ikävimmät; ongelmana oli vain se, ettei koskaan tiennyt etu-
käteen mitkä niistä olivat sellaista, sillä usein suurenkin ikävän 
ja myrskyn keskellä saattoi tapahtua elämän kauneimmat asiat 
ja päinvastoin. 

Kaikki oli Sugimuran mukaan kiinni sattumasta ja sen oi-
kullisuudesta - salaisuuksista, johon emme voineet vaikuttaa. 
Se oli hänen mielestään elämän laki, mihin meillä ei ollut pää-
syä edes uniemme kautta, sillä se oli hänestä se ”oikea todel-
lisuus”, mistä saimme unissamme vain välähdyksinä vihjeitä. 
Olimme siis hereillä ollessamme unessa, oli hänen päättelynsä.

Sitten hän keskittyi aamiaiseen. Sain aikaa tarkastella hän-
tä ilman että piti koko ajan olla varuillaan siitä mitä vastasi 
hänen teräviin kysymyksiinsä. Huomasin että vaikka hän oli 
näennäisen rento ja keskittynyt tehtäviinsä keittiönpöydällä, 
hän tarkkaili jännittyneenä minua ja reaktioitani mittaillessani 
häntä silmilläni päästä jalkoihin.

Näytti siltä että hänessä oli myös runoilijan vikaa, mikä oli 
usein silloin sama asia kun runoilija oli aito oma itsensä, ulko-
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puolinen, jahdattu, sekaisin ja vimmainen, mitä Sugimurakin 
vaikutti olevan puhuessaan.

Olin vakuuttunut Sugimurasta jo ennen luvattua jälkiruo-
kaakin. Sehän oikein ui sydämeeni, tai pikemminkin, varasti 
sen tällä lumoavalla näytöksellään kun hän kysyi: oliko kaikki 
ok? Oli miten niin? Ajattelin vaan kun tuijotat minua ihan 
kun et olisi nähnyt aiemmin alastonta poikaa keittiössäsi kok-
kaamassa aamiaista. 

En ollutkaan mutta en sanonut sitä hänelle. Hän ei olisi 
uskonut. Se oli niin luonnollinen olotila hänelle; olla jossain 
missä vain ja samalla ei oikein missään ihan kuin häntä ei olisi 
ollutkaan sellaisena kuin hänet kuvittelin. Sellaista täydellistä 
heittäytymistä hetkeen kuin mihin hän kykeni, en ollut kos-
kaan aiemmin kohdannut kenessäkään muussa kuin hänessä.

Heräsin seuraavana aamuna yksin vasta kun puhelin kor-
van juuressa piippasi ärsyttävästi minuuttitolkulla. Ääni pu-
helimessa oli kireä ja vaati minulta selitystä siitä miksen ollut 
pysynyt aikatauluissa kuten oli sovittu? Ääni oli möreä. 

Olin hiljaa. Tässä tapauksessa vaikeneminen oli kultaa ja 
sanomatta jättäminen ainoa vaihtoehto sillä minkään kuvaa-
minen ei ollut yhtä vaikeaa kuin oman minän kuvaaminen 
toiselle – kun minä oli ristiriidassa totuuden kanssa, minän 
kuvaajakin oli ristiriidassa minänsä kanssa. Siksi olin hiljaa. 
Ja toisaalta: mitä se olisi auttanut tässä tilanteessa kun en olisi 
muutenkaan saanut suunvuoroa.

Halusin esittää kovapintaista selviytyjää, vaikka se ottikin 
koville. Tiesin luvanneeni liikoja vaikka tiesin vilpittömän 
naiiviuden toimivan paremmin kuin hienon kyynisyyden sillä 
katselin asioita kuin silmänsä juuri aukaissut kissanpentu sa-
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manaikaisesti tyhjänä ja rehellisenä Epiktetoksen tavoin pitä-
mällä omat suruni vain itselläni enkä itkenyt Paavalin tavoin 
muiden ihmisten kanssa. 

Ajatellaan vaikka nyt tätä sinun kääntämääsi Diderotin Ra-
meaun veljenpoika-romaania, möreä-ääninen mies jatkoi. Vain 
suppea osa hänen filosofisesta tuotannostaan julkaistiin hänen 
elinaikanaan. Syy: se soti vallitsevia uskomuksia ja julkaisunor-
meja vastaan. Silloin vapaa-ajattelu ja pornografia edustivat po-
liisin silmissä samaa laittoman julkaisutoiminnan kategoriaa, 
nykykielellä ”undergroundia” (vastaava venäläinen ilmaisu olisi 
”samizdat”). Mitä sanot?

Ajattelin jotain ihan muuta. Epiktetoksen sanoja siitä, miten 
laitani oli huonosti koska huolehdin kaikesta muusta paitsi 
mistä minun olisi pitänyt enkä tiennyt mikä oli hyvä ja mikä 
pahaa. Mietin myös banaaninkuoria alkuvaiheessa olevan uu-
den Diderotin taide-esseitä käännökseni raakileen päällä ja 
mistä ne olivat siihen päätyneet. Möreä-ääninen mies oli pääs-
syt vauhtiin ja jatkoi.

Siksi käännyin puoleesi. Käännöksesi Diderotin romaanista 
on mainio. Mutta mitä luulet, oliko Diderot varma, että hänen 
ajatuksensa julkaistaisiin myöhemmin? Vai riittikö tukisystee-
miksi oppineiden kirjeystävien ja keskustelupiirien mielenkiin-
to?

Mitä tuohon nyt olisi sanonut. Keskittymiskykyni oli nol-
lassa. Varmaa on vain, että noissa oloissa moni olisi luopunut 
underground-kynäilystä ja kirjoittanut jotain aikaan sopivaa, 
möreä-ääninen mies jatkoi. Mutta tämä on latteaa kausaali-
suutta: näinhän useimmat ajan kirjailijat tekivät. Heistä ei vain 
enää puhuta; heidät on tyystin unohdettu. Kuka sen silloin 
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arvasi?
Huokasin ja yskäisin. Puhelimen toisessa päässä oli hetken 

hiljaista. Sitten möreä-ääninen mies jatkoi kysymällä olinko 
kunnossa. Tietenkin olin. No hyvä. Palataan sitten taas itse 
asiaan. Jokaisen arvauksen pohjalla on jonkinlainen kausaali-
suusarvio.

Ajattelin muuta mitä sanoin. Olin jo mielessäni laskeutunut 
alempaan maailmaan, jossa mellastivat inhimillisen hulluu-
den lähteet. Mieleeni tuli eurooppalaisen filosofian outolintu 
Schopenhauer, joka vertasi Kantia aasialaiseen filosofiaan. Jos-
pa sittenkin kaiken takana oli taolaisuuden ”teoton toiminta”; 
aktiivisuutta, jota ohjaa passiivinen subjektius niin, että viisas 
toimii ilman tekoja ja opettaa ilman sanoja? 

Olin käännöksessäni vasta alkumetreillä mutta sitä en sano-
nut puhelimessa möreä-ääniselle miehelle vaan yritin vältellä 
tarkkoja lupauksia siitä milloin homma olisi kustantajan säh-
köpostissa lopullisessa muodossaan. Ymmärsin että hän tajusi 
tilanteen ja kuulin miten kiukkuinen hän oli ja hengitti niin 
raskaasti että pelkäsin hänen tulevan puhelimen läpi minua 
sänkyyni kovistelemaan. 

Tiesin ettei möreä-ääninen mies ei antanut helpolla periksi. 
Ja hän tiesi sen että tiesin, mutta mikä pahinta, että en voinut 
tehdä mitään muuta kuin totella häntä sillä tottelemattomuus 
olisi tiennyt unohdusta, hiljaisuutta ja ammatinvaihtoa katu-
tasolle. 

Kello oli jo viisitoista vailla kaksitoista ja hänen mielestään 
minun oli aika herätä ja istuttava kuuliaisesti paiskimaan kes-
keneräiseksi jääneitä töitäni, sainhan niistä hänen johtamaltaan 
pieneltä taidekustantamolta kohtuullisen hyvää palkkaa hänen 
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mukaansa, parempaa kuin monet muut, vaikka se ei johtunut 
siitä että olisin ollut muita etevämpi tai ansioituneempi, vaikka 
olenkin mitä todennäköisemmin mitä sanalliseen kikkailuun 
ja älylliseen oivaltamiseen tulee, vaan siitä yksinkertaisen hä-
vettävästä tosiasiasta, ettei pienen kielialueen sivistyneistö ollut 
koskaan jaksanut olla oikeasti kiinnostunut ranskalaisen kir-
jallisuuden helmistä.

Hieroin silmistäni rähmät pois samalla kun kuuntelin mö-
reä-äänisen miehen uuvuttavan pitkää työlistaa. Oletko jo sel-
villä siitä että pääsemme kirjamessuille puhumaan Diderotista? 
En ollut mutta en sanonut mitään tai ehtinyt sanoa mitään, 
sillä möreä-ääninen mies ei keskustellut vaan saarnasi ihan kuin 
olisi kuullut italialaista radio-ohjelmaa missä liukaskielinen ra-
dioääni paukutti kuuleviin päihin ”hauki on kala”-tyyppisesti 
alleviivaten konekivääritulen tahdissa sanomaansa. 

Olin jo pitkään halunnut tutustua uudelleen ajan ja mat-
kan päästä omaan kotikaupunkiini Helsinkiin ja nähdä miltä 
se kymmenen vuoden poissaolon jälkeen mahtoi näyttää ja 
tuntua. 

Ensimmäiset päivät olin kuin uudesta eksoottisesta kohtees-
ta innostunut turisti kun mennä viipotin kaupunkia ihastellen 
polkupyörällä niin että tuskin maltoin edes kunnolla syödä. 
Hotkaisin vain pikaisesti jotain valmisleipiä suuhuni ja huuh-
telin ne alas suomalaisilla lähdevesillä. 

Kaupunki oli minua kohtaan lempeä ja ymmärtäväinen hei-
näkuun samettisissa illoissa. Aurinko porotti puoleen yöhön 
ja nousi jo muutaman tunnin päästä. Mieli puhdistui ja lepäsi 
vanhoissa maisemissa vasta sen jälkeen kun olin varmistunut 
siitä etteivät vahat haamut nousseet koloistaan kummittele-
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maan.
Sugimura sekä sekoitti pääni että antoi lämmön sydämee-

ni. Tunne oli ihmeellinen ja minulle ennestään tuntematon. 
Nyt olin täysin varma siitä, että uneni olivat täyttä totta, muu 
maailma ei. 

Olin mitä olin, niin pahassa kuin hyvässäkin, mutta ennen 
kaikkea olin hyvin tyypillinen suurkaupungin yksinäinen ja 
sellainen metsästäjä luonteeltani, joka haistoi jo kaukaa mah-
dollisen saaliin (en koskaan aiemmin voinut kuvitella edes 
nussivani tai runkkaavani toista kertaa saman pojan kanssa) 
kuin villipeto heikkouden verenmaku suussaan: täytyi panna, 
tappaa, raadella ja repiä rikki ettei olisi liika täysi mistään ra-
kosesta tiirailtuna.

Avasin ikkunat. Päivä oli alkanut valjeta. Aurinko paistoi 
ja linnut lauloivat. Uteliaat tytöt seisoivat edelleenkin jäh-
mettyneenä tapittamassa meitä vastapäisen talon ikkunoissa 
ihan kuin eivät olisi koskaan nähneet mitään yhtä ihmeellistä 
(nimenomaan Sugimuraa, sillä he piirsivät ikkunaan kolme 
kirjainta kuin varoitukseksi mitä tuleman piti: Max, joka oli 
kaikkien tämän kirjan kolmen eri kertomusten ”Hän”). 

Mitä väliä siitä mitä he näkivät, ajattelin. Minä tiesin jo, että 
Sugimura oli Max (kerron teille kun matkaan tässä tarinassa 
kohti auringonlaskuja kuka ja mikä miehiään oikein oli tämä 
salaperäinen Max, josta nyt tiedätte vain kolme isoa kirjainta ja 
miksi hän muutti mukanani kaikkiin näihin kolmeen kaupun-
kiin, jossa minuuteni syntyi, asui ja kuoli jättämättä mitään 
muuta jälkeensä kuin tämän kaipuukirjoituksen menetetystä 
rakkaudesta, jota en koskaan kokenut kun sitä ei ollut). 

Olin tiennyt sen heti ensisilmäyksestä. Minä halusin vain 
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hänet, oli hän sitten minkä niminen missäkin kertomuksessa, 
en ketään muuta. Tämä oli minun elämäni ja tästä lähin myös 
seikkailuni, jota kutsuin eri kaupungeissa eri nimillä, opastuk-
sella eikä varmasti niitä yksinkertaisempia ja helpoimpia - siitä 
olin täysin varma. 

Olin jättänyt vahingossa puhelimen päälle yöllä. Sugimura 
oli unenpöpperössä vastannut siihen. En herännyt puhelimen 
piippaukseen enkä olisi asiasta mitään tiennyt ellen olisi katso-
nut viimeistä vastattua puhelua. Kesto oli yllätyksekseni ollut 
melkein puoli tuntia tuntemattomasta numerosta. 

Olin suurpiirteinen sälli enkä välittänyt mokomasta. Joka 
aamu voimistelin ja venyttelin lihaksiani istuen lattialla polvet 
koukussa vieden käsiäni suorina taakse sormet poispäin itses-
täni nostaen samalla lattiasta hieman ylös rintakehääni. 

Tätä liikettä tein pitkään ja hartaasti aamuisin normaalien 
lämmittelyjen ja venytysten lisäksi tunnin verran ennen kuin 
otin lämpimän suihkun ja tein omalla vuorollani meille tuh-
din englantilaisen aamupalan kasvisversion jaksaakseen puolen 
päivän aikaan lounaaseen asti ilman polttavaa näläntunnetta 
mahassa; paistettua tomaattia, valkosipulimurskaa, tilliä ja 
persiljaa, sipulihöysteellä sekoitettua munakokkelia, ruskeita 
papuja, salaattia, paahdettua tummaa kokojyväleipää, teetä hu-
najaa sekä luonnonjugurttia puolukka- ja mustikkamarjoilla 
soseutettuna. 

Eräänä aamuna tunsin kesken aamiaisenteon kovan pistok-
sen niskassani ja tajusin, ettei tänä aamuna kaikki ollut kohdal-
laan. Jokin ongelma, keskenjäänyt ikävä asia, vanha muisto tai 
pelottava aavistus jostain pahasta mikä oli vielä edessä. 

Olin saanut ennakkovaroituksen painajaisissani. Se vaivasi 
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Pelästyin, enhän ollut vielä edes ritariksi lyöty: miten 
voisin taistella ritaria vastaan? Ihan sama miltä edessäni 
tai takanani nyt näytti. Kun lähdin kotoa sinä kuumana 
heinäkuun päivänä ja nousin Rocinanten selkään, jätin 
kaiken lopullisesti taakseni enkä voinut enää sen jälkeen 
tunnistaa näkemääni maailmaa; yksi ainoa jumalallinen 
totuus hajosi sadoiksi suhteelliseksi totuuksiksi, vaikka 
maailma hehkui silmissäni kauniina ja tiesin etten ollut 
tätä ennen kokenut tai nähnyt. Elämä oli kaunista mut-
ta vain hetken ei sen enempää. Sen jälkeen se muuttui, 
hävisi ja nieli alleen kaiken sen, minkä vielä hetki sitten 
se uskotteli kuuluvan minulle.
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minua kun istuin suihkun jälkeen aamutakki päällään keitti-
önpöydässä ja mietin Sugimuraa vaivihkaa vilkuillen, mitä mi-
nun pitikään muitoissani tehdä seuraavaksi; hakea aamunlehti, 
tehdä aamupala vai harjata hampaat? 

Vai olinko jo mahdollisesti syönyt aamupalan ja menossa 
ulos lenkille, töihin tai kauppaan? Eikö minun pitänyt harjata 
hampaani sähköhammasharjalla juoksevan veden alla samaan 
aikaan kun shampoo vaikutti päässäni ennen pesua? 

En muistanut hetkeen mistään mitään mutta olin odottavalla 
kannalla kuten aina ennenkin kun olin kohdannut samanlaisen 
tunteen, epämääräisen vihlaisun niskassani ja hämmentynyt 
yhtä järkyttävällä tavalla menettäen muistini ja kykyni ajatella 
mitä seuraavaksi oli edessä, kun en muistanut mitä olin hetki 
sitten, tai iäisyys, jättänyt taakseni kummittelemaan ilmaan 
muistutuksena myöhemmin pistoksina niskassani. 

Ajattelin, että asioiden tärkeysjärjestys tulisi mieleeni kyl-
lä aikanaan kunhan vain vähän hengähti ja antoi sen hieman 
odottaa. Siitä hän oli varma. Mutta tällä kertaa vaistoni petti 
minut ja tunsin olevani yksin eksyksissä paljaan tähtitaivaan 
alla, tietämättä mitä tähdet yrittivät minulle maahan taivaasta 
viestittää. 

Sen sijaan että olisin tehnyt kuten muina aamuina aamupa-
lan seuraavaksi suihkun jälkeen, meninkin Sugimuran ihme-
tellessä uudelleen suihkuun ja unohdin pestä hampaani. Mutta 
se ei enää minua huolettanut, sillä en muistanut aiemmin huo-
lestuneeni hampaiden pesun unohtamisesta.

Myöhemmin kun olin kaatunut Sörnäisten metron rullapor-
taissa ja lyönyt pääni pahasti, muistin pieni haava päässä verta 
valuvana kaiken sen mitä en olisi halunnut enää koskaan nähdä 
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vaan unohtaa, jättää taakseni ja yrittää olla sinut sen kanssa, 
etten ollut sinut sen kanssa. 

Lääkäriin en kuitenkaan uskaltanut mennä. Pelkäsin pahin-
ta; sitä että tästä alkoi minun loppuelämäni potenssivaivoineen, 
kipuineen ja muistinmenetyksineen, niin kuin sitten alkoikin. 

Mutta mikä pahinta: olisin menettänyt Sugimuran petikave-
rina, juuri sellaisena vastapelaajana, jolta sai syötöt yhtä kovana 
takaisin kun hänelle ne oli laittanutkin,

Tiesin silloin, että tämä oli viimeinen aamuni tässä asun-
nossa sellaisena henkilönä painajaisineen kuin mitä oli. Vielä 
muutamaa kuukautta aiemmin kaikki oli ollut toisin ja olin 
liidellyt onnellisena Sugimuran hellässä hoivassa kuin taivaissa. 

Kaikesta tästä olin ollut silloin vielä kovin innostunut. Su-
gimura asettui taloksi. Nukkui vierelläni. Nussi minua keski-
määrin kolme kertaa päivässä, siis alussa, josta olin sekä onnel-
linen että tiesin ettei hän jaksa enää häntäheikkeillä pahemmin 
muiden kanssa, mitä nyt joskus teki sokkotreffit asuntomme 
kellariin jonkun söpön hottiksen kanssa (ikää 20-vuotta ja stra-
tegiset homomitat 185,60,20). 

Niin minäkin olisin Sugimurana tehnyt ja sen hänelle mie-
luusti täydestä sydämestäni soin, sillä Sugimura oli jaettuna 
salaisuuksineenkin paremman makuista kuin herätä aamuisin 
ilman hänen kutitustaan jalkapohjissani ja hirnuvaa nauruaan.

Olin jo tottunut olemaan näyttämättä sisäisiä tunteitani ja 
ajatuksiani jopa niin hyvin ne itseltäni piilottaen, etten ollut 
ihan varma esitinkö niitä muiden tavoin ympäriinsä levitellen 
kuin tuttua kuviota naapurin matosta ihastellessani mattokui-
vaustelineellä sisimmissäni aikomuksena heti kun silmä vältti 
pölliä matto ja polttaa se läheisessä metsässä tuhkaksi korppien 
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tanssiessa ympärillä kuin päättömät kanat tulen ilkikurisesta 
humusta hullaantuneina, vai halusta olla jotain muuta ja esittää 
jotain toista kuin mitä olin tai luulin olevani ja mitä minul-
le sanottiin minun olevani, vaikken tietenkään ollut sellainen 
enkä edes luullut olevani; enhän minä ollut mikään sokerista 
tehty hiljainen yhtiömies- kaikkea muuta.

Sugimuran ei tarvinnut sanoa yhtään mitään ylimääräistä 
tai yrittää olla joku muu kuin mikä oli. Hän oli joku. Hän oli 
minulle kaikki siitä yksinkertaisesta syystä, että kun hän teki 
itselleen kysymyksen, mistä hän voi päätellä että jokin kysymys 
oli kiireellisempi kuin jokin toinen, hän myös vastasi itselleen, 
että voi päätellä sen teoista, joihin hänen kysymyksensä johti 
minun naamassani ilmeiden vaihteluna ja nenänpään liikkei-
nä, ihan kuin olisin haistellut ilmaa kuin vastojensa varassa 
tutkiva saaliseläin, ja samalla tarkastellut hänen reaktioitaan 
omiin reaktioihini. 

Ymmärsin häntä pienten alkuvaikeuksien jälkeen ilman sa-
noja kun hän kysyi itseltään, mikä oli se arvaamaton tunne, 
joka riisti sielulta sen elämälle välttämättömän unen? Aluksi 
olin Sugimurasta ja hänen jutuistaan toki hieman ihmeissäni ja 
kummissani, mutta ajan myötä aloin viihtyä niissä niin hyvin, 
etten voinut jälkikäteen olla enää varma, oliko hän olemassa ja 
olivatko jutut minun vai hänen kertomiaan.

Aloin sietää myös ajatusta epämääräisestä, keskeneräisestä ja 
koskaan saavuttamattomasta elämässäni paremmin. Keskey-
tyminen, sekasorto, yllätyksellisyys olivat sen jälkeen tuttuja 
asioita elämässäni. Niistä oli jopa tullut todellisia tarpeita mi-
nulle eikä ajatuksiani enää ruokkinut mikään muu kuin sattu-
manvaraiset nopeat muutokset ja jatkuvasti toistuvat ärsykkeet. 
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Y
”Sitä mitä ei ole koskaan kyseenalaistettu, ei liioin ole koskaan todistettu.”

-Dennis Diderot

En nähnyt aluksi mitään muuta kuin ääriviivat sellaisesta olios-
ta, joka toi mieleeni etäisesti Sugimuran ja hänen lempeän 
ominaistuoksunsa; jonkun menneen ajan unohtuneen muis-
ton tai eleen, joka oli jäänyt mieleni syviin lokeroihin kum-
mittelemaan kaipauksena ja protestina sitä kohtaan, että tuo 
joskus ammoin sitten ohikiitävänä hetkenä koettu miellyttävä 
hetki ja tunne oli häipynyt horisontistani yhtä nopeasti kuin 
se oli siihen ilmestynytkin, joten en voinut olla siitäkään ihan 
varma oliko se mikä tässä edessäni nyt sumuisena ääriviivojen 
sisällä hahmottuvana möykkynä olisi ylipäätään ollut, mikään 
elävä olento saati sitten intohimoni, kun koputin kerran puuta 
astuen sisään ovesta, jonka luulin johtavan minut johonkin 
uuteen kielletyn valtakunnan huoneeseen ja sitten silmissäni 
vilisi teksti: mikään ei auttanut eikä mitään kannattanut tehdä! 
Olin jälleen syvällä ojassa. Joku ulkopuolinen olisi voinut näh-
dä tämän kaiken ajan päästä koomisessa valossa, sillä missä oli 
elämää, tällaistakin, oli aina vastakohtaisuutta, ja vastakohtai-
suuteen kätkeytyi aina komiikkaa, josta aion teille seuraavaksi 
kertoa.
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Tukholma
”Tietämättömyys ja välinpitämättömyys ovat kaksi suloisen pehmeää tyy-
nyä; mutta havaitakseen ne sellaisiksi pitää olla yhtä terävä pää kuin Mon-
taignella.”

-Dennis Diderot

Tukholmassa aloin kaiken sananmukaisesti pohjalta aamu 
kahdeksasta iltapäivän neljään tiskaamalla patatiskejä Ruotsin 
Kuninkaan Kaarle Kustaa kuudennentoista omistamassa hie-
nostoravintola Stallmestargårdenissa Tukholman Norrtullissa. 

Minulle oli kehittynyt harvinainen kyky aavistella mitä ih-
miset ”uskoivat tekevänsä”. Se oli lahja, joka suureksi hämmäs-
tyksekseni tuntui puuttuvan lähes kaikilta tapaamiltani ihmi-
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siltä, vaikka pyrin pitämään tarkoin valitsemani ja onnekseni 
harvat, muut kuin ”hyvääpäivääjuttuihmiskontaktini”, vain 
älyllisellä ja platonisella tasolla omaa tuskaani ja iloani parem-
pien päivien ja oman pikku prinssini varalle säästellen.

En osannut ruotsia silloin vielä sen enempää mitä perus-
koulussa oli opittu mutta pärjäsin hommissani. Ehkä minua 
kiritti se, ettei kukaan maahanmuuttajataustainen työtoverini 
ravintolan siivous- ja tiskiosastolla osannut yhtään sen parem-
paa ruotsia vaikka olivat olleet maassa ja tässä työpaikassakin 
jo vuosikausia ennen minua harjoittelemassa käytännössä arjen 
selviytymisessä tarvittavaa kyökkiruotsia puhuen kuten me sitä 
silloin kutsuimme.

Olin kuitenkin päättänyt visusti opetella kielen niin nopeasti 
kuin mahdollista. Eräänä päivänä minut komennettiin tiski-
osastolta ravintolapäällikön pieneen koppiin, jossa minusta 
leivottiin juhlallisesti astiankantaja. Sain ylennyksen, johon 
ravintolapäällikön mukaan kuului pakollinen ruotsinkurssi 
iltaisin paikallisessa työväenopistossa. Aamusta iltapäivään ke-
räsin ravintolasalista astioita ”melkein tarjoilijana” valkoisessa 
univormussa ilman olkapäällä istuvia kultaisia natsoja, sillä sel-
laiset oli vain oikeilla tarjoilijoilla merkiksi heidän arvostaan. 

Juuri sinne minä olin matkalla kunhan oppisin ensin talon 
tavat, kielen ja olisin esimerkillisen ahkera, oli ravintolapääl-
likkö painattanut päähäni ojentaessaan minulle astiankantajan 
valkoinen univormu. Eräänä iltana sain komennuksen aputar-
joilijaksi sairastuneen vakituisen aputarjoilijan paikalle. Asuuni 
lisättiin yksi nasta olkapäille ja olin valmis esittämään roolini. 
Minun tarvitsi vain seistä varsinaisen tarjoilijan vieressä ja avus-
taa häntä tarjoilemisessa.
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Sinä iltana kahden vanhemman herrasmiehen seurue oli 
varannut kabinetin ja ravintolan kalleimman menyyn alku-
ruoista jälkiruokiin shampanjoineen, viineineen, kahveineen 
ja likööreineen. Huomasin heti kabinettiin tultuani miehissä 
jotain tuttavallista ja mutkatonta. 

Hei eivät olleet jäykkiä ja varautuneita kuin muut tyypilliset 
asiakkaat eivätkä he yrittäneet leikkiä ystävällistä ja kohteliasta 
mairean hymyn kera, vaan katsoivat minua avoimen ystäväl-
lisesti hymyillen ja suomea itäisellä murteella puhuen: totta 
puhuen me varasimme sinut ravintolapäälliköltä kun kuulim-
me että olet Suomesta. Kiitin miehiä ja selitin heille olevani 
tavallinen astiankantaja, joka sai ensimmäistä kertaa ylennyk-
sen aputarjoilijaksi.

He puhuivat koko illan Dennis Diderotista. Jonkun pitäisi 
suomentaa Ramaeun veljenpojan, jonka Goethe löysi ja käänsi 
ensin saksaksi, sanoi toinen miehistä, vaalea, ehkä kuusissa-
kymmenissä toiselle miehelle, tummalle, ehkä hieman yli kuu-
denkymmenen, joka vastasi, että se olikin hassua, sillä tämän 
jälkeen vasta ranskalaiset kiinnostuivat, ainakin ilkeän ja vah-
vistamattoman huhun mukaan ja käänsivät Goethen käännök-
sen takaisin alkuperäiskielelle ranskaksi.

Diderot olisi osannut kysyä, että koska meillä oli oma jär-
kemme, paljonko niillä oli yhtymäkohtia ja missä kaikki ou-
dot järkemme erosivat toisistaan, vaalea sanoi tummalle, joka 
vastasi, että sellainen onnistuu parhaiten avoimessa dialogissa, 
jossa olisi mukana vähintäänkin yksi filosofi. Mutta se ei sitten 
olisi platonista, tumma vastasi jatkaen, että Platonin dialogissa 
filosofi oli ajattelun opettaja, kun taas Diderotin dialogeissa 
filosofi oli vain utelias ja halusi itse oppia jotain mitä ei olisi 
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voinut järkeilemällä yksin. Lisäksi tumma väitti että avoimen 
dialogin täytyi aina jossain määrin hipoa järjen rajoja.

Välillä he söivät, joivat, kilistelivät ystävyyden maljoja kes-
kenään ja laulaa lurittivat teehen ja likööreihin päästessään 
suomalaisten kansanlaulujen parhaimmistoon kuuluvan Hen-
riikan surumarssin ja lisäksi ”Kankaan kauniin Katriinan” sekä 
”On suuri sun rantas autius” niin vaikuttavalla tavalla että tip-
pa nousi sekä minun että avustamani tarjoilijan silmäkulmiin.

Rameaun veljenpoika voisit olla sinä aputarjoilija, tumma 
mies sanoi minulle ja jatkoi. Tämä olisi vain hyvä esimerkki 
siitä, miten ”itse” oli erityisesti läsnä oppiessamme vaativam-
pia asioita Sokrateen sanoin: hän herää tietämään kenenkään 
opettamatta vain siten, että häneltä kysytään. Hän siis löytää 
tiedon itsestään. 

Hän katsoi hyväntahtoisesti hämmästynyttä ilmettäni kun 
sanoin: Minkäkö? Niin juuri sinä. Miten minä aputarjoilija 
voisin muka olla hän? Helposti sillä veljenpojan ammatti oli 
itse asiassa sivuseikka koko kertomuksessa; yhtä hyvin hän olisi 
voinut olla maalari tai kirjailija, tai niin kuin sinä: astiankanta-
jasta aputarjoilijaksi kohunnut suomalaisnuorukainen, joka oli 
sinun laillasi oppimassa kieliä ja tapoja täällä, yhdessä euroop-
palaisessa isossa pääkaupungissa, naapurimassamme.

Kateelliset kuolevat, mutta kateus ei koskaan, siteerasi vaalea 
Molierea jatkaen: Veljenpoika oli nyrkki silmään ja osuva kosto 
häntä piinanneille ilkeämielisille ihmisille ja heidän turhan-
päiväisille ajatuksilleen. Diderot näki Veljenpojassa erästä sen 
ajan riitaisaa älyllistä ympäristöä edustaneen harmillisen ikävän 
riitapukarin ja nipottajan; tämän ympäristön muodostivat hä-
nen mieliharmikseen filosofian viholliset, jotka 1760-luvulla 
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riehuivat ja raakkuivat erityisen kiukkuisesti Diderotin toimit-
tamaa suurta Ensyklopediaa vastaan.

Kyynikkö pilkkaa terävästi kyynisyyttä; mutta inhotessaan 
itseään hän joutuukin vielä halpamaisemman joukon inhoa-
maksi, tumma sanoi vaalealle, joka täydensi, että tässä olisi jo 
paradoksia ihan kylliksi. Veljenpoika joutuu vielä räikeämpään 
kaksoisvalotukseen, kun hänet asetetaan esiintymään viisasta, 
kunniallista Filosofia vastaan Pascalin hengessä; todellinen filo-
sofia oli filosofian pilkkaamista (eikä pidä unohtaa sitä tärkeää 
ja liian harvoin muistettua periaatetta, että ihmisiä ymmärtää 
parhaiten, kun vertaa heitä eläimiin).

Ja tämä Filosofi eli ”Minä-Diderot, jatkoi tumma, oli lähte-
nyt eräänä päivänä asunnostaan kävelylle Palais Royaliin päin 
ja istahtanut Argensin puiston penkille. Hän keskusteli itsensä 
kanssa politiikasta, rakkaudesta, mausta, taiteesta ja filosofiasta 
antaen ajatuksilleen vapaan vallan, koska hänen henkensä seu-
rasi jokaista mielijohdetta ja oikkua; Filosofi sanoi itselleen aja-
tustensa olevan hänen naikkosiaan. ”Hän”, Veljenpoika, jonka 
Filosofi kohtasi myöhemmin kahvilassa, kehitteli ajatusta vielä 
ronskimpaan suuntaan ihan kuin hän olisi halunnut synnyt-
tää puheillaan, itsensä ja innostaa muitakin, olemaan markiisi 
Charles Joseph de Lignen tavoin filosofeja, jotka eivät tienneet 
sitä olevansa.

Kun ateria oli lopussa, tumma mies otti taskustaan esille 
valmiiksi käärityn paketin, ja kysyi minulta osaanko ranskaa. 
En osaa valitettavasti, vastasin. Opi se ja käännä tämä kirja suo-
meksi ja teet samalla koko kansakunnalle suuren palveluksen. 
Maa, jonka omalle kielelle ei ole käännetty edes Montaignen 
Esseitä saa hävetä eikä ole oikea sivistysvaltio. Tätä suurtekoa 
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odotellessa opettele ranskankieli ja käännä tämä kirja suomeksi.
Miehet nauroivat hyväntahtoisesti poistuessaan ja vannotti-

vat minut lupaamaan, että opettelisin ranskan ja kääntäisin ai-
koinaan kirjan suomeksi. Kotona huomasin pakettia avatessani, 
että kirjan välissä oli huomattava summa Suomen markkoja ja 
lappu jossa luki: Lykköä tykö vain ihmettelyllä on merkitystä, 
sillä elämämme perustuu suurelta osin sattumanvaraisuuksiin 
ja väärinkäsityksiin. 

Töiden jälkeen, olipa kaunis tai ruma sää, pidin tapanani 
lähteä kello kymmenen aikaan illalla Östermalmilla, siinä heti 
Kuninkaallisen Dramatenin takana sijainneesta työsuhdeyksi-
östäni kävelymatkalle Kungstregårdeniin nauttimaan kahvila 
Victoriaan ison gintonigin samalla kun selailin päivän lehdet 
ja kuuntelin radiosta iltapäivän klassista-lähetystä, ja katselin 
”sillä silmällä” pikkuhiljaa täyttyvän ravintolan miespuolisia 
asiakkaita kenellä oli meno päällä ja halu tehdä lähempää 
tuttavuutta yhdestä merkitsevästä katseesta ja vienosta pään-
nyökäytyksestä myöhemmin pienen yksiöni lähes kokonaan 
peittävällä parisängyllä.

Olin aina tiptop-pukeutunut kuin mikä huoleton herraskai-
nen pikku prinssi. Eihän sitä voinut tietää kuka tuli käymään 
tai kenet itse kohtasin. Laihaa ja pitkää olemustani nuolivat 
huolella hyvin istuvat pitkät harmaat italialaiset kalliit ja hy-
vää makua edustaneet kävelytakit allaan musta kokopuku ja 
paitoina valkoiset kauluspaidat taiteellisen vaikutuksen lisää-
miseksi ilman kravattia tai rusettia. Joka päivä kävin töiden 
jälkeen laskemassa verkkoni Vickaniiin, jonka sisällä vallitsi py-
sähtynyt ja lumoutunut tunnelma muutaman tunnin jälkeen 
saapumisestani, kun paikka alkoi hiljalleen täyttyä arvokkaista 
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vakioasiakkaistaan.
Vickan oli Tukholman ylemmän keskiluokan eli Östermal-

milla asuvien lääkärien, juristien, arkkitehtien, toimitusjoh-
tajien, pankkiirien, mainosmiesten, usein naimisissa olevien, 
pikainen piipahduspaikka NK:n pakollisen tavaratalokäynnin 
ja perheillallisten välissä, ykkösluokan laatupaikka julkkiskokki 
Ture Wretmanin kukoistukseensa 70-luvulla nostaman Ope-
rakellarin ja sen yödiscon lisäksi, joiden korkeat hinnat pitivät 
halvat helppoheikit, yksioikoiset onnenetsijät, pikavoittoja 
tavoittelevat uhkapelurit sekä vain kaljankittaamisesta kiin-
nostuneet kännikalat alan edullisimmissa kuppiloissa ilmaa 
pilaamassa.

Tulo Vickaniin oli samanlainen kokemus jos olisi nähnyt 
kuninkaan juovan teetä ystävällisesti hymyillen marmorilat-
tian ja kristallikruunujen ympärillä ihan kuin mitään muuta 
maailmassa ei olisikaan ollut kuin vain tuo arvokas ja ylevä 
hetki siinä ja nyt, kuningas ja minä. Ei muuta. Eräänä iltana 
tapasin Vickanissa erään runoilijan nimeltään Max. Max näytti 
samalta kuin tunnetun homotaiteilijapari Pierre et Gillesin it-
kevä matruusi. Hän oli iloisen hullu ja innostava puhuja sekä 
yllättävän hyvä ja tarkka kuuntelija, ominaisuudet jotka ani 
harvoin kuuluvat todellisessa maailmassa yhteen.

Hän oli tehnyt sopimuksen suuren amerikkalaisen runoilija 
Walt Whitmanin kanssa, koska oli jo liian kauan inhonnut 
tätä. Miten niin kysyin Maxilta. Asia oli vain niin, hän vastasi 
perustelematta sanojaan sen enempää tai kummemmin. Minä 
vain tulin hänen luokseen niin kuin täysikasvuisena lapsi, jolla 
oli ollut härkäpäinen isä, hän sanoi loppukaneetiksi hymyillen 
yhtä arvoitukselliseksi kuin aikoinaan Egyptistä hullaantuneel-
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le Napoleonille erämaiden salaperäiset sfinksit. 
Ahaa vai niinkö, vastasin, ja sanoin toki ymmärtävinäni 

mitä hän tarkoitti vaikken silloin tiennyt, että hän puhui ”Ezra 
Poundin runon Sopimus” sanoin minulle jatkaen, että nyt hän 
oli kyllin aikuinen tekemään sovinnon: Sinä kaadoit metsästä 
uutta puuta, nyt on aika veistää. Meissä on sama mahla, me 
olemme samaa juurta – olkaamme tekemisissä keskenämme.

Lopun iltaa me keskustelimme sivistyneesti eli professori-
maisen pitkästyttävästi siitä, alkoiko modernin ihmisen narsis-
tinen kehitys Descartesin tunnetusta ajatuksesta, joka väärin 
tulkittuna kuuluu ”minä ajattelen, minä siis olen olemassa”? 
Ei missään nimessä vastasi keskustelukumppanini, joka oli vä-
synyt ihmisten pitkäpiimäisiin jaaritteluihin ja spekulaatioihin 
sortuen kuitenkin kuin pahainen leipäpappi itse synkistelevään 
ja yksitoikkoiseen yksinpuheluun.

En ollutkaan innoissani Maxista vaikka hän niin luuli voi-
tonvarmana siitä että oli valloittanut minut ihmeellisellä esiin-
tymisellään, ja jonka omahyväisyyden ja narsismin läpi näin 
ettei siellä ollut paikkaa minulle vaan orjamaiselle imartelijalle 
ja ylimakealle ihailijalle. Minusta hän oli tylsä, ennakoitava 
ja yllätyksettömästi puhuva pää, jolta puuttui tyystin luova 
omintakeisuus ja sen mukana kaikki. Max ei ymmärtänyt mitä 
Descartes oli tarkoittanut antaessaan kaivertaa hautakirjoituk-
seensa sanat: se joka hyvin piileksii, elää hyvin. 

Max oli sitä mieltä, että kun aikakausi uskoi omaan mer-
kitykseensä – uskoi siis, että kaikki sen ilmiöt olivat merki-
tyksellisiä – tuo aikakausi ei tarvinnut taidetta. Ja koska mitä 
ilmeisemmin puhuimme ”eri kieltä”, ja kieli hoitaa ajattelusta 
ison osan, yhteisymmärrystä ei välillemme syntynyt, koska kie-
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lelliset pelisääntömme olivat niin erilaisia – se mikä oli järjen 
kannalta ala-arvoista, oli elämässä kaikkien kiinnostavinta, sillä 
niin minä ajattelin, koska taide epäonnistuu aina - ja sen on 
epäonnistuttava, mutta eri tavoin kun muut.

Hän oli käsitteellinen ihmishahmo, oman minänsä fantasia-
olento, jota hän itse kadehti, koska se oli häntä rohkeampi 
tai runollisempi ja valmis ylittämään useampia rajoja. Näin 
hän piileksi ovelasti muilta salaa ideoissa, aikeissa, sanonnois-
sa, silmänräpäyksissä ja huulten asennoissa, mutta aina yhtä 
valmiina kävelemään ulos niistä heti kun se vain oli helppoa ja 
mahdollista muiden maailmoihin kiusatakseen samalla itseään 
tuottaakseen muiden ikäväksi hankalan pysyviä esimerkkejä 
tutusta tylsyydestä, johon hän oli hirttänyt itsensä teennäisillä, 
mitään sen kummempaa tarkoittamilla sanoillaan, jossa oli va-
rattu syvänä onkalona vankityrmä myös meille, jos menimme 
Maxin virittämään lankaan unohtamalla Epiktetoksen sanat, 
että filosofia kiteytyi kahteen sanaan: kestä ja kieltäydy, vaikka 
epäilijäminämme olisikin ollut joskus itse se, joka osti halpaa 
ja muodista mennyttä käytettyä tavaraa.

Max oli myös aito yöperhonen, joka eli silloin kun laskevan 
auringonsäteet sattuivat osumaan häneen hänen kiirehtiessään 
läpi muistinsa sinne tallettamien epäoleellisuuksien unohta-
malla tärkeimmän ollakseen totta sepittäjänä ja uusien merki-
tysten keksijänä; ollakseen kiinnostavaa sana olisi pitänyt sanoa 
puhtaasti horatiuslaisessa (Horatiuksen Satirae-teoksen II-kir-
jan VII runo ”Vertumis quotguot sunt natus iniguis” kuuluu 
suomeksi: ”Kaikille niille, jotka ovat syntyneet vaihemielisyy-
den Jumalan uhreiksi vastoin tahtoaan.”) vapaan leikkisässä 
merkityksessä eikä hammasta kiristellen ja suusta ulos kuolet-
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tavalla myrkkykielellä sylkien.
Juuri siksi kieltäydyin lähtemästä hänen mukaansa ja otta-

masta vastaan hänen tarjoamaa käyntikorttiaan, missä kulta-
kirjaimilla luki hänen nimensä ja tittelinsä runoilija sekä osoite 
yhteen Tukholman kalleimmista kortteleista ihan kivenheiton 
päästä Vickanista sillä minusta hänestä ei tunnistanut tapaa, 
jolla hänen ajatuksensa tanssivat. Hän oli ärsyttävästi niin nor-
maalia ja kilttiä ollakseen totta tai kiinnostava aloittaessaan pu-
heensa: Minä olen aina ollut sitä mieltä, että...tarkoittaen tällä, 
että hänen täytyi olla siksi oikeassa, että hän oli aina ollut tätä 
mieltä. Albert Einstein olisi sanonut hänestä mukaillen, että 
jos uusi idea ei alussa näyttänyt absurdilta, sillä ei ollut toivoa.

Maxissa ei ollut toivoa vaan pelottavalla tavalla, kuten tu-
lemme hieman myöhemmin myös ihan kirjaimellisesti huo-
maamaan, jotain samaa kuin sekä Wittgensteinin päiväkirjas-
saan kuvaamassa Cambridgen opettajassa, joka oli aikoja sitten 
unohtanut hölmistymisen taidon, että itse Wittgensteinissa, 
kun Max sekoitti ajattelussaan annetun ja todellisen toisiinsa 
väittämällä juuri sellaista, mitä kaikki muutkin, ja kieltämällä 
juuri sen, mitä väitettiin valheeksi, unohtaen samalla sen ikä-
vän tosiasian, että ihmismieleen tunkeutui aina enemmän tie-
toa kun se pystyi vastaanottamaan; hänkin pyrki Maxin tavoin 
tunteesta eroon ylivertaisella oppineisuudellaan. Tämä ärsytti 
Gambridgen opettajassa levotonta – ja kuuluisan huumorinta-
jutonta – Wittgensteinia, joka selvästi etsi muista ihmisistä sitä 
mikä häneltä puuttui, huumoria tai komiikan tajua. 

Näin hän kuvasi kollegansa R:n suhtautumista kuulemaansa 
paradoksiin: Lyhyt aika niiden kahden pitkän hetken välillä, 
kun jokin totuus vaikuttaa ihmisistä ensin paradoksilta ja sitten 
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itsestäänselvyydeltä, oli R:llä kutistunut pisteeksi. Paradoksin 
ei anneta vaikuttaa paradoksina. Silloin tajusin myös jotain 
kauhistuttavaa itsessäni; kaiken tämän hintana ylpeyteni oli 
kukka, joka vaati jatkuvaa katselua. 

Tämä kaikki tapahtui minulle siksi, että olin itse asiassa sekä 
itsestäni kertova ja kommentoiva minä että ylitsepursuavassa 
tunteenherkkyydessään inhoamani Max – mahdollisesti eräs 
persoonani mahdollisuus yöllisenä painajaisunenani (ehkä 
yliminä), jotka ottivat elämässä mittaa tosissaan niin unissa, 
haaveissa kuin peloissa toisistaan. Saman kolikon ”roisto-näyt-
telijä” kaksi eri puolta, jotka inhotessaan sekä itseään että toi-
siaan, joutuivat vielä halpamaisemman joukon ja maailman 
inhoamiksi.

Koin olevani kuin tohtori Jekyll ja Mr Hyde kunnes opin 
ensin ranskan ja sitten suomensin Rameaun Veljenpojan, ja 
löysin pitkien etsimisten jälkeen röyhkeän, suulaan ja pilkal-
lisen ”hilpeän radikaalin” Dennis Dideortin, joka oli todelli-
nen ”pantophile” kaiken rakastaja ja henkevä, tekstit (jota ei 
ole turhaan verrattu käkeen, joka munii salaa pikkulintujen 
pesiin), mitkä lumosivat minut siksi, että hän suosi dialogi-
muotoa, mutta hylkäsi platonisen dialogin opettavaisuuden 
(platonisissa dialogeissa filosofi oli ajattelun opettaja, kun taas 
Diderotin dialogeissa filosofi oli vain utelias ja halusi itse oppia 
jotain mitä ei olisi oppinut järkeilemällä yksin) nenäkkäissä 
leukailuissaan oman luokkansa halpamaisista loiseläjistä.

Diderotin mielestä Maxin tunteenherkkyys ”la sensiblite” ei 
olisi ollut hyödyllinen vaan vahingollinen näyttelijälle; kaiken 
tunneherkkyyden ehdoton karttaminen teki hänen mielestään 
vasta oikean näyttelijän: Persoonallisuudella taas ei saa olla mi-



73

tään vaikutusta näyttelijöiden esitykseen, ja juuri sen vuoksi, 
että heiltä itsestään puuttuu luonnetta, he voivat tulkita toisen 
luonteita.

Sama oivallus päti kaikkiin muihinkin ammatteihin, sillä 
ihan liian yleinen patsastelu jonkun tittelin suojissa paljasti am-
mattien sisältävän liikaa näyttelemistä, sitä vahingollista. Di-
derot myös ymmärsi oivallisesti, että jos missä niin pahuudessa 
oli tärkeää olla suurpiirteinen, sillä pientä petkuttajaa sylkäis-
tiin päin naamaa, mutta suurta roistoa kunnioitettiin; hänen 
rohkeutensa ihastutti ja hänen villi julmuutensa pöyristytti.

Tukholmassa minusta tuli se mikä nyt olin (a.taito karistaa 
itsestäni menneisyyden pölyt b.keveyden tunne on hyvä tavoite 
elämässä c.tyylikkyyteen päästään vain asketismin avulla d.lop-
pujen lopuksi kaikki on yhtä samaa suurta huijausta) vain lu-
kemalla muutaman klassikkokirjan ja oivaltamalla, ettei Maxin 
itsestäni karistaakseni pyörää tarvinnut keksiä uudelleen (olin 
toki lukenut myös tarkkaan ohjekirjoiksi päähäni vastaisuu-
den varalle Thomas Mannin Huijari Felix Krullin tunnustukset 
sekä Guy de Maupassantin Bel Amin) vaan piti sulattaa hänet 
yhdeksi osaksi suurta näytelmääni Rameaun Veljenpoika, jota 
olin valmistellut siitä lähtien kun suomalaismiehet olivat jät-
täneet ranskankielisen kirjan ison tukun rahaa kera haltuuni 
sillä toivomuksella että suomentaisin sen heti kun olisin ensin 
oppinut ranskan kielen.

Ehkä he olivat valinneet minut tähän tehtävään pallottele-
malla toisillaan sitä ennen kysymystä, oliko mahdollista keksiä 
ansa, ellei osaa ensin luovasti kuvitella itseään ansaan? Ehkä he 
olivat ansa ja minä pyristelemässä heidän virittämässään an-
sassa (olivatko lyöneet vetoa silloin Tukholman Filmhusetissa 
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menneen elokuvan Ombyta rollerna tavoin? Ranskankielinen 
ja vielä tuolloin minulle avautumaton Rameaun Veljenpoika 
oli se luova kuvittelu, joka oli avain koko mysteerin ratkaise-
miseksi myös osin siksi, että tällaiseen sivistykseen kuului kyky 
tuntea tuskaa asioista, jotka muita eivät liikuttaneet lainkaan.

Aloin viettää aikaani Tukholman pääkirjastossa Kulturhuse-
tissa, ja luin lisää viisaiden miehien kirjoittamia kirjoja vältellen 
päivän sanomalehti, sillä elin ajassa syvällisemmin ja intohi-
moisemmin kuin kaikki päivän lehdet yhteensä. Huomasin 
pian myös sen, etten ollut ajatuksissani yksin enkä huonossa 
seurassa ymmärtäessäni kaiken historian päämääränä olevan 
yksilö, joka piti itseään historian päämääränä.

Jo ennen minua Kreikan sofistit ja myöhemmin sekä Au-
gustinus ja Machiavelli sekä Hobbes että Malthus ajattelivat 
ihmisen olevan luonnostaan itsekäs ja yksilökeskeinen (hob-
besilainen kaikkien sota kaikkia vastaan), kun taas Platonin ja 
Rousseaun mielestä ihminen (oli kieltäytynyt hobbesilaisesta 
sodasta omaksi parhaakseen) syntyi hyveellisenä ja pyyteettö-
mänä, ja sille oli ominaista yhtä paljon yhteistoiminta kuin kil-
pailukin (mitä enemmän ihmiset auttoivat toinen tosiaan, sitä 
paremmin yhteisö kukoisti, vasta yhteiskunta turmeli hänet). 

Minusta taas ajatusmallit, jotka yrittivät selittää altruistista 
käyttäytymistä luonnonvalinnan avulla, onnistuivat ainoastaan 
poistamaan altruismin altruismista; rehellisyyden tuottama 
luotettavan mainekin oli vain palkkio, joka korvasi hyvin sa-
tunnaisen altruismin vaatiman hinnan. 

Myöhemmin hän vielä lisäsi, että Marx saattoi olla oikeassa 
huomiossaan Hobbesista ja Smithistä, sillä eräs suuri ongelma 
muiden ongelmien keskellä, jota Marx ja Engels eivät itsekään 
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tajunneet, ja joka harvoin otetaan huomioon, on itsekkään 
ihmislajin erikoispiirteenä kehittynyt ”vastavuoroisen altruis-
min” eli kavereiden jeesaamisen (korruption, mielistelyn, val-
heiden) vastenmielinen ja kaikki hyvät aikeet huonoiksi muut-
tava muoto. 

Pidin silti näistä hurjista ja väliin sinne tänne villisti pouk-
koilluista keskusteluista Maxin kanssa, sillä niissä oli ripaus sitä 
samaa apollonista huumaa, joka muistutti etäisesti muinaisten 
viisaiden jumalallista hulluutta. 

Platonin järki taas ei päästänyt intohimoja häkistään jääden 
elämälle vieraaksi - juuri siksi tarvittiin Maxin kaltaisia todel-
lisuuden kaltevalla pinnalla tasapainotelleita ja vapaita sieluja, 
uskalikkoja, itsensä muiden hyväksi uhraavia kokeilijoita ja 
kieltäjiä kohti eteenpäin suuntaan, jota ei voinut ennustaa ja 
jossa myös ikävät yllätykset olivat enemmän kuin mahdollisia, 
sillä he olivat juuri näitä todellisia kirkegaardilaisia käsitehah-
moja, jotka edustivat erinomaisessa erilaisuudessaan aistillisen 
voiman korkeinta tasoa; erikoista ja hämmentävää yksilöä. 

Dionysos, joka oli minulle läheisempi, oli iloista juhlaa 
ja (huilu-)musiikkia (Sokrates opetteli muutamassa tunnissa 
soittamaan huilua) tulvillaan. Iloitsin kun huomasin, että olin 
häpeämättömässä eroottisuudessani ja luonnollisen metsästä-
jänviettini sekä pakonomaisen haluni saada mahdollisimman 
paljon irtoseksiä mahdollisimman monien poikien ja miesten 
kanssa aina kun silmä vältti ja tosihommiin tarjoutui sellai-
nen hykerryttävän helppo mahdollisuus, josta ei voinut kiel-
täytyä, palauttanut kulttuurin viettien oikeille alkulähteille, ja 
pelastanut sen niiltä kuivilta tylsimyksiltä, jotka sanoivat kuin 
maailmanomistajat, että kun he lähestyivät jotain kohdetta, 
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se kasvoi suuremmaksi, ja kun he taas suvaitsivat vetäytyä, se 
kutistui, vain he itse pysyivät koko ajan yhtä suurena - sil-
lä musiikki, juhla, ja niihin kuuluva erotiikka, tekivät paljon 
enemmän hyvää kaikille hullaantuneen Eroksen nimissä kuin 
mihin filosofiset pohdinnat koskaan pystyivät edes hurjimmis-
sa nietzscheläisissä puhureissaan.

Olin puhunut pitkään, ehkä liiankin pitkään, poliisi näytti 
tympääntyneeltä, kun muistin miten aina silloin tällöin me-
restä nousi syysmyrskyjen jälkeen salakavalasti sumun turvin 
pahoja aikeita, jotka loihtivat suruvaipan Slussenilta Odenpla-
nille pimennettyjen katujen halki kuolleitten sielujen muis-
tolle, eikä kukaan tiennyt tai välittänyt koska kaupunki oli 
unohtaessaan eilisen tänään yhtä tunnoton kuin se oli vielä 
eilen julkea ja välinpitämätön. 

Ja mitenkä uinuvan suurkaupungin aivot nukkuivat syvää 
unta turvallisissa holveissaan luullen olevansa turvassa kaikilta 
muilta koettelemuksilta mitä nyt tylsyydeltä ja aivokuolemalta. 
Tunne oli kaukaista sukua viattomien teurastamiselle aikana, 
joka oli aina läsnä meissä sisällämme meidän itsemme sitä tie-
tämättä. Se oli myös verinen portti ulos historiasta kun yksi 
punainen kyynel vanhoilla mukulakivikaduilla jäätyy huomaa-
mattomasti pesämunaksi huomisen suruja varten.

Olin lähtöisin umpiuskovaisesta kodista ja vaikka kuinka 
yritin kamppailla vastaan, minua kiinnosti elämässäni eniten, 
olinko minä itse Jumala vai Jumalan kuva. Isäni oli pappi ja 
äitini diakoni. Molemmat työskentelivät kirkossa ja kuuluivat 
lisäksi erään evankelisluterilaisen herätysliikkeen johtohahmoi-
hin. 

Lapsuuttani ja nuoruuttani oli leimannut umpimielinen ja 
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näännyttävä elämänkielteinen uskonnollisuus, säännölliset kir-
kossakäynnit, ilta-ja ruokarukoukset, pakollinen hikobingoilu 
koulun uskonnossa: 10, uskovaiset sukulaiset, joista pahimmat 
kuuluivat keskenään uskonkappaleista riiteleviin lahkoihin ja 
olivat erikoistuneet vihapuheisiin sekä kesät kiertämässä herran 
sanaa kuulemassa ja virsiä laulamassa ympäri maata samaan 
aikaan kun muut ikäiseni tekivät keskenään sitä hauskaa, jota 
minäkin olisin halunnut mielessäni tehdä.

Ei siis mikään ihme, että muutettuani Tukholmaan, aloin 
etsi ulospääsyä ympärilläni olleille vankiloille ensin kirjoista. 
Tukholman kaupunginkirjastossa tutustuin Dennis Diderotin 
kirjoihin. 

Minua miellytti erityisesti eräs kirjoitus, missä hän muistutti, 
että hullut ovat olleet ja tulevat aina olemaan enemmistönä ja 
että vaarallisimmat heistä olivat uskonnon kasvatteja; edelleen 
että yhteiskunnallisen sekasorron lietsojat tiesivät oikein hyvin, 
miten heitä pystyi käyttämään helpolla hyväksi koska olivat 
niin tyhmiä laumasieluja valmiina yhdestä silmänräpäyksestä 
tekemään pahoja jos vain niin puhuja halusi heidän tekevän.

Tukholmassa minä kasvoin pojasta mieheksi, muutin sek-
suaalisuuttani estoisesta pojasta ensin kiimaiseksi viettelijäksi 
ja lopulta sellaiseksi mieheksi mikä nykyisin olin ”syntyneenä 
meren vaahdosta kuten kreikkalaisessa mytologiassa rakkauden 
jumalatar Afrodite” – sinut itsensä ja vanhetessa vähenevien 
tarpeittensa kanssa ulkomaailmassa, minkä turhat provosoin-
tiyritykset eivät hetkauttaneet minua enää kaiken jo nähnyttä 
ja kokenutta suuntaan tai toiseen. 

Ennen kuin kerroin teille tarkemmin omasta luonteesta-
ni ja niistä törmäyskursseista, joiden kanssa sain kamppailla 
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muuta maailmaa vastaan mm. Tallinnassa, palaan ajassa hie-
man taaksepäin aikaan ennen kuin menetin niin fyysisen kuin 
psyykkisen viattomuuteni (niin etäiseltä se ainakin nyt vuosien 
jälkeen tuntuu, no olen jopa laskenut, kaikkien niiden pojan 
ja miehen jälkeen, joiden kanssa olen harrastanut seksiä, joko 
runkkaamista, imemistä, panemista tai ollut itse pantavana).

Hiki nousi otsalle kun laskin päässäni, tai yritin vertailla 
ja laskea, kaikki nämä viettelijäkokemukseni kuin Casanova, 
joka muistelmissaan pohti, miten yritti mielessään ratkaista, 
oliko L kauniimpi talonpoikaisessa pyhäpuvussaan kuin aa-
mupuvussaan. 

Olin aiemmin entisessä uskonnollisen hurskauden täyttä-
mässä elämässäni ollut yhtä tietämätön poikarakkauden su-
loista kuin tosiasioista roomalainen kirjailija Publius Terentius, 
joka näytelmässään Eunukit elämöi kreikkalaisten jumaltarus-
tolla, paljastaen tietämättömyytensä luonnon tosiasioista, ja 
antoi ylijumala Zeuksen syöksyä Danaen jalkojen väliin kul-
tasateena.

Ja koska rakastin oopperaa, aivan erityisesti barokkimusiik-
kia, ja mielestäni sen suurinta mestaria, Messiasoratorion ja 
Rinaldo-oopperan, musiikkihistorian ehkä vaikuttavimman 
kappaleen, jos ei mukaan lasketa Rameaun ns. piipputanssia, 
aarian Lascia chio piangan, tekijää, Lontoon Govent Garde-
nissa vaikuttanutta Georg Friedrich Händeliä, ymmärsin mu-
siikin absoluuttisena kohteena olevan aistillisen nerouden; sillä 
samoin kuin rakastelussa, musiikissa oli hienointa sen kyky 
välittää aistillisen kaipuun ja intohimon elämyksiä paremmin 
kuin valehtelevat ja siksi harhaanjohtavat sanat voivat tehdä.

Silti en ollut hunningolla ja joutunut itseäni huonompaan 
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seuraan, tai joutunut kärsimään kovimman kautta pahoista 
seurauksista. Tuntui kuin minulla olisi ollut sama suojelusen-
keli kuin Sokrateksella, johon vaikutti ”daimonion”, hänen 
oma suojelushenkensä, tai varoittava omantunnon ääni, joka 
oli ollut hänen seuranaan lapsuudesta saakka, niin että hän 
ymmärsi pysyttäytyä erossa politiikasta, koska julkiseksi hen-
kilöksi ryhtyminen olisi aiheuttanut hänelle todennäköisesti 
hengen menetyksen kauan ennen kuin hän olisi saanut mitään 
hyvää aikaan. 

Sellainen oli myös minulla, oli sen nimi nykyaikana, mikä 
oli. Sokrateksen mielestä ei ollut hyvä olla rohkea, jos oli type-
rä, sillä tällainen ”tekourheus” palautui hänen mielestään vain 
pelkäksi ympäristöön häiritseväksi äkkipikaisuudeksi. Sokrates 
ajatteli, että moraalisesta käyttäytymisestä oli hyötyä sielulle 
ja että ihminen, joka toimi pahasti, teki itselleen henkistä va-
hinkoa. Ja jos tämä oli totta, niin silloin jokainen aidosti viisas 
huomasi tämän toisseikan. Asian oivaltanut – joka lisäksi ar-
vosti omaa sieluaan, kuten jokaisen viisaan täytyi – yritti siksi 
välttää tekemästä väärin.

Mutta muistan vieläkin yhtä hyvin, miltä se silloin tuntui 
ja mikä vaikutus sillä oli jälkeenpäin ajatuksiini, toiveisiini ja 
tunteisiini - ainakin ne ensimmäiset kerrat, ja sen humahduk-
sen tunteen päässä kun joku toinen poika alkoi kiinnostaa sillä 
tavalla että oli pakko saada - ihan kuin kaikki se kiva olisi ta-
pahtunut kaikki vasta eilen nukkumaanmenon aikaan. 

Olo oli kuin päähäni olisi samalla hetkellä tippunut taivaalta 
iso kivenmurikka tappamatta ja rutistamatta minua valtavasta 
voimasta huolimatta alleen. Päinvastoin. Tuo voima tuntui 
siirtyvän hämmentyneeseen minääni, joka jossain salaisessa 
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sielunsopukassaan tajusi juuri tuolla hetkellä saaneensa aikui-
sen vetävän ja seksikkään ulkomuodon, voiman ja kiihkeyden, 
toteuttaakseni täysin mitoin salaisia halujani ja toiveitani vaik-
ka näytin vielä melko kömpelöltä lapselta, ihan kuin pesästään 
pudonneelta linnunpoikaselta.

Joka viikko näen välähdykseltä jonkun näistä hetkistä silmie-
ni edessä ja silloin vasta tajuan, että ne olivat yhtä viehättäviä 
outoudessaan kuin silloin aikoinaan kun ne itse koin, koska 
niissä ei koskaan puhuttu sanoilla tai valehdeltu ilmeillä. Mi-
nulla ei ole aavistustakaan mitä sitten tapahtui. Mitä muille 
kävi? Minne he katosivat? Onko heitä enää ja miltä he nyt 
mahtavat näyttää? Valitsevatko he oikein vaiko väärin? Kas-
voivatko he koskaan aikuisiksi ja saivatko he lapsia ja yrittivät 
unohtaa salaiset rakkautensa muiden poikien sekä miesten 
kanssa ja lemmenpuuhailunsa yleisissä vessoissa, puistoissa ja 
uimahalleissa?

Mutta sitten ymmärsin ettei sillä ollut väliä. Ei minulle eikä 
heille. Tilaisuuden tehdä sitä mitä halusimme, teki meistä sen, 
mitä halusimme olla. Kyseessä oli se hetki. Meihin kätketty 
aikapommi, mikä tikitti vain sen verran kuin sen piti tikittää 
ja vaikeni sen jälkeen kun sen aika oli tullut lopullisesti.

Tällainen minä olin ja olisin vieläkin mutta muut eivät ole 
eikä ulkonäköni ole enää se sama kujeilevan pojankoltiaisen, 
jonka ilkikurinen olemus viehätti silmää ja sai monet samanlai-
set kiimakallet vastaamaan salaiseen kutsuun yhtä innokkaina 
ja valmiina pieniin lemmenhetkiin kanssani silmää räpäyttäes-
sä. 

Minä se olin poika, joka yritti, uskalsi ja onnistui. Mutta 
en aluksi. Asiat vain tapahtuivat tai eivät tapahtuneet suoraan 
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vaan väärän koivun kautta minulle. En vain tiennyt miten. 
Siinä se ongelma olikin; huopasin ja soudin päättämättä oi-
kein kunnolla mihin suuntaan olisin menisin. Ehkä siksi, että 
kierrän asioita ja ihmisiä kuin kissa kuumaa puuroa kunnes se 
jäähtyy. En voinut olla varma mistään, vähiten omasta roolista-
ni kaikessa tässä tai oliko sitä edes ylipäänsä. Oliko tämä minun 
juttuni vai jonkun muun? Ja jos oli, niin millainen? 

Se minua harmitti kovasti. Tunsin etten kuulunut itse koko 
tarinaan. Ettei ollut lainkaan tärkeää kuka olin, mistä tulin ja 
mitä tein tai ajattelin, sillä sanoin tai tein mitä tahansa, se ei 
ollut sitä mitä halusin eikä sillä ollut niitä vaikutuksia, joita 
olisin toivonut niillä olevan (joskus ne olivat jopa harmillisesti 
päinvastaiset, mikä sai minut päättelemään. ettei kannattanut 
tehdä mitään tai jos teki, oli vain tekevinään, ei varsinaisesti 
tehnyt, ettei saanut isompaa vahinkoa aikaan itselleen ja asial-
leen). 

Silti en vaipunut täydelliseen epätoivoon enkä heittänyt pyy-
hettä kehään lopullisesti. Elämä oli elettävä eteenpäin niillä 
eväillä, mitä se tarjosi eikä siinä kannattanut liikoja hötkyil-
lä järkeilin; totuuden todellinen vihollinen oli enemmänkin 
paikoilleen jämähtäminen ja yleiseen valheeseen sulautuminen 
kuin liika järjenkäyttö, ei epätoivoni ja sen ympärillä viljele-
mäni epäily.

Joskus noina nuoruusaikoina vuosia sitten, en itsekään ihan 
tarkkaan muista milloin ja missä (joskus epäilen ettei tätä ole 
lainkaan edes tapahtunut ja saattaakin olla niin ettei muisti 
ole tehnyt tepposiaan, vaan olen itse tämän tarinan itselleni 
”valemuistona” sepittänyt osaksi kokonaistarinaani.

Se tuntui istuvan niin hyvin elämääni, tai olen jostain luke-
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nut niin ja yön yli nukuttuani uskonut myös niin tapahtuneen 
minulle itselleni), kävi niin että minun oli jostain kumman 
syystä, jota nyt en myöskään jostain kumman syystä muista, 
tehtävä jotain sellaista, josta en pitänyt alkuunkaan. 

Lämmin tuulenhenkäys oli juuri noina hetkinä lyönyt tii-
malasiin kesän ensimmäiset lyönnit, ja ihmisten mieliä vallitsi 
tyyni levollisuus auringon paistaessa pilvettömältä taivaalta pit-
kän kylmyyden, sateisen ja kuraisen taistelun väistämätöntä 
kesää vastaan (joka ei aina silti ollut miellyttävä, lämmin ja 
lemmenleikeille sopiva). 

Oli lämpimän kevään alku, mikä jatkui sitten läpi kesän 
poikkeuksellisen lämpimänä kesänä, jona tapahtui paljon ehkä 
siksi, että aurinko teki ihmiset niin varomattomiksi omille mie-
lihaluilleen ja mielihyvän tavoitteluilleen mikä alkoi ensin va-
rovaisesti jäätelöstä jatkuen sitten grillimakkarasta ylettömään 
oluenlitkintään, ja ennen kaikkea liian pitkästä terassikaudesta. 

Muistan vain sen, että istua kökötin sisällä tuon kesän mel-
kein kokonaan muiden kirmaillessa auringossa ja nauttiessa 
hurmaavista auringonlaskuista ja puistoissa mitä todennäköi-
semmin tapahtuneista lemmenkohtauksista. 

Ehkä juuri siksi muistan sen, sillä jääminen osattomaksi 
jostain ilmeisestä mistä olin jäänyt muutenkin osattomaksi 
elämässäni, mutta mihin nyt olisi ollut ilmeisen suuret mah-
dollisuudet, tekee minut vieläkin sairaaksi tätä muistellessani 
ja saa vereni jälleen kerran kiehumaan. 

Istuin sisällä ja mietin miten ikätoverini nauttivat ikänsä 
suomasta hurjapäisyydestä ja halujensa puhkeamisesta kukkaan 
lämpimän kesän lyödessä löylynä vettä lisää kiukaalle niin, että 
näin sieluni silmin kaiken sen ihmeellisen ja ihanan tapahtu-
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van illan hämärtäessä uimarannoilla, pusikoiden suojissa tai 
metsien siimeksessä, mistä olin pitkin kylmää, yksinäistä ja 
eristäytynyttä talvea ja kevättä päässäni haaveillut ja kuvitellut 
tapahtuvaksi itselleni. 

Kevät ei ollut ottanut edistyäkseen. Se oli myöhässä jo kolme 
viikkoa. Osa muuttolinnuista oli palanut takaisin lähtömaa-
hansa nähtyään, miten pahasti talven kourissa maa oli vieläkin. 
Jäljelle jostain syystä jääneet linnut olivat paleltuneet puiden 
oksille joko kuoliaiksi tai nääntyneet nälkään jään peittäessä 
ravinnon. Takatalvi oli iskenyt lumituiskuineen ja ennätyspak-
kasine. 

Muistelin usein tätä kaikkea ja sitä miksi en muistanut sitä 
mitä minun olisi pitänyt, ja jota olisin halunnut, ihan kuin 
olisin vältellyt tahallisesti kokemasta kaikkea tätä, vaikka juuri 
nämä virallisen pöytäkirjan ulkopuoliset paljastukset olivat sitä 
mitä tein, ajattelin, olin, haaveilin, ja minkä heti unohdin kun 
vain oli mahdollista. 

Sitä en osannut sanoa miksi näin oli. Ajattelin vain häpeissä-
ni, miten toisinaan tunsin pistoksen rinnassani, ja itseni syylli-
seksi kaikkeen tähän saamattomuuteen muistini ja muistojeni 
kanssa. Juuri silloin sattumien sattuman kautta ihmeellinen 
olemassaoloni hämärä kirkastui kirkkaaksi kuin tulimeri jos-
tain tuntemattomasta syystä; painajaisuneni kerääntyivät pää-
häni kuin myrskyä ennen tummat pilvet uhkaavasti taivaalle 
merkiksi että kohta rymisi ja kunnolla. 

Silloin haluaisin olla muualla. Siellä missä en vielä koskaan 
ollut ja mihin syvästi mielessäni kaipasin, jotta olisin nähnyt 
tarkasti oliko ruoho aidan toisella puolella vihreämpää vai ha-
puiluni kohti suurta tuntematonta vain pelkkä turhuuksien 
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Minulla ei ollut ropoakaan rahaa, sillä vaeltavien ritarien 
historioita lukiessani, en ollut havainnut muillakaan ri-
tareilla olevan koskaan rahoja mukanaan. Kävelin ulko-
na omissa mietteissäni edestakaisin nojaten silloin täl-
löin miekkaani samaan aikaan kun huokaillen katselin 
muita varustuksiani. Oli pimeää ja kuu paistoi samalla 
kun vihamielinen ritari lähestyi minua niin että minun 
täytyi lyödä häntä kunnolla päähän säilyttääkseni arvok-
kuuteni. Tämän uratyön jälkeen minut lyötiin vihdoin 
pitkän odottelun jälkeen virallisesti ritariksi näiden ar-
vokkaiden sanojen siivittämänä: Jumala tehköön teidän 
armonne erittäin onnelliseksi ritariksi ja suokoon teille 
menestystä taisteluissa.
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rovio? 
Olin tylsistynyt ja istuin liian usein hukkaamassa aikaani 

julkisissa vessoissa jännittyneenä tuntikaupalla odottaen muita 
samanlaisia. Odotin, että joku hiipii sinne ja istuutui viereiseen 
koppiin. Seinällä luki: 

”Kevät tulee ja jäät lähtevät. Etsin seurakseni melojaa, jon-
ka kanssa viettää luonnossa nautinnollisia hetkiä. Tukholman 
lähisaaret ja -luodot tarjoavat erinomaisia paikkoja kahden-
keskiseen...” 

Siksi muutin Tukholmaan ja tutustuin sen kesän aikana 
Tukholmaan vessavinkkelistä. Näistä asioista en halunnut pu-
hua poliisin läsnä ollessa. Onneksi hän näytti vähät välittävän. 
Muistan, miten menin sydän pamppaillen ensimmäistä kertaa 
tukholmalaiseen yleiseen vessaan miesten puolelle. Alussa oli 
pitkään hiljaista. Ikään kuin tunnusteltaisiin yhdessä varovai-
sesti ilmaa, että millä asialla toinen oli. Jos ei kuulunut mitään, 
tiesi siitä hyvin, että toinen vain istui ja odotti seuraavaa siir-
toasi. 

Siinä se koko jutun suuri jännitys olikin. Kuvitella mitä 
toinen parhaillaan teki, ja sitten aloittaa hiljaa runkkaami-
sen. Ensin niin että siitä kuului vain tasainen hinkkaus. Sitten 
mukaan tulivat äänet. Rajut irtiotot, nykäisyt, huohottamiset, 
koko homman ytimenä olevat ääntelyt, voivottelut, ja lopulta 
pitkä suloinen rakkaudenaaria, ihan kuin oopperassa ennen 
kuolemaa, ja lopulta lauetaan niin himokkaasti, että mehiläi-
setkin menisivät siitä sekaisin, kesken kukissaan pörräämisensä. 

Parasta oli livahtaa heti vessasta muina miehinä, ja katsella 
sitten jonkin matkan päästä minkä näköinen ukko tai poika 
(usein sen kyllä huomaa jo kengistä) sieltä tuli ulos, ja olla 
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aina yhtä vilpittömän onnellinen ja voitonriemua täynnä, jos 
tulija olikin komea heteropoika, josta ei ikinä olisi uskonut 
mitä se kesken kauppareissun salaa kävi tekemässä täysin rin-
noin kulli kovana himokkaasti, ja kovaäänisesti vessan seinälle 
paksun spermalastinsa heittäen, jota se ei koskaan uneksinut 
tekevänsä kotonaan vaivalloiseksi ja pakon sanelemaksi kerran 
viikossa tapahtuvaksi normipanoiksi muodostuneen tyttöys-
tävänsä kanssa.

Puhuin tästä myöhemmin Istanbulista Ruotsiin kauniiden 
pellavapäisten poikien perässä muuttaneen kauniin-Ahmedin 
kanssa (joka sanoi muuttaneensa turhaan: he eivät anna ulko-
maalaisille muuta kuin rahasta), jonka kanssa pääsimme yhtei-
sesti tyydyttävään friends with benefits –tyyliseen ratkaisuun. 

Siitä juuri tässäkin tapauksessa oli kysymys: antamisesta ja 
ottamisesta - välinpitämättömyydestä ja itsekkyydestä. Tapa-
simme sattumalta kauniin-Ahmedin kun olin syöttämässä pul-
lasorsia kesken sauvakävelylenkkini. 

Tai ei nyt ehkä sittenkään vahingossa tai sattumalta; tajusin 
yhtäkkiä, että tämä hetki kaikesta masentavasta surkeudestaan 
huolimatta saattoi sittenkin olla niitä tämän pienen elämäni 
suuria huippuhetkiä, joita myöhemmin kaipasin ja muistelisin 
suurella kaiholla.  

Hän katsoi minua sillä silmällä ja minä vastasin samalla mi-
talla, ja siinä se oli. Hän oli asunut maassa jo kaksi vuotta eikä 
ollut tavannut ketään, joka halusi puhua hänen kanssaan, että 
oli jo aikakin. Häneen kätkeytyi kutkuttavalla tavalla outoja 
salaisuuksia ja kummallisia toiveita sekä hyvää veljellistä tah-
toa, ja rakastamisen halua hellyydenkaipuulla lisättynä, ihan 
sitä mitä minäkin halusin ja mistä olin elämästäni jäänyt paitsi, 
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kaunis-Ahmed sanoi.
Mitä tuohon nyt sen kuumempaa sanoisi paitsi että sokraat-

tinen eksistoiva sisäisyys oli kuin kreikkalaista suruttomuutta 
verrattuna uskon aiheuttamaan rasitukseen, vastasin hänelle 
ymmärtäen samalla hänen vapaan maailmansielunsa olevan 
alastomampi kuin useimpien muiden tuntemieni ihmisten. 

Jokainen ihminen oli minusta universaalin hengen uusi ruu-
miillistuma. Sen kaikki ominaisuudet olivat hänessä. Hänen 
yksityisen kokemuksensa vaihe loi valoa siihen, mitä suuret 
ihmisyhteisöt olivat tehneet, ja kriisit viittasivat laillani kriisei-
hin yhteisesti koetuissa muistoissa ja elämässä.

Kaunis-Ahmed katsoi ensin minua oudosti ymmärtäessään 
punnitsevan tarkoin harkiten hänen ilmoille heittämiä sano-
jaan päässäni, mutta hymyili sitten oivallettuaan että olin leik-
kisällä tuulella silmää minulle iskien vapautuneesti. 

Aloin miettiä vasta myöhemmin kotonani pitempää vastaus-
ta kysymykseen, joka haiskahti ovelasti naamioidulle elämän 
perusongelmalle ollako vai eikö olla. 

Tästä alkoi omituinen ja kuuma ystävyytemme kauniin-Ah-
medin kanssa, josta tuli paitsi sydänystäväni ja rakastettuni 
tuon kesän ajaksi myös ainoa, jonka kanssa saatoin keskustel-
la jumalasta ilman sarvia ja hampaita, sillä maailmaa laajasti 
nähneenä ja sitä ymmärtävänä hän tajusi keskustelun jumalan 
olemassaolosta olevan kulttuurin peruskysymys ilman, että se 
olisi tarkoittanut sitä, että keskustelijoiden tuli vannoa kautta 
kiven ja kannon sen nimiin mistä he puhuivat ja läkähtyä joka 
sekunti jumalan arvoituksen raskaasta painolastista päidensä 
yläpuolella, sillä kristinusko itse oli julistanut olevansa ikuinen 
olennainen totuus, joka vain oli tullut ajallisuuteen – ei kukaan 
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muu, muistutti kaunis-Ahmed. 
Oli muitakin juttuja, hän sanoi. Ja se häiritsi häntä. Ei se, 

että niitä oli, vaan ettei kukaan länsimaissa tuntunut olevan 
kiinnostunut avaamaan näitä sivukujien piilossa olleita raskaita 
ovia, jotka olivat hänen sanojensa mukaan kyllä aika hankalia 
lajissaan mutta ehdottomasti sen pienen vaivan arvoisia kun 
tiesi mitä aarteita niiden holveissa säilytettiin. 

Sanotaanhan teilläkin Pariisin olevan aina yhden messun 
arvoinen, hän nauroi kauniita tummia silmiään minulle, tie-
täen varsin hyvin, etten taatusti tiennyt mitä hän sillä tarkoitti. 

Monet kristityt kyselevät, oliko ihmisenä olemisesta nykyi-
sin tullut muuta kuin entisaikaan, eivätkö sen ehdot ole edel-
leen samat: että ihminen on yksinkertainen eksistoiva olento, 
ja että eksistoiminen oli sitä, mikä oli oleellista, niin kauan, 
kun hän eksistoi, kaunis-Ahmed sanoi minulle. 

Mutta ihmiset tietävät nykyisin paljon enemmän, vastasin 
hänelle. Aivan oikein hän ehätti vastaamaan ennen kunnolla 
olin päässyt edes lauseen loppuun, mutta olettakaamme, että 
kristinusko ei ollutkaan tietämisen asia, ja että paljosta tiedosta 
ei ollut muuta hyötyä kuin se, että oli helpompi ajautua siihen 
sekaannukseen, että piti kristinuskoa tietämisen asiana.

Kaunis-Ahmed puhui siitä, miten vain tasapainoista ja koh-
tuutta harrastava ihminen voi tulla onnelliseksi, ja että ihmi-
nen tulee onnelliseksi vain käyttäessään kaikkia kykyjään ja 
mahdollisuuksiaan Nietzschen Näin puhui Zarathustra sanoin: 

”Ja se mitä sanotte maailmaksi, teidän pitää ensin luoda: 
teidän järkenne, teidän kuvanne, teidän tahtonne, teidän rak-
kautenne pitää itse siksi tulla.”

Kaunis-Ahmed, joka hädin tuskin osasi lukea ja silloinkin 
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vain arabiaksi, päässä asui tällaisia vaikeita ja monimutkaisia 
elämän peruskysymyksiä ja abstrakteja asiakokonaisuuksia, ko-
konaisia kulttuurisia rakennelmia kuin Baabelissa aikoinaan oli 
kieliä. Hän muisti ja tiesi ulkoa ihmeellisesti kaiken minkä oli 
joskus lapsuudessa kuullut arabialaisilla toreilla tarinankerto-
jien monenkirjavan joukon kertomina. 

Miten hän senkin tiesi ja muisti, että juuri Thukydides muis-
tutti, että tullakseen hyväksi tapahtuneiden asioiden kertojaksi 
oli eduksi, jos tunsi pari silminnäkijää, jotka olivat itse olleet 
paikalla? 

Kaunis-Ahmed oli huomannut, että lännen uutena käytän-
tönä oli vallankumouksellisten mielipiteitten tukahduttaminen 
suvaitsevaisuuden nukutusaineella. Se oli ovelaa sortoa. 

Antaa syrjittyjen ja vähemmistöjen viettää yhtenä päivänä 
”Väärän Kuninkaan Päivänä” hullunkurista epäihmisten ja 
friikkien yhteistä riemujuhlaa siitä, että olivat vuoden muut 
päivät hiljaa syrjässä kituuttamassa omissa koloissaan eristäy-
tyneinä ja tyytyväisinä siihen etteivät olleet mitään muuta kuin 
ihmiskunnan sivukujilleen ulostamaa ihmisjätettä valmiina la-
kaistavina unohduksen roskatunkioihin.

Tutkimaton elämä ei ole elämisen arvoista, hän muistutti 
Sokrateksen sanoin jatkaen, sillä tutkimalla elämää löytyi aina 
uutta tiedostamatonta ja elämätöntä elämää. Kauniissa-Ahme-
dissa oli mielenkiintoinen sekoitus, kuin öljyä ajattelun konee-
seen, sitä henkevää sukkeluutta, joka voi palaa vain puhtaas-
sa kynttilässä kun hän muistutti, että rationaalinen ajattelu 
ja toiminta oli tärkeää, jotta järjen suuri tehtävä toteutuisi: 
maailman ja sitä ohjaavien sääntöjen ymmärtäminen. Ja siksi 
hän varoitti ihmissielun harhoista kautta historian ja tutustutti 
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minut Platonin ajatuksiin jumalasta ja jumalalisuudesta.
Minua viehätti epärehellisessä kauniissa-Ahmedissa erityises-

ti se henkilökohtainen rehellisyys, jolla hän kävi läpi elämänsä 
aikana sattuneita tilanteita, jossa hän koki olleensa epärehelli-
nen tai heikko tavalla, jonka yli hän ei ollut onnistunut pääse-
mään ihan kuin avointa kirjaa olisi lukenut. 

Rosoisuus, asioista niiden oikealla sanoilla puhuminen ja tie-
tynlainen rikkinäisyyden ymmärtäminen osaksi ihmiselämän 
mysteeriä olivat länsimaisessa elämässä harvinaisia oivalluksia, 
joista moni itseään valmiina ihmisenä pitävä ei ollut tuolloin 
tietävinäänkään. 

Ja vaikka kaunis-Ahmed avasi solmuja, hän tunnusti myös 
ettei ihan kaikkea kukaan saanut sisimmistään, ei edes hän irti 
puhtaasti sellaisena kun salaiset halut ja toiveemme niitä siellä 
jossain syvällä ryydittivät. 

Kauniissa-Ahmedissa näkyi läpi käytännössä se, miten Ko-
raanissa luvattiin uskovia ja hyviä töitä tekeviä odottavan pa-
ratiisin puutarhat, joiden notkelmissa virtasi puroja, ja minkä 
sanoinkuvaamaton kauneus oli maata, joka oli pukenut ylleen 
vihreän viitan ja kaste koristanut kukkulat helminauhoin. 

Siinä piili se pohjoismaista puuttuva kauneuden itämainen 
salaisuus, joka oli jokaisen omassa päässä ja harkinnassa kuten 
kauniin-Ahmedin, joka oli ulkoisilta mitoiltaan 190 cm 65 
kiloa. Pieni kerubimainen pää ja siniset vehkeilijän silmät sekä 
kulmakarvat kuin pahaisella eunukkiarmeijalla konsanaan vi-
nosti leudossa tuulessa väpättäen. 

Kauniin-Ahmedin ilmeestä näki, että hän oli aikoja sitten, 
myös ennen minua, sillä tämän opetuksen hän jätti minulle 
pysyväksi muistoksi sydämeen itsestään, että mitä ei pystynyt 
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muuttamaan, sitä ei kannattanut myöskään murehtia; lopulta 
rauhan sai sieluunsa vain toivomalla asioiden tapahtuvan niin 
kuin ne tapahtuivat.

Hän oli kuin Istanbulin Taksim-aukion aina valmis pieniin 
seksihurjasteluihin oleva katupoika, jonka liikuttavan hiljai-
sessa alakulossa oli jotain samaa kuin painajaisunissani, ja 
sen meitä kaikkia salaperäisesti yhdistävässä alkuvoimaisessa 
rakkauden ilotulituksessa, jossa puutteella ja kärsimyksellä oli 
ikiaikaisesti kruunattua pinnanalaista vetovoimaa haikeamie-
liseen kauneuteen käärittynä, kun hän hymyili vienosti silmil-
lään tähtiä säihkyen vaikka peto olikin juuri hetkeä aiemmin 
raadellut hänen liiasta murehtimisesta ja ainaisesta nälästä ku-
lunutta sydäntään.

Kaunis-Ahmed sanoi huomanneensa, miten hän masen-
tui pohjamutia myöten, jos ihmiset eivät olleet mistä tahansa 
syystä hyvin ja erityisen ystävällisiä hänelle. Kysyin, miksi hän 
oli niin äreissään ja hän vastasi minulle, koska tunsi olevan-
sa epävarma ja epävakaa. Joskus luulin, hän jatkoi, että kärsi 
eräänlaisesta henkisestä ummetuksesta. 

Samanlainen tunne kuin silloin, kun hän halusi oksentaa 
vaikka ei ollut enää mitään sisällä. Ja kun kysyin, mitä hän 
näki, kun sanoin sanan Jumala, hän vastasi näkevänsä avaruus-
aluksen ja kultaisen hahmon ihmispölystä muodostunutta gra-
vitonia massattomia partikkeleita.

Se oli ihmeellinen kesä. Kesän lopulla kaunis-Ahmed hävi-
si lopullisesti jäljettömiin. Noihin aikoihin aloin tajuta, että 
oikku, turhamaisuus ja omahyväisyys olivat koko ajan läsnä 
silloin vasta muotoutumassa olleen maailmani tarkassa ja huo-
lellisessa perinpohjaisuudessa, ja osin sekä näkymätöntä mutta 
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järjellisesti pääteltävää että selkeästi aistittavaa salaisten halu-
jeni ja alitajuntani vehkeilemää kokonaissuunnitelmaa, joka 
ei tanssinut hilpeästi taputusten toivossa maireasti hymyillen 
ennakko-odotuksen pillien mukaan (sillä mitä mieltä oli si-
joittaa minut tilanteisiin, jota sotivat kutsumustani vastaan?), 
ja mistä ei noin vain päässytkään eroon sulkemalla silmänsä ja 
kuvittelemalla ne itsestään pois muihin, toisenlaisiin, niihin 
hyljeksittyihin joista en pitänyt tai jotka eivät pitäneet minusta, 
liitettyinä halpoina ja ikävinä ominaisuuksina.

Nyt yritän muistella, oliko Tukholma ennen Helsinkiä ja 
Tallinnaa vai päinvastoin? Siitä en ole varma. Asiat ja ihmiset 
tulivat ja menivät enkä voinut olla varma siitä, muistinko kai-
ken oikein, jos nyt ylipäätään mitään edes sinnepäin oikein ja 
kohdallaan. 

Se ei ole paljon. Moni vain unohtaa, että makaamme samas-
sa ojassa, mutta jotkut meistä katsovat sieltä tähtiä ja stoalaisfi-
losofi Senecan tavoin jäljittelevät mehiläistä, jotka valmistavat 
medestä hunajaa. Samalla tavalla meidän tulisi kerätä talteen 
parhaat ajatukset ja jalostaa niitä ja muistaa filosofi Descartesin 
sanat: 

”Mielenliikutukset määräävät tämän elämän onnen ja on-
nettomuuden.”

Muistan lapsuudesta yhden mielenliikutuksen, kun yli-in-
nokas pyhäkoulun naisopettaja, joka uskoi lapsellisen ehdot-
tomasti kahteen asiaan, jotka olivat täysin erilaiset ja täysin 
vastakkaiset: vapauteen ja järjestykseen, oli juuri valmistunut 
teologian kandidaatiksi mutta ei päässyt papiksi koska siihen 
aikaan naispappeja ei ollut, ensimmäisellä tunnillaan paukutti 
meidän päähämme sanoja, jotka karkasivat saman tien ajatte-
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lemattomista päistämme jääden ikävästi pelottavan haamun 
tavoin kummittelemaan päidemme yläpuolelle koko loppu-
elämäksemme kuin omaa kohtaloaan toteuttava Damokleen 
miekka.

”Apostoli Paavalin puhe ensimmäisessä korinttolaiskirjeestä 
kertoo kaiken oleellisen kun hän sanoo, että on kirjoitettu Ju-
malan hävittävän viisaitten viisauden ja tekevän tyhjäksi ym-
märtäväisten ymmärryksen. Sillä hän viittaa turhaan ja väärään 
tietoon, joka hallitsee maailmaa. Hulluuden logiikka, jota maa-
ilma toteuttaa uskollisesti, paljastui Paavalin sanoista kun hän 
kysyi, missä olivat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman 
älyniekat? Missä ne teidän mielestänne olivat ja ovat nykyjään: 
tässäkö?”

Olimme ymmällämme, sillä emme ymmärtäneet kunnolla 
edes kysymystä saati että olisimme tietäneet siihen vastauksen, 
mikä oli todennäköisesti vielä monimutkaisempi kuin mitä 
kysymys antoi ymmärtää. Siksi ei ollut yhdentekevää, mitä 
”mielenliikutuksia” eli tunteita meille joka päivä ja kenen toi-
mesta oikein syötettiin. 

Asiaa voi tarkastella myös läpi älyllisen känkkäränkkäisyyden 
eli vastaanajattelijoiden kiusaamisperinteen, mikä palauttaa lo-
pulta kyynisen ylimielisesti kaikki eettiset arvot valtavaateiksi, 
ja tulkitsee väärin kaiken eettisen argumentoinnin tavalla tai 
toisella yritykseksi vääntää rautalangasta manipuloinnin mallia 
väkisinkin, tekemällä muistin ympyrästä mihinkään sopima-
ton kolmio kuin rautakahleet nilkkoihin ja kemiallinen vankila 
aivoihin.

Vasta myöhemmin kuulin Michel de Montaignen tehneen 
saman virheen kuin minä tavoitellessani jonkinlaista järkevyy-
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den ja villien aistien epäpyhää allianssia (etsimällä tämän maa-
ilman puhtaita älyniekkoja) mielessäni syntymällä stoalaiseksi 
jälkeen Kristuksen; piiloutumalla linnaansa lukemaan antiikin 
filosofeja; kääntää selkänsä papistien, hugenottien, kalvinis-
tien ja luterilaisten, ortodoksien ja heterodoksien kiirastulille; 
kääntää selkänsä kristinuskolle, joka ei enää vastannut uusiin 
kysymyksiin; omistautua kaikessa hiljaisuudessa epäilyn har-
joituksille. Ja sitten vielä Pascal oli syyttänyt Montaignea siitä, 
ettei tämä ollut ottanut ihmistä kyllin vakavasti. 

Vähän samalla tavalla kuin muistan ainakin sen, ettei mö-
reä-ääninen mies ahdistellut minua dialogien mestareista, 
joka horjui itse metodin ja moninaisuuden välillä, hänen ei 
onnistunut sulattaa niitä harmonisesti yhteen vaan hänessä 
kukki vaarallisesti sopua toitottavien mieliharmiksi kaikki vas-
ta-ajattelijan oireet: aina valmis ajattelemaan itseään vastaan, 
antamaan aika ja paikka äkillisille oikuille ja ristiriitaisuuksille 
muuttaa ajatusta, suuntaa ja aietta suuntaan mihin hyvänsä tie-
tämättä itsekään etukäteen oliko se pahaa vai hyvää. Jokainen 
unohdettu asia tuntui nivoutuneen salaperäisesti aikaisempiin 
unohduksiin ja muodostaneen kummitustaustan nykyhetken 
shokkielämyksille synnyttäen jälkeenpäin ihmeellisen kyvyn 
nauraa menneille ja karistaa sitten turhat harmit niskastaan. 

Juuri tämä minua kiehtoi, sillä minäkään en halunnut olla 
tässä hetkessä vain puolittaisesti läsnä kuvina, jotka yhtäkki-
sesti ärsykkeestä valaisevat unohtelevan muistin ja näyttäyty-
vät ihanteellisen samankaltaisuuden hahmoissa, vaikka elinkin 
varjojen keskellä menneisyyden ollessa läsnä unohdettuna, ol-
koonkin että se oli ennustettavaa, vähiten oikukkainta ja hel-
poiten ymmärrettävintä kohdallani. 
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Se kaikki Helsingissä huippunsa saanut alkoi joskus paljon 
myöhemmin vaikken voinut olla siitä ihan varma, olinhan 
möreä-äänisen mahtailijan mielestä herkkänahkaisuudessani 
prinsessamaisen herkkä valittajavinkuja, joka liian helposti 
häviölle joutuessaan alistui ujon pikkuveljen rooliin tehden 
omasta ujoudestaan hyveen. 

Hänen mielestään oli koko ajan kiritettävä itseään ja pyrittä-
vä mahdollisimman hyviin saavutuksiin, jotta kuolema näkisi, 
miten kovasta vastustajasta itse asiassa kuultuna oli kysymys. 
Minä tiesin ettei minkään kuvaaminen ollut vaikeampaa kuin 
oman minänsä; kun minä oli ristiriidassa totuuden kanssa, mi-
nän kuvaajakin oli ristiriidassa totuuden kanssa. 

Siksi olin poliisille hiljaa möreä-äänisestä miehestä, pikku-
pirusta kuiskailemassa kaikkea epämiellyttävää ja siis totta ol-
kapäälläni, sillä hänet tavattuaan, minänkuvaajalla oli jäljellä 
vain kaksi mahdollisuutta: moraalinen itsemurha tai henkisen 
maailman jälleenrakentaminen tyhjyyteen, mikä oli temppu 
sinänsä eikä ihan kaikilta onnistuisi.

Siksi päätin kirjoittaa nämä muistelmat. En tiedä oliko se 
vain viisasta vai teinkö taas virheen. Huomasin näet persoonani 
jakaantuneen, ei kahtia vaan kolmeen samanpituiseen osaan 
niiden kokemusten pohjalta, mitä minulla oli Helsingistä, Tuk-
holmasta ja Tallinnasta. 

Kaikki muu oli yhtä sumua aivoissani ja höttöä enkä saanut 
niistä järkevää otetta, joten annoin periksi ja aloin kuvitella 
itseni näiksi kaupungeiksi, jotka elivät minussa muistoina. 

Oli nähtävä ihanteiden läpi oma vaillinainen minänsä sen 
mitä halusi nähdä, miten piti nähdä. Siksi kuljin öisin unissani 
kuin eksyksissä näiden kaupunkien kujilla ja kuvasin kameralla 
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kaiken sen pimeän, mikä käveli minua vastaan naamioituneena 
valoksi tai tunnistettaviksi esineiksi ja ihmisiksi, jotta olisin 
päässyt edes lähelle totuutta ja itsetuntemusta tässä epävar-
massa seikkailussani läpi tuntemattomien mielenmaisemien ja 
kielien (vaikken herätessäni muistanut kuin yhden katuvalon 
loisteen siellä ”vuonnakuusjanolla”, toisen koiranhaukahduk-
sen minuus viis entisessä elämässäni joskus niin kauan sitten, 
ettei nykytietämyksen valossa niin kaukainen ja merkityksetön 
muistikuvan häivähdys voinut edes pysyä mielessä. 

Mietin samalla, enkö koskaan saanut tietää miltä todella 
näytin jos mukaan laskee ulkoisen lisäksi sisäisen? Olin toki tie-
toinen siitä, että olin turhamainen egoisti, joka ei ollut unoh-
tanut, miten ”Itse” oli koko aina kaikilla ihmisillä olemassa, 
toisilla hiljaa ja näkymättömissä, toisilla taas esillä voimakkaa-
na, kun katselin kaupungilla kauppojen ikkunoista heijastuvaa 
peilikuvaansi, tutkiskellen näin toivottuja peilikuviani, oman 
yliampuvan egoismini naamioita, mutta silti; halusin tietää 
kuka olin ja mitä maailmalla oli minulle näiden eväiden lisäksi 
annettavanaan, olihan ulkoinen maailma minun ideani vaikka 
kuvatessaan itseään, tuli myös kuvatuksi itsensä kuvaamisen 
vaikeutta kun kohde liikkui peilin edessä, ja peili taas kuvasti 
liikettä ja muutosta. 

Peili kuvasti myös sitä vaihtelevaa moninaisuutta, mistä haa-
veilin ja mitä toivon yksinäisyyden ja yksitoikkoisuuden täyttä-
mää elämääni piristämään ja sulostuttamaan, joka kerrottuna 
oli vähän sama asia kuin miljoonaan kertaan lainattu, uudis-
tettu ja uusiin vaatteisiin puettu satu keisarin uusista vaatteista. 

Tukholmassa asia oli juuri noin. Silloin en vielä ymmärtänyt 
kahta erillistä ja toistensa kansaa sisälläni taistelevaa vastakkais-
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ta tarinaa: kroppaa ja päätä, jotka kuljettivat minua ohjelmoi-
tuna samanaikaisesti eri osoitteisiin ja saivat elämässäni aikaan 
suuria ja peruuttamattomia vahinkoja, vaikka Tukholma oli 
vielä kuin lastenleikkiä siihen mitä oli edessä ja kuin lajissaan 
silkkaa lapsille tarkoitettua onnellista satua koko tarina alusta 
loppuun, minkä sain vieläpä itse kuvittaa ruusuisilla toivon-
pilkahduksilla. 

Varsinainen syöksykierre alkoi vasta Tallinnasta kun olin 
kohdannut unelmieni viimeisen jäytäjän niin että tie takai-
sin omaan itseeni kapeni ja hävisi lopulta näkyvistä enkä enää 
miettinyt mitä tekisin elämälläni koska sitä ei enää ollut. 

Sen jälkeen olin täynnä vain hiljaisuutta ja tyhjyyttä ja lopul-
lisen ratkaisun yksitoikkoista odottelua yksikseni kuin nurk-
kaan unohdettu lelu seuranaan vain natisevat lattialaudat ja 
vanhan kaappikellon raskaasti lyövät sekunnit. 

Tukholmassa ymmärsin myös sen harvinaisen oivalluksen, 
sanoin poliisille, miten meidän pitäisi koko ajan pysyä terässä 
ja suhteessa ympäristöömme raikkaina kysymällä itseltämme 
alituisen sekä itsemme että ajattelumme, että ennen kaikkea 
olemisemme ja paikkamme maailmassa kyseenalaistaen: kuka 
minä olin, miksi asia oli näin, mikä oli totta ja mitä valhetta ja 
miksi en ymmärtänyt asiaa niin kuin se oli, vaan niin kuin sen 
halusin oman mieleni ja kuvitelmieni mukaan olevan?

Piti muistaa Herakleitoksen muistutus siitä, poliisi vastasi 
yllätyksekseni, sillä luulin, ettei hän ollut enää kiinnostunut 
jutuistani, että kaikki liikkuu, eikä mikään kestä ikuisesti. Juu-
ri siksi ”menneiden muistelu” oli sekä typerää jälkiviisautta 
että varsin hankalaa varsinkin, jos siitä oli tehty normi, kuten 
länsimaisissa yhteiskunnissa historian, johon oli vaikuttanut 
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Herakleitoksen kanssa samaan aikaan elänyt Parmenides, jonka 
mielestä järki osoitti, ettei mikään voinut muuttua avulla, kos-
ka emme voineet kahdesti laskeutua samaan virran vietäviksi, 
vaikka ihmisen mieli ja muistot niin haluaisivatkin, sillä laskeu-
tuessamme toista kertaa sekä me että virta olemme muuttuneet 
ihan toiseksi kuin mitä aiemmin olimme; Herakleitos todisti 
maailman olevan täynnä vastakohtaisuuksia; sekä hyvällä että 
pahalla oli välttämätön paikkansa maailmassa. 

Ongelmalliseksi kaiken tämän teki se, että tilaisuus teki var-
kaan. Yhtä hyvin se teki myös sankarin sille päälle sattuessaan. 
Tai pelkurin ja jos hän rauhallisin mielin kääntyikin pois, hän 
oli sankari. Ja jos hän ei pakene eikä käänny pois, hän voi olla 
kaikkea mitä haluasi ilman että olisi pelkuri tai petturi; nörtti, 
ulkoavaruuden ääni, säämies tai seikkailija. Oli vain ”pakko 
harkita” kun tilaisuus tarjoutui – tilaisuus tehdä, seikkailla, 
paeta, kääntyä pois, sillä tilaisuuteen tartuttiin vahvalla otteella 
kaksin käsin, sitä ei luotu.

Tätä on enää uskaltanut kertoa poliisille. 
Yhtäkkiä päälleni laskeutui kirkas taivaallinen valo valaisten 

koko lähitienoon kuin valtavasti vilkkuva ufoalus. Ja kaikkialla 
oli valoista ja hiljaista. Ympäristön möly ja hölinä olivat la-
kanneet kuin seinään. Pillit eivät enää soineet eivätkä ihmiset 
huutaneet ihan kuin Titanicin viime hetkillä ennen kuin laiva 
suoristi itsensä kadotakseen sitten kokonaan peräpää pystyssä 
meren aaltoihin ja lopulta karjuen valtameren pohjaan. 

Katsoin hädissäni ympärilleni mutta se oli yhtä hiljaa jär-
kytyksestä paikoillaan kuin minäkin voimatta tehdä asialle 
mitään. Olin elossa, hengitin ja näin kaiken mutta en ym-
märtänyt mitä se oli tai mistä oli kysymys. Koko paikka oli 
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Asiat olivat monimutkaisempia kuin arvasinkaan. Ri-
tarin elämä ei ollut helppo. Maailmassa oli sekä paljon 
pahaa että pelastettavia nuorukaisia peitsi tanassa. Nii-
tä minä halusin oikeasti metsästää. Kerätä kokoelmiini 
ja ihailla niitä niin kauan kuin henki minussa pihisi. 
Niiden ritari minä halusin olla ja tulla tästä vahingosta 
viisaaksi. Oppia elämään sen asian kanssa, että minä olin 
ja en ollut sitä mitä halusin ja en halunnut olla. Siksi 
suljin silmäni ulkopuolisen maailman kotkotuksilta ja 
määräyksiltä ja annoin sisäisen maailmani tulla päällim-
mäiseksi. Ympyröin itseni unelmilla, täyttymättömillä 
toiveilla ja lapsuuden haaveilla olla jotain ihmeellistä ja 
ihanaa tylsän ja ruman maailman keskellä.
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jähmettynyt kuin jyhkeäksi maanalaiseksi katedraaliksi, missä 
suoritettiin viimeinen voitelu kuolemanmessun soidessa hiljaa 
tuulen synkkänä huminana, samalla kun taivaalta laskeutui 
kultainen hahmo minua kohden käsi ojossa minulle hymyillen.

Olin niin pökerryksissä, etten tiennyt itsekään olinko elä-
vien vai kuolleiden kirjoissa, vai kuuluiko tämä sarjassa unet-
tomuuteni ja siitä seuranneiden painajaisteni tiliin laskettaviin 
hourailuihin, joiden kanssa olin viime aikoina tehnyt lähem-
min tuttavuutta. 

Sitten varsinainen ihmeiden ihme tapahtui kun irtauduin 
ruumiistani kaulassani syvänvihreä graniittikoru, jonka kultai-
nen hahmo ihmispölyä oli kaulaani keskeltä kirkasta valonsä-
dettä onnistunut huomaamattani pujottamaan – ja mikä pa-
rasta: sen läpi näki jos niin halusi, kauas siihen menneisyyteen, 
jota ei ollut edes oikeasti olemassa muuta kuin painajaisissani.

Tuosta hetkestä kaikki se alkoi, mistä minäni syntyi ja vih-
doin ymmärsin tämän matkani tarkoituksen; että kaikki ne 
vaistot, jotka eivät purkautuneet ulospäin päivällä, kääntyivät 
sisäänpäin minussa öisin – juuri tämä oli minua alati myöhem-
min vaivaavan unettomuuteni syy; mutta vasta siten minuun 
kasvoi se mitä myöhemmin voitaisiin väittää sielukseni ja to-
delliseksi minäkseni, jonka kohtalona oli tunteellisen henkilön 
katastrofi, henkilön, joka ei kuollut rakkauteensa, ei minkään-
laisiin kohtaloniskuihin, vaan aivan yksinkertaisesti elämäänsä 
niin kuin minullekin tuntui tapahtuvan.

Tervetuloa sieluttomien muistisairaiden saattokotiin - olen-
kin sinua jo kovasti tänne kaipaillut, kultainen hahmo ihmis-
pölyä sanoi minulle hymyilevillä kasvoilla istuen Aachenissa 
1700-luvun alkupuolella leikkauksin koristellussa, hieman 
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satulamaisessa istuintuolissa, pehmustamattomassa käsinojal-
lisessa windsorpinnatuolissa, päällään vain “comme il fault” 
Buranon saarelta peräisin olevasta huippukalliista ommellusta 
kauriskuvioista kullankeltaiseksi värjätystä venetsianpitsistä 
tehty yöpuku, jota reunusti taitavasti upotettu anthemion, 
antiikin ajan tyypillinen vaakasuora nauhaornamentti, johon 
oli maalattu katajanpensaita vieri vieressä.

Kaulassaan kultaisella hahmolla ihmispölyä oli aito abraxas 
- antiikinaikainen amulettikivi, ja Pohjois-Amerikan intiaanien 
jokisimpukoiden kuorista valmistamat wampum-helmet, kun 
hahmo toivotti hänet tervetulleeksi kädessään ylitsevuotava 
russelpikari. Ota naukku viinistä ja rentoudu ja Bacchus nostaa 
sinut yhdellä kulauksella Jumalan tasolle vailla turhia huolia, 
kultainen hahmo ihmispölyä kehotti minua. 

Sitten kultainen hahmo ihmispölyä puki päälleni erittäin 
harvinaisen kalleuden, venäläisen terlik-ratsastuskaftaanin, 
1600-luvun hoviunivormun, joita oli säilynyt meidän aikoi-
himme vain viisi kallista kappaletta sanoen kaiken tämän van-
haraamatullisen juhlallisesti.

Asua käyttivät aikoinaan tsaarin henkivartijat – ryndit. Kak-
sipäinen kotka kruunuineen. Rinnassa Pyhän Yrjön kuva. Om-
meltu kulta- ja silkkilangalla matalaksi reliefiksi. Alaosa kaf-
taanista on taidokkaasti rypytettyä vadelmanväristä samettia. 
Kaulus tyylikkäästi kohotettu. Yläosan piilokiinnitys sulkeutuu 
leveällä kuvioläpällä. Hihat ovat kaksiosaiset. Hihojen kään-
nökset on koristeltu pienikuvioisella silkkidamastilla. Helma 
taas leveällä yhtenäisellä pitkänukkaisella samettinauhalla, joka 
imitoi turkista.

Päähäni kultainen hahmo ihmispölyä laittoi Jerikon damas-
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kiteräksisen suippopäisen kypärän 1500-luvun Turkista kuin 
kruunuksi julistaen minut kreikankielisen salatieteellisen teks-
tikokoelma Corpus Hermeticumin innoittamana kuolemas-
saan punaiseksi Ptahiksi - Hefaistoksen pojaksi. Oletko Juma-
la, kysyin tästä ylenpalttisuudesta hämmentyneenä kultaiselta 
hahmolta ihmispölyä kun en muuhunkaan hämmennykseltäni 
kyennyt. 

Jumalaa ei tietenkään ole olemassa muuta kuin ihmisten 
kuvitelmissa, vastasi kultainen hahmo ihmispölyä minulle jat-
kaen. Ihmisellä ei voinut olla taakkanaan mitään ikuista tai 
muuttumatonta sielua. Suuretkin haaveet ja unelmat jähmet-
tyivät todistettavasti jo alkumetreillä fraaseiksi, ja juhlame-
noiksi vailla todellisia tarkoitusperiä tai sisältöjä palvelemaan 
kulloinkin vallassa olevan valheen tarpeita.

Et siis ole Jumala mutta puhut Jumalasta? En tietenkään, 
olen hölynpölyä enkä edes kultaista, näet ja koet sen sellaisena 
kuin haluat, koska uskot niin. En ollut koskaan uskonutkaan 
oikeasti Jumalaan mutta pelkäsin häntä ja hänen uupumatonta 
kostonhaluaan. Taas kultainen hahmo ihmispölyä luki pääs-
täni suoraan ajatukseni ja vastasi, että Jumalasta tai Jumalan 
puuttumisesta oli kiistelty ihmiskunnan aamunkoitosta lähtien 
filosofien keskuudessa. 

Esimerkiksi Platon ei hyväksynyt aikalaistensa uskoa siihen, 
että yksittäiset, tunnistettavat Jumalat puuttuisivat ihmisten 
elämään ja antaisivat ihmisten tekemisten vaikuttaa itseensä. 
Kirkkoisä Tertullianus De Praescriptone-teoksessaan asetti ra-
jat sanalliselle harhaanjohtamiselle, erityisesti valheelle, joka 
muotoutui “curiositas” ja “srupulositas”- käsitteiden ympärille 
rikkiviisaana uteliaisuutena ja saivartelevana tunnontarkkuute-
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na. Tertullianus ei vastustanut inhimillistä tietoa eikä järkevää 
päättelyä sinänsä. Sellainen kuului hänen mielestään ilman 
muuta ihmiselle Jumalan tietoiseksi ja ajattelevaksi luomana 
“Jumalan kuvana.” 

En ollut siis nähnyt häivähdystä Jumalasta vaan itseni Ju-
malana, sillä viimeinen kerta, kun joku älykkö tosissaan yritti, 
mutta epäonnistui sovittamaan kristillisen moraalin ja järjen 
keskenään selväksi kosmiseksi harmoniaksi, oli romantiikan 
ajan spekulatiivista idealistista filosofiaa edustanut Schelling, 
jonka selitykset Jumalasta, ajasta ja pahan mahdollisuuden 
maailmasta eivät jaksaneet enää vakuuttaa ketään, koska sa-
maan aikaan Saksassa käytiin kiivasta keskustelua Spinozan 
Etiikan ensimmäisestä osasta Jumala. 

Kokonaan toinen juttu olikin se, hän jatkoi taas pienen tau-
on jälkeen, miten joidenkin mielestä oli eettisesti oikein toimia 
omaa etuaan vastaan Jumalan nimissä unohtaen eettisen järjen 
ohjaavan yksilöä toimimaan omaa henkilökohtaista onnelli-
suuttaan parhaiten toteuttavalla tavalla. 

Mikä sitten olet jos et ole Jumala jatkoin tivaamistani. Ih-
mispölyä, kultaiseksi ihmispölyksi luulemani hahmo vastasi 
minulle - ihmispölystä muodostunut gravitoni ja eräänlainen 
välittäjä. Maailmankaikkeus oli tällaista minunlaistani kvant-
tinestettä, joka koostui meistä gravitoneista – massattomista 
partikkeleista, jotka toimimme tarinoiden (lue:uskonnon, his-
torian ja filosofian), painajaisunien ja niitä ylläpitävän paino-
voiman välittäjinä.

Kukaan ei ollut koskaan aiemmin kiinnittänyt näihin asioi-
hin sen kummempaa huomiota, paitsi minä itse, sillä tunsin 
näissä kokemissani kauhunhetkissä avointa kauhua, jotain 
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konkreettisesti käsiin tarttuvaa kylmänkalseaa epätoivoa vailla 
pelastumisen mahdollisuutta, tai edessä helpottavana aukeavaa 
pakotietä, josta kukaan muu ei ollut tietävinään mitään, niin 
kauan kuin kaikki meni käsikirjoituksen mukaan elämän hy-
myillessä leveästi.

Kaikkea tätä pohtiessani minulle oli tullut jotenkin epäto-
dellinen olo ja halusin palata vaivihkaa lähtöruutuun aiheutta-
matta enää sen suurempia hämminkejä. Mutta se oli mahdo-
tonta. Tunsin sen jo nahoissani kiristyvänä ryppynä otsallani 
ja kylmänhikenä selässäni. Jotain olisi pian tehtävä, ajattelin, 
sillä muuten olisin lopultakin hukassa. Ajattelin ensin kääntyä 
takaisin. Otin kuitenkin viisaasti ennen päätöstäni tuumaus-
tauon. Eihän tästä tule mitään, ajattelin; ymmärsin etten olisi 
voinutkaan palata enää samoja takaisin muuttumattomaan 
tilaani.

Lopuksi hän muistutti minua siitä, että matkani alkaa muis-
telemalla sitä minkä kerran kadotin suuren surun keskellä nä-
kyvistä. Taustalta kuului kaunista musiikkia, jonka olin tun-
nistavinani huilumusiikiksi. Silloin tajusin kauhukseni olevani 
vain pahainen jäljittelijä, joka tavoitti elämässään vain vähäisen 
osan, joka sekin oli pelkkää harhaa ja huijausta. Älä välitä, kul-
tainen hahmo ihmispölyä hymyillen kauniin-Ahmedin viette-
levää hymyä kun hän sanoi minulle ikään kuin nähden suoraan 
levotonta mieltäni kalvanneen syyllisyydentunteeni. Kaikki me 
harhailemme täällä yksin ja eksyksissä oikeita vastauksia moni-
mutkaisiin kysymyksiin etsimässä. 

Sinäkin, kysyin kultaiselta hahmolta ihmispölyä. Minäkin 
tottakai! Niin se vain oli. Ja sitten oli pitkään hiljaista ennen 
kuin heräsin ja huomasin istuvani Odenplanilla puistonpen-
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killä. Näin bussin tulevan kohti minua. Kuskina oli se sama, 
jonka olin vielä muutama hetki sitten luullut olevan kultainen 
hahmo ihmispölyä, joka oli sanonut kauniin-Ahmedin äänellä 
viimeisiksi sanoikseen: Ota rauhallisesti ei tämä muutu aina-
kaan pahempaan suuntaan jos et sitä itse halua!

Silloin lopulta ymmärsin kaiken tapahtuvan vain päässäni, 
siinä toisessa missä asui muodonmuutos; milloin tuntematto-
man yövieraan muodon yksinäisyydessä ottava Sugimura, mil-
loin itse Max, kaunis-Ahmed, kultainen hahmo ihmispölyä, ja 
ties mitä vielä olikaan seuraavan nurkan takana seikkailuissa-
ni edessä odottamassa. Oli taas aika nostaa kytkintä. Vaihtaa 
maisemaa. Etsiä uusia kasvoja ja kokemuksia syysmyrskyjen 
aikaan, kun luonto mullistuu väkevissä kourissa vastaanotta-
maan syksyn kuoleman talven unta varten, ja minä hetken 
epäilen kaiken merkitystä. 

Kauniin-Ahmedin hymyn nähdessäni, aloin uskoa jonkin 
korkeamman voiman olemassaoloon silmin havaittavin ja sy-
dämin tuntevin yksinkertaisten totuuksien äärellä, jotka tiesin 
tosiksi, vaikkei niistä puhuttu ääneen. 

Kaikki uskomukseni perustuivat sille tosiasialle, että uskoin 
niiden johtuvan jostain tietystä syystä, vaikka ne olivatkin il-
miselvästi perusteettomia; kokemukseni ei oikeuttanut niitä 
siksi, ettei minulla ollut vaikutelmaa välittömästä yhteydestä. 

Olin ollut ilmassa ja nähnyt unta lentämässä taivaalla vapaa-
na kuin linnut. Se oli unessa minun kotini: avaruus ja vapaus 
kuvitella lentävänsä arjen yläpuolella; minun oikea kotini tu-
hansien samanlaisten asuintalojen seitsemännen kerroksen me-
hiläiskennossa yhtenä häviävänä valopilkkuna ison kaupungin 
lukemattomien kattojen yli ulottuvassa tuikkivassa valomeres-
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sä, kulkien läpi tuhansien tuntemattomien ja vähäpätöisten 
olo- ja makuuhuoneiden aina hienoimmasta hienoimpaan 
huoneeseen saakka.

Minun piti tunnustaa, etten silloin koko ajan miettinyt kuka 
olin tai mistä tulin mihin mennäkseni, vaan nautin täysin sie-
mauksin, vetäen taksin oven aukaistuani keuhkoni täyteen yön 
hiljaisten tuntien yksinäisyydestä puhdistamaa suurkaupun-
ki-ilmaa, hävitäkseni sitten suosiolla hetken päästä omassa rau-
hassani vähin äänin pieneen ja huomaamattomaan kennooni, 
toisten samanlaisten pienten kennojen seinänaapurina, nuk-
kuakseni turvallisesti keskustan kotkotukset - ja mölyt pois 
mielestäni, herätäkseni seuraavana päivänä taas juuri siihen ai-
kaan; juuri siinä asennossa kuin itse omasta vapaasta tahdostani 
sillä hetkellä halusin.

Kaikkea tätä pohtiessani minulle oli tullut jotenkin epäto-
dellinen olo. Halusin palata vaivihkaa lähtöruutuun aiheutta-
matta enää sen suurempia hämminkejä vaikka tiesin sen olevan 
mahdotonta. 

Tunsin sen jo nahoissani kiristyvänä ryppynä otsallani ja 
kylmänhikenä selässäni. Jotain olisi pian tehtävä, ajattelin, sil-
lä muuten olisin lopultakin hukassa. Ajattelin ensin kääntyä 
takaisin. Otin kuitenkin viisaasti ennen päätöstäni tuumaus-
tauon. 

Eihän tästä tule mitään, ajattelin; ymmärsin etten olisi voi-
nutkaan palata enää samoja latuja takaisin muuttumattomaan 
tilaani josta olin hetki sitten lähtenyt. 

Tämä oli tuntunut minusta jotenkin vääjäämättömältä 
kaiken sen tyyntä myrskyn edellä soutamisen ja huopaami-
sen jälkeen mitä olin unettomina öinään sängyllä pyöriessäni 
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vatvonut kun edessäni ei näyttänyt olevan muuta kuin pimeää 
sumua ja yhtä pitkää tunnelia loputtomiin katsella, kunnes 
kaikki se, mikä oli ennalta määrätty minulle sattuvaksi, ta-
pahtui vieden mukanaan uuteen mielenkiintoiseen seikkailuun 
sen jälkeen kun olin ymmärtänyt oikean ystävyyden voiman ja 
lopettanut yritykset kuvata ympyrää neliöllä.

Tätä kaikkea pohdiskellessani pelkäsin, että olin torjunut ja 
ohittanut muistoissani jonkin tärkeän ja kaiken selittävän te-
kijän. Mutta mitä ihmettä päässäni nyt tapahtuisikaan? Ennen 
olin niin vahva ja ehdoton. Nyt vain ihmettelin. 

Olin kuullut, että tavallinen ihminen kuten minä, ei voinut 
luottaa mihinkään muuhun kuin omaan järkeensä, joka poh-
jautui siihen että hän osasi ja haluasi elämässään erottaa oikean 
ja väärän toisistaan; vain terve järkemme oli se arkkitehtoninen 
kyky, jonka ansiosta löysimme yksityisestä yleisen ja pystyim-
me erittelemään asioita ja ihmisiä ympärillämme. 

Se ei kuitenkaan ollut auttanut minussa itsessäni sisällä-
ni piilossa asuneen eksyneen pikkupojan opastamista perille 
niiden sekavien ja ikävien muistojen ikuisesta painajaisesta 
ulos, joissa minä yhä edelleen elin salaa muiden katseilta yhä 
avuttomana ja yksin hätää kärsivänä, ihan kuin silloin joskus 
kauan sitten kun olin kokenut kaiken sen mikä minua öisin ja 
alitajunnassani jatkuvasti piinasi ja piti pelokkaana; aiemmat 
yritykseni avata tätä olivat olleet kuin ympyrän kuvaamista 
neliön avulla. Juuri sen aioin lopettaa ja aloittaa uuden mie-
lenkiintoisen seikkailun etsimisen tästä eteenpäin. 

Silloin kuulin taas kauniin-Ahmedin äänen rauhoittelevan 
minua: ota rauhallisesti ei tämä muutu ainakaan pahempaan 
suuntaan jos et sitä itse halua!
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Ä
”Älyämme pitäisi yhtä lailla askarruttaa kaaoksen pitkä kesto kuin maail-
mankaikkeuden synty.”

-Dennis Diderot

Olin kuunnellut kaunis-Ahmedia sanomatta mitään edessäni 
vain lasi viiniä, purkki puolukkahilloa ja hapankorppuja avo-
kadotahnalla ja persiljalla päällystettynä niitä laiskasti suussani 
mutustellen ja viiniä väliin hörppien. Yhtäkkiä olin kaikelle sil-
le mikä minua liikutti kiitollinen - siitä mitä minulle oli elämä-
ni aikana tapahtunut. Niin sille kielteiselle, jota en halunnut, ja 
jota oli ollut mielestäni liian paljon, kuin sille myönteisillekin, 
jota olin kovasti halunnut, ja jota minulle oli mielestäni aivan 
liian vähän siihen nähden mitä olin odottanut, kun sentään 
otti huomioon hyvän luonteeni, kohtuulliset tapani ja kohte-
liaan käytökseni sekä edullisen ulkonäköni. Siksi päätin nähdä 
tämän painajaisuneni rosoisesti säännöistä tai muodoista sen 
kummemmin piittaamatta, läpi puutteesta täydelliseen antau-
mukseen. 
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Tallinna
”Todelliset tunteemme eivät ole niitä, joissa horjumme, vaan ne, joihin 
aina palaamme.”

-Dennis Diderot

Hävettää tunnustaa, mutta olin vieläkin ihan alkukahinoissa 
Diderotin suomentamisessa. Tämän verran olin saanut aikaan 
Muistiinmerkinnöistä Mélanges pour Catherine II:

”Oli aika, jolloin ei saanut opettaa muuta kuin Aristoteleen 
filosofiaa. Kun noiden skolastikkojen teoksia selailee, hämmäs-
tyy niiden syvällisyyttä, älyn voimaa, ennen sanomattoman 
aavistuksia, todetakseen: ”Mitä noilla harvinaisilla kyvyillä 
olisi saatu aikaan, jos ne olisivat pureutuneet tähdellisempiin 
ongelmiin!” Ja kuinka se olisi ollut mahdollista? Vapaudessa.”

Vapaudesta. Juuri siitä kaikessa tässä oli kysymys- tai sitten 
ei. Riippui siitä, miten asiaa katseli. Me olimme viiden aistim-
me välityksellä tietoisia kaikesta melkein mahdottomastakin, 
mutta emme siitä että jossain täällä vanhan kaupungin kirkko-
jen kupolien ja keskiaikaisten talojen silhuetin takaa keskustan 
kainalossa, missä halvemman porukan yöhön myöhään auki 
olevia saleja ja ties mitä muita pikkukauppoja piisaa, ymmär-
rettiin omantunnon mukaan toimimisen olevan mahdollista 
vain puhtaan järjen pohjalta.

Sinä aamuna kun heräsin, en vielä tiennyt mikä oli edessä. 
Olin uninen. Olin nukkunut taas huonosti eli en käytännössä 
lainkaan, koska en ollut vajonnut syvään uneen. Huonosti oli 
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ehkä liian laimea sana. Olin valvonut koko yön ja vatvonut 
ongelmiani, joita tuntui kasaantuvan päälleni vähän samaan 
tapaan kuin mustia pilviä viime aikoina liiaksi elämääni synkis-
tämään. Oikeastaan en ollut viime aikoina nukkunut lainkaan. 

Olin vain heittelehtinyt sängyllä kuin yhden ison painajaisen 
riivaamana kuten pikkupoikana enkä ollut saanut unta. Nou-
sin jatkuvasti ylös. Keksin itselleni jotain korvaavaa tekemistä 
ettei tarvinnut pyöritellä levottomasti käsiään yksin sängyssä. 
Kävin vessassa. Raotin verhoa ja tuijotin pitkään ikkunasta ulos 
etsiäkseni sieltä jotain liikettä jota seurata. Join kupin jos toi-
senkin pannulla jäähtymässä ollutta kylmää kahvia. 

Tuijottelin vähän väliä kelloa pelonsekaisin tuntein sillä sil-
mällä että se varmasti kohta räjähtäisi silmilleni. Lopulta se 
tuijotti minua samalla tavalla takaisin syyttävän hypnoottisesti 
pitäen minua vankinaan sekuntiviisareillaan kuin kuolemaan-
tuomittua, joka tiesi samalla aikansa loppuneen kesken kaiken 
ulkona odottavan hirttoköyden hirveään virnistykseen. Voi ei 
taasko minä myöhästyn? Se tuntui ivaavan minulle kun kello 
ei soinutkaan. 

Ja juuri sillä samalla hetkellä kofeiinin vaikutus herpaantui 
väsyneestä ruumiistani. Ja tietenkin nukahdin enkä herännyt 
edes kellon torkkusoittoon. En ensimmäiseen vaan vasta sitten 
kun näin unta isoista aalloista valtameressä. Ja tunsin polttavaa 
tuskaa tajutessani ettei niin voi olla nivusissani merkiksi siitä 
että oli aika nousta ylös ja käydä vessassa kusella kesken ma-
koisten unien. 

Aloin empiä. Ehkä kaikki ei ollut sittenkään elämässäni sitä 
miltä se näytti. Äänet olivat vaienneet. 

Oli vain pölyä ja raskasta ilmaa, mitä ei voinut hengittää. 
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Keuhkoni olivat pakahtumassa. Aamuisin kun heräsin näistä 
unettomista horroksistani, ja katsoin ikkunasta ulos, huomasin 
aina saman: ei tänäänkään mitään uutta vanhoissa samoissa 
tylsissä maisemissa, ajattelin masentuneena kun katsoin Bar-
kabystadenin uusista kerrostaloista seitsemännessä kerroksessa 
sijainneesta kaksiostani monenkirjavaan ihmisvilinään. 

Annoin verhojen jäädä paikoilleen huonetta tummenta-
maan. Ja suoritin nopeasti tylsät aamurutiinini. Vedin työ-
vaatteet päälleni. Ja katsoin perääni, että kämppäni olisi jo-
tenkuten siedettävässä kunnossa tulla väsyneenä illalla töiden 
jälkeen takaisin. Levähtää edes hetki ennen kuin alkaisin taas, 
kuten aina, ilta illan jälkeen nykyisin tein, huolestuneena pe-
lonsekaisin tuntein odottaa sitä hetkeä kun minun olisi pitänyt 
nukahtaa: ja niin oravanpyörä oli valmis pelkoni taas kasvaessa 
- eikä uni taas tietenkään tullut vaan olin mudan seassa kalojen 
syötävänä merenpohjassa.

En puhunut tietenkään koskaan näistä valveilla ollessani nä-
kemistäni unistani kenellekään, sillä olin kuullut jonkun väit-
tävän, ettei ollut mitään turhempaa kuin käsitellä vakavia asioi-
ta pinnallisesti tai kertoa satuja siitä miten unissaan kaipasi sitä 
mielenmyrskyä tyynen edellä kun ilmamassat salamaniskusta 
törmäisivät toisiinsa yhä kylmemmäksi käyvän syysmyrskyn 
riipiessä viimeisenkin ruskan puista ilmoissa liikkuvien siipien 
havinan yötaivaalla vaietessa ja harmaan sumun maatessa päi-
väkausia aavoilla ja jokilaaksoissa merkiksi siitä, ettei näissä 
mielenmaisemissa ollut enää tehtävissä mitään muuta kuin 
oman henkensä uhalla kaukaa hiljaa ihailla: oman etunsa ja 
elämänilonsa takia visusti unohtaa kaikki tämä tappava yk-
sinäinen kauneus matkatessa mielessään kohti niitä kalpeita 
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kajastuksia mistä pahimmat painajaiset oli tehty.
Matkalla Tukholmasta Tallinnaan humalaisten venäläishuli-

gaanien ja eestiläisten rekkakuskien veriseksi tappeluareenak-
si muuttuneella laivalla luin eräästä ruotsalaislehden jutusta, 
miten nuori pakolaisnainen oli saanut surmansa lapsineen 
Etelä-Ruotsissa jäätyään junan alle. Nenään haiskahti vah-
va epäilys epätoivoisesta itsemurhasta. Entisessä Itä-Saksassa 
marssittiin islamia vastaan. 

Haaparannalla oli ammuskeltu. Ei ketään kuollut. Useita 
epäiltiin. Huumeet ehkä syynä?  Kissa kadonnut siellä jossain 
pikkukylän raitilla epätoivoiselta mummolta - ilmoitus. Kiin-
niottajalle luvattiin ”niin runsas kuin vain eläkkeensä turvin ki-
tuuttavalta köyhältä mummolta voi nirhaista”- palkkio. Illalla 
televisiosta tulisi dokumentti ruotsinlaivojen vaarallisuudesta; 
eihän tämä ollut niin tärkeää. Ei lainkaan. Maailmassa oli pal-
jon muutakin tärkeämpää.

Minä tiesin jo, että ihmisten yksinäiset kaipuut ja sietämä-
tön eristyneisyys kukistavat heidät lopulta. He tarvitsevat juuri 
sen oikean, sen puuttuvan osan jotta tulisivat ehyiksi, ja koska 
he eivät voi realistisesti toivoa löytävänsä sitä. Heidän täytyy 
hyväksyä sopiva korvike kumppanikseen. Kun he tajuavat 
etteivät voi voittaa, he tyytyivät. Sukulaissielujen avioliittoja 
esiintyi harvoin, kuten dosentti ja kalastaja Max, laiha yliopis-
toandrogyynigootti, joka oli väitellyt tohtoriksi Saul Bellowin 
kirjasta Ravelstein otsikolla: ”Ravelstein ja hänen homeboynsa 
Nikkin todella ihmeellinen tarina yksityiskohtia säästämättä” 
kirjoitti:

”Rakkaus joka kesti tuhon partaalle asti ei hänen mielestään 
kuulunut nykyajan hankkeisiin. Mikään ei voinut kilpailla tä-
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män sielun saavutuksen kanssa. Enin mitä hänen mielestään 
voimme nykyaikana toivoa ei ole rakkaus vaan seksuaalinen 
kiintymys – porvarillinen ratkaisu boheemiuuden kaavussa.” 

Tämä kaikki alkoi jo kauan sitten. Asuin Tukholmassa mut-
ta kävin usein Helsingissä kotikaupungissani. Usein lensin 
Helsinki-Vantaan lentokentältä ulkomaille erilaisista käytän-
nön syistä vaikka se oli hieman kalliimpaan. Palasin lomalta 
Rhodokselta Helsinkiin. Juna oli ääriään myöten täynnä kun 
lähdin Vantaan uudistetulta lentokentältä. Ihmisiä seisoi tun-
gokseen asti vieri vieressä kuin kanalassa. Tunsin penkin lävitse 
vapinana ja värinänä miten uuden junan rasittunut koneisto 
veteli jaksamisensa kanssa äärimmäisillä rajoillaan.

Ihmisiä alkoi purkaantua ulos junasta vasta Pasilassa niin 
että pääsin vihdoin istumaan penkille ja lepuuttamaan väsynei-
tä jalkojani. En ollut aluksi huomannut Poikaa, joka oli seissyt 
vastapäätä minua kuulokkeet korvilla ja tuijottanut uteliaan 
ystävällisesti touhujani, mutta nyt en muuta huomannutkaan 
kuin hänet. 

Mietin vain, miten kauan hän oli seissyt paikallaan tuijottaen 
minua. Pojan olemus huokui haurautta ja avoimia kysymyksiä 
merkityksellisen ja yhdentekevän välillä. Mitä hän kuunteli? 
Jotain sopusointuista ja soljuvaa, sen näki hänen tyynestä il-
meestään. Ehkä Philip Glassia tai Nick Cavea? Näin hänen 
silmänsä kostuvan ja katseensa siirtyvän johonkin kaukaiseen.  

Kuunteliko hän sittenkin jotain vakavampaa? Schumania tai 
Chopinia? Ehkä Itzhak Perlamnin soittamana John Williamsin 
teemaa Schindlerin lista-elokuvaan? Musiikkia, jota ei voinut 
itkemättä kuunnella edes sydämensä kovettanut persu tai paa-
tunein sarjamurhaaja.
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Katselin häntä ja silmäni kostuivat tätä ajatellessani ja myö-
tätunnosta pojan tuntemaa kaipuuta kohtaan. Tunsin itseni 
yhtä alastomaksi kuin poikakin oman kaipuunsa edessä. Miten 
raskaalta hänen päänsä näyttikään kun hän yritti taistella tun-
teenpurkauksensa kanssa pidättääkseen kyyneliään.

Hän oli tumma ja kaunis Poika. Ikää ehkä hieman alle kol-
mekymmentä. Pituus 180. Paino hieman yli 60 kiloa. Venä-
jänharmaansiniset silmät kuin palanen soopeliturkkia. Hiuk-
set vahvat ja lyhyet kuin kommandojoukkojen kapteenilla. 
Kaukaasialainen ihmistyyppi, ei-suomalainen. Ruumiin eri 
muodot symmetrisen kauniita. Pieni pyöreä pää ja honkkeli 
kroppa.

Mietin mitä olin mahtanut tehdä ja miltä näytin. Olinkohan 
taas kaivanut nenääni tai yrittänyt puristella liiasta suklaan-
syömisestä joulun aikana naamaani noussutta isoa finniä salaa 
muilta? 

Oliko sillä väliä? Poikahan tuijotti minua ystävällisesti ja is-
tuutui vastapäiselle penkille ja hymyili vienosti minulle ihan 
kuin olisi tietänyt päässäni takovat ajatukset sanatarkasti: minä 
halusin tuota poikaa sillä hetkellä enemmän kuin mitään muu-
ta maailmassa. Pojalla oli sylissään avoimena kirja. Ikkunasta 
näin tekstin. Siinä luki:

”Mitä ajankulussa oikeasti kulutetaan? Ei kai sentään aikaa, 
joka loppuu? Silti aika on sinänsä arvokasta tyhjässä jatkuvuu-
dessaan, joka on jatkuvuutena liian pitkä ja tuntuu kiusallisen 
ikävystyttävältä.” 

Ehkä hän oli ikävystynyt ja tunsi olevansa eristäytynyt it-
sestään. Tai ehkä hän oli nero, jonka vimma söi tarpeen olla 
läheisissä tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Mietin, mitä 
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kaikkea hän teki pitkästymisestä. Hän opiskeli pitkästymistä, 
ehkä rakastui, meni naimisiin ja sai lapsia pitkästymisestä ja 
lopulta kuoli pitkästymiseen? Ehkä hän oli rakastumassa tai 
vasta alkanut vihata ihmisiä? Ehkä hän oli umpikujassa ja miet-
ti miten päästä ei-mistään ei-mihinkään?

Poika oli ehkä toista maata kuin minä. Ehkä hän tunsi ole-
vansa jotain vain tekojensa kautta tai hänelle oli tapahtunut tai 
tapahtumassa jotain hyvin merkillistä. Ehkä hän oli kertomassa 
totuutta itsestään itselleen? Ehkä hän oli turistina yhteiskun-
nassa – vapaa tekemään mitä itse halusi ilman omantunnon-
pistoksia? 

Ehkä hänellä oli kurja olo vaikka hän näytti ulkoisesti hyväl-
tä. Ehkä hän kuvitteli omistavansa maailman? Hän saattoi olla 
”American Psyko”-elokuvan päähenkilön tapaan muiden mie-
lestä ”tavallinen naapurin mukava poika”, vaikka tiesi olevansa 
”vitun häijy psykopaatti”.  Kuvittelin kaiken mutta olin siitä 
yhä varmempi että hänen olemuksensa oli oireilua epävarmuu-
desta. Häntä katsellessani, minun oli mahdotonta sanoa, oliko 
jokin hänestä ikävystyttävää koska Poika oli itse ikävystynyt, 
vai oliko hän ikävystynyt koska maailma oli hänestä ikävystyt-
tävämpi kuin hän itse? 

Olisin halunnut hänen sanovan minulle, että minusta olisi 
pitänyt tulla runoilija. Olisin vastannut Pojalle, että minähän 
olin, eikö se muka näkynyt päällepäin vaikka minulla oli puku, 
koulutus ja työpaikka? Ehkä hän ei olisi hyväksynyt selitystäni, 
minähän kuuluin osana siihen systeemiin, mihin hänellä ei 
ehkä ollut osaa eikä arpaa, ei varmasti sen enempää myöskään 
haluja tai kiinnostusta. Ehkä Poika piti minua yksinäisenä van-
hana ukkona, joka etsi seuraa nuoremmistaan? 
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Siinä hän olikin oikeassa, mutta en hinnalla millä hyvän-
sä enkä ehdoin tahdoin. Oli minullakin itsekunnioitukseni ja 
omat tasovaatimukseni sen suhteen mistä sallin itseni pitää, 
ja mitä pidin kohtuullisena ottaen huomioon rapistuneen ul-
konäköni ja ailahtelevan mieleni hullut päähänpistot ja tyh-
myydet, joihin sorruin tuon tuosta ilman muille, tasaisimmille 
luonteille, luonteenomaista itsesuojeluvaistoa.

Minulle yksinäisyys ei ollut vain seuranpuutetta, vaan pi-
kemminkin toteutumaton seuran ihanne. Se oli harvinaista 
lajia; raskasta mutta sen mukanaan tuoma tuska soi päässäni 
kauniina musiikkina. Yksinäisyydestä oli muodostunut minul-
le tapa kokea sekä elämäni parhaat että pahimmat hetket.

Heti tultuani tietoiseksi itsestäni löysin yksinäisyyden tai 
se löysi minut. Helpolla, sillä mitään muuta ei minulla ollut. 
Tuosta hetkestä kaikki se alkoi, ja vihdoin ymmärsin matkani 
tarkoituksen; että kaikki ne vaistot, jotka eivät purkautuneet 
ulospäin päivällä, kääntyivät sisäänpäin minussa öisin unissani. 

Muistan öitä, jolloin olin yksin ja olisin halunnut jonkun 
vierelleni. Muistan, miten tunsin silloin ensimmäistä kertaa, 
miten minut repäistiin irti sitä tärkeästä, joka kehittyi vain 
suhteessa muihin. Ehkä siksi jäin sisältä raakileeksi enkä kas-
vanut koskaan aikuiseksi, ja minulla oli suuria vaikeuksia tulla 
muiden kaltaiseksi ihmiseksi.

Ikävystymistä vastaan ainoa lääke oli työ, ei huvittelu, mutta 
yksinäisyyden laita oli toisin. Aikuisena olin vapaaehtoisesti 
yksinäinen siksi, että kieltäydyin maksamasta muiden seurassa 
olemisen psyykkisenä hintana mielipahaa mikä toisten sanomi-
sista ja eleistä aina välttämättä seurasi; olin allerginen ihmisille; 
he vaikuttivat minuun liian voimakkaasti enkä saanut nuku-
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tuksi yöllä, jos olin tavannut päivän aikaan liikaa epämiellyt-
täviä ja manipuloivia ihmisiä.

Niin minusta tuli kyyninen pessimisti ja kaiken epäilijä sillä 
minua viehätti ajatus tiedosta, joka epäili eikä tyytynyt saamaan 
hyväksyntää ja sädekehää itselleen oman itsensä takia; skepti-
nen tieto maailmasta oli näet enemmänkin väitteitä, jotka eivät 
olleet tiukasti sidottu asioihin joita ne kuvasivat, jotta niiden 
todenperäisyydestä voidaan olla varmoja, sen vuoksi klassiset 
skeptikot sanoivat, ettei totuutta voitu osoittaa oikeaksi, koska 
asiat sinänsä olivat eri asia, kuin yrityksemme kuvata niitä. 

Elämäni nautinnot eivät täyttäneet aikaani, vaan jättivät sen 
tyhjilleen. Minä tunsin inhoa ja vastenmielisyyttä tyhjää aikaa 
kohtaan kun näin, miten elämäni valui ohitseni ikuisesti sa-
manlaisena ja aloin pohti, voisiko Machiavellin Ruhtinas-kir-
jan vallanpitäjille antamaa tärkeä opastusta soveltaa yksinäisen 
epätoivoon.

”Jos ihminen pyrkii aina tekemään oikein, hän jää väärinte-
kijöiden sankassa joukossa väkisinkin tappiolle. Mikäli ruhti-
nas siis haluaa säilyttää asemansa, hänen täytyy opetella teke-
mään vääryyttä ja käyttämään sitten taitoaan tarpeen mukaan 
(Machiavelli muistutti myös, että hän kirjoitti siitä, millaisia 
asiat ovat, eikä siitä, millaisia ihmiset haluaisivat niiden ole-
van, ja että ruhtinaan piti paitsi käyttäytyä hyveellisesti myös 
eläimellisesti; nämä asiat esimerkiksi Suomen viimeinen suuri 
kansakunnan isä, presidentti Urho Kaleva Kekkonen oppi kir-
jaimellisesti).”

Yksinäisyys oli seurannut minua noista päivistä lähtien kaik-
kialle kuin hai laivaa. Siitä ei ollut ulospääsyä edes unieni kaut-
ta. Yksinäisyys oli minulle paikka, missä olin vähiten yksin, 
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Hidalgot sanoivat, etten ollut muka pysynyt oman 
säätyni rajoissa, vaan olin laittanut nimeni eteen sa-
nan Don ja ruvennut julkeasti ritariksi. He sanoivat 
että heistä oli epämieluista nähdä vaivaisten hidalgojen 
asettuvan heidän rinnalleen, jotka kiillottivat kenkänsä 
noella ja parsivat mustia sukkiansa vihreällä silkillä. Se ei 
koskenut minua, sillä olin aina hyvin pukeutunut aina-
kin omasta mielestäni. Jotkut kutsuivat minua hulluksi 
mutta hupaiseksi. Toiset sanoivat: urhoollinen mutta 
huono-onninen. Jotkut muut taas: kohtelias mutta kiu-
sallinen. Mutta minä olin vain oma itseni.
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sillä yksinäisyys oli toisinaan parasta seuraa - joskus maailman 
huonointa - olla kasvokkain oman itsensä kanssa ilman tees-
kentelyä tai rooleja.

En peilannut Poikaa enää suhteessa muihin, vaan suhteessa 
oman kaipuun silmiin; jonkin samanlaisen tunteen olin koh-
dannut aiemminkin saamatta selville mitä se oli. Se oli sukua 
tunteelle kaivata jotain ilman selvää käsitystä siitä mitä. Poika 
oli niitä, ajattelin, jotka viettivät lähes kaiken aikansa yksin 
kärsimättä erityisemmin yksinäisyydestä, eikä hän siksi olisi 
sovinnaisen harmoninen ja valmis mukautumaan helpolla. 

Poika ei tekisi mitään muiden tahdissa, siitä olin varma; ei 
tuijottaisi tyhjyyteen lasittunein silmin apaattisena ja voimat-
tomana, tai olisi yksin oman rehellisyytensä vankina tuntien 
inhoa ja kuvotusta itseään kohtaan siitä mikä oli ja mitä tah-
toi. Yritin miettiä loppuun saakka, mitä se merkitsi: olla yksin 
keskellä muita eikä kärsiä siitä - minä en tiennyt mitään heistä, 
mutta he tiesivät kaiken minusta ja tekemisistäni, niistäkin 
jotka jäivät ideoiden asteelle sielun käpristyessä kokoon kuin 
rutistettu appelsiini. 

Oliko Pojalle asia yhdentekevää, olivatko asiat hänelle kuin 
kortinpeluuta iltahämärässä? Oliko hän samanlainen parantu-
maton romantikko kuin minä, jonka elämäntapa oli alituista 
pakenemista ikävystymisestä ja uusien nautintojen etsimistä; 
kun en saanut tyydytystä todellisessa maailmassa, loin sen ti-
lalle oman kuvitteellisen maailmani omine kummallisine mer-
kityksineen, koska en tiennyt mitä etsin – muuta kuin määrit-
telemätöntä ja rajatonta elämän täyteläisyyttä.

Onnellisten ihmisten maailma oli erilainen kuin meidän 
onnettomien. Se oli kohtalo, jonka yritti sietää niin ettei se 



123

satuttanut. Kun ikävystyminen iski, siihen kannatti heittäytyä 
täysin rinnoin, sillä ikävystymiseen sisältyi myös mahdollisuus 
itsetuntemukseen. 

Sanottakoon asia toisin; kun teolla oli riittävän hyvä tavoite, 
ja kun tavoite oli vihdoin saavutettu, teko oli ”oikeutettu”, 
saatettu tasapainoon ja vahvistettu, ei ennen sitä, ja juuri siitä 
minä itse kärsin - siitä samasta, minkä näin heijastuvan pojan 
silmien roihusta, missä tyhjyys oli tappavaa ja ikävystyminen 
yhtä suurta kaikkialle juurensa levittänyttä olemattomuutta.

Yksinäinen ajattelu kävi kuitenkin aina lopulta yksitoikkoi-
seksi, samoin kun oli vaikea haluta kun ei tiennyt mitä halusi; 
olla Poika merkitsi viattomuutta ja antautumista vahvemman 
edessä- minulle taas mies avointa riitaa ja rähinää ympäristönsä 
kanssa; sitä tyhjyyden tunnetta kun oli koko ajan yksin.

Siksi olin koko ajan matkalla. Asioista niiden oikealla sanoil-
la puhuminen ja tietynlainen rikkinäisyyden ymmärtäminen 
osaksi ihmiselämän mysteeriä olivat älyllisessä elämässä harvi-
naisia oivalluksia, jotka olin hyväksynyt lähtökohdiksi etsinnäl-
leni, vaikka en tiennyt mitä tarkalleen etsin tai kaipasin: paitsi, 
että sillä piti olla jonkinlainen ääretön merkitys - ilman tällaista 
suurta merkitystä sillä ei olisi merkitystä lainkaan.  

Kukaan ei pystynyt hankkimaan kaikkea kokemusta itse. 
En minäkään, joka olin kaikkien kaveri, luotin jokaiseen enkä 
tuntenut ketään ja siksi kärsin ajatuksella, epätoivokin oli sie-
dettävämpää kuin kuolema elämässä. 

Tämän merkitys ei ollut kuitenkaan sitä mitä hain takaa 
maailmassa, missä kaikki oli näkyvää, ja mikään ei jäänyt pii-
loon niin, että kaikesta tuli tylsää ja maailmasta ikävä paikka. 
Elämästä ei ollut yksinkertaista löytää omaa merkitystä ennen 
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kuin se oli jo valumassa hiekkaan. Minulla oli valittava kärsi-
myksen ja ikävystymisen välillä. Olin lopulta valinnut paina-
jaisissani Jumalan ja olemattomuuden välillä tehden itsestäni 
ja valinnastani oman jumalani.

Poika kääntyi minuun päin ja katseli tutkivasti minua. Hä-
nen silmissään palava roihu oli muuttunut niin, että aluksi 
säikähdin. En saisi häntä, ajattelin, enkä enää ikinä näkisi hän-
tä muuta kuin levottomien unieni kaipauksena. Vasta silloin 
huomasin, miten terävä ja kummallinen hänen katseensa oli: 
ystävällinen ja lämmin mutta samalla läpitunkevan utelias ihan 
kuin peiliin olisi tuijottanut. 

Hänenkin elämässään saattoi olla kysymys koko ajan sattu-
manvaraisesta oikullisuudesta ennen olevan ja jälkeen tulevan 
välillä. Ohikiitäviä maisemia vilahti silmieni edestä. En enää 
nähnyt mitään muuta kuin hänen kuvansa heijastuneena ikku-
nasta hymyilemässä minulle. Sitten Poika nousi ylös ja katosi 
ihmisvilinään. Katsoin huuruisesta ikkunasta ulos ja näin pei-
likuvani ikkunassa. Kasvoni olivat samat kuin heijastuvatkin 
silmämääräisesti tarkasteltuna mutta silti erilaiset ja jotenkin 
vaarallisen säikähtäneet. 

Meillä tuntui olevan yhdessä tarkemmin katseltuna jokin 
kaukainen salaisuus, joka erotti meidät toisistaan, vaikka pei-
likuva ei ollut täsmällisesti sanottuna samanlainen kuin minä; 
siinä oli jotain kummallisella tavalla erikoista ja mieltäni kiih-
dyttävää, kuin tällä kaikella ja näillä kahdella eri kasvoilla olisi 
ollut tehtävänään herättää minut pohtimaan asiaa tarkemmin; 
se oli erilainen tunne menneestä, mutta silti jotain samanlais-
ta ja selittämätöntä yhtä, joka veti niitä molempia puoleensa 
kärpäspaperin tavoin liimautuen ikkunassa kuvina lähes ident-



125

tisiksi. 
Mutta ei täysin, sillä tarkemmin katseltuna sillä toisella 

kuvalla oli ivallinen hymy huulillaan. Huulet avoinna ikään 
kuin kertoakseen hänelle reunoillaan, niille josta kuva säröi-
li ja hehkui omituista valoa kuvat yhteen liimaamaa tarinaa, 
mikä oli jäänyt hieman syrjään ja sitten pikkuhiljaa lipumalla 
pois näkyvistä, kielestä ja mielestä, kokonaan unohduksiin; 
asia, jonka torjuminen hänen mielestään oli ensin herättänyt 
päättäväistä vastarintaa, mutta jonka pauloihin hän oli lopulta 
jäänyt vangiksi. 

Minä kaduin kun en ollut aiemmin tätä kaikkea itsessäni 
huomannut mitä jäätyneestä ikkunasta heijastuva peilikuva 
minulle nyt kertoi; etten ollut eläessäni tunnistanut peiliku-
vastani sen sisällä kärsivää oikeaa minääni. 

Etten kertonut muille omista tunteistani ja ajatuksistani, 
koska pelkäsin niin vietävästi sen tuhoavan samalla kaiken sen 
minkä eteen olin tehnyt koko ikäni voimiani ja itseäni säästä-
mättä töitä kuin hullu hevonen näkymätön ruoska pääni ylä-
puolella heiluen. Samalla tunsin humahduksen päässäni; aika 
pysähtyi enkä minä enää ollut minä, vaan yhtä hurjaa samaa 
halua ja himoa tuohon Poikaan; tiesin eläväni siitä lähtien yk-
sin koko elämäni sydämessäni vain tämä kaipaus.

Poika oli jotain sellaista, mitä en olisi uskonut koskaan löy-
tyvän minusta. Puhun hänestä lopuksi ja se ei tarkoita etteikö 
hän olisi ollut tärkein. Päinvastoin. Hän oli kuin oma poika 
ja siksi elämäni viimeinen valo, vaikka jotenkin hän yhdessä 
kaiken tämän ja vähän muunkin kanssa muutti minua huo-
nompaan suuntaan, jos mahdollista, sillä olin ollut menossa 
kovaa vauhtia alas jo pitkään sitä itsekään tietämättä tai aina-
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kaan itselleni tunnustamatta. 
Otteeni oli lipsunut enkä enää erottanut itseäni muista, ja 

siksi tarinoistani tylsiä itseään toistavia yllätyksettömiä ja itse-
säälisiä itkuvirsiä: yhtä ja samaa sotkua vailla alkuja ja loppuja. 
Ne vain jatkuivat ilman että aika olisi ehtinyt pysähtyä jättä-
mään niihin näkyviä merkkejään. 

Tajusin että tämä oli uni. Olin ilmassa. Se oli ainutlaatuista. 
En tiedä missä. Tuntoaistini oli kadonnut. Jalkani eivät kosket-
taneet maata. Leijailin irti ruumiistani. Minua palelsi ja yskitti. 
Kurkussa kuivasi ja päätäni särki. 

Tuuli puhalsi minut ylöspäin kohti korkeuksia missä näin 
tulevaisuuteni. Siinä ei ollut mitään näkemistä jos ei nyt ha-
lunnut väenväkisin nähdä odotettavissa olevaa synkkää loppua. 
Olin vuorenhuipulla jossakin minulle entuudestaan tuntemat-
tomassa paikassa, ja näin selvästi pilvenharson lävitse paikkaan, 
jota elämäkseni olin aikaisemmin luullut ja kutsunut; nyt näin 
vain paljon surua, menetystä ja kavaluutta. 

Näin myös hetkittäistä iloa ja onnistumisen hetkiä, mer-
ta ja luontoa. Mutta ennen kaikkea: näin tapahtumia täynnä 
naurua, hauskuutta ja ystävällisyyttä. Näin kolme ystävystäni 
Sugimuran, Maxin ja Pojan, jotka tekivät kaiken täydestä sydä-
mestään ja halusivat sekä osasivat koskettaa toisia ihmisiä syväl-
tä, ja jotka kerran rakastivat ja kunnioittivat toisiaan suuresti. 

Kaipasin noita ihmisiä. Ne olivat ihania aikoja, joita en kos-
kaan unohda, vai oliko se niin? Kun tulin laivalla Tukholmasta 
Tallinnan satamaan, näin miten hukkunutta naarattiin sata-
ma-altaasta. Rannalla seissyt pelastustöiden pomo yritti irrot-
taa häntä kummallisten vempaimiensa kanssa, joita hän ohjasti 
kauko-ohjauksella, kokonaisena merenpohjasta - turhaan. Se 
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ei ollut helppo tehtävä. Pomo vinkkasi sivummalla seisovalle 
alaiselleen monen tunnin yrittämiseen kyllästyneenä, ettei kan-
nattaisi enää ja lopetti turhan naarauksen. 

Hengittääkö se, huusi joku toinen pelastusryhmän jäsen 
joka tutki parhaillaan merenpohjaa hukkumispaikan lähellä 
sammakkomiehiä varten. Oliko siellä mitään elonmerkkejä, 
se kysyi. Ei!, huusi joku muu sille vastaukseksi. Eikä se oo 
täällä yhtenä vaan monina paloina varoituksen sanoiksi veteen 
hyppääville sammakkomiehille, se vielä lisäsi kauhuissaan. Ok!, 
kuittasi pelastustöiden pomo. 

Yhtäkkiä kenelläkään ei tuntunut olevan enää kiirettä mi-
hinkään kun oletettiin ettei hän enää hengittänyt ja ollut elos-
sa. Pelastustöiden pomo näytti videolla merenpohjasta otettua 
kuvaa. Näky oli tyrmistyttävä. Hänen kätensä sojottivat eri 
suuntiin. Tai ne valuvat verityngät mitä niistä oli enää jäljellä. 
Hänen päänsä oli yhtä limamössöä eikä sitä erottanut ensisil-
mäyksellä muusta ruumiista. Jalkoja ei näkynyt missään aina-
kaan lähettyvillä kengistä nyt puhumattakaan.

Hän näytti muuttuneen hukkumisensa jälkeen pelastusryh-
män lääkärin mukaan. Ihan kuin Jack Londonin Etelänmeren 
Helmen kultaisten luonnonpiirteiden, pehmeän ihon ja säih-
kyvien silmien omanneelta nuorukaiseksi, jonka rinta ja hartiat 
olivat muhkeat. 

Sen katkenneen oikean käsivarren muutaman tuuman pi-
tuinen lihaton tynkä ja ajan vaalentama luu olivat todistaneet 
sen kerran taistelleen hain hampaissa, ihan kuten hänenkin 
verta valuva ja repaleinen ruumiinsakin, oli Jack Londonia 
opiskeluaikoinaan ihaillut lääkäri kuvaillut näkyä muulle pe-
lastusryhmälle. 
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Aika pahaa jälkeä!”, sai pelastustöiden pomo kakistettua ulos 
suustaan epätoivoinen virne naamallaan ennen kuin ensiapu-
ryhmän lääkäri huusi ihmeissään. Se hengittää sittenkin. Mi-
ten se on mahdollista?, hän kysyi itseltään puoliääneen lisäten, 
Vaikkakin aika vaivalloisesti! Ei voi olla totta!, huusi pelastus-
töiden johtaja takaisin lääkärille epäilevä kysymysmerkki sano-
jensa lopussa. Kyllä on! Sieltä tulee ilmakuplia, ensiapuryhmän 
lääkäri vastasi hänelle. Katsokaa nyt muutkin!

Tämä on ihmeiden ihme, pelastusryhmän muiden jäsenten 
huokaistessa samalla syvään jäykistyen joka iikka kuka miten-
kin osaksi silkasta ihmetyksestä ihmettelemään tätä harvinaista 
ja lähes vanharaamatullista ihmettä, mitä normaalissa elämässä 
ja arkitodellisuudessa ei varmasti joka päivä paljaalla silmällä 
saanut todistaa. Tämä ryhmä oli nähnyt kaiken pahan ja mah-
dollisen elämän viimeisistä pyristelyistä kuolemankamppailuis-
sa, mutta mitään tällaista se ei ollut koskaan nähnyt eikä tulisi 
koskaan näkemäänkään. 

Muutamana erillisenä kappaleena merenpohjassa hajoamis-
tilassa makaava ruumis avasi silmänsä, räpytellen niitä hetken 
uteliaana kuin pikkulapsi, ihan kuin mitään ei olisikaan ta-
pahtunut hänelle hämmentyneen pelastusryhmän kuvatessa 
kaiken videolle todistuksena harvinaisesta ihmeestä merenpoh-
jassa sensaationälkäisiä roskamedioita silmällä pitäen.

Näin hahmon muuttuvan siksi samaksi pojaksi, jonka olin 
muutamaa kuukautta aiemmin ohimennen kohdannut metros-
sa ja jota kaipasin. Hän hymyili minulle vaivihkaa silmää iskien 
kaunis-Ahmedin hymyä kuiskaten pehmeällä äänellään suo-
raan sydämeeni hänen minulle tutut sanansa: subjektiivisuus 
on totuus eikä minän aikakaudella ja valtakunnalla tunnu ole-
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van rajoja. 
”Sinä et taida muistaa minua?”
”Ei vilku missään päässä valot.”
”Tavattiin täällä joskus kauan sitten.”
”Oletko varma että se olin minä?”
”Silmistäsi ei voi erehtyä vaikka ne ovat nyt sumeat täynnä 

murhetta ja sinä muuten olet muuttunut.”
”Kerro kuka sinä olet?”
”Ei kai sillä enää ole enää niin väliä.”
”Vippaa edes tupakka.”
”Ole olen lopettanut.”
”Ennen poltit kuin korsteeni.”
”Tunnenko minä sinut jostain?”
”Paremmin kuin arvaatkaan.”
”En muista mitään menneestä.”
”Ehkä niin on hyvä sinulle.”
”Päätin lopettaa asioiden muistelemisen, sillä elämänko-

kemus ei opeta mitään vaan vie harhaan, eksyttää ja lopulta 
pettää.”

”Erinomainen idea.”
”On parempi muistella asioita, joita ei koskaan tapahtunut 

kuten ei tätäkään.”
”Juuri niin, silloin ne oikeasti tapahtuvat, ei vain muistissa 

niin kuin olisit niiden halunnut tapahtuvan vaan siinä todelli-
suudessa, jossa olisit halunnut elää.”

”Nyt en ymmärrä.”
”Oikeastaan tämä kaikki ei ole mitään muuta kuin ajan py-

säytyksiä, kohti- ja ohikatsomista, osallistuvaa sivullisuutta. 
Siksi et ymmärrä kun se ei ole sitä miksi sitä luulet.” 
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”En tiedä mitä tarkoitat mutta silti minua pelottaa.”
Muistan, miten seuraavana aamuna heräsin jomottavaan 

pääkipuun. Kääntelin päätäni suuntaan jos toiseenkin, ennen 
kuin sain selville kännykkäni pienestä näytöstä, mitä kello oli. 
En ollut uskoa silmiäni: kello oli aivan liian paljon ollakseen 
totta, ajattelin. 

Olin taas kuin ihmeen kaupalla täysin pihalla kaikesta siitä 
mitä ympärilläni oli viime aikoina tapahtunut. Sillä samalla 
sekunnilla silmäni revähtivät auki: vieressäni makasi joku, jota 
en heti tunnistanut tutuksi. Katselin nukkuvaa Poikaa pitkään 
ennen kuin muistin mistä oli kysymys tai kuka hän oli.

Tallinnan Raatihuoneentori yöllä tasan kello kaksitoista 
kun aukeaman lähistöllä olevien keskenään kilpailevien kris-
tikuntien kirkkojen kellot kilpaa kumauttivat ilmoille maa-
gisen keskiyön hetken. Minä ja Poika olimme hetki ennen tätä 
poistuneet yhdessä eräästä keskustan lähitienoossa sijaitsevasta 
baarista. 

Jotenkin kaukaiselta ja paperille maistuvalta tätä taus-
taa vasten tuntui ajatus ihmisyyden tärkeimmäksi väitetystä 
tuntomerkistä, mikä oli, kuten jo nimikin osoittaa, ihmisen 
kunnioittaminen; ihmisen kaikista luomuksista tärkein oli ih-
minen itse ja yksilön kehitys täydellisyyden ihannetta kohti 
oli lopullinen päämäärä, johon ihmisen kaiken yksilöllisen ja 
yhteisen ponnistelun tuli pyrkiä -ihminen oli mittapuu, jolla 
oli arvioitava kaikkien oikeudellisten ja moraalisten arvostel-
mien pätevyyttä.

Tavallinen ihminen ei voinut luottaa mihinkään muuhun 
kuin omaan järkeensä, joka pohtautui siihen että hän osasi ja 
haluaa elämässään erottaa oikean ja väärän toisistaan. Vain jär-
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kemme oli se arkkitehtoninen kyky, jonka ansiosta löysimme 
yksityisestä yleisen ja pystyimme erittelemään asioita ja ihmisiä 
ympärillämme.

Täällä maleksi yön pikkutunneille asti viattomia nuoria ja 
raikkaita ”hannuhanhimaisia elämänmyhäilijöitä”, joita ei ole 
vielä varsinaisesti satuttanut se tieto, että kun kaikki loppui 
aikanaan, ei se automaattisesti tiedä elämän päättymistä ja var-
man huomisen käsiin murenemista, vaan että se hyvä mitä on 
tiedossa, saattaa olla enemmänkin jonkun mahdottomalta se-
littää tuntuvan käännekohdan odotus kuin asia mikä koskaan 
toteutuisi tai jäisi toteutumatta.

Olin kuin sidottu pääni ympärillä kiertävässä hirttosilmu-
kassa aika tikitti päässäni pommin tavoin. Olin alkanut jo näh-
dä ja kuulla kaikenlaista kummallista ja pelottavaa - sellaisia 
asioista ja olioita, joita en olisi uskonut olevan edes olemas-
sakaan päivänvalolla hyvin nukutun yön jälkeen katsottuna, 
vaikka tiesin aina sellaisia nähdessäni ja pelon valtaan joutues-
sani järkevän päiväminäni vakuuteltua minulle päinvastoin, 
ettei silloinkaan, kuten ei muulloinkaan, huoneessani ollut 
muita lisäkseni; olin vain koko ajan yksin. 

Päätäni kivisti, mahassani kiemurteli. Minä muistelin vaikka 
niin ei olisi varoitusten mukaan pitänyt tehdä, sillä muistot 
eivät olleet oikeita: niin ei koskaan tapahtunut muuta kuin 
päässäsi, ihan samalla tavalla historia ilman kirjallisuutta ja filo-
sofiaa on kronikka; kirjallisuus ilman historiaa ja filosofiaa taas 
pelkkää tylsää viihdettä; filosofia ilman historiaa ja kirjallisuut-
ta melko tyhjää, kun taas vapaus olla muistelematta, unohtaa, 
ei ole määriteltävä ominaisuus, vaan tärkeä sisäinen kokemus 
elämästä prosessina, jossa on tehtävä valintoja merkityksellisten 
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vaihtoehtojen välillä. 
Mieleni valtasi jokin synkkä möykky imien ja ahmien mi-

nua sisältä niin että kurnin ikävää ja pelkoa tuskissani, kun 
en saanut hetken rauhaa sen moukarointien muuttuessa joka 
lyönniltä mahdottomammaksi elää enää sekuntiakaan tässä 
helvetillisessä painajaisessa.

Väsyneessä päässäni tuntui kuin koko vankilani: äänet, ha-
jut, hiljaisuus ja pölyhiukkaset olisivat kilvan liittoutuneet mi-
nua vastaan; olin asiasta täysin varmana vahtinut niitä salaa 
päivisin kun ne vuorostaan nukkuvia unohtaen naamionsa ja 
muuttuivat juuri sellaisiksi hirviöiksi kun ne olivat - kun ne 
eivät osanneet tai halunneet olleet varuillaan. Vain yksi sadas-
osa ja pölyhiukkanen oli väärässä paikassa kuin missä sen piti 
olla kaikkien fysiikan lakien mukaan unohduksen syvässä ran-
tahiekassa. 

Epäolennaisuuksien keskellä olennaisuuksia etsittäessä vas-
takohtien löytäminen oli kaiken alku ja lähtökohta matkalla 
kohti olennaista ajattelua ja ongelmien asiallista analysointia.
Itsepetoksen ensisijainen tehtävä oli hyökkäävä, kun mittana 
oli kyky puijata muita. 

Haitta syntyi itsepetoksen kertautumisesta. Itseään pettävä 
ihminen menetti kosketuksensa todellisuuteen ja joutui mitä 
todennäköisemmin myös kärsimään siitä. Tilanne johti ihmi-
sen yhä syvemmälle valheeseen, josta oli vaikea päästä eroon 
koska ihminen otti itselleen identiteetin, joka määräsi sen mikä 
ja kuka hän oli, identiteettimme perustui enemmin puheeseen 
kuin aivoihin. 

Halu uskoa johti itsepetokseen. Uskomus voi olla tosi tai 
epätosi, sillä ei ollut väliä. 
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Poliisi pudisteli päätään ja sanoi minun hyppivän asioista 
toiseen niin, ettei hän pysynyt perässä. Palataan Tallinnan Raa-
tihuoneentorille, hän sanoi.

Selvä siis siihen kohtaan, kun olimme hieman enemmän 
huppelissa kuin laki salli? Kyllä. Olimme humalassa toisistam-
me, hauskasta tapaamisesta. Ja hulvattomasta höpöttämises-
tä, mutta ennen kaikkea siitä mitä meillä vielä oli yön aikana 
edessämme toinen toisistamme nauttien, kun eteemme kiilasi 
jotain heterourpoja, kuin suoraan Suomen uuden aallon elo-
kuvista - kovassa jurrissa olevaa suomalaista punaniskaa, jotka 
olivat pukeutuneet kuluneisiin Suomen jääkiekkojoukkueen 
paitoihin. Jurristen punaniskojen käsissä heiluivat valtavat suo-
menliput. 

Puhutteko te suomea, kysyi toinen meiltä ilkeään sävyyn 
selvästikin riitaa haastaen. 

Poika vetäytyi vaistonvaraisesti turvaan kainalooni. Jokainen 
joka selittelee varkaan motiiveja, on varkaan apuri, poika vas-
tasi minulle kun yritin puolustella sitä miksi kaikki tapahtui 
niin kuin tapahtui – ei vain meille – vaan myös kaikille muille. 

Huono selitys. Todella huono. Ei kelpaa. Ei minulle eikä 
mihinkään. Ihan sama kuin yrittäisit väittää maailman olevan 
kohtalon ohjailema järjestelmä, jossa kaikki tapahtuma olisi 
ennalta määrätty. Miten niin muka?, yritin tivata pojalta. Ja 
vain siksi mekin olimme siinä tilanteessa kuin olimme. Pojan 
myöhemmin metsästäjiksi nimeämät kiusaajat perässämme 
pinkomassa hurjaa rallia ympäri Tallinnan öisiä katuja veren 
maku suussa ja kuset housuissa. 

Me pelkäsimme! Pelkäsimme aivan aiheesta henkemme 
puolesta. Huomasimme kadotettuamme ympäriltämme ajan 
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ja paikan meille määrittelemän ”minän” muuttuen joksikin 
toiseksi ”minäksi; nyt epämääräiseksi uhriksi ja saalistettavak-
si uhrieläimeksi, niin ettemme enää juostessamme olleet niitä 
samoja tuntevia henkilöitä kuin sitä aloittaessamme, koska nyt 
veressämme virtasi ikiaikainen saalistettavien kuolinkamppai-
lun levittämä tuskainen epätoivo siitä, että elämämme mitä 
todennäköisemmin päättyi murskaavan ylivoiman edessä jos-
sain lähitulevaisuudessa nilkan murtumiseen, horjahtamiseen 
tai väsymiseen kesken kaiken. 

Yö oli kietonut koko kaupungin tummaan vaippaansa. Ja 
kaiken lisäksi alkoi vielä sataa ripotella niin, että Tallinnan 
vanhankaupungin muutenkin liukkaat ja kaltevat pikkukujat 
muuttuivat hengenvaarallisiksi. 

Emme nähneet sadeverhon läpi enää missään pelastuksen 
mahdollisuutta tai mitään ilahduttavaa. Juostessamme ja siinä 
sivussa oksennellessamme, kaikki näyttäytyi silmissämme siitä 
lähtien vain samean ruskeana tai limaisen vihreänä. Ja mikä 
valtava ja vaarallinen yöjuoksu se olikaan, missä surun ja ilon, 
onnettomuuksien ja onnen välimatka näytti paljon suurem-
malta kuin sitä nyt jälkeenpäin muisteli turvallisesti. 

Se oli siinä; koko ajan heiveröinen elämänlankamme valmii-
na katkeamaan sillä sekunnilla, kun hurjasti myös perässäm-
me pinkovat piinkovat sikaniskat, jotka olivat todennäköisesti 
sekasikiö ammattikoulujen autonasentajalinjoilta kasvaneista 
lökäpöksypojista alkoholilla kulkeviksi muuttuneista ja hou-
suihinsa kusevista kännisistä sänkinaamaisista perseenraapi-
joista, sekä hielle haisevien lähiöiden paikalleen jämähtäneistä 
lihaskimppujen ja lähipubin aivonsa peloille juoneiden pers-
karvanraaputtajatylsimysten suvuista, olisivat saaneet meidät 
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näppeihimme ja laulattaneet isoja nyrkkejään kasvoillamme 
kostoksi siitä, ettemme nöyrtyneet juuri sillä hetkellä kun he 
olisivat sitä toivoneet superheikäläisten megalomaanisen ty-
peryyden alttareiksi ja vittuilunsa sijaiskärsijöiksi Suomen hä-
viämän jääkiekon MM-kultaottelun jälkeen, sillä jonkun oli 
sikaniskojen lakien mukaan kärsittävä. 

Oli pakko. Se oli heikäläisten vakio maassa maan tavalla 
politiikan mukaan. Se oli tällaisen pahuuden ja vihan ehdoton 
edellytys. Jonkun sivullisen, viattoman ja mielellään puolus-
tuskyvyttömän meikäläisen oli silloin saatava nyt kunnolla lät-
tyyn, niin että se tuntui ja näkyi vielä seuraavana päivänä, kun 
tämä yhtynyt sikaniskasakki veteli koimatkallaan loiventavia 
paukkuja turvonneihin kaaleihinsa lautalla yli Suomenlahden 
matkalla takaisin kohti tylsäntappavia lähiöitään ja hienhajui-
sia kuntosalejaan jossain perähikiöidensä susirajoilla. 

Se kaikki tehtiin heidän toimestaan joka solulla äänekkään 
tiettävästi uhmassa, mikä valui yli äyräiden ikuisten uhitte-
levien ADHD-nuorisorikollisten kunniattomien perinteiden 
tapaan, järkyttävä määrä silkkaa tappamisen ja nöyryyttämi-
senhalua, vihaa, raivoa ja tylsää yksinkertaisuutta: joko olet 
meidän puolellamme tai meitä vastaan- oppien yksinkertais-
tuksien hengessä. 

Jonkun naamaa piti, tällä kertaa valitettavasti meidän, hie-
man muovailla, ettei kaikki salilla käytetty aika oman lihasmas-
san kasvattamiseen lisähormonien kera olisi mennyt tyystin 
hukkaan, tuntuivat sikaniskojen raskaat juoksuaskeleet asfaltil-
le kumahdellessaan mouruavan kiimaisen kissan tavoin meidät 
lannistaakseen. 

Poika ei ollut kuitenkaan mikään eilisen teeren poika mitä 
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juoksemiseen tuli. Minä jäin heti kättelyssä armottomasti jäl-
keen pojasta, jonka pitkät jalat veivät hänet askel askeleelta 
kohti pelastusta. Aikamme juostuamme tulimme pienen tai-
kametsän laitaan, jonka hän näytti tuntevan hyvin. 

Olimme kauhusta jäykkinä hiirenhiljaa siihen asti kunnes 
viimeinenkin ääni ympärillämme oli hävinnyt matkan päähän 
- kuten silloin luulimme ja toisillemme uskottelimme - niin 
että uskalsimme taas hetken hengittää ja ajatella, mitä tästä 
eteenpäin: oliko meillä mahdollisuuksia pötkiä pakoon ja pääs-
tä pälkähästä, vai jouduimmeko suden suuhun verekseltään? 

Yö oli kietonut koko kaupungin tummaan vaippaansa. Ja 
kaiken lisäksi alkoi vielä sataa ripotella niin, että Tallinnan 
vanhankaupungin muutenkin liukkaat ja kaltevat pikkukujat 
muuttuivat hengenvaarallisiksi. Emme nähneet sadeverhon 
läpi enää missään pelastuksen mahdollisuutta tai mitään ilah-
duttavaa. 

Juostessamme ja siinä sivussa oksennellessamme, kaikki 
näyttäytyi silmissämme siitä lähtien vain samean ruskeana tai 
limaisen vihreänä. Mikä valtava ja vaarallinen yöjuoksu se oli-
kaan, missä surun ja ilon, onnettomuuksien ja onnen välimat-
ka näytti paljon suuremmalta kuin sitä nyt jälkeenpäin muisteli 
turvallisesti. Se oli siinä; koko ajan heiveröinen elämänlankam-
me valmiina katkeamaan sillä sekunnilla.

Poika katsoi taakseen eikä nähnyt enää kiusaajiamme peräs-
sämme. Sitten hän viittoi minua peräänsä livahtaen erään kiven 
takana olevasta aukosta sisään. Poika katsoi minua hetken ja 
vaikka tilanne oli pelottavan kireä ja hengenvaarallinen, hän ei 
voinut olla purskahtamatta nauruun. 

”Hei me näytetään ihan varmasti kahdelta surulliselta ih-
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mispaskalta, joilla ei ole yhtään ystävää. Juuri siksi nuo ylhääl-
lä mouruavat ja maata moukaroivat kaljut pitäisi kieltää. Ei 
tuollaisia vitun käveleviä appelsiineja kukaan halua katsella!” 

Minua hämmästytti Pojan kyky irrotella niinkin vakavan 
paikan keskellä etten osannut hämmästykseltäni muuta kuin 
nyökytellä päätäni vastaukseksi hänelle.  

Hän oli yhtä viehättävä kuin kreikkalainen jumala ja suloi-
nen kuin androgyyni enkeli, kun hän heräsi ja katsoi minuun 
suurilla ihmettelevillä silmillään kysyen viattomasti. Missä 
minä olen? Minun luonani! Missä tarkalleen? Hotellihuonees-
sa. Ahaa, Poika sanoi tyytyväisenä ja sulki silmänsä uudelleen 
samalla vaikka hänen otsassaan luki pahaenteisesti: 

”Järkevän ihmisen pitää tehdä järkensä menettäneiden te-
koja.” 

Niin minä ajattelinkin, kunhan vain kysyin, hän sanoi ennen 
kuin nukahti uudelleen herätäkseen vasta myöhään iltapäivällä 
siihen kun kolistelin keittiössä, mutta hänen silmiensä välähdys 
kertoi jostain ihan muusta – ihan kuin poika olisi sanonut: 

”Jos näkisit minun silmilläni edes hetken, näkisit maailman 
täynnä kauhua, pelkoa ja epätoivoa.” 

Huomasin Pojan olevan luonteeltaan monimutkainen ja ek-
soottinen hahmo, jonka melankolinen viisauden kyllästämät 
improvisoinnit ja sisäiset jännitteet saattoivat saada outoja il-
menemismuotoja tottumattomassa ympäristössä, kuten se mil-
lä taituruudella hän harrasti täysmittaisesti poltettujen siltojen 
alaviitteenä kulkevaa välttelyä, haluamatta ehkäistä kulloisen-
kin kuulijansa toiminnanvapautta synnyttämällä heikäläisissä 
lisää kielteisiä kokemuksia ja vihantunteita. 

Olen pahoillani, Poika puhui ääneen unissaan. Oli vaikea 
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sanoa mitä hän todella halusi sanoa. Tunnistin rivien välistä 
tutun surumielisen äänen ja silloin tajusin, etten tulisi koskaan 
samaan häntä enkä itsekään kuulumaan jollekin toiselle. Hän 
oli yksin, vapaata riistaa, mutta ei kenenkään. 

Ja senkin vain hetken, niin kuin ei sitten lopulta ollutkaan, 
kun huomasin hänen tehneen yllättäviä suunnitelmia turha-
maisuuteni varalle. Ja vaikka hän ei sanonut tätä ääneen, myö-
hemmin hänen olemuksensa lisääntynyt muodollisuus osoitti 
vain lisää epämääräisesti eleissä ja ilmeissä ilmennyttä etäisyyt-
tä, kuin irrottautuakseen minusta sekä päästäkseen eroon mei-
dän välille syntyneistä totutuista tylsyyksistä. 

Kumarruin sängyllä hänen puoleensa kuiskaten hänen kor-
vaansa uteliaana kysymyksen. Mistä oli pahoillasi? Kaikesta, 
Poika vastasi.  Hän näytti nielevän hurjasta luonteestaan huo-
limatta kiukkunsa pakon edessä kuin tajuten, että suuttumus 
vastusti kaikkien halujen tavoin itseään, juuri siinä mihin se 
pyrki, sillä onnellisuus ei riippunut siitä, mitä sinulla oli tai 
kuka olet. Se riippui ainoastaan siitä, mitä ajattelit sillä het-
kellä. 

Siinä silmänräpäyksessä tajusin, että vaikka me rakastimme 
surutta kaikenlaista toisenlaista, kahlittuna hän olisi kanssani 
yhtä onneton kuin kuihtuva kukka yksin ilman valoa ja vettä 
nurkassa. 

Elämä alkoi vasta kun häivyin sieltä, Poika sanoi huitoen 
dramaattisesti käsillään ympärilleen tarkoittaen entistä elä-
määnsä eikä hän tuntenut häpeää eikä katumusta. Hänessä oli 
kaikki psykopaatin tuntumerkit; nopea, älykäs ja kärsimätön. 

Mietin, olivatko mielihalut muka viattomia kuten Rousseau 
väitti omistaan? Itsekkyys saattoi pojassa olla myös suoja tun-
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gettelevaa typeryyttä kohtaan.
Ei se ollut täyspäisten yksilöiden paikka asua, Poika sanoi 

pitkän tauon jälkeen. Miten niin? Keskustelu oli hyödytön-
tä kun päähän oli iskostettu valmiit mielipiteet, Poika vastasi 
aloittaen pitkän tarinansa siitä kaikesta, mistä minä en ollut 
koskaan kuullut yhtään mitään. 

Ja niin minä näin näissä yhteisissä hetkissä valoa epätoivon 
toiselta yksinäiseltä sudelta - vihje siitä, mikä kätki enemmän 
sisäänsä kuin mitä paljas silmä näki. 

Pojan tuntema suru saa hänet itsensä tuntemaan syylliseksi 
johonkin, josta hän ei oikein tiennyt mihin. Poika edusti mi-
nulle noina häviävän kauniina ja lyhyinä hetkinä siinä sängyllä 
maatessaan uutta suuntausta ystävyydessä, mikä vaati harvoin 
mahdottomuuksia. 

Siitä alkoi oikea elämäni, sanoin poliisille, sillä se auttoi mi-
nut raskaiden hetkien yli vaikka ymmärsin, ettei poika puhu-
nut tai ollut totta sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä tuskin 
kukaan itselleen rehellinen uskalsi sanoa, että puhui aina totta.

Joskus kauan sitten olin vielä onnistunut pysäyttämään 
muistiini ne hetket, jotka olivat tehneet minuun syvään vai-
kutuksen. Myöhemmin, aina kun tunsin polttavaa tuskaa ja 
ahdistusta rinnassani ja sydämeni kaipasi jotain mistä en vielä 
silloin tiennyt mitään, suljin vain silmäni ja vajosin epätoivon 
hiljaiseen pintahorrokseen avaamalla muistojeni oven siltä koh-
dalta, minkä kulloinkin halusin. Ja niin eteeni tulvahti kaikki 
eilisen kuvitellut hajut kuin tämän päivän tuoreet lehdet. 

Tämä hetki oli ikuinen ja samalla katoava mukanani jaa 
samalla ainutkertainen! Siksi haluaisin tavoittaa sen nyt heti. 
Minulla oli kova kiire. Huominen oli jo askeleen lähempänä 
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rappiota ja unohdusta. Hetken päästä se oli vain haalistuva 
muisto eilisessä.

 Mietin, miksi löytyi niin paljon ihmisiä, joilla ei tunnu 
olevan omaatuntoa? Pystyikö kukaan olemaan hyvä koko ajan, 
ja tekemään hyvää sekä itselleen että toisilleen, ja voiko hyvää 
tehdä samanaikaisesti sekä itselleen että toisilleen? Eikö siinä 
ole näkyvissä elämän eri ryhmien eturistiriidat? Vai oliko hy-
vyys vain idealistien haihattelua ja hävinneiden tapa naamioida 
tappion katkeruus? 

Katselin Poikaa ja ajattelin molempien valheita ja miten 
jokainen meistä oli sekä valehtelija että törmännyt todennä-
köisesti joskus valehteluun, kenties jopa niin vakavaan, että 
se tuntui petokselta, ja valhe oli voinut vaikuttaa elämäämme 
vuosien ajan aiheuttaen suuren elämänmuutoksen. 

Tunnettu tosiasiahan oli se, että totuudenpuhuja löi vain 
itseään säälitellen turhaan päätänsä kiviseinään, joka ei siitä 
muuttunut miksikään saadessaan päälleen muutaman veripi-
saran, sillä totuus, joka vapautti ihmisen, oli totuus, jota ei 
kukaan halunnut kuulla, koska tahto ei suinkaan ollut älyn 
ja järjen ilmausta vaan päinvastoin. Asioiden olemuksena oli 
tahto, eli ”sokea pyrkimys”, täysin perusteeton ja motivoima-
ton viettimme.

Epäilikö kukaan, että jos ihmisten mielestä poistettaisiin 
turhamaiset mielipiteet, imartelevat toiveet, väärät arviot ja 
kuvitelmat, se jättäisi koko joukon ihmisiä surkeaan tilaan 
melankolisiksi, haluttomiksi ja itseensä tyytymättömiksi? Ei 
kai mutta mitä jos ajatteluamme johdattelikin kaikkivoipa ja 
petollinen paholainen, ja juuri siksi logiikan säännöt johtivat 
meidät pois itse pääasiasta harhaan näpertelemään toissijais-
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ten kysymysten parissa? Epikuros olisi neuvonut kääntämään 
huomion ikävistä asioista miellyttäviin, ja niin tein minä myös.

Ainoa millä on, että itseään pettävä ihminen menettää kos-
ketuksensa todellisuuteen ja joutuu mitä todennäköisemmin 
myös kärsimään siitä. Itsepetos, petos ja valhe ovat tärkeitä työ-
kaluja niin politiikassa, julkisuudessa kuin yksityiselämässäkin 
ja niistä täytyy hybrikseen joutuessaan maksaa kostonjumala 
Nemesiksen vaatima korkea hinta korkoineen. 

Tavallinen ihminen ei voi luottaa mihinkään muuhun kuin 
omaan järkeensä, joka pohjauti siihen että hän osaa ja haluaa 
elämässään erottaa oikean ja väärän toisistaan. Samalla, kun 
hyödylliset ajatukset muuttuivat rikkaammaksi ja lujemmiksi, 
ne muuttuivat myös vaativimmiksi ja rasittavimmiksi.

Näin minulle valkeni pikkuhiljaa elämän suuri mysteeri: 
millainen oli tämän voittoisan leijonan todellinen koti, mikä 
toimi välineenä, jolla hän ohjasi rakkauden ja mielikuvituksen 
kykyjään vähentää syyllisyydentunteen ja epätoivon henkistä 
hintaa elämänsä nurinkuristen puolien hyväksymisestä ja sie-
tämisestä, jonka hän kuittasi yhdellä olankohautuksella kuin 
jokin muodista poistunut eksistentiaalifilosofi kun hän väitti, 
ettei mikään ei korostanut vapautta yhtä hyvin kuin orjuus! 

Hyvin harvat meistä voittavat luonteenheikkoutensa, mutta 
lähes kaikki osasivat piilottaa ne jos oli pakko. Jatkuva halu teki 
hänet levottomaksi, ja sysäsi hänet toimintaan, koska toiminta 
oli hänen mielestään syntynyt halusta, ja se pyrki tyydyttämään 
halun. 

Pojallle kokonaisuus vaikutti olevan vailla rajoja tavallaan 
mahdotonta, ja siksi hän oli rohkea, itsepintainen ja aloitteel-
linen; ihmisen synkin hetki ei ole se synkkyyden kuilu mikä on 
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pinnalla silmin havaittavissa näkyvissä vaan se, mikä jäävuoren 
tavoin piilottelee pinnan alla näkymättömissä kuin sukellus-
vene syvänteessä vaanimassa saattuetta, tai alligaattori juoma-
paikalle saapuvaa janoista ja siksi varomatonta gnujoukkiota.

Poika tuntui ajattelevan Euripideksen sanoin itseään tut-
kiskellessaan, että jos olisi joku toinen ja näkisi itsensä näin 
kärsimässä, hän itkisi säälistä, sillä miehen tulee kestää kaikki, 
mitä eteen tulee. Hän ei anna luontonsa lannistua epäonnes-
ta, vakuuttaen päinvastoin itselleen onnekkaan jäävän ilman 
vastoinkäymisen antamaa opetusta ellei itse uskalla lähteä mu-
kaan tähän leikkiin Lewis Carrollin ”Liisa ihmemaa”–kirjan 
Irvikissan sanoin: 

”Et voi sille mitään. Täällä me kaikki olemme hulluja.” 
Poikaa kuunnellessani sisälläni ei ollut enää kuristettua tus-

kaa ja jäätyneitä kyyneliä, vaan pelkkiä kysymysmerkkejä noina 
viimeisen viattomuuden hetkinä kun ymmärsin, että elämä 
tahtoo elää omien lakiensa mukaan ja siksi kaikki tapahtuu 
ikuisen paluun opin mukaisesti aina yhä uudelleen minän aset-
taessa maailman ja samalla luoden sen. 

Poika oli nukkunut pitkään. Kun hän heräsi, oli jo pimeää 
eikä hän tiennyt oliko hänen herätessään yö vai päivä. Oli hyvä 
niin, poika ajatteli mittaillessaan sieltä täältä vapisevilla kä-
sillään pimeässä omaa kroppaansa huokaisten hetken päästä 
kuitenkin ilmiselvästi helpotuksesta: hän oli kuin olikin yhtenä 
palasena, eikä kuten hänen vielä hetki sitten silmiensä editse 
villisti laukanneet painajaisensa olivat hänelle uhitelleet - rieka-
leina ja verisinä - kun hän tunsi itsekin itseään hämmästyttäen, 
ja yllättäen, olonsa raikkaan levänneeksi kovan yön ankarista 
koettelemuksista huolimatta, vaikka hänen päätään jomotti ta-
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karaivosta siitä aristelevasta kohdasta, mitä hän nyt varovaisesti 
sormillaan tunnisteli. 

Poikaa oli humautettu yöllä jollain kantikkaan kolholla ja il-
keän satuttavalla; taatusti laittomalla ja tappamistarkoituksessa 
takin alla piilossa järjestyksenvalvojien silmiltä kaivetulla esi-
neellä, minkä tömähdys hänen pienimuotoisessa kultakutrien 
laineuttamassa kerubinpäässään oli vienyt häneltä hetkeksi ta-
jun kankaalle, sekoittaen samalla hänen ajan- ja paikantajunsa 
pitkäksi aikaa niin pahasti, ettei poika vieläkään herätessään 
varmasti osannut sanoa mitä kello oli, tai missä hän muuta-
mankymmenen korttelin tai kilometrin tarkkuudella omasta 
kodistaan nyt oikein oli.

Poika katsoi minuun hämmentyneenä ihan kuin ei olisi ym-
märtänyt miksi seisoin hänen edessään tuijottamassa häntä pai-
koilleni jähmettyneenä ihan kuin olisin nähnyt haamun. Yritin 
hymyillä hänelle mutta hän ei reagoinut siihen millään tavalla, 
katsoi vain minuun samalla ilmeellä ennen kuin voihkaisi ja 
käänsi vaivalloisesti tuskanilme kasvoillaan kylkeään. 

Pojan äänestä ymmärsin ettei hän ollut selvinnyt sittenkään 
naarmuitta vaikka hän niin yritti huolettomasti esittää. Jokin 
osa hänen hennossa kehossaan huusi rikkimennyttä täydelli-
syyttä. 

Poikaan sattui selvästi enemmän, mitä hän näytti minulle. 
Jotain outoa Pojassakin oli. 

Ihan kuin hän olisi ollut kahden vaiheilla ollako lapsi vai 
aikuinen, sillä siinä missä lapsi voi saada kokemastaan vihasta 
voimaa ja jotkut pahasti nöyryytetyt nuoret eivät lannistu vaan 
sisuuntuvat ja haluavat näyttää kiusaajilleen. Koettujen kärsi-
mysten kääntäminen voitoksi vaatii onnistuakseen kuitenkin 
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sen, ettei luovu omista toiveistaan ja haluistaan.
Poika veti peiton päälleen ja nukahti melkein heti. Olimme 

kahdestaan. Huone oli iso ja yllätyksettömän tylsä hotellihuo-
neeksi. 

Menin poikaa lähemmäksi ja silitin hänen päätään mutta 
hän ei liikahtanutkaan vaan jatkoi uniaan. Istahdin varovaisesti 
sängylle pojan viereen ja otin hänet syleilyyni tai sen mytyn 
minkä sisään poika oli huolellisesti paketoinut itsensä. 

Yhtäkkiä valtava kipu raastoi päätäni. Niskoja ja jalkoja särki 
niin vietävästi ja selkää kivisti. Kaula oli jäykistynyt ja pään 
kääntäminen edes muutaman sentin tuntui yhtä kivuliaalta 
kuin jos sitä olisi viiltänyt terävällä keittiöveitsellä. 

Yritin nukahtaa pojan viereen mutta ei siitä tullut mitään. 
Poika huusi ja potki unissaan niin että olin tipahtaa lattialle 
ja päätin mennä sohvalle nukkumaan. Kun yritin nousta en 
päässytkään ylös. 

Yritin monta kertaa turhaan kunnes huomasin etteivät jalka-
ni pelanneet. Ne olivat ihan tunnottomat ja tuntuivat makaro-
nilta. Ikkunasta näin kalpeat kasvoni ja verentahrimat hiukseni 
ja järkytyin. 

Näytin ihan b-luokan kauhuelokuvien zombielta ja samalla 
tajusin samalla, että huoneeseen laskeutui epätavallisen puhut-
televa hiljaisuus; en kuullut enää hengityksen ääniä ja mytty 
ei enää liikkunut. 

Avasin mytyn ja näin Pojan tyhjät silmät tuijottamassa jon-
nekin kaukaisuuteen. Katsoin tarkemmin mytyn sisään ja näin 
ison naulan törröttävän hänen rinnastaan hyytyneen verilam-
mikon keskellä. 

Minuun tuli kummasti vauhtia. Sain kun sainkin itseni ylös. 
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Menin vessaan ja huuhtelin naamani kylmällä vedellä ja pesin 
hiukseni verestä. Saatuani itseni jotenkuten ihmisen näköisek-
si, avasin varovaisesti hotellihuoneen ulko-oven ja lähdin ho-
tellihuoneesta portaita pitkin etsien kuumeisesti varauloskäy-
tävää niin ettei minun olisi tarvinnut ohittaa vastaanottotiskin 
uteliaita katseita. 

Poliisi oli kiinnostunut kertomukseni tästä osasta ja valpas-
tui. Tämä oli tätä ei mitään muuta. Yhtäkkiä minä olin kadulla 
enkä enää muistanut miksi. Oliko minulla jokin pätevä syy 
seistä aamuyöstä yksin sateessa katsomassa kun humalaisia ja 
äänekkäitä turisteja palaili discoista kaupungilta hotelliinsa? 

Yksinäinen koira luimisteli vastapäisen kadun autojen alla 
ettei sitä huomattaisi, tai niin luulin. Vain osa käpälistä näkyi 
ihmistenilmoille. Humalainen nainen huomasi koiran ja ma-
nasi sen esiin paijatakseen sitä. 

Kohtaloonsa alistunut koira nousi verkkaisesti auton alta 
paijattavaksi, sillä ei ollut muuta mahdollisuutta elääkseen 
öisin varjoelämäänsä yksin ja hylättynä humalaisten turistien 
armonpalojen varassa, se oli kerjäämässä koiramaisen ovelana 
tekeytymällä surkeammaksi kuin olikaan, säälittäväksi katura-
kiksi, ja se tiesi saavansa palkkionsa vain tällä tavalla häpeile-
mättä ja nirsoilematta. 

Nainen ojensi koiralle suklaapatukan, jonka koira hotkai-
si yhtenä suupalana jääden odottamaan lisää mitä ei koskaan 
tullut sen pettymykseksi. Sade yltyi ja koira palasi auton alle 
märästä tutisten. Nainen seisoi pitkään puhumassa koiralle, 
jonka laiha häntä heijastui sadelätäköstä kuin piiska. 

Hetki sitten kaikki oli vielä toisin. Sade piiskasi meitä kol-
mea kunnolla, kastellen läpimäräksi ja vieden samalla muka-
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Elämässä kyse on siis aina välittämisestä, sanomasta, 
näyttelijöistä jotka sen parhaiten saavat perille sekä kuu-
lijoista ja katsojista, jotka kokevat ne tunteina ja toi-
mivat niiden mukaan. Mutta vapaus, hyvä Sancho, on 
kalleimpia lahjoja, mitä taivas on ihmiselle suonut; sille 
eivät vedä vertoja ne aarteet, joita maa sisäänsä kätkee ja 
meri helmaansa salaa; vapauden samoin kuin kunnian 
tähden sopii ja tuleekin uskaltaa henkensä: vankeus sitä 
vastoin on suurin onnettomuus, mikä voi ihmistä koh-
data.
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naan syyn voivotella sitä miksi kukin oli hetken mielijohteesta 
astunut turvallisesta lämpimästä ulos kylmään yöilmaan sateen 
pieksettäväksi kuin märkä rätti.

Minä katselin koiraa ja naista ja tajusin etten kuulunut jouk-
koon. He näyttivät olevan paikalla kuin tilauksesta. Kuin he 
olisivat ilmestyneet yhteisestä sopimuksesta samaan aikaan sa-
maan paikkaan vain toistensa takia ihan kun kuva olisi täydel-
linen, oikea kopio siitä mitä meille todellisuudeksi väitettiin, 
ja olemassa vain jos molemmat olisivat samanaikaisesti kuten 
nyt paikalla. 

Katselin molempia pitkään nyt jo ihaillen heidän kykyään 
näytellä huoletonta ihan kuin mikään muu ei olisi tärkeää kuin 
se ohikiitävä sattumanvarainen hetki, johon he olivat kiinnitty-
neet viimeisillä voimillaan ihan kuin maapallo olisi ollut litteä 
ja he olisivat kävelleet sen reunaa peläten putoavansa seuraa-
vasta askeleesta johonkin päättymättömään ja lopulliseen ka-
dotukseen vailla päätä ja häntää, kirjaimellisesti ainakin koiran 
kohdalla.

Aika kului yhdessä hetkessä loppuun mutta miten päin, siitä 
en voinut olla varma; oliko sittenkin Tukholma ensin, sitten 
Tallinna ja lopulta Helsinki. Siitä olin kuitenkin varma, että 
kyvyttömyyteni ymmärtää muita kuin omia haluajani oli teh-
nyt minusta immuunin myös ystävyydelle ja oikeille tunteille 
ja etten voinut asialle kerrassaan mitään. 

Olin mikä olin omaksi vahingokseni. Olisinko ollut muuta 
jossain muualla joskus toisen aikana? Siihen en pystynyt vas-
taamaan enkä tiedä vieläkään, olin vain jotain sellaista, josta en 
tiennyt mitä se oli vasta kun sitä ei enää ollut. 

Ehkä nyt oli kypsä avata silmät ja jakaa aika sitä edeltänee-
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seen ja sen jälkeiseen aikaan jos mahdollista. Sitten päässäni 
välähti! Kyseessä olikin muistini eikä vain sekasortoinen ja epä-
järjestykseen joutunut todellisuus eikä enää ollut niin pimeää 
vaan jotain muuta: aurinko nosti päätään. 

Minä en palanut enää sisälle vaan jäin katsomaan koiraa, 
joka näytti siltä kuin olisi tullut hyvin kaukaa ja menossa vielä 
kauemmaksi: jostain vieraasta todellisuudesta tai ainakin aivan 
toisenalaisesta tarinasta, ihan kuten minäkin; tunsin syyllisyyt-
tä vain siitä etten ollut uskaltanut nähdä asioita aiemmin päi-
vävalossa sellaisina kuin ne olivat samalla kun koira haukahti 
varoittaen minua siitä, mitä seuraavaksi oli tapahtuva.

Näin minä heräsin painajaisestani hiestä märkänä tänä aa-
muna, ja istuin nyt täällä Pasilan poliisiasemalla kertomassa 
tästä mutta silti elossa, mikä ilahdutti minua suuresti kun sa-
malla tajusin että vain kokemani subjektiivisuus oli totuus, 
objektiivinen taas luotaantyöntävä, jopa absurdiutensa vuoksi 
ikävän harmaa, ei toivottu. 

Koko sinun matkasi oli siis Don Quijoten tavoin määrättynä 
samankaltaisuuksien etsintää etkä enää hävennyt tunnustaa sitä 
tai tuntenut pelkoa? Poliisi kysyi epäilevästi lopuksi vapaut-
taessaan minut. 

Kun pääsin poliisiasemalta, kuljin vähän matkaa eteenpäin 
kuin mitään ei olisi tapahtunut. Katsoin sivuilleni ja pysähdyin 
paikoilleen enkä enää liikkunut senttiäkään paikaltani vaan tui-
jotin peilikuvaani kaupan näyteikkunasta. 

Ymmärsin nyt hyvin, miksi kaikki minulle tapahtunut oli 
minun elämän- ja kuolemanpiirini. Se minkä sisään minä 
ja unelmani mahtuivat, niin että olin päättänyt mitatessani 
mielessäni kuvitellun elämäni rajoja taistellessani tuulimyllyjä 
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vastaan. 
Suljin silmäni ja purin hampaani yhteen niin, että sisälläni 

myllersi kuin Biskajanlahden myrskykeskuksessa. 
Tie oli sateesta liukas ja ilma raikasta hengittää. En muista 

miten ja miksi olin tullut tänne, eikä minulla ollut onnekseni 
aavistustakaan siitä, missä olin tai mikä päivä nyt oli. 

Tätä rataa olin vapaa kuin taivaan lintu eikä maisemat tai 
ihmiset tehneet minua enää sairaaksi tunkeilevalla tuttavuu-
dellaan. 

Olimme siis päätyneet kertomuksessa takaisin siihen mistä 
aloitimme; tässä tapauksessahan minä luulin sellaista minkä 
tiesin, joksikin muuksi, minkä myös tiesin. 

Sanoin tämän olevan jo alussa mahdotonta, ja juuri siksihän 
suljin pois väärän käsityksen mahdollisuuden; muuten olisi vä-
kisinkin tultu siihen, että minä sekä yhtä aikaa olisin tiennyt, 
ja olisin ollut tietämättä asiaa.  

Jos en ollut muuta todistanut tällä seikkailullani, niin aina-
kin sen, että näin mystisen ekstaasin delfolainen maailmankä-
sitys osoitti järjen jumalallisen, mutta ei Jumalan, alkuperän.

Hymyilin näyteikkunalle, koska tiesin mitä olin sieltä nä-
kevä takaisin: näin itseni Don Quijotena ja Pojan ja Sugimu-
ran sekä Maxin Sancho Panzoina. 

Sancho Panzo kuiskasi minun valehtelevan itselleni mutta 
jotenkin ymmärrettävästi, ja siksi myös hänen mukaansa yl-
lättävän tyylikkäästi ja siksi anteeksiannettavalla tavalla, kun 
sentään otti huomioon kurjan kohtaloni ja surkean elämäni. 

Sinähän nautit tästä pelistä täysin sieluin, Sancho Pantzo 
sanoi lopulta naurahtaen leikillisesti. Miten niin, kysyin ute-
liaana kuulemaan enemmän. 
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”Tärkeintä oli näet kuunnella itseään. Sinulle jolle nau-
tinnon etsiminen oli tärkeämpää kuin itse nautinto; se oli 
vain lempeä pako pakosta. Toimit velvollisuusmoraalisesta, 
jossa ei lasketa tekojen seurauksia vaan pidettiin ihmistä 
arvona sinänsä ja siksi myös päämääränä. Sinulla oli sadan 
teini-ikäisen energia. Et sinä mikään hullu ollut vaan rak-
kaudenpuutteen musertama homomies. Samanalaisia mahtui 
maailmassa miljoona miljoonaan- Suomessakin satatuhatta 
sataantuhanteen.”

Katselin Sancho Pantzoa ja ymmärsin mikä meitä yhdisti: 
poikien traagisuus. Meidän oli pakko tehdä ja olla koko ajan 
jotain muuta kuin olimme. Eihän siinä olisi mitään, jos Jeesus 
olisi ollut jumalan tytär.

Siksi kirjani tavoite oli ensisijaisesti eettinen; tarkoitukseni 
oli kerran sisällyttää esipuheeseen lause, jota tosiasiassa ei ole 
siinä tällä hetkellä, mutta jonka kirjoitan nyt, koska se oli 
ainoana sopivana avaimena queerseikkailija-Don Quijotesta: 

”Lopulta hänkin oli vain maailmassa harhaileva kirjoitus 
samankaltaisten asioiden keskellä. Ajattelin kirjoittaa teille 
siksi näin: teokseni koostui kahdesta osasta: siitä, joka oli 
tässä esitetty, sekä kaikesta siitä, mitä en ollut kirjoittanut. 
Ja juuri tämä jälkimmäinen osa oli tärkeä. Kirjani rajoitti 
eettisen ikään kuin sisältäpäin. Olin näet vakuuttunut, että 
AINOASTAAN näin se oli täsmälleen rajoitettavissa -lyhyesti 
sanottuna: uskoin, että kaikelle sille, josta monet muut ny-
kyisin vain lavertelivat, olin onnistunut osoittamaan oikean 
paikan vaikenemalla siitä niillä sivuilla, tässä kirjassa, joita 
ei ole muuta kuin päässäni yhtenä sumuna häviten taivaan 
tuuliin heti kun otteeni aaveesta nimeltä valhe kirpoaa.”
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Ö
”Mitä tekee Jumala niille, jotka uskonnosta kuultuaankaan eivät käsitä sitä? 
Rankaiseeko hän kääpiöitä, jotka eivät pysty ottamaan jättiläisen askelia?”

-Dennis Diderot

Samankaltaisuuksista oli tullut pettäviä ja ne olivat muuttuneet 
harhanäyiksi ja houreiksi. Lyhyen hetken ilman mitään tunsin 
yöllä sängyssäni olevani kuin turhaan armoa leijonankidassa 
aneleva syytön sinne viskattu ja unohdettu uhri sukeltaneena 
haaveitteni pohjoisen kylmässä valtakunnassa; missä minä, ja 
ne joita en koskaan saanut, istuisimme avarassa yksinäisyy-
dessämme toisiamme näkemättä, silti toistemme sisällä syvää 
lämpöä ja veljeyttä keskenämme tuntien pakkasen kiristyessä 
ympärillämme niin, että päällemme laskevasta lumesta muo-
dostuisivat ensin yksinäiset vaarat, sitten pelottavat tunturit, 
ja sen ihmeellinen voima puristi lopulta viimeisenkin pelon ja 
häpeäpilkun pois minusta ja heistä juottaakseen meidät ikuisen 
onnen lähteenä muille janoisille alas laaksoon solisevana puro-
na esimerkkinä siitä ettei mikään, varsinkaan murehtiminen, 
ollut koskaan turhaa vaan tärkeä osa seikkailun, eksymisen ja 
sekoilun lahjaa!
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Rameaun 
veljenpoika

”Tein muutamia ilveilijäntemppujani, jotka herättivät kiinnostusta, ihas-
tusta ja huvia.”

-Dennis Diderotin kirjasta Rameaun veljenpoika
Dennis Diderot ymmärsi ihmisen nielevän minkä tahansa val-
heen, joka imartelee meitä, mutta vain hippusen sitä totuutta, 
joka tuntuu meistä katkeralta. Rameaun veljenpoika- kirjan 
tekee mielenkiintoiseksi se, että kirjan henkilöt Moi (Minä) 
ja Lui (Hän) ovat itse asiassa yksi ja sama henkilö, he ovat 
Diderot yksi ja Diderot kaksi, jotka käyvät keskenään kirpeää 
välienselittelyä. Tämä on ollut myös tämän kirjan lähtökohta; 
kirjan päähenkilö ja kertoja, oman elämänsä Diderot yksi ja 
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kaksi korotettuna maailmanseikkailija Don Quijoten mielen-
laadulla, käy kamppailua oman elämänsä haavekuvien kanssa 
painajaisunessa, jotka toistuvat kolmessa eri kaupungissa kol-
mena eri tarinana, aina erilaisena, mutta silti samanlaisena, ja 
usein unenomaisesti vailla päätä ja häntää.

Ranskalaisfilosofi Michel Foucault kirjoitti kirjassaan ”Sa-
nat ja asiat -eräs ihmistieteiden arkeologia” (Gaudeamus 2010) 
III-luvussa ”Representaatio Don Quijotesta”, joka oli Foucau-
ltin mielestä ”saman sankari”. Hän ei onnistunut Foucaultin 
mukaan jättämään taakseen sen enempää analogian ympärillä 
leviävää tuttua tasankoa kuin pientä maakuntaansakaan, vaan 
kulki sitä loputtomasti ympäriinsä ylittämättä koskaan eron 
selväpiirteisiä rajoja tai saavuttamatta identiteetin sydäntä.

”Lisäksi hän muistuttaa itsekin merkkiä – hän on kuin laiha 
pitkä kirjain, joka on juuri karannut avoimelta kirjansivulta. 
Hänen koko olemuksensa on pelkkää kieltä, teksti, painettu-
ja sivuja, jo kirjoitettua tarinaa. Hänet on tehty yhteen kie-
toutuneista sanoista; hän on maailmassa harhaileva kirjoitus 
samankaltaisten asioiden keskellä. Ei kuitenkaan täysin, sillä 
köyhän hidalgon todellisuudessa hän voi näet tulla ritariksi 
vain kuuntelemalla kaukaa vuosisataista eeposta, joka laatii 
lain. Kirja on pikemminkin hänen velvollisuutensa kuin hänen 
olemassaolonsa. Hänen on jatkuvasti tutkittava sitä tietääk-
seen, mitä tehdä ja mitä sanoa, mitä merkkejä antaa itselleen 
ja muille sen osoittamiseksi, että hänet on todella tehty samasta 
puusta kuin teksti, josta hän on syntynyt. Hänen seikkailunsa 
on valmiiksi ikuistettu ritariromaaneihin. Ja jokainen episodi, 
jokainen päätös ja jokainen urotyö ovat merkkejä siitä, että 
Don Quijote on todellakin samanlainen kuin kaikki merkit, 
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jotka hän on jäljentänyt.”
Foucaultin kertomus Don Quijotesta tuntuu tänään, kun 

tiedämme Aleksis Kiven lukeneen sitä, ennen kuin ryntäsi kir-
joittamaan hurjan ”Seitsemän veljeksensä”, hämäävän tutulta 
”semieksoottisuudessaankin” koskettavan alakuloisessa vali-
tuksessaan, juuri siitä samanlaisesta mitä queerseikkailukirja 
Don Quijoten päähenkilökin harrastaa itseruoskintana niin, 
että donquijotelaisen” metodin mukaan todellisuutta, mitä ei 
kyetty vangitsemaan, rakennettiin kokonaan uudelleen sepit-
teinä ja sepostuksina, joiden kertoja on itse kutistunut Fou-
caultin kuvaamaksi Don Quijoteksi, jonka halu olla merkkien 
kaltainen johtuu siitä, että hänen on näytettävä ne toteen, mikä 
tekee hänestä ristiriitaisen ja ristiriitojen repimän sekä epätoi-
voisen että moniongelmaisen, kahden eri todellisuuden välissä 
häilyvän uneksijan, sillä hänen kirouksensa on meistä muis-
ta uneksijoista poiketen karmiva - että hän joutuu jäämään 
keskellä unelmaansa juuri siihen kohtaan, missä tulee maksun 
paikka painajaisunina.
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Å
”Nuori tyttö eli yksikseen. Kerran hänen luonaan vieraili nuori mies, joka 
toi tullessaan linnun. Tyttö tuli raskaaksi. Nyt kysytään: kenen lapsi? Hyvä 
kysymys. Tietenkin linnun.”

-Dennis Diderot

Olin nähnyt painajaisunta että olin jo kuollut. Ikävä, kaipuu ja 
häpeä olivat minun kotini: pimeys ja mielikuvituksen vankeus 
kuvitella olla kaiken tämän tuote. Minun oikea kotini siellä 
tuhansien yhtenä häviävänä valopilkkuna ison kaupungin lu-
kemattomien kattojen yli ulottuvassa tuikkivassa valomeressä 
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kulkien läpi tuhansien tuntemattomien ja vähäpätöisten olo- 
ja makuuhuoneiden aina hienoimmasta huonoimpaan huo-
neeseen saakka läpi aikakausien kuin kiitävä raketti muuta-
massa sekunnissa. Tämän jälkeen minun piti tunnustaa, etten 
silloin koko ajan miettinyt kuka olin tai mistä tulin mihin 
mennäkseni, vaan nautin täysin siemauksin keuhkoni täyteen 
yön hiljaisten tuntien yksinäisyydestä puhdistamaa suurkau-
punki-ilmaa, hävitäkseni sitten suosiolla hetken päästä omassa 
rauhassani vähin äänin pieneen ja huomaamattomaan kennoo-
ni nukkuakseni turvallisesti ja herätäkseni seuraavana päivänä 
taas juuri siihen aikaan, juuri siinä asennossa kuin itse omasta 
vapaasta tahdostani sillä hetkellä halusin. Sitä halusin eniten 
maailmassa! Herätä miten vain halusin juuri sellaiseen aamuun 
kuin mitä olin unelmoinut. Tätä minä kutsuin kodikseni ja 
paratiisikseni: hetkieni suureksi ja ainutkertaiseksi elämänva-
paudeksi - sen tärkeän ja ainoan ajan, mikä oli vain jakamat-
tomasti minun.
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Selitykset
”Näyttelijät, jotka näyttelevät tunteella, ovat epätasaisia. Heidän ilmaisunsa 
on milloin vahvaa, milloin heikkoa. Ei hillitön, raivokas ihminen saa meistä 
otetta, siihen pystyy vain se joka kontrolloi itseään. Nero voi olla oikea-
mielinen, mutta ei hyveestä herkisty. Olen nähnyt tapauksia, joissa suuri 
näyttelijä on tyrmätty omaperäisyytensä takia. Typerä yleisö väitti, että hän 
liioitteli, kun hänen vastanäyttelijänsä ilmaisu oli laimeaa.”

-Dennis Diderot

Queerseikkailukirja Don Quijote on filosofinen pienoisromaa-
ni asioista, joita ei ole eikä voi tulkita tai tulla olemaan, koska 
ne ovat yleisiä, nykykulttuurille tyypillisiä valheita, eikä niitä 
voi olla olemassa muuta kuin sanoina lipevän kertojan suussa 
tai infantilistisessa kollektiivisuudessa tuottamassa pornoa. 

Taustalla vaikuttaa se, että filosofia opettaa nykyisin tavalli-
selle ihmiselle kovin vähän mitä hän ei itse jo tietäisi omassa ar-
jessaan etukäteen (kertoja ei pääse eteenpäin ja junnaa paikoil-
laan kun ei tiedä uskaltaako olla eri mieltä itse kehittämänsä 
elämänvalheen kanssa – vaihtoehdot ovat tosin hyvin vähässä; 
unohdus, itsemurha, tunnustaminen tai valheen jatkokäsittely 
ja siirtäminen toiselle tasolle ylihuomiseen elämään omaa elä-
määnsä muiden sopivien poikauhrien kustannuksella). 

Onneksemme ranskalaisfilosofi Alain Badiou on kirjoitta-
nut kokonaisen kirjan ”Apostoli Paavali-universalismin perus-
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taja” (Gaudeamus 2011), jossa hän pohtii Paavalin arvoitusta 
ja merkitystä omalle eri mieltä olevalle ajattelulleen niin, että 
siitä on opiksi myös kirjamme ”itsensä aina samaan tarinaan 
hieman eri tavalla ”Haluna” piilottaneen kirjoittajan arvoituk-
sen ratkaisemiseksi. 

Paavalin kirjeitään lukiessaan Badiousta tuntuu, että hän 
olisi palannut sellaisten vanhojen klassikoiden pariin, ”joiden 
polut on tallattu jo niin monta kertaa, että niiden yksityis-
kohdat ovat hämärtyneet, mutta joiden voima on silti säilynyt 
melkein koskemattomana”.

Mutta näin ei ole, ja juuri siksi tätä aihetta voi lähestyä 
Alexander Kojeven kirjoituksen ”Johdatus Hegelin lukemiseen” 
(Suom. Tapani Kilpeläinen, löytyy Georges Bataillen kirjasta 
”Uskontoteoria” (niin&näin 2016)-kirjan mukaan, sillä siinä 
missä Kojeven kirjoituksessa hegeliläinen ”halu muuttaa olion, 
joka on itse paljastanut itsensä (todessa) tiedossa ”objektiksi, 
jonka paljastaa ”subjektille” objektista erillinen ja sille ”vas-
takohtainen subjekti”, ihan samalla logiikalla valhe paljastuu 
kirjan kertojan kolmessa erilaisessa ja samassa tarinassa pahan 
ja huonon palvelijaksi Hegelin sanoin:

”Halussa ja halulla tai vielä tarkemmin sanottuna ”omana” 
Halunaan ihminen muotoutuu ja paljastuu -itselleen ja muille 
-Minänä, joka eroaa ei -Minästä ja asettuu jyrkästi vastusta-
maan sitä. (Inhimillinen) Minä on halun Minä.”

Pascal tunnetusti kuitenkin kehottaa meitä lyömään vetoa 
”Jumalan” olemassaolon puolesta, koska, jos ”Hän” oli ole-
massa, niin voitamme kaiken, ja jos kävisi niin ikävästi, ettei 
”Häntä” olisikaan olemassa, emme silti häviäisi mitään.

”Uskontoteoria”-kirjan kirjoittaneelle Georges Bataillelle 
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ajatuksen perusta oli toinen ajatus; ajatus taas seinään muu-
rattu tiili. Hän mietti, että vaikka ajatteleva olento näki tapansa 
mukaisesti vain irtonaisen tiilen eikä hintaa, joka tällä vapau-
den ilmentymällä hänelle oli, tämä käsitys oli vain ajatuksen 
lumetta: ihminen ei huomannut jättömaita eikä jätekasoja, 
joihin varjon kaltainen turhamaisuus jätti hänet tiilineen.

Hegelille ihmisen olemus, itsestään tietoinen olemus edel-
lytti ja vaati halua. Hegelin mielestä inhimillinen todellisuus 
pystyi muotoutumaan ja säilymään hengissä ainoastaan biolo-
gisen todellisuuden, eläimellisen elämän sisällä. Mutta vaikka 
eläimellinen halu olikin hänelle itsetietoisuuden välttämätön 
ehto, se ei ollut sen riittävä ehto, koska hänestä itsessään halu 
muodosti vain ”itsetunteen”.

Georges Bataille jatkoi tiiliteemansa kehittelemistä. Hänelle 
muuraavan rakentajan työ merkitsi eniten. Bataille kirjoitti, 
että kirjan viereisten tiilien sopii näkyä yhtä selvästi kuin niiden 
oheen viimeisempänä muurattu tiili, eli kirja itse:

”Lukijalle ei siis voida tarjota yksittäistä rakennuskappaletta 
vaan kokonaisuus, johon on mahdollista itsekin liittyä: inhi-
milliset koostelmat ja rakennelmat eivät voi olla yksinomaan 
jätekasoja, vaan niiden on oltava myös tietoisuutta itsestä.”

Hegel taas ajatteli, että päinvastoin kuin tieto, joka piti ih-
misen passiivisen rauhallisena, halu teki hänet levottomaksi, ja 
sysäsi hänet toimintaan, koska toiminta oli hänen mielestään 
syntynyt halusta, ja se pyrki tyydyttämään halun.

”Ja se voi tehdä niin vain ”kiellolla”, tuhoamalla halutun 
objektin tai ainakin muuttamalla sitä: esimerkiksi nälän tyy-
dyttämiseksi ravinto on tuhottava tai se on joka tapaukses-
sa muutettava toiseen muotoon. Niinpä kaikki toiminta on 
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”kieltävää”.
Näppärää eikö totta, mutta Bataillelle se ei riittänyt alkuun-

kaan. Hänelle kokonaisuus vailla rajoja oli tavallaan mahdot-
tomuus, ja siksi hän tarjosi tilalle rohkeutta ja itsepintaisuutta, 
jottemme hengästyisi liiaksi:

”Ajatus päästää irti saaliista -päästää irti ajatuksen avoimes-
ta ja persoonattomasta liikkeestä eriytyneen mielipiteen var-
jon hyväksi -on houkutteleva. Tietenkin eriytynyt mielipide 
on myös helpoin keino paljastaa, että yhteen kokoaminen on 
pohjimmiltaan mahdotonta. Kokoamisella kuitenkin on tämä 
syvällinen merkitys vain silloin, kun sitä ei tiedosteta.” 

Bataille oli mahdoton lohduttomuudessaan; hänestä tätä 
totuutta koskeva voimattomuus määritti mahdottomuuden 
tiedostamisen, mikä toi mukanaan tietoisuuden siitä, mitä oli 
mahdollista ajatella: Tässä keskittymässä vallitsee väkivalta, sen 
rajoilla yhtenäisyys hajoaa, ja yhtenäisyysajattelija saa huomata, 
ettei hänelle ole enää sijaa.

Mielenkiintoista oli myös se, miten ranskalaisfilosofi Alain 
Badiou herätti henkiin apostoli Paavalin, vaikkei hänen tavoit-
teensa olleet historiallisia tai eksegeettisiä. Badiou nimittäin 
väitti, että tässä auttoi epäilemättä se, että Paavalin puoleen 
olivat aikojen saatossa kääntyneet myös mm. Hegel, Comte, 
Nietzsche (joka inhosi yli kaiken universalismia), Freud, ja 
Heidegger, joka laajensi hermeneutiikan koskemaan ihmisen 
olemassaoloa; hänen näkemyksessään tulkinta ja ymmärtämi-
nen olivat osa ihmisen olemista, ”täälläoloa”, sekä Jean -Fran-
cois Lyotard. 

Juuri siksi hän keskittyi Paavalin tekstien siihen ainutkertai-
seen siteeseen, joka hänen mielestään voitiin muodon tasolla 
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irrottaa tästä tarusta ja joka oli varsinaisesti hänen keksintöään:
”Yhteys, joka liittää subjektin ja lakia koskevan kysymyksen 

toisiinsa. Paavalille tämä tarkoittaa sen selvittämistä, millainen 
laki kykenee antamaan rakenteen subjektille, jolla ei ole mi-
tään etukäteen annettua identiteettiä ja joka on riippuvainen 
tapahtumasta, jonka ainoa ”todiste” on vain se, että subjekti 
sitä julistaa.”

Montaigne taas väitti, että meissä havaittava herkästi vaihte-
leva vastakohtaisuus oli saanut muutamat kuvittelemaan mei-
hin kaksi sielua.

Filosofi Ludvik Wittgenstein piti tanskalaista eksistentiaa-
lifilosofi Sören Kirkegaardia koko 1800-luvun ylivoimaisesti 
tärkeimpänä ajattelijana. Päättävässä epätieteellisessä jälkikir-
joituksessaan Kierkegaard kirjoitti subjektiivisuudesta, joka oli 
hänen mielestään totuus: sillä muutoin olisimme unohtaneet 
sen mikä sokraattisessa ajattelussa oli arvokkainta: 

”Kun Sokrates uskoi, että jumala oli olemassa, hän piti kiin-
ni objektiivisesta epävarmuudesta sisäisyyden koko intohimol-
la; ja juuri tuohon ristiriitaan, tuohon riskiin, sisältyy usko. 
Sokraattinen epävarmuus on kuin nokkela pila verrattuna ab-
surdiuden vakavuuteen, ja sokraattinen eksistoiva sisäisyys on 
kuin kreikkalaista suruttomuutta verrattuna uskon aiheutta-
maan rasitukseen.” 

”Ihmiskunnan koko hengen historia on varkauksien histo-
riaa. Aleksanteri varastaa Filippokselta, Augustinus varastaa 
Paavalilta, Giotto varstaa Cimabuelta, Schiller varastaa Kantil-
ta. Ja jos joskus syntyy seisahdus, on syy aina siinä, että varastet-
tiin liian vähän. Keskiaikana varastettiin ainoastaan kirkkoisiltä 
ja Aristoteleeltä: se oli liian vähän. Renessanssiajalla varastettiin 
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kaikkea kirjallisuudenjätteitä myöten: siinä se suunnaton hen-
kinen nousu, joka silloin valtasi Euroopan ihmiset. Ja jos suuri 
taiteilija tai ajattelija ei voi päästä esille, johtuu se aina siitä, että 
hän saa liian vähän varkaita. Sokrateella oli harvinainen onni 
saada Platonista arkailematon varas, joka tunsi perin pohjin 
ammattinsa: ilman Platonia hän olisi tuntematon.”-lauselma 
on lainattu Egon Friedelliltä ”Uuden ajan kulttuurihistoriansa 
I”-osassa ”Johdanto renessanssi ja uskonpuhdistus” (WSOY 
1995).

Tässä oli sekä totuudenjälkeisen että (uus-)totuudennälkäi-
sen ajan eräs metodi myös kirjallisuudelle, yrittää ottaa selville, 
mistä oikein oli kysymys. Sitä varten heitin Don Quijote-quee-
rseikkailukirjassani Badioun tapaan ilmaan leijumaan vasta-
väitteen, että ”totuus” oli vain valhetta ja tarua. Mutta oliko 
”taru” sittenkään totuutta ihmeellisempää? 

Antiikin ihmiskuvaukset ovat ehtymätön aarreaitta, mitä 
ihanteellisuuteen, hyvyyteen ja ihmisen hyvään ja pahaan tu-
lee. Michel de Montaignen ”Esseiden” (WSOY 2008) II-osan 
tärkeimmässä kirjoituksessa ”Apologia eli Raimond Sebondin 
puolustus”, Montaigne puhuu suomennoksen sivulla 241 vaa-
timattomuudesta ja alistuvaisuudesta verratessaan näitä omi-
naisuuksia muinaiseen antiikin Roomaan, uskoen että vain ne 
yksin pystyvät luomaan kunnollisen ihmisen. 

Jean-Paul Sartre muistutti, ettei mikään ei muutu niin usein 
kuin menneisyys. Jokainen sukupolvi luo itselleen oman ku-
vansa historiasta. Tallinna-luvun kolme viimeistä kappaletta 
on mukailtu filosofi Ludwig Wittgensteinin kirjeestä Ludwig 
von Fickerille.

Matkasin ”donquijotelaisesti” tässä kirjassa muistoihin, jois-



164

ta suurin osa oli ”ns. valemuistoja” – itse kehitettyä ja kuvi-
teltuja, takaisin saavuttamattomaan menneisyyteen Paavalin 
ennakkoluulottoman tavan mukaan, erottamalla totuuden 
kaikesta siitä mitä se ei ollut, kuten yhteisöllisyydestä yms. 
turhasta viihteestä ja yliromantisoinneista, sillä sitä mikä oli 
totta (tai Badioun mukaan tässä tapauksessa oikein -mikä oli 
hänestä sama asia), ei voitu palauttaa mihinkään objektiivi-
seen asioiden tilaan, ei sen enempää syyn kuin päämääränkään 
puolesta, vaan meidän oli unohdettava ”painajaisunemme”, ja 
hengitettävä vapauttavasti ulos uutta elämää ajatuksillemme 
samalla kuumeisesti etsien Ralph Waldo Emersonin sanoin: 
Ansaitkaamme siksi tilaisuus ihmetellä yhdessä, sillä eniten elä-
mässämme tarvitsemme ihmisiä ja asioita, jotka rohkaisevat 
meitä tekemään sen, jonka jo osaamme.

Dennis Diderotin tekstit tässä kirjassa ovat saaneet innoituk-
sen Diderotista väitöskirjansa englanniksi tehneen filosofian 
tohtori, esseisti ja kirjailija Jan Blomstedtin teksteistä.

Dennis Dideorotin ”Tämä ei ole tarina” (suomentanut Jan 
Blomstedt ntamo P&C 2015) sekä ”Rameaun Veljenpoika” 
(suomentanut Kauko Kare 3.painos Karisto) ovat toimineet 
tämän kirjan lähdemateriaalina. 

Tärkeä oivallus tätä kirjaa kirjoittaessa on peräisin Jan 
Blomstedtilta, joka suomentaessaan yhdessä Riikka Stewenin 
kanssa ”Milan Kundera – romaanin taide” (WSOY 1987)-kir-
jan ensimmäistä osaa ”Cervantesin hyljeksitty perintö”, osui 
heti ensimmäisten sanojen jälkeen oleelliseen, mainitessaan 
Husserlin käsityksen kreikkalaisesta filosofiasta olleen ymmär-
rystä sitä käsitystä kohtaan, että kreikkalainen filosofia käsitti 
ensi kertaa historian aikana maailman ratkaistavaksi kysymyk-
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seksi eikä tutkinut maailmaa käytännön tarpeita tyydyttääk-
seen vaan siksi että ”tietämisen intohimo oli saanut ihmisen 
valtaansa”.

Hussler arvasi aivan oikein kriisin juurien olevan uuden 
ajan alussa Galilein ja Descartesin ajattelussa. Juuri siksi sa-
mankaltaisuuksien erilaisuudet tekivät silloin, vaan eivät enää, 
olemisen sietämisen juuri ja juuri mahdollisiksi: jos ne olivat 
erottamaton osa puhdasta alkuvoiman ulottuvuutta. 

Aatehistorioitsija, jota monet kutsuvat myös ”polyhistorioit-
sijaksi”, Stephen Toulminin vuonna 1990 englanniksi ilmes-
tynyt kirja ”Cosmopolis”, kertoo miten 1600-luvun kriisien 
runtelemassa Euroopassa syntyi huumorintajuttomien miesten 
kynästä yhteiskuntanäkemys, joka kahlitsi länsimaisen mieli-
kuvituksen seuraavaksi kolmeksisadaksi vuodeksi, ja kuinka sa-
malla uusi aika hukkasi juuri humanismin arvokkaan vapauden 
perinnön. Sen isät olivat Descartes ja Newton. Se oli unelma 
Kosmopoliksesta, modernista yhteiskunnasta, joka toimisi yhtä 
rationaalisesti ja systemaattisesti kuin newtonilainen luonto. 

Toulmin, itsekin kovan luokan filosofi, löysi ahaaelämyksen 
Michael de Montaignen Esseitä tutkiessaan opiskelijoidensa 
kanssa ja ymmärsi, että puolustaessaan Montaignen  Sektos 
Empeirikoksen ja Pyrrhonin klassista skeptisismiä, hän oli lä-
hellä opettajansa Wittgensteinin opetuksia siitä, etteivät mo-
dernin filosofian peruselementit olleet sitenkään Descartesin 
systemaattisen epäilyn metodi, vaan ehkä sittenkin Montaig-
nen skeptiset argumentit. 

Toulmin kirjoitti, että Eurooppa valitsi modernisuuden eli 
uudenaikaisuuden päämääräksi intellektuaalisen ja käytännön 
agendan, joka siirsi sivuun 1500-luvun humanistien suvaitse-
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van ja skeptisen asenteen keskittyen vain 1600-luvun tavoittei-
siin: matemaattiseen eksaktiuteen ja kurinalaiseen logiikkaan, 
intellektuaaliseen varmuuteen ja moraaliseen puhtauteen. Sa-
maan aikaan radikaalit poliittiset voimat ankkuroituivat synk-
kään saksalaiseen idealismiin, ennen kaikkea kaiken selittävään 
Hegeliin, jonka ajatusten innoittamina he alkoivat rakentaa 
vahvaa valtiota ja valmiita vastauksia avoinna oleviin kysymyk-
siin, hävittäen samalla tieltään vanhat ajatukset ja maailmat. 

Michel Foucault kirjoittaa kirjansa ”Sanat ja asiat” (Gaude-
amus 2010) III-luvussa Representaatio Don Quijoten seikkai-
lujen kaikkine käänteineen ja kiemuroineen piirtäneen rajan. 
Ne lopettivat hänen mukaansa samankaltaisuuden ja merkkien 
välisen vanhan leikin sekä aloittivat uusien suhteiden solmiu-
tumisen:

”Don Quijote ei ole huikentelevainen mies vaan pikemmin-
kin säntillinen pyhiinvaeltaja, joka pysähtyy kaikkien saman-
laisuuden merkkien edessä. Hän on saman sankari. Hän ei 
onnistu jättämään taakseen sen enempää Analogian ympärillä 
leviävää tuttua tasankoa kuin pientä maakuntaansakaan. Hän 
kulkee sitä loputtomasti ristiin rastiin ylittämättä koskaan eron 
selväpiirteisiä rajoja tai saavuttamatta identiteetin ydintä. Li-
säksi hän itsekin muistuttaa merkkiä – hän on kuin laiha pitkä 
kirjain, joka on juuri karannut avoimelta kirjansivulta. Hänen 
koko olemuksensa on pelkkää kieltä, tekstiä, painettuja sivuja, 
jo kirjoitettua tarinaa. Hänet on tehty yhteen kietoutuneista 
sanoista; hän on maailmassa harhaileva kirjoitus samankaltais-
ten asioiden keskellä.”

Tukholma-luvun ”kultainen hahmo ihmispölyä”-tarinat 
ovat saaneet alkunsa Homokalevalasta (kulttuuriklubi 2015). 
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Tallinna-luvun ”Poika” on saanut esikuvan Orlando-romaa-
nista (Kulttuuriklubi 2016), jonka tapahtumat (teemoina it-
sesyytökset, syyllisyys, häpeä ja kaipuu) sijoittuvat Tallinnaan.

Kauniin-Ahmedin sanat, kun hän sanoi huomanneensa, mi-
ten hän masentui pohjamutia myöten, jos ihmiset eivät olleet 
mistä tahansa syystä hyvin ja erityisen ystävällisiä hänelle, oli-
vat Wittgensteinilta lainattuja ajatuksia hänen ja maailmansa 
suhteesta.

Kirjan monet moraalifilosofiset pohdinnat ”itsepetoksesta, 
syyllisyydestä, valheesta ja ihmisen mahdollisuuksista selvitä 
niistä” ovat filosofi Timo Airaksiselta, kuten tämä kun hän 
pohti ”Sinivalkoisessa kirjassaan” (Arktinen Banaani 2016) 
mm. näin:

”Mikä itsepetos on? Itsepetos syntyy silloin, kun ihminen 
uskoo johonkin asiaan, joka on hänelle mieluinen vain siksi, 
että se on mieluinen. On mielenkiintoista, että ihminen on 
niin altis itsepetokselle kuin hän on. Voisi kuvitella päinvas-
taista, nimittäin, että ihminen uskoo totuuteen tosiasioiden 
perusteella ja käyttää totuutta päästäkseen päämääriinsä ja li-
sätäkseen hyvinvointiaan. Näin ei tunnu kuitenkaan käyvän.”

Jumaluusopilliset käsittämättömyydet, ja hetkittäiset selvä-
järkisyydet kuten pohdinnat subjektiivisuudesta ja objektiivi-
suudesta, on lainattu Sören Kierkegaardin kirjasta ”Päättävä 
epätieteellinen jälkikirjoitus”( WSOY 1992, suomentanut 
Torsti Lehtinen).

Kirjan mustavalkokuvat ovat Harald Olausenin CITY 
BOOK SERIESTÄ ”Helsinki” (2018) ”Tukholma” (2017) ja 
”Tallinna” 2016, ja niitä voi selata ilmaiseksi osoitteessa: www.
kulttuuriklubi.com.
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”Koko hänen matkansa on samankaltaisuuksien 
etsintää.”

- Michel Foucault kirjassaan "Sanat ja asiat" Don Quijotesta

”Hän ei enää tuntenut pelkoa. Hän kulki vähän matkaa eteenpäin kuin mitään 
ei olisi tapahtunut. Katsoi sivuilleen ja pysähtyi sitten paikoilleen eikä enää 
liikkunut senttiäkään. Tämä oli hänen elämän- ja kuolemanpiirinsä. Se minkä 
sisään hän ja hänen unelmansa mahtuivat, niin hän oli päättänyt mitatessaan 
mielessään kuvitellun elämänsä rajoja. Hän sulki silmänsä ja puri hampaansa 
yhteen niin rajusti, että hänen sisällään myllersi kuin Biskajanlahden myrsky-
keskuksessa: edessä oleva tie oli sateesta liukas ja ilma raikasta hengittää. Hän 
ei muistanut miten ja miksi oli tullut tänne, eikä hänellä ollut onnekseen aavis-
tustakaan missä hän oli tai mikä päivä silloin oli - tätä rataa hän oli vapaa 
kuin taivaan lintu eikä maisemat tai ihmiset tehneet enää häntä sairaaksi 
tunkeilevalla tuttavuudellaan.”

Kriitikot ovat kehuneet Olausenin kirjoittamaa kieltä kauniiksi ja tapaa 
kirjoittaa herkäksi. Niissä on häivähdys Célinen ja Henry Millerin romaanipuh-
kua -ei vain noiden kirjailijoiden energiaa ja egosentrisyyttä vaan myös sanon-
nan suggestiivisuutta sekä runollista yksinäisyyttä ja alakuloa. Erään kriitikon 
mielestä hänen toisesta kaunokirjallisesta teoksestaan tuli mieleen Jack Keruaq. 
Olausenin queerkirjoja, joista Don Quijote on jo kymmenes, on kiitelty myös 
rohkeiksi ja häpeilemättömiksi lihanhimon ylistyksiksi. Tarinat ovat usein laajoja 
ja tarkoitushakuisen riettaita. Don Quijote-queerseikkailuromaani on erään 

painajaisunen lopetus, jonka Olausen aloitti jo 
Kissojen kissoissa (Kulttuuriklubi 2016): ”Se oli 
todellakin yksi kummallisen elämäni omitui-
simmista hetkistä. Niin epätodellinen ja samal-
la tosi. Ihan kuin olisimme siirtyneet ajassa 
pari sataa vuotta taaksepäin tai johonkin 
elämysmatkailuteoksen sisälle hengittämään 
vanhojen aikojen pölyjä keuhkoihimme.”
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