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Peter on haudannut parhaan ja ainoan ystävänsä Mikaelin, 
jolla ei ollut elämässään onnea eikä ketään muuta kuin Peter. 
Hautajaisten jälkeen Peter ei ole oma itsensä. Häntä piinaa 
ajatus lopun alusta myös omassa elämässään. Kuusikymmen-
tä vuotta täytettyään yksinäinen homomies on kuin tyhjän 
päällä. Peterillä on vielä yksi vuosi tuon kammottavan ja 
pelottavan rajapyykin saavuttamiseksi, mutta hän tuntee 
olevansa jo ikäloppu kääkkä, joka ei kelpaa kenellekään eikä 
ole itse kiinnostunut kenestäkään. Edes nuoret pojat eivät 
herätä hänen sammuneita himojaan eloon, eikä hän tunne 
enää samaa iloa nähdessään uusia asioita, kuin silloin kun 
he Mikaelin kanssa ensimmäisen kerran törmäsivät toisiinsa 
yli neljäkymmentä vuotta sitten pimeässä homopuistossa 
eräänä jouluaattona, ja heidän pitkä ja vaihteleva ystävyy-
tensä sai alkunsa. Kun Mikael sitten soitti eräänä päivänä 
sairaalasta loppunsa lähestyvän, he alkoivat Mikaelin viimei-
sinä päivinä kelaamaan kellon ympäri toisilleen elämiensä 
tapahtumia. He keskustelivat siitä, miten kaikki oikein tapah-
tuu ja elämä menettää kiinnostavuutensa vanhenevan homon 
silmissä. Peterin mielestä siitä tulee ensin välttämätön paha 
ja sitten pakkopullaa. Lopulta se valuu käsistä eikä jätä 
jälkiä. Mikaelilla oli lohduton kaiken rakkauden teoria, joka 

ei jättänyt Peteriä rauhaan: 
millään ei ole mitään muuta 
väliä, kuin sen hetken, kun sitä 
kestää. Ainoa millä on väliä, on 
se, että kaikki loppuu aikanaan. 
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“Harald luo jotakin uutta, kirjal-
lisuutta yhdestä tavasta elää ja kir-
joittaa. Ehkä kirjallisuuden pitäisi 
olla juuri tätä, miksi siis puhua an-
tikirjallisuudesta? Vastaus on ilmei-
nen: kirjallisuus sellaisena kuin sen 
pitäisi olla, on antikirjallisuutta, 
joka taas merkitsee, että kirjallisuus 
sellaisena kuin se on, on pilattua 
kirjallisuutta. Nyt on Harald ja hä-
nen uusi metodinsa dokumenttina 
oman aikamme rappiosta ja luo-
van kulttuurin ikuisesta taistelusta 
maailmaa vastaan.” 
-Professori Timo Airaksinen
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Motto
”Hinttien joukossa ei tunneta uskollisuutta, koska 
me emme voi saada lapsia, mitä arvelet, eikä mi-
nusta olisi voinut tulla aika hyvä äiti? On pakko 
elää nenä työnnettynä niin syvälle paskaan, että 
aivan tukehtuu. Ei juuri hellyyttä eikä läheisyyttä 
vai mitä luulisit? Minä en usko pelastukseen, ehei, 
suu täyteen ja ruiskaus perseeseen, siinä on minun 
evankeliumini. Ehkä on meidän kummankin kan-
nalta parempi näin, että meillä ei ole minkäänlaista 
fyysistä suhdetta. Se aiheuttaisi vain mustasukkai-
suutta ja epäsopua, mutta on kylläkin ikävää, että 
sinä et koskaan halua edes vähän yrittää. Minä olen 
meistä kahdesta muuten se rikkaampi, koska minä 
olen sekä nainen että mies. Sitä paitsi minä olen 
pirun paljon fiksumpi kuin sinä.”

- Elokuvaohjaaja Ingmar Bergmanin homoystävä 
Timin kertomus Laterna Magica (Otava 1987).
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Prologi
Oliko mitään syytä uskoa kaiken tapahtuvan, niin 
kuin itse halusi ja muisti itselle tapahtuneen (ehkä) 
joskus? Ei tietenkään, silloinhan kaikki olisi yhtä 
ikuista kuin kaukaistakin, kesän päässä, tai ehkä 
vielä kauempaa tulevana kaikuna, jostain mikä mei-
tä odotti, vaikka emme olisi sitä halunneet.

Joskus kauan sitten Peteristä tuntui, että hän vie-
lä piti tästä maailmasta, koska tunsi hallitsevansa 
sitä, no jotenkuten mutta kuitenkin. Niin hänestä 
tuntui silloin. Hetken matkaa lisää aikaa ja etäisyyt-
tä noihin ajatuksiin saaneena elämän kovan kouran 
riepottelemana, hän oli päätynyt toisiin ajatuksiin.

Se maailma sellaisenaan, jossa hän eli, oli mah-
doton yhtälö toteutua eikä hänellä ollut siinä sen 
suurempaa sansijaa, kuin olisi kutsunut puussa 
männynkäpyä suussaan nakertavaa oravaa nimeltä, 
joka ei kuullut, kun ei kuullut, ja ei olisi välittänyt, 
jos olisi kuullut, sillä eihän oravalla ollut omassa 
maailmassaan ihmisen antamia nimiä ja niille mi-
tään käyttöä.

Orava ei välittänyt – miksi olisikaan.? Sille ym-
päristön äänet olivat vain ympäristön ääniä sellaise-
naan ohimennen nakertelun ohessa kuultavina – ei 
muuta. Peter oli selvästikin lukenut Hegeliä, joka 
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muistutti, että ihmisen pitäisi ylpeillä enemmän 
vasaran ja naulan keksimisestä kuin mestarillisten 
jäljitelmien luomisesta. 

Siksi hän yritti kaikin tavoin vältellä muiden val-
miiksi puremia luita ja kalusi mieluummin kaik-
kea vaarallista, outoa ja yllätyksellistä. Oli pimeää. 
Melkein pilkkopimeää. Ainuttakaan valopilkkua ei 
näkynyt mailla eikä halmeilla. 

Peter istui yksin uimahallin saunassa pää käsien 
välissä mietteliäänä ja keskittyneenä omiin ajatuk-
siinsa. Hän näytti jähmettyneeltä kivipatsaalta kuin 
se vanhaan sivistysmaailmaan kuulunut kuuluisa 
Rodinin Ajattelijapatsas tyhjää sisältä täynnä. 

Kello oli paljon illalla. Liian paljon ollakseen 
oikeassa. Peter ei tiennyt sitä. Uimahalli oli ollut 
suljettuna jo pitkän aikaa ja suurin osa ihmisistä oli 
jo poistunut sieltä. Peter istui saunanlauteilla eikä 
huomannut ajan kulua. Jokin oli pysäyttänyt hänet 
ja eristänyt ympäröivästä todellisuudesta.

Mitä hän oli nähnyt tai kenet? Hän ei ollut enää 
tässä päivässä. Kosteat silmät katsoivat tyhjää. Ne 
oli suunnattu menneisiin. Mutta mikä upotti hänet 
niin syvälle omaan sisäänsä katsomaan kuvia, ettei 
hän välittänyt enää muusta? 

Kiuas sihisi sen merkiksi, että se oli jo sammutet-
tu. Peter ei huomannut sitäkään. Vasta kun valoja 
alkoi sammua hänen ympärillään, hän havahtui ja 
katsoi ympärilleen kysyvästi sen näköisenä, ettei 
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tiennyt missä oli, tai vielä pahempaa hänen kan-
naltaan: kuka hän oli?

Hänellä loi päässä tyhjää ja sydämestä kouraisi 
pieni viiltävä kipu. Missä hän oli? Miksi hän oli 
yksin? Oliko jotain sattunut? Oliko hänet jätetty 
yksin ja jos, niin miksi? Oliko ympärillä tapahtu-
nut jotain hänen ollessaan saunassa, ja josta hän ei 
tiennyt? Jotain kamalaa, hän pelkäsi. 

Ehkä jotain, jonka takia hän oli yksin ja kaik-
kialla oli hiljaista? Oliko hänellä jäänyt huomaa-
matta jotain tärkeää saunassa? Kuinka kauan hän 
oli istunut siellä yksinään? Milloin hän oli viimeksi 
nähnyt jonkun toisen ihmisen saunassa tai pesu-
huoneessa?

Peteriä alkoi kylmätä eikä hän hetkeen järkytyk-
seltään saanut lihaksiinsa vipinää, vaan istui tämän 
tunteen jähmettämänä paikoillaan kuin tatti ennen 
kuin hitaasti ja epävarmasti nousi pystyyn ja otti 
horjuvia ensiaskeleita pukuhuoneen puolelle. 

Samalla hetkellä koko uimala meni kiinni ja 
kaikkialta sammuivat valot. Hänen jalkansa eivät 
totelleet häntä. Päässä jomotti ja silmiä kirveli. Hän 
tunsi kipua rinnassaan ja hänen päätään huimasi.

Peter ei tiennyt oliko hän satimessa ja tähtäi-
messä vai unessa ja kuvitteliko hän kaiken. Ensin 
hän hoki itselleen tuttuja selviytymismantroja; älä 
ajaudu väittelyyn, älä alistu tai nöyristele, älä suos-
tu syyllistymään, pane kova kovaa vastaan, joskus 
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on parempi olla vain hiljaa, tarkkaile kehonkieltä, 
pysy rauhallisena, älä ruoki vihaasi tai haudo kos-
toa, sillä kaikki se olisi turhaa ja kostautuisi sinulle 
ensimmäisenä, kuten aina.

Mutta ei siitä ollut tällä kertaa kysymys tai sään-
nöistä apua. Peter ei ollut varma, oliko hän elossa, 
sillä kaikki se minkä hän edessään näki ja tunsi 
ruumissaan, vaikutti niin oudolta, ettei se voinut 
olla hänen mielestään totta. 

Totta oli ehkä väärä sana tässä tilanteessa, hän 
ajatteli. Ehkä ilmaisua ”mitä todennäköisemmin” 
vastaisi enemminkin sitä mitä hän tarkoitti, jos nyt 
todennäköisyyksiin oli tässä epätodellisessa tilan-
teessa luottaminen.

Hän seisoi pitkään paikoillaan kuin odottaen 
jostain näkymättömästä iskua tai seuraavaa siir-
toa päänsä menoksi. Hän tunsi olevansa jonkun 
kohteena kuin saaliseläin. Elämä oli tässä ja nyt 
sattumien summana - ei muuta – loppuessaankin 
samalla tavalla kuin oli alkanutkin, sattumalta. 

Ajatus pelotti häntä. Hän ei voinut määrätä 
omaa syntymistään eikä tietää milloin hän kuolisi. 
Oliko nyt kuoleman aika, hän punnitsi mielissään 
– saattoi olla ja se tunne juuri kouraisi häntä kipu-
na syvältä mahanpohjasta.

Hän hengitti katkonaisesti ja etsi pälyillen kat-
seellaan vaistonvaraisesti pakotietä tai nurkkaa, 
jonne vetäytyä, jos jotain äkillistä ja odottamatonta 
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tapahtuisi hänelle, kuten hän pelkäsi pian tapah-
tuvan. Hän odotti pitkään jännittyneenä, mutta 
mitään ei hänen ihmeekseen tapahtunut. 

Kaikkialla hänen ympärillään oli hiljaista. Vain 
ilmastoinnin kumea humina täytti tyhjän tilan ja 
ikkunoista sisään tulviva kuunvalo. Peter odotti 
aaveen muuttuvan näkymättömäksi, kun sitä tar-
peeksi kauan katsoi; se ei kuitenkaan muuttunut 
tässä tapauksessa vaarattomaksi.

Ei tietenkään, sillä kaiken tyhjyyden yllä lepää 
lohduttomuus, järjettömyys ja suurena pilana ih-
misten yhteinen krapula siitä, mitä tulikaan tehtyä 
ja kenen laskuun kuin absurdi vitsi, johon kukaan 
ei osannut sanoa mitään järkytykseltään, koska sii-
tä oli tullut totta ihmisten hävittyä ja kadotessa 
kuka mihinkin näkymättömiin. 

Juuri sen hetkenkö Peter nyt kohtasi edessään? 
Sen viimeisen ja lopullisen järkyttävyydessään? Sil-
tä hänestä ainakin tuntui. Tuntui kuin kaikki eletty 
olisi menetetty ja takanapäin. Edessä vain jotain 
kauheaa ja lopullista. Mutta ei hän kuolemaa näh-
nyt. Näki vain tyhjyyttä ja lisää tyhjyyttä.

Peterin päässä tikitti kuin aikapommi ja käm-
menet hikoilivat. Hän tunsi seisovansa kallionkie-
lekkeellä ainoana mahdollisuutenaan hypätä alas. 
Hänen sieraimensa laajenivat ja hän yritti vetää 
henkeä niiden kautta, koska ei saanut kunnolla 
henkeä tuntui olevansa tukehtumassa.
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Kukaan ei ole täydellinen, hän änkytti epäselväs-
ti tavu tavulta sotkeutuen omiin solkotuksiinsa pa-
hanpäiväisesti. Kaikki tekivät virheitä ja jokaisella 
oli oma päähänpinttymänsä itsestään ja toisistaan, 
joka harvoin piti paikkansa siinä todellisuudessa, 
mitä muut olivat omilla tuntosarvillaan tökkineet. 

Ongelma oli sama kaikkialla. Ihmiset tunsi-
vat toisensa kaikkien peittävien arkiroolien takaa 
sittenkin kovin huonosti. Ihmisen pitää kaikesta 
huolimatta luottaa omiin tuntemuksiinsa ja ettei 
muulla ole mitään väliä. 

Ihminen oli vangittu erilaisiin vastenmielisiin 
pakkoihin ja muiden määräämiin miellyttämisri-
tuaaleihin, siitä nämä purkaukset. Vasta kun val-
heen voima alkoi hellittää, tarinan ihmiset tajusivat 
olevansa yksin. Se oli se, mikä sai heidät menemään 
sijoiltaan, ei itse nyrjähtänyt elämä. 

Ja se oli juuri se kammottava väärinymmärtämi-
sen traagisuus, mikä syvissä vesissä tummana pul-
pahteli pintaan, sillä erehdyimme ja yritimme ja 
taas erehdyimme. Kun Peter katsoi alas, hän huo-
masi, ettei siellä ollut mitään; että kaikki oli yhtä ja 
samaa tyhjää vailla mitään merkitystä. 

Oliko hänen elämänsäkin samanlaista? Hän oli 
vain kuvittanut sen mielikuvituksellaan kuin tyhjän 
kuvan omien toiveidensa ja halujensa mukaan. Hän 
kääntyi kohti elämää, tai niin hän luuli – ei sen 
kangastukseen päin, ja päätti elää sen omin eväin 
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niin pitkälle, kuin mahdollista.
Jotain hän oli onnekseen oppinut ja osasi olla va-

ruillaan. Todellisuus ympärillämme oli yhtä petol-
linen ja viekas, kuin siinä elävät ihmisetkin. Harva 
asia oli sitä, miltä se näytti ensisilmäyksellä olevan. 
Piti olla koko ajan varuillaan. Peter oli kaikesta 
huolimatta ajatteleva ja tunteva otus, jonka antu-
rit mittasivat koko ajan sekä itseään, ympäristöään 
että erityisesti näiden suhteiden välisiä hienovaraisia 
muutoksia.

Peterin mukaan ihminen oli sitä mitä hän ha-
lusi olla. Ajatuksemme ja paikkamme, missä lii-
kuimme ja olimme, määräytyi sen mukaan, mitä 
itse halusimme ja minkä olimme valinneet. Peter 
puhui luonnosta, joka ravisteli meitä voimakkaasti 
herättääkseen ihmisen painajaisunesta – hänelle se 
oli ”homoluonto” – hänelle ominaisin, hänen omin 
sisäinen luontonsa himoineen ja haluineen, ja kun 
se katosi, katosi Peterkin menettäen muistinsa, jota 
Eros oli aiemmin ohjaillut. 

Peter muistutti vielä silloin kun muisti, miten 
kaikki se, mikä vapautti meidät ajasta ja tilasta, kah-
lehti meidät taas nopeuteen, sillä Peterin mukaan 
olimme vain pystyasennossa eteneviä eläimiä, vain 
puhdas voima suurten mäntyjen huminassa, pelk-
kä huuto, virnistys naamalla ja tyhjyyteen katoava 
ääni, ei-oikein missään ulottuvuudessa yhtä tyhjän 
kanssa.
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1.
Kaikki alkoi jo kauan sitten siitä, kun Mikael eräänä 
aamuna luki aamun sanomalehdestä nuoren pojan 
kuolinilmoituksen, missä ei ollut yhtään surijan 
nimeä. Poika oli kuollut 20-vuotispäivänään, mikä 
viittasi Mikaelin mielestä itsemurhaan. Ehkä suku-
laisten nimiä ei olut juuri siksi, häpeästä, laitettu 
ilmoitukseen. Mikael voihkaisi: Mikä paska juttu. 
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Kyllä Kuolema oli sitten vittumainen juttu, kun se 
omalle kohdalle sattuu! 

Mutta miksi sitten ilmoitus oli lehdessä? Teko-
pyhää jeesustelua, Peter julisti sängyltä Mikaelille 
kuin haastaen tämän leikkimieliseen kaksintaiste-
luun kanssaan. Tai vanha tapa. Turha kuitenkin, 
hän alleviivasi vielä sanomaansa. Poika oli halunnut 
Peterin mukaan ehkä päästä eroon heistä, mutta va-
litsi siihen kammottavimman esillä olleen mahdol-
lisuuden uhossaan.

Mikael googlasi pojan ja yllättyi kuvista, niissä oli 
jotain tuttua ja ne silmät. Hän tunnisti pojan ulko-
näöstä. Oli hyvänpäiväntuttu läheisen uimahallin 
kilparadoilta vuosien ajalta. Mikael ei ollut koskaan 
puhunut pojan kanssa, mutta kuullut kerran, kun 
poika oli valittanut jollekin kaverilleen elämänsä 
kiireistä aikataulua ja paineita uimahallin saunassa. 

Seuraavan kerran, kun hän näki pojan muuta-
man viikon päästä, oli jo pimeä myöhäissyksy. Poi-
ka seisoi läheisen puiston siimeksessä tuijottamassa 
yksin pimeään. Mikael pysähtyi miettimään. Mitä 
hän mahtoi ajatella noiden tapahtumien välillä ja 
mitä tehdä? Millainen oli se hänen kaverilleen va-
littamansa kiireinen ja paineita täynnä oleva elämä, 
mikä häntä piinasi? Sekö oli syynä kuolemaan vai 
joku muu, ehkä jokin karmiva salaisuus?

Mikael oli kävellyt pojan ohitse. Heidän katseen-
sa oli kohdannut hetkeksi. Pojan surulliset silmät 
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olivat jääneen erityisesti hänen mieleensä, tai ei 
ihan, vasta nyt hän tajusi niiden olleen märät itkus-
ta ja surkeat epätoivosta. Poika nyökkäsi keveästi 
tervehdykseksi kääntäen samalla päänsä Mikaelista 
pois, etteivät hänen itkuiset silmänsä olisi paljastu-
neet Mikaelille.

Tuosta päivästä lähtien Mikael ja Peter alkoivat 
puhua keskenään kuolemasta ja etsiä kuolemaa lä-
heltä omaa elinpiiriä, ja huomasivat yhtäkkiä, että 
ihmisiä kuoli kuin kärpäsiä tuosta noin ilman nä-
kyvää syytä kaikkialta ja kaikenikäisiä; yksi tyttö 
16-vuotiaana kesken oppitunnin, 22-vuotias poi-
ka kirjaston vessassa sydänkohtaukseen (eikä ollut 
narkkari), Peterin 45-vuotias hammaslääkäri, Mi-
kaelin 34-vuotias serkku ja naapuriin juuri muut-
tanut 28-vuotias lesbo sekä yksi viisikymppinen 
pankkivirkailija kesken asiakaspalvelun tiskille kuin 
märkä rätti enää nousematta paikaltaan.

Lista oli pitkä ja kasvoi päivä päivältä niin, että 
kuolema alkoi tulla tutuksi heille ja luonnollisek-
si osaksi heidän omaa elämäänsä. Kuolema vaani 
kaikkialla sekä heitä että muita. Yksikin väärä askel 
ja saatoit kuolla äkillisesti. Seuraava askel oli se, kun 
he alkoivat pohtia ensin omaa suhdettaan ennen 
niin kaukaiseksi kokemaansa kuolemaan, ja sitten 
lopulta omaa kuolemaansa, mikä tuntui lähenevän 
joka tarinalla heitä ja lisäävän heidän pelkoaan kuo-
lemaa kohtaan.
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2.
Kuolema osoittautui vaikeaksi palaksi ”kirjaimelli-
sesti” niellä eli hyväksyä voittamattomana vastus-
tajana, varsinkin, jos tunsi elävänsä täysillä, kuten 
vielä silloin Peter luuli tekevänsä.

Eräänä leppoisena sunnuntaipäivänä, kun Peter 
ja Mikael olivat edellisyönä homorunkkupaikka 
Keltaisesta Ruususta mukaansa raahanneen turkki-
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laisen komean mörököllin kanssa yhteisten aamu-
runkkujen (no, kello 12.00 jälkeen…mutta kuiten-
kin) jälkeen, valmistaneet ensin keveän aamiaisen 
koko porukalle, heittäneet sitten turkkilaisen köri-
lään ulos ja alkaneet katsoa ties monettako kertaa 
yhtä lempielokuvistaan, Bergmanin Seitsemättä 
sinettiä, ovikello soi.

Kuka siellä oli tähän aikaan, huusi jotain olohuo-
neesta Peter, mutta oli liian uppoutunut katsomaan 
elokuva, ettei välittänyt tai uskonut, kun Peter häm-
mentyneenä vastasi: Kuolema, sillä kuolema se oli 
kuin olikin niin samannäköisenä ja samoin ottein 
kuin Bergmanin elokuvissakin sillä erotuksella, että 
ovesta sisään astunut kuolema ei näyttänyt kasvo-
jaan tai puhunut mitään, vaan näytti suunsa eteen 
nostamalla eleellä, ettei ääntä, puhetta, minkään-
laista tarvittu.

Miksi olisikaan tarvittu. Ihmiset kuolivat yleensä 
äänettä, jotkut tosin hieman dramatiikkaa lisätäk-
seen vanharaamatullisesti koristen. Kuolema ei ol-
lut moksiskaan siitä, että tuppasi keskellä sunnun-
taina ventovieraiden kotiin viemään kesken kaiken 
rauhallista sunnuntaipäivää Mikaelin ilman mitään 
varoitusta. 

Hän oli vain tekemässä työtään ihan kuten kaikki 
muutkin, syntymä, laupeus, julmuus ja kovaonni-
suus omilla tahoillaan, samaan aikaan todennä-
köisesti, olihan sunnuntai parasta satoa tuottavaa 
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ihmisten suurien tunteiden sirkuksessa.
Mikael pelästyi mutta istui Kuoleman ohjeiden 

mukaisesti keittiön pöydän ääreen. Siinä vaihees-
sa, kun Kuolema otti shakkilaudan esille ja alkoi 
asetella sille shakkinappuloita, Mikael purskahti 
itkuun, sillä hän ei halunnut kuolla koska oli ta-
junnut rakastavansa elämää sellaisena sekavana ja 
päämäärättömänä kuin se oli hänelle näyttäytynyt. 

Ja vaikka hän ei ollut sitä halunnut sanoa, hänen 
rinnassaan sykki sydän Peterille, johon hän tunsi 
vasta viime aikana rakastuneen – jos se sana nyt 
oli oikea. Mikael halusi huijata kuolemaa. Kuolema 
ei ollut ottaakseen kuuleviin korviinsa (oliko niitä? 
Hänen kaapunsa alta ei paljastunut edes kasvoja, 
oli vain synkkää ja pohjatonta pimeää) Mikaelin 
toiveita ja yrityksiä saada itselleen edes yhden lisä-
päivän jättääkseen jäähyväiset ympäristölleen. 

Kuolema oli varsinainen tiukkis ja vittumainen 
nipottaja, jonka ei tarvinnut koskaan joustaa. Mut-
ta miten se meni Bergmanin Seitsemässä sinetissä, 
Mikael mietti samalla, kun näki kuoleman takana 
ohjaaja Bergmanin miettimässä Timinsä kanssa sa-
maa kuvauksien tauolla.

Mikael ryhdistäytyi ja lupasi Kuolemalle myös 
Peterin, jos saisi hävitä paikalta eikä Peter joutuisi 
todistamaan hänen äkkikuolemaansa, ja jos Mikael 
saisi muuttua edes yhdeksi sekunniksi osana jotain 
Bergmanin elokuvaa. 
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3.
Kuolema oli yllättävän myöntyväinen kauppamies: 
kaksi yhdellä iskulla oli joukkolahtaajanakin sotien 
muodossa tunnetulle ikävälle hirvitykselle liian hyvä 
tarjous olla hyväksymättä sitä. Silloin Kuolema al-
koi puhua matalalla äänellä verkkaisesti Mikaelille.

Älä yritä pelata aikaa ja fuskata. Minulle ei mene 
mikään läpi. Koska saan tehdä mitä ja milloin vain, 
minua eivät säännöt tai tavat sido. En ole kenen-
kään orja enkä uhri. Minun yläpuolellani ei ole 
mitään eikä ketään, mutta alapuolella on kaikki 
kukista tiikeriin ja ihmiseen. 

Vain minä, vain minä voin antaa jollekin elämäl-
le sen lopullisen kuolonsuudelman, mikä vaivuttaa 
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heidät pois tästä maailmasta hämärän ja pimeän 
valtakuntaan vailla mitään, kun elävät olennot ovat 
vihdoinkin päässeet eroon turhista painolasteistaan, 
kaikesta siitä mitä voisi muistella, ja unohtaneet 
lopultakin valheensa, joista muisti yritti muistoina 
tarjoilla eilisen nuoruudesta, lapsuudesta, syntype-
rästä ja esi-isistä sekä sukulaisista. 

Mikaelia kylmäsi. Hän näki silmiensä edessä Pe-
terin istuneen hiljaa elokuvateatterissa lopputeks-
tien kadottua jo näkyvistä. Hän aneli Kuolemalta, 
jos hän saisi tämän kerran tämän verran ohjata itse 
omaa kuolemaansa.

Hän halusi päästä edes lyhyeksi ajaksi osaksi jo-
tain Bergmanin kuolematonta mestariteosta, joka 
Kuoleman mielestä kuvaisi parhaiten häntä (sillä 
oletuksella, että Kuolema oli vilpitön, mitä se ei 
voinut olla; se oli järjetön rationalisti ja todelli-
suuden todesta laidasta kiinnostunut turhantärkeä 
pragmaatikko).

Kuolema nyökkäsi hänelle ja Mikael pisti silmän-
sä kiinni. Häntä jännitti mihin Bergmanin eloku-
vaan ja keneksi hän olisi päätyvä. Kenties Kesä Mo-
nikan kanssa (1954) tai Kesäyön hymyilyä (1955), 
tai Seitsemäs sinetti (1957). Joku elokuva 1950-lu-
vulta, jolloin Bergman teki parhaansa. 

Siksi Mikaelin hämmästys oli suuri, kun hän 
seisoi Alexanderina Bergmanin Fanny ja Alexan-
der-elokuvassa (1982) isoäitinsä talossa ja hänen 
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takaansa tuli palossa kuollut julma piispa, joka läi-
mäytti Alexanderia takaraivoon niin, että hän kaa-
tui ja Alexander tajusi pelottavan haamun kulke-
van koko hänen elämänsä erottamattomana osana 
muistoissa hänen rinnallaan. 

Kun Kuolema oli poistumassa, Mikael muka 
puolihuolimattomasti vetäisi Kuoleman kasvojen 
edestä sitä verhonneen hupun ja näki edessään Ti-
min kuoleman kuihduttamat ja runtelemat kasvot. 
Homokuolema siis vastasi homojen kuolemisista, 
Mikael päätteli. 

Silloin Bergman astui esiin piilostaan ja selitti 
Mikaelille, mistä oli kysymys: ”Timi kuoli eräänä 
aamuna ollessaan valmistamassa itselleen aamiaista 
yllään lenkkipuku, jonka esiliinassa oli Aku Ankan 
kuvia. Hän kaatui ja jäi makaamaan, kuoli luul-
tavasti muutamassa sekunnissa. Hyvä kuolema 
pienelle rohkealle miehelle, joka pelkäsi armeliasta 
kuolemaa paljon enemmän kuin petomaista elä-
mää.”

Kuolema kääntyi kannoiltaan ja vastasi Bergma-
nille: ”Hinttien joukossa ei tunneta uskollisuutta, 
koska me emme voi saada lapsia, mitä arvelet, eikä 
minusta olisi voinut tulla aika hyvä äiti? On pak-
ko elää nenä työnnettynä niin syvälle paskaan, että 
aivan tukehtuu. Ei juuri hellyyttä eikä läheisyyttä 
vai mitä luulisit? Minä en usko pelastukseen, ehei, 
suu täyteen ja ruiskaus perseeseen, siinä on minun 
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evankeliumini. Ehkä on meidän kummankin kan-
nalta parempi näin, että meillä ei ole minkäänlaista 
fyysistä suhdetta. Se aiheuttaisi vain mustasukkai-
suutta ja epäsopua, mutta on kylläkin ikävää, että 
sinä et koskaan halua edes vähän yrittää. Minä olen 
meistä kahdesta muuten se rikkaampi, koska minä 
olen sekä nainen että mies. Sitä paitsi minä olen 
pirun paljon fiksumpi kuin sinä.” 

Samalla hetkellä Kuolema hävisi ja Bergman 
kääntyi Mikaeliin päin: ”Siinäs näit. Mutta älä 
turhia välitä ja vaivaa päätäsi tämän ongelman vat-
vomisessa. Timi oli lerppakulli, sellainen pienimu-
nainen! Sehän oli teidän maailmanne suurin hirvi-
tys heti vanhenemisen ja rumuuden jälkeen, oikea 
Eroksen tappaja,” hän sanoi kuin kysyen Mikaelilta.

”Ei! Siitä ei ollut tässä tapauksessa kysymys!”, 
Mikael yritti puolustella, mutta Bergman tun-
si ja tiesi  Timinsä lisäksi paljon muitakin, tosin 
1930-1960-luvuilla homouden laittomina aikoina 
tuntemiaan homoja, joilla kaikilla oli kuninkaasta 
köyhempään keppikerjäläiseen Ruotsissa kusiset 
paikat, vaikka itse kuningas Kustaa V tiedettiin ho-
moksi ja aiheutti rakkausseikkailuillaan skandaaleja 
hovissa.

”Minä…”, yritti Mikael sanoa, mutta huomasi 
Bergmanin jo kadonneen kiireisiinsä, ja ajatteli ettei 
sillä ehkä ollut niin suurta väliä mitä hän yksilönä 
ajatteli homoudesta ja Peteristä. 
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4.
Peter ei antanut helpolla periksi millekään vastus-
tajalle; se mikä oli todellista, oli myös järjellistä, ja 
mikä järjellistä, oli todellista. 

Ehkä siksi Peterin mielestä kannatti käydä pit-
kän kaavan mukaan jo kreikkalaisten tarujen poh-
jalta pohdintoja siitä, miksi jotkut ovat ärhäkämpiä 
tarttumaan ongelmia ja valhetta sarvista eikä tyyty-
mään kohtaloonsa olla hiljaa ja seurata vain sivusta. 

Jo Prometheus aikoinaan opetti ihmisen usko-
maan ajatuksensa kykyyn paljastaa valhe, ja että 
oli mieletöntä alistua poliittisiin mahtikäskyihin ja 
moraaliseen sekä sosiaaliseen sovinnaisuuteen, vain 
koska kaikki tekivät niin, kun meitä kehotettiin 
kulttuurin ja kasvatuksen kautta. 

Peter ajatteli noin nuorena ja, yllätys, yllätys, yhä 
edelleenkin, vaikka ei enää vaahdonnut kirkasot-
saisena joka päivä asiasta. Hän oli ollut nuorena 
muutakin, kuten innokas uimari ja aikuisenakin ui-
mahalleissa kävijä jo siksikin, että siellä tapasi muita 
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miehistä seuraa etsiviä miehiä, jotka olivat hänen 
makuunsa suhteellisen normaaleja ja miehiltä näyt-
täviä kaapissa visusti pysytteleviä piilohomoja sekä 
arkoja ja söpöjä bi-henkisiä isiä.  

Peterin piti tavata Mikael kaupungin elokuva-
teatterikompleksissa puoli tuntia ennen illan vii-
meisintä näytöstä, mutta Mikaelia ei näkynyt eikä 
hänen kännykkänsä vastannut. Peter ei edes muis-
tanut, mitä elokuvaa he olivat menossa katsomaan. 
Idea oli Mikaelin.  

Milloin he olivat viimeksi olleet yhdessä elo-
kuvissa? Siitä oli jo monta kuukautta, oli Mikael 
vastannut hänelle pyytäessään Peterin mukaan kat-
somaan illan esitystä. Peter oli aavistanut Mikaelin 
haluavan puhua hänelle jostain tai näyttää jotain. 
Mitä? Sitä hän ei tiennyt ja asia vaivasi häntä varsin-
kin, kun Mikael ei ilmestynytkään elokuviin.  

Samapa se. Peter päätti katsoa yksin illan elo-
kuvan. Peter oli hermoillut tietämättä varsinaises-
ti miksi, koko päivän katsellen aina silloin tällöin 
kelloaan ihan kuin aavistaen mitä illalla tulee ta-
pahtumaan. Ihan kuin hän olisi odottanutkin tästä 
illasta lopun tai miehen alkua, tai ainakin jotain 
ennakoimatonta kamalaa.  

Matkalla elokuvateatteriin hänen aistinsa olivat 
herkistyneet huomaamaan kaikenlaisen poikkeavan 
ympäristössään, mitä hän ei ollut aiemmin tehnyt. 
Bussi oli täynnä ja hän joutui seisomaan tungokses-
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sa vastapäätä isoa ja lihavaa vanhusta, joka etäisesti 
näytti tutulta ja jonka henki oli lemunnut vanhalta 
viinalta ja valkosipulilta. 

Ulkona alkoi sataa ja bussin meno täydessä las-
tissa liukkaalla ja ruuhkaisella maantiellä alkoi vai-
kuttaa niin hataralta ja vaaralliselta, että Peter päätti 
vaihtaa seuraavalla pysäkillä raitiovaunuun.  Kun 
hän nousi bussista ulos, hän oli näkevinään tietä 
ylittäessään Mikaelin istumassa pienessä punaisessa 
Morris Minissä tyytyväinen virne naamallaan. 

Peterin uteliaisuus heräsi. Joko hän kuvitteli tai 
näki harhoja, tai sitten Mikael salasi häneltä jotain, 
sillä jos hän oli nähnyt Mikaelin, oli hän samal-
la nähnyt miehen hymyilevän ensimmäistä kertaa 
vuosiin, ja se laittoi Peterin miettimään, mitä mies 
oikein salasi häneltä.  

Ilmassa oli ollut jo pidempään pahoja enteitä. 
Asiat eivät rullanneet niin kuin Peter olisi halun-
nutta eikä hänellä tuntunut enää olevan mitään 
otetta Mikaeliin. Mutta mikä pahinta: hän tajusi, 
ettei ole ollutkaan. Oli ollut vain hyvää tahtoa, ym-
märrystä ja halua ja nyt ei niistä enää mitään jäljellä.  

Ongelmista ei puhuttu ääneen, kun ei ollut ai-
emminkaan tapana, mutta pienet vihjeet, katseet ja 
tietynlainen haluttomuus ja välimatkan syntymi-
nen heidän välillään oli ollut jo sanomattakin selvää 
pitkään ja vierottanut heitä toisistaan.

Peter päätti katsoa yksin illan elokuvan Kärsimys 
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ja kunnia (2019) Pedro Almodovarin draaman elo-
kuvaohjaaja Salvador Mallonista, joka vanhetessaan 
kärsii terveysongelmista ja käy muistoissaan läpi 
elämänsä käännekohtia ihan kuten hän itsekin. 

Elokuva oli ihan kuin hänen omasta elämästään 
ja hänen vaikeuksistaan vanhetessa; ensimmäinen 
intohimon kokemus, ensirakkaus aikuisena, kivu-
lias ero kiihkeän suhteen jälkeen, pakkomielteinen 
tyhjyyden ja tylsyyden valokuvaaminen ainoana 
keinona unohtaa jotain unohtumatonta, elokuvan 
pariin ajautumisen varhaiset vaiheet ja tyhjyys, poh-
jaton tyhjyys.

Hänellä oli epämukava olo.  Elokuva olisi vienyt 
häneltä jalat alta, jos hän ei olisi istunut valmiiksi 
penkillä jalat hyytelönä. Kyyneleet olivat punerta-
neet hänen silmänsä veriappelsiineiksi.

Hän tajusi katsottuaan elokuvan, ettei paluuta 
entiseen ollut, ja tunsi sisimmissään elokuvan näh-
dessään, ettei mikään sen jälkeen näyttänyt hänen 
silmissään samalta kuin ennen elokuvaa. Tavallisuu-
den sumuverho oli karissut hänen silmiensä edestä, 
ja hän näki siitä lähtien tutut ja turvalliset asiat ven-
tovieraina ja pelottavina, jopa uhkaavina.  

Mikaelin ja Peterin keskustelut eivät syntyneet 
logiikasta vaan heidän unistaan ja yksinäisyydes-
tä sekä ystävyyden vaikeudesta, kuten siitä, miten 
maltti oli homoudessakin valttia, sillä tuskin mi-
kään muu houkutteli Eroksen paikalle tehokkaam-
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min kuin se, että teeskenteli ettei välitä toisesta, jol-
loin kaipauksen ja himon syvä liekki syttyi toisessa 
ikuisesti.  

Mutta oikeasti tämä raadollinen spermanhajui-
nen kreikkalainen miestenvälinen ystävyys oli yhtä 
persettä, kullia ja panemista aamusta iltaan, eikä 
mitään kädestä pitämistä, vienojen katseiden luo-
mista rakastettuun, ja ympäripyöreiden latteuksien 
ja rakkausfraasien runollista latelemista oliivipuun 
varjon alla.  

Kysymys oli myös muistista ja muistoista. Mitä 
hän halusi ja kykeni muistamaan. Mikä oli tuhoa-
vaa ja mikä elämisen jatkumisen kannalta tärkeää. 
Hän olisi halunnut muistaa vain sen, mistä oli 
unelmoinut ja mitä toivonut. Hän sulki silmänsä 
ja käänsi peilinsä sisäänpäin. 

Hän oli kuin Almodovarin Kärsimyksen ja kun-
nian vanheneva ja sairaalloinen elokuvaohjaakin. 
Muistellessaan omaa menneisyyttään Salvador huo-
masi haluavansa kertoa siitä ja tästä tarpeesta tuli 
myös hänen pelastuksensa. Hänellä oli epämukava 
olo.   

Eikä hän enää ole varma siitä, katseliko hän omaa 
kesken jäänyttä, ja omasta elämästään kertovaa elo-
kuvaansa Kuolema Venetsiassa, vai Pedro Almodo-
varin Kärsimystä ja kunniaa. Niin samanlaisilta 
niiden intohimo ja kärsimys tuntuivat hänestä. 

Peter katseli itseään Almodovarin elokuvan sil-
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min. Hän ei ollut se Peter, mikä luuli olevansa, 
mutta ei myöskään kuten kaikki muut ajattelivat 
hänen olevan. Hän oli erilainen kuin kaikki muut 
ihmiset.

Hän oli Peter Mikaelin silmin. Hän oli muuta 
kuin se, mikä oli ja miltä näytti. Hän oli salaliitto-
lainen intohimossaan Mikaelin kanssa. Hän jakoi 
salaisuuden lisäksi vuoteensa itse pirun kanssa eikä 
häntä kaduttanut jälkeenpäin tippaakaan se vähä, 
mitä muisti.

He olivat olleet hulluja ja tehneet hirvittävyyk-
siä yhdessä ja erikseen. He olivat eläneet hehkuneet 
kuumina kuin rauta. Peter vajosi horrokseen. Hän 
oli elänyt hetken täysillä eikä katunut sitä. 

Peter ja Mikael olivat olleet totta huolimatta sii-
tä, etteivät he olleet eläneet vain toisiaan varten ja 
omistaneet toisiaan mustasukkaisesti.  

Peter istui vielä pitkään hiljaa elokuvateatterissa 
lopputekstien kadottua jo näkyvistä. Hän ei muista 
kuinka pitkään istui kuin jähmettyneenä paikoil-
laan saamatta itseään nostetuksi upottavasta tuo-
lista. 

Oli illan viimeinen esitys eivätkä elokuvateatterin 
työntekijät pitäneet kiirettä salien tyhjentämisessä 
kiireisempien alkuiltaelokuvanäytösten tavalliseen 
tapaan. Peter ei tiennyt, miten päin olisi ollut.   

Elokuva oli pistänyt hänet miettimään asioita ja 
omaa paikkaansa uudella tavalla. Millainen tunne 
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hänellä oli, kun hän joka päivä kulki tuttujen mai-
semien läpi yhtä ja samaa elämää aamusta iltaan?  

Mitä hän ajatteli nähdessään vilahdukselta joka 
päivä ne paikat, missä oli koko elämänsä ollut ja 
elänyt, ja missä kaikki se mikä hänelle oli tapahtu-
nut, oli tapahtunut niin kuin hän kuvitteli hänelle 
tapahtuneen? 

Hänen itsensä hämmästykseksi ei minkäänlaista 
tunnetta ihan kuin Mikael olisi kuiskinut hänelle 
valmiin vastauksen. Ei minkäänlaista ajatusta. Ei 
mitään muuta kuin tyhjää. Hänen päänsä oli yhtä 
tyhjä ja naamansa ilmeetön.  

Hän ei enää edes ymmärtänyt kaivata sitä, mitä 
ei ollut, ja mistä ei tiennyt. Tai ajatella sen enempää 
sitä, mitä ei osannut ajatella. Hän tajusi katsottuaan 
elokuvan, ettei paluuta entiseen ollut, ja tunsi si-
simmissään elokuvan nähdessään, ettei mikään sen 
jälkeen näyttänyt hänen silmissään samalta kuin 
ennen elokuvaa. 

Tavallisuuden sumuverho oli karissut hänen 
silmiensä edestä, ja hän näki siitä lähtien tutut ja 
turvalliset asiat ventovieraina ja pelottavina, jopa 
uhkaavina. 

Ellei kaikki olisi ollut turhaa, ja se lopulta al-
kanut vaivata häntä, ensin aavistuksena siitä, ettei 
kaikki ollut kohdallaan, ja lopulta varmuutena. 

Pelkkä ajatus tästä saattaisi suistaa raiteilta hänen 
muuten niin varman, päämäärätietoisen ja ennalta 
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määrätyn elämänsä hyvänpäiväntuttuineen ja pik-
kutarinoineen siitä ja siitä, jotka eivät pelkästään 
tehneet hänen oloaan kotoisaksi, vaan myös saivat 
hänet tuntemaan itsensä tärkeäksi osaksi näiden ta-
rinoiden muodostamaa ihmisketjua ja ympäristöä.  

Seuraavana aamuna Mikael oli avannut silmänsä 
mutta niissä ei palanut enää se samanlainen lämpö 
kuin aikaisemmin. Peter huomasi Mikaelin silmissä 
pelon ja vihan. Mikael käänsi kylkeä ja murisi jotain 
ja nukahti saman tien. Peter kuuli unissaan Mikae-
lin varoittavat sanat mutta ei ymmärtänyt niitä.

Mikael oli ottanut kuusi valokuvaa Vuosaaresta ja 
raapustanut niiden päälle valkoisella tussilla oman 
tarinansa lopun. Peter ei niitä vielä silloin ollut löy-
tänyt, Mikael oli tuonut ne mukanaan ja jättänyt 
eteisen pöydälle hänen löydettäväkseen.

Hetken Peter tunsi olevansa painajaisunessaan 
kuin aamulla kello kuusi yksin ja alastomana vesi-
sateessa. Ja hän itki vuolaasti alleen kyynelmeren, 
kun ei muuta voinut tajutessaan lopulta Kaiken 
(teorian), miksi milloinkin hän tätä oivallustaan 
nimittikin, väistämättömyyden ja sen armottoman 
lohduttomuuden.

Silloin kun elämä kääntyy unohduksen ja kuole-
man puolelle ja alkaa tajuta, että matka on lopussa 
eikä tältä tieltä ole paluuta ei edes uniensa kautta. 
Hän muisti olleensa elokuvissa.

Elokuva oli pistänyt hänet miettimään asioita ja 
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omaa paikkaansa uudella tavalla. Millainen tunne 
hänellä oli, kun hän joka päivä kulki tuttujen mai-
semien läpi yhtä ja samaa elämää aamusta iltaan?  

Mitä hän ajatteli nähdessään vilahdukselta joka 
päivä ne paikat, missä oli koko elämänsä ollut ja 
elänyt, ja missä kaikki se mikä hänelle oli tapah-
tunut, oli tapahtunut niin kuin hän kuvitteli hä-
nelle tapahtuneen? Hänen itsensä hämmästykseksi 
ei minkäänlaista tunnetta ihan kuin Mikael olisi 
kuiskinut hänelle valmiin vastauksen.  

Ei minkäänlaista ajatusta. Ei mitään muuta kuin 
tyhjää. Hänen päänsä oli tyhjä ja naamansa ilmee-
tön. Hän ei enää edes ymmärtänyt kaivata sitä, mitä 
ei ollut, ja mistä ei tiennyt. Tai ajatella sen enempää 
sitä, mitä ei osannut ajatella.  

Kotimatkalla hän potki tielleen asuneita kiviä 
kuin jalkapalloa ohittaen vanhan ajan valkokuvaus-
liikkeen. Kello oli jo ties mitä yöllä, mutta liikkeessä 
paloi valot ja ovi oli auki. Peter tuli uteliaaksi ja 
astui liikkeeseen huomaten vanhan miehen pakkaa-
massa kameroita pahvilaatikkoihin.  

Vasta silloin hän huomasi ovessa lapun: LIIKE 
LOPETETTU, ja oli kääntyä kannoillaan, mutta 
vanha mies kääntyi häneen päin käsissään vanha 
kameroiden kamara Laica sanoen ystävällisen val-
loittavasti. Tässä on sinulle lahjaksi kamera, jolla 
voit tehdä taikoja ja muuttaa maailmaa. Pidä siitä 
hyvää huolta!  
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5.
Ja ennen kuin Peter oli tajunnut, mitä oli tapah-
tunut, mies oli kiittänyt häntä ja työntänyt hänet 
Laica kädessään kadulle, lukinnut kaupan oven ja 
sammuttanut valot. Ja kun hän vieläkin ihmeissään 
katsoi kameraa tarkemmin, hän huomasi sen poh-
jassa kaiverruksen: 

”Myöhästyneitä onnitteluja ei ole tapana moittia, 
etenkään jos ne eivät johdu välinpitämättömyydes-
tä”.

Peter oli sanat luettuaan entistä hämmentyneem-
pi ja varuillaan mitä tuleman piti ja mietti, oliko 
kyseessä oman mielen temput tai huijaus vai järjen 
harkintana itsenäisiä reaktioina ulkoisen maailman 
tapahtumiin, ja siten riittävän selkeä todistus siitä, 
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ettei asiat olleet niin kuin hän itselleen uskotteli 
niiden olevan, vaan niin kuin pelkäsi niiden olevan, 
kun suomut tipahtivat silmien edestä.  

Mutta hän ei ollut vielä ihan varma. Ajatus ei 
ottanut tuulta alleen muutenkin hitaasti syttyvässä 
Peterissä. Meni lähes kaksikymmentävuotta, kun 
hän kunnolla omakohtaisesti ymmärsi, mitä arvoi-
tukselliset sanat todella merkitsivät ja kenelle ne oli 
tarkoitettu. 

Ja kun hän silloin katsoi tarkemmin kameraa, 
hän huomasi sen linsseinä heijastavan takaisin Mi-
kaelin sinisenharmaat silmät kuin kutsuna johon-
kin läpikuultavaan kurkottavana käytävänä.  

Kun hän myöhemmin kokeili ottaa kuvia kame-
ralla, hän huomasi sen toimivan yhtä itsenäisesti tai 
itsepäisesti kuin automaatti, mitä ympäristön rajaa-
miseen ja kohteen tarkennukseen tuli – tehtäviä, 
joita se ei kunnioittanut lainkaan eikä muutenkaan 
totellut mitään, mihin Peter yritti sitä käskyttää.  

Kamera ei totellut lainkaan Peteriä, vaan teki 
sisällään ennalta ohjatun suunnitelman mukaan 
jääräpäisesti juuri niin kuin mitä itse halusi. Ja kun 
Peter yritti kuvata katsomaansa maisemaa, kamera 
ei näyttänyt sitä kuvaa linssin läpi, mitä hän tuijotti 
vaan kaiken sen elämän ja tapahtumat, mitä hän oli 
kokenut kuin juoksevana filminauhana. 

Peter oli halunnut unohtaa kaiken Mikaeliin liit-
tyvän. Jotain oli kuitenkin säilynyt kamerassa, ja ne 
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olivat juuri Mikaelin silmin nähnyt yhteiset hetket 
ja muistot. Peter kääntyi. Hän ei enää ollutkaan sii-
nä missä vielä hetki sitten luuli olleensa, vaan yksin 
jossain läpikuultavassa käytävässä kuullen korvis-
saan kuin vaimeana kutsuna paljon soitetun, Pet 
Shop Boysin biisin Olet aina mielessäni.”  

”En ehkä kohdellut sinua niin hyvin kuin olisi 
pitänyt. En ehkä rakastanut sinua niin usein kuin 
olisin voinut. Pienet asiat jäivät sanomatta ja teke-
mättä. Olit aina mielessäni. En kai pidellyt sinua 
näinä yksinäisinä hetkinä. En tainnut kertoa, kuin-
ka onnellinen sinusta olen. Jos mä sanoin jotain 
loukkaavaa anna anteeksi sokeuteni. Olit aina mie-
lessäni. Kerro, ettei ihana rakkautesi ole kuollut. 
Anna vielä mahdollisuus tehdä sinut onnelliseksi. 
Pienet asiat jäivät sanomatta ja tekemättä. En uh-
rannut niille aikaa. Olet aina mielessäin…”  

Missä hän oli? 
Missä Mikael oli?
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6.
Mikael hymyili ja katsoi eteensä ja näki tunnelin 
päässä valoa ja häntä vastassa kädet ojossa olevan 
tutulla tavalla hymyilevän hahmon, joka sanoi: ter-
vetuloa kotiin - olet aina mielessäni! – tai niin hän 
ainakin uskoi, ennen kuin hänen vinttinsä pimeni 
lopullisesti.

Sumu valtasi ilman. Mikaelia nauratti. Hän oli 
taas jossain siellä, mistä kaikki aikoinaan alkoikin. 
Mutta nyt hän seisoi yksin vuorella katsoen surul-
lisena auringonlaskua. Joku muu olisi voinut sanoa 
ikävästi: voi kuinka avutonta ja säälittävää.

Peter oli ehkä kuvitellut kaiken. Mikael oli ehkä 
kuollut, mutta niin oli ehkä Peterkin, vaikka oli ol-
lut hänen hautajaisissaan ainoana henkilönä papin 
lisäksi, joka oli Peterin hämmästykseksi katolinen.

Hän ei enää muistanut miksi, kun ei halunnut, 
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elämän ikäviä sattumuksia ja alkoi laiminlyödä it-
seään ja unohdella lisää asioita ja itsensä säällistä 
hoitoa ja ylläpitoa. 

Peter ei hyväksynyt ajatusta siitä, että Mikael oli 
jättänyt hänet juuri sillä hetkellä, kun heillä meni 
hyvin ja he olivat hitsautuneet kiinni toisiinsa. 

Mikael oli lähtenyt suutuspäissään yksin Tukhol-
man risteilylle, juhlinut päättömästä laivan diskossa 
pikkutunneille asti ja joko liukastunut kaiteen yli 
tai tahallaan hypännyt. 

Tapahtumalle oli todistajia, mutta Peter ei us-
konut eikä hyväksynyt asiaa vaan alkoi elää siitä 
lähtien erakkona muulta maailmalta ja eristyksissä 
entisistä ystävistään ja piireistä, joissa oli liikkunut.

Herää Peter, se olen minä, Mikael oli sanonut 
hänen vierellään kurkkua kuristaen. Kaikki ei ole 
nyt kunnossa, minua kiertää mahassa, hän pääsi sa-
nomasta samalla, kun hän oksensi sängyn viereen 
ja nytkähti omituisesti pari kertaa vaahtoa suustaan 
valuen lattialle. 

Silloin Peter vasta heräsi syvästä unesta ja säikäh-
ti. Oliko jo liian myöhäistä, hän soimasi itseään ja 
kokeili Mikaelin pulssia eikä kauhukseen tuntunut 
sitä.

Mitä hän oli tehnyt? Haaveillut ja ollut Mikaelin 
viereltä poissa juuri silloin kun tämä olisi tarvinnut 
häntä ennen kuolemaansa viimeiseinä hetkinään. 
Älä viitsi, oli Mikael sanonut, kun Peter oli puhu-
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nut heidän yhteisestä matkastaan romanttista löö-
periä uteliaille heterovierailleen, jotka kuuntelivat 
tarkkaan Peterin satuilemaa täysin älytöntä tarinaa, 
jossa ei ollut nimeksikään totta, mutta oli juttuna 
hyvä. 

Viimeisinä sanoinaan Mikael kuiskasi Peterin 
korvaan kuunnelleensa Leonard Cohenin sielua 
raastavia kappaleita ja olevansa kateellinen Cohenin 
Dance Me to The End-kappaleen vanhoille tans-
siville pariskunnille, joiden silmistä paistoi surun 
lisäksi, aito lämpö, kunnioitus ja jokin sellainen 
tunne, jota hänen oli vaikea käsittää: rakkaus – se 
kun ei kuulunut heidän maailmaansa eikä tulisi 
koskaan kuulumaankaan. 
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7.
Peter oli herännyt ja juuri aukaisemassa ulko-ovea, 
kun muisti yhtäkkiä postit. Aina sama juttu, hän 
sadatteli mielessään huonomuistisuuttaan. Peter 
kääntyi kannoillaan vaivalloisesti nivelkipujensa 
takia 190 astetta ottaen muutaman ison loikan 
postilaatikolle. 

Ei mitään uutta tälläkään rintamalla, hän ajatte-
li; muutama mainoslehtinen ja kirje sekä yksi pos-
tikortti jostain kaukaa – Peter ei nähnyt tarkkaan 
mistä, kun ei pitänyt ulkona silmälaseja päässään. 

Uusi yritys ulko-ovella. Ja juuri kun hän oli saa-
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nut avaimella oven auki, naapurin irvistelevä pää 
kurkisti pensasaidan takaa. Hänellä oli kiihkeästä 
pälätyksestä päätellen hyvin tärkeää asiaa Peterille. 
Oli kuulemma kiireellistä. Olisiko hänellä kenties 
nyt aikaa? 

Niin tietenkin.  Aina sama juttu, hän ajatteli. 
Eikö asia olisi voinut odottaa sadatteli Peter mieles-
sään tietäen hyvin mistä oli kysymys. Yhtiökokous 
oli tulossa ja talossa valmisteltiin vallankumousta 
istuvan taloyhtiön hallituksen vaihtamiseksi kapi-
nallisista koostuvaan uuteen.  

Peter oli joutunut tahtomattaan molempien 
osapuolien propagandan vakiouhriksi, sillä äänet 
menivät aina tasan 20-20 Peterin äänen ratkaistes-
sa asian kuin asian. Peterin onneksi kännykkä soi 
pelastavasti.

Peter pyöritti muka huolestuneen näköisenä pää-
tään, vastasi puhelimeen ja meni ovesta sisään naa-
purin huutaessa jotain hänen peräänsä. Hän pelkäsi 
tätä pahaa, jota kukaan ei ollut tunnistavinaan sel-
laiseksi, koska niin oli tehty aina.

Medioissa oli muutama eräänä päivänä juttu siitä, 
miten lapsilauma kiusasi ja kuritti eksynyttä lintua. 
Erään silminnäkijän mukaan joukko 10-12-vuoti-
aita lapsia oli heitellyt haikaraa lintua osan lyödessä 
lintuparkaa kepillä. Yksi pojista oli jutun mukaan 
jopa sanonut aikovansa tappaa linnun.

Uutinen hätkähdytti Peteriä ja toi hänen mie-
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leensä William Goldingin Kärpästen herra-kirjan, 
sillä ihminen ei muutu mihinkään. Kirjassa joukko 
englantilaisia koulupoikia pelastui alasammutusta 
lentokoneesta autiolle Tyynen meren saarelle. 

Vapaus oli aluksi jännittävää leikkiä, mutta pian 
sivistyksen pinta mureni ja peto heidän sisällään 
nosti esiin näkyville julmuuden ilkeästi irvistävät 
kasvot. 

Juuri tämä pahuus asui meissä kaikissa Peterin 
mielestä – erityisesti taloyhtiön ”riitelevissä virta-
sissa”, kuten hän heitä kutsui. 

Se oli sellaista pahaa, jossa annoimme mieliha-
lujemme voittaa sen sijaan, että noudattaisimme 
velvollisuutta kuunnella hyvää tahtoa eli moraalia, 
ja toimia sen mukaisesti. Mitä pahuus on, oli kysy-
mys, johon oli mahdoton vastata. Paha oli pysyvä 
uhka ihmisten hyvinvoinnille. 
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8.
Tämä liittyi Peterin mielessä myös ikuiseen kiista-
kysymykseen, oliko ennen paremmin, sillä huoli 
maailman kohtalosta vaikutti usein naurettavan 
pikkupiirteiseltä sen vuoksi, että oman ajan vai-
keuksista pyrittiin tekemään kohtalonkysymyksiä, 
joilla ei ollut vastinetta historiassa. 

Syynä yleiseen entisten aikojen rauhan ja onnen 
ihannointiin eivät olleet todelliset olosuhteet, vaan 
kykenemättömyytemme kokea menneisyyttä yhtä 
voimakkaasti kuin nykyhetkeä. 

Peter ei silti turhia välittänyt.  Joka syksy näin 
yhtiökokouksen edellä muuten niin rauhalliset ja 
omissa oloissaan viihtyvät asukkaat alkoivat omat 
soidinmenonsa kiimaisina vallasta ja halusta saada 
kampittaa inhoamiaan naapureita yhtiön hallituk-
sesta tyrkyttämällä sinne tilalle itseään tai omia ka-
vereitaan. 

Tähän peliin Peter ei ollut koskaan osallistunut, 
kuten ei muuhunkaan taloyhtiön toimintaan. Hän 
yritti pitää viileän asiallisia suhteita naapureihin ja 
turvallista etäisyyttä.

Siksi hän ei osallistunut taloyhtiön koirankuset-
tajien kokoontumispaikalla, roskisten lähellä auto-
paikkoja vastapäätä, joka iltaiseen juoruiluun talon 
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muista asukkaista tai talkoopäivien kerhohuoneis-
tossa järjestettyihin ryyppäjäisiin, joiden jälkimai-
ningeista ne suurimmat riidat usein syntyivät. 

Ja kun hän oli päässyt sisälle asuntoonsa, hän 
näki, miten kilpailevan klaanin puhemies kurkiste-
li hänen pihaansa ja näytti käsimerkillä soittavansa 
Peterille. Peter sulki heti puhelimensa, joka oli ja 
alkanut surista ja piipata merkiksi monista puhe-
luista ja tekstiviesteistä. 

Sisällä hän ei enää muistanut postia, minne oli 
sen laittanut tai ylipäätään sen olemassaoloa. Ehkä 
hän oli rypistänyt ne ja pistänyt sanomalehtien se-
kaan kiikutettavaksi taloyhtiön paperiroskikseen.

Mutta juuri kun hän oli asettumassa kunnolla 
taloksi, riisunut päällysvaatteet, laittanut jalkaansa 
kotitossut, pukenut yöpuvun ja aamutakin päällen-
sä (joskus hän mietti, miksi niitä kutsuttiin vielä 
noilla auttamattoman kulahtaneilla nimillä), jos-
tain ilmestyi hänen käteensä postikortti. 

Kortti oli lähetetty Englannista, tarkemmin Bris-
tol-nimisestä kaupungista. Se ei siis ollut unta, että 
hän oli nähnyt Mikaelin ja puhunut tämän kanssa. 
Sen oli oltava jotain muuta, hän järkeili, joka ei 
kuulu normaalin elämään ja maailmaan. 

Peter ei ollut koskaan käynyt Bristolissa, mutta 
kaupunki oli Peterille tuttu koulun englannintun-
neilta ja jostain television nykyisin täyttävistä hal-
pisbrittidekkareista, hän ei vain muistanut mistä. 
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9.
Vera Stanhope se ei voinut olla, siitä hän oli var-
ma, sillä sen hän olisi muistanut. Stanhope hääräili 
Northumberlandin ja Cityn poliisilaitoksella pää-
osassaan hattutäti Brenda Blethyn ja oli Mirandan 
ohella Peterin harvoja lempihahmoja telkussa. 

Tai jos oikein tarkkaan asiaa perkasi, Stanhopen 
hieman kulahtanut entinen kaunispoika-avustaja, 
jolla oli timmi kroppa, ja juuri heränneen koiran-
pennun ilme lutuisilla kasvoillaan, joiden keskeltä 
tirkisteli uteliaan hyväntahtoisesti vanhan baarikär-
päsen aina hieman vetiset nappisilmät. 

Lähikuvia hänestä ei uskallettu näyttää kuin jos-
kus vahingossa, sillä iho oli rypistynyt ja ilme vä-
sähtänyt eikä entinen kaunispoika näyttänyt aina 
siltä, että pysyisi kuvausten loppuun saakka hereillä. 

Ehkä kuvauspaikalla sai tiettyyn aikaan englanti-
laista lämmintä olutta ja maustettuja perunalastuja 
ja sillä entistä kaunispoikaa pidettiin tyytyväisenä. 
Ja peilit. Ne oli varmasti hävitetty tai peitelty hen-
kilökohtaisten katastrofien välttämiseksi. 

Peter pyöritti korttia käsissään ja yritti turhaan 
saada sen suttuisista harkanvarapaista selkoa. Se 
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näytti ihan siltä, kun lapsi olisi raapustanut tussilla. 
Joku Mikael-niminen ihminen kutsui häntä omak-
si kullakseen, ja ilmoitti olevansa tulossa Suomeen 
kahdenkymmenen vuoden jälkeen ja kysyi, voisiko 
hän yöpyä Peterin luona. 

Peterillä löi tyhjää päässä kuka hemmetin Mi-
kael? Miksi hän kutsui Peteriä omaksi kullakseen 
ja halusi yöpyä hänen luonaan? Ei hänellä pitänyt 
olla sukulaispoikia, poikaystäviä, ei edes vihamie-
hiä, vaikka Peter ei ihan tarkkaan sitä muistanut ja 
voinut olla varma asiasta. 

Oliko kortti edes tarkoitettu hänelle? Hän tutki 
tarkkaan suttuisia harakanvarpaita, oli kirjoittaja 
ollut ilmeisesti kännissä ja pitänyt olutlasia välillä 
kortin päällä, siitä sen sumuisuus ja epäselvyys, ihan 
kuin olisi hailakoilla vesiväreillä puolihuolimatto-
masti sinne tänne vedetty, mutta ne harakanvar-
paat, ne vasta Peterin mielestä olivat karmeita. 

Taisi olla niiden luoja pahassa pulassa. Olikohan 
joku narkkari kirjoittanut ne, hän tuumi ja rutisti 
kortin käsissään ennen kuin heitti sen roskiksiin. 
Se ei voinut olla hänelle. Mitä joskus 10-20 tai kol-
mekymmentävuotta sitten oli tapahtunut, ja missä 
Peter oli silloin ollut? 

Epäilyt kalvoivat häntä. Mitä jos joku tahtoi hä-
nelle pahaa? Kostaa?

Olisiko hänen pitänyt jossain vaiheessa katua ja 
pyytää anteeksi?
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10.
Hän näki välähdyksenä kuvan, jossa hän makasi sai-
raalassa ja oli kuolemaisillaan, yksin ja hylättynä ja 
huomasi, miten kaikki hänen eleensä ja ajatuksensa 
pyörivät tunteiden ympärillä. 

Hän näki itsensä vanhana raihnaisena ukonrähjä-
nä vailla ketään kellastuneissa käsissään vain riepu, 
jonka läpi hän haistoi sen saman ihanan ja viettele-
vän tuoksun kuin joskus kauan sitten, kun kaikki 
oli vielä edessä kiihottavana kutsuna ja salaperäise-
nä aavistuksena.

Peter ei halunnut tai jaksanut muistaa enempää, 
sillä hän huomasi tuijottavansa tyhjyyteen ja me-
nettäneensä ajantajun. Peter tuli uteliaaksi, nousi 
ylös upottavasta sohvastaan ja etsi makuuhuoneen 
kaapista valokuvakirjojaan kahdenkymmenen vuo-
den takaa vuosilta 2000-2002. 
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Valokuvat olivat mustavalkoisia ja niitä oli niin 
paljon, että ne pursusivat kilpaa täyteen ahdetuista 
hyllyistä sinne tänne tippuen. Ne olivat hänen elä-
mänsä todistuskappaleet ja niihin oli dokumentoi-
tu kaikki se, miten Peter oli maailmaa kuvannut ja 
nähnyt. Ne olivat Peter. 

Kaksi isoa kaappia täynnä eivätkä ne olleet mitä 
tahansa valokuvia, vaan palkitun ja kehutun, lähes 
ammattikuvaajaksi amatööripohjalta silkasta into-
himosta kehittyneen, Peterin aikoinaan ottamia 
aikalaistodistuksia menneistä ja menetetyistä het-
kistä, joissa oli tyyliä, tietoisuutta ja paljon sanomaa 
kätketty linssin läpi sihdattuihin taitaviin ja katsojia 
puhutteleviin otoksiin.

Mutta ei hän itseään kuvista tunnistanut. Hän 
selasi kuvia laatikko laatikon jälkeen ja näki aina sa-
man: vieraita kasvoja. Hän meni kylpyhuoneeseen 
ja katsoi peilistä itseään suoraan silmiin.

Kasvot peilissä eivät olleet hänen eivätkä ne tun-
tuneet tutuilta, kun hän niitä käsin tunnusteli. Hän 
palasi valokuvalaatikoiden ääreen. Valokuvat olivat 
täyttä totta jokaista pientä piirtoa myöten ja toivat 
hänen mieleensä vaiettuja asioita ja unohdettuja 
ihmisiä.

Hän näki linnun lentävän vapaana taivaalla, kun-
nes pilvet mustenivat ja ukkonen jyrisi. Sekunti sen 
jälkeen valtava salama halkaisi kahtia linnun. Het-
keen oli kuolemanhiljaista.
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Peter jännitti itsensä ihan kuin olisi odottanut 
itsekin kuolettavaa iskua. Hän istui samaan asen-
toon jäykistyneenä pitkään eikö uskaltanut liikkua.

Seuraavan kerran kun sala iski, koko huone va-
lahti valkoiseksi ja Peter tunsi putoavansa johonkin 
pehmeään. Samalla hetkellä hän alkoi muistella. 
Hän muisti kuka oli ja miksi oli siinä tilanteessa, 
kuin oli.

Hän ymmärsi samalla, että hänen todelliset tun-
teensa eivät olleet niitä, joissa hän horjui, vaan ne, 
joihin hän aina palasi. Se ainoa asia ja tunne, joka 
häntä sekä jäyti että innoitti, oli hänen suhteensa 
Mikaeliin.

Sen ajatteleminen teki hänestä ihmisen.
Ja se hyvää hänen rinnassaan.
Hän tunsi olevansa elossa taas pitkän tauon jäl-

keen.



47

11.
Peter muisti, miten he silloin joskus kauan sitten 
olivat ihastuneet silmänräpäyksessä ja intohimoi-
sesti toisiinsa. Mutta eivät ehtineet edes tutustua 
toisiinsa kunnolla, kun riidat ja mustasukkaisuus 
alkoivat repiä heidän heiveröistä suhdettaan rikki.

Muutamat peruuttamattomat ilkeät sanat sat-
tuivat niin kovasti, että hämmentynyt Mikael otti 
eräänä päivänä hatkat, eikä suostunut enää edes 
puhumaan hänen kanssaan, saati sitten palaamaan 
yhteiseen kämppään. 

Kukaan Peterin lähellä silloin ollut ihminen ei 
voinut aavistaa millaista matalalentoa hän silloin 
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lensi. Miten alhaisia ajatuksia hänellä silloin oli pää 
pullollaan ja mitä hän suunnitteli kostoksi. Mutta 
hän ei ollut katkera. 

Kaukana siitä. Hänhän oli pidetty ja mukava ih-
minen, jolla oli paljon ystäviä, ja koko ajan hänen 
ympärillään tapahtui kaikenlaista jännää ja mielen-
kiintoista, niin ettei hän itse aina ehtinyt kunnolla 
perässä. 

Ikä oli yksi este mutta myös se, että hän halusi 
paljon kaiken mahdollisen ja se oli liikaa. 

Heidän tuli olla aina yhdessä ja näyttäytyä ul-
kopuolisille yhdessä. Kiertää kaikki mahdolliset 
ystävien kissanristiäiset käsikädessä ja näyttää on-
nellisilta. 

Omistautua vain toisilleen. Oliko se nyt liikaa 
vaadittu? Hän mietti ja alkoi epäillä, että hänen 
omistamisenhalunsa ja mustasukkaisuutensa oli 
kaikkeen syypää. 

Hän ymmärsi vasta nyt pitkän ajan kuluttua, 
miten yksin hän oli ja miten onnellinen hän oli 
ollutkaan nuo harvat hetket ja se riitti hänelle koko 
loppuelämän hymyyn eikä hän enää ollut katkera. 

Siitä huolimatta, että nykyisin kaikki oli toisin, 
eivät asiat olleet yksinkertaisia. Oli yksinkertaista 
lähes täysin mahdotonta tutustua ”siihen oikeaan” 
täydelliseen prinssipuolisoon. 

Ei ollut oikein paikkoja eikä mahdollisuuksia. 
Kaikki parhaat olivat varattuja ja kaikkein parhaim-
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mat eli heteromiehet, eivät päätään loksauttaneet 
heidän suuntaansa. 

Mutta Peter ja Mikael olivat sekä yhdessä että 
erikseen onnettomia. He ehkä sittenkin sietivät 
toisiaan vain ”toiseksi parhaina vaihtoehtoina” ja 
eräänlaisina vakuutuksina yksinäisyyttä ja vanhuut-
ta vastaan ehkä kavereina kuin rakastavina. 

He tarvitsivat toisiaan, mutta eivät rakastaneet. 
Siinä oli suuri ero. Mutta ei se ihan noin mennyt. 
Molemmat tarvitsivat tosiaan ja siksi käyttivät toi-
siaan hyväksi. 

Silti he pystyivät elämään kaikista huolista, pai-
neista ja peloistaan huolimatta kohtuullisen hyvää 
elämää.

Ehkä siksi, että he elivät muistoissaan ja mieles-
sään. Tämä kaikki myös siksi, että hekin ymmärsi-
vät, ettei heidän todelliset tunteensa eivät ole niitä, 
joissa he horjuivat, vaan ne, joihin he aina palasivat.
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12.
Ja niin hän uppoutui muistoihinsa ja tajusi, ettei ole 
vielä kuollut ja ettei naapurien melskaamisella ol-
lut sittenkään ratkaiseva merkitys siinä, miten hän 
maailman ja itsensä siinä koki ja näki.

Eräässä kuvassa istui nuorukainen hänen sylis-
sään. Peter silitti nuorukaisen silkkisiä ja tummia, 
lainehtivia kiharoita ja kuiskaili jotain hauskaa hä-
nen korviinsa.

MITÄ? Peter ei puhunut äänellä, joka oli hä-
nen omansa. Hän puhui kaikkien umpimähkään 
kauniisiin nuorukaisiin rakastuneiden äänellä kuin 
nuoreen paimenpoikaan, Antoniukseen rakastunut 
Rooman mahtava keisari Hadrianus.

Sen jälkeen, kun hän oli tavannut paimenpoi-
kansa, häntä ei kiinnostanut enää mikään muu kuin 
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oman rakkaansa kiharainen tukka. Sen silittämi-
nen. Tummat mantelimaisen kutsuvat isot silmät, ja 
niistä välkkyvä pohjaton ystävällisyys ja viattomuus. 

Nuorukaisen notkea vartalo, kun hän jännitti sen 
kaarelle antaen Hadrianuksen painautua hellästi 
päälleen, ja painautua hänen sisälleen niin syvään, 
että hän pelkäsi paimenpoikansa halkeavan tästä 
seivästyksestä, hajoavan palasiksi taivaan tuuliin ja 
katoavan häneltä ikuisesti näkymättömiin ennen 
kuin oli ehtinyt nauttia häntä pala palaselta.

Mikael kääntyi Peterin puoleen ja kysyen, miksi 
kaikki sitten aikanaan loppui? Peter mietti vastausta 
pitkään ja pudisti sitten päätään. Ei hän tiennyt. 
Tärkeä kysymys kuitenkin. Siihen kun joku löytäisi 
oikean vastauksen, Peter lisäsi. 

Miksi kaikki aikanaan loppuu? Mieluummin 
kysyisin, miksi kaikki joskus alkoi? He kinasteli-
vat hetken siitä, oliko se lajissaan ”kumpi oli ensin 
muna vai kana”-kysymys ja siksi vailla tyhjentävää 
vastausta ikuisena dilemmana ja päämme yläpuo-
lella roikkuvana Demokleen miekkana.

Mikael maiskutteli suussaan kysymystä ja esitti 
lisäkysymyksiä. Äkkiä hänen ilmeensä kirkastui ja 
hän pomppasi pystyyn Peterin syleilystä.

Siinä elämän ymmärtämisen peruskysymys täytyi 
olla! Mikael sanoi äänessään muutakin kuin juuri 
miehen ikään tulleen nuorukaisen elämän ehdot-
tomuuksia vaakakupilla punninneen intohimoisen 
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kyseenalaistajan varmuus ja rehti suorasukaisuus. 
Kukaan ei tiedä tähän kysymykseen vastausta 

eikä halunnut myöskään sen kummemmin siitä pu-
hua. Ihmiset vaivaantuivat tämän mysteerin edessä 
ja olivat siksi hiljaa, varsinkin kun sen takana piilot-
teli vielä isompi paljastus ihmisistä luonnon armoil-
la - halusimmepa tai emme olimme yhtä puiden ja 
hirvien kanssa hamaan loppuun saakka.

Arvoituksen ratkaiseminen oli Mikaelin mielestä 
hänen tehtävänsä. Pyhittää loppuelämänsä sen poh-
timiseen, miksi kaikki loppuu aikanaan ja löytää 
sille riittävän selkeä vastaus. 

Ja tätä hän kutsui lohduttomaksi kaiken teoriak-
si, tarkoittaen sillä kysymyssarjaa mistä selviäisi: 
Miksi kaikki (?) loppuu aikanaan (ja miksei siinä 
ole välissä (?) totuttua sanaa ”hyvä”)?
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13.
Hetken oli aivan hiljaista. Peter muisti sen kat-
soessaan seuraavia kuvia. Mikael näytti seuraavissa 
otoksissa rummuttaneen päässään kaiken teoriansa 
alkutahteja, kuin luomisvimmainen säveltäjä. Hel-
vetti oli toiset ihmiset, hän lainasi Jean-Paul Sartren 
näytelmän Suljetut ovet oivallusta. 

Mikä siis oli sen vastakohta, hän hekotteli, ihan 
kuin muka ei olisi jo tiennyt vastausta? Peter tunnis-
ti tausta-ajatuksen; kohtaamisen sattumanvaraisuus 
valmiiksi tuntemamme itsemme kanssa sai meidät 
varuilleen ja siitä johtuva valheellinen itsepuolus-
tus, mikä ampui aina mauttomasti yli. 
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Siinä se oli! Mikael hihkui innoissaan. Ja kaikki 
muu oli tästä eteenpäin enää vain pientä hiomista 
kaipaavaa teoriaa, selityksiä ja viittauksia (itseen-
sä) intuitiiviseen viisauteen. Tästä johtui se, että 
kestimme paremmin ulkoisten syiden aiheuttamat 
onnettomuudet, kuin itse aiheuttamamme. 

Voinko siis haluta mitä haluan, hän kysyi ihme-
tellen ja vastasi itse tahdon olevan isännän ja jär-
jen rengin: Pää ei päästänyt vahingossakaan sisään 
mitään sydämen vastaista. Oli hyvin tärkeää oppia 
Mikaelin tavoin jo varhaisessa nuoruudessa tietä-
mään, että oli mukana näytelmässä, jossa ei voinut 
aina valita rooliaan ja silti piti yrittää olla kuin ei 
olisikaan.

Mikaelin mielestä oli yksi toinenkin perustavaa 
laatua oleva ongelma; ihmisen yksilöllinen ego oli 
tullut kaiken keskukseksi. Ihminen ei enää tarkkail-
lut ja pyrkinyt ymmärtämään kuulaasti itsessään 
piilevää suurta olemassaoloa, vaan pientä minuut-
taan, jota hän luuli suuremmaksi kuin muiden ja 
jota alkoi palvoa ja ihailla enemmän kuin mitään 
muuta - siitä kaikki vaikeudet johtuivat.

Eli BINGO! Mikael riemuitsi. Hän oli löytänyt 
vilpittömänä ja iloisena ongelmista ihmisen men-
tävän raon, josta livahti heti kun mahdollista sisälle 
tutkimaan elämisen mysteeriä Kaiken teoria taka-
taskussaan. Siinä piili vain yksi ongelma: kuolema 
oli koko ajan läsnä tavalla toisella.
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Mikael ei puhunut siitä Peterille, vaikka aavisteli 
Peterin miettineen samaa, samalla kun tunsi musta-
sukkaisuudenpistoksen sydämessään: kaikki Mikae-
lin oman juttunsa kanssa kiihkeästi viettämä aika 
oli poissa heidän muutenkin vähäiseksi käyneestä 
yhteisestä ajastaan.

Se harmitti myös Mikaelia mutta hänen oli taot-
tava nyt kun rauta oli kuuma, muuten hommasta 
ei olisi hänen mukaansa tullut ”lasta eikä paskaa” 
vanhan suomalaisen sanonnan mukaan.

Peter istui nojatuolissa läppäri sylissään ja naputti 
kiivaasti keskittyneen näköisenä niin, ettei hieman 
kauempaa häntä sivusilmin aina silloin tällöin seu-
rannut Peter halunnut häiritä häntä turhilla höpö-
tyksillä ja kahvikyselyillä. Hän jutteli niitä näitä 
aina sopivan paikan tullen Mikaelille, kun huomasi 
tämän väsyneen tai pitkästyneen ja kaipaavan tau-
koja ja hieman aivovenyttelyä.

Mikael vaikutti onnelliselta. Ja se riitti Peterille 
vielä tässä vaiheessa, vaikka hänen ajoittain rau-
haton mielensä olikin huolissaan siitä mitä mah-
dollisesti kaiken tämän seurana tuleman piti.” On 
suuri sun rantas autius ja sitä sentään ikävöin”, hän 
lauleskeli hiljaa vanhaa suomalaista kansallislaulua, 
Villisorsan valituslaulua kaislikossa ja yllättyi itse-
kin siitä, miten hyvin se kuvasikaan Mikaelia, joka 
ei kuullut mitään eikä olisi ymmärtänytkään mistä 
hän lauloi ja miksi.
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14.
Illalla kun he olivat jo käymässä maata, Peter otti 
yöpöydän laatikkoon piilottamansa pienen paketin 
Mikaelille ja toivotti hänelle onnea. Mistä Mikael 
kysyi. Etkö muka muista? Siitä oli nyt vuosi, kun 
tapasimme siellä homopuistossa ensimmäisen ker-
ran. Mikaelia nauratti. 

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Mikael puhui 
siitä tietyistä syistä, jotka vieläkin naurattivat häntä, 
vaikka oli yrittänyt aktiivisesti unohtaa kaiken ja 
muistaa vain se, kun he olivat tavanneet kylläkin 
ensin homojen runkkupaikassa Keltaisessa Ruusus-
sa, minkä Peter halusi unohtaa.

Paketti oli koristeltu nukkumatin kuvin ja sen 
ympärillä meni ristiin ja rastiin kultainen nauha. 
Mikael avasi paketin. Peter oli lahjoittanut hänelle 
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ruotsalaisen Tomas Tranströmerin kootut runot. 
Näissä on jotain hienostuneen vihjaavaa ja erikois-
ta, hän sanoi Mikaelille ja toivoi Mikaelin – ei vain 
lukevan, vaan myös elävän ja hengittävän – runot 
tarkkaan itsensä sisään muuttuen niiksi.

”Runoilija kirjoitti nämä tervehdyksenä ystä-
välleen, psykologi ja runoilija Åke Nordille, joka 
vuonna 1959 toimi Eskilstunan lähellä olevan 
Hällbyn nuorisovankilan johtajana. Tomas vieraili 
silloin usein siellä näitä komeita rikollispoikia kat-
selemassa ja ihmettelemässä heidän tarinoidensa 
taikaa ja olemuksiensa avointa kutsua ihmetellä ja 
kysyä itseltään: Miksi minä tein niin kuin tein?”, 
Peter kertoi.

Mikael hipaisi Peterin reittä ja sukelsi hänen 
syliinsä anellen tuikkivilla silmillään Peteriä luke-
maan hänelle kuin konsanaan isä pojalle hiljaa ja 
huolellisesti. Mikael sulki silmänsä ja antoi Tomak-
sen sanojen, ajatusten ja salaperäisen kiihkon sekä 
paljastumattoman intohimon nousta keuhkoihinsa, 
ja sieltä lopulta aivojen kautta hänen omaan sala-
peräiseen sisimpäänsä niihin pysyvät jäljet jättäen 
kuin vastalahjana Peterin toiveiden täyttymyksiksi.

Peterin sanat sulivat hänen korvissaan. Hän näki 
edessään, miten runon pojat potkivat palloa, pallon 
lentäessä yli muurin, ja miten he melusivatkaan, 
kovaa tietysti ja halusivat säikäyttää ajan nopeam-
paan hölkkään. Runossa oli lisäksi karkureita taskut 
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täynnä kanttarelleja. Työpajojen ryske ja vartiotor-
nien raskaat askeleet saivat metsänkin hämilleen. 
Ja paljon muutakin hauskaa ja merkillistä Mikaelin 
mielestä.

Mikael jähmettyi kuin patsaaksi Peterin sylissä 
ja hänellä alkoi seistä kalu ihan kivikovana. Ennen 
kuin Peter kääntyi hänen päälleen suudellen häntä 
kaulaan ja kainaloihin kuin ranskalainen taidemaa-
lari, yhtä hellävaraisesti ja kuitenkin suurella into-
himolla, hän näki poikien kauneuden säilyneen 
tatuoinneissa ihmeen kutsuvana Tomaksen vinka-
tessa silmää hänelle, ja ”hänen” poikiensa juodessa 
maitoa nukahtaen sitten selleihinsä turvaan, kivisen 
äidin.

Peter heräsi. Hän oli nukahtanut ja nähnyt Mi-
kaelista unta. Valveilla ollessaan hän ei jaksanut 
muistaa, mitä 10, 20 tai kolmekymmentä vuotta 
sitten oli tapahtunut tai kuka tuo kaunis nuorukai-
nen noissa kuvissa – ja niitä oli hyvin paljon, ehkä 
satoja – olikaan ollut.

Jokin hänessä silti heräsi eloon. Hän katsoi kuvia 
kuvien perään ja inisi, ihan kuin olisi tunnistanut 
nuorukaisen ja osannut kaivata häntä puuttuvana 
palasena elämäänsä. Tässä vaiheessa hän huoma-
si, ettei liikkunut ajassa enää kronologisesti, vaan 
poukkoili siellä täällä ajasta ja ihmisestä toiseen täy-
sin mielivaltaisesti omien halujensa mukaan, ihan 
kuten elämässäänkin.
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15.
Peter pinnisteli paljon saadakseen selville jotain. 
Hän katsoi kuvia, joiden takana luki juhlallisesti: 
Mikaelille Peter – ei muuta. Hän ei jaksanut muis-
taa sen enempää. Hän katsoi lisää kuvia ja alkoi aa-
vistella pahinta. Hänellä oli ollut ystävä ja se oli il-
meisesti tuo kaunis nuori mies, joka poseerasi kuin 
kreikkalainen jumalolento kasvot kohti taivasta 
suunnattuna Peterin ottamissa valokuvissa. Häntä 
jännitti ja huimasi. Oliko asia noin? Jännittävää, 
hän kuiskasi hiljaa itselleen. Onpa hienoa! 
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16.
Peter ei muistanut milloin. Siitä oli jo aikaa, kun 
kaksi kumaraista miestä istuivat alastomina parvek-
keella vilvoittelemassa kuuman saunan jälkeen. He 
eivät puhuneet sanaakaan keskenään vaan kommu-
nikoivat silmillään ja eleillään. Heidän ei tarvinnut. 

Vanhempi mies tuijotti lasittunein silmin tyh-
jyyteen. Nuoremmalla miehellä oli itkusta kosteat 
silmät. He olivat juuri oivaltaneet jotain peruut-
tamatonta tapahtuneeksi ja yhteisen luisun kohti 
kadotusta alkaneen.

Toinen heistä oli vanha, Peter nimeltään, ja toi-
nen nuori, Mikael nimeltään. Peter oli 59-vuotias ja 
Mikael 38-vuotias. He olivat asuneet joskus kauan 
sitten yhdessä vuosia. Asia, mitä Peter ei enää muis-
tanut kuin silloin tällöin ja kutsui siksi Mikaelia 
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”avustajakseen”.
He olivat olleet vuosia parhaita ystäviä ja jossain 

vaiheessa rakastavaisia, kunnes he muutama vuosi 
sitten erosivat yhteisestä päätöksestä säilyttäen ystä-
vyyden sellaisena kahden miehen välisenä hienona 
ystävyytenä, joka harvinaista kyllä, välitti toisesta 
ja toimi ilman syyllistystä ja seksiä paremmin kuin 
villin nuoruuden kiihkeät seksisuhteet.

Sellaisia molemmilla oli takanaan yllin kyllin 
kyllästymiseen asti, ja oli siksi harvinaista lajia ho-
momaailmassa varsinkin siksi, että hekin aikanaan 
muiden tavoin olivat olleet keskenään seurustelles-
saan mustasukkaisia ja omistamisenhaluisia. 

Peter ei enää muistanut kunnolla asioita, ja oli 
siksi omasta pyynnöstä saanut Mikaelista itselleen 
luotetun miehen ”avustajan”, joka hoiti hänen 
asioitaan ja yritti taistella sekä itsensä Peterin että 
erilaisten viranomaisten – lähinnä lääkärien, toi-
mintaterapeuttien, sairaanhoitajien, kanssa Peterin 
asioiden puolesta helpottaakseen Peterin arkea.

Peter sairasti koko ajan pahenevaa ärhäkkää 
ms-tautia. Ennuste oli huono. Tällä kertaa asetelma 
oli kuitenkin muuttunut ja Mikaelilla oli sydämel-
lään ikäviä uutisia. Hän yritti keksiä keinoa, miten 
olisi kertonut huolistaan Peterille, joka unohtaisi ne 
kuitenkin saman tien. 

Mikael oli joutunut edellisellä viikolla ambulans-
silla sairaalaan eikä kukaan ollut hoitanut Peteriä 
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niinä viitenä päivänä, kun Mikael oli maannut 
koomassa teho-osastolla lähellä kuolemaa. Tai niin 
Peter luuli sairaalassa selvittyään ensijärkytyksestä.

Kun Mikael oli avannut silmänsä ja saanut takai-
sin sekä puhekykynsä että järjellisen ymmärryksen, 
hän oli huutanut suoraa huutoa Peterin nimeä kuin 
mikäkin kuolemaantuomittu.

Onni onnettomuudessa oli ollut Peterin vääräs-
tä vierailupäivästä erehtynyt serkku, joka oli tullut 
samana päivänä, kun Mikael joutui äkillisesti sai-
raalaan vierailulle ja hälyttänyt Peterille apua, kun 
Mikaelia ei ollut iltaan mennessä kuulunut paikalle.
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17.
Mikael oli kuolemassa, asia, joka pelotti ja järkytti 
häntä. Eihän tässä näin pitänyt mennä, hän jankut-
ti itselleen mielessään. Peterhän oli se, jonka piti 
mennä ensin. Niin hän ajatteli. Samoin Peter. He 
olivat puhuneet siitä usein vielä silloin, kun Peterin 
muisti oli toiminut kunnolla ja he olivat vielä ol-
leet ”jollain tavalla” muiden silmissä pariskunta tai 
jotain sinnepäin.

Mutta sitten kaikki tapahtui nopeasti. Mikael 
kuoli seuraavan kerran sairaalaan joutumisen aika-
na suoraan leikkauspöydälle eikä mitään ollut teh-
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tävissä. He olivat puhuneet äkillisten kuolemien 
mahdollisuudesta molempien osalta, testamentit 
oli jo tehty, mutta silti Mikaelin äkkikuolema iski 
kuin salama kirkkaalta taivaalta. 

Peter ei edes tajunnut kunnolla, mitä Mikaelil-
le oli tapahtunut. Hän ei ymmärtänyt miten sanat 
Mikael ja kuolema liittyivät toisiinsa. Peter kulki 
Mikaelin kuoleman jälkeen kuin sumussa pyörä-
tuolilla, jota hänen ”uusi henkilökohtainen avus-
tajansa (kuka?)” työnsi. Juuri noina hetkinä Peter 
alkoi seikkailla läpi muistojen, ajan ja ihmisten hah-
mottamatta enää selviä kokonaisuuksia.

Peter ei uskonut eikä ymmärtänyt asioiden oikea 
laitaa, vaan puhui edelleenkin olemalla puhumatta, 
kuten aina aikaisemminkin, saunan jälkeen Mikae-
lin vieressä hänen kanssaan. Lopulta Peter hyväksyi 
ajatuksen Mikaelin kuolemasta ja sen, että hän oli 
haudannut parhaan ja ainoan ystävänsä Mikaelin, 
jolla ei ollut elämässään onnea eikä ketään muuta 
kuin Peter.

Hautajaisten jälkeen Peter ei ollut enää koskaan 
oma itsensä. Häntä piinasi ajatus lopun alusta myös 
omassa elämässään. Kuusikymmentä vuotta täytet-
tyään yksinäinen homomies oli kuin tyhjän päällä. 

Peterillä oli vielä yksi vuosi tuon kammottavan 
ja pelottavan rajapyykin saavuttamiseksi, mutta hän 
tunsi olevansa jo ikäloppu kääkkä, joka ei kelvan-
nut kenellekään eikä ollut itse kiinnostunut kenes-
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täkään. 
Edes nuoret pojat eivät enää herättäneet hänen 

sammuneita himojaan eloon, eikä hän tuntenut 
enää samaa iloa nähdessään uusia asioita. Ihan kuin 
silloin kun he Mikaelin kanssa ensimmäisen kerran 
törmäsivät toisiinsa yli neljäkymmentä vuotta sit-
ten pimeässä homopuistossa eräänä jouluaattona, ja 
heidän pitkä ja vaihteleva ystävyytensä sai alkunsa. 

Kun Mikael sitten soitti eräänä päivänä sairaa-
lasta loppunsa lähestyvän, he alkoivat Mikaelin 
viimeisinä päivinä kelaamaan kellon ympäri toisil-
leen elämiensä tapahtumia. Mikael oli saanut tietää 
elävänsä vielä kuukauden tai pari. Samaan aikaan 
Peter alkoi käpertyä itseensä. 

Heillä oli kova kiire ja he yrittivät puhua, muis-
tella ja itkeä yhdessä kaiken sen läpi, mitä olivat 
yksin ja erikseen kokeneet. He keskustelivat siitä, 
miten kaikki oikein tapahtui ja elämä menetti kiin-
nostavuutensa vanhenevan homon silmissä. Ja mil-
laista olisi kuolema tai mitä sen jälkeen?

Peterin mielestä siitä tuli ensin välttämätön paha 
ja sitten pakkopullaa. Lopulta se valui käsistä eikä 
jättänyt jälkiä. Mikaelilla oli ollut lohduton kaiken 
teoria, joka ei jättänyt Peteriä rauhaan: millään ei 
ollut mitään muuta väliä, kuin sen hetken, kun sitä 
kesti. Ainoa millä oli väliä, oli se, että kaikki loppui 
aikanaan. Mutta mitä sitten? Peter ei saanut selvää, 
kun Mikael jo kuoli.
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18.
Kaikki tuntui sekavalta, olikin sitä mutta mikä pa-
hinta: meni koko ajan pahemmaksi Peterin elämäs-
sä. Mutta oli muutakin. Mikael muistutti Peteriä 
siitä, millainen tarmokas sisupussi hän oli ollut eikä 
kohtaloonsa alistunut kynnysmatto, jonka ”ns. ho-
mokaverit” homoräkälöissä ja halvan itsetyydytys-
seksin homorunkkupaikoissa suomalaiskansalliseen 
tapaan heti kun hän selkänsä käänsi, pitivät pilkka-
naan ja panivat halvalla joka käänteessä.

Peterin sitä ymmärtämättä tai haluamatta ym-
märtää säilyttääkseen edes jonkinlaisen itsekunnioi-
tuksen rippeet ja julkiset kasvonsa hymyillä näille 
rumille idiooteille, joita hän itse vihasi moninker-
taisesti heidän Peteriä kohtaan tuntemansa inhoa 
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ja vihaa verran. 
Toinen kysymys, mistä he keskustelivat, oli se, 

elimmekö sittenkin turhaan tehdäksemme työtä vai 
teimmekö työtä elääksemme?

Ihminen vapautti itse itseään nykyisin pala pa-
lalta katkoen itse oman vapautensa teillä olevia 
kahleita. 

Esimerkiksi Mikaelin mukaan nykyisin kaikki 
fiksut homot elivät ei-homon elämää voidakseen 
olla homoja ja elää täysillä vapaata homoelämää, 
juuri niin kuin halusivat eivätkä yhdessä leikkien 
elävänsä yhteistä unelmaa todeksi.

Peter oli eri mieltä. Hän olisi halunnut tietää 
asioista ja nähdä niitä toisesta näkökulmasta enem-
män, keskustella asiat puhki Mikaelin kanssa, mut-
ta Mikael kuoli kolme viikkoa sen jälkeen, Peterin 
suureksi ällistykseksi, kun oli saanut yllätyksekseen 
diagnoosin haimasyövästä. 

Traagista tässä oli Peterin mielestä se, että Mikael 
oli mennyt terveyskeskukseen valittamaan kipeästä 
selästään, jonka luuli satuttaneen kuntosalilla, ja oli 
jäänyt sinne ja kuollut myöhemmin. 

Se päivä oli ollut katastrofi ja yhtä surua täynnä, 
kun Mikael kiidätettiin ambulanssilla sieltä sairaa-
lan teho-osastolle, jonne hän lopulta jäikin. Peter 
muisti Mikaelin viimeisen katseen olleen täynnä 
kysymysmerkkejä: miksi minä? 

Peter oli samaa mieltä. Miksi Mikael eikä hän 
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Mikaelia paljon vanhempana ja sairaampana, vaik-
ka ei hän silloin vielä voinut tietää Mikaelin olleen 
kuolemansairas – eihän Mikaelkaan itse sitä tien-
nyt.

Peter kuunteli illalla Breliä ja mietti. Se mikä an-
toi lohtua ja teki Brelistä entistä viehättävämmän, 
oli se, että hän tunnisti itsessään levottoman seik-
kailijaminän olevan koko ajan hieman sekaisin ja 
levottomana matkalla, eikä siksi ollut löytänyt sitä 
mitä oli etsimässä. 

Hän oli ollut koko elämänsä matkalla koko ajan 
levoton sydän rinnassaan sykkimässä kaikille avoi-
mille mahdollisuuksille mutta jäänytkin lopulta 
paikoilleen valittamaan.
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19. 
Brel ei jättänyt surullista ja kaipaavaa Peteriä kyl-
mäksi. Se intensiteetti ja hurmiollinen suopeus, 
mikä ryyditti hänen itse itsestään tehtyjä, ja esit-
tämiään lauluja, olivat jo itsessään eräs vastaus 
elämän- ja kuolemanpelon raastaman Brelin isona 
kysymysmerkkinä ympäristöään tarkkailevan mi-
nän epävarmuudelle antaen lohtua kaikille sitä tar-
vitseville. Mutta ei Peterille, sillä hän oli jo nähnyt 
sielunsa sisäisin silmin alastoman totuuden elämäs-
tä – eikä se ollut kaunis.
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20.
Päivät ja viikot sekä kuukaudet kuluivat ja Peterin 
tila parani ajoittain. Hän ei muistanut enää Mikae-
lia tai muita asioita kuin katsomansa elokuvat, jotka 
hän muisti yllättäen tosi hyvin. 

Siksi hän usein sanoi, ettei valinnut elokuvia, 
vaan ne valitsivat hänet. Tuntui kuin hänen muis-
tinsa olisi ollut yksi pitkä filminauha. Hän istui 
katsomassa kotisohvallaan kaksi-kolmekin eloku-
vaa peräkkäin.

Peter oli katsonut Nomadlandiaa. Hänestä oli 
erityisen hyvä, että Nomadlandin tapaisia elokuvia 
tehdään ja vielä palkitaan elokuvamaailman kor-
keimmilla kunnianosoituksilla. 
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Oli myös hyvä asia se, että hyvinvoiva elokuvissa 
käyvä koulutettu keskiluokka näki sekä erilaisista 
lähtökohdista kuvatun, että erilaista elämäntapaa 
markkinoivan elokuvan kuin suorana tajuntaansa 
kohdennettuna täsmäherätyspommina. 

Entä sitten kun elokuva oli ohitse, hän kysyi? 
Herättikö se muuta kuin uinuvan omatunnon an-
tamaan muutaman roposen spektaakkeliyhteiskun-
nan huomenna mieliimme piirtämiä uhkia vastaan, 
jotka olivat usein vain Greenpeacen tavoin ilmaan 
heitettyjä tehottomuuksia sekä yhtä tyhjän kans-
sa esiintymisiä ilman todellisia toimia paremman 
maailman puolesta? 

Näin ei ollut tarkoituskaan. Mutta jotain elo-
kuvasta Peterin mielestä puuttui, vaikka pääosa-
nesittäjä onnistui elämään irrallisena kaikista niistä 
pakkopaidoista, jotka vaanivat koko ajan hänen 
ympärillään.

Nomadlandissa kuvattiin suureksi irtautumisek-
si kutsuttua prosessia tavallisen, asioihin voimatto-
mana katsovan ihmisen näkökulmasta, jossa vanhat 
horisontit murtuivat ja luhistuivat teollistumisen, 
kaupungistumisen ja nykyaikaistumisen tieltä ja 
kaiken tyhjyyden yllä lepäsi lohduttomuus, järjet-
tömyys.

Ja kuin suurena pilana ihmisten yhteinen krapula 
siitä, mitä tulikaan tehtyä ja kenen laskuun kuin 
absurdi vitsi, johon kukaan ei osannut sanoa mitään 
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järkytykseltään, koska siitä oli tullut totta ihmisten 
hävittyä ja kadotessa kuka mihinkin näkymättö-
miin – ihan niin kuin Peterinkin elämässä kaikki, 
mikä nyt oli takana eikä koskaan palannut takaisin. 

Nomadlandia kuvasi turhauttavaa aikaa sen jäl-
keen, kun suuri tarina ja selitysmallit unohdettiin. 
Mutta mikä pahinta Peteristä – se muistutti hänen 
tilannettaan, kadoksissa olivat myös tavat käyttää 
sosiaalista mielikuvitusta sekä itsensä että taustaryh-
mänsä hyväksi. 

Entisaikojen sosiaalisilla mielikuvituksilla oli yh-
teistä paljon muutakin kuin vain pitää yhdessä kiin-
ni yhteisistä unelmista; ne pitivät kasassa urheutta 
suurien kärsimysten keskellä jaksaa jatkaa ihmisyy-
den projektia. Mitä hänellä oli Mikaelin kuoleman 
jälkeen? Ei mitään. Ei totisesti yhtään mitään.

Pelissä oli kokonainen elämä ja kehittyvä sekä 
luova ihmisyys, musiikki ja runous, omat ikoninsa, 
suurmiehensä ja -naisensa, sankarinsa ja vihollisen-
sa. 

Yhtäkkiä kaikki tämä oli viihteen hyökyaallon 
pyyhkäistessä kaiken muun näkymättömiin pois-
sa, kuten elokuvan kokoon lyyhistynyt ja tyhjäksi 
tehtaan lopettamisen jälkeen jäänyt kaupunki, sen 
ihmiset, tarinat ja tulevaisuus kuin pyyhkäistynä 
yhdessä hetkessä noin vain muistin ja muistojen 
mustaan aukkoon. 

Nomadlandiassa köyhyyttä suvaittiin kuin pa-
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rantumatonta tautia ja sen katseleminen teki sik-
si Peterille kipeää. Mutta elokuvan ansiot olivat 
muualla, hän puolusti elokuvaa, joka hänen mu-
kaansa – toivottavasti – herätti nuukahtaneet aivot 
ymmärtämään asioita toisin kuin mitä meidän an-
nettiin ymmärtää. Mutta turha toivo. Tässä Peter 
tunnusti olevansa parantumaton idealisti. 

Nomadlandia oli pirullisen ovelaa propagandaa 
ja yhdisti Peterin mielestä parhaimmillaan ihmisiä 
ja kertomuksia enemmän kuin erotti, ja oli pahim-
millaankin vain köyhien sekä osattomien ihmisten 
pahan olon ja surun peilinä heijastus amerikkalais-
ten takapihojen piilossa visusti punaisilta matoilta 
pidettyyn varjotodellisuuteen, mikä haluttiinkin 
pitää piilossa kantaa ottavissa elokuvissa.

Siihen elokuvan hyvät mainesanat loppuivat Pe-
terin mukaan kriittisen tarkastelijan mielessä. Elo-
kuva oli tehty maailman heränneen sosiaalisen yh-
teisvastuun omantunnon kolkuttamisen kunniaksi 
nuorille maailmanparannusidealisteille ja häpeää 
omasta hyväosaisuudestaan tunteville.

Lopulta Nomadlandin humanistinen ja salaso-
siaalipornomaisesti realismin kaapuun itsensä pii-
lottava säälittelevä jenkkivoyerismi ei ollut Peterin 
mielestä mitään muuta, kuin englantilaisen salon-
kisosialisti näytelmäkirjailija Georg Bernard Shawn 
näytelmästä Majuri Barbara lainattua ”aitoa epäit-
sekkyyttä, joka pystyi mihin tahansa”. 
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Ihan samoin kuin Shawn näytelmät keskittyivät 
yhteiskunnallisten epäkohtien paljastamiseen ja 
osoittamaan taloudellisten vastakohtien synnyttä-
män vääryyden, elokuvassa näytettiin ihmisten on-
nettomuuksien syiksi kaikenlainen eriarvo Shawn 
sanoin: ”Kun ihmiset ovat oikein köyhiä, heitä on 
mahdoton auttaa, tunsipa heitä kohtaan kuinka 
suurta myötätuntoa tahansa.” 

Se ei ollut Peterin mukaan mikään (suuri) moite 
Nomadlandialle, vain toteamus. Nomadlandia oli 
hänestä ilman muuta omassa sarjassaan merkkite-
os jo siksi, että se jatkoi amerikkalaisten indie-elo-
kuvien omapäisyyttä ja omaperäisyyttä uskaltaa 
rohkeasti nähdä asiat vain ja ainoastaan omista 
lähtökohdistaan eikä laskelmoidusti, kuten muut 
amerikkalaiset elokuvat, jotka uskovat vieläkin psy-
kologisointeihin ja juonen monimutkaisiin kehit-
telyihin aina elokuvissa esiintyvään symboliikkaa 
myöten.

Ei tämä nyt sentään mitään kuuluisien julkkis-
toimittajien tapaista oman hännän nostoa muiden 
onnettomuuksilla ilakoiden ollut – onneksi, mut-
ta ei Peteristä kaukanakaan siitä. Nomadlandian 
henkilöt olivat lähellä Shawn näytelmien köyhiä ja 
epätoivoisia henkilöitä, jotka vertautuvat asunnot-
tomiin Nomadlandian hahmoihin toisella tapaa. 

Heillä oli herkkä ja voimakas sosiaalinen oma-
tunto. Elokuvassa alleviivattiin useaan kertaan va-
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pauden aaveen ja pakkotylsistymisen aaveen välistä 
kisaa, kuin piru olisi liikkeellä, esimerkiksi koh-
tauksessa, jossa käytiin keskustelu siitä, miksi ih-
misille piti myydä kalliilla sellaisia unelmia, joihin 
heillä ei ollut varaa.

Nomadlandia kosketti ehkä sittenkin Peteriä 
juuri siksi, että se oli elokuva kaikkien elämään 
kyllästyneiden, toivottomien ja kuolevien elämästä 
hetkenä, jolloin jokainen kadotettu sielu vihdoin 
tajuaa, ettei mitään ole enää tehtävissä, ja että kaik-
ki on ollut sittenkin sekä turhaa, väärää että yhtä 
jonninjoutavaakin, kuin mitä itse elämä on kaukaa 
etäisyyden takaa tarkasteltuna.
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21. 
Peterin tarina oli synkkä ja surullinen matka. Sa-
manlainen kuin muillakin hänenlaisillaan täynnä 
sekavuutta ja epävarmuutta, missä matkustajan osa 
oli aina kiire ja kellon orjuuttaman ajan nöyrä pal-
veleminen, kuten venäläinen dissidenttirunoilija 
Joseph Brodsky kuvasi: 

”Jokainen matkailija tuntee tämän pinteen, tä-
män uupumuksen ja levottomuuden sekoituksen. 
Silloin tuijottaa aikatauluja ja kellotauluja silmänsä 
kipeiksi, tutkailee suonikasta marmoria jalkojensa 
alla, hengittelee sisään ammoniakkia ja vetureiden 
valuradasta kylminä talvi-iltoina uhkuvaa tympeää 
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lemua.” 
Mutta oli siinä muutakin. Peter ei viihtynyt oi-

kein missään muualla kuin omissa oloissaan. Mi-
kael oli ainoa ihminen, jota hän oli sietänyt lähel-
lään. Hänen aikansa oli erilainen muiden kanssa.

Nomadlandiassakin kello oli pysähtynyt eikä 
muulla ajalla kuin menneillä suruilla - asia, mikä 
yhdisti herkkiä ja tunteellisia nomadlandilaisia - ol-
lut juurikaan merkitystä. Siitä tarinan verkkainen 
tunnelma ja outo viehätys, mikä siinä piili ja oli 
kovasti Peterin mieleen. 

Nomadlandia oli itsessään kuin Peterin aikamat-
ka läpi surujen monien kerrosten ihmisten kärsi-
mysten kautta kuolemaan, missä näemme puh-
tautta löytyvän vain sekä taivaassa että helvetissä 
- ei missään keskikerroksessa tavallisten ihmisten 
kotkotusten keskellä tavoittelemassa sitä, mistä No-
madlandian henkilöt olivat joutuneet luopumaan 
tai olleet osattomia koko elämänsä.

Oli toinenkin tärkeä asia, mikä yhdisti Peteriä ja 
Majuri Barbaraa sekä Nomadlandia; kaikkien kol-
men romanttisten fantasioiden kariseminen, joita 
he olivat tehneet herätäkseen näkemään kurjuuten-
sa, mutta myös selviytyäkseen kurjuuden keskeltä 
ihmisinä ihmisten maailmaan. Ihan kaikkea onnek-
si elokuva ei kertonut, eikä ollut siis kronologinen 
tai täsmällisen tarkka liikkuessaan ihmisissään ja 
liikuttaessaan tunteita. 



78

Tunnelma oli Nomadlandiassa tärkein sekä 
Shawn tapaan näyttää se, että kun ihmiset muut-
tuivat, ei syynä yleensä ollut jokin uusi piirre heis-
sä itsessään, vaan tajuaminen suhteensa ympäris-
töön aiemmin olleen väärä (sanoihan Blaise Pascal 
jo 1600-luvulla, että kun ihmiset eivät kyenneet 
poistamaan kurjuutta, kuolemaa ja välinpitämät-
tömyyttä he päättivät tulla onnellisiksi ajattelematta 
näitä ratkaisemattomia ongelmia). 

Nomadlandiassa oli kaksi ratkaisevaa huippu-
kohtaa, jossa se nosti itsensä elokuvana olemisen 
yläpuolelle toisiin sfääreihin niin pääosanesittäjän 
lausuman (Shakespeare mutta mistä kohtaa? Ei kai 
Henkrik IV:n Pupu Antavainen) avulla (tää on tul-
kintaa!): ”Valehtelet, oksakoukku, valehtelet! Hel-
litä, kuulitko, sinä kirottu kurrinaama, paskiainen, 
juokse mätkimään äitiäsi, mitä sanot, jos minulta 
menee lapsi kesken, mitäs sanot, sinä paperipärs-
täinen sika?” 



79

22.
Politiikassa oli kyse samasta asiasta kuin seksissäkin. 
Se kiinnosti vain sen hetken, kun siitä oli itselle suu-
rinta tyydytystä Peterin mielestä. Mutta miksi yh-
teisö? Mihin tarvittiin luokituksia ja ihmisiä, jotka 
olivat valmiina ripustamaan oman yksilöllisyytensä 
muiden seinään naulaamiin vaatenaulakoihin?  

Siksi että jokaisen taustalla oli riittämättömyyden 
tunne ja epätäydellisyyden periaate. Aivan kuten 
Peterin ja Mikaelin ajatukset, joita voitiin ajatella 
vain yhdessä, olisivat ahtautuneet eteiseen koska 
niiden paljous esti kulun sen läpi. Jokaisen olevan 
eksistenssi kutsui toista tai toisten moninaisuutta 
Peterin ja Mikaelin tavoin.

Sitä oli aikoinaan Peterin vapaushaaveetkin: ket-
jureaktio, joka kerran alettuaan ei voinut pysähtyä 
samalla tavalla, kuin antiikin Kreikan tragedioissa 
hulluus kulminoitui kolmeen kohtaan: pimeyteen, 
vaelteluun ja turmioon – Peter näki ja koki omassa 
elämässään niissä myös valojen ja varjojen väliset, 
muuten arjessa tavallisilta silmissä piilossa olleet, 
taistelut kuin järjen ja järjettömyyden – himon ja 
himottavuuden - välttämättöminä yhteentörmäyk-
sinä. 
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23.
Kaiken tämän synteesinä hän tunsi itsessään himon 
kasvavan hulluudeksi asti, jota ei saanut edes kun-
non ryminällä tainnutetuksi; se vain jatkui ja jatkui, 
aiheuttaen hänelle lisää, enemmin ja kamalampaa 
hulluutta.

Sysäten hänet lisää kammottaviin ja häntä itseään 
alentaneisiin hullutus-typeryyksiin, joista jotkut 
olivat kuin hengenvaarallista trapetsitaitelua hänen 
omalla henkirievullaan mistään muusta – puhu-
mattakaan turvallisuudesta - välittämättä.

Yksi tällainen oli pakonomainen nussimissekoi-
lu Mikaelin kanssa ja yöiset runkkuhaaveet hänen 
kuvansa mielessä. Peter oli nähnyt Mikaelin aikai-
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semminkin. 
Oikeastaan hän oli jahdannut ensinäkemisestä 

Mikaelia kuin jänistä piippuun niin suurella haa-
villa kuin mahdollista, kuin sielun syvältä häntä 
ohjannut täyttymätön himo sai riskeihin valmiin 
uhkarohkean saalistajan hänessä heräämään kuin 
myrkyllinen yökasvi. 

Hän ei saanut Mikaelin irvailevaa ja sikakiihot-
tavaa kuritonta pojanolemusta mielestään, vaikka 
hän kuinka yritti, ja alussa hän yritti, kunnes antoi 
lopulta periksi alistuen kohtaloonsa, jota hän ni-
mitti ”hulluksi himokseen”. 

Mutta vain alussa ja silloinkin vain hetken, sillä 
hän ei miettinyt toista kertaa nähdessään hymyi-
levän Mikaelin vinkkaavan merkiksi salaliittolai-
suudesta silmäänsä hänelle muniaan kämmenellä 
kouraisten kuin kutsuna.

Mikaelista oli tullut hänelle mieluinen ja ainoa 
pakkomielle, josta hän ei halunnutkaan päästä 
eroon, vaikka hän näki Mikaelin silmistä ensikat-
seesta lähtien vaaran merkit. Mikael oli liika makea 
namu päästää muiden suihin ihanasti sulamaan. 

Mutta myös liika täydellinen ollakseen totta ja 
liika vaarallinen sekoittaakseen oman elämänsä hä-
nen, ties mihin kuoppia ja ikäviä yllätyksiä täynnä 
olevaan elämäänsä.

Mikaelin ihmeelliset, mantelinmuotoiset, koko 
silmän täydeltä tuikkineet tähtisuklaasilmät, pieni 
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siro pää ja eloiset silmät sekä vaaleanpunaiset tö-
röhuulet ja pieni potkupallomainen räystäsperse, 
olisivat saaneet hänet kovaksi ja runkkaamaan jul-
kisesti, vaikka heti keskellä hautajaisia tai metrossa 
ruuhka-aikaan. 

Siksi hän pyhitti kaiket illat metsästykseen ta-
voitteenaan saada lupaava Mikael pyydykseen 
verkkoihinsa, joita hän oli pitkin kaupungin ho-
moskeneä levitellyt niiden viikkojen aikana, jotka 
olivat kuluneet heidän ensimmäisestä satunnaisesta 
kohtaamisestaan.

Peter oli tajunnut himon olevan muutakin, kuin 
vain aivoissa tiejyrän tavoin raksuttava kovaääni-
nen isäntä. Himo muutti hänet. Hän ymmärsi, että 
kun ihmiset muuttuivat, ei syynä yleensä ollut jokin 
uusi piirre heissä itsessään, vaan sen tajuaminen, 
että heidän suhteensa ympäristöön oli ollut aiem-
min väärä. 
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24.
Peter mietti näin allapäin ja tunsi sisällään kipuja, 
joka ei ollut vain fyysistä tai henkistä, se oli tunne 
siitä, että hänen sisuksiaan ahmi innolla joku raa-
kalaismainen hirviö. Vai oliko se vain hänen kuvi-
telmaansa? Samanlainen olo hänellä oli kuin silloin, 
kun haluaisi oksentaa, vaikka ei ole enää mitään 
kiinteää sisällä. 

Hän oli hyvin usein tai melkein aina täynnä 
ahdistusta ja hänen raskaat aivonsa olivat hyvin 
ärtyisät, kun hän yritti väen väkisin pinnistellä 
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muistaakseen edes jotain pieniä palasia entisestä 
kadonneesta elämästään ja Mikaelin roolista siinä. 

Siitä huolimatta, että yhteiskunnallisuus oli tois-
arvoista verrattuna kiinnostukseen, jota Peter tunsi 
luonteeseen ja persoonallisuuteen, hän kärsi poli-
tiikasta ja poliitikoista ihan kuin Peer Gynthissä 
katselimme vastakkaisten sielunvoimien taistelua, 
joka käytiin koko ajan ihmisten sydämissä.

Kansalliskirjailijamme Eino Leino kysyi, kuka oli 
Peer Gynth? Mielikuvako, kansantaruko, norjalai-
nen talonpoikaistolvanako vai filosofinen oppilau-
selma yksilöllisyyden rajallisuudesta ja rajattomuu-
den pyrkimyksestä?   

David Hume puhui suoraan lurjuksista. Hänen 
mielestään valtion toimia tutkittaessa tulisi asettaa 
peruslähtökohdaksi se, että kaikki sinne pyrkivät 
ja siellä olevat olivat lurjuksia, joilla ei ole missään 
toimissaan mitään muuta päämäärää ja tärkeysjär-
jestystä kuin oma yksityinen etunsa ja oman kassan 
täyttäminen. Peter oli samaa mieltä, vaikka kukaan 
ei tuntunut olevan kiinnostunut tästä.

Mutta miksi tämä oli jäänyt unhoon nykyaika-
na? Ehkä siksi, että moni ei tuntenut tai tiennyt 
asioita ja että kaikki tavallaan toistui uudelleen hie-
man erilaisena aiemmasta poiketen, kuten Alexis de 
Tocqueville ymmärsi. 

Hänestä oli uskomatonta, kuinka monet moraa-
lin ja politiikan järjestelmät oli perätysten löydetty, 
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unohdettu, löydetty taas, ja unohdettu taas vain 
ilmestyäkseen hieman myöhemmin uudelleen nä-
kyviin, aina hurmaten ja yllyttäen maailman kuin 
ne olisivat uusia ja todistaen ei ihmismielen hedel-
mällisyydestä vaan ihmisten tietämättömyydestä 
ja typeryydestä ja siitä kuinka helppo ihmisiä oli 
hallita ja johtaa harhaan.

Lähes kaikille ihmisille oli luontainen tapa us-
koa, että kaikkien niiden asioiden, joita he pitivät 
hyvinä, täytyi liittyä kiinteästi yhteen tai ainakin 
olla sopusoinnussa keskenään. Tästä syntyi Peterin 
mukaan näköharha, joka vei ojasta allikkoon. Siksi 
hän vihasi säilyttäjiä ja huijareita. 

Kun vielä muisti sen, että usein asioiden oikein 
ymmärtämisen edessä oli psykologisia estoja, jotka 
eivät ole luonteeltaan ideologisia, Freudin mukaan 
kaikkia ihmisiä motivoivat poikkeuksetta toimin-
taan tekijät, joista he eivät itse ole lainkaan tietoisia, 
ymmärrämme, kuinka vaikea pulma tämäkin oli 
ihmisten keskuudessa ja ajattelussa ratkaistavaksi. 
Siksi Peter valitsi elokuvan.

Tänään Britannian konservatiivit valitsivat Pete-
rin suureksi suruksi itselleen uudeksi johtajakseen 
Boris Johnsonin seuraajaksi hänen hallituksensa 
ulkoministerinä toimineen monikasvoisen op-
portunistin, Liz Trussin, jolle ei povattu keskellä 
poliittista kaaosta ja taloudellista kriisiä pitää ikää 
pääministerinä.
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25.
Kaikki tämä siitä huolimatta, että häntä pidettiin 
liukkaana ankeriaana ja harvinaisen selviytymisky-
kyisenä poliitikkona, joka vaihtoi nopeasti lennosta 
mielipiteitään aina sen mukaan, kenen kanssa pu-
hui ja kenelle piti olla hyödyksi.

Briteissäkin poliitikkojen poliittinen keski-ikä 
pysyä vallassa oli lyhentynyt sitten jyrkän oikeis-
tolaisen Thatcherin ja thatcherilaisuuden Labou-
riin salakuljettaneen Tony Blairin ajoista. Maggie 
oli vallassa pääministerinä hieman yli kymmenen 
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vuotta, Tony tasan kymmenen vuotta vallanjakoso-
pimuksensa mukaisesti seuraajansa ja tukijansa 
Gordon Brownin kanssa sen jälkeen.

Edellinen puheenjohtaja John Smith kuoli yllät-
täen sydänkohtaukseen vuonna 1994, oltuaan vain 
kaksi vuotta työväenpuolueen johtajana, Peter selit-
ti innoissaan tympääntyneelle Mikaelille, joka ei ol-
lut kiinnostunut muusta kuin itsestään ja kuunteli 
Peteriä vain kohteliaisuudesta puolikorvalla.

Huomionarvoista Liz Trussin kiitospuheessa 
konservatiiveille oli Boris Johnsonia koskeva osuus. 
Truss kiitti Johnsonia siitä, että oli lyönyt viime vaa-
leissa konservatiiveja uhanneen vasemmistolaisen 
labourjohtaja Jeremy Gorbyn, joka johti Labou-
ria vuosina 2015-2020. Thactcherin kovan linjan 
köyhiä kyykyttävä talouspolitiikka oli jatkunut ja 
jatkuu yhä. 

Tärkeintä oli sosiaaliturvajärjestelmän romutta-
minen jo David Cameronin johdolla (2010-2016 
pääministerinä), jolloin työttömät määrättiin töi-
hin tukien menettämisen uhalla, ihan kuten nyt 
Suomessakin ”postaktiivimallissa”. Tutkijoiden mu-
kaan uudistus ei lisännyt työllisyyttä, vaan sen seu-
rauksena tuensaajien talous ja terveys heikentyivät 
samalla kun köyhyys ja lapsiköyhyys lisääntyivät. 

Siitä huolimatta Truss aikoi jatkaa sosiaaliturvan 
leikkauksia ja köyhyyden lisäämistä alimmissa tu-
loluokissa rikkaita suosimalla. Inflaatio laukkaa jo 
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kymmenessä prosentissa ja kulutuskysyntä hiipuu 
samalla, kun Truz lupasi kiitospuheessaan kon-
servatiivien kokouksessa pitävänsä tiukasti kiinni 
konservatiivien vaalilupauksien toteuttamisesta 
vuodelta 2019.

Tämä ällistytti poliittiset tarkkailijat, olihan sekä 
maa että maailma muuttunut ja verojen alennuk-
set sekä sosiaaliturvan heikennykset veisivät maa-
ta kohti entistä syvempää kriisiä tuhon partaalle 
ja kansan jakautumista vaarallisesti lisää hyvä- ja 
huonotuloisiin aina siihen pisteeseen, kun ihmisiä 
alkoi taas kuolla köyhyyteen. 

Iltasanomissa kuvattiin tämän osaavan poliittisen 
kameleontin olemusta vitsikkäästi entisen konser-
vatiivien kansanedustajan ja ministerin Paul Good-
manin arviossa The Guardianille viikonloppuna, 
että Truss voitti lopulta ”mukautuvaisuutensa” an-
siosta. Hän on entinen brexitin vastustaja, joka on 
nyt brexitin kannattajien suosikki. Hän on entinen 
liberaalidemokraatti, joka on nyt konservatiivien 
oikeistoin sankari ja hän on se uusi kasvo, joka on 
ollut kabinetissa kahdeksan vuotta.

Vaarallinen tyyppi, sanoi Peter. Politiikka oli 
vaarallista juuri siksi, että Trussin tapaiset ihmiset 
kampeavat aina hinnalla millä hyvänsä itsensä val-
taan periaatteista välittämättä, ja näin kaikki mikä 
muuttui ja ylitti rajansa, oli samalla sen kuolema, 
mikä sitä edelsi.
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26. 
Päivän kuuma kysymys oli Peterin mielestä, kuinka 
kauan brittien uusi-Thatcher jatkaa pääministeri-
nä, vaikka laiva oli jo pahasti karikoissa? Toinen 
kysymys oli se, kuinka kauan köyhä kansa jaksoi 
toimia yläluokan kynnysmattona ja maksaa kriisien 
seuraukset? 

Ilmeisen kauan Peter vastasi itselleen koska 
huomasi ettei Mikael taaskaan kuunnellut, koska 
brittikonservatiivien menestysreseptinä oli ollut jo 
Thatcherista lähtien maksattaa kriisit ja ongelmat 
köyhillä, sairailla ja yksinhuoltajaperheillä. Ne kun 
eivät heikkouttaan potkineet vastaan.

Ainoa lääke tätä vastaan oli katsoa Julien Templen 
rajuun luokkataisteluun kehottava ja siitä kautta 
historian nykyajan Babyloniasta, Lontoosta kerto-
va The Modern Babylon (2012). Mutta ei muuta. 
Peter oli jo luovuttanut. Maailma ei muuttuisi siitä, 
että hän yrittäisi sitä muuttaa. Ajatus tuntui nyt 
naurettavalta – eihän Peter kyennyt muuttamaan 
omaakaan elämäänsä alamäessään suuntaan tai toi-
seen.



90

27.
Silloin kun Peter ei pohtinut otsa kurtussa maail-
man pahuutta, hän kirjoitti ja luki homojen seu-
ranhakupalstoja sillä silmällä, vaikka ei siltikään 
tosissaan. 

”Kaveri Tampereelta haluaisi lisää kokemuk-
sia miehekkäiden miesten kanssa; Ikä 50 v, mitat 
182/83/18. Voitaisiin aloittaa filmin katselulla ja 
siitä kiihottuneena runkattaisiin ja imettäisiin toi-
siamme.” 

Peter ei muistanut eikä ollut varma, oliko Mikael 
sittenkään Mikael vai hänen omassa päässään kii-
man sekoittamana rustaama seuranhakuilmoitus, 
tai olivatko kuvat hänen päässään sittenkään mitään 
muistikuvia, enemminkin ehkä unelmia.

”Haussa olisi mies, joka nuolisi ja imisi kosteaa 
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kaluani eli olisi polvillaan edessäni jalkojen välissä 
samalla kun katselen pornoa. Saat itse etukäteen 
valita, onko kaluni suihkunraikas vai hieman tuok-
suva eli ollut päivän pesemättä. Kiihottavaa olisi, 
jos runkkaat itseäsi myös samalla. Vetelen hitaasti 
kulliani ja kyrpäni erittää koko ajan lisää kiimatip-
poja, jotka haluat nuolla ja maistella. Lopuksi sit-
ten saat myös spermani joko suuhun tai naamallesi, 
riippuu siitä, miten haluat. Itse voit myös päästää 
lastisi huulilleni, kasvoilleni tai vaikkapa tuuheille 
rintakarvoilleni. Jos sulla on samanlainen kiimali-
maa valuva kulli, niin voidaan välillä vaihtaa osia, 
eli mä tulen sun eteen jalkoväliin nuolemaan sun 
kosteaa terskaasi, kun samalla runkkaat ja katselet 
pornoa. Mulla on paikka keskustassa ja välillä aikaa 
myös päivällä. Olen mukava, siisti ja miehekkään 
roteva ja melko karvainen uros. Kulli ja pussit on 
ajeltu sileiksi. Kulli ei ole kovin suuri, mutta maku 
onkin nyt pääasia.” 

Oliko hän kirjoittanut tuon seuranhakuilmoi-
tuksen? Hän ei enää muistanut. Ehkä? Mutta sen 
Peter tiesi, ettei halunnut viettää koko elämänsä tä-
män vierellä vanhuuteen asti? Tokkopa. Hän ei ol-
lut sellainen, joka halusi omistaa, ainakaan mitään 
sellaista, joka vanheni käsissä. Ihan totta, eikä hän 
silti ollut mikään hirviö. Hän ei muistanut tarkas-
ti, mutta ei ollut se sama henkilö, kuin 10, 20 tai 
kolmekymmentä vuotta, kuten ei Mikaelkaan. He 
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eivät muistuttaneet millään tavalla silloisia olemuk-
siaan - eivät tietenkään fyysisesti - mutta eivätkä 
varsinkaan psyykkisesti.

He eivät vain olleet sellaisia kumpainenkin, vaan 
jotain ihan muuta - joo. Sellainen minä vain olin 
ja olisin vielä tänäänkin, jos olisin tuollainen, Peter 
sanoi Mikaelille. Mutta sinähän olet juuri sellainen, 
Mikael vastasi. Et muista mitään. Et syntymäpäiviä, 
hammaslääkäriä treffejä elokuvateatterin aulassa. Et 
kerrassaan mitään Peter väitti. Et mitään! Mikael 
tuiski. kai nyt sentään jotain? Tänään sinulla ei olisi 
mitään mahdollisuutta selvitä noilla eväillä eteen-
päin ja luovia tulevaisuudessa. 

Miten niin? Mikael ihmetteli. Koko hommahan 
oli muuttunut eikä millään ollut enää mitään väliä. 
Mikael ja Peter keskustelivat pitkän kaavan mukaan 
juurta jaksaen asioiden olemuksellisista sisällöistä ja 
se vei aikaa. Millä tavalla? Peter ihmetteli. Sanoilla 
tai unelmilla ei ole enää mitään merkitystä, kun 
kaikki tapahtui netissä, Mikael väitti. Millä sitten, 
Peter kysyi? Sinulleko se tapahtui vai oliko se uni, 
Mikael jatkoi inttämistään? Ehkä, en enää muista. 
Ehkä se oli netistä tuijottamasi pornovideo. Et vain 
halunnut, että päivät toistavat itseään? Halusit olla 
oma itseni ja yksityinen ihminen enkä minkään 
joukkion tahdoton jäsen, joka suoritti kyseenalais-
tamatta kaiken sen minkä ympäristöltään sai teh-
täväkseen.



93

28.  
Tarinasta muistui mieleen ruotsalaisen runoilija To-
mas Tranströmerin muistot siitä, kun hän oli, hie-
man vanhempana kylläkin, kyllästynyt maailmaan 
ja vanhempien ihmisten kylmäkiskoisuuteen, ja 
löysi eläinmuseosta, ilmeisesti vahtimestarin, niin 
hän muistelee, vanhemman miehen, joka ensim-
mäisen kerran piti häntä järkevänä oliona ja tasaver-
taisena aikuisten maailman edessä puhuen hänelle 
kuin täyspäiväiselle. 

Se jätti itsemurhaa ja muita eksistentiaaliongel-
mia hautoneen nuoren miehen sieluun lähtemät-
tömän vaikutuksen, vieden hänet omaan hiljaiseen 
runon maailmaan (toki hän valmistui myös nuo-
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risopsykologiksi). 
Matkustaminen oli aina tosi hyödyllistä, se pani 

mielikuvituksen liikkeelle; avasi tukkeutuneet röö-
rit ja antoi meidän nähdä maailma toisenlaisena 
samanlaisena, mutta jotenkin vapaampana siitä 
pakosta, mikä meidän arkeamme omissa ympyröis-
sämme pyöritti. 

Kaikki muu oli vain pettymystä ja raadantaa. 
Mutta meidän matkamme oli kuvitelma alusta 
loppuun. Siinä sen erilaisuus ja voima oli Peterin 
mielestä. Matka ulotti elämästä kuolemaan. Ihmi-
set, eläimet, kaupungit, asiat, kaikki oli kuviteltua. 
Siksi luovu idiootti, kuoleman typerästä ennak-
koaavistuksesta, joka on tehty naapureiden vuoksi 
– tarkemmin määrittelemättömässä kaupunkilais-
elämässä – isän ja äidin vuoksi.

Haluaisitko kertoa sen minulle, Mikael kysyi Pe-
teriltä. En voi, kun en osaa kai. Yritä edes. Kukaan 
ei usko sitä sanoin. Se oli vain nähtävä unessa ja 
kohdattava unelmana. Peter oli voimaton Mikaelin 
edessä. Oli turha yrittää keskustella hänen kanssaan 
asiasta sen enempää. Mutta kaikki ei ehkä sitten-
kään ollut turhaa. Hän ei ollut vielä heittämässä 
kirvestä kaivoon. Jotain tolkkua elämään nämä 
keskustelut toivat, sen hän tiesi kokemuksesta. Vai 
muisti? 

Mikaelissa oli sitä samaa ilkikurisuutta, kuin 
Charles Chaplinin lyhytelokuvassa Joutilas luokka 
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(1921), missä lopuksi porvarillista sovinnon kättä 
kulkurille tarjonnut tanakka vihollinen ja ystävälli-
seksi vilpillisesti tekeytynyt hirviö, sai pakoon pöt-
kivältä pikkumieheltä potkun perseeseensä. 

Ajatukset olivat kuin vapaat pilvet taivaalla, eikä 
niiden menoa ollut ohjaaminen. Ne menivät me-
nojaan tai olivat menemättä. Siinä jutun yksinker-
tainen juju oli. Ihmisen osa oli sopeutua tähän ja 
yrittää elää jotenkuten tämän tiedon kanssa. Yksin-
kertaista eikö totta? Mutta näin se vain oli. 

Olihan Käsikirja Linnunradan liftareille-kirjas-
sakin esitetty yhtä tyhjentävästi elämän tarkoitus 
ilman mitään kyseenalaistavia muttia: 42. Mitä 
muuta Monthy Pythonien pönäkkyyttä irvailuil-
laan potkivat leffat muuta olivat kuin oivalluksia 
juuri tästä yksinkertaisesta elämän salaisuudesta ja 
ohikiitävien hetkien tarkoituksettomuudesta?
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29. 
Peter ja Mikael olivat yhtä kaukana ajatuksissa 
toisistaan – he eivät olleet toistensa peilikuvia tai 
kaksosia - kuin Kiina ja Suomi olivat kartalta kat-
sottuna, vaikka tuijottivat toisiaan metrin päästä 
silmästä silmään. 

He eivät nähneet toistensa läpi mitään muuta 
kuin tyhjää ja hiljaista autiutta, ihan kuin suo-
malainen maalaismaisema kesäsunnuntaina juuri 
ennen kovaa rankkasadetta. Siinä heidän juttunsa 
ydin olikin.

Mikael, joka oli käynyt klassisen lukion ja opis-
kellut kreikkaa, kirosi usein Herakleitoksen tavoin 
silloin kun oli kyllästynyt tai kyllästymässä johon-
kin tylsiksi kokemiinsa ihmisiin tai asioihin tyylik-
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käästi. 
Kaikki täysi-ikäiset efesolaiset vetäkööt itsensä 

hirteen ja jättäkööt kaupungin poikasten hoitoon, 
sillä he karkottivat parhaan miehensä Hermodorok-
sen sanoen: ”Meistä älköön kukaan olko muita pa-
rempi, tai jos on, niin olkoon sitä jossain muualla.” 

Silloin viimeistään Peterin sisällä kuoli pieni va-
paasti lennellyt lintu, ja hänen matkustushalunsa 
vähenivät kohtalokkaasti. Maailma oli samanlainen 
aina ja kaikkialla, ja se suretti Peteriä

Kreikkalainen maailma imi Mikaelin mukaan äi-
dinmaidossaan Homeroksen siitä huolimatta, että 
se säilyi omana arvoituksenaan. Se näkyi myös sii-
nä, mitä kreikkalainen ajattelu nimitti kohtaloksi, 
joka oli kokoelma erilaisia psyykkisiä voimia, jotka 
hallitsivat ihmistä.

Odysseuksen kotiinpaluu oli paluun välttämät-
tömyyden tunnustamista, eikä osoittanut mitään 
suurta sankaruutta. Tämä siksi, että Odysseuksella 
oli kirottu kohtalo, ja tässä suhteessa hän oli lähellä 
runoilijatyyppiä vaikkei muuten runoilija ollut-
kaan, pikemminkin ehkä insinööri. 

Traaginen sankari oli se Odysseysta muistuttava, 
tragedian Mikaelin tai Peterin kaltainen henkilö, 
jonka kohtalossa jonkin arvokkaan tuhoutuminen 
ja arvojen häviäminen sekä päämäärähakuisuuden 
mielettömyys näytettiin. 

Kysymys oli myös eräänlaisesta luonneviasta, sillä 
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traagisen sankarin luonne kätki sisälleen tulevien 
onnettomuuksien siemenet. Hänen kohtalokas 
virheensä ”hamartia” aiheutti tragedian peruutta-
mattoman käänteen, ”peripetian (esimerkiksi kun 
Oidipukselle selvisi oma identiteetti ”peripetian” 
jälkeen, hän sokaisi itsensä). 

Jumalille ei ollut enää Homeroksen jälkeen käyt-
töä. Jo antiikin yksi kolmesta suuresta tragedioiden 
luojasta, Sofokles hylkäsi ajatuksen jumalista edus-
tamassa oikeudenmukaisuutta. Toisen, Aisykhlok-
sen mukaan ihminen oli riippuvainen jumalista. 

Kolmannelle, Eurepidekselle uskonto oli menet-
tänyt kaiken merkityksen paitsi joukkopsykoosina 
ja eskapistisena hedonismina. Herakleitos muistut-
ti ihmisten sytyttävän öisin itselleen tulen, koska 
heidän silmiensä valo oli sammunut; eläessään hän 
unessa oli lähellä kuollutta ja valveilla lähellä nuk-
kuvaa.
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30.
Herakleitoksen sanoin lainaten Peter sanoi, että 
kaikilla ihmisillä oli kyky tuntea itsensä ja ajatella 
järkevästi. Merkittävää tämä oli siksi, että Platon lä-
hestyi psykologisesti ihmistä ja inhimillisiä tunteita 
järjen avulla ihmisyyttä ja tajuntaa laajentamalla. 

Se opetti myös, miten nerollinen hulluus oli tai-
teissa ja tieteissä joskus suurin hyvä. Se oli Peterin 
mielestä hyvä pitää mielessä myös digiaikana. Ja se 
päti hänen mukaansa erityisesti paikkansa Mikaelin 
kohdalla. 

Mikael, joka tunsi klassisen koulutuksensa ja si-
vistyksen ansiosta kreikkalaisuutta syvemmin, otti 
esimerkin Platonilta: oli äärimmäisen tärkeää sekä 
toimia että puhua hyvän puolesta, kuten dialogissa 



100

Filebos, missä hän haki omaa moraalifilosofista nä-
kökulmaansa ystäviensä käsityksiin. 

Teemana oli kysymys: mikä oli ihmiselle hyvää 
(agtahon)? Tätä dialogia, joka oli selvästikin kirjoi-
tettu filosofeille, pidettiin syystäkin vaikeana, sillä 
sen varsinainen perusteema oli Mikaelin mukaan 
hyvänolon etiikka. 

Filebos kertoi kaikessa elämässä hyvän olevan hy-
vänolon tunteen, nautinnon, huvituksen ja halun 
(hedone) - asioita ja tunteita, jotka olivat tuohon ai-
kaan varatut vain jouteliaan yläluokan harvinaisiksi 
herkuiksi, ja olivat nyt lähes kaikkien länsimaisten 
ihmisten tavoitettavissa. 

Mutta tässäkin jutussa oli ”muttansa”: Oli pääs-
tävä eroon turhasta painolastista, kaikesta mitä voisi 
muistella, oli tyystin unohdettava nuoruus, lapsuus, 
syntyperä, esi-isät ja sukulaiset. 

Käsikirja Linnunradan liftareille-kirjassa esi-
tettiin yhtä tyhjentävästi elämän tarkoitus ilman 
mitään kyseenalaistavia muttia: 42. Mitä muuta 
Monthy Pythonien pönäkkyyttä irvailuillaan pot-
kivat leffat muuta olivat kuin oivalluksia juuri tästä 
yksinkertaisesta elämän salaisuudesta ja ohikiitävien 
hetkien tarkoituksettomuudesta? Oli vain unohdet-
tava menneisyys ja pyristeltävä eroon kahleista.

Yksi ”lisämutta” oli myös Peter ja Mikael, jotka 
olivat yhtä kaukana ajatuksissa toisistaan kuin Kiina 
ja Suomi olivat kartalta katsottuna, vaikka tuijotti-
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vat toisiaan metrin päästä silmästä silmään. He eivät 
nähneet toistensa läpi mitään muuta kuin tyhjää ja 
hiljaista autiutta, ihan kuin suomalainen mielen- ja 
sielunmaisema kesäsunnuntaina maaseudulla juuri 
ennen kovaa rankkasadetta. 

Siinä heidän juttunsa ydin olikin. Heille riitti 
ymmärtää elämässä hyvän pyörivän hyvänolon tun-
teen, nautinnon, huvituksen ja halun ympärillä – 
juuri sitä he toteuttivat elämässään täyspainoisesti.

Peter rikkoi vihdoin pitkän ja vaivaantuneen 
hiljaisuuden ja ryki kurkkuaan. Häntä huimasi ja 
hän istuutui tuolille, työnsi kätensä taskuunsa ja 
otti sieltä esiin lapun, jota vilkaisi kuin ohimennen 
välinpitämättömänä ennen kuin heitti sen sitten 
muka huolimattomasti pois Mikaelin silmien alla. 



102

31.
Pelko oli lievä sana kuvamaan sitä kamalaa tunnet-
ta, joka nyt silmissä kovaa vauhtia vanhenevan Pete-
rin elämää hallitsi. Hän oli paitsi kaikesta varuillaan 
ja säikky myös hyvin surullinen ja onneton. Asiat 
tuntuivat vain tapahtuvan hänelle eikä niille tun-
tunut voivan mitään. Ihmisiä kuoli ympäriltä kuin 
kärpäsiä ja itse hän tunsi joka päivä muuttuvansa 
huonokuntoisemmaksi ja raihnaisemmaksi. 

Peilikuvakin rypistyi ja haaleni hänen edessään 
niin, että hänen ennen niin villi ja vapaa seikkai-
lijanelämänsä muuttui tukahduttavaksi vankilaksi, 
jossa hän väsyneenä kaikkeen, mutta ennen kaikkea 
omaan sairaaseen ruumiiseensa, ymmärsi vihdoin 
mitä todellinen helvetti oli. Se ei voinut olla pa-
hempaa kuin tämä, hän mietti samalla kun kam-
pasi peilin edessä harventunutta ja harmaantunutta 
hiuskuontaloaan ja hänen sydämessään tuntui pa-
haenteisesti viiltävää kipua.
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32.
Mikael huomasi lapun. Ele oli tarkoin etukäteen 
suunniteltu – ehkä liiankin, sillä se herätti Mikae-
lin luontaisen uteliaisuuden. Mikael nosti paperin 
maasta, katsoi sitä ja laittoi paperin taskuunsa läm-
pimästi hymyillen. Peter oli piirtänyt tussilla lap-
puun kissanpennun, joka leikki lankakerällä.

Peter muisti, miten he Mikaelin kanssa olivat 
löytäneet Ingmar Bergmanin elokuvat kuin sattu-
malta ja uponneet niiden taianomaiseen – vai oliko 
sana liian kulunut ja jo siksi banaali (ei Peteristä, 
joka ei jaksanut olla ihailematta Bergmania juuri tä-
män taianomaisen kosketuksen takia) – maailmaan 
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vihan, rakkauden, koston ja mustasukkaisuuden 
maailmoihin.

Se miksi Ingmar Bergman kiinnosti Peteriä ja 
Mikaelia oli, se että Bergmanilla oli harvinaista sil-
mää elämän kauneudelle ja korvaa kuunnella sen 
huolia isommassa perspektiivissä. Monissa eloku-
vissaan hän esitti ulkopuolisen tarkkailijan tavoin 
muun maailman tapoineen pahaksi ja teennäiseksi, 
mutta sen temmellyksessä pyörivät ihmiset hyvik-
si ja kiinnostavaksi, koska heillä oli mahdollisuus 
valita käyttäväkö he sydäntään ja järkeään yhdessä 
vai erikseen. 

Kaiken tämän hän näytti kutkuttavalla tavalla 
yhdessä hyvin pelanneen tiiminsä kanssa. Bergma-
nille muodostuikin jo heti alusta lähtien 1950-lu-
vulla oma lojaali ensamblensa luottonäyttelijöineen 
ja teknisine avustajineen, joista jokainen oli kuin 
sulaa vahaa mestarin käsittelyssä. Muistelmissaan 
Laterna Magica Bergman kuvasi tapaamiaan ihmi-
siä suurella lämmöllä ja tarkkanäköisyydellä, joka 
on luotu vain harvoille neroille. Peter väitti.

Bergman tuntui kokevan voimakkaasti ihmiset 
nimenomaan erilaisina persoonina ympärillään ja 
ymmärtäneen silti myös jokaisen oman erityislaa-
dun, erityisesti niiden, jotka eivät häntä miellyt-
täneet tai olivat poikkeuksellisella tavalla erilaisia 
hänen kanssaan. 

Yksi viehätys mikä Bergmanin elokuvia katsel-
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lessa ja elämänkertaa lukiessa oli juuri tämä kyky 
heittäytyä täysille hetkeen ja elää se yhtä innolla 
todeksi, kuin myös olla tietoinen sen valheellisen 
viettelevästä luonteesta. 

Mikael oli samaa mieltä. Hänestä tuntui, kuin 
Bergman olisi tehnyt koko ajan samaa Shakespea-
ren kesäyön unelmaa alusta loppuun Seitsemästä 
sinetistä Fannyyn ja Alexandraan, joissa kaikissa - 
myös siinä välillä - oli kysymys kokonaisten kanso-
jen ja sukujen selviytymisestä kohtalon vaarallisia 
oikkuja vastaan. 

Ehkä hän siksi kuvasikin kaiken olevan liikkeessä 
koko ajan narrimaisesti teatterin, kiertelevien kau-
pustelijoiden, ilveilijöiden ja muuten vaan elämän 
heittelemiseksi joutuneiden kovien kohtaloiden 
kanssa. Bergmanin avoimuus viehätti. Hän tun-
nusti uskovansa selviytyneen itse lapsuuden järky-
tyksistä ja nuoruuden ailahtelevaisuudestaan, koska 
kouluttautui valehtelijaksi. 

Hän loi ulkoisen henkilöllisyyden omien sano-
jensa mukaan, sellaisen, jolla oli hyvin vähän yh-
teyttä todelliseen minäänsä. Se oli yksi tärkeimmistä 
periaatteista, jotta hän osasi nähdä toisten ihmisten 
heikot kohdat ja nähdä niiden läpi, mitä ne kätki-
vät alleen - mutta ei niin ihan julmasti, kuin mitä 
Marcel Proust kuvaa legendaarisessa kirjasarjassaan 
Kadonnutta aikaa metsästämässä, missä ystävyys oli 
sitä, kun tiesi mihin toista sattui. 
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33.
Bergmanin elokuvien aatelia olevassa Kesäyön 

hymyilyssä kesäyö hymyilee nuorenparin puhtaalle 
rakkaudelle. Mutta on myös armollinen narreille, 
hulluille, parantumattomille, aistillisten seksileik-
kien harjoittajille. Eikä rakkauden voimasta ja 
eroottisuudesta jää tässä tarinassa paitsi myöskään 
surumieliset, raskautetut, yksinäiset, keski-iän rau-
hoittuneen hellyyden ja toveruuden saavuttaneet. 

Elokuva oli Peterin mukaan niin puhkikehuttu 
- ja syystäkin - etten yhdy kilpalaulantaan sen kum-
memmin. Sen hohtoa edes aika haalista. The New 
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York Timesin kriitikot valitsivat Kesäyön hymyilyn 
vuonna 2004 yhdeksi kaikkien aikojen tuhannesta 
parhaasta elokuvasta maailmassa. Elokuva on pie-
ni mestarin tyylinäyte siitä, miten kaikki loksahtaa 
paikoilleen oivaltavissa ja mestarillisissa käsissä. 

Näennäisesti kepeä shakespeaarinen Kesäyön 
Unelman iloisen leikittelevän Eroksen hengen ja 
sen mukaan tuoman rakkauden sattumanvaraisen 
oikullisuuden soveltaminen jäykän säätyläisyhteis-
kunnan ajan vahvasti liioiteltuihin karikatyyrimäi-
siin henkilöhahmoinen on herkullista katseltavaa 
ivan hymy huulilla vielä nykyihmisellekin. 

Elokuva on kuin tahallisesti rönsyilevä barok-
kiajan harmiton leikittely pulleine cupidoineen. 
Bergmann oli osaava rakkauden, tekopyhyyden, 
naisten, rakkauden, vihan ja pettymysten kuvaaja, 
eikä hän aikaile virittää ihmissuhdeverkkojaan jo 
heti elokuvan alussa, vaan näyttää epäilyn, viipyile-
vien katseiden ja epäröinnin draaman lakien kanssa 
korkojen kera, millä tavalla eksyksissä ja vääriin ih-
misiin pysähdyksissä matkalla kohti omaa onneaan 
elokuvan ihmiset ovatkaan. 

Ja mikä parasta: onni ei ollut tässä hauskuttelussa 
päättymätöntä eli ikuista, tylsää ja pysyvää, vaan 
juuri sitä luonnonlakien mukaan villiä, vapaasti 
pursuilevaa, avoimesti kokeilevaa ja miten tahansa 
likoon kaikkiin seikkailuihin ja kamppailuihin kei-
noja kaihtamatta itsensä asettavaa naurua elämälle, 
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jota myös hyväntahtoiseksi piruiluksi voisi yhtä hy-
vin hersyvän naurunremakan säestyksellä kutsua. 

Bergmanin käsissä ihminen tutkitaan perinpoh-
jaisesti jättämättä mitään syytä selvittämättä, miksi 
hän kärsii ja kaipaa tai mikä hänen elinvoimaansa 
kalvaa hänen sisältään. Ja jotta kuva Bergmanista 
täydentyisi ja pääsisi kunnolla oikeuksiinsa, kannat-
ti Peteristä myös katsoa hänen toinen ohjauksensa 
Talven valoa (1962), jossa pastorin usko järkkyi 
vaimon kuoleman jälkeen. 

Bergmanilla elämän eksistentiaaliset kysymykset, 
syyllisyydentunto ja pelot raamittavat henkilöiden 
tuskankokemuksia ja yrityksiä vapautua niistä. Mo-
lemmat elokuvat ovat kuin bergmanilaisen jatku-
van syyllisyydentunnon ja vapauttavan ilon kaksi 
eri puolta; nuoruus ja vanhuus, rakkaus ja kuolema.
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34. 
Mikael puristi Peteriä kädestä merkiksi siitä, että 
elossa ollaan eikä aaveita (Mikael sanoi kerran; 
kumma kyllä aave ja haave ovat melkein samoja 
sanoja, oliko niin tarkoituksellisesti?) kummitte-
lemassa ideoina, muistoina tai aikeina, jotka eivät 
koskaan toteutuneetkaan. 

Mikaelia hymyilytti. Hän oli jossain siellä, mistä 
kaikki aikoinaan alkoikin. Hän seisoi yksin vuo-
rella katsoen ihastuneena loputonta alkavaa ja taas 
loppuvaa auringonnousua alusta loppuun ja taas 
uudelleen lopusta alkuun. 

Hänen ajatuksensa olivat Ingmar Bergmanin 
mestarielokuvassa Kesäyön hymyilyn rakkauden, 
tekopyhyyden, vihan ja pettymysten taianomaisessa 
karusellissä. Miten joku osasikaan tiivistää elämän 
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noin hienosti, hän ajatteli. 
Ei se voinut olla totta, se oli enemmän. Se oli se 

kuuluisa pikakelaus silmiemme edessä kuolinhet-
kellä, missä kaikki paljastui ja näytti siltä, mitä oli 
ollut todellisuudessa, varsinainen elokuvien eloku-
va.

Bergman oli Mikaelista ymmärtänyt maailman 
olevan sanojen vanki ja pyrkinyt eroon kuvissaan 
niiden tekopyhyyttä vahvistavasta ja mädättävästä 
huonosta merkityksestä. Hänen tehtävänsä oli rim-
puilla irti valmiiksi annetuista merkityksistä näke-
mällä uniaan. Hänen kasvatuksensa oli perustunut 
suurimmaksi osaksi käsitteistöön, johon kuuluivat 
sanat synti, tunnustus, rangaistus, anteeksiantamus 
ja armo. 

Elokuva oli hänelle hänen pakotiensä ja unel-
mansa. Hän näki unena elämänsä ilman ääniä, kuin 
mykkäelokuvassa. Mutta elokuvassa oli ääniä. Niitä 
olivat luonnon äänet, ihmisäänet ja taustamusiikki. 
Aallot kohisivat, myrsky huokaili ja tuuli ulvoi. 

Puu kaatui ryskyen. Mutta näitä ääniä ei ollut 
olemassa ilman kuulijaa; kun puu kaatui aivan yk-
sinään isossa metsässä, mitään ääntä ei syntynyt. 
Ääni oli olemassa vain kuulijan päässä, kyseessä kun 
oli toissijainen fyysinen ominaisuus. Puun massa 
oli taas olemassa kuulijasta riippumatta, koska se 
määräsi kaatuvasta puusta koituvat vaikutukset lä-
hiympäristölle.
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Jos ääni kuului katsomoon ilman filmin kuvaa-
maa katsojaa, tilanne on siis yhtä luonnoton kuin se 
mahdotonkin, aivan yhtä mahdoton kuin avaruus-
aluksen päästämä ääni: ilmattomassa tilassa ei ole 
ääntä. Jos siis puu kaatui ryskyen metsän uumenissa 
ja elokuvan katsoja kuuli sen, hänen voisi kuvitella 
olevan mukana tilanteessa, jossa puu kaatui. 

Tässä oli jotakin outoa ja ristiriitaista, koska 
puun piti olla metsän uumenissa, mutta sitten kat-
soja olikin siellä läsnä. Mutta tässä suhteessa luonto 
poikennut mitenkään yleisistä periaatteistaan, sillä 
luonnontutkijat väittivät jokaisen asian synnyn, 
kasvun ja kehityksen olevan samalla myös toisen 
vahinko ja tuho - ihan samoin kuin draamassa ja 
kaunokirjallisuudessa uskalletaan unohtaa valmiiksi 
annetut lähtökohdat sekä korkeat moraaliset ohjeet 
ja annetaan elämän itsensä puhua.
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35.
Me puhuimme koko ajan tietämättä mihin viita-
taan, ilman että heräisi kysymys mistä olikaan ky-
symys. Miten ihmeessä ihmiset kommunikoivat ja 
menestyivät maailmassa, kun eivät edes tienneet 
mistä puhuivat? 

Puhu viisaudesta, oikeudenmukaisuudesta, his-
toriasta ja barokista eikä kuulijallesi koskaan selviä 
mistä puhut - vastaa hän silti sinulle aivan kuin tie-
täisi. Siksi me menestyimme, kunhan vain yhdessä 
puhuimme. 

Mutta tarvittiin myös merkitysten ja tarkoitus-
ten väliin tipahtavia taukoja, jotka eivät edes yritä 
välittää mitään merkityksiä. Salaperäisestä hiljai-
suudesta tuli mieleen pelottavasti kirjailija G.W. 
Sebaldin ohje: ”Oli päästävä eroon turhasta pai-
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nolastista, kaikesta mitä voisi muistella, oli tyystin 
unohdettava nuoruus, lapsuus, syntyperä, esi-isät 
ja sukulaiset.” 

Elokuvat ja niiden äänet olivat hänen sellaisen 
edellä mainitun uskalikon vapaus kielellisestä ra-
kennelmasta, johon sisältyi looginen järjestys, jonka 
hän hyväksyi kokemattomuuttaan ja lapsellisuut-
taan ja uskoi vielä ymmärtävänsä muiden istutta-
mina merkityksinä.

Peter leijaili mustana pilvenä hänen yläpuolel-
laan ja päästi hänen päälleen pienen sadekuuron. 
Kaunako sitä oli kestänytkään, kauanko Mikael oli 
kestänyt? Koko loppuelämänsä, mutta sitä Peter ei 
tiennyt, kun ei muistanut. Peter luuli olevansa yk-
sin koko isossa maailmassa kuin pommin jäljiltä 
harhailemassa tyhjässä tilassa ei-mitään, ei-missään 
ja ei-minään.

Mikael oli peloissaan jossain pimeässä ja isossa 
huoneessa yksin. Tai niin hän alussa luuli. Yhtäkkiä 
alkoi taas sataa tummasta pilvestä. Sade ropisi ikku-
naan, joka oli raollaan. Hetken kuluttua sen raosta 
kurkisti pieni kissanpentu, joka maukui peloissaan. 

Mikael huomasi kissanpennun olleen kuuro ja 
sokea eikä se nähnyt eteensä. Sen silmät olivat pak-
sun rähmän peitossa ja karva pahasti takkuinen. 
Mikael lähestyi hiljaa käsi ojolla ikkunanraossa hä-
dissään naukuvaa kissanpentua. 

Sitten kaikki pysähtyi. Ilma kylmeni ja tuuli va-
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visutti koko taloa sateen muuttuessa kylmemmäksi 
ja rankemmaksi. Peltikattoon alkoi tippua kovaää-
nisesti lumirakeita ja ikkunat vaarallisesti helistä. 
Ulkoa kuului alkavan ukkosen ensimörähtelyjä. 

Missä hän oli? Isoisä oli juuri kuollut ja mummi 
joi yksin keittiössä suruunsa giniä. Kissanpentu oli 
hävinnyt ikkunaraosta, vaikka Mikael kuinka yritti 
maanitella sitä palaamaan takaisin. Mikaelia itket-
ti. Hän kyyhötti hiljaa yksi nurkassa pitkän aikaa 
liikkumattomana. Ympärillä oli hiljaista eikä hän 
muistanut kuinka pitkään hän oli istunut nurkassa. 
Hän oli ehkä nukahtanut. 

Hänen oli nyt helpompi hengittää. Veri kulki su-
juvasti päästä jalkoihin ja hänen olonsa oli samalla 
sekä rento että virkeä. Kaikkialla oli hiljaista ja kun 
hän oikein pinnisti, hän kuuli korvissaan vaimeana 
kissan naukuvan. Hän nukahti uudelleen välittä-
mättä siitä, että ikkuna kolisi tuulessa ja katon pellit 
pitivät vielä hurjempaa meteliä. 
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36.
Mikael nukkui myrskyn keskellä kuvitellen mie-
lessään kissanpennun leikkivän lankakerän kanssa 
ja naukuvan tyytyväisenä hänen sylissään, ja se oli 
jo jotain, vaikkei hän ollut kokenut sitä. Niin hän 
oppi hymyilemään, vaikkei siihen ollut aina mitään 
ulkoista syytä. Siitä oli paljon hyötyä. Tahdotko 
nähdä unen, hän kysyi Peteriltä, joka oli jo nukah-
tanut eikä kuullut – varsinaisen painajaisunen? 

Unessa Peter tunsi menneensä sekaisin tuntien, 
ettei pysynyt ruumiinsa muutosten perässä. Hänes-
tä tuntui, että hän halusi – vuoristorataa ylös ja alas 
- ja taas hetken kuluttua ei halunnutkaan, mutta 
ei voinut eikä muutakaan tai muistanut miten oli 
ollut vielä hetki sitten asian laita. Ehkä hän siksi 
näki saman painajaisunen kuin Mikael ja tunsi liu-
kuvansa lopullisesti pois muistoista.
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37. 
Peter muisti asioiden olleen joskus toisin, mutta ei 
ihan tarkkaan oliko ollut sittenkään vai kuvitteli-
ko hän vain. Mutta se oli selvää, että yhdessä yössä 
hän oli muuttunut toiseksi mieheksi kuin aiemmin 
- raihnaiseksi kuoleman jahtaamaksi avuttomaksi 
vanhukseksi ja varjoksi siitä, mitä oli vielä hetki sit-
ten nukahtaessaan Mikaelin viereen ollut. 

Peteristä tuntui kuin hänestä olisi kadonnut sekä 
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asioiden tärkeysjärjestys elämässä, että samalla myös 
tunto koko kropasta ja loputkin halut tyhjeneväs-
tä mielestä. Se oli vakavampi isku miehelle, jonka 
koko aikaisempi elämä oli perustunut näiden halu-
jen tyydyttämiseen, kuin mikään muu.

Peter ei ollut ruma eikä kaunis – tai se vähän 
riippui millä silmällä häntä katseli. Hän oli sellai-
nen, jota ei joko ollut toisten silmissä tai häntä oli 
vaikea hahmottaa. Monet eivät muistaneet hänet 
tavattuaan, miltä hän oli näyttänyt. Eikä ihme var-
sinkin, jos hän oli ollut kauniin Mikaelin seurassa.

Vapautta voi ajatella elämän tärkeimpänä arvona, 
jolloin siihen kuuluu sekä oikeus omaan yksityiseen 
minään että vapaa mahdollisuus toteuttaa itseään 
myös seksuaalisesti, sekä ajatus siitä, että ihminen 
voi olla vain oma itsensä, muuten hän vain olisi 
olevinaan, jolloin vaarana on tekopyhyys, teesken-
tely ja valehtelu. Teloittajan rikoskumppani oli aina 
hiljaisuus. 

Mikael oli ollut kaikesta huolimatta Peterin elä-
män ainoa todellinen ystävä, mies ja heidän suh-
teensa maailman kaunein ystävyystarina olematta 
sitä sanan romanttisessa merkityksessä sen sisältä-
män suloisen traagisuuden ja yllätyksellisen hulluu-
den takia. He eivät voineet elää yhdessä mutta eivät 
myöskään erossa toisistaan siihen asti, kun he vain 
yhtäkkiä katosivat toistensa elämistä.  

He olivat ja eivät olleet – muistivat ja taas eivät. 
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He huopasivat ja soutivat pääsemättä pitkälle. Siitä 
syntyi melkoinen soppa sotkien sekä heidän itsensä 
että heidän läheistensä – ja hieman kauempienkin, 
kuten naapurien – elämän liian usein hyvän maun 
ja sietämisen rajoille.  

Hän pohti: vai oliko se nelikymppisenä, kun 
he olivat jo eronneet kauan aikaa sitten toisistaan, 
mutta viettivät lomat yhdessä ja jakoivat sängyn si-
jasta parhaan ystävyyden keskenään? Vai miten se 
oli? 

Peter lopulta vastantahtoisesti tajusi, etteivät he 
olleet Mikaelin kanssa koskaan eronneetkaan to-
sissaan toisistaan ja että kaikki nämä spekuloinnit 
asian tiimoilta saattoivat olla turhia. Elivätkö he sa-
maa elämää mutta eri aikoina, Peter pohti. Jotenkin 
eri tavalla ja eri lailla.

Hän ymmärsi viipottavansa toisessa todellisuu-
dessa kuin siinä aiemmin yhteisessä ja ettei kaikki 
ehkä sittenkään ollut tapahtunut niin kuin hänen 
muistinsa esiin loihtimat hetket hänen päässään 
ohivilahtavina kuvina antoivat tahallisesti väärin 
ymmärtää. 

Mutta jotkin asiat eivät olleet yhteismitallisia 
eikä niille ollut selvästikään olemassa yhtä mittaria, 
jonka avulla olisi saatu selville asioiden keskinäinen 
suhde ja paremmuusjärjestys. Mitä tästä kaikesta 
tulisi päätellä? Te, jotka luette ja ajattelette, päätel-
kää itse.
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38. 
Merkitykset muuttuivat koko ajan yhtä kovaa maa-
ilman ja sitä selittävien teorioiden kanssa, jolloin 
teoriat väittivät eri asioita ja puhuivat eri asioista 
samalla kun merkitykset muuttuvat, vaikka niitä 
kuvaavat termit eivät olisi muuttuneetkaan. Ihan 
samalla tavalla hänen muistonsa olivat eri kuin 
muiden muistot ja silmännäkijätodistukset samois-
ta asioista täysin erilaisia kuin vaikkapa Mikaelin. 

Jotain oli kuitenkin tapahtunut heidän elämäs-
sään ja heidän kesken. Mutta ei ehkä sillä tavalla, 
kuin Peter uskoi. Jotain muutakin muuttumat-
toman peruuttamatonta kuin että aika kului ja 
unohdus valtasi heidän mielensä jopa niin, että he 
unohtivat ihmetellä sitä, miten jotkut pojat olivat 
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nuorina niin ällistyttävän komeita ja isokullisia 
panokoneita että he saivat koko ympäristönsä hul-
luiksi. 

Miten oli mahdollista, että kaikki tämä unohtui 
ja haihtui taivaantuuliin? Mikä järki ja tarkoitus täl-
laisella muka oli? Elämä näytti pyörivän Eroksen eli 
kiiman ympärillä. Muulla ei ollut väliä. Ja kun siima 
ei enää noussut kaikki oli ohi ja sen lopullisen iskun 
odottelua, mikä vaani meitä jokaista nurkan takana 
yhtä yllätyksellisesti kuin Ingmar Bergmanin Seit-
semännessä sinetissäkin viattomia.

Se lyhyt hetki, mitä me kutsumme elämäk-
si maapallolla, ei ollut mitään muuta kuin pane-
mista, syömistä ja kuolemista – ei paljon mitään 
muuta Peterin mielestä. Ja elämä oli ohitse samaan 
aikaan kun omat himot sammuivat ja alkoi tehdä 
mieli nukkua, vaikka koko päivä. Tai mikä pahinta, 
kaikki se entinen, mistä oli eniten pitänyt, ei enää 
kiinnostanutkaan tai jopa inhotti.   

Mutta ennen kaikkea heitä kiinnosti myös koli-
kon toinen puoli se, miksi he katosivat niin nopeas-
ti ja mihin kaikki, se entinen ihanuus sitten oikein 
hävisi? Entä miksi kauniista nuorukaisista tuli ajan 
kanssa vanhoja rumia ukkoja? Eikö tällainen ihmi-
nen kärsinyt eniten, jos oli ennen ollut kaikkien 
himon salainen puutarha ja vanhana oksetti kylän 
rumia noita-akkojakin? 

Se, mistä he olivat samaa mieltä, oli, että vain 
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elokuva saattoi raottaa tätä salaisuutta ulkopuoli-
sille. Ongelmana oli heistä vain se, että alan suurin 
ja osaavin mestari Ingmar Bergman (1918-2007), 
joka ainoana olisi osannut sen tehdä tavalla jota 
toiset eivät ja nimenomaan mieleenpainuvan tai-
dokkaasti, oli jo kuollut ja kuopattu. 

Bergmanille ystävyys oli jotain ihan muuta kuin 
muille. Se oli sekä elämän tärkeintä sisältöä että 
myös havainnoimista toisen puolesta, sellaisen, joka 
oli jo niin syvällä omassa rotkossaan, ettei kyennyt 
enää nousemaan sieltä ei omin eikä muiden avuin 
ylös, kuten hänen vakinainen assistenttinsa Drama-
tenin kaudella, jota kutsutiin Timiksi. 

Bergman muisteli Timin vaikeaa kesää. Hän oli 
tanssinut Malmön kaupunginteatterin baletissa. 
Ja vaikka hän oli taitava, hän ei lyhyytensä takia 
koskaan saanut merkittäviä osia. Tim oli syystäkin 
katkera ja turhaantunut. 42-vuotiaana hän siirtyi 
eläkkeelle. Bergman palkkasi hänet avustajakseen.
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39.
Hjortzberg hoiti Bergmanin mukaan ulkomuo-
toaan hyvin, hänellä oli korkea otsa, värjätty tuk-
ka, kapea hieno nenä ja pyöreät siniset lapsensilmät 
pitkien ripsien varjossa. Suu oli kalpea viiva, se ei 
kuitenkaan ilmaissut katkeruutta. Hän oli hyvin 
kohtelias, kerkeäkielinen ja hyväntuulinen, oikea 
teatterihullu ja inhosi keskinkertaisuutta. 

Bergman tuli kuvanneeksi tyypillisen tuon ajan 
keikaroivan kulttuurihomon niin hyvässä kuin 
pahassakin. Mutta aika oli armoton. Tim eli on-
nellisessa suhteessa ystävään, joka oli naimisissa ja 
monen lapsen isä. 

Vaimo, joka oli Bergmanin mukaan viisas, su-
vaitsi suhteen ja jopa rohkaisi siihen. Timistä tuli 
ajan myötä Bergmanille korvaamaton ja heidän ys-
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tävyytensä pysyi suhteellisen mutkattomana, kun-
nes sattui murhenäytelmä ja Timin ystävä rakastui 
toiseen mieheen. 

Timi menetti turvallisen perhepiirin ja vaki-
naisen kumppanuuden. Hän suistui tuota pikaa 
Bergmanin mukaan alkoholismiin sekä lääkkeiden 
väärinkäytön ja karkeimman seksuaalisuuden syö-
vereihin. 

Hellyys ja läheisyys vaihtuivat himokkuuteen, 
prostituutioon ja kaunistelemattomaan hyväksi-
käyttöön. Siisti, täsmällinen, velvollisuudentun-
toinen mies alkoi hutiloida työssään ja näyttäytyi 
avoimesti merkillisten tyyppien seurassa, jotka pa-
hoinpitelivät häntä. 

Bergman kertoi, miten Timi joskus saattoi olla 
poissa töistä monta päivää. Silloin hän aina soitti ja 
kertoi kärsivänsä vatsaflunssasta. Bergman ihmet-
teli miksi aina vatsaflunssasta. Lopulta ohjaaja sai 
Timin menemään psykiatrille, mutta ei siitäkään 
ollut juuri mitään apua. 

Pyöreät silmät muuttuivat Bergmanin mukaan 
himmeiksi ja punareunaisiksi, kapea suu muuttui 
yhä katkerammaksi, meikkaus yhä huolimatto-
mammaksi, hiusten väri häipyi ja vaatteetkin hai-
sivat ajan myötä pinttyneeltä tupakansasuvulta ja 
hajuvedeltä. 

Bergman oli tallantanut muistiinsa Timin elä-
vänä nahkoineen päivineen ja kärkkäine kielineen. 
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Bergmanin muistelut Timistä olivat karussa alasto-
muudessaan viehättävät. 

Hän näytti samalla sekä homon umpikujan että 
hänen rohkean ylimielisyytensä, että sen jyrkän ja 
täynnä surkeutta ja rikollisia hyväksikäyttäjiä ole-
van väkivaltaisen alamäen ja rajan, mistä se lopulli-
nen ja jyrkkä alamäki usein alkoi.

Sellaista jokainen homo pelkäsi ja odotti aikana, 
jolloin sekä laki että moraali tuomitsivat heidät sii-
tä huolimatta, että samaan aikaan kuningas Kustaa 
Adolf V:n ympärillä pyöri julkisuudessa vahvat ho-
moepäilyt. Mutta kuningasta suojelikin koko maa 
ja kaikki sen instituutiot, olihan hän niiden esikuva 
ja johtaja ainakin nimellisesti. 

Timiä ei auttanut valitettavasti kukaan kuten 
Bergman muisteli, miten hän kuoli eräänä aamuna 
ollessaan valmistamassa itselleen aamiaista yllään 
lenkkipuku, jonka esiliinassa oli Aku Ankan ku-
via. Hän kaatui ja jäi makaamaan, kuoli luultavasti 
muutamassa sekunnissa. Hyvä kuolema pienelle 
rohkealle miehelle, joka pelkäsi armeliasta kuole-
maa paljon enemmän kuin petomaista elämää.

Kuka muu osaisi kertoa vanhan homon tarinan 
yhtä aidosti ja koskettavasti, Peter riemuitsi. Mi-
kael nyökytti hyväksyvästi päätään. Heistä oli tullut 
tavallaan tämän tarinan myötä eräänlainen ”berg-
manilainen pari” odottaessaan kumpikin tahoillaan 
omien alamäkiensä syvenemistä.
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40.
Hienointa oli, että Timissä toistui Ingmar Berg-
manin Seitsemännen sinetin ilkeä Kuolema, joka 
halusi hieman hupia leikkimällä kuolemaantuo-
mittujen kanssa muuten niin yksitoikkoisen työn-
sä vastapainoksi ja hieman huvitukseksi karmealla 
naurulla varustettuna. 

Timi esitti huoletonta, vaikka pelkäsi ja oli 
enemmän kuin huolissaan. Se oli samaa kuin Kuo-
lema olisi pelaa shakkia ritarin kanssa - merkiksi 
maanpäällisen vaelluksen äkillisestä päättymisestä. 
Se oli myös sitä samaa tekoreippautta, mitä kaikki 
vanhenevat ja eksyksissä olevat homot yrittivät tur-
haan esittää.

Se oli myös juuri sitä surkeutta ja valitettavaa ikä-
vää, mihin Peter ja Mikael olivat järkytyksekseen 
heränneet omien elämiensä loppupuolella – mitä 
kukaan ei pysty elämänsä lopulla välttämään väitti 
mitä väitti.
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41.
Kotonaan silloin kuin vielä kaikki oli jotenkin 
kohdallaan Mikael ja Peter järjestivät usein vapaina 
viikonloppuinaan antiikin tyyliä jäljitteleviä runsai-
ta ja pitkiä ja viinanhöyryisiä bakkanaaleja, joissa 
hersyvän vuolaat Fellinin elokuvassaan Satyricon 
(1969) kuvaamat juhlatkin olisivat jääneet ällisty-
neinä, niin ylelliset ja rehevät aistinautintojen sper-
manhajuiset irstailuylistysjuhlat heidän puhutut ja 
tunnetut homobileensä olivat aina Oulua ja Kajaa-
nia sekä metsä-Suomen uuninpankoilla makailevia 
aikamiesrunkkareita myöten (netin viidakkorumpu 
pärisi aina kovaa kuukausitolkulla ennen juhlia). 

Ne oli tarkoitettu etupäässä heidän kavereilleen, 
homonomenklatuuraan kuuluville kummallisille 
ja erikoisille sekä pahannäköisille eliittihomoille 
pitsihörhöisen muoti- ja vaatesuunnittelija James 
Bidgoodin Pink Narcissusin (1971) hengessä, ja 
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niistä puhuttiin pitkään ja niiden kutsua odotet-
tiin helsinkiläisissä homopiireissä kuumeisesti, sillä 
juhlissa tarjoilivat aina kaduilta poimitut kauniit 
alastomat arabinuorukaiset, joilla oli isot kalut ja 
jotka olivat täysin karvattomia (vain ylähuulien ylä-
puolella oli ohut hentoinen viiksikarvojen rykelmä 
juuri ja juuri näkyvillä). 

Lopuksi leikittiin Tuhannen ja yhden yön Ali Ba-
ba-roistoa italialaisen homoelokuvaohjaaja Pier-Pa-
olo Pasolinin Tuhannen ja yhden yön kertomusten 
(1974) kuvaston hengessä kaikki alastomina käyrät 
sapelit ja perseet pystyssä. Osallistujat saivat tanssia 
salaisten huntujen tanssin kahden kesken valitse-
miensa poikien kanssa. Lopussa jokainen tanssija 
sai vielä takuuvarmasti ”sapelista” ja pääsi Ali-Baban 
unohtumattomaan käsittelyyn hierojanpöydällä. 

Yllä mainittuja korkeasesonkisia kausijuhlia jär-
jestettiin neljä kertaa vuodessa, ei siksikö, etteikö 
niille olisi ollut kysyntää vaan siksi, että ne olivat 
suuritöisiä järjestää ja niiden jälkeen taloyhtiön 
persuhallitus ruuhkautui valituksista alastomista ul-
komaalaisista miehistä pihalla nussimassa ja köyri-
mässä hävyttömästi toisiaan kullit kovina (vihaiset 
persumummot ottivat todistusaineistoksi känny-
källään kuvia näistä hetkistä ja lisäsivät irstaiden 
homobileiden suosiota levittämällä niitä nettiin ja 
Sekopäivää-lehteen). 

Muutoin heillä oli tavallisissa panojuhlissaan aina 
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kaksi unohtumatonta pääteemaa. Ensimmäinen oli 
saksalaisen homosarjakuvapiirtäjän, Ralf Königin 
irstaan ja plösön homokomisario Luigi ”kovanaa-
ma” Maccaronin leikkiminen Peterin ja Mikaelin 
kesken yleisönä runsaasti päihtynyt ja aineissa viih-
tyvää homojen pintaliitäjiä, mukana myös kohua 
herättäneen pääministerin bestis, Bile-Bimbona 
tunnettu hujuppihuttunen, joka oli jonkun pro-
vinssikaupungin valtuuston puheenjohtaja ja kan-
sanedustaja sekä sekalainen joukko some- ja tosite-
levisio-tähtiä. 

Toinen oli Königin sarjakuvissaan kuvaamien 
Saksaan Lähi-Idästä muuttaneiden isojen ja kar-
vaisten hetskumiesten iskeminen kaupungilta pa-
nemaan heitä kimpassa kotiinsa suurella rahalla 
houkuteltuina (500 euroa per laaki, rahat kerättiin 
aina erikseen järjestetyissä arpajaisissa ja sisäänpää-
symaksuina). 

Ja kuten sarjakuvassakin, mukana olevilla kuu-
man idän komeilla karjuilla täytyi olla lyhyet mut-
ta paksut kalut, paljon karvaa rinnassa, hieman 
yliampuvan autuas ilme naamallaan ja kroppa yhtä 
kivenkova muskeleista puristettuna kuin ottomaa-
nisulttaanin parhailla hovipyöveleillä Konstantina-
polin parhaimpana kulta-aikana. Mutta millaisia 
nämä idän uskomattomat maisemat sitten olivat 
kauneutta janoavien pohjoisten ihmisten nälkäisis-
sä mielissä?
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42.
Mikaelin ja Peterin juhlat etenivät aina saman 
hurjan kaavan mukaan. Ensin pukeuduttiin, tai 
tässä tapauksessa riisuttiin, juotiin runsaita ja ek-
soottisia tervetuliaisdrinkkejä, juoruttiin ilkeyksiä 
niistä homppeleista, jotka loistivat poissaolollaan, 
puhuttiin lisää kaikenlaista painokelvotonta paskaa 
ja tutustuttiin suusanallisesti toisiinsa, etsittiin vie-
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lä, kun känni ei haitannut tulevaa seksipartneria ja 
katsottiin videoilta kevytpornoa, samalla kun aloi-
tettiin esileikit 

Sen jälkeen Peter ja Mikael esittivät shownsa 
(tässä tapauksessa tarkastaja Maccaronin). Plösö ja 
krapulainen sekä ruokkoamaton tarkastaja Macca-
roni (Peter) herää krapulassa puhelinsoittoon kyrpä 
pystyssä. 

Homoja vainonnut Tappajakondomi on taas is-
kenyt yöllä ja Maccaronia vaaditaan kesken unien 
töihin selvittämään rikosta ennen kuin mediat rie-
haantuvat liikaa. Maccaronin takaa nousee alaston 
adonisnuorukainen (Mikael) myös kyrpä pystyssä 
ja aamukiimassa ja pyytää Maccaronilta asperiinia. 

Maccaroni oli erityisen häiriintynyt ja häikäile-
mätön sika, jopa poliisiksi ja nuorukaisia hyväk-
sikäyttäväksi irstaaksi vanhemmaksi homosedäksi. 
Maccaroni on poiminut pojan jostain homoluolas-
ta lähes katuojakunnossa, itseään huumeita varten 
kaupitteleva katupoika, kun on. Nuorukainen kut-
suu Maccaronia Lötsyksi. 

Maccaroni suuttuu pojalle ja huutaa puhelimeen, 
että on sanonut ”sille” jo sata kertaa, ettei hänen ni-
mensä ole Lötsy (tässä kohtaa yleisö kaivaa nauraen 
kyrpänsä esille) ja ottaa pojan käsittelyynsä, laittaa 
pojan imemään ensin munaansa ja sitten kääntää 
mahalleen ja survaisee kovan kyrpänsä kivusta huu-
tavan pojan sisuksiin, eikä suosionosoituksista ole 
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tulla loppua. Pojalla ei ole edes karvoja, huomaa 
soittaja puhelimessa.

Maccaroni vastaa epäilevälle miehelle, että luu-
let varmasti minun paneskelevan täällä alaikäisiä 
(juuri niin kuin tekeekin ja yleisö nauraa). Ei pidä 
paikkansa, me ajatettiin siltä karvat pois viime yönä 
(taas yleisöstä naurua…). 

Maccaroni on alastomana puhelimessa ja sanoo 
puhelimeen ensin aikovansa vetää kaikessa rauhassa 
kuusi kuppia kahvia ja sätkän…Sitten annan poit-
sun imeä multa varvit – nää pojat pystyvätkin to-
della hyvään yhteistyöhön. Tässä vaiheessa osa ylei-
söä, joka ei ollut vielä päästään sekaisin viinoista ja 
huumeista, eivätkä olleet toisensa kimpussa, repesi 
hervottomaan nauruun. 

”Mitäpä me voisimmekaan etukäteen tietää 
historian kulusta, joka määräytyy joidenkin logii-
kan ulottumattomissa olevien lakien mukaan, jota 
ohjaavat ja jonka suuntaa muuttavat ratkaisevalla 
hetkellä usein ennalta arvaamattomat pikkuseikat, 
jokin tuskin havaittava ilmavirta, maahan putoava 
lehti tai väkijoukossa vaihdettu katse”, kuten kir-
joitti W.G. Sebald kirjassaan Merkintöjä Korsikasta 
(Tammi 2016).

Ihan sama oli muistojen kanssa Peterin mukaan. 
Nekun olivat, tulivat ja jättivät jälkeensä koreintaan 
pahanhajuisen pierun, ei muuta, ja sekin hävisi jo 
heti kun oli ilmoille putkahtanut.
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43.
Eräänä iltana Mikael kysyi Peteriltä, haluatko näh-
dä sen? Minkä? Oman kuolemasi? Peter ymmärsi 
vasta nyt mitä he olivat puhuneet keskenään. Hän 
tuli paremmin juttuun omien salaisuuksiensa kans-
sa, kohdatessaan niin itsensä kaikesta teeskentelystä 
ja harhakuvitelmista riisuttuna alastomana oman 
puhtaan himonsa keskellä kirjoittaessaan tai piir-
täessään ne todeksi ja eläviksi.

Paperille piirrettynä hänen salainen sielunsa oli 
hänen omien sanojensa mukaan mustempi kuin 
sotilassaappaat lankkauksen jälkeen ennen itsenäi-
syyspäivän paraatia hänen sijoiltaan nyrjähtäneessä 
maailmassaan. 
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Kaikki muuttui ja petti. Horisontit hävisivät 
silmänkantamattomiin. Mikään ei ollut enää enti-
sellään Peterin elämässä paitsi edessä siintävä jyrk-
kä alamäki. Siksi hän kannatti mitä suuremmassa 
määrin ajatusta itsensä analysoimiseksi kuolemassa 
kaiken ylisanojen viljelyn estämiseksi vain hajoa-
vien atomien kokoelmaksi, jotta se olisi vapautta-
nut ihmiset kuviteltua onnellisuuttaan ja elämäänsä 
haittaavasta kuolemanpelosta.  

Ja kun hän tämän lopulta ymmärsi, oli jo hänen 
kohdallaan liian myöhäistä. Jossain tässä kohdin 
loppui ymmärrys. Loppui elämä ja kaikki muu sen 
jälkeen. Ei ollut enää mitään. Ei käsittämättömyyk-
siä, helppoja nakkeja, tai silmissä juoksevan langan 
tavoin rasittavuuteen saakka viliseviä huonouksia, 
tai muita yhtä limbomaisia rimanalituksia. Ei mi-
tään turhaa, tylsää, jonninjoutavaa ja oksettavan 
ärsyttävää.  

Oli vain ei mitään Mikaelin hymyillessä hänen 
vierellään, juuri kun hän oli menettänyt kaiken, 
eikä siinä ollut mitään sen kummempaa ihmetel-
tävää. Mikä ihana ja vapauttava ajatus. Olipa hel-
pottava kokemus. Päästä vihdoinkin pitkän piinan 
jälkeen kertaheitolla eroon kaikesta tästä, jos se olisi 
ollut totta. 

Sitä oli todellinen kuolema Peterin mielestä, ja 
sen todistaisi näkyvästi sitten joskus lappu ruumis-
huoneella isovarpaassaan. Hotelli helpotus sanan 
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varsinaisessa merkityksessä. Siellä maailma vasta 
alkoi ja loppuu samaan paikkaan mistä oli alkanut-
kin, ihan kuten sen pitikin Peterin mielestä olla, eri 
merkityksiin vain itsensä mustelmille rusikoiden, 
ihan kuin vain piruuttaan kaiken ymmärtäviä se-
littelijöitä kiusatakseen.  

Ihan kuin ei olisi mitään muuta, kun ei mitään, 
kuten ei ollutkaan; sielun ytimessä oli vain himo ja 
halu, ei paljon muuta sinne olisi mahtunutkaan. 
Oli ihminen, joka hävisi vain tullakseen keksityksi 
uudelleen kuin kiusalleen. Ihminen, joka ei lannis-
tunut, kun hänet lyötiin maahan ja yritettiin unoh-
taa. Ihminen, joka eli ja itki, vaikka siihen ei olisi 
ollut mitään syytä ja mahdollisuutta. Ihminen, joka 
rakasti ja halusi, vaikka se oli kiellettyä.  

Ihminen, joka antoi ja otti. Ihminen, joka me-
netti, ja sai tilalle kokonaisen maailman ja sen pel-
lonpientareita kulkeneen veljesarmeijan omine hir-
vittävine salaisuuksineen, joista kuiskittiin vessojen 
utuisessa hämärässä kusenhajun keskellä. Ihminen, 
joka ei unohtanut, eikä ollut hiljaa vaan halusi ker-
toa kaiken maailmalle, että se muistaisi ja ottaisi 
opikseen. 

Tai niin hän kuvitteli asioiden todellisen laidan 
vaativan ollakseen totta sanan todessa mielessä. Ja 
ymmärrys, että kaikki se mitä ihmisille oli aiemmin 
opetettu, oli höpöhöpöä ja puppua sekä suurta ku-
setusta. 



135

44.
Mikä tärkeintä: ihminen oppi kaikesta tästä, et-
tei ollut mitään muuta kuin mitätön ja vaivainen 
maan matonen muiden poljettavana ja kiusattavana 
vauvasta vaariin elämän tiettömillä teillä, oli ne sit-
ten lyhyitä ja vaarallisia kinttupolkuja, tai pitkiä ja 
unettavia moottoriteitä autontakapenkillä tasaisen 
tahtiin huristellen.  

Peter mietti, entä sitten kun kalkkeutuneet ve-
risuonet ja syöpäsolut olivat tuhoamassa kuivettu-
nutta ruumista päästä jalkoihin? Etteikö muka sil-
loin kukaan tajunnut kärsivän suurta tuskaa ja tätä 
pahemman luokan suurta huijausta, jota elämäksi 
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kutsuttiin, siksi että se kusetti kaikkia samalla sil-
mäniskulla yhtä tehokkaasti, ja sahasi lopulta vielä 
kaiken kukkuraksi kumpaakin pahasti linssiin mitä 
tuli siihen, että ihmiset olisivat olleet enemmänkin 
arvokkaita kuin painonsa arvoista ulostetta viemä-
reissä? 

Kas kummaa, ihminen varmasti ajatteli, olim-
mepa tyhmiä, kun luulimme olevamme persoonia 
ja erikoisia luonteiltamme, yleviä, vaikka kaikki ai-
kamme meni rutiinitoimenpiteisiin ruuan hankki-
miseksi ja itsensä elämässä pysyttelemiseksi. Ja että 
se loppuosa kului sitten kaikessa alhaisessa puuhas-
telussa. Kännäämisessä ja kourimisessa. 

Ruumiimme oli loppujen lopuksi vain sairauk-
sille altis taakka, eikä mitään kaunista katseltavaa 
silloin kun ulostimme, kusimme, sairastimme ja 
kuolimme, kun kaikki ruumiimme sisällä olleet 
elämännesteet muuttivat muotoaan, ja niistä tuli 
se musta virta, joka tappoi ja lahotti meidät sisäl-
täpäin, vieden mukanaan kaiken sen kauniin, jota 
luulimme kerran kukoistuksemme päivänä erheel-
lisesti tasapainoiseksi elämänvirraksi. 

Peter muisti, miten Herman Hesse kertoo vuon-
na 1947 kirjoittamassaan proosakappaleessa, erään-
laisessa vapaamuotoisessa novellissa Geheimnisse 
uteliaasta ja epävarmasta nuorukaisesta, joka kysyi 
kirjeitse neuvoa vanhalta ja viisaalta kirjailijalta esit-
täen tälle yksinkertaisen kysymyksen: ”Oliko elä-
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mällä tarkoitusta, ja eikö olisi ollut parempi ampua 
kuula kalloon?” 

Ensi näkemältä kysymys ei näyttänyt Hessen 
mukaan suovan moniakaan vastausmahdollisuuk-
sia. Voisin vastata, kirjoitti vanha viisas: Ei, hyvä 
ystävä, ei elämällä ole tarkoitusta, ja tse asiassa on 
parempi jne. Tai voisin sanoa: Elämä, rakas ystävä, 
oli tarkoituksellista, itsensä ampuminen ei tullut siis 
kysymykseenkään. Tai myös: Tosin ei elämällä ollut 
mieltä, mutta silti oli parempi olla ampumatta jne. 
Tai myös: Elämällä tosin oli tarkoituksensa, mutta 
oli niin vaikea oppia se edes tuntemaan, saati tulla 
sen mukaiseksi, että parempi kaiketi ampua jne.

Mikä oli siis hyvä vastaus muu kuin filosofi Sö-
ren Kierkegaardilla: ”Teit sitten mitä tahansa, kum-
paakin kadut!” Kun tämän kysymyksen sivuutti ja 
palasi Eroksen voimaan ja elintapoihin kumpikaan 
heistä – ei Peter eikä Mikael - ei ollut harrastanut 
juurikaan seksiä miesten kanssa heidän suhteensa 
loputtua.

Mitä nyt Mikael joskus homosaunoissa, ja Peter 
Lontoossa käydessään ostaessaan seuranhakupalve-
lusta nuorten lihaksikkaitten amerikkalaisopiskeli-
joiden sikakalliita palveluksia, mutta se ei ollut tun-
tunut samalta kuin Mikaelin kanssa, ja loppunut 
jo ensimmäisten muutaman kerran epäonnisen ja 
nolon kokeilukerran jälkeen stop tykkänään kuin 
seinään.
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45. 
Peterin päässä löi tyhjää eikä hän enää muistanut 
pidemmälle. Oli olemassa yksi tarina, jonka hän oli 
jo kertonut, kun Mikael kuoli, mutta oven välistä 
huoneeseen livahti sisään myös toisenlainen kerto-
mus, Peterille mieluisampi. 

Mikael oli ollut vain hetken poissa ja odottanut. 
Lopulta Mikael oli tuli rohkeammaksi ja seisoi 
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eräänä päivänä soittamassa Peterin ovikelloja. Hän 
oli kirjastossa tehnyt tietokoneella itselleen väärän 
”kunnallisen ikkunantarkastajan” kortin, jonka hän 
oli valmiina vetämään taskustaan siinä tapauksessa, 
ettei Peter olisi päästänyt häntä sisään. 

Peter katsoi korttia ja hymyili. Silti Peter hieman 
epäili eikä uskaltanut siksi nipistää itseään. Jos hän 
oli unessa, hänestä se oli suloista eikä hän halunnut 
herätä siitä. Jos se taas oli todellakin Mikael, Peter 
huomasi ilokseen piristyneensä. Ainakin sama via-
ton hymy huulilla, kauniit tuikkivat suklaasilmät 
eloisan naaman keskellä ja omituinen tapa imeä ja 
pureskella huuliaan kuin Mikaelilla. 

Lopullisesti Peter varmistui Mikaelin henkilölli-
syydestä koskettaessaan tämän oikeaa kättä, jonka 
peukalossa oli pieni punainen syntymämerkki. Niin 
he alkoivat Mikaelin kelaamaan kellon ympäri 
toisilleen elämiensä tapahtumia. Peter puhui nyt 
enemmän kuin Mikael. Mikael oli oudon hiljainen. 

Mutta Peter ei sitä heti huomannut. Hän ei tien-
nyt, että he elivät yhdessä Mikaelin viimeistä päi-
vää – mitä Mikaelkaan ei tiennyt, ja että Mikael 
oli tullut jäähyväiskäynnille aikomattakaan kertoa 
– kun ei tarkkaan tiennyt ennen iltapäivän lääkäris-
säkäyntiä terveyskeskuksessa, mikä häntä mahdolli-
sesti vaivasi ja odotti. 

He keskustelivat pitkään aamun pikkutunneille 
siitä, miten kaikki oikein tapahtui ja elämä menet-
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ti kiinnostavuutensa vanhenevan homon silmis-
sä. Mikaelilla oli hauskoja tarinoita ja havaintoja 
entisistä nuorena tapaamistaan komeista homopo-
jista, joista oli tullut ajan myötä kitiseviä ja raihnai-
sia vanhuksia, joita ei olisi uskonut koskaan niiksi 
kauniiksi homoiksi, joita he kerran elämänsä ku-
koistuksessa olivat olleet. 

Peter kuunteli hartaasti Mikaelia, mutta pahoit-
ti mielensä tämän irvailuista, vaikkei sitä itselleen 
halunnut tunnustaa eikä näyttänyt sitä Mikaelille. 
Hän vain nyökytteli hyväksyvästi Mikaelin jatkaes-
sa kertomuksiaan. Peterin mielestä seksistä tuli en-
sin välttämätön paha ja sitten pakkopullaa. Lopulta 
se valui käsistä eikä jättänyt jälkiä. 

Hyvä kysymys olikin: oliko enää homo, jos ei 
ollut enää kiinnostunut omasta sukupuolesta eikä 
kaivannut toisen miehen fyysistä seuraa, vaan alkoi 
jopa inhota homoja ja omaa entistä minäänsä met-
sästämässä öisin toisia samanlaisia tuntemattomia 
homomiehiä? 

Mikael kiinnostui ajatuksesta. Ehkä se oli niin, 
hän pohti, sillä hänellä oli lohduton kaiken teoria, 
joka ei jättänyt Peteriä rauhaan Mikaelin jo lähdet-
tyä: millään ei ollut mitään muuta väliä, kuin sen 
hetken, kun sitä kesti. Mitä sitä enää sen jälkeen 
murehtimaan, kun sitä (ja meitä) ei enää ollut.

Ihan totta! Siinä se oli, ja kohta jo unohtunut 
totuus, yksinkertainen, selkeä ja lohduton.



141

46.  
Ainoa millä oli väliä, oli se, että kaikki loppui ai-
kanaan, Mikael sanoi vielä noustessaan taksiin vai-
valloisesti Peterin tukemana. Se, että sai rauhan ja 
poistui muistojensa kanssa takavasemmalle eikä jät-
tänyt turhia jälkiä muiden seurata, hän vielä huusi 
taksin ikkunasta kättään heiluttaen, se oli tärkeintä. 

Vasta silloin Peter huomasi Mikaelin hälyttävän 
huonon kunnon. Hänen oli vaikea hengittää. Pos-
ket olivat lommolla. Silmissä loisti keltainen kal-
manvalo. Ja kun taksi kaarsi Mikaelin pihasta ulos 
porteista, Mikael näytti siltä, kuin olisi lyyhistynyt 
takapenkille ilmeettömäksi mytyksi muuttuneena 
naamassaan hirveä irvistys.  
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47.
Peter muisti lopun elämänsä keskustelut Mikaelin 
kanssa elämästä ja kuolemasta ja Mikaelin kehittä-
mästä teoriasta kaiken loppumisesta aikanaan, jolla 
hän tarkoitti niin monta eri asiaa yhdessä ja samassa 
paketissa, että sen selittämiseen ja idean herättämis-
tä ajatuksista keskusteluun oli mennyt heiltä yksi 
kokonainen yö. 

Ja vaikka he puhuivat myös erotiikasta ja olivat 
toistensa lähellä, sisällä ja päällä, he eivät koskaan 
pitäneet sitä elämän päämääränä. Peter tunsi muis-
tinsa palaavan pienissä erissä noihin kallisarvoisiin 
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hetkiin. Seksi oli heidän yhteinen elämänsä, mutta 
älylliset keskustelut osoitus ihmisyydestä ja lähei-
syys lääke kaikkiin vaivoihin. 

Kaikki loppuu aikanaan-periaate, lepäsi Mikae-
lin mukaan sen ajatuksen pohjalla, ettemme olleet 
tulleet tänne omasta halustamme tietoisesti vaan 
jonkun muun, ja että siksi meillä oli lupa kapinoi-
da kohtaloamme vastaan, ja vaatia hyvitykseksi ai-
nakin sen, että voimme tavalla tai toisella vaikuttaa 
omaan loppuumme, kun kaikki aikanaan loppuu, 
tai ainakin kertoa siitä tarinoita. 

Mutta miksi näin? Siksi, että se oli osa meitä, 
ihmisyyttämme ajattelevina ja tuntevina olentoina, 
jotka sekä tulivat että lähtivät yksin tästä maailmas-
ta. Ainoa asia, joka meitä toisiimme yhdisti, oli se, 
että kaikki loppui aikanaan ja lopetti näin joko kär-
simyksemme tai onnemme, riippuen siitä kumman 
olimme saaneet osaksemme, Mikael väitti. 

Mutta yhtä kaikki ikävällä tavalla, Täältä ei läh-
detty iloisina tai onnellisina suurissa juhlissa, pait-
si ”periaatteessa” ne, jotka söivät ja joivat itsensä 
hengiltä. Siksi Mikael ei lausunut yleisen mantran 
mukaan: Kaikki (Hyvä) loppuu aikanaan!

Siitä tämä hässäkkä ja tunteiden jatkuva sekä 
lopulta kovin turha vuoristorata. Ja koska kaikki 
liittyi aina kaikkeen, voi huonon onnen lapsi saa-
da kannettavakseen taakan, jota ei jaksanut kantaa 
ja mikä ei sopinut hänelle. Silloin lohdullista oli 
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kuulla, että kaikki loppui aikanaan, ja että hänellä 
saattoi olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, milloin 
ja millä tavalla mahdollisimman kivuttomasti hän 
lähtisi. Kaikki ei ollut hyvää. Mutta kaikki loppui 
aikanaan. Se oli lohdullista kuultavaa jokaiselle.

Mutta mihin homoutta tarvittiin ja kenen toi-
mesta, Mikael kysyi Peteriltä, jota kysymys ensin 
nauratti. Sitten hän vakavoitui ja sanoi sen olevan 
yhtä hämärää ja turhaa kuin nykyajan viihderoska-
teollisuutta pyörittävä romanttinen idealismi (nuo-
rilla romantikoilla ei ole kylliksi malttia varmistaa 
unelmiensa selusta).

Ja siksi täysin tarpeeton kenellekään muulle kuin 
niille homo-olutparoneille, jotka tätä soopaa tar-
josivat kalliiseen hintaan omissa ”viihdytyskeskuk-
sissaan” sivutuotteena siitä, että homot jaksoivat 
näytellä heidän makaabereissa näytelmissään joka 
ilta sammumiseen asti saman surkean sivullisen ja 
kärsijän roolinsa.

Peter oli oikeassa. Näin Peter tuli samalla to-
distaneeksi ajatuksen homosta turhana ja turtana 
modernin aikakauden ideana, joka voitiin yhtä 
helposti unohtaa ja hylätä kuin tappaa ja hävittää 
koko maailmasta seuraavan suuren kriisin yhtey-
dessä perinteisten mies- ja naisroolimallien ja koti-
, uskonto- sekä isänmaa-ajattelun vallattua entiset 
asemansa epävarmassa maailmassa turvallisuuden-
tunteella ratsastaen.
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48. 
Mikael ei ollut lainkaan mikään nössö ja eilisen-
teerenpoikia kysyessään vallankumouksien isien ta-
paan Peteriltä: Mitä hyötyä oli tappaa ihmisiä, jos ei 
sen jälkeen tiennyt mitä tekisi? Hänen mielestään 
opetuksia ei saatu aikaan pakottamalla tosiasioita. 
Mutta oliko näin vai oliko hän vain luisumasta Pe-
teristä poispäin kohti umpikujaa? Vai oliko kysy-
mys sittenkin väärään aikaan esitetty?

Peter oli vastannut hänelle kuvailemalla kaikkia 
meitä onnettomiksi ihmisiksi, jotka kätkivät sydä-
meensä syvän tuskan, mutta joiden huulet olivat 
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siten muotoutuneet, että huokaisut ja parkaisut 
niiltä purkautuessaan kuulostivat ihanalta musii-
kilta vastaan ahtaat umpikujat, jotka olivat täynnä 
itsensä raatoja, ja joille kävi kuin puutarhureille 
tammikuussa: he eivät kyenneet muuta kuin ih-
mettelemään säätä. 

Ja ehkä se oli sittenkin Peterin mielestä se toinen 
vastaus, epävarmempi mutta mahdollinen, Herman 
Hessen esittämälle kysymykselle, pitäisikö ampua 
kuula kalloonsa vai ei. Brelille kyse oli rakkaudesta 
ainoana syynä. Se oli hänelle se ainoa laulu ja myös 
siksi ainoa pelastus. Ehkä hänen taikansa olikin sii-
nä, että hän kosketti taivasta palaten aina takaisin 
maan pinnalle. Mutta se ei vienyt hänen pelkoaan 
vanhenemista ja kuolemaa kohtaan. 

Päinvastoin. Hän lauloi tästä pelkuruudesta häi-
vyttääkseen onnensa tielle taivaalle kerääntyneet 
pilvet onnistumatta siinä sen kummemmin, kuin 
ehkä vakuuttamaan itseään asioiden kääntyvän pa-
rempaan, kun hän lauloi jäähyväisiksi kaiken tämän 
oivallettuaan. 

Älä jätä minua, Peter ajatteli Brelin laulun sa-
noin. Täytyy unohtaa. Kaiken sen voi unohtaa, 
mikä jo katoaa. Täytyy unohtaa väärinkäsitykset – 
ja aika, joka tuhlattiin yrityksiin ymmärtää. Täytyy 
unohtaa hetket -, jotka joskus surmasivat onnen 
kysymyksillään. Niin teki myös Peter ja siksi häntä 
harmitti suuresti oma sovinnollinen tyhmyytensä.
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Ystävyys oli homoille ikuisuusongelma, josta ei 
puhuttu julkisesti. Millaista se oli, jos se oli oikeaa 
– mitä se harvoin oli, ja mitä se ei ollut, oli pohdittu 
kautta maailmansivu kuten Peter ja Mikaelkin koko 
”ystävyytensä” ajan tekivät punniten sekä toisiaan, 
itseään että muita? Oli myös esitetty kysymys sii-
tä, tarvitsiko onnellinen ihminen ystäviä vai ei. Oli 
nimittäin väitetty, että onnelliset ja itseriittoiset ih-
miset eivät tarvitse ystäviä, koska heillä oli jo kaikki 
hyvä itsessään itselleen, Peter väitti. 

Mikael muistutti jo Aristoteleen pohtineen va-
kavasti tätä kirjassaan Nikomakhoksen etiikka 
IX-kirjassaan, mikä oli analysointia ystävyyden 
eri muodoista, ongelmista ja mahdollisuuksista tai 
mahdottomuuksista. Aristoteles lähti siitä, että kai-
kissa erilaisten välisissä ystävyyksissä suhteellisuus 
tasapainotti ja ylläpiti ystävyyttä. Hänen mielestään 
oli ongelmallista, tulisiko ystävyys purkaa vai ei, 
kun osapuolet eivät pysyneet muuttumattomina. 

Ehkä voimme vain todeta, ettei siinä ollut mi-
tään outoa, kun hyötyyn tai nautintoon perustuva 
ystävyys loppui osapuolten kadotettua nämä omi-
naisuudet, sillä he olivat niiden ystäviä, ja oli luon-
nollista, että ystävyys sammui niiden kadotessa. 
Siitä sai valittaa, jos joku rakasti toista hyödyn tai 
nautinnon takia ja teeskenteli tekevänsä niin luon-
teen takia (Hehhe! ajatteli Peter Mikaelin jutuista; 
mitenkähän oli?).
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49. 
Suurimmat erimielisyydet syntyivät Mikaelin mu-
kaan niiden ystävien välillä, joiden suhde tosiasiassa 
oli erilainen kuin mitä he luulivat sen olevan. Peter 
tunsi piston rinnassaan. Juuri tästä oli kysymys hei-
dän suhteessaan pinnan alla. 

Siksi Peter ei ollut varma mistään Mikaelin koke-
makseen väittämästä tunteesta eikä mikä olisi kai-
ken loppu, toisin kuin Mikael väitti olevan. Nyt oli 
jo liian myöhäistä, oli Mikael sitten kuollut tai vain 
hänen mielikuvituksensa kaipuusta esiin loihtima 
satuolento. 

Mutta mikä pahinta: hän ei enää halunnut mi-
tään, kun ei voinut, ja toivoi siksi kuolevansa. Eros 
oli ollut hänen sielunsa ja se oli jo hänet jättänyt. 
Ja Mikael hänen ruumiinsa (silti hän ei uskonut 
vieläkään Mikaelin kuolleen vaan oman muistinsa 
pettäneen).
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50.
Mikä Peterissä todella mätti ja mikä oli hänen su-
runsa, josta hän ei kenellekään sen kummemmin 
hihkunut? Vain Mikael tiesi siitä ja oli hiljaa, kos-
ka ei välittänyt. Peterhän ei ollut ruma eikä kaunis 
– tai se vähän riippui millä silmällä häntä katseli 
– ehkä hän oli sitten ruma, jos jompikumpi piti 
valita. Hän oli sellainen, jota ei joko ollut toisten 
silmissä tai häntä oli vaikea hahmottaa. Kauniille 
Mikaelille ruma oli sekä samantekevää että samalla 
vaarallisen kiihottavaa. 

Homoille suurin häpeä ja eräänlainen koko sek-
sistisen ajattelun ilmentymä antihomo oli sellainen, 
jolla oli joko pieni tai löysä mulkku – juuri se sama 
pieni ”lerppakulli”, josta Bergman oli maininnut 
Timin yhteydessä. Peterillä oli molemmat omaksi 
surukseen ja häpeäkseen eikä hän siksi kokenut ole-
vansa homo sillä tavalla kuin tavallinen homo koki 
olevansa. Siksi Mikael, joka ei asiasta itserakkaut-
taan ja hyvin varustettuna välittänyt, oli enemmän 
kuin tärkeä.



150

51.
Peter oli todella hukassa. Oli hetkiä, jolloin hän 
muisti jotain, mutta vain hetkiä. Oli taas hetkiä tai 
kokonaisia pitkiä jaksoja – päiviä, viikkoja ja jopa 
kuukausia, jolloin hän ei muistanut muuta, kuin 
sieltä täältä jotain irrallista, mikä sai hänet entistä 
enemmän epävarmaksi ja sekaisin siitä, kuka hän 
oli joskus ollut ja millainen ihminen. 

Peter puhui yksinään itseään haastatellen ihan 
julkisillakin paikoilla muiden hymyillessä hänen 
höppänyydelleen, joksi häntä salaa selän takana 
usein leikillisesti puolitutuissa ympyröissä kutsut-
tiin.

Oliko silloin syksy tai satoiko? En muista. Oliko 
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hän tumma vai vaalea? En muista. Jossain vaiheessa 
satoi. Sen muistan, mutta silloin oli kuin mikään ei 
olisi ollut. Ei edes sade ropissut kuin elokuvissa ru-
nollisesti, vaan valui hiljaa ja määrätietoisesti päästä 
jalkoihin, kastellen kaiken muun paitsi pään, jonka 
olin suojannut vedenpitävällä hatulla. 

Mikä päivä silloin oli? Ehkä keskiviikko. Mitä 
tein siellä? Sitäkään en muista. Miksi hänet tapasin? 
sattumaltako vai oliko meillä sovittu tapaaminen 
vai olinko sekoittanut tapaamisen johonkin muu-
hun tapaamisen jonkun muun kanssa? 

Kaikki oli niin hämärän peitossa, etten voi sanoa 
muuta kuin, että olin ehkä siellä jonain päivänä ja 
kaikki tämä mistä teille nyt kerron saattoi silloin 
tapahtua minulle tai jollekin toiselle. Jo ei muuten, 
niin enemmin tai myöhemmin. 

Olin läpimärkä. Vesi valui kenkiini ja sai minut 
värisemään vilusta. Ilma oli kylmennyt hetkessä ja 
pimeä musta pilvimassa oli peittänyt auringon niin, 
että oli vaikea tietää, oliko ilta vai aamu. Olin on-
neton ja surullinen. 

Sen muistan. Olin onneton ja surullinen tuohon 
aikaan melkein päätoimisesti. Nousin aamulla töi-
hin ja tulin illalla töistä kotiin. paljon muuta en 
noista vuosista muista tai halua muistaa, sillä ne 
olivat niin tylsiä ja pitkäpiimäisiä päiviä. Toinen 
samanlainen toisen perässä. 

Muistin vain Stockan kellon alla tapaamani sa-
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tunnaiset ihmiset vilkuilemassa hermostuneesti 
kelloaan. Stockan kellon alla tapahtuivat muuten-
kin kaikki omituiset ja odottamattomat tapaami-
set kaupungissa, ja ne usein saattoivat johtaa joko 
odotettuun haluttuun tai odottamaan yllättävään ja 
jälkeenpäin kaivattuun tapahtumasarjaan riippuen 
siitä, millä mielellä itse oli liikkeellä.

Epäily oli ainoa, mitä meillä oli – kaikessa ystä-
vyydessä – ei muuta. Siksi klassinen skeptisismi oli 
ainoa lääke naurun ohella mikä tepsi ummehtunee-
seen, ihmisvihamieliseen ja kylmään dogmatismiin, 
joka näki asiat matemaattisen tarkkoina faktoina ja 
ohjasi meitä sääntöinä ja insinööri- ja kauppatietei-
den johtamina valheellisina älyttömyyksinä pysyä 
muuttumattomina ja ennakoimattomina.
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52.
Mutta millainen ystävyys se oli ollut? Sitä hän ei 
osannut sanoa. Oliko se samaa kuin Michel de 
Montaignen ja hänen kuolleen ystävänsä Etienne 
de la Boetiennelle harvinaislaatuinen ystävyys? Vai 
samanlainen kuin Sokrateen ja Alkibiadeen? Vai pe-
räti Oscar Wilden ja hänet lopullisesti tuhonneen 
hänen nuoren lordinsa? Peter penkoi hermostunee-
na lisää laatikoita.  

Kuvia löytyi lisää. Nyt entistä himokkaimpia ja 
aistillisempia. Peter oli käyttänyt vanhan ajan mal-
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liin suodatinta ja kuvien maagisuutta lisäsi sumu-
mainen, samea verho, ihan kuin ne olisivat olleet 
nuoren runkkarin märkiä päiväunia. 

Erään laatikon pohjalta löytyi jymy-yllätys. Hel-
lyttävä panokuvasarja, joissa he istuivat alastomina 
sylikkäin, suutelivat ja hyväilivät toisiaan eri asen-
noissa täysin estoitta esitellen jäykistyneitä kulle-
jaan ja perseitään eri asennoissa kameralle. Ei ollut 
varmasti kirkollisvaalikuva, hän nauroi ensimmäistä 
kertaa sydämensä kyllyydestä hekotellen ja tunsi si-
sällään jotain tuttua. 

Peter oli onnistunut vangitsemaan taidokkaasti 
ajatuksen liikkeen pysähdyksestä, ja löytänyt ku-
vissaan harvinaisen valokuvallisen jännitteen, josta 
kaikki valokuvaajat unelmoivat- vangiten hetken 
hulluuden kuin se olisi tässä, syvänä, erottuvana ja 
todellisena merkityksenä. Elokuvissakaan ei yleensä 
nähdä sellaista tuskaa ja emotionaalista kuin mitä 
hänen viiltävät kuvansa todistivat. 

Niissä näkyi myös se kummitteleva jyrkkä alamä-
ki, mikä jokaista homoa vaani alituiseen kannoilla, 
kun hellyys ja läheisyys vaihtuivat himokkuuteen, 
prostituutioon ja kaunistelemattomaan hyväksi-
käyttöön ja ristiriita nuoren halun elää tulevaisuu-
dessa ja vanhan menneisyydessä välillä. 

Peteriä hymyilytti ja hän haki kirjahyllystä Twai-
nin kirjan. Siinä luki omistus: Mikaelilta rakkaal-
le Peterille! Kirjan kirjeiden kirjoittaja arkkienkeli 
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Mikaelin kamuille oli, ei vähempää kuin maahan 
karkotettu, itse paholainen – kaiken pahan alku 
ja juuri, joka ei jaksanut olla pilke silmäkulmassa 
hämmästelemättä lukiessaan kirjeitä ihmisten ja 
eläinten mielipuolisuutta ja kaiken elämisen järjet-
tömyyttä maassa. 

Paholaista nauratti, miten ihminen luuli olevansa 
Jumalan jaloin luomus - hän luuli olevansa Luojan 
lemmikki. Hän myös uskoi, että luoja oli hänestä 
ylpeä, jopa vielä uskoi, että Luoja rakasti häntä, ra-
kasti jopa intohimoisen kiihkeästi, istuen yökaudet 
ihailemassa häntä, ja valvomassa ja vahtimassa, ettei 
hän olisi joutunut ikävyyksiin. Hän rukoili ja luuli 
myös Luojan kuuntelevan hänen huoliaan.  

Ehkä Mikael oli siksi, mitä oli – muille vain kuin 
ilmaa, johon ei saanut kunnon otetta, vaikka kuin-
ka yritti. Hän oli suloinen ja lempeä huora iloisesti 
joka solullaan ja sielultaan eroottisesti leikkisä, kuin 
Walstaffin Pupu Antavainen.

Mikael oli enemmänkin. Hän oli kävelevä homo-
haaveiden ruumiillistuma: atleettinen sydänmurs-
kaaja pitkillä silmäripsillä ja hunajaisen houkutte-
levalla äänellä kuin Bradd Pitt nuorena, hieman yli 
kaksikymppisenä hurmurina elokuvassa Thelma ja 
Louise. Ja mikä parasta hänessä, hän ei sortunut 
turhaan itsesääliseen surkutteluun ajatuksella miksi 
nuo enkä minä, tai mieltä vahingoittavaan kaunai-
suuteen.  
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53.
Peter avasi pitkään suljettuna olleen ikkunan, sii-
hen todellisuuteen, josta harvoin kuulimme ja näki 
edessään arkkienkeli Mikaelin hymyilemässä hänel-
le valloittavaa hymyään ylimaallisen valon keskeltä. 
Varo etteivät siipesi pala, hän sanoi omaksi ihmeek-
seen tyynesti ojentaessaan käden Mikaelille, joka il-
mestyi ikkunan läpi ja oli istuutua kynttiläpöydälle 
palavien kynttilöiden päälle.  

Mutta hänhän oli ilmaa ja harhaa, ei materiaa 
ja siksi mitään ei käynyt. Peter tiesi kenet vastaan-
otti muistoistaan. Enkeleistä he olivat puhuneet 
aiemminkin leikkimielisesti; Matteuksen 24:50-51 
jakeiden mukaan enkelit eivät olleet mitään lapsil-
le sopivia ihmisten suojaamistarkoituksessa maan-
päälle lähetettyjä hyväntahdonlähettiläitä, vaan 
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kuin pelottavia ankeuttajia Harry Potter kirjojen 
tapaan. 

Ihmisen poika lähetti enkelinsä, ja he kokosivat 
hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelivät pa-
haan ja harjoittivat vääryyttä. Peter tiesi, mitä hän 
oli tekemässä. Hän oli unohtanut todellisuuden 
ja vajoamassa syvälle muistoihinsa kuin hukkuva 
sameaan jokeen. 

Mies, joka hän oli, eli vain muistoissa Mikaelin 
kanssa. Muuta hän ei halunnut muistaa, hän muis-
ti yhtäkkiä. Eikä hänen tarvinnutkaan. Sulkiessaan 
perässään kotiovensa, hän sulki kaiken muunkin. 
Siihen aikaan he juhlivat paljon ja äänekkäästi aina 
kun siihen tarjoutui pieninkin mahdollisuus. Juhlat 
olivat heidän elämänsä kohokohta. 

Mutta vain neljän seinän sisällä kahdestaan. Ko-
tinsa ulkopuolella he olivat kuin suurin osa muista-
kin suomalaishomoista. He pyrkivät olemaan hiljaa 
hissukseen yrittäen sulautua mahdollisimman hyvin 
ympäristöönsä, etteivät olisi herättäneet kiusallista 
huomiota ja paljastuneet muiden silmissä ja muut-
tuneet herkullisiksi ilkuttaviksi roskiskeskusteluissa.

Juuri sitä he yrittivät välttää olemalla puhumatta 
asioistaan ulkopuolisille ja tyytymällä olemaan niin 
hiljaa kuin mahdollista, etteivät olisi herättäneet il-
keissä ja aina valmiina pieneen naljailuun olevissa 
naapureissaan nukkuvaa nälkäistä karhua ja joutu-
neet kauppareissulla mukavaa leikkivän ilkimys-
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mummon pahojen sanojen raatelemaksi. 
Vilpitöntä elämää, sitä me kaikki tarvitsimme 

elääksemme terveesti muuten mieli sairastaa ja maa-
ilmankuva vääristyi Peterin mukaan turmiollisesti, 
varsinkin kun sydän oli revitty rinnasta ja sitä sai 
katsoa, ajatella ja sanoa mitä muutkin – ei muuta. 

Nuorena elämästä hullaantuneena Mikael ahmi 
muiden runoilijadebytanttien tavoin sisäänsä kai-
ken mahdollisen suu auki kuin valas valtameressä 
uiden, välittämättä sen kummemmin mitä sen jäl-
keen tapahtuisi, kun Tomas Tranströmer oli uinut 
hänen sisäänsä ja asettunut sinne pysyvästi taloksi. 

Samalla kaikki muuttui. Peter etunenässä. Se oli 
se hetki kuoleman esikartano, kun nuori iloinen 
mieli vakavoitui ja kääntyi sisäänpäin itselleen va-
hingolliseksi pahaksi voimaksi, nakertaen hänen 
elämänhaluaan pettymysten uuvuttamana, ja en-
nen niin kirkkaiden silmien säihke sammui ja peto 
alkoi riehua hänen sisuksissaan peruuttamattomia 
tuhojaan tehden.
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54. 
Iskeminen oli vaikea taiteenlaji, mikä ei ihan jo-
kaiselta noin vain luonnistunut Peter tiesi omasta 
kokemuksesta sillä se onnistui sitä vähemmän mitä 
vanhemmaksi tuli. Mutta mikä ikävintä, se oli myös 
julma laji, jossa himo leikki irvokkaasti sen valtaan 
joutuneilla onnettomilla, kuin nälkäinen kissa hii-
rellä ennen kuin lopulta upotti hampaansa pelok-
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kaana vikisevän värisevään lihaan.
Viime ajat olivat olleet kovia Peterille. Kun ikää 

tuli rutkasti lisää mittariin, alkoi kroppaa väsyttää 
ja särkeä oikein toden teolla. Peter oli viimeiset vuo-
den sen jälkeen, kun oli täyttänyt lähes kymmenen 
vuotta sitten viisikymmentä, ravannut lääkärissä 
lähes joka kuukausi, ja joka kerralla oli ollut kyse 
täpärästi viime hetken pelastuksesta.

Milloin äkillinen hammastulehdus oli äitynyt 
niin pahaksi, että oli onni onnettomuudessa, että 
hän oli kaatunut pihalla polkupyörällä sen verran 
pahannäköisesti, että naapurit olivat soittaneet 
ambulanssin ja hänen kiidätettiin päivystykseen, 
jossa todettiin vaarallinen tulehdustila kropassa. 
Kysymys pelastumisesta elävien kirjoihin oli ollut 
lääkärin mukaan kiinni vain muutamista tunneista.

Milloin taas liiallisen vihreän teen litkimisen ja 
rautaa elimistöön lisäävien rautapillereiden väärä 
annostus oli nostanut hänen maksa-arvonsa vaa-
rallisen korkealle tai viikonloppuherkkujen, kuten 
myös erilaisten salmiakkilajitelmien yletön mässäily 
hänen verenpaineensa hälyttävän korkeisiin lukui-
hin. Kahvistakin, lempijuomastaan hän oli joutu-
nut luopumaan sydämentykytysten takia.

Viimeisessä vuosittaisessa lääkärintarkastuksessa 
lääkäri oli lukenut hänelle madonluvut. Hemoglo-
biini oli vaarallisen alhaalla ja kunto oli rupsahtanut 
lähes kahdeksankymmenvuotiaan rollaattorilla liik-
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kuvan vanhuksen tasolle, mitä pahensi vyötäröllä 
roikkunut vaarallinen 20-kilon valkoinen läski pai-
namassa sisäkaluja ryttyyn ”syöpäkoneena”, kuten 
lääkäri sitä kutsui.  

Peter oli passitettu siltä istumalta sairaalaan vii-
koksi jatkokokeita varten. Niin lääkäri väitti, vaik-
ka Peter tiesi oikean syyn olleen 7-päivän sairaala-
dieetin, jolla hänen painoaan saatiin pudotetuksi 
vaarallisista lähtölukemista turvallisesti valvotuissa 
olosuhteissa seitsemän kiloa, mikä lääkärin mukaan 
saattoi pelastaa Peterin joko häntä uhanneelta sy-
dänkohtaukselta tai aivohalvaukselta.

Sairaalakeikan jälkeen hän pääsi kotiin ja jatkoi 
painonpudottamista lääkärin määräämien laihdu-
tuspussien avulla. Ne maistuivat puulta ja tekivät 
hänet niin mielipuoliseksi nälästä, että hän alkoi 
nähdä märkiä päiväunia epäterveellisestä roskaruu-
asta, kiinalaisesta friteerausta porsaasta tuplapeko-
nihampurilaisiin.

Seuraavaksi Peteriä alkoi huimata ja hän menetti 
tasapainokykynsä. Häntä vaivasi krooninen anemia 
ja hänen mahastaan leikattiin ”hyvänlaatuinen” kas-
voin. Mutta tilanne vain paheni. Eräänä tavallise-
na työpäivänä hän muisti nousseensa Vuosaaressa 
metron liitäntälinjan bussiin numero 96 ja herän-
neensä seuraavaksi letkuista teho-osalta Meilahdes-
sa huolestuneiden valkotakkien häärätessä hänen 
ympärillään.
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55.
Silloin hän oli luullut viimeisen hetkensä koitta-
neen ja tunsi helpotusta siitä, ettei tuntenut mitään 
kipuja. Hän oli valmis antamaan periksi ja liuku-
maan rajan yli tuntemattomaan. Hänellä ei ollut 
enää haluja eikä voimia elää sitä sairastelevaa ja 
kipujen täyttämää vaivalloista elämää, mikä näytti 
olevan hänen loppuelämänsä vääjäämätön suuntaa, 
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kiitos hänen huolettoman ja uhmakkaan asenteensa 
kuntoliikkumiseen ja terveysruokaan.

Peter oli haaveillut jo pidemmän aikaa tästä tiestä 
kuolla. Hänellä ei ollut muiden elämään väsyneiden 
ja epätoivoisten tapaan päättää itse omaa surkeaa 
elämäänsä; uskallusta kävellä moottoritiellä pimeän 
aikaan auton alle, hypätä korkealta sillalta tai niellä 
kurkkuunsa tappava yliannostus unilääkkeitä.

Mutta jokin hänessä pani hänen sisällään vastaan 
eikä antanut hänen mennä ja liukua pois elävien 
kirjoista. Jokin sai hänet epäilemään sittenkin. Ehkä 
elämällä oli hänen varalleen vielä jotain? Ehkä pieni 
romanttinen loppukohtaus? Peter tunsi sisimmis-
sään, miten lääkärit hänen ympärillään pyyhkivät 
hikeä otsaltaan ja pyörittelivät päitään sen merkiksi, 
ettei tässä tapauksessa ollut enää mitään tehtävissä. 

Hän oli vasta 59-vuotias ja hänellä olisi ollut lää-
kärien mukaan vielä paljon elettävää ja kokemuksia 
edessään, jos hän vain suostuisi palaamaan tervettä 
elämää noudattavan normaalin keskivertoihmisen 
– mikä hän ei koskaan missään nimessä ollut ol-
lutkaan – ruotuun. Tai niin hänelle väitettiin vielä 
edellisellä viikolla, kun hän kävi kokeissa ties mo-
nennenko kerran.

Se jokin oli Eroksen hiipuva liekki, joka jaksoi 
palaa, vaikkakin kuin jatkuvasti sammumassa ol-
len hänen sisällään, vaikka miltei kaikki muut valot 
olivat sammuneet hänen ennen niin viriilissä kro-
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passaan ja vieneet samalla hänen halunsa jonnekin 
uskovaisten tekopyhän ja epäeroottisen iltarukouk-
sen tasolle ei-oikein mihinkään (muuhun kuin ka-
dotukseen ja saatanalliseen itsepetokseen).

Peter huomasi makaavansa voimakkaiden lamp-
pujen alla kirurgien hääriessä jossain hänen sisällään 
samalla, kun sydänkoneen viiva näytti pitkään ta-
saista, ja hän ymmärsi vihdoinkin olevansa kuollut. 
Samalla leikkausali muuttui kuin Priscilla - Aavikon 
kuningatar-homoleffan (1994) sairaalakohtauksek-
si, missä ”mukisynnytyksellä” lesbopariskunnan 
lapsen isäksi tullut transvestiitti poltteli ilkikurinen 
ilme satyyrinkasvoillaan sikaria sisältäpäin valaistu 
Marie Antoinette-peruukki päässään.

Peter tunsi, miten hän virkosi elämään, ja nu-
kutusaineen teho oli kaikonnut hänen riutuneesta 
kropastaan. Hän tunsi, miten hänen lähes rusinaksi 
kutistunut kullinsa alkoi samalla sykkiä ja saada si-
säänsä verta paisuen sellaiseksi kivikovaksi tykiksi, 
kuin hän oli sen ensimmäisiä kertoja runkatessaan 
joskus lähes viisikymmentä vuotta sitten pojan peh-
meissä käsissään kokenut.

Ja kun hän katsoi tarkemmin lääkäreiden häm-
mästyneitä ilmeitä, hän huomasi miten yhdellä sö-
pöllä, jo kasvosuojansa riisuneella lääkärillä alkoi 
housujen etuosa pullistella lupaavasti, niin että Pe-
ter tiesi elämällä olevan vielä tarjottavanaan hänelle 
jokin sellainen seikkailu, josta hän pitäisi. 



165

56.
Sinä yönä hän runkkasi sairaalan sängyssä itsensä lä-
kähdyksiin. Hänen kullinsa ei ollut seisonut ilman 
viacraa moneen vuoteen. Nyt se seisoi kivikovana 
lähes tauotta hänen housuissaan vielä silloinkin, 
kun hänet kirjattiin ulos sairaalasta ja taksimies, 
joka oli tullut noutamaan häntä, ei saanut katset-
taan irti hänen jäykästä kullistaan.
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57.
Peterillä oli mennyt kovaa bilettämisen ihanneaika-
na, 80-luvulla ja siitä hänen rapistunut kroppansa 
nyt maksoi jälkikäteen kovan hinnan. Mikään ei 
pelannut. Viinaa ei uskaltanut juoda krapuloiden 
pelossa. Päässä oli entisen runsaan pehkon tilalla 
juuri ja juuri jotenkin kiinni muutamakymmen 
haiven, mitkä näyttivät lähinnä vauvanhaituvilta.

Sisäelimet olivat sököjä ja korjauksen tarpeessa, 
ulkonäössä ei ollut jäljellä mitään samaa, kuin hä-
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nen ajokortissaan suloisesti säihkyvällä olennolla – 
päinvastoin, sillä hän näytti lähinnä Valion eltaan-
tuneelta Bulgarian-jugurttimainoksen sata vuotta 
vanhoilta kasakkapapoilta viidenkymmenen vuo-
den takaa, sillä varauksella, etteivät rempseät ukot 
silloin näyttäneet korkeasta iästään huolimatta yhtä 
pystyyn kuolleilta ja väsähtäneiltä, kuin hän nykyi-
sin.

Ja mitä hänen säälittävästä ja rikki menneestä it-
setunnostaan oli enää jäljellä, kun alapää toimi yhtä 
huonosti, ehkä jopa ajoittain huonommin kuin äly-
pää, ja häneltä oli mennyt niin haju- kuin maku-
aisti, ja sekä kuulon että näönkin kanssa oli vähän 
niin ja näin oliko ne enää ihan toimintakunnossa? 
Jos joku, niin määritelmä miehestä raunioituvana 
jumalana, piti hänen kohdallaan paikkaansa.

Suurin isku oli hänelle sittenkin se, ettei suurista 
ponnisteluista huolimatta pieni pili enää noussut 
pöksyissä ja näyttänyt muita elonmerkkejä kuin lo-
risevan kusisuihkun – entisen uljaan Niagaran nyt 
kuivakausien Niilin, ja senkin yhä vain joka päivä 
vaimeampana, muutamana tippana valuen joskus 
kiusallisesti alushousujen läpi, jättäen näkyviä ja 
haisevia merkkejä hänen muuten niin vanhanai-
kaisille mutta muodikkaille 60-luvun älykköhippi-
retroteryleenihousuilleen. 

Lääkäri määräsi Peterin kuntoutukseen, ensin 
Meilahden isoon sairaalakompleksiin ja lopulta 
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viikoksi erääseen Jumalan hylkäämään provinssi-
kaupunkiin susirajalle ikuisen pakkasen ja yrmei-
lyn maisemiin, erääseen kulahtaneeksi tiedettyyn 
itäiseen halpiskylpylään.

Paikka oli ollut ennen Venäjän brutaalia hyök-
käyssotaa Ukrainaan rajan pinnassa Pietarin lähis-
töllä asuvan keskiluokan ja sen piilohomopoikien 
suosittu lomakohde edullisuutensa ja seisovan lou-
naspöytänsä (oli kaviaarit ynnä muut venäläiset 
sörsselit tarjolla!) ansiosta.

Mitä kaikkea Suomi ja maailma menettikään, 
kun rajat sulkeutuivat? Ainakin Peterin mielestä 
joka uusi vuosi Helsingin homodiskoihin tanssi-
maan, nussimaan, juomaan tai muuten vain relles-
tämään tulleet hieman yli kolmekymppiset keski-
luokkaiset Orlovin uljaat pikaratsut.

Näin näitä pitkäsäärisiä ja säihkyväsilmäisiä sper-
maa nonstoppina huumeiden ja viacran voimin 
tykittäviä uudenvuodenihanneheiloja Helsingin 
homoyöelämässä ihastuneesti rupsahtavissa homo-
pappapiireissä, mihin Peterkin kuului vastentahtoi-
sesti, kaipauksella kutsuttiin.

Erityisesti Peter muisteli Sashaa, kolmekymp-
pistä englanninopettajaa, jonka kanssa oli viettä-
nyt kymmenen vuotta sitten, kun kaikki oli vielä 
kunnossa ja hänellä peli pelasi, yhden hurjimmista 
panojouluista ja spermanhajuisista uusista vuosista 
muuten melko epäeroottisessa elämässään.
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58.
Peter oli lähdössä matkalle mutta korjaili sitä en-
nen omaa seuranhakuilmoitustaan, jossa oli totta 
vain nimeksi. Mutta eihän se ollut kenellekään 
yllätys. Viestit toimivat keskustelunavauksena vai-
keassa homoskenessä, missä väärä tukanväri, väärä 
musiikkimaku tai huolimattomasti lausutut sanat 
toiselle saattoivat johtaa elinikäiseen vihoitteluun, 
parjauskampanjoihin ja boikotteihin.
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Jotkut ovat haukkuneet mukavaksi ja lämmin-
henkiseksikin, mutta vaikea tuohon on itse sanoa 
mitään. Katsomallahan se selviää, jos ei muuten, 
eikös juu? Muuten olenkin hyvin lapsi- ja eläin-
rakas, ja viime kesä tulikin toimittua peräti ihan 
lastenhoitajana. 

Jos toivomuksia saa tässä kohdin esittää (vaikkei 
olekaan vielä joulu) niin toivoisin vierelleni fiksua, 
mukavaa ja eläinrakasta ihmistä, jolla ei ole pakot-
tavaa tarvetta paeta kotoa heti, kun siellä ei ole enää 
pakko olla. 

Mieluummin siis koti-iltoja kuin joka suuntaan 
huitomista ja rilluttelua. Mielelläni tosin lähden 
seuraksi johonkin järjelliseen puuhaan, jos sellaista 
löytyy. Vaikken juokaan (tai polta), ei muiden alko-
holinkäyttö sinällään ole minulle ongelma - kunhan 
ei lähde touhu ihan lapasesta - jooko? 

Sanottakoon vielä, ettei ulkonäkö ole minulle 
kynnyskysymys mihinkään. Nätti naama ja kiva 
kroppa ovat toki mukava plussa kivassa ihmisessä, 
mutta tosiaankin vain plussa, ei itse pääasia. Eten-
kin, kun ihmissilmään mukavan oloisilla asioilla 
on taipumus myös alkaa näyttämään mukavilta. 
Jos yhtään alkoi kiinnostaa, niin ota toki yhteyttä 
ja katsotaan, miltä vaikuttaa!

Hän selasi vielä paria varteenotettavaa ilmoitusta. 
Nykyisin melkein kaikissa ilmoituksissa on muka-
na joko jotain naisjuttuja tai erikoisuuksia, kuten 
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paska- ja pissileikkejä tai viuhahtamista luonnossa 
naapurien silmien edessä. 

Useat ilmoittajat olivat joko naimisissa olevia 
piilohomoja tai avoimesta biseksuaaleja, jotka oli-
vat päättäneet tulla ryminällä kaapista ulos ainakin 
seuranhakupalstoille ilakoimaan uudesta seksuaa-
lisesta vapaudestaan olla, mitä kuvittelit olevansa 
muutaman paukun ja dildolla perseenrassaamisen 
jälkeen, tai halusivat olla.

Hei. Olen 38- v. Hoikka naisellisen pyöreäpep-
puinen mies naisten asuissa. Usko tai älä, olen 
muuten miehinen mies ja kovassa miesammatissa. 
Löydänkö luotettavaa sexiseuraa täältä. Jos sinulla 
on erikoisia fantasioita, olisi mukava päästä toteut-
tamaan niitä. Voisin olla siivoojasi tai sihteerisi, jota 
voi kouria ja taputella takapuolelle. 

Kerro rohkeasti niin voisimme toteuttaa niitä. 
Myös bi-parien seura kiinnostaa sekä lievä alistu-
minen tai alistaminen. Pidän myös, jos minua nai-
daan, jos munasi ei ole kovin iso (kumilla) ja otan 
mielelläni suihin. Kerro hieman itsestäsi ja mitä 
haluaisit? 

Minä käytän mielelläni erilaisia housuja, joissa 
peppuni tulee hyvin esille esim. nahkahousuja, 
leggingsejä ja kireitä farkkuja tai tavallisia housuja. 
Kutsu minut luoksesi koska minulla ei ole paikkaa. 
Aikaa minulla olisi parhaiten arkisin aamu 9:00-
12:00. Otathan yhteyttä.
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59.
Peter ei ottanut. Se oli ensimerkki siitä, että hän 
oli väsynyt ja kyllästynyt koko teatraaliseen ja tyh-
jänpäiväiseltä tyhjien pussien omistajasta tuntuvaan 
homomaailmaan kaikkine kotkotuksiin.

Peter tärisi kylmissään taksijonossa. Takseja ei 
näkynyt mailla eikä halmeilla, vaikka hän oli ti-
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lannut matkan hyvissä ajoin etukäteen kuullessaan 
nuukahtaneen paikkakunnan kellojen jätättävän 
huolestuttavasti muun maan kelloista. 

Peter oli istunut junassa puuduttavat viisi tun-
tia. Oli sunnuntai ja pitkä juna oli ollut viimeistä 
paikkaa myöten täynnä. Jossain vaiheessa matkaa 
Peter näki ikkunasta valkoisen karhun, mitä hän 
ihmetteli, tai sitten hän oli nähnyt unta. Hän ei 
ollut ihan varma.

Peter oli istunut ahtaasti kahden vastakkaisen 
penkkirivistön muodostamassa tuolirykelmässä le-
vottomasti helposti puutuvien jalkojensa asentoja 
jatkuvasti vaihdellen. Konduktööri huomasi tämän 
ja valitteli ettei mitään ollut tehtävissä junan ollessa 
täyteen buukattu. Mutta hän lupasi yrittää, jos sit-
tenkin löytyisi jotain. 

Konduktööri oli Peteristä mukiinmenevä, noin 
35-vuotias Teräsmieheltä näyttänyt puuhakas ja 
hieman ohi roolinsa asteen verran yli-innokas mies, 
joka hymyili kuin Hangon keksi asiakkailleen toi-
vottaen kaikille lippunsa näyttäneille iloisen mie-
hekkäästi kyllästymiseen asti koko pitkän junavau-
nullisen verran ”Hyvää matkaa!”.

Se oli kuin kuoromusiikkina katedraalissa, hei-
jastuen katosta lattiaan melun keskellä kaikuna sen 
viisi minuuttia, mikä hänelle meni jokaisessa junan-
vaunussa Peterin mielestä kieltämättä tyylikkääseen 
esitykseensä. 
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Vastapäätä Peteriä istui arviolta 16-vuotias keru-
bikasvoinen vaalea pikkupoika, joka näpräsi jatku-
vasti hermostuneena kännykkäänsä tuskainen ilme 
muuten söpöillä kasvoillaan. Poika sadatteli ääneen 
ja sulki välillä koko vehkeen ilmeisen turhautunee-
na. 

Teräsmiehen katse kirkastui, kun hän näki tä-
män joukosta taatusti edukseen erottuvan vaalean 
kerubipojan ja hän toivotti pojalle ”Erityisen hyvää 
matkaa!” ja kuiskasi jotain mitä Peter ei kuullut, 
pojan korvaan huomaamattomasti, minkä Peter 
pani hymyillen merkille. Poika säpsähti yhtäkkiä ja 
häneen tuli eloa. 

Vaalean kerubipojan kasvoille nousi pieni puna 
ja hän kiitti konduktööriä hätäisesti sännäten sit-
ten kiireessä tiehensä ja ilmoittaen muille vaimealla 
äänellä käyvänsä ”vain vessassa”.  Kun vaalea keru-
bipoika lähti vessaan, hän jätti ”vahingossa”, kuten 
tällaisilla pikkupojilla on huomion herättämismie-
lessä usein tapana, kännykkänsä tuolinsa edessä ol-
leelle pöydälle. Siinä luki viesti.

”Olen 19.v tyttöilystä kiinnostunut kerubimai-
nen vaalea poika tosi isolla jättimeisselillä. Koke-
musta on naiseksi pukeutumisesta, suihin ottami-
sesta, seksistä miehen kanssa. Mutta tästä kaikesta 
on jo aikaa. Joten jos haluat säkkien tyhjennyksen 
niin minulta se onnistuu. Tulen ja imen. Minua on 
kehuttu mahtavaksi imijäksi.”
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60. 
”Voidaan tehdä näin! Jos et ole tyytyväinen imui-

hin olen ansainnut rangaistuksen, jonka sinä saat 
päättää. Eli olen reilusti alle parikymppinen namu-
pala. 179 cm 58 kg siro tyttöilevä vaalea kerubimai-
nen poika – meisseli jotaan 22 cm, ja paksuuttakin 
jotaan 6 cm (jollaan kiinalaisilla on keskimäärin sen 
pituinen pikkukulli, kun mulla on paksuutta), joka 
antaa loistavia imuja, ja jos mielesi tekee niin tiuk-
kaa reikääkin! Miltä kuulostaa?”
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61.
Peter, vanha ja himonsa jo lähes tyystin menettä-
nyt homo, valpastui kummasti ja katseli tarkemmin 
ympärilleen. Homot, niin pikkuiset kuin vanhat-
kin, liioittelivat aina kullipuheissaan. Ne olivat ho-
mouhoa. Peter sanoikin, että homoidentiteetti oli 
aina ihan eri asia kuin homomieli. 

Mutta silti molemmat olivat vaihtelunhaluisia 
nomadeja, mitkä eivät viihtyneet pitkään paikal-
laan tai yhdessä roolissa. Ne kaipasivat menoa ja 
meininkiä sekä sadoittain seksikokemuksia tunte-
mattomien poikien ja miesten kanssa.

Homomaailman ikuinen teatteri oli häpeämä-
töntä itsensä rakastamista ja jatkuvaa nautinnon-
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hakua. Homo ei varsinaisesti rakastanut mitään tai 
ketään tai rakastellut kenenkään kanssa, vaikka pani 
jotain tai oli pantavana jonkun kanssa, muodostui-
han keskimäärin jokaisen homon elinaikaisesta sek-
sielämästä yli 70 prosenttia oman kikkelin kanssa 
puuhaamisesta ja muiden kullien haaveilemisesta.

Kahdella muulla paikalla istui tietokonettaan 
näpräilevä kolmekymppinen nainen ja korvalap-
pustereoistaan kovaa musiikkia (vai voiko heavy 
rockiksi kutsuttua räminää kutsua sellaiseksi?) 
soittanut samanikäinen lihava heavypunkkarityttö 
sinisine hiuksineen ja translippuineen leveässä heh-
tomaiharitakissaan. 

Molemmat olivat ”niin keskittyneitä” puuhaste-
luihinsa, etteivät huomanneet, kun Peter kurkotti 
pöydän yli vilkaistakseen sivusilmällä lisää, mitä 
viestejä vaalea kerubipoikanen oli hetkeä aiemmin 
kuumeisesti näpräillyt. 

Hän tunsi palan nousevan kurkkuunsa ja kullinsa 
pöksyissään kovenevan, kun hän huomasi vaalean 
kerubipoikasen sopineen tapaamisen saman junan 
vessassa tuntemattoman MR X:n kanssa ravintola-
vaunun takana, viimeisessä vaunussa numero kym-
menessä sijainneessa invavessassa tuntemattoman 
chattailijan kanssa, joka käytti nimikerkkiä Miehe-
käs mies 20 cm kalu kovana valmiina tykittämään 
nuorta ja puhdasta persettä ilman kortsua paljaalla 
tänään junassa numero XX! 
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62.
”Hakusessa olisi nyt kerubimainen vaalea poika, 

joka olisi neitsyt (no ehkä liikoja toivottu, sillä lut-
kahan tällainen jakomagneetti on), pienikokoinen 
(hoikka, alle 170 cm), terve, fiksu, luotettava ja 
haluaa antaa suun ja peppunsa käyttööni. Ikähaa-
rukka ihan ehdottomasti 18-22 v – eikä yhtään yli. 
Tyttömäisyys on plussaa. Kuljen junassa XX päästä 
päähän. Pääsen paikkoihin, mihin muut eivät pääse, 
vaikka haluaisivat. Tiedän salaisuuksia ja haluisin 
seivästää sinut spermamulkullani jossain vaiheessa 
matkaa oikein kunnolla. Pidän ”sahaamisesta”, jos 
ymmärrät mitä tarkoitan?”



179

63.
Samalla Peter huomasi pojan istuimen alla ison kas-
sin täynnä tavaraa. Hän kurkottautui hieman lisää 
nähdäkseen kassissa kumikäsineet, ruiskuja, vaalean 
naisten peruukin, tekorinnat, vaaleanpunaisen pit-
sialuspuvun röyhelöineen ja sahan. 

SAHAN? Mitä helvettiä, hän ajatteli mielikuvi-
tuksen tumman puolen nostaessa hänen silmiinsä 
ikäviä kuvia verestä, vääntyneistä ihmisenjäsenistä 
ja suuresta kivusta sekä kärsimyksestä.

Peteriä oksetti ja pyörrytti. Hänestä tuntui kuin 
hän olisi ollut katsomassa homokauhuelokuvaa. 
Hän tunsi sisälleen, että hänen olisi tehtävä jotain 
estääkseen edessä vääjäämättömänä siintävä onnet-
tomuus. Samalla kun hän nousi, vaalea kerubipoika 
tuli hakemaan kassiaan. 
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64.
Peter kiirehti junan viimeiseen vaunuun, avasi inva-
vessan oven ja sijoitti sellaiseen kulmaan päällä ole-
van äänittävän kännykkänsä, ettei sitä huomanneet 
sisällä olevat, ja poistui Kreivin aikaan juuri, kun 
vaalea kerubipoika riuhtaisi invavessan oven auki 
pikkutytöksi tällättynä, pyyteli anteeksi ja tuijotti 
Petriä suoraan silmiin sanoen äkäisesti: ”Sähän olet 
se mua vastapäätä istunut papparainen!” 

En ole, Peter vastasi yhtä tiukasti takaisin yrit-
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täen pelastaa, mitä pelastettavissa oli madaltamalla 
ääntään vakuuttavalle machotasolle, ja peitti päänsä 
nähden samalla hätäisesti sivusilmällä, miten ikku-
nasyvennyksessä seissyt konduktööri irvisti hänelle 
ilkeästi.

Peter otti valokuvia. Hän on melkein unohdettu 
valokuvaajasuuruus, joista tuli vasta, jos tuli – usein 
ei tullut, kun kukaan ei kuullut, kamat lensivät liian 
liukkaasti roskiksiin, vasta kuolemansa jälkeen suu-
ren yleisön tuntemia. 

Samalla heräsi kysymykset: Miksi pitäisi tulla 
suuren yleisön tietoisuuteen ja kuinka paljon vas-
taavanlaisia lahjakkuuksia jääkään vuosien saatos-
sa pimentoon? Tavallisen taavin, eli arjenvalossa 
meikittä oleminen pelko, ja unelma julkisuudesta 
ja äkkirikastumisesta tarvitsi näitä tavallisia kadun-
tallaajien tähtitarinoita elääkseen. 

Peterin valokuvat kuvasivat niitä hetkiä, jotka 
ovat tosia, ei lavastettuja. Ne ovat eteviä, tunnelmal-
lisia ja autenttisia. Hänen tapansa kuvata tarkasti ja 
vangita kuviinsa ihmisten ohimenevä hämmennys 
sen sadasosasekuntin ajan, kun he huomaavat kat-
sovansa kameraan, viehätti koska se haastoi kuvat-
tavan mutta ei anna tälle mahdollisuutta vastata. 

Varsinaista valokuvallista sadismia! Tuntui kuin 
Peter olisi ampunut heitä surutta massamurhaajan 
tavoin kostoksi omasta erilaisuudestaan. Ja se olikin 
tämän jutunkin ydin. Peter oli totta tosiaan erilai-
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nen kuin silloinen ahdas keskiluokkainen ja ympä-
ristönsä, missä joutui viettämään suurimman osan 
ajastaan typeryyksiä tehden ansaitakseen sillä sen 
pienen kaistaleen yksityisyyttä, joka ei muille kuu-
lunut, ja jonka hän käytti vain kameransa kanssa. 

Peter ei kuvannut varsinaisesti mitään ja on siksi 
kiinnostava. Hän oli vain kävellyt kaikkialla ka-
mera kädessään ja sulautunut ympäristöönsä kuin 
veitsi sulaan voihin. Seinällä oli hänestä omakuva, 
jossa hän katsoi tyhjällä ilmeellä kamera kädessään 
kameraan kuin valokuvataiteen Mona-Lisa yhtä 
salaperäisen arvoituksellisesti. Kuvaajana hän etsi 
aina ihanteellista sommitelmaa ja täydellistä kuva-
kulmaa. 

Omakuva ei sanonut mitään. Ei ollut tarkoitus-
kaan. Se ei paljastanut hänen tunteitaan eikä motii-
vejaan. Se vain oli. Peter oli se kummajainen, jonka 
katse voisi tappaa, jos hän olisi tosissaan. Näin hän 
siirsi osan itsestään kameransa linssiin ja laukoo 
sarjan tulta ympärilleen hämmentävissä kuvissaan, 
jotka paljastuivat vasta hänen kuolemansa jälkeen 
ja nekin sattumalta. Ne eivät olleet helppoja eivätkä 
turhia. 

Niissä oli yhtä voimakas läsnäolon ja katoavaisen 
hetken tuntu kuin mikä on mahtanut olla Peterillä 
itselläänkin omissa yksityisillä ja muilta salassa ol-
leilla seikkailuillaan. Silti Peterin kuvat olivat kuin 
sotaa tylsyyttä ja tavanomaisuutta vastaan.
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65. 
Peterin kuvissa oli jotain uhkaavaa ja pelottavaa. Ne 
olivat röyhkeitä ja samalla kuin suuria freskoja, ku-
ten kuva, jossa vanhat miehet housut puolikintus-
sa runkkaavat toisiaan muilta salaa rautatieasemalla 
junaa odottaessaan.

Mutta ehkä sittenkin oli kiinnostavinta henkilö, 
joka itse kätkeytyi kuvien taakse eli itse Peter arjen 
tavallisen homokuvaaja. Peteriä voisikin yhtä hyvin 
kutsua arjen kuvaajaksi. 

Ainakin hän tunnusti tunteneensa itsensä va-
koojaksi varastellessaan sieltä täältä kamerallaan 
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ihmisiltä heidän ainoita hetkiään, kun he saattoivat 
sulautua osaksi suurta ihmismassaa suurkaupungin 
vilinässä vailla teennäisiä ilmeitä valehtelemassa toi-
silleen olevansa sitä sun tätä, vaikka olivat kaikkea 
muuta mitä luulivat ja uskottelivat olevansa. 

Peter oli uhmakas ja nenäkäs omassakuvassaan ja 
näytti sen, ettei välittänyt mitä hänestä puhuttiin 
ja ajateltiin. Hän vain oli. Omassakuvassaan hän 
olikin juuri se, mikä oli ilman teeskentelyä. Fik-
su, omillaan toimeentuleva, omapäinen ja ikuinen 
kapinallinen vailla sitä keskiluokkaista kahleiden 
raskautta, mikä hänen ympärillään huusi muiden 
kohdalla vapautumistaan. 

Peterillä ei ollut mitään ja siksi kaikki. Siksi hän 
voi vain olla välittämättä muista tai pohtimatta ek-
sistentiaalisesti raskaita olemisen kysymyksiä, su-
lautua ympäristöönsä ja silti olla oma itsensä. Eikä 
kukaan häirinnyt häntä liiallisella tuttavuudellaan 
tai yrittänyt kaveerata typeryydellään.

Ja mikä tärkeintä: hän ei puhunut liikoja, kun 
ei puhunut lainkaan, sillä hän tiesi, siitä kyllikseen 
saaneena kaiken maailman hölynpölyn viljelemi-
sen järkipuheena vievän meidät harhaan todella 
tärkeissä kysymyksissä, kuten siinä mitä voi ajatella 
ja tehdä, mitä pitää vain omana tietonaan ja kuvi-
tella mielessään eli olla hiljaa juuri sillä tavalla, kuin 
hän oli huutaen vain otoksissaan niin hervottomas-
ti, että se olisi jossain muussa ajassa ja tilanteessa 
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naurattanut, ellei hän olisi ollut niin vakavissaan.
Tässä Peterin viehätys piilikin. Hän ei yrittänyt 

olla mikään muu kuin on. Tavallinen unelmoitsi-
ja, joka halusi nähdä tähdet, mutta joka näki vain 
eteisin vaatekaapin. Eivätkä hänen kuvansa olleet 
mitään muuta, kuin mitä ne olivat ja niissä olevat 
ihmiset, esineet, ilmeet ja kaikki se mikä kuului ja 
samalla ei kuulunut inhimilliseen elämäämme, ku-
ten aavistus pahasta ja jostain vielä pahemmasta, 
joka vaani meitä kuvan takana heti sen jälkeen, kun 
kuvat oli jo otettu. 

Tätäkö hän teki kamerallaan ja näinkö hänellekin 
lopulta kävi? Ei Peteriä voisi kuvitella serbialaisen 
performanssitaitelija Marina Abramovićin tavoin 
istumassa tuntikausia, päiviä ja viikkoja MoMassa 
tuijottelemassa pääsymaksusta vieraita silmiä, sillä 
hän oli jäänyt Herakleen tavoin titaanisine tuski-
neen yksin, koska se, mikä erotti antiikin Herakles-
ta Sofokleen näytelmässä auttajistaan, oli näyttämö 
itse, sama näyttämö, joka suojeli katsojaa liialliselta 
samaistumiselta. 
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66.
Kun hän vimmaisesti kuvasi, hän hukutti pahvilaa-
tikoihin sullottuna tuhansia kuvia siitä tuntematto-
masta elämästä, joista jokainen olisi voinut olla hä-
nen omansa. Miksi hän teki kaiken niin kuin teki? 
Ihan kuin olisi tuskaisesti vielä lopuksi parahtanut: 
mitä helvettiä se teille kuului muka, jokaisella oli 
oma juttunsa. 

Vasta myöhemmin Peterin muisti alkoi kunnolla 
pätkiä. Hän kertoi itselleen muististaan edellä ku-
vatun version, mutta ei voinut olla varma, oliko 
niin tapahtunut. Hän ei muistanut tarkkaan muu-
ta kuin sen, kun palasi takaisin paikalleen ja kuuli 
penkkinsä takaa keisarikeskusteluksi nimeämänsä 
pitkän ja ”unohtumattoman” pätkän.

Tarina Rooman keisarista oli jäänyt Peterin mie-
leen. Hän ei muista kuka sen kertoi eikä ollut näh-
nyt kertojan kasvoja tai muistanut tarkasti hänen 
äänensä sävyjä. Mies kertoi jutun siitä, miten Roo-
man mahtavan keisarin puheille tuli kerran mies, 
joka sanoi: Keisari, muistatko kun me silloin kerran 
. . . Keisari keskeytti sanoen: En muista, en ollut 



187

sama ihminen silloin. Ihminen ei pysy samana – 
tai ei välttämättä pysy samana – koko elämäänsä. 
Mutta he olivat eläneet tuon ajan ja muuttuneet 
sen myötä. 

Fyysisesti he olivat ja pystyivät, koska olivat jat-
kuvasti ajassa ja avaruudessa; he olivat fyysisesti läs-
nä ajassa ja paikassa samalla tavalla kuin edellisenä 
ajan hetkenä. Heidän omissa olemassaoloissaan ei 
ollut katkoksia. 

Mitä keisari sitten sanoi, kun hän kielsi muista-
vansa? Hän sanoi olevansa ei se sama persoona kuin 
joskus aikaisemmin vaan joku muu, nimenomaan 
Rooman keisari. Oliko tämä edes mahdollista? Voi-
ko ihminen muka noin vain muuttua muuksi kuin 
mitä hän jo oli? 

Vastaus oli ehkä kyllä ja ei, mies mietti. Ei: ih-
minen oli se mikä hän oli omien kokemuksiensa 
ja hermojärjestelmänsä ohjaamana. Hän siis oli 
se sama kuin aikaisempi ihminen, se nyt jo kauas 
sitten unohtunut. Olisiko toinen silloin pyytänyt 
häneltä jotain, vaikka oli usein pikkumaisen ilkeä 
ja sekä sietämätön että tahditon? 

Mutta koska hän ei muistanut, hän ei olisi tehnyt 
niin. Hän olisi halunnut muistaa, tai alkaa muistaa 
pienten tietoiskujen jälkeen. Muistamisen mahdol-
lisuus kumosi kuitenkin keisarin väitteen. Hän olisi 
voinut muistaa. Kyllä: keisari oli kuin olikin eri per-
soona kuin ennen.
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Heidän molempien, miehen ja keisarin sisäiset 
maailmansa olivat täydellisesti muuttuneita, eivätkä 
he enää reagoineet ja toimineet kuin ennen unoh-
dustaan; he ehkä pystyivät pienten pinnistelyjen 
jälkeen muistamaan menneet asiat, mutta koska 
heidän ulkoinen ja sisäinen maailmansa olivat täy-
dellisesti muuttuneet, myös heidän suhteensa men-
neisiin muistikuviin olivat samalla muuttuneet. 

Ne eivät enää kuuluneet heille vaan jollekin ou-
dolle ja kummallisille. Mies ja keisari eivät enää 
muistaneet eivätkä liittäneet menneisyyttä koskevia 
mielikuvia nykyiseen minäänsä – he olivat tietämät-
tään menneisyyden haamuja. 

He eivät sanoneet, etteivät muistaneet, ettemme 
ole enää se sama henkilö, kun silloin kun muis-
timme, vaan he eivät olleet enää se sama henkilö 
missään muotoa kuin joskus ennen, koska eivät 
muistaneet millaisia he olivat olleet. 

He eivät muistaneet, koska eivät enää olleet se 
sama, kuin joskus kauan sitten olivat olleet yhdessä 
ja erikseen ensin toistensa mielissä ja sitten muis-
toissa, ja lopulta unohduksessa.

He olivat jo jotain muuta, erilaisia ja eri miel-
tä, ja vaikka he katsoivat suurennuslasilla yhteisiä 
muistoja, he eivät löytäneet sieltä mitään saman-
laista tai sellaista, jotka kumpikin olisi voinut sanoa 
nähneensä ja kokeneensa; he olivat unohtaneet ja 
päästäneet irti juuri, kuten elämässä pitikin tehdä. 
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67.
Kaikki muuttui eräänä päivänä, kun Peterille oli 
valjennut asiat ja varsinkin niiden todellinen – se 
nurja - puoli, siitä nämä hänen pohdintansa elämän 
tarkoituksesta ja Mikaelista kumpusivat. Elämä oli 
otettava sellaisena, kun se tuli, vaikkei siitä toden-
näköisesti itse pitänyt.

”Kuinka monta vuotta meiltä olikaan mennyt 
hukkaan?”, hän kysyi ensin Mikaelilta, joka tui-
jotti televisiota eikä ollut kuulevinaan, mutta kun 
huomasi Mikaelin murjottavan jostain ja leikkivän 
mykkäkoulua hänen kanssaan, Peter alkoi lausua 
mahtipontisesti yksin monologiaan kuin näkymät-
tömälle Jumalalle. 

”Täynnä typeryyksiä, täynnä tyhjyyttä, täynnä 
ihmisiä ja asioita, joista emme pidä, mutta jotka 
kuuluvat samaan hintaan pakettiin, joka ällötti mi-
nua”. 

Hän katsoi sivusilmällä Mikaelia, joka jatkoi 
murjottamistaan, mutta oli sentään höristellyt kor-
viaan Peterin suuntaan osoittaen vähäistä ja peitel-
tyä kiinnostusta siihen, mitä Peter sanoi.
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68.
Peter otti riskin menettää kaiken sen, minkä ny-

kyisyydessä koki tärkeäksi, jos muistelisi menneitä. 
Sitä tikulla silmään, joka menneitä kaiveli, vanha 
kansa sanoi viisaasti. Jos historia oli uusi Jumala, oli 
piru muisti ja helvetti sen muistot Peterin mielestä. 

Ajattelu ei ollut Peterille jotain itselleen selvää 
ja ilmeistä, koska aistit antoivat vain näennäisiä ja 
pintapuolista tietoa ja sisäinen havainto teki meidät 
tietoisiksi siitä, että ajattelimme vaikkei paljastanut-
kaan ajattelumme perimmäistä luonnetta, kuten 
Mikaelista näimme. 

Siksi oli vaikea ottaa selville mitä todella oli ta-
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pahtunut silloin, kun joku keksi uuden ajatuksen. 
Mutta mikä pahinta: miten siitä jälkikäteen pu-
huttiin ja mihin kääreisiin se historian ja muistin 
toimesta puettiin. Mutta kaikki ne uskalikot, jotka 
mursivat totutun tavanomaisuuden jäykän kuoren 
ja laittoivat hanttiin kuka milläkin tavalla ja alalla, 
olivat omalla alallaan ja osaltaan radikaaleja.  

Yksilöllisistä suhteista syntyi monia erilaisia ju-
malia ja monia jumalia saattoi pitää jo radikaalin 
maallistumisen alkuna ja ihmisyyden voittona yli-
minästään, joka kuiskutteli hänen korvaansa van-
hojen ukkojen jumalana. Yksi unohdettu suhde oli 
olemisen outouden ihmettely sen arvoitusten ja 
salaperäisyyksien äärellä. 

Mutta mitä ne olivat? Virginia Woolf kutsui nii-
tä oudoiksi oivalluksiksi ja hetkiksi, jolloin totuus 
ikään kuin joutui tahtomattaan paljastamaan siivu-
ja ulkopuoliselle maailmalle, mutta vain hetkittäin. 
Kokonaan toinen asia oli ihmisen kiire ja kyvyttö-
myys pysähtyä ihmettelemään itseään ja ympäris-
tönsä ihmeellisyyksiä pursuavaa maailmaa. 

Maailma oli yhtä rajoittamaton ja hajanainen 
kuin sen unelmista rakennetut muistotkin, val-
heellisetkin. Moni jättää harmillisesti unelmointin-
sa kesken, vaikka olisi lähellä haaveitaan, unelmat 
kun kulkevat viisaasti jalan verkkaisempaan tahtiin 
kuin malttamaton mieli, joka liitää taivaalla hullu-
na kuin suihkusiivin. Elämän suuri mysteeri ja mer-
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kitys ei aukene aivan heti ilman harjoitusta, joskus 
ei lainkaan. Pimentoon jäi paljon asioita, joilla oli 
merkitystä tai sitten ei. 

Mutta se on ihan toinen asia, sillä kuten Orhan 
Pamuk kerran kirjoitti. Hän kirjoitti pelkäävänsä 
koiraa, jos sillä oli kaulassa katkennut ketju, joka ki-
lisi maassa. Hän ei muistanut tarkkaan mutta arveli, 
että hänellä täytyi olla siitä ikävä muisto. Hän oli 
unohtanut ikävän muiston voidakseen jatkaa ilman 
sitä elämäänsä, mutta hänen näkymätön sisäinen ei 
ollut sitä unohtanut. 

Siitä tuo hienovarainen aavistus, joka kätki sisäl-
leen totuuden ja näki tapahtumat sellaisina kuin 
ne olivat hänen muistoistaan huolimatta. Miksi ih-
miset, kuten Peter sitten pitivät niin itsepintaisesti 
kiinni muistoistaan, vaikka ne saattoivat olla vääriä 
– ja usein olivat lisäksi vahingollisia, tehdä kipe-
ää ja musertaa ihmisen? Siksi että niissä he olivat 
vilpittömimmillään itsensä kanssa. Ihminen esitti 
tunteensa ja halunsa aidon rehellisesti vain itselleen 
omissa unelmissaan.
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69.
Millainen Peter sitten oli? Se selviää vain penkomal-
la hieman tarkemmin hänen sisuskalujaan, ja mitä 
hän on elämässään muistoina syönyt sisäänsä – ja 
se oli paljon se. Se oli kaikkien ihmisten kohdalla 
paljon, mutta vain harvat halusivat, jaksoivat tai us-
kalsivat palata aikaan, jolloin he alkoivat muodos-
taa itsestään peilikuvaansa myöhempiä muistojaan 
varten, sillä siitähän tässäkin kuten koko elämäs-
sämme oli kysymys: itsemme ihannekuvan peilaa-
misesta muihin ja muuhun maailmaan.

Menneen ajan muisteleminen oli Peteristä sa-
maa, kuin olisi koettanut käsittää olemassaolon 
tarkoituksen – siis tyypillinen hukkayritys. Siinä 
hän oli oikeassa, mutta miksi? Oman selityksensä 
mukaan kumpikin sai ihmisen tuntemaan itsensä 
jälleen pikkulapseksi, joka puristi sylissään koripal-
loa; käsien ote ei millään tahdo pitää. Menneen ajan 
makua ja tunnetta ovat pohtineet monet, erityisesti 
menneisyyttä, menneen ajan tunnetta, ja mennei-
den aikojen kertomista siinä sen kummemmin on-
nistumatta. 
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70.
Aika juoksutti meidät läkähtymispisteeseen asti eikä 
silti suostunut paljastamaan itsestään sen enempää 
kuin sen, minkä olimme jo ihmiskunnan alusta läh-
tien oivaltaneet; aika oli Jumala, joka kulki omaa 
tietään muistamatta. Sen ei tarvinnut sillä se oli 
kaikki kaikessa itsellinen. Näin olimme tulleet jo 
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huomaamaan. Mutta mihin se sitten tarvitsi Pirua?
Peter palasi mielessään junaan ja sen muuten 

niin kiinnostamattomiin hahmoihin. Vain konna-
ri ja vaalea kerubipoika olivat saaneet hänen jaka-
mattoman suosionsa ja huomionsa ja innostaneet 
hänet kehittämään junadraaman American Psykon 
(2000) tapaan minkä turhautunut päähenkilö al-
kaa murhata mielivaltaisesti ihmisiä helpottaakseen 
edes hetkellisesti pahaa ja sekavaa oloaan. 

Saman teki Peter kuivaharjoitteluna päässään 
kehittelemällä kaiken. Hän oli homo, jolla oli sii-
hen elinikäinen kokemus, eikä hänen uhreikseen 
joutuneet oikeat ihmiset, kuten elokuvassa, jossa 
uhreja olivat mm. ärsyttävä työtoveri, kadulla asuva 
koditon sekä muutamia halpoja lunttuja kadulta. 

Edes nämä teot eivät tuntuneet auttavan päähen-
kilön pahaan oloon elokuvassa. Peter sai tyydytyk-
sen ilman verisiä uhreja, koska malttoi pysäyttää 
itsessään piilevän pahan mielikuvien tasolle (Peter 
ei ollut katkera ja kateellinen kuten muut, mutta 
kyllä kostonhimoinen).

Siinä oli se suuri ero. Hän ei ollut kiinnostunut 
omasta eikä muiden pahuudesta sinänsä, vaan vain 
välineenä johonkin muuhun oivallukseen ja toi-
mintaan, koska hän vihasi syvästi sitä maailmaa, 
joka hänen ympärillään määräsi hänen elämänsä 
kohtalonhetket – ihan kuten Jumalaakin, jonka 
koki pettäneen hyvyyden.
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Suomen tie oli niin toisenlainen, mutta silti sa-
malla tapaa petturuutta kuin muuallakin elintason 
nousun nimissä. Hän muisti vielä Tampereen pu-
naisen professorin Antti Eskolan kyyskytlukulaisen 
kehotuksen: menkää vahvistamaan sosialismia de-
mareihin ja demokratiaa kommareihin.

Ja sen mitä todella tapahtui tamperelaiskirjailija 
Erno Paasilinnan mukaan: radiaalien petos, kun he 
sulautuivat yhteiskuntaan ilman tosiallista vasta-
rintaa ja riskinottoa ja koko vallankumouksen idea 
vesittyi heidän muuttuessa hiljaa sopeutuvaisiksi 
virkamiehiksi, opettajiksi ja kilteiksi perheenisiksi.

Muistutukseksi: Kaikki muuttui koko ajan kovaa 
vauhtia ensin vastakohdakseen ja sitten taas samaksi 
kuin ennen muutosta muuttuakseen sillä samalla 
hetkellä taas joksikin muuksi; ja nyt vielä nämä 
ihmiskunnan ikuiset vitsaukset some, persut, val-
toimenaan pulppuava viha ja kaikki se paha, mikä 
oli päästetty tahallisesti valloilleen tuhoamaan hy-
vää, koska hyvillä aikeilla oli tapana olla huonot 
toteutukset (mutta petos ei koskaan muuttunut ja 
vanhentunut).

Kaikki muu saattoi muuttua, mutta ei valhe eikä 
vanhenevan homon alamäki. Se oli vähän sama asia 
pysyvyydessään viimeisenä niittinä, kuin aikoinaan 
Turun sinapista levinneet pilailuversiot (kahta asiaa 
en vaihda; sukkia ja halpaa huoraa). Juuri näihin 
hommiin tarvittiin Pirua.
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71.
Peter ei halunnut vanheta yhdessä muistojensa 
kanssa. Don DeLillo oivalsi hienosti tämän saman 
maailman tylsyyden ja vanhenevan pariskunnan 
epätoivoisen mahdottomuuden uutuuskirjassaan 
Hiljaisuus (The Silence, 2020).

Samanlaiseksi Peter oli kuvitellut sen tilanteen, 
jos kävisi niin että he jostain kumman syystä ja 
luonnonoikusta vanhenisivat kuolemaan saakka 
toistensa rinnalla joko huonosti toimivan koti-
hoidon armoilla tai hetskuvanhusten kiusattavina 
jossain kunnallisessa vanhustenkodissa täysin unoh-
dettuina.

Don DeLillolle se oli kirjan toisen päähenkilön, 
Dianen, sanoin kammottavan rutiinin täyttämiä 
vuosia – ei niinkään onnettomia, missä kaksi ih-
mistä olivat puristuneita niin tiukasti yhteen, että 
vielä koittaisi sekin päivä, jolloin kumpikaan heistä 
ei muistaisi toistensa nimiä (Peter oli jo onnekseen 
tehnytkin, mitä hän ei tiennyt vaan luuli epäonnek-
seen unohtaneensa).
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72.
Peter osasi nauttia vapaudestaan olla ja elää muiden 
puuttumatta siihen. Hän avasi silmänsä ja katseli 
ympärilleen. Hänestä huokui inhimillisesti katsot-
tuna korkeasta iästään, jo melkein 60-vuotta; ho-
moelämässä se tarkoitti pystyyn kuollutta fossiilia.

Sellainen, jolla oli seissyt mulkku viimeksi edel-
lisellä vuosisadalla ja silloinkin maksusta viacran 
avulla jonkun nuorukaisen tiukassa takalistossa. 
Siinä hän oli suurena kehänä ympäristöönsä stres-
sittömästi eläneen ihmisen pehmeä hehku ja rypy-
tön iho kirkkaine – myös kirjaimellisesti – otsineen 
yksin, kuten aina, tarkkailemassa maailmaa ja mi-
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ten se muuttui.
Kaikki alkoi siitä, kun Peter passitettiin työter-

veysosastolle lääkärin tarkastukseen ja sieltä labora-
torioon. Tulokset tulivat muutaman viikon päästä. 
Kunto erinomainen, veriarvot kohdallaan, mutta 
jokin mätti hemoglobiinissa. Ne olivat aivan liian 
alhaiset. Hänellä todettiin anemia ja hänet passitet-
tiin pikaisella lähetteellä Laakson sairaalan sisätau-
tien osastolle Helsinkiin paksusuolen tähystykseen, 
josta ei löytynyt mitään hälyttävää – ainakaan tässä 
vaiheessa. 

Huono uutinen oli kuitenkin se, että meidän 
täytyy tähystää seuraavaksi maha, jos syy löytyisi 
sieltä, oli operaatioita johtanut kirurgi sanonut hä-
nelle kehuttuaan sitä ennen erinomaisen hyvin hoi-
detun suoliston. Näyttäisi siltä, että olet lihansyö-
jä, oli lääkäri todennut Peterin kykenemättä letkut 
suussaan muuta kuin hieman päätään nyökytellen 
vastaamaan ei tai kyllä – ei hän ollut. 

Mahan tähystyksestä löytyi kaksi huonolaatuista 
polyyppiä, jotka nirhaistiin tarkistuksen yhteydes-
sä suoritetussa pikaoperaatiossa pois. Mutta se oli 
vasta alku, kuin ajokortti kirurgeille alkaa huristella 
hänen lihaansa leikkelemässä, Peter pelkäsi. Paljon-
ko hänellä oli aikaa? Sitä hän ei halunnut tietää eikä 
kysynyt sitä. Lääkäri puhui omiaan eikä Peter jak-
sanut enää keskittyä kunnolla hänen puheisiinsa.

Tulokset saanut työpaikkalääkäri oli epäilevä 
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ja Peteristä otettiin uusia kokeita ja verinäytteitä. 
Kaikki oli päällisin puolin kunnossa lääkärin mu-
kaan, mutta jokin tuloksissa viittaasi siihen, että 
hänellä saattoi olla jokin paha perinnöllinen tauti 
– hän ei vielä tiennyt mikä, mutta verenkuvassa oli 
omituisia merkkejä jostain epätavallisesta, joka oli 
kuin asennettu häneen kellon tarkkuudella laukea-
vaksi ja romuttamaan koko hänen itsepuolustusme-
kanisminsa, lääkäri yritti varovasti selittää samalla, 
kun Peter kuuli sanan sieltä ja toisen täältä ja nie-
leskeli harmiaan.

Peter oli heti kotiinsa tullessaan googlannut lää-
kärin ilmoittamat lääketieteelliset koordinaatit ja 
järkyttynyt vielä pahemmin kuin työpaikkalääkä-
rin sanoista. Taudin puhkeamisen jälkeen toivon 
sai heittää. Siihen ei ollut vielä olemassa parannus-
keinoja. Apua! Tauti johti aina varmaan kuolemaan. 
Eikä sen kanssa ollut leikkimistä. Lääkitys oli jatku-
vaa ja pistokset suoraan suoneen kivuliaita. 

Sivuvaikutukset olivat yhtä järkyttäviä; hiusten-
lähtöä, lihomista, hikoilua, keskittymiskyvyn ra-
pautumista ja jatkuvaa väsymystä. Lisäksi lääkkeet 
olivat kalliita eivätkä kuuluneet taudin harvinaisen 
laadun takia Kelan listoilla vielä korvattaviin lääk-
keisiin. Miehillä se yleensä puhkesi viidenkymme-
nen ikävuoden molemmin puolin, naisilla hieman 
aikaisemmin, oli lääkäri ennustellut. Mutta kuole-
maan se aina johti.
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73. 
Peteriä haukotti. Muistamattomuus vapautti hänet 
pohtimasta elämän ikäviä puolia. Ongelmana oli 
hänestä tämä yksi ja ainut ahdas ja tiukakan oh-
jelmoitu elämä, joka meille vain annettiin. Ja me 
teemme hullun lailla sitten töitä, joita vihasimme. 
Ostimme asioita, joita emme tarvinneet, ja yritim-
me tehdä vaikutuksen ihmisiin, joista emme pitä-
neet. 

Peter oli nyt yhdessä Suomen tumpelomaisim-
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mista tumppukylissä yksin kylpylän allasosastolla 
uimassa alastomana altaassa hiljaisuuden vallitessa 
lasikaton alla, mistä näkyi tähtikirkas taivas ja pal-
jas täyskuu taivalla irvistelemässä. Näyssä oli jotain 
karmaisevaa Peterinkin mielestä, vaikka hän oli tot-
tunut aistimaan ympärillään toisena todellisuutena 
yliluonnolliset ilmiöt ja äänet sekä piilevän kauhun 
aavemaisen läsnäolon. 

Saunoissakaan ei ollut ketään. Hän istui pitkään 
höyrysaunassa, kunnes ovi avautui ja lannevaattei-
nen atleetti ja samettisilmäinen nuorukainen, johon 
olisi ollut helppo ihastua, istui sisään ja istui hänen 
viereensä ja alkoi tuijottaa häntä. Peter tunsi olonsa 
jotenkin nihkeäksi ja vaivaantuneeksi. Joskus kauan 
sitten hän olisi vaivautunut hieman tutustumaan 
tuntemattomaan – ties mitä siitä olisi seurannut -, 
mutta se oli jo liian kauan sitten. 

Nuorukainen ei puhunut ujouttaan mitään 
mutta tehnyt elettäkään poistuakseen. Oli vain ja 
tuijotti häntä kuin kissa kuumaa puuroa, mutta ei 
uskaltanut tulla lähemmäksi tai tehdä muuta kuin 
lipoa huuliaan (tämän Peter arveli, ei nähnyt tai 
kuullut, vaan vanhasta muistista arveli b:n johta-
van aina c:hen…). Peter arvaili ja aavisteli, mutta 
tuntui olevan liian vanha leikkiin ja jätti siksi pelin 
pelaamatta.

Kylpylä oli täynnä raihnaisennäköisiä eläkeläi-
siä, jotka mennä nilkuttivat kuka, mitenkin vaival-
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loisesti rollaattorien ja keppien varassa. Peter istui 
ruoka-aikaan isossa kylpylän ravintolassa yksikseen. 
Kerran hän kuuli tyrmistyttävän kissakeskustelun. 
Yhdessä pöydässä istui ryhmä yli seitsemänkymppi-
siä yksinäisiä naisia, joilla kaikilla oli yhtä vanhat ja 
raihnaiset kissat kuin mummotkin olivat, ja joista 
puhuttiin (joskus ne naukuivat kilpaa kissojensa ää-
nillä) ja joiden ruokatottumuksia vertailtiin innok-
kaasti hieman liioitellen siitä, kellä oli kallein maku. 

Joukon johtaja, iso lihava ja kovaääninen (sen 
kisukin oli varmasti samanlainen) liehuvalettinen 
taitelijannäköinen rouvashenkilö sinipunaisissa 
hiuksissaan, kehui kissansa syövän vain Stockman-
nilta hankittuja sisäelimiä ja erityisesti raakaa mak-
saa kokokermassa. 

Kesken puheensa nainen päästi äänekkään ja 
pahanhajuisen pierun huomaamatta sitä itse. Ku-
kaan muista naisistakaan ei ollut kuulevinaan (tai 
haistavinaan) pierua. Silloin Peter nousi pöydästä 
kiireesti juosten vessaan oksentamaan. Liika se oli 
liikaa hänellekin. Nämä vanhojen naisten jutut.

Yön hän nukkui huonosti ja näki unta sinipunai-
sesta pierusta. Päätä särki ja niskat olivat jumissa, 
kun hän heräsi, mutta herätessään Peterillä seisoi. 
Se oli hänelle nykyisin niin harvinaista herkkua, 
että hän kosketteli ja hyväili lakanan alla seisovaa 
kulliaan laueten jo muutamasta hellästä hivelystä 
ja puristuksesta.
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74. 
Milloin viimeksi hänellä oli seisonut – muutamaa 
hapuilevaa yritystä lukuun ottamatta, saati että hän 
olisi tuntenut seksuaalista mielihyvää laukeamiseen 
saakka? Sitä hän ei muistanut. Siitä täytyi olla jo 
vuosia – ehkä enemmänkin. Viimeiset vuodet hän 
oli menettänyt lähes kokonaan sekä elämän- että 
seksinhalunsa. 

Sotkuinen sinne tänne sojottava parta kruunasi 
homssuisen olemuksen tehden hänestä pitkän rom-
miputken asiankuuluvine krapuloineen kärsineen 
Papa Hemmingwayn näköisen ripauksella Salvador 
Dalin rytöhullua sekavuutta. 
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75.
Peter ei muistanut juuri mitään mitä olisi halunnut 
muistaa. Mutta yön aikana edellisen illan valokuvi-
en katselu oli saanut hänen sisällään aikaa vipinää, 
ja hänen aistinsa olivat terävöityneet asteikolla nol-
lasta neljään, ja se oli jo jotain hänen matalalen-
nossaan.  
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Herätessään hän tunsi olevansa virkeämpi kuin 
miesmuistiin. Hän oli haistavinaan jopa avoimesta 
ikkunasta kevään tuulahduksia tuntien muutoin 
niin raskaaksi käyneessä sydämessään kevyttä ilon 
tunnetta. Peteristä oli tullut nuorena valokuvaaja 
maailmantuskansa takia. 

Häntä innoittivat amerikkalaisen valokuvaa-
jan tarinat siitä, miten hän American Expressin 
platinakortilla vuokrasi yksin koko jumbojetin 
päästäkseen kuvaamaan Chileen vallankaappausta 
syyskuussa 1973 Santiago de Chileen paraatipai-
kalle, kun verinen juntta otti vallan maassa ja alkoi 
teurastaa vasemmistoa.  

Vasemmistopresidentti Salvador Allende joko 
tapettiin tai teki itsemurhan. Peter muisteli, mi-
ten poliittisesti maapallo oli hänen nuoruudes-
saan 1970-ja 80-luvuilla Kuuban ohjuskriisin 
jälkeen 1962 II ms:n partaalla, kipinöiden rajusti 
räjähdysalttiista liitoskohdastaan idän ja lännen 
välillä. Neuvostoliittoa hallitsi järkähtämättömän 
pysähtyneisyyden aika. Maalla oli oma Vietnamin 
sotansa Afganistanissa. 

Reagan nousi Yhdysvaltojen presidentiksi ja 
Margaretha Thatcher Ison-Britannian pääministe-
riksi. Puolalaisen vanhoillisen kardinaali Karol Józef 
Wojtyłan valinta paaviksi nimellä Johannes Paulus 
II sinetöi lopulta punaisen idän kohtalon ja antoi 
selustatukea syvästi katolilaisille ja patrioottisille 
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kaivosmiehille Gdanskissa koko maailman silmien 
edessä suorittaa uhkarohkean ärhentelynsä valtansa 
oikeutuksen samalla moraalisessa mielessä menettä-
neelle punahallinnolle.

Hän oli yllättynyt siitä, miksi hän muisti yht-
äkkiä juuri tuon eihän hän ollut poliittinen. Aika 
kuitenkin oli ja se oli hänen tietämättään vaikut-
tanut myös Peteriin, jonka sisällä paloi oikeuden-
mukaisuuden kaipuun ehdoton ikuinen tuli. Peter 
pudisteli epäuskoisena päätään. 

Hän selasi lisää kuvia ja etsi sellaisia, jotka he-
rättäisivät hänen muistinsa eloon. Aivan erityises-
ti yksi kuva oli painunut hänet aivojensa pohjiin. 
Siinä Mikael ja Peter tanssivat alastomina kruunut 
päässä kuin Robert Mapplethorpen samanlaisessa 
valokuvassa. 

Kuvasta oli kuitenkin jostain syystä naarmutet-
tu jälkeenpäin molemmilta kasvot pois niin, ettei 
katsoja voinut tietää, mitä he olivat tunteneet tans-
siessaan yhdessä. Se hieman häiritsi Peteriä. Oliko 
temppu tahallinen? Oliko kuvan kaunis poika hä-
vinnyt hänen elämästään, ja miksi? 

Olivatko he riidelleet? Valokuvia oli paljon. Ehkä 
jopa tuhansia. Peterin valokuvat herättivät kysy-
myksiä.  Eikö niissä ollut jotain hieman samaa kuin 
still-kuvissa - ihan kuin katsoisi vanhaa mustaval-
kodokumenttielokuvaa ennen elokuvateattereiden 
illan pääfilmiä joltain 50-luvulta?
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76.  

Peter ei pitänyt valokuvausta hienostelevien taitee-
na vaan käsityönä. Kuvien käsittely ei Peteriä kiin-
nostanut. Kuvaamisessa vieläkin tärkein tapahtui 
hänen mielestään silmän takana, ei jälkeenpäin sen 
edessä, hän oli sanonut asiaa häneltä udelleille. Jäl-
kikäteen lisätyt ulottuvuudet, kuten valo eivät kuu-
luneet Peteristä lainkaan valokuvallisuuteen.  

Alkuperäinen autenttisuus konstailemattomana 
valokuvallisuutena, teki hänen kuvistaan ainutker-
taisia, ja tämän päivän mainosmaisesti kuvattavaa 
kohdettaan myyvien halpiskuvien tai akateemisen 
taidevalokuvan vastakuvia, hän aina kiivastui ja sa-
noi kun nirppanokkaiset yliopistoesteetikot alkoi-
vat kilpaa kehumaan nykyisin hänen mielestään 
liiallisen asetelmallisuutensa takia vikaan mennyttä 
valokuvataidetta.  

Eikä hän ranskalaisvalokuvaaja Luc Delahayen 
tavoin varastanut kuvia Pariisin metrossa, tarkoit-
taen sillä salaa ihmisistä ottamia kuvia. Kuvien tun-
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nelma oli aidoin mahdollisesta, ihan kuin ne ta-
pahtuisivat juuri nyt silmiemme edessä, hän väitti, 
piirtyen samalla verkkokalvoomme universaaleina 
tunteina, joilla ei ollut muistia. 

Samalla kun hän itse katsoi kuvia, hän tunsi 
niissä jotain omaa ja tuttua, ja hänen jo melkein 
kadonnut muistinsa alkoi ihmeellisesti kuva kuval-
ta palata hänen tyhjänä olleeseen mieleensä.  Peter 
ei ollut koskaan seurustellut toisen miehen kanssa, 
hän muisti, tai kokenut hetken huuman ja seksuaa-
lisen purkautumisen lisäksi mitään innostavaa tai 
maailmat räjäyttävää. 

Hänellä oli ollut muiden homomiesten tapaan 
satoja seksikokemuksia toisten homomiesten kans-
sa niin ulko- kuin kotimaillakin. Yksi oli hänelle 
ollut kaikkein miellyttävin ja tärkeä: omituinen 
mutta kaikessa muita sulokkaampi ja ylivertaisem-
pi Mikael-niminen kaunis nuorukainen, joka oli 
ollut 21-vuotta häntä nuorempi. Mutta mitä oli 
tapahtunut? Miksi hän oli menettänyt hänet? Hän 
ei muistanut.

Oliko kaikki unta? Muistiko hän asioita vain 
heikosti ja siksi kaikki tämä? Peter heräsi unestaan. 
Mikael hymyili vaivalloisesti ajan läpinäkyvän ver-
hon lävitse Peterille. Hän oli juuri herännyt mutta 
ei tuntenut mitään kropassaan, ei yhtään mitään 
kirjaimellisesti. Kroppa oli muuttunut yön aikana 
vielä enemmin jäykäksi ja kipeäksi, jos mahdollista, 
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mitä se oli jo pitkään ollut. Hän olisi halunnut sa-
noa vielä, miten kaipasikaan huolettomia sunnun-
taita ja paksun sanomalehden lukua mannermaisen 
aamiaisen kera heidän yhteisessä isossa jenkkisän-
gyssään. Ja miten hän kaipasikaan omaan maail-
maansa anonyymien viestien ja lupausten kiehto-
vaan sielunmaisemaan.

”Täällä kirjoittelee 18-vuotias, tänä keväänä 
ylioppilaaksi kirjoittava nuorimies. Mulle on nyt 
sattunut käymään niin, että jostain syystä naisiin 
kohdistuva kiinnostus on alkanu laajeneen myös 
miehiin. Eli haluaisin koittaa, millaista ois pi-
tää vähä hauskaa miehen kanssa. Ja kun kirjoitan 
miehen, tarkoitan miehekästä miestä. Haluaisin 
siis päästä imemään munaa, ja mahdollisesti myös 
menettää peppuneitsyyteni. Mitoiltani olen itse 
185/90/12. Ruuminrakenteeltani olen lihaksikas, 
joten haluaisin että olisit itsekin sopusuhtaisessa 
kunnossa. Toivoisin myös, että sulla ois paikka jossa 
olla, koska mulla ei oo, ja autossa ei oikeen onnistu. 
Toki tapaamista voidaan miettiä vaikka motelliin 
tms. Ja joo, mulla siis on auto jolla liikkua. Ker-
rothan vastausviestissäsi mittasi, ulkonäöstäsi muu-
tenkin ja oletko kuinka kokenut miesten kanssa? 
Opettajaa siis etsin. Pitkille vastauksille iso plussa! 
Kuvaa laitan tulemaan s-postilla, jos saat mut kiin-
nostuun susta. Vastailkaa rohkeasti, koitan vastata 
joka viestiin!”
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77.
Peter näki kuvia, paljon liikkuvia ja pysähtyneitä 
kauniita ja rumia kuvia, eikä hän tarvinnut sano-
ja kertoakseen mitä ne kuvasivat. Ne olivat hänen 
elämänsä, sekä ”todellinen” että kuviteltu, kuin ral-
liauto kiitämässä tuhatta ja sataa ohjaajanaan himo 
juuri sellaisena, kun hän itse oli sen vielä silloin ko-
kenut, kun oli saanut olla sen vallassa ja nauttinut 
sen voimasta elämästään täysillä.

Hän näki myös paljon kärsimystä, mielipahaa 
mutta myös ihania ja kauniita hetkiä, poikia ja 
miehiä, joista oli pitänyt, ja jotka olivat pitäneet 
hänestä juuri sillä tavalla, kuin mistä hän itse piti 
ohikiitävinä hetkinä pusikoissa, uimarannoilla, 
yleisissä vessoissa ja ulkomaanmatkoilla, paikois-
sa ja aikoina, jolloin hän oli tuntenut kasvaneen 
siihen täyteen mittaan, millaiseksi Eros hänet oli 
tarkoittanut.
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78.
Pää oli kipeä, kurkku karhea ja turvonnut kieli ei 
liikkunut suussa. Hän yritti morsettaa silmillään 
Peterille sanaa, muistatko, muistako, muistako, 
niin kauan, että Peter vihdoin nyökkäsi hänelle 
ymmärtämisen merkiksi, muistan, muistan, muis-
tan, vaikka ei ymmärtänyt mistä oli kyse eikö olisi 
muistanut, vaikka olisi ymmärtänyt.

Mikael jatkoi morsetustaan silmillään: Vielä jo-
nain päivänä sinä ja minä syömme englantilaista 
aamiaista yhdessä ja luemme pitkiä tarinoita maa-
ilman menosta sunnuntailehdestä ja mietimme, 
viitsimmekö nousta vaahtokylpyyn, kuten jokainen 
yhteinen sunnuntaimme olimme tehneet.

Sen piti olla vitsi, mutta Peteriä ei naurattanut. 
Peter katsoi vastauksena hänen lävitseen hajamieli-
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sesti. Mikael ei enää nähnyt miten Peter katsoi hän-
tä vai katsoiko lainkaan. Sillä oli väliä, olisi ollut, 
jos hän olisi kyennyt erottamaan Peterin katseesta 
värejä, kukkasia, kuiskauksia tai niitä runoja, jotka 
tämä oli rustannut hänelle vastarunoiksi, kun ensin 
oli kirjoitellut niitä kasapäin Peterille.

Nyt hän näki heijastuksena Peterin silmistä vain 
tumman käytävän, jossa ei tuikkinut edes pienen 
pientä lyhtyä tunnelin päässä. Mikael oli pettynyt. 
Niin paljon olisi ollut vielä sanottavaa. Kukat piti 
kastella. Peter unohti aina kastella Mikaelin kukat. 

Mikael olisi halunnut olla vielä hetken Peterin 
vierellä ja kuunnella yhdessä kaunista musiikkia. 
Olla kahdestaan metrossa ja katso ikkunasta toi-
siaan toisilleen hymyillen merkityksellistä hymy, 
minä tiedän missä olit eilisiltana ja mitä teit.

Oli siinä muutakin. Niin paljon jäi sanomatta 
ja kokematta. Hän oli liukumassa jos-maasta eh-
kä-maan kautta ei-maahan, mistä ei ollut paluu-
ta muuta kuin painajaisina eläviä säikyttelemään 
ja kummittelemaan. Silloin kun hän kuului vielä 
jos-maahan, hän tiesi voivansa pelata aikaa. Eh-
kä-maassa hänen mahdollisuutensa kutistuivat 
hetkessä vähäisiksi. Ei-maata hän ei ollut aiemmin 
tuntenutkaan.

Jos hän olisi ollut toisenlainen, hän olisi saatta-
nut elää vielä. Hän siksi kuvitteli kaiken tuntemat-
toman ja uhkaavan siksi pieneksi kissanpennuksi, 
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jonka oli joskus kauan sitten lapsena nähnyt. Ehkä 
hänen ajatuksensa liitelivät taivaalla vapaiden pil-
vien kanssa leikkien, ja ehkä hänen sielunsa oli 
muuttunut auringoksi ja kadonnut sinne, minne 
kuuluikin: kauimmaiseen tähtikuvioon tai ainakin 
kauas pois maapallosta.

Ei-maassa ei ollut mitään hänelle tarjolla, muu-
ta kuin päästään ulos pakenevat kuvat, muistot ja 
menneiden asioiden aika ja tunne, järjestys, muistot 
ja lopulta tyhjentyvä muisti. Enää seuraava aamu 
ei merkinnyt hänelle uuden alkua eikä hän saisi 
katsoa päivän vaipumista mailleen. Heillä oli ollut 
vain yksi lyhyt elämä tutustua toisiinsa, eikä se ollut 
riittänyt alkuunsakaan.
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79.
Nykyisin me tiedämme jo, että ihmisten yksinäiset 
kaipuut ja sietämätön eristyneisyys kukistivat hei-
dät lopulta, sillä he tarvitsivat juuri sen oikean, sen 
puuttuvan osan, jotta tulisivat ehyiksi, ja koska he 
eivät voineet realistisesti toivoa löytävänsä sitä.

Peter ja Mikael eivät tehneet joukossa poikkeus-
ta. Heistä siinä ei ollut mitään ideaa, että he olisivat 
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etsineet ikuista onnea toisistaan ja kuvitelleet teke-
vänsä toisensa onnelliseksi. Se oli heidän mielestään 
vanhanaikaista ja liian sokeroitua ollakseen totta. 

Siksi he hyväksyivät sopuisasti sopivan korvik-
keen kumppaneikseen. Ja kun he ymmärsivät, et-
teivät voineet koskaan olla sinut asian kanssa tai 
sivuuttaa tämä tosiasia, he tyytyivät kohtaloonsa ja 
olivat onnettomina paljon onnellisimpia kuin on-
nellisina.

Ja siinä missä muut onnentavoittelijat kokeilivat 
aikansa pakon sanelemana yhteistä onnea ja näyt-
telivät täydellistä pari ja umpirakastuneita alistuen 
surkeiksi suorittajiksi vailla omaa tahtoa, mielikuvi-
tusta ja nautintoa, kuka perheenisäksi, kuka lopulta 
mielet murhaaviksi tyranneiksi, he säilyttivät raik-
kautensa ja viattomuutensa, koska eivät joutuneet 
teeskentelemään asian ja suhteensa laadusta kenel-
lekään.  

Mikael painotti tätä ja sai Peterin lopulta vapau-
tumaan syyllisyydestä. Ei ollut meidän vikamme, 
että meillä oli vapaa tahto, hän oli alleviivannut 
monta kertaa alussa hanttiin panneelle Peterille. 
Vaikka saimme samalla himon kahleista ikuisen 
riesan nilkkoihimme maanpäällistä matkaamme 
vaikeuttamaan, Mikael oli sanonut. 

Ehkä siksi heidän suhteensa toimi ja he olivat 
yhdessä ollessaan erossa. Mutta tärkein voima oli 
sittenkin unohtaminen ja anteeksianto sekä armol-
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lisuus. He olivat unohtaneet valehtelemisen taidon, 
jota muut harjoittelivat koko ikänsä.

Mikaelille ja Peterille Eros oli kaiken keskellä elä-
mänilon ravitessa sitä. Sekä Peter että Mikael olivat 
liian epäsovinnaisia ja samanlaisia ollakseen tylsiä 
tyytyäkseen yleisiin typeryyksiin kuluttaa palavan 
liekkinsä loppuun vannomalla valheisiin ikuisesta 
rakkaudesta ja yhteisen elämisen ihanuudesta.  

He nukkuivat joskus vain muutaman silmällisen 
yössä, nukkuen sitten päiväkaupalla öisiä kohmelo-
jaan pois käsi peiton alla omia ja vieraita kulleja vat-
katen, yrittäessään muistella edellisillan panojaan 
tuntemattomien kanssa.

He eivät olisivat antautuneet todellisessa elämäs-
sä haavoittumaan ja tipahtamaan korkeilta himo-
jensa spermanhajuisista pilvilinnoista avaamalla 
kunnioituksen nimissä säännöille, määräyksille ja 
hyviksi väitetyille tavoille nautintojen kustannuk-
sella ovensa herra Säntillisille.

Yö laski kaiken ylle salaperäisyyden verhon ja sen 
hämäryydessä kaikki oli kaunista, jopa päivänvalos-
sa ruma ja pelottava. Siksi yö oli vaarallinen ja usein 
kuolemaksi. Se oli pettävä ja jotain muuta, kuin 
mitä se esitti olevansa. Ihme, että uskallasimme 
nukkua öisin. Siksi Bukowskin sanoin: ”We Must 
Bring Our Own Lights To The Darkness.” Ja rak-
kaudesta puhuttiin niin paljon, ettei enää kukaan 
tiennyt mitä se oikeastaan oli.
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80. 
Koko päivän Peteriä oli raastanut sisältä joku asia. 
Jotain hän oli unohtanut. Mutta mitä? Sen kun 
muistaisi. Ehkä se oli jotain tärkeää. Oliko hän al-
kanut unohdella lisää asioita? Se olisi ollut kohtalo-
kasta. Ihan kuin iän mukanaan tuoma, mutta vasta 
viime vuosina ärhäköitynyt muistisairaus ei antaisi 
hänelle hetkeksikään mahdollisuutta, vaan haastoi 
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ja kidutti häntä. 
Viime viikolla hän unohti mennä yhtenä päivä-

nä töihin. Hän luuli heränneensä lauantaiaamuna, 
vaikka oli vasta keskiviikko. Hän mietti ajantajun 
katoamista: voiko aikaa ja muistoja unohtaa kesken 
kaiken niin että ne katoavat kokonaan? 

Hän pelkäsi sitä päivää, kun ei muistaisi enää ni-
meään eikä se lääkärien mukaan ollut enää kaukana 
– ehkä muutaman vuoden sisällä. Sama tauti oli 
vienyt hänen isänsä ennenaikaiseen hautaan kuu-
sikymppisenä. 

Peterillä oli ranteessa rengas, jossa kerrottiin hä-
nestä tarkat tiedot ja taskussaan hälytin, jota hän sai 
painaa heti, kun tunsi haahuilevansa yksin pimeässä 
vailla tietoa missä oli tai mihin oli menossa. 

Hän seilasi vielä jotenkuten (kai?) selvillä vesil-
lä. Suurimman osan ajasta hän toimi kuin normaali 
ihminen. Muistinmenetykset vaivasivat häntä sään-
nöllisen epäsäännöllisesti ja siksi hän ei tarvinnut 
jatkuvaa tukea tai laitoshoitoa. 

Ne oli varattu kiireellisimmille potilaille. Peter 
koki leijuvansa eräänlaisessa ilmavassa välitilassa 
kuoleman ja elämän välissä, missä mikään ei sa-
nottu ei ollut niin vahvaa, etteikö se olisi voinut 
muuttua joksikin muuksi, eikä mikään estänyt hän-
tä ajattelemasta asioita aivan toisin, koska hän ei 
muistanut mitä oli aiemmin ajatellut. 

Äkillinen unohdus romutti kaiken aiemmin sa-
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notun. Mutta se myös pelasti, koska ei tarvinnut 
muistaa kaikkea sitä ikävää, mikä hyvän ja kivan 
kyytipoikana usein tarjoiltiin. Ilta oli ollut muuten 
tavanomainen siihen asti, kun ilta puoliyhdeksän 
uutiset alkoivat. 

Siihen asti hän jaksoi sinnitellä jotenkuten tol-
kuissaan ennen kuin alkoi simahdella upottavan 
sohvan sisällä. Hän ei muistanut miksi teki näin 
mutta teki aina niin, ettei olisi poikennut itse laa-
timastaan päiväjärjestyksestä kuin kahvikuppiase-
telmasta, jonka paikat hän millintarkasti mittasi 
kahvipöydässä, ettei hänen maailmankuvansa olisi 
rikkoutunut muutamalla millimetrillä. 

Peter oli tehnyt kuten kaikkina aikaisempinakin 
iltoina yksieläjänä rutiininomaisesti kaiken, ettei 
unohtaisi. Ja jos hän unohti, sitä varten oli iso lap-
pu jääkaapin ovessa, jos hän vain muistaisi katsoa 
sitä silloin kun hätä oli suurin – usein ei. Hänen 
rutiininsa olivat tuttuja vuosien varrelta eikä hän 
niistä useinkaan poikennut. 

Töistä tasan neljä metrolla kotiin Vuosaareen, 
sieltä lähikaupassa ostamassa jotain pientä unohtu-
nutta, vielä pikku pätkä bussilla muutaman välin 
rivitalossa sijainneeseen kaksioonsa ja sen jälkeen 
iltatee, makkaravoileipä tai kaksi, riippuen nälän-
tunteesta ja päälle keltaista paprikaa sekä persiljaa, 
jälkiruuaksi iso kuppi luonnonjugurttia tuoreilla 
pensamustikoilla maustettuna.
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81.  
Hän ei saanut iltapalaa alas. Ruoka ei maistunut. 
Jokin asia painoi nyt hänen mieltään. Hän heitte-
lehti puolelta toiselle upottavassa sohvassa eikä tun-
tenut oloaan mukavaksi. Kaikki ei tuntunut olevan 
kohdallaan tänään. Ei kyllä muutenkaan. Elämä oli 
muuttunut yhdeksi isoksi alamäeksi, mikä jyrkkeni 
päivä päivältä. 

Ei kyllä muulloinkaan. Sitten hän tajusi katsoa 
jääkaapinovessa roikkuvaan muistilappuun. Hän 
oli unohtanut jälleen kerran poimia kotiin tulles-
saan postilaatikostaan päivän postit. Kumma tunne 
valtasi hänet ja hän ei enää tiennyt, oliko hän unessa 
vai jo muistoissaan. 
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82.
Peter hoki itselleen kuin muistutukseksi tai vakuu-
tukseksi ja suojakertoimeksi yliluonnollisia tunte-
muksiaan vastaan, ettei Jumalaa eikä taivasta tai 
helvettiä ollut – ei voinut olla. Mutta hän ei ollut 
varma siitä, kuka oli ottanut noiden kieltämättä 
hieman vanhentuneiden kuvien paikan. 

Oli vain maa ja hän itse siitä huolimatta Peter 
ajatteli vielä itsekin vanhanaikaisesti aikansa lap-
sena, että hän ei torjunut ehdottomasti yleisinhi-
millistä käsitystä siitä, että sielu oli ”henki”, jonka 
ihminen hengitti ulos kuollessaan, ja joka kenties 
jälkeenpäin oli olemassa varjona jossakin tuntemat-
tomassa olotilassa kuin odottaen kohoamistaan tai-
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vaisiin. 
Olihan jo kreikkalaiset ymmärtäneet ihmisten 

kohtalon olevan tehdä voitavansa ja antautua pakon 
edessä. Peter siis uskoi, epäili, tiesi, oli tietävinään, 
kielsi taas kaiken, ja taas sortui epäilemään ja haraa-
maan vastaan, sillä vain se oli oikea väärä tie löytää 
oikeiden oivallusten lähteille. Ongelma oli se, että 
hän ei halunnut uskoa, mutta uskoi, koska oli kas-
vatettu uskomaan ainakin hädän keskellä.

Joskus hän yritti pistää leikiksi vakavan asian ja 
kuitata naurulla sen, ettei ollut ihan varma. Eras-
mus Rotterdamilaisen mukaan maineikas puhetai-
don opettaja Quintilianus oli kirjoittanut naurusta 
kokonaisen luvun, joka on Iliastakin laajempi. Näi-
den asiantuntijoiden mielipiteen mukaan Tyhmyy-
dellä oli niin suuri valta, että useasti pelkkä naurah-
dus riittää syöksemään nurin järjen vankimmatkin 
rakennelmat.

Papit olivat Peterin mielestä edelleenkin tyytyväi-
siä hyvään osaansa eikä heitä kiinnostanut se, että 
kirkot tyhjenivät koko ajan lisää tyhjenemistään. 
Eipä ollut niin paljon hommia, kun ne vähäisetkin 
kirkossa käyneet mummot mumisivat yksin kodeis-
saan heitä häiritsemästä, sillä edes vanhat mummot 
eivät enää hakeneet lohtu kirkon sylistä. 

Miksi olisikaan? Pappi siunasi ja sanoi aame-
nen, muuten hän oli koko palkkansa edestä pihal-
la kaikesta – täysin kiinnostumaton ja usein vielä 
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ylimielisyydessään empatiakyvytön - siitä, mitä 
nykyihminen oli ja halusi olla nimenomaan oman 
seksuaalisuutensa tiedostavana ja hyväksyvänä olio-
na. 

Eikä suinkaan asiaa parantanut se kristillinen 
kylmyys, jossa henki, ajatus ja suunta sekä tarkoi-
tuksenmukaisuus olivat tärkeämpiä kuin erootti-
nen rakkaus, unohtaen tarkoituksellisesti samalla, 
ettei näkyvä maailmamme ollut koko totuus, vaan 
että se oli paljon suuremman ja salaperäisemmän 
maailman heijastumaa, jossa eroottisuus oli elämän 
polttoaineeksi saatua oman olemassaolon syvällistä 
oivaltamista, ja sen elämistä todeksi niinä tihenty-
minä, joilla eroottinen maailma meidän olemuk-
seemme painoi jälkeensä.
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83. 
Ihmisen sisälle oli rakennettu rakkauden sisäinen 
kellojärjestelmä ja se oli himon alkulähde. Hänet oli 
ohjelmoitu aavistamaan, oivaltamaan, syttymään ja 
palamaan rakkauden soihtuna kylmän maailman 
keskellä, jossa hänen ihmisyytensä toteutui ja puh-
kesi vasta silloin kukkaansa, kun hän kaipasi tätä 
kuollakseen. Ja jos hän ei kaivannut, hän oli Peterin 
mielestä jo mennyttä maailmaa.

Taivaalla kaarteli lauma äänekkäitä lintuja sa-
maan aikaan kun aurinko oli verkkaisesti nouse-
massa vuoren takaa. Ohut lyhtymäinen valoviiva 
kuin majakanvalo, avautui joka sekunti leveäm-
mäksi päivään muuttaen veden värin mustasta tur-
koosiksi. Suussa maistui aamun raikkaus ja päätä 
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silitti lämpimän tuulen hienovarainen kosketus.  
Peter käveli muistoissaan paljain jaloin valkoi-

sella hiekkarannalla tai kuussa, hän ei ollut varma. 
Mikä vuosi ja mikä paikka? Sitä hän ei tiedä. Ei vain 
muista. Aikaa oli kulunut jo aivan liiaksi. Hän ei 
osannut sanoa edes tarkkaan oikeaa vuosikymmen-
tä. Oliko se joskus, kun hän oli kolmekymppinen?  

Elämä oli ollut silloin niin hetkellistä ja pulppua-
vaa, että se oli riistäytyä käsistä ja hukuttaa heidät 
molemmat toistensa suruihin. Sitäkään hän ei osan-
nut sanoa, mistä hän oli eniten nauttinut elämäs-
sään, kun oli tajunnut sen, ettei Mikael ollut häntä 
varten, eikä hän vaihtelun- ja seikkailunhalussaan 
seurustelua varten. 

Näistä matkoista vai siitä, kun pääsi eroon kai-
kista kahleista jalassaan ja uskalsi vihdoin alkaa elää 
yksin omaa elämäänsä siitä huolimatta, että tunsi 
pakottavaa syyllisyyttä hylätessään häneen kiinni 
kasvaneen Mikaelin, ja seuratessaan myötähäpeästä 
sivusta Mikaelin pitkää kamppailua matkalla poh-
jaan monen mutkan kautta, ennen kuin Mikael 
lopulta hävisi pelin rouva Fortunaa vastaan?  

Peter muisti vieläkin selkäpiitä karmien itsesääli-
set puhelinsoitot, kun Mikael yritti päästä keinolla 
ja hinnalla millä hyvänsä takaisin hänen elämään-
sä. Seisoi usein pikkutunneille asti umpihumalassa 
itkuisin silmin hänen talonsa ulko-ovella huutaen 
ja raivoten. Melskaten niin kovaäänisesti, että Pe-
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teristä tuli naapurustonsa silmissä merkitty mies.  
Miten vaivaannuttavaa se oli ollutkaan Peteril-

le, joka oli yrittänyt rauhoitella sekä hysteeriseksi 
muuttunutta mustasukkaista Mikaelia, että seuras-
saan silloin usein olleita yhden illan poikaystäviään, 
näitä kaduilta ja baareista valomerkin jälkeen poi-
mimiaan tuntemattomia homopoikia, jotka pysyi-
vätkin, kun hän piti siitä tarkasti huolen, yhden 
illan poikaystävinä ja tuntemattomina runkkuka-
vereina. 

Tosin joskus eivät päätyneet sänkyyn vaan säi-
kähtivät tai suuttuivat, riippuen hieman tyypistä, 
saadessaan tarpeekseen Mikaelin riehumisesta, ihan 
kuten lopulta myös muuten aina naaman edessä 
säyseät ja hyväntuuliset naapuritkin. Kuinka monta 
kertaa tämä olikaan tapahtunut? Sen verran useasti, 
että Mikaelin oli lopulta ollut pakko muuttaa pois 
ja laittaa sekä osoitteensa että puhelinnumeronsa 
salaisiksi.
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84. 
Eikä aikaakaan, kun hän jo katui päätöstään. Kai-
pasi Mikaelia ja antoi tälle taas yhteystietonsa ja 
sama sirkus alkoi uudelleen päättymättömänä 
pelinä. Joskus hän ajatteli sen johtuvan Mikaelin 
silmistä ja Mikaelin erityisestä, lähes taivaallisesta 
tuoksusta. Mikaelin säihkyvät sinisenharmaat sil-
mät olivat yhtä coolit ja vaarallisen näköiset, kuin 
uhriaan hämärässä vaanivan petoeläimen, ja tuok-
su jotain kesäillan tuulessa heiluvan meriheinän ja 
palavaan grilliin vahingossa lentäneen leppäkertun 
väliltä.  
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Valkoisten silmämunien keskellä oli jotain niin 
sanoin kuvaamattoman vangitsevaa, ettei Peter edes 
osannut edes hahmottaa ajatusta, saati sitten löy-
tää tunteelleen käypää sanaa päästään, vaikka tunsi 
vieläkin siniharmaiden silmien läpitunkevan tuijo-
tuksen selässään siitä huolimatta, ettei Mikael ollut 
mailla halmeillakaan. 

Peter uskoi Mikaelin leijailevan parhaillaan jos-
sain Helsingin edustan saarissa ilmaan siroteltuna 
tuhkana miljoonissa pienissä hiukkasissa kenen 
tahansa hengittää hänet sisäänsä. Silmät olivat eri 
juttu kuin katse, oli Mikael sanonut silloin, kun he 
olivat tavanneet ensimmäisen kerran, ja olleet siitä 
lähtien kiinni toisissaan toisiaan joka sopukasta las-
ten tavoin uteliaasti viikkokaupalla Peterin sängyssä 
tutkien aina, kun vain mahdollista.  

Ja ollut siinä Peterin mielestä näin jälkikäteen 
ajatellen täysin oikeassa, kuten kaikessa muussakin, 
paitsi ihmisenä olemisen vaikeudessa, jonka edessä 
hän oli antautunut sinä päivänä, kun oli päässyt 
omasta ahtaasta maalaiskolostaan avarampiin kau-
punkilaiskoloihin, ja tutustunut Peteriin Helsingin 
homopuistossa eräänä jouluaattona.  

Mikaelin silmät eivät olleet samaa maata hänen 
katseensa kanssa. Eivät olleet koskaan olleet. Aja-
tus pelotti häntä vieläkin. Siitä Peter oli nyt varma. 
Niistä uupui jotain todellista ja vakavasti otettavaa 
sitä hetkeä, mitä vastaan ne tuijottelivat, ja odo-
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tusta, mihin ne eivät vastanneet – niistä puuttui 
nöyrä, mitään kyseenalaistamaton alamaisuus ja 
sen myötä sen verran todellisuuden tajua ja halua 
ymmärtää välttämättömyyksiä, tai miksi hän niitä 
nimittikään. 

Vankiloita. Peter ajatteli sen yhdeksi syyksi sii-
hen, miksi Mikael ei koskaan tullut – eikä ollut 
halunnut tulla - sinuiksi muun maailman määräi-
levien ehdottomuuksien kanssa; hänen erikoiset 
silmänsä näkivät paljon enemmän, tai olivat näke-
mättä juuri sitä, mitä eivät halunneet nähdä - kuin 
muiden silmät ja olivat siksi jotain muuta kuin mitä 
muilla olivat.  

Ne olivat alituisessa itsensä vaarassa, laiskan ja 
täysin itseensä keskittyneen nautiskelijan silmät 
vailla syyllisyyttä täynnä aitoa elämäniloa sekä via-
tonta pyyteettömyyttä. Ja hänen ilmeensä. Sitäkään 
ei ollut. Tai jos oli, se oli ovelasti kätketty; oli vain 
nuo silmät ja katse, joka ei sopinut yhteen hänen 
silmiensä kanssa.  

Ja kun Peter selasi lisää kuvia puhelimesta Mi-
kaelista, hän huomasi aikaa myötä ennen niin 
hurmaavien silmien säihkeen kadonneen, ja tilalla 
ilmestyneen sumeat sammakkomaiset silmät, ihan 
kuin Mikael olisi hukkunut mutaiseen lammik-
koon silmät apposen avoinna silmien verkkokalvon 
muodostuessa lammen pohjan ruskeankeltaisesta 
rihmastosta.
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85.  
Ne olivat myös pelkurin silmät, siitä Peter oli nyt 
varma yllättyneenä löydöstään: jokaisessa kuvassa 
oli, kun tarkkaan katsoi, silmien ympärillä punai-
set ympyrät kuin hätähuutona: pelastakaa minut, 
vaikka se olikin jo myöhäistä. Palaset alkoivat lok-
sahdella Peterin mielessä paikoilleen. 

Kummallista oli Peteristä vain se, että päivää en-
nen surkeaa kuolemaansa Mikaelin silmät olivat 
näyttäneet taas ihan muulta - kuin kuluneilta nor-
maaleilla tylsillä keskivertoihmisilläkin – ei hän siis 
tainnutkaan olla enkeli muuta, kuin omissa mieli-
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kuvituksellisissa tarinoissaan ja unelmissaan. 
He olivat ehtineet riidellä yhden vaivaisen viis-

toista minuuttia kestäneen pika-aamiaisen aikaan 
saman verran kuin kovasti riitelevä keskivertohe-
teropariskunta koko viikon ajan sen jälkeen, kun 
ilkeä anoppi oli käynyt hieman hämmentämässä 
lusikallaan muutenkin sekavaa soppaa. 

Riitojen jäljiltä yhteinen koti joutui aina pitkiksi 
ajoiksi hunningolle. Lattioilla leijailivat sinne tänne 
kuin irti leikatut liaanit, joihin oli tuulessa takertu-
nut kaikkea mahdollista, kuin isosta pölynimurista 
karanneet ja matkan varrella lumipallon tavoin kas-
vaneet pölypallot. 

Ja jos ihan tarkkaan niitä katsoi, huomasi niiden 
näyttävän mikrokoossa erehdyttävästi ihan kuin 
preerioiden tien laidoissa hurjasti tuulta pakenevil-
ta tuulenpesiltä. 

Mikael melskasi niin kovaäänisesti, että Peteristä 
tuli naapurustonsa silmissä merkitty mies. Miten 
vaivaannuttavaa se oli ollutkaan Peterille, joka oli 
yrittänyt rauhoitella sekä hysteeriseksi muuttunut-
ta mustasukkaista Mikaelia, että seurassaan silloin 
usein olleita yhden illan poikaystäviään, näitä ka-
duilta ja baareista valomerkin jälkeen poimimiaan 
tuntemattomia homopoikia.  

Kamalinta oli ajatella sitä kauhuskenaariota, että 
joutuisi heidän teräviin kynsiinsä raadeltavaksi. 
Hän olisi ollut valmis kaiken kokemansa jälkeen, 
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vaikka oikeudessa suojellakseen yksityisminäänsä 
liian uteliailta ja pahantahtoisilta ulkopuolisilta. 

Pinnan alla väreili uhkaavasti. Hänen muuten 
heikko äänensä kohosi hiukan, mutta se juuttui 
kurkkuun koristen kuulostaen yhtä ahdistuneelta 
kuin kissan nurkkaan ahdistama hiiri. 

Peterin satunnaiset panopuut olivat kovaa sakkia, 
jotka pysyivätkin, kun hän piti siitä tarkasti huolen, 
yhden illan poikaystävinä ja tuntemattomina runk-
kukavereina, tosin joskus eivät päätyneet sänkyyn 
vaan säikähtivät tai suuttuivat, riippuen hieman 
tyypistä, saadessaan tarpeekseen Mikaelin riehu-
misesta, ihan kuten lopulta myös muuten säyseät 
ja hyväntuuliset naapuritkin.  

Kuinka monta kertaa tämä olikaan tapahtunut? 
Sen verran useasti, että Mikaelin oli lopulta ollut 
pakko muuttaa pois ja laittaa sekä osoitteensa että 
puhelinnumeronsa salaisiksi. Eikä aikaakaan, kun 
hän jo katui päätöstään. Kaipasi Mikaelia ja antoi 
tälle taas yhteystietonsa ja sama sirkus alkoi uudel-
leen. Hän ajatteli sen johtuvan Mikaelin silmistä ja 
erityisestä tuoksusta.  

Mikaelin säihkyvät sinisenharmaat silmät olivat 
siis yhtä coolit ja vaarallisen näköiset, kuin uhriaan 
hämärässä vaanivan petoeläimen, ja tuoksu jotain 
kesäillan tuulessa heiluvan meriheinän ja palavaan 
grilliin vahingossa lentäneen leppäkertun väliltä Pe-
terin mukaan.
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86.  
Valkoisten silmämunien keskellä oli jotain niin sa-
noin kuvaamattoman vangitsevaa, ettei Peter edes 
osannut edes hahmottaa ajatusta, saati sitten löy-
tää tunteelleen käypää sanaa päästään, vaikka tunsi 
vieläkin siniharmaiden silmien läpitunkevan tuijo-
tuksen selässään siitä huolimatta, ettei Mikael ollut 
mailla halmeillakaan, vaan leijaili jossain Helsingin 
edustan saarissa ilmaan siroteltuna tuhkana miljoo-
nissa pienissä hiukkasissa kenen tahansa hengittää 
hänet sisäänsä.  

Silmät olivat eri juttu kuin katse, oli Mikael sa-
nonut silloin, kun he olivat tavanneet ensimmäisen 
kerran, ja olleet siitä lähtien kiinni toisissaan toi-
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siaan joka sopukasta lasten tavoin uteliaasti viik-
kokaupalla Peterin sängyssä tutkien aina, kun vain 
mahdollista.  

Ja ollut siinä Peterin mielestä näin jälkikäteen 
ajatellen täysin oikeassa, kuten kaikessa muussakin, 
paitsi ihmisenä olemisen vaikeudessa, jonka edessä 
hän oli antautunut sinä päivänä, kun oli päässyt 
omasta ahtaasta maalaiskolostaan avarampiin kau-
punkilaiskoloihin, ja tutustunut Peteriin Helsingin 
homopuistossa eräänä jouluaattona. 

Mikaelin silmät eivät olleet samaa maata hänen 
katseensa kanssa. Eivät olleet koskaan olleetkaan. 
Ajatus pelotti häntä vieläkin. Siitä Peter oli nyt 
varma. Niistä uupui jotain todellista ja vakavasti 
otettavaa sitä hetkeä, mitä vastaan ne tuijottelivat, 
ja odotusta, mihin ne eivät vastanneet – niistä puut-
tui nöyrä, mitään kyseenalaistamaton alamaisuus ja 
sen myötä sen verran todellisuuden tajua ja halua 
ymmärtää välttämättömyyksiä, tai miksi hän niitä 
nimittikään: vankiloita. 

Peter ajatteli sen yhdeksi syyksi siihen, mik-
si Mikael ei koskaan tullut – eikä ollut halunnut 
tulla - sinuiksi muun maailman määräilevien eh-
dottomuuksien kanssa, ne veivät hänen mielestään 
ihmisen harhaan laskiessaan kaiken lattean ymmär-
ryttävyyden tasolle.  

Hänen erikoiset silmänsä näkivät paljon enem-
män, tai olivat näkemättä juuri sitä, mitä eivät ha-
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lunneet nähdä - kuin muiden silmät ja olivat siksi 
jotain muuta kuin mitä muilla olivat. Ne olivat 
alituisessa itsensä vaarassa, laiskan ja täysin itseensä 
keskittyneen nautiskelijan silmät vailla syyllisyyttä, 
täynnä aitoa elämäniloa sekä viatonta pyyteettö-
myyttä.  

Ja hänen ilmeensä. Sitäkään ei ollut tarkemmin 
katsottuna. Tai jos oli, se oli ovelasti kätketty; oli 
vain nuo silmät ja katse, joka ei kuulunut yhteen 
hänen silmiensä kanssa. Ja kun Peter selasi lisää 
kuvia puhelimesta Mikaelista, hän huomasi aikaa 
myötä ennen niin hurmaavien silmien säihkeen 
kadonneen, ja tilalla ilmestyneen sumeat sammak-
komaiset silmät.

Ihan kuin Mikael olisi hukkunut jossain vaihees-
sa mutaiseen lammikkoon silmät apposen avoinna 
silmien verkkokalvon muodostuessa lammen poh-
jan ruskeankeltaisesta rihmastosta. Ne olivat myös 
pelkurin silmät, siitä Peter oli nyt varma yllättynee-
nä löydöstään: jokaisessa kuvassa oli, kun tarkkaan 
katsoi silmien ympärillä punaiset ympyrät kuin 
hätähuutona: pelastakaa minut, vaikka se olikin jo 
myöhäistä.

Millainen tie sitten oli Peteriä odottamassa – eikä 
nyt pelkästään häntä henkilökohtaisesti tai hänen 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia, kun kat-
soi kaikkea sitä pahaa, mikä oli seurausta Peterin 
oivaltaessa hänen onnettomuutensa laadun? 
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87.
Sokrates ajatteli naiivisti, ettei kukaan tehnyt pahaa 
tietoisesti. Nietzschen mielestä hän yksinkertaises-
ti oli vain typerän naiivi. Dostojevski oli hieman 
samoilla linjoilla sanoessaan hyvän ihmisen olevan 
viisas, koska hyvyydessä piili viisaus. 

Tuntui kuin Peter olisi halunnut sanoa kriisien 
runtelemille kanssaihmisilleen onnettomuuksien 
musertaessa heitä pieniksi ja voimattomiksi, ettei 
heillä ollut olemassa muuta tietä kuin Leo Tolstoin 
sanat siitä, että ihmisen piti noudattaa järkensä ja 
omantuntonsa ääntä yrittäessään selviytyä ja elää 
jotenkuten kunniallista elämää.

Mutta juuri se oli vaikeaa ja ongelman ytime-
nä helpommin sanottu kuin tehty. Liian helppo 
ja elitistinen kuvitelma Peterin mielestä. Elämään 
kuuluivat oleellisesti sekä taivaisiin kurottumiset 
että myös ne yhtä välttämättömät ja aina hintaan 
kuuluvat ikävät pohjakosketukset.
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88.
Palaset alkoivat loksahdella Peterin mielessä pai-
koilleen ja hän alkoi taas muistaa. Kummallista oli 
Peteristä vain se, että kuollessaan Mikaelin olivat 
näyttäneet taas ihan muulta - kuin kuluneilta nor-
maaleilla tylsillä keskivertoihmisilläkin. 

Millaisia he olivat tai halusivat olla? Oliko meil-
lä muutakin ikuista kuin kuvitelma universaalista 
hyvästä? Entä pitääkö kaiken olevaisen olla ikuista? 
Voiko mikään syntyä tyhjästä? Tai voiko sellainen 
mitä ei ole, muuttua toiseksi? Virtaako kaikki ne-
nämme editse niin hurjaa vauhtia, kun on väitetty 
ja millä tavalla?  

Silti mikään ei ollut muuttunut Peterin mielestä 
siitä, kun he toisen kerran vuosikymmeniä sitten 
tapasivat toisensa ja katseillaan mittailivat toisiaan 
homojen runkkupaikassa Keltaisessa Ruusussa 
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Kampissa, missä irrallisesta seksistä nauttivat ho-
momiehet nussivat ja runkkasivat keskenään tun-
temattomien kanssa kuin pienet pupuset.  

Tuo kuva oli painautunut Peterin takaraivoon 
niin vahvasti, että hän tunsi melkein fyysistä kipua 
nähdessään sen mielikuvituksen silmillään, ihan 
kuin se olisi tapahtunut vain hetki sitten eikä 10, 
20 tai kolmekymmentä vuotta sitten. Mikael oli 
Peterin mielestä vastustamattoman komea tumma 
17-vuotias nuorukainen; strategiset mitat pituus 
187, paino 67, muna 21 cm ja paksuus 5 cm.  

Sopusuhtainen ja jäntevä urheilijankroppa kuin 
marmoriin veistettyinä, jota täydensivät tumman-
siniset isot silmät veikeässä, poikkeuksellisen älyk-
käissä ja samaan aikaan poikkeuksellisen hienos-
tuneilla kasvoilla vilkkuen yhtä magneettisina ja 
salaperäisesti tuikkivina, kuin kirkkaat tähdet yö-
taivaalla näyttäen enemmän sadun prinssiltä kuin 
vehmaalaisen kanankasvattajan kouluja käymättö-
mältä tyhjätaskuseikkailijapojalta. 

Hän oli sattuman oikusta liftannut yhtenä ilta-
na Helsinkiin heti peruskoulun loputtua 16-vuo-
tiaana onneaan etsimään, ja jäänyt siltä istumalta 
vanhojen herrasmiesten maksulliseksi leikkikaluksi 
Eiran-Ullanlinnan rikkaiden poikamiesten isoihin 
asuntoihin kuin kiertämään kiertopalkintona vähät 
välittämästä isänsä vihasta ja sukulaistensa kauhis-
teluista, kunnes häntä alkoi lopulta kyllästyä van-
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hojen miesten loputon typeryys, omistamisenhalu 
sekä mustasukkaisuus.  

Tarina oli hyvä mutta ei totta. Mikael valehteli, 
varasti ja renttuili ammatikseen 15-vuotiaasta läh-
tien. Mutta hänen sydämensä oli puhdasta kultaa 
ja salaperäinen hymynsä samalla sekä veikeä että 
viettelevä ja hänestä uhkui laaja kokemus, mitä 
nussimiseen ja runkkaamiseen poikien kanssa tuli, 
Peter muisteli. Se paistoi hänen irstaasta hymystään 
lävitse ja se oli ainoa aito asia hänessä.  

Mikael mittasi katseellaan muita miehiä ja poi-
kia kuin miettiäkseen, mitä voisi heidän kanssaan 
puuhailla, ja miltä he näyttivät alastomina muna 
pystyssä sängyssä juuri sillä hetkellä, kun orgasmi 
oli tulossa ja mielihyvä alkoi levitä koko kroppaan 
Mikaelin hääriessä kaiken tämän synnyttävänä ih-
meidentekijänä ja taikatemppuja hihastaan ällistyt-
tävään vauhtiin taikoneelta velholta.  

Mikael oli kuin lottovoitto 21-vuotta häntä van-
hemmalle Peterille, strategiset mitat pituus 167, 
paino 120, muna juuri ja juuri häthätää 12 cm ja 
paksuus (tai laihuus) 2 cm. Vaaleat rasvaiset, olka-
päille asti roikkuneet kiharaiset hiukset /peruukki, 
muuten hän oli kalju), naama tavallinen savolainen 
perusnaama, pottunenä leveän perunapeltomaisen 
naaman ja kaksoisleuan keskellä, siinä kaksi haila-
kanhaalea silmää, kuin vetistä velliä kaukaa nälkä-
vuosilta.
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89.  
Peter oli ehdottoman ruma verrattuna kaunispoi-
ka-Mikaeliin, ja siksi olikin hyvä kysymys, mikä 
Mikaelissa häntä viehätti niin, että valitsi hänet 
elämänkumppanikseen? Peterillä ei ollut mahtava 
sukua eikä suhteita tai omaisuutta. Itse asiassa he 
olivat tapaamishetkellä kumpikin lähes pummeja.  

Peter oli ollut työttömänä kortistossa jo yli vuo-
den, koska oli kieltäytynyt tempputyöllistymispai-
koista olla tekemättä mitään 8 tuntia jossain val-
tion luotaantyöntävässä virastossa. Naapureille hän 
teeskenteli käyvänsä töissä, kun asui Peterin luona, 
ettei maine olisi mennyt. Mikael ei ollut koskaan, 
sitten päästyään eroon peruskoulusta, tekemisissä 
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minkään virallisen pakon kanssa.  
Hän oli mieluummin syömättä viikkokaupalla 

kuin olisi alentunut sosiaalitoimistoon anomaan 
naurettavan pientä toimeentulotukea. Siitä oli pe-
räisin hänen päättäväisyytensä ja luonteenlujuu-
tensa sekä sairaalloinen laihuutensa, mikä sai muut 
luulemaan Mikaelin olevan narkkari, vaikka hän ei 
edes juonut vettä väkevämpää ja oli vegaani.  

Hän varasti kaiken tarvitsemansa joko vanhoilta 
ukoilta, joiden kanssa nussi edelleenkin mukavia 
summia vastaan maksusta, tai teki maksusta hak-
keriohjelmia alihankintana nörttihomokavereil-
leen. Millaisia vuosia nuo vuodet olivatkaan olleet 
Mikaelin ja Peterin elämässä? Onnelliset ja tasapai-
noiset olivat ehkä vääriä sanoja kuvaamaan niitä, 
vaikka niistä hohtikin ulospäin taianomaista arvoi-
tuksellisuutta. 

Ulkopuolinen olisi sanonut muuta tuntematta 
heitä: järkyttävää ja muista piittaamatonta sekä 
vastuuntunnotonta, itsekeskeistä pumminelä-
mää.  Heidän kohdallaan sopi paremmin Oscar 
Wilden sanomana totuus, mikä oli harvoin puhdas, 
eikä koskaan yksinkertainen. He molemmat etsivät 
turvallisuutta ja läheisyyttä jokaisen yksinäisen ho-
momiehen tavoin kuin Queenin Freddy Mercurin 
laulussa: ”Löytäisikö joku minulle jonkun, jota ra-
kastaa?”  

Eikä Peter halunnut täytettyään neljäkymmen-
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tä vuotta muuttua homovanhusten säälittävään 
namusetäkuoroon kerjäämään kullia valheilla ja 
petoksilla Federico Fellinin Vetelehtijät-elokuvan 
komentaja Sergion tapaan, kun hän yritti vanhaa 
temppua tarjoamalla nuorelle miehelle huomiotaan 
ja katteettomia lupauksia pimeällä rantalaiturilla 
tuulessa aamuyöstä silmissään kullia aneleva katse.  

Peter ja Mikael olivat eri maata, vaikka olivat sa-
maa heimoa. He olivat kulkiessaan rohkeasti sinne, 
minne pelkäsivät mennä kuin sekopäiset sirkustai-
teilijat, jotka tasapainoilivat trapetsilla henkensä 
edestä elämän ja kuoleman välillä muista välittä-
mättä.  

Mutta he olivat tyytyväisiä siihen, ettei tarvinnut 
olla tyytyväinen ja miellyttää muita vaan olla kuin 
ikuinen kapinallinen lapsi, ja kyseenalaistaa kaikki 
mahdollinen koko ajan – oma itsensä ja toisensa 
myös – ja seurata vain omaa halua etsiä tyydytystä 
kaikkialta sieltä, mistä huvitti sitä etsiä, ja missä sitä 
saattoi löytää.
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90. 
Millaisia Peterin päivät olivat sen jälkeen, kun hän-
tä alkoi ahdistaa ja hän menetti halunsa elää Mi-
kaelin lähdettyä? Sitä sietäisi kysyä häneltä, sillä ei 
se ollut sittenkään kuolemaksi. Hän selvisi. Nipin 
napin mutta kumminkin, ja oli edelleenkin elävien 
kirjoissa huonosta ennusteesta huolimatta. Vai oli-
ko? Itse hän ei tiennyt eikä osannut sanoa siihen 
juuri mitään.

Joku ulkopuolinen olisi luullut hänen olevan 
ihan kunnossa ja normaali. Täyspäinen ja tavalli-
nen, olisi ollut sopiva ilmaisu, niin hyvin hän osasi 
naamioida itsensä ja esittää kuin ei olisi ollut mi-
kään tai kukaan. Hän oli selvinnyt pitkän kaavan 
kautta; paljon viinaa, pillereitä, yksinäisyyttä, it-
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sesyytöksiä, huonoa oloa ja häpeää. 
Kun kesti vielä peilistä tuijottavan pahannäköisen 

surkimuksen, oli vasta todella pohjalla alimmassa 
luokassa valmiina vihaamaan kaikkia ja syyttämään 
omasta onnettomuudesta muita pahnanpohjim-
maisia, mutta saanut myös samalla itselleen suoja-
kertoimen kaikkea ylimääräistä pahaa vastaan. Tai 
niin Peter luuli.

Suurinta osaa viikosta hän näytteli olevansa vain 
tavallinen Peter konttori 123:sta viidennen kerrok-
sen kulmahuoneesta kuuden hengen inhotulta ta-
kaisinperintäosastolta, joka repi voittonsa siitä, että 
pisti laskuja maksamattomat köyhät ulosottoon ja 
lätkäisi laillisuutta hipoen perään jokaiselle onnet-
tomalle vielä muutaman sadan euron ylimääräiset 
käsittelymaksut. 

Ja kun näitä tapauksia oli päivässä kolmesataa, se 
kerrottuna kahdellasadalla oli tulos vaihdellen kym-
meniätuhansia euroa kertaa kuukauden työpäivät 
yhteensä melkein milli kuussa, jos kaikki onnet-
tomat muutaman pelottelukirjeen jälkeen meni-
vät halpaan ja maksoivat peloissaan mukisematta, 
yleensä menivät, onnistumisprosentti oli huimat yli 
80. 

Ei mikään ihme, että osasto sekä inhottiin että 
kadehdittiin joka joulu, kun joulubonuksista ilmoi-
tettiin yhtiön pikkujouluissa. Peterin osaston muh-
keat voitot kasvoivat vain vuosi vuodelta ihmisten 
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yleisen hädän kustannuksella, ja Peterin osasto oli 
ollut firman osastojen keskinäisessä kilpailussa yk-
köspaikalla ennätykselliset kymmenen vuotta.

Joskus hän tunsi suurta houkutusta selvittää, 
kenen elämän oli pilannut lopullisesti, sillä luot-
totietojen menettäminen viideksi vuodeksi tässä 
luottojen, pikavippien, luottokorttien ja osamak-
sujen maailmassa tiesi automaattisesti maanpäällis-
ten helvetinpätsin tulien kokemista arvoasteikossa 
alimpaan surkimusluokkaan, tipahtamista Kelan 
tunnetusti pienille päivärahoille kitkuttelemaan 
häpeän tunteen kanssa seurakuntien jakamaan vii-
koittaiseen ruokakassiin turvautuen.

Työ oli mitä oli. Säännöt ne olivat valheellakin. 
Valhe ja petos olivat hyvää bisnestä. Jonkunhan oli 
tämäkin hoidettava, ajatteli Peter, joka ei reagoi-
nut mihinkään mitenkään sen kummemmin niin 
työssään kuin kotonakaan. Hän vain oli ja yritti 
elää kuin ei olisi ollutkaan. Hän yritti kotona olla 
ajattelematta, miten kuristi ihmisiä kurkulta ja pisti 
muutenkin onnettomia kuseen. 

Rutiineissa oli hänelle riittämiin. Juuri ja juuri 
huonosti nukutun yön jälkeen ylös ja kiireessä aa-
mutoimet, pillerit suuhun, kävely bussipysäkille ja 
muutaman pysäkin päästä vaihto metroon, sieltä 
raitsikalla töihin suoraan yhteiseen aamupalaveriin 
turhanpäiväistä jaarittelua, pomojen suosikkien 
pörhistelyä, kilpailijoiden mollaamista ja itsekehua.
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91. 
Peteriä masensi jo valmiiksi saman toistuminen 
päivästä päivään muutamaa poikkeusta lukuun ot-
tamatta. Lounas umpimielisten tylsimysten kans-
sa. Vielä pari tuntia luurissa roikkumista ja yritystä 
näyttää tärkeältä ja tehokkaalta. Ylimielisten pomo-
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jen kanssa palavereja. Kahvitunnin jälkeen osaston-
palaveri ja vielä muutama tunti puhelimessa jaarit-
telua asiakkaiden kanssa.

Hän ei muuta niin odottanutkaan, kuin oli-
si päässyt ummistamaan silmänsä kotisohvalle 
ja vaihtaakseen niin sanotusti kanavaa päässään 
nähdäkseen mitä halusi eikä kuten töissä, mitä ei 
olisi halunnut nähdä. Peter näki unta kärpäsestä, 
joka surrasi paskankimpussa kuin kärpänen. Hän 
oli seurannut televisiosta herkeämättä sarjaa brit-
tiläisestä läpimädästä poliisista, Bancroftista, jonka 
häikäilemättömyys ja pahuus olivat lajissaan harvi-
naislaatuista. 

Bancroft hämmästytti häntä. Hän oli kuin itse 
pahan ruumiillistuma. Musta enkeli, joka kylvi 
kuolemaa ympärilleen pelkällä pahaenteisellä kat-
seellaan ja eli paskasta kuten jokainen kärpänen. 
Bancoft ei itse halunnut tulla nähdyksi. Hän oli 
murhaaja, joka ei halunnut katsoa uhriaan silmästä 
silmään. Oliko tällaisia edes olemassa tavallisessa 
elämässä muitakin kuin hän itse, joka sentään oli 
teurastajana vain kevyttä toimistoluokkaa? 

Peter kyseli itsekseen tietäen hyvin kohtaavansa 
sen saman pahan ja pahantahtoisuuden silmästä 
silmään seuraavana työpäivänä, kun avasi tietoko-
neensa ja puhelimensa, ja alkoi niputtaa paperi-
uhrinsa valmiiksi teloitusjonoon. Monta hän ehti 
teloittaa ennen kuin toimiston kello näytti 16.00? 
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Viisikymmentä, joten ei hän mikään pikkutekijä 
ollut vaan bancroft-luokkaan kuulunut iso kiho.

Peterkin valehteli itselleen ja järjesteli muisto-
jaan, esitti toista, kuin oli. Sen tajuaminen osoitti 
hänelle, ettei hän ollut nähnyt unta. Peter muisti ja 
ei muistanut – ei ainakaan ihan tarkkaan, mutta ni-
men kyllä. Mikaelhan oli hänen mielikuvitusolen-
tonsa. Vai oliko? Hän ei ollut varma siitä, kuten ei 
mistään muustakaan enää pitkään aikaan. Joo, hän 
vain sanoi tympeästi. Joo voi se olla niin.

Ehkä enemmänkin, hän toivoi ja melkein aneli. 
Hän vajosi syvälle sohvalle ja alkoi nähdä m-alkui-
sia ihmisiä ja asioita, joita oli kohdannut elämänä 
aikana. Hän selasi päässään kirjaimen M kohdalta, 
mutta ei löytänyt mitään, pettyi ja avasi silmänsä 
alkaen taas tuijottaa Bancroftia telkusta. 

Eikö Bancroft ollut vain säälittävä reppana ja 
ehkä jopa mahdollisesti paljon todempi kuva po-
liiseista, kuin mitä television poliisisarjat antoivat 
ymmärtää? Ehkä se oli ensimmäinen tosi juttu ky-
tistä, brittien oma Jari Aarnio-juttu. 

Ehkä pahan kuvaaminen sliipatuissa ja Hol-
lywood-kaavan mukaan tehdyissä poliisisarjoissa 
oli ennen Bancroftia ollut vain tarkoituksellisesti 
sokeroitua (vrt. Yhdysvaltojen poliiseista tehdyt 
sarjat hyvät kytät vastaan korruptoitunut maailma 
ja hyvien kyttien ääri-individualismi ala Likainen 
Harry)?
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92. 
Sanojen tehtävä oli tässäkin tapauksessa viedä meitä 
tahallisesti harhaan, pois siitä todesta, joka silmiem-
me edessä siinsi selvänä, ja käsitellä kysymyksiä, joi-
ta harkitsimme ilman, että meillä oli niihin vastaus, 
ja joiden käsittely tapahtui sellaisten kuulijoiden 
läsnä ollessa, jotka eivät kyenneet (tai halunneet) 
nähdä monimutkaisia yhteyksiä eivätkä seuraamaan 
pitkiä päättelyketjuja. 

Yhteisen harkinnan kohteena olivat silloin Mi-
kaelin mukaan asiat, jotka näyttivät voivan olla yh-
dellä tai toisella tavalla, tai ainakin sinnepäin ole-
matta kuitenkaan niin. Ja jos ajateltiin, että asioiden 
oli mahdotonta olla toisin menneisyydessä, tule-
vaisuudessa tai nykyhetkessä, ei niitä edes harkittu, 
koska niistä ei ollut (muka?) mitään hyötyä. Siksi 
kaikki tämä ihmisten sekavuus!
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93.
Miten kaikki oikein alkoi? Miten Peter pääsi 

nuoren lihan makuun? Eräänä tylsänä työpäivänä 
Peter itseään, ei voinut vastustaa, vaan alkoi sen 
sijaan että olisi lähettänyt pelottelukirjeitä, plärätä 
nimiä ja etsiä mielenkiintoiselta tuntuvia ihmisiä. 
Hän tunsi olevansa voimantunnossaan kuin mikä-
kin oli kuin Jumala ja tiesi hyvin sen, kun päätti 
onnettomien ihmisten kohtalosta, kenelle langettaa 
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tuomion ja kenet vapauttaa. Joidenkin asiakkaiden 
kanssa neuvoteltiin sopuratkaisuista. Usein ei. Pärs-
tällä oli väliä. 

Jotkut asiakkaat olivat sinnikkäitä ja yrittivät 
paikalle saapuen vaikuttaa itse asiaansa. Usein tur-
haan, sillä Peter ei vaivautunut edes ottamaan hei-
tä vastaan. Ei kannata, hän sanoi epätietoisille ja 
väänsi naamalleen välinpitämättömyyden irvistyk-
sen EVK:jss – ei voisi vähemmän kiinnostaa ja sillä 
sipuli. Ihme ettei Peteriä alettu vainota ja tapettu, 
kuten eräs vastaava veroviraston tunnettu mulkku, 
joka teurastettiin eräänä päivänä työpäivän jälkeen 
autohalliin.

Peterin sisikuntaa riivasi ja päässään risteilivät 
ajatukset, aavistukset ja halut sinne tänne vuoris-
toratamaisesti ylös ja alas pomppien käsikynkkää 
alhaisen ja ylhäisen kanssa eikä hän osannut vas-
tustaa niiden viettelevää ja hulluksi tekevää voimaa 
seurauksena ne tyhmät päähänpistokset, joiden ta-
kia hän tuntui tippuvan joka askelmalla alemmas 
ja alemmas oman itsekunnioituksensa liukkailla 
portailla.

Peterin runkkukiintiö per päivä oli vahvasti ali-
mittainen. Sellainen homo, joka ei koskaan saanut 
munaa, oli pidemmän päälle vaarallinen sekä itsel-
leen että muille ja saattoi äityä kullinkipeydessään 
raakalaismaiseksi murhamieheksi Jean Genetin 
Ruusun ihmeen Harcamonen tapaan. Kumma et-



253

teivät lääkärit olleet tätä vielä tajunneet ja tehneet 
yleistä diagnoosia tästä vakavasta taudista, joka oli 
sitä vakavampi, miten seksikielteinen ja vanharaa-
matullisen postagraariajan perimmäisestä takahi-
kiästä oli kysymys.

Jos tällainen homo ei Peterin tapaan runkannut 
aamuisin ennen töihin lähtöä, päivisin työpaikalla 
ja töistä lähdettyä yleisisissä vessoissa, kupla otsassa 
uhkasi paisua ja räjähtää murhanhimona naapureita 
kohtaan, uhkarohkeana ja vaarallisena käyttäytymi-
senä liikenteessä tai holtittomina verkko-ostoina ja 
äänestämällä yleisissä vaaleissa persuja tai kristillisiä 
valtakunnan vihollisia.

Velkapaperissa olivat ensimmäisellä sivulla kuva 
ja henkilötiedot. Peter selasi nippuja ja etsi vain 
kiinnostavan näköisiä poikia ja miehiä, joiden kans-
sa olisi halunnut tehdä lähempää tuttavuutta. Tä-
män päivän paksussa nivaskassa oli vain yksi, joka 
kiinnosti häntä. Mikael 17-vuotias työtön raken-
nusapulainen, jonka velkasaldo oli huolestuttavan 
korkea niinkin nuoreksi mieheksi.

Nuorukainen ei ollut tehnyt mitään muuta kuin 
satunnaisia hanttihommia elääkseen silloin tällöin, 
mutta hänen kuvansa teki vaikutuksen Peteriin. 
Pitkä omituisen näköinen hevosnaama kuin Pietari 
Suuren hevostallien seinäkoristeilla, isomunaisilla ja 
aina pientä korvausta vastaan tallin taaimmaisessa 
nurkassa pieneen sextailuun valmiit tallipojat.
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94.
Nuo vetävän näköiset tummansiniset julmat silmät 
ja paksut breznevkulmakarvat saivat hänet näyttä-
mään kuin Joaquin Phoenixin Jokerilta, samaan 
aikaan sekä kiihottavan vaaralliselta hullulta että 
lempeän inhimilliseltä ja kutsuvan maukkaalta. 
Peter otti Mikaelin paperit pois pinosta. Repi hä-
nen velkakirjansa ja merkitsi papereihin: sovittu 
poikkeusjärjestelyin. Mikael tulisi olemaan helppo 
välipala hänelle hotkaistavaksi ruokatauon aikana 
jossain yleisövessassa. 

Peter pyyhki hänen tietonsa rekisteristä ja asetti 
hänen nimensä eteen eston, ettei kukaan ulkopuoli-
nen päässyt tarkistamaan hänen tietojaan. Peter otti 
ylös Mikaelin yhteystiedot ja laittoi ne taskuunsa 
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yhdessä Mikaelin kuvan kanssa. Hän oli ihastunut 
sadatta ja tuhannetta kertaa elämässään taas niin 
täysillä ja valmiina sekoamaan hulluudestaan ja 
huumastaan lisää, että hänen muutoin niin kuivaa 
ja tyhjää byrokraattipäätään alkoi huimata, mutta 
hän tunsi saavansa joka kerta katsoessaan Mikaelin 
kuvaa päähänsä lisää verta ja elinvoimaa. 

Peter rauhoittui runkatessaan Mikaelin kuva 
päässään kotona sängyllään. Kuinka kauan noista 
päivistä oli? Joskus 10, 20 tai peräti kolmekym-
mentä vuotta sitten – hän ei tarkkaan muistanut 
tai halunnut ja kyennyt muistamaan. 

Peter inisi yleisissä vessoissa kuin kuiskatakseen 
näkymättömiksi muuttuneelle poikarakastajan-
sa korvaan, jota kuvitelmissaan järsi samalla kun 
ryysti ahtaassa wc-kopissa takaapäin luuviulupoi-
kaparkaa ajatuksenaan heittää rojut takaluukkuun, 
ennen kuin laukaisi viikon pidättäytymisen jäljiltä 
jättilastit kullistaan valkoista mönjää roikkumaan ja 
valumaan vessojen seiniin kuin rohkaistuksi toisille 
hänenlaisilleen; antaa palaa pojat loppuun saakka 
tuli vaikka mikä tuli!

Eikä tässä vielä kaikki, heitä oli satoja samanlaisia 
aina odottamassa vuoroaan. Sama toistui ja toisti 
aina itseään. Jotkut, samanlaiset aina yhtä varmasti 
seurasivat häntä kannoilla kuin kulkukoirat ystä-
välliseksi heittäytyneitä turisteja, ja olivat kuin jo-
notusnumero käsissään valmiina astumaan hänen 
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paikalleen ja tekemään saman ja saman aina yhtä 
hehkuvin poskin yhä uudelleen ja uudelleen.

Ja yhtä innokkaina kuin juuri runkkaamaan sa-
laa ja näkymättömissä julkisissa paikoissa, kuten 
yleisissä vessoissa, busseissa, uimahallien sanois-
sa, urheilupaikkojen pukuhuoneissa, puistoissa ja 
kouluissa oppineet vasta aloittaneet kyltymättömät 
himorunkkarit, kulli aina vain yhtä juhlavasti tanas-
sa, vaikka olisivat vetäneet jo kerran, jos toisenkin 
käteensä.

Ja heti kun hetken mielihyvä oli laskeutunut 
Peterin rauhattomaan mieleen, ja hän laskenut sy-
dämensä pamppailutason alemmaksi, rauhoittunut 
melkein normaaliksi ihmiseksi avata ovia ja sulau-
tua ohikulkevaan kotiin töistä soljuvaan massaan, 
yhtä näkymättömäksi hiirulaiseksi itsensä pienen-
täneenä.
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95.
Hän teki samalla tavalla kuin kaikki muutkin yhtä 
paljon himoja ja salaisuuksia itseensä kätkeneet 
kasvottomat kanssamatkustajansa. Peter oli jo yhtä 
kullinkipeä ja seksinnälkäinen kuin vessassa hetki 
sitten, ja valmis nussimaan, vaikka koko maailman 
kullejaan sojottavat kiimaiset nuorukaiset. 

Hänen suureksi hämmästyksekseen ne tehosivat 
ja pikkukalat uivat sangoin joukoin hänen viritte-
lemiinsä verkkoihin. Tästä numerosta saat 20 euro 
vaikka heti, jos päästään yksimielisyyteen tempuis-
ta. Terveisin vanhempi mutta siisti setäihminen. 
Tai: Täällä ois yksi matkustuskykyinen lelu, joka 
tahtois mennä jonnekin vinkumaan jonkun kivan 
pojun kanssa.

Peter osasi liikkua heidän maailmassaan kuin 
näkymätön saalistaja. Hän vaihteli jatkuvasti pre-
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paidliittymiä ja kiinnitti uusia mainoksia vessojen 
seiniin. Joskus hän teki haamutreffejä vessoihin, ei 
mennyt itse vaan istui vastapäisessä pikaravintolassa 
katsomassa, oliko kundi nussittavan näköinen vai 
ei.

Hän muisteli yksinäisiä seksimatkojaan Lä-
hi-Itään Tunisiaan, Marokkoon ja Egyptiin. Miten 
hänestä tuntuikaan upealta ja hämmentävältä. Ihan 
kuin hän olisi yhtäkkiä rumana ja roikkuvana val-
koisena vanhana läskikasana koko kulmakunnan 
kiimakallejen kiinnostuksen kohde ja haluttu sän-
kykumppani. 

Ja millaisia nuorukaisia. Tummia. Kauniita kuin 
taatelipalmut. Lihaksikkaita. Tiukkaperseisiä. Viet-
televiä ja vihjaavia. Suloisia namuja. Pienet, kauniin 
muotoiset käteen mahtuvat päät. Tummat öljytyt ja 
auringossa kiiltävät ja hyvälle tuoksuvat, lyhyeksi 
leikatut käkkärähiukset. 

Jäntevät niskat ja suloiset kaulat. Silmät tummat 
tuikkivina kuin tulessa lemuavat kekäleet, isoina ja 
ihmetteleviä, ystävällisinä, leikkisinä ja kiimaisina 
kysymässä ja kutsumassa. Ahmed 17, Mohammed 
16, Magdu 20, Ismael 22, Ibrahim 15, Ali 21, Said 
23, Martin 25, Anwar 28, Faruk 18, Khan 20, As-
hua 16, ja parikymmentä muuta poikaa pyörivät 
hotellin ympäristössä kuin perskärpäset tarjoamassa 
auliisti halpoja mutta laadukkaita sexipalvelujaan. 

Runkkaamista. Hyväilyä. Suutelemista. Suihi-
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nottoja. Kullit vastakkain hinkkaamista. Ryhmä-
seksiä kolmen nuorukaisen kanssa. Arabialaista 
syvähierontaa. Perseeseen panemista. Eri asentoja. 
Missä vain. Hiekkarannalla, vessoissa, elokuvate-
attereissa, hotellihuoneessa. tai jonkun onnekkaan 
pojan kotona, silloin kun siellä ei tällä kertaa kuin 
ihmeen kaupalla vahingossa satu olemaan, kuten 
tavallista, puolet sukua ja sataa kärpästä katossa. 

Autossa. Kaupan takahuoneessa. Pihalla koiran 
haukkuessa ja kamelin katsellessa mulkosilmillään. 
Mutta kuumana helottava aurinko polttaa heidät 
nopeasti karrelle. Muija ja lapset imivät kaikki lii-
kenevät mehut, raskas työ vanhensi, ja laiskottelu 
toisten samanlaisten kanssa lihotti ja väsytti. Neli-
kymppisinä ja neljänkymmenen lisäkilon jälkeen 
nämä kaksikymppisinä täydessä kukassaan kukki-
neet viettelijät näyttivät jo vanhoilta ukoilta, joilta 
kukaan ei huolinut edes ilmaiseksi suihin.
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96.
Peter muisti vielä hyvin kuullensa koulun kreikan 
tunnilla (kyllä hän oli niin vanha, että siihen ai-
kaan oppikouluiksi nimetyissä yksityisissä kouluissa 
opiskeltiin mm. kreikkaa ja kreikan historiaa) taval-
lisen Afroditen seurassa liikkuvan Eroksen olleen 
todellinen seikkailija, jonka toiminta oli täysin sat-
tumanvaraista. 

Hänen tavallaan rakastivat huonot ja ymmär-
tämättömät ihmiset, oli hänen opettajansa intou-
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tunut eräänä päivänä selittääkseen, mistä antiikin 
Kreikan miesten välisessä ystävyydessä oli kysymys. 
Sellaisten rakkaus kohdistui ensinnäkin yhtä pal-
jon naisiin kuin poikiin, toiseksi enemmän näiden 
ruumiiseen kuin sieluun, ja lisäksi he valitsivat ra-
kastaakseen mahdollisimman ymmärtämättömiä 
ihmisiä, hän väitti samalla kun pikku-Peterin kas-
voille nousi puna hänen tajutessa opettajan katso-
van häneen mairittelevasti ja puhuvan kuin vain ja 
ainoastaan hänelle salaisia sanoja. 

Näin he tekivät, koska he pyrkivät vain tyydyt-
tämään halunsa välittämättä olenkaan siitä, ta-
pahtuiko se kauniisti vai ei. Sillä tavoin heidänkin 
toiminnastaan tuli sattumanvaraista. He saattavat 
tehdä yhtä hyvin pahaa kuin hyvää. Tämä kaikki 
johtui taas Peterin kreikan opettajan mukaan sii-
tä, että tavallinen Eros kuului Afroditelle, joka oli 
paljon nuorempi kuin se toinen. Sitä paitsi mie-
hestä ja naisesta siinnyt. Taivaallinen Eros kuului 
taas Afroditelle, jonka sikiämiseen naisella ei ollut 
opettajan mukaan olenkaan osuutta, vain pelkäs-
tään miehellä, joka vanhempana oli vailla nuoruu-
den ylimielisyyttä. 

Tämän Eroksen haltioittamat rakastivat mies-
puolisia yksilöitä, ja kohdistavat kiintymyksensä 
siihen sukupuoleen, joka luonnostaan oli voimak-
kaampi ja järkevämpi. Poikien rakastajista pystyi 
opettajan mukaan jopa näkemään, ketkä olivat 
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puhtaasti tämän Eroksen vallassa. Sellaiset eivät 
rakastaneet pikkupoikia, vaan jo järkevään ikään 
tulleita nuorukaisia. Peter muisti homouden ol-
leen silloin kuiskuttelujen ja juorujen kohde, ketä 
aikamiespoikaa epäiltiin ja kuka oli yleisen saunan 
vessassa ollut kenenkin kanssa, tai vanhojen hy-
väntahtoisten professorimaisen kömpelöiden mö-
hömahojen vihjailevaa lässytystä ja pyllylle hellästi 
taputtelua.

Kun hänestä oli kasvanut estyneestä ja hiljaisesta, 
hieman omituisennäköistä (lapsena häntä haukut-
tiin rumaksi Oksennusvilleksi, koska hänellä oli 
paha akne murrosiässä eikä mainosten lupauksista 
huolimatta auttanut häntä ikävässä ongelmassaan 
tippaakaan) lapsesta aikuisena kuin hukassa olleen 
koiranpennun näköinen iso möhkäle sinne tänne 
sojottavien karvoineen kaikkineen ja isoine nalle-
päineen.

Silloin hän oli päättänyt vielä kerran näyttää kai-
kille kiusaajilleen ja epäilijöilleen, ettei hänestä mu-
kamas olisi rujon, ja jopa joidenkin mielestä vastan-
mielisen, ulkoisen habituksensa takia seksuaalista 
iloa kenellekään elävälle (kyllä, hänelle suositeltiin 
ns. ruumispanoja eli nyrjähtäneiden lääkäriopiske-
lijoiden kandien pikkujouluissa liian pirtunjuomi-
sen jälkeen suorittamaa nekorofilia-kastetta), että 
hänestä vielä joskus kasvaisi hinnalla millä hyvänsä 
kreikkalaisen poikarakkauden Valentino.
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97.
Se oli kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. 

Pian Peter huomasi, ettei hän kelvannut mihinkään 
tai kenellekään vaan jäi yksin kuin nalli kalliolle 
ja oli aina erään vanhanaikaista suomalaista lava-
musiikkia kerran viikossa lauantaisin soittaneen 
salaisen homoräkälän yksinäinen seinäruusu ja 
halveksittu jakojäännös, joka kelpasi juuri ja juuri 
valomerkin jälkeen vain ympärikännisille paskan-
hajuiset haisaappaat jalassaan sisään epätoivoissaan 
rynnänneille maaseudun piilohomopapoille, jos 
lupasi kotonaan tarjota heille viinaa.

Peterin nuoruudessa saksalaisen homoelokuva-
ohjaajan ja elokuvan legendaarisen kauhukaka-
ran, Rainer Werner Fassbinderin Jean Genet-fil-
matisointia Querelleä juhlittiin kautta maailman 
homopiireissä suurena tekona ja homomaailman 
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ylpeyden aiheena. Nyt sitä inhottiin ja siihen lii-
tettiin Peterin mielestä vain vikaan mennyt halu 
ja sormella osoittelu, juuri sillä rasittavalla tavalla, 
millaiseksi homomaailman keskinäiset kiistatkin 
olivat yltyneet. 

Brestin kuumien ja kiimaisten öiden hurjasta 
seksipedosta nimeltään Querelle valtavine lihak-
sineen, oli kiivaimpien ja äänekkäimpien arvoste-
lijoiden mukaan tullut elokuvaksi muuttuessaan 
Peterin ihaileman 80-luvun traagisen aikakauden 
surullinen symboli, joka katsoi nykyisyyteen kuin 
Eyrydike manalasta Orfeusta kohti. 

Peter oli nähnyt televisiosta Scotty and the Secret 
History of Hollywood (2017)-dokumentin, mikä 
oli mahdollista vain Kaliforniassa. Se oli sekä haus-
kan kujeilevana silmää katsojalle iskevä, että jän-
nittävän paljastava homo-Hollywoodin kulisseista 
kertova tarina Scotty Bowersista, joka välitti nuoria 
poikia Hollywoodin homokermalle ja nautti niin 
homohuorana kuin -sutenöörinä olostaan täysin 
siemauksin ilman moraalista rinnanahdistusta.

Peteriä harmitti, että hän asui Suomessa eikä 
Kaliforniassa 1900-luvun vapauden ja unelmien 
tehdaskaupungissa, jossa kaikki käsin kosketeltava 
reaalimaailma muuttui jossain vaiheessa uneksi – 
välillä painajaiseksikin, päätyen lopulta elokuvaksi 
kaikkien homojen katsella ja kauhistella, riippuen 
aiheesta ja näkökulmasta, kauas pois siitä kirotusta 
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heteropunaniskojen ikiaikaisesta vihan maailmasta, 
jossa heitä ei ollut virallisesti ja jos oli, oli vain ki-
rosanoina kuten homohuora, kiristäjä, luonnoton 
pervertikko ja irtosuhteita harrastava nuorison mo-
raalin turmelija.

Sitä hän pelkäsi kuin ruttoa. Yksinäinen perver-
tikkosetä paljastuisi nuorten poikien viettelijäksi. 
Mitä työpaikallakin sanottaisin? Saisiko hän potkut 
vai kääntäisivätkö työkaverit hänelle ensin selkän-
sä tylysti, ja hän ajautuisi rappiolle ja alkoholistien 
yömajan kautta itsemurhaan? Entä jos hän nostaisi 
ensin kytkintä ja lähtisi lipettiin hyvän sään vielä 
vallitessa muiden nenän edestä?
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98. 
Mikaelin kuva pyyhki pois hänen synkät ajatuksen-
sa, ja hän jatkoi ajatuksellista jallittamistaan hie-
man jo piristyneenä omassa elementissään: ehkä isä 
olikin pistänyt rahahanat kiinni tajutessaan pojan 
vinksahtaneen porvarillisesta näkökulmasta raiteil-
taan peruuttamattomasti? Raha ei ollut esteeksi, 
jos poika oli täysin turmeltunut. Mutta ei se ollut 
hyväksikään. 

Poikahan saattoi olla pikkuspsykopaatti, joka 
tuhosi kaiken mihin koski tai mitä katsoi (pahalla) 
silmällään. Tai voisihan olla myös niin, että Mikael 
inhosi isäänsä ja hänen rahojaan yhtä paljon kuin 
kaikki muutkin puhdassydämiset samanikäiset mo-
raalisesti kirkasotsaiset nuorukaiset, jotka häpesivät 
aluksi omaa etuoikeutettua asemaansa ja yrittivät 
hakea sille kompensaatiota kaveeraamalla lähiöiden 
synkkien surkimusten kanssa ja pelleilemällä sekä 
seksillä että huumeilla vaarallisesti trapetsitemppuja 
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heitellen.
Mitä seuraavaksi tapahtui hän ei enää muista-

nut aika oli jo tehnyt tehtävänsä. Muistissa oli vain 
jotain hetkiä ja kuvia sieltä täältä. Hän muisti kui-
tenkin jotain, vaikkakin kovin vähän päästäkseen 
selville kokonaiskuvasta oliko hänestä tullut se ha-
luamansa kreikkalaisen poikarakkauden Valentino 
vai oliko hän jäänyt ikuisena jakojäännöksenä ran-
nalle ruikuttamaan? Tuolloin hänellä oli kuitenkin 
mennyt lujaa eikä hän ollut muistanut käydä jos-
sain vaiheessa töissä viikkokausiin. 

Eräänä päivänä hän palautui siistiksi työmuura-
haiseksi ja oli menossa töihin, kun tuttu vahtimes-
tari pyysi hänen syrjään, otti hänen kaulastaan roik-
kuneen kulkuluvan ja repi sen roskikseen. Silloin 
hän tiesi muuttuneensa Valentinoksi eivätkä potkut 
olleet enää mitään.

Peter löysi helposti Mikaelin kuvan ja osoitteen 
perusteella. Mikael asui kalliilla alueella hienois-
talossa Helsingin Jollaksessa, johon ei ihan joka 
halukas tyyppi päässyt, vaikka olisi ollut rutkasti 
ylimielistä rahaa hieman esittää köyhempien ja ki-
peämpien kustannuksella. Mikaelilla oli millä mäl-
lätä ja se näkyi päälle päin. Rikas, komea ja kaik-
keen kyllästynyt yläluokan namupoika valmiina 
houkuteltavaksi paheellisen elämän pariin. 

Rikkaat ja vaikutusvaltaiset asukkaat pitivät huo-
len itse siitä, ettei vapaina olevia taloja myyty liian 
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”epäsopiville” tyypeille eli moukkamaisille uusrik-
kaille, lotossa voittaneille ja Hankkijan lippis päässä 
kulkeville möhömahoille. 

Piti olla tyyliä, titteleitä, hieno sukupuu itse-
näisyyden alusta lähtien ja paljon rahaa ja vaiku-
tusvaltaa tai suosittelijoina kaksi alueella asuvaa ja 
usein vapaat maat omistavaa sijoittajaa tai jonkin 
vähintään puoli- Suomea suojatun ja salatun omis-
tusryppäänsä avulla hallitsevien sukuun kuuluvana 
ystävänä, tai sellaiseksi sormet ristissä selän takana 
tekeytyvä ovela ja nousukiidossa humpuukimaaka-
rina oleva ammattihuijari. 
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99.
Mutta mihin porukkaan Mikaelin vanhemmat 
sitten kuuluivat? Nimi oli alun perin saksalainen 
mutta ei aatelinen. Joku saksalainen pikkuruhtinas, 
joka oli syösty vallasta ja teloitettu oli muistutta-
nut 1100-luvulla Mikaelin suvun nimeä. Ehkä se 
oli suvun kantamuoto, Yksi tehdasrypäs Baijerissa 
kantoi samaa nimeä. Mutta muuten sukunimi oli 
suojattu eikä siitä löytynyt mitään tietoja julkisista 
rekistereistä, ei niin Suomessa kuin ei Saksassakaan. 
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Peter ymmärsi, ettei Mikael olisi ollutkaan sit-
tenkään helppo namu ja päätti vaihtaa strategiaansa 
saalistajasta ensin satunnaiseksi runkkukaveriksi ja 
sitten vanhempana homostelun valtiomiehenä lem-
peäksi ja turvalliseksi isähahmoksi daddy-boy-leik-
keihin. 

Hän sai ongittua vielä syvällisissä taustatutki-
muksissaan selville sen, että Mikaelin isä oli toimi-
nut Deutsche Bankin johdon neuvonantajana en-
nen siirtymistään yrityskonsultiksi Caymansaarille 
rekisteröityyn sijoitusyhtiöön, joka omisti paljon 
kauppakeskuksia ympäri maailmaa. Helsingissäkin 
kaikki tärkeimmät, eli tuottavimmat.

Alueella asui gryndereitä, ruotsinkielisiä teolli-
suusaateliin kuuluvia perijöitä, yksi kansanedustaja 
ja ministeri, tusinan verran julkisuudelta piilossa 
pysytteleviä ns. talouden harmaita eminenssejä eli 
ylemmän asteen talousrikollisia, muutaman venä-
läisoligarkin rakastajatar palvelijoineen ja henkilö-
kohtaisine avustajineen sekä turvamiehineen. Sekä 
liuta tummien aurinkolasien ja mustien autojen 
tummennettujen ikkunalasien taakse piiloutuvia 
henkilöitä.

Tontit olivat isoja ja kauniita ja maksoivat mal-
taita. Useilla asukkailla, kuten Mikaelillakin, oli 
oma laiturinsa, jossa komeili kallis purjevene ja iso 
muskelivene, molemmat viimeistä huutoa hinta-
luokan kärkipäästä, Peter tunnisti vanhana ulosot-
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tomiehenä niiden arvon. 
Mutta itse talo se vasta kallis olikin ollut Peter, 

laskeskeli. Valkoinen nelikerroksinen moderni talo. 
Tyyli tuntematon ja hieman ison rahan tapaan mau-
ton. Talo muistutti espanjalaistyyppistä villaa isoine 
valkoisine muureineen, ja punaisine tiilikattoineen. 
Ikkunat oli pimennytty niin ettei ulkoa nähnyt nii-
den sisälle ja niiden edessä olivat vanhanajan tyyliin 
isot rautaristikot.

Peter seurasi Mikaelia, kun tämä aamuisin oli 
lähtevinään kouluun ja hyvästeli portilla reppu 
selässä kuin konsanaan hyvä oppilas äitinsä. Mut-
ta kouluun hän ei koskaan mennyt vaan suoraan 
Herttoniemen metroaseman lähellä sijainneeseen 
kahvillaan, jossa tapasi ystäviään ja jatkoi sitten bus-
silla Vallilaan, jossa jäi aina pois yhden ja saman 
Hekan vuokra-asuintalon edessä olevan talon pysä-
killä ja meni talon kolmanteen kerrokseen.

Peter viipyi aina tunnin tai hieman ylikin ja tuli 
ulos usein asunnosta vaaleakiharaista poikaa ha-
laillen ja suukotellen ja naureskellen. Silloin Peter 
huomasi ensimmäisen kerran Mikaelin tarkkailleen 
häntä ja tietävän että häntä seurattiin ja että se oli 
Peter, kun Mikael kääntyi häneen päin ja hymyillen 
lähetti Peterille ilmassa lentosuukon ja näytti käsillä 
kansainvälistä merkkiä sinä ja minä heti kun mah-
dollista, oli kiima, mikä myös tarkoitti: nussitaan, 
jos haluat!
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100. 
Näytöksen loppu ilahdutti erityisesti Peteriä. Mikael 
näytti rahan merkin. Kahisevaa! Peter riemastui. 
Hän oli ollut oikeassa. Ehkä Peter käytti huumei-
ta ja hänellä oli huutava käteisen puute. Ehkä hän 
oli käymässä jokaviikkoisella, vakituisella käynnillä 
välittäjänsä luona. Ehkä he siinä samassa makasi-
vat toistensa päällä kullit toisiaan vasten jyystäen 
ja ähkien kunnes tulivat yhtä aikaa toistensa päälle 
paksua tahmaista spermaa ruiskuttaen toisiaan sa-



273

malla vielä pitkään yhteisen runkun jälkeen intohi-
moisesti suudellen. 

Ehkä he olivat kerran olleet homorakastavaisia 
nuoruuden huumassa. Mutta herranjestas, hehän 
olivat vasta 17-vuotiaita ja melkein pikkupoikia 
(Peter oletti vaaleatukkaisen kiharapäisen namun 
olevan Mikaelin ikätoveri) Peter ajatteli. Sikakii-
hottavaa! Tästähän tulee jännittävä peli. Olikohan 
pojat aloittaneet huumeet ja nussimiset jo 14-vuoti-
aana? Ihan varmasti äidin kullanmurut! Peter vaipui 
kokonaan Mikaelin lumouksen valtaan ja vatkasi 
minkä jaksoi ja ehti housuissaan lerppaa pikkukul-
liaan pystyyn kivikovaksi ilman viacraa. 

Hän kuvitteli Mikaelille jättikullin, joka ei aset-
tunut koskaan lepoasentoon, vaan tykitti täysillä 
yhtä kovana kuin nyrkki perseessä ja suussa orkku 
orkun jälkeen Mikaelin jättikullin tykittäessä aina 
yhtä ison ja täyteläisen lastin valkoista täyteläistä 
tahnaa hänen auki odottavaan suuhunsa ja persee-
seensä, josta valui reittä pitkin edellisen Mikaelin 
panon spermat. 

Tässä oli himoittu lökäpöksyjätkä, joka ei jättänyt 
ketään kylmäksi. Kuuma pakkaus potkupalloper-
seestä lihaksikkaisiin jalkoihin, norjaan vartaloon ja 
kauniisiin kasvoihin, vuosisadan Ihannepano, joka 
oli saatava kerran elämässä, ja jota sitten muisteli 
kaihomielisesti vielä kuolinvuoteellakin sinä ai-
noana panona, kun päässä jyskyi ja takaraivo takoi 
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mielihyvää eikä olisi koskaan halunnut lopettaa, 
vaan kuolla kesken orkkutulituksen mielihyvän 
taivaaseen päästen kulli samalla sekä syvällä suo-
lessa että suussa kuin jokaisen homon viimeisenä 
rukouksena.

Mikael antautui täydestä rahasta kaikkeen irs-
taaseen ja isäänsä ärsyttävään seikkailuun ja alkoi 
ammatikseen vältellä huoliteltua ulkonäköä, siiste-
jä vaatteita, hyvin kammattua tukkaa, hampaiden 
harjaamista. Vaatteet ostettiin kirppareilta ja ryyp-
päämässä käytiin Ale-pubeissa halvinta mahdollista 
renttumönjää muiden samanlaisten romantikkojen 
kanssa ja parantamassa maailmaa sen verran, kun 
humala päässä kesti.

Ja Mikael nussi kaikkialla estoitta, Pubien ves-
soissa hän otti kympistä vanhoilta homoilta suihin. 
Kahdellakympillä häntä sai suudella ja hänen isoa 
munaansa vetkuttaa ruikutukseen asti. Viidellä-
kympillä sai perspanot kummin päin vain halusi ja 
koko yön hoito oli satkun ja taksimatkan.

Siitä lähtien Peter ei saanut mielestään Mikaelia 
ja hänen kasvojaan. Millainen hymy niissä olikaan 
asunut, hän muisteli. Ja ne silmät. Aina yhtä iloiset 
ja leikkisät vaikka vaaroja täynnä (Peterin mielestä 
ne olivat vaanivan petoeläimen silmät kiilumas-
sa pimeässä). Peter ei saanut mielestään Mikaelin 
muistoa, mutta ei aivan, sillä hän muisti vain silmät 
ja tarinan alun, ei itse muistoa.
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101. 
Mutta kasvoja hän ei saanut mielensä, vaikka kuin-
ka yritti ja tunsi syyllisen pistoksen sydämessään: 
oliko hän luonut silloin Mikaelista hirviön? Jokin 
hänessä varoitti ja harasi vastaan jatkaa pidemmäl-
le yrityksissään muistaa, ihan kuin se ei olisi ollut 
soveliasta. 

Ja kun hän jaksoi oikein kovasti ponnistella, hän 
onnistui näkemään vain vähän, juuri ja juuri jotain 
harsomaisen usvan takaa, jotain pelottavaa ja vas-
tenmielistä, mutta kuitenkin jotain, vaikka se oli 
vähän.

Hän näki järkytyksekseen pöhöttyneet kasvot ja 
niissä rajun elämän jälkinä ryppyjä ja uurteita, ja 
jos niitä nyt kasvoiksi voi kutsua, niiden entisellä 
paikalla ikävän virnistyksen, kuin piru satimessa 
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harmillisena siitä, että oli jäänyt kiikkiin ja pyristeli 
nyt muiden pilkan kohteena ja armoilla satimessa 
odottamassa lopullista iskuja, jota ei koskaan tulisi-
kaan, vain sen odottamisen sietämätön tuska hänen 
vääristyneillä kasvoillaan.

Poissa olivat poikkeuksellisen hienostuneet ja 
herkät älykkään nuorukaisen kasvot. Poissa otsan 
sileys ja silmien aiemmin niin valloittava säihke. Ti-
lalla rypistynyt ja näppyläinen iho, siellä täällä huo-
limattoman parranajan jälkeen jääneitä irrallisia ja 
tukkimaisia sekä karkeita hiustupsuja kuin villisialla 
jossain ankaran Siperian takamailla suojapanssarina 
ikuista kylmyyttä vastaan.

Oliko noista hetkistä kulunut muka jo 10, 20 
tai peräti kolmekymmentä vuotta sitten – hän ei 
tarkkaan muistanut tai halunnut ja kyennyt muista-
maan. Hän ei uskonut. Peteristä tuntui kuin kaikki 
se, mitä hän välähdyksinä muisti, oli tapahtunut 
hänelle vasta hetki sitten ja hän olisi taas se sama 
Peter ja Mikael se sama Mikael kuin silloin joskus 
kauan sitten. 

Mikään ei ollut muuttunut Peterin mielestä siitä, 
kun he ensi kerran vuosikymmeniä sitten tapasivat 
toisensa ja katseillaan mittailivat toisiaan homojen 
runkkupaikassa Keltaisessa Ruusussa Kampissa, 
missä irrallisesta seksistä nauttivat homomiehet 
nussivat ja runkkasivat keskenään tuntemattomien 
kanssa kuin pienet pupuset. 
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Mikael pelkäsi isäänsä tai sitä, että rahahanat 
sulkeutuisivat, jos rikas isäpappa suuttuisi jostain. 
Siksi hän pysytteli lähellä, mutta turvallisen matkan 
päästä isästään eikä ei ollut tosiasiallisesti uskaltau-
tunut juuri mihinkään muualle. Vittu mikä sika, 
hän huusi isälleen - tai oli huutavinaan. 

Ennen Peterin ilmestymistä hänen elämäänsä, 
hänellä ei ollut mitään eikä ketään - vain rahansa 
ja huvittelunhalunsa, jotka olivat eriparisia ja tois-
tensa vastakohtia, asioita ja sanoja, joita ei ollut 
tarkoitettukaan yhteen, saati sitten toistensa lähel-
le siitä huolimatta, että Mikael yritti murtaa oman 
luokkansa kuoren ja oli aidosti kiinnostunut aidosta 
erilaisuudesta, joksi hän luokitteli vähemmän edus-
tavan ulkonäön, ei vain siksi että se oli jotenkin 
hienoa ja ärsytti hänen sovinnaisia vanhempiaan.
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102.
Mikaelilla oli sisäsyntyinen viehtymys poikkeus-
ihmisiin- ja tilanteiden kuvaamiseen runoissaan, 
ja ehkäpä jopa pakkomielle tai peräti jopa ainoa 
olomuoto, jossa hän tunsi olevansa, se kuka oli - ei 
mikään jalat maasta tukevasti irti juuristaan repäis-
tynä - ja hengittävänsä vapaata ilmaa.
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Oliko se des mahdollista ilman tunkkaista teko-
pyhää perhekeskeistä keskiluokkaista pahan ja val-
heen kyllästämää keskivertosuomalaista unelmaa, 
jonka kääntöpuolelle Mikaelkin oli syntynyt isän 
tehdessä kymmeniä miljoonia ja taas kymmeniä 
miljoonia pörssissä ennen, kuin sijoitti viisaas-
ti kaikki rahansa hyvin tuottaviin Helsingin kes-
kustan kiinteistöihin ja alkoi elää porhona niiden 
vuokratuloilla. 

Hänen itse sanoi runojensa olevan yritys vapau-
tua omista sisäisistä demoneista. Hän oli runon 
ikiliikkuja, kuuluisuudesta elänyt kuuluisuus, joka 
olisi tarvinnut vielä yhden pienen helmen himmen-
tynyttä kruunuaan kirkastamaan, ennen kuin olisi 
saanut nimensä ikuistettua runomaailman Pantheo-
niin ja olisi ollut valmis poitsumaan näyttämöltä 
yhtä lopullisesti ja yhtäkkiä sitten kun sen aika olisi 
tullut äkillisenä salamaniskuna kirkkaalta taivaalta. 

Hän yritti ja kysyi: emmekö voi olla vain rehelli-
siä? Minusta oli tärkeämpää olla rehellinen itselleni. 
Oliko se itsekästä? Rehellisyys myytiin pilkkahin-
taan, mutta muutakaan meillä ei täällä ollut. Mutta 
se vaikutti liian yksinkertaiselta vastaukselta ja oli 
helpommin sanottu kuin tehty. 

Hän ei löytänyt tyydyttävää vastausta kysymyk-
sensä vaan alkoi kiertää vastausta tietoisena uneksi-
van katseen lepopisteen häipymisestä samalla, kun 
Aristoteleen muistutus tuli pelottavan ajankohtai-
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seksi siitä, että oli helppoa ampua ohi vasemmalta 
tai oikealta mutta vaikea osua keskelle. Peter tajusi 
sen tarkoittavan myös kohdallaan kipeää kysymystä 
helposta kyllästymisestä. 

Kyse ei ollut mistään muusta, kuin kohtuulli-
suuden välttelemisestä. Ei meillä olisi Shakespea-
ren kaltaisia neroja, jos he olisivat pysyneet tutussa 
tavanomaisessa ja siistineet tekstejään tai suitsineet 
mielikuvitustaan tai sulkeneet silmänsä kaikelta sil-
tä järkyttävältä, joka maailmoja hallitsee. 

Tämä oli yhtä paljon hyvien tarinoiden ja kir-
jailijoiden tunnusmerkki, kuin rehellisyyskin, mikä 
oli asia, joka tuntui vaivaavan kaikkia kaiken aikaa 
kaikkialla, koska sitä joko oli tai ei ollut. 

Tämä oli myös Mikaelin omin tavaramerk-
ki samoin kuin satiirin ja ironian taju, jotka yk-
siniittisessä Suomessa olivat olleet, ja ovat aina 
yhtä takuuvarmasti heikkoa tasoa puhumattakaan 
nietzscheläisesti suuresta uteliaisuudesta. Tai oi-
keammin kyse oli Mikaelin mielestä tanssista; tai-
teilijan tunnisti tavasta, jolla hänen ajatuksensa 
tanssivat. 

Mikael hallitsi tämän vaikean lajin ja kumosi kir-
joituksissaan Immanuel Kantin oletuksen ruman 
tuottamasta inhosta. Hän rakasti rumaa ja inhosi 
kaunista sydämensä kyllyydestä. Tai niin ainakin 
uskotteli itselleen nuoruuden intomielisellä julis-
tuksella.
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103.
Kaikki kaunis oli Mikaelista jotenkin vaarallista – 
myös hän itse - ja ruma oli kiihottavaa eiväthän 
kaikki äänetkään ympärillämme eivät olleet aina 
kauniita, varsinkaan ne, jotka olivat aitoja. Niitä 
hän tutki pikkulapsen uuden edessä ihmettelevällä 
tavalla puhuen asioista kirjaimellisestikin tavalla, 
jota harva uskalsi ja osasi, koska oli rohkea ja re-
hellinen. 

Tai oli tavallaan kaikkea näitä ja ei ollut, sillä 
hän ei sittenkään halunnut paljastaa itseään ja jää-
dä kiinni johonkin mitättömään pikkuasiaan tai 
vielä mitättömämpään pikku mitättömyyteen, jota 
ei voisi kimakalla naurulla ohittaa. Ei! Hän ei pu-
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hunut suoraan, ollut avoin tai vilpitön juuri siksi. 
Miksi olisi ollutkaan. 

Hän toki tunsi runoilijan herkkyydellä neuroot-
tisen aikansa, mutta sielunsa ja sisäisen ajantajunsa 
hän halusi pitää vain omana tietonaan. Kuuman 
Helsingin kesän kallioiden ja ojien villin pummi-
porukan adoptoima vaalea adonishuoranamu oli 
sanasukkela ja yhtä ärsyttävän pistävä myrkyllinen 
käärmeenkieli, kuin etäinen esikuvansa Oscar Wil-
de. 

Juuri siksi hän oli kaikkien rakastama, ja suosios-
sa – vai oliko - eikä sekään edessä orastavaa suosiota 
haitannut, että Mikaelin kieli oli älyllisen riemas-
tuttavaa, kaunista ja runollisen kuvailevaa. Mikael 
on omassa lajissaan ihan omaa luokkaansa, vaikka 
tiesikin hyväksi kirjoittajaksi oppivan vain pitkän 
harjoittelun jälkeen. 

Mutta ei niin tietenkään ollut. Mikaelia inhottiin 
ja kadehdittiin osin syystä, osin syyttä ja hänestä 
ei pidetty sittenkään. Kun ovet takana sulkeutui-
vat, hän kuuli ilkeää juoruilua ja kuittailua ja tiesi 
olevansa yhtä heikoilla kuin kuolemaantuomittu 
seinää vasten.

Mikael siirsi huomionsa näkyvästä näkymättö-
mään ja alkoi kääntyä sisäänpäin. Peter oli hänen 
ainoa ovensa ulkomaailmaan ja ihmisiin. Siksi hän 
ripustautui Peteriin, jonka oli aika ajoin vaikea 
sietää ajatusta loppuelämänään Mikaelin seurassa. 
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Vain he kaksistaan ei muita.
Entä milloin polku, jota kävelimme, lukkiutui 

jalkojemme ympärille? Milloin purosta tuli joki, 
jolla oli vain yksi määränpää, Mikael kysyi Peteriltä, 
joka ei tiennyt, mutta mietti maailman hulluutta ja 
yksisilmäisyyttä. Kaikki ei ollut kohdallaan, ei ollut 
koskaan ollutkaan hänen mielestään. 

Maailma oli todellakin hullu. Se ei ollut vain 
menossa hulluksi vaan oli sitä aina ollut – joskus 
jopa pähkähullu, ja siksi ikävä ja vaarallinen paikka 
ihmisille. Kaikille asioille ja ihmisille oli varattuna 
omat hulluutensa niin, että maailmaa pyörittävä 
voima ei voinut olla mikään muu kuin hulluus Pe-
terin mielestä. 

Yksi hulluus oli Mikael. Mikael oli Mikael niin 
täysillä, ettei muut mahtuneet olemaan mitään 
muuta kuin sivustakatsojia hänen vierellään. Mi-
kael oli kuin olikin vaikka ojassakin, tienpengerten 
kuningas orjantappurakruuna päässään, ei sille mi-
tään mahtanut. Ei hänestä tullut koskaan itseensä 
sivullista ja elämäänsä osatonta sivustaseuraajaa, 
niin kuin Peter oli toivonut.

Peter oli saanut kaikesta tarpeekseen. Mikael 
väsytti häntä ja tämä väsyttävä ilmapiiri sai hänet 
nukkumaan tuplasti sen mitä talvella eikä hän voi-
nut keskittyä kunnolla ajatuksia vaativiin töihin 
kuumuuden ja Mikaelin häiritessä hänen keskitty-
miskykyänsä.
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104. 
Mikael oli hänelle se kesä, joka teki hänet kuu-

maksi ja hulluksi, tai hullummaksi kuin hän oli ol-
lut. Ilma oli ollut vaihteleva. Ehkä joskus liiaksikin 
silloin kun Mikael oli hävinnyt. Kun Peter oli aa-
mulla lähtenyt töihin, aurinko oli paistanut taivaan 
täydeltä mutta vain hetkisen. 

Kohta kaikki oli ollut jo toisin. Niin hän toivoi. 
Ulko-oven suljettuaan oli saattanut saada niskaansa 
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kaatosateen ja kastunut läpimäräksi matkalla kol-
mensadan metrin päässä olleelle bussipysäkille. 

Oli syksyn ensimmäiset viikot elokuun alussa ja 
illat olivat pimenneet. Kesän kuumat ilmamassat 
olivat vaihtuneet Peterin kaipaamiin viileisiin alku-
syksyn ilmoihin. Sadetta piisasi, vaikka muille jakoi 
ja teki hyvää kuivan ja kuuman kesän jälkeen. 

Se teki hyvää myös Peterin riutuneelle sielupa-
ralle, joka halusi olla yksin ja rauhassa pimeässä 
vällyjen alla verhot vedettynä ikkunan eteen, ettei 
aurinko olisi porottanut suoraan ikkunasta sisälle. 
Mikael makasi hänen vierellään väsyneenä ja halut-
tomana. Peteriä alkoi kyllästyttää.

Taas kerran kesä oli ollut myrkkyä Petrille. Kuu-
muus oli ollut viedä järjen hänen päästään. Hiki ja 
väsymys vaivasi Peteriä eikä hän saanut öisin kun-
nolla nukutuksi, kun mittarissa on yli kolmekym-
mentä astetta. Peter kärsi. Kaikkia alkoi hiljaa; joka 
huhtikuu oli jo samanlainen. 

Kylmien tuulien jälkeen ilma lämpeni ja aurinko 
saattoi porottaa muutamaa poikkeusta lukuun ot-
tamatta kolmekin kuukautta yhtä soittoon. Mikael 
nousi välinpitämättömän näköisenä eikä puhunut 
mitään.

Vasta elokuussa hellitti ja ilmat viilenivät syys-
sateiden myötä. Hän ei muistanut olivatko kesät 
aina olleet näin kuumia ja hiostavia, mutta van-
hetessaan hän ei enää kestänyt näin kuumaa, ihan 
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kuin hänen sisäinen termostaattinsa olisi mennyt 
rikki ja hän olisi tuntenut sulavansa pienestäkin 
auringonsäteestä. 

Hulluus aina aika ajoin riistäytyi käsistä rytö-
hulluudeksi ja suisti maapallon sotiin ja muihin 
ihmisiä joukoittain surmaaviin kriiseihin. Ihmiset 
karsivat näin vain liikapopulaatioitaan, ettei liian 
täysi laiva hörppää vaarallisesti ulapalla vettä ja up-
poisi kokonaan. 

Mitä Mikael ajattelikaan? Ei mitään kaunista! 
Hän oli saanut tarpeeksi kaikesta. Miksikö? Hän 
näki jo ennakkoon, miten syntyi turhaan, eli kär-
sien ja kuoli sattumalta – usein juuri silloin kun 
kaikki alkoi olla kohdallaan. Peter tajusi tämän ja 
oli hiljaa. Mutta mitä sitten tapahtui? Sitä hän ei 
muistanut.

Oliko Peter todellakin haudannut parhaan ja ai-
noan ystävänsä Mikaelin, jolla ei ollut elämässään 
onnea eikä ketään muuta kuin Peter, vai vain ku-
vitellut kaiken? Asia alkoi vaivata Peteriä kaikkien 
niiden outojen unien ja sattumusten jälkeen, mitä 
hänelle oli viime aikoina tapahtunut. 

Ihan kuin hän olisi kulkenut paksussa sumus-
sa toden ja kuvitellun välillä. Oliko hän kuvitellut 
sittenkin kaiken vain suuressa kaipuussaan? Hau-
tajaisetkin? Olivatko nekin mielikuvituksen tuotet-
ta? Peter ei ollut oma itsensä. Häntä piinasi ajatus 
lopun alusta myös omassa elämässään.
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105. 
Yksi asia ei muuttunut mihinkään, muuta kuin pa-
hempaan suuntaan, ja se harmitti Peteriä. Tapahtui 
mitä tahansa, kaikki meni huonompaan suuntaan, 
sillä kuusikymmentä vuotta täytettyään yksinäinen 
homomies oli kuin tyhjän päällä. 

Peterillä oli vielä yksi vuosi tuon kammottavan 
ja pelottavan rajapyykin saavuttamiseksi, mutta hän 
tunsi olevansa jo ikäloppu kääkkä, joka ei kelvannut 
kenellekään eikä ole itse kiinnostunut kenestäkään. 

Hän ei liikkunut missään eikä tehnyt mitään. Oli 
vain mahdollisimman hiljaa, ettei olisi häirinnyt ke-
tään herättämättä huomiota.  

Edes nuoret pojat eivät herättäneet hänen sam-
muneita himojaan eloon, eikä hän tuntenut enää 
samaa iloa nähdessään uusia asioita. 

Hän eli omaa surkeaa elämäänsä kuin päätty-
mättömässä tunnelissa yksin omissa muistoissaan 
eikä ollut välittänyt miettiä, mitä tunnelin päässä 
mahdollisesti löytäisi. 
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106.
Siksi Peter muisteli aikaa silloin, kun he Mikaelin 
kanssa ensimmäisen kerran törmäsivät toisiinsa 
pimeässä homopuistossa eräänä jouluaattona, ja 
heidän pitkä ja vaihteleva ystävyytensä sai alkunsa 
myöhemmin homorunkkupaikka Keltaisessa Ruu-
sussa.  

Hän kaipasi Mikaelin iloisuutta ja irvailuja 
enemmän kuin mitään. He olivat olleet huolimat-
ta erilaisuudestaan ja suuresta ikäerosta välillään, 
kuin paita ja peppu tosielämässä. Tärkeintä ei ollut 
sittenkään kaikesta sen mukavuudesta ja tarpeelli-
suudesta huolimatta keskinäinen seksi, vaan ystä-
vyys ja läheisyys sekä halu ja kyky jakaa ajatuksia ja 
kiinnostuksen kohteita keskenään. 

Kaikki oli kuitenkin mennyt pieleen, loppunut 
kuin kananlento seinään yhtenä yönä, kun Mikael 
ei palannutkaan yöllisiltä reissuilta heidän yhteiseen 
kotiinsa eikä seuraavana päivänä, eikä sitä seuraa-
vina viikkoina ja kuukausina Peterin muuttuessa 
mielipuoliseksi epätoivosta ja kaipauksesta. Sen jäl-
keen hän ei enää muistanut selvästi seuraavia päiviä, 
kuukausia tai vuosia.
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107.
Oliko Mikael soittanut eräänä päivänä sairaalas-

ta loppunsa lähestyvän, vai oliko Peter kuvitellut 
senkin omassa päässään muistojaan ja unelmiaan 
sekoittaen? Kauanko noista ajoista olikaan aikaa? 
10, 20 vai kolmekymmentä vuotta ja minkä ikäisiä 
he nykyisin olisivat, jos asiat olisivat tapahtuneet 
niin kuin hän kuvitteli? Eikö hänen pitäisi olla jo 
kuollut?

Mikael oli kuitenkin seisonut hänen ovensa ul-
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kopuolella soittamassa hänen ovikelloaan. Siitä hän 
oli varma eikä kukaan voinut viedä häneltä tätä ko-
kemusta. Mikael oli puhunut hänelle kuin vanhalle 
ystävälle ja kutsunut häntä nimellä Peter. Niin hän 
ajatteli ensin mutta mietti sitten toisen kerran ja ta-
jusi, ettei niin ole voinutkaan tapahtua, sillä Mikae-
lia ei ollut olemassa yhtenä, vaan monena eri aikaan 
yhdistettynä henkilönä tai yksittäisinä tapaamisina. 

Hän alkoi nähdä joukon tapahtumia valokuvina, 
joita hän oli ottanut ja yhdistellyt niistä mielessään 
elokuvaa, joka jatkui joka ilta erilaisena. Hänhän 
oli ollut yksinäinen runkkari, joka metsästi tunte-
mattomia poikia kamerallaan varastaakseen kaunii-
den poikien kasvoja ja salaisuuksia, kun nämä van-
hemmiltaan salaa metsästivät alaikäisinä kiellettyjä 
aineita ja myivät itseään halvalla yleisissä vessoissa 
saadakseen niitä.

Mutta oliko hän vain kuvitellut kaiken? EI! Pe-
ter vilkaisi peiliin ja huomasi sieltä tuijottaneen ta-
kaisin pelokkaat vanhan miehen kasvot roikkuvat 
kasvot kuin bulldogilla. Hän tuli vakuuttuneeksi, 
että koko tarina oli sepitettä ja että hän oli seonnut 
tai hänen muistinsa oli pettänyt pahasti. Oliko hän 
muuttunut Odysseyksen Argokseksi?

APUA! Mutta muistot. Mistä hän oli ne saanut 
niin elävästi päähänsä varastettua, että piti niitä 
ominaan? Peter alkoi tutkia itseään ja puhua ääneen 
saadakseen selville oman osuutensa kuviteltuun ja 
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erottaakseen siitä sen vähän toden, jota muistoissa 
oli vain nimeksi kuin uskottavuuden liimana. 

Sinä iltana, kun Peter ja Mikael tapasivat toisensa 
ensimmäistä kertaa Keltaisessa Ruusussa, talo oli 
tupaten täynnä erilaisia- ja kokoisia nahkamiehiä. 
Oli nahkahomojen vuosittaiset juhlat ja kaikki 
kaupungin homopaikat pullistelivat kuka milläkin 
menestyksellä Tom Of Finlandin luomia sarjaku-
vasuperhomoja.  

Kun nämä omatekoiset tomoffinlandit pulleine 
mahoineen ja epätäydellisine figuureineen ahtoivat 
itsensä mallien mitan mukaisiin nahkavaatteisiin, 
he näyttivät tahattoman koomisilta nahkahuone-
kaluilta, jotka olivat liian täyteen lihaa ahdettuina 
irvokkaan näköiset, ja joista saumat repeilivät, jos 
ahtauden sisältä uskalsi hengittää, kumartaa tai pie-
raista.  

Mikael oli vetänyt Peterin yhteen pimeään kop-
piin, alkanut suudella häntä intohimoisesti, ottanut 
suihin ja lopulta ratsastanut Peterin päällä, ja pie-
nen tauon jälkeen, kun Peter jo napitti housujaan 
kiinni, tehnyt saman uudelleen kaksi kertaa.  

Vasta tämän jälkeen hän oli esittäytynyt ja alkanut 
keskustella Peterin kanssa. Peter oli illan päätteeksi 
vienyt Mikaelin kotiinsa. Mikael oli niin väsynyt, 
että oli juhlien jälkeen nukkunut kaksi päivää yh-
teen soittoon eikä Mikael ollut uskaltanut herättää 
häntä. Niin Mikael vain jäi hänen elämäänsä.
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108. 
Peter yritti kelata muistojaan, oliko hän unoh-

tanut jotain, mitä oli nähnyt. Hänen piti siis tava-
ta Mikael kaupungin elokuvateatterikompleksissa 
puoli tuntia ennen illan viimeisintä näytöstä, mutta 
Mikaelia ei näkynyt eikä hänen kännykkänsä vas-
tannut. Siitä kaikki alkoi. Nuo kuvat hän muisti 
hyvin. Se oli sitä pitsi loogista.  

Mutta Peter ei edes muistanut, mitä elokuvaa he 
olivat menossa katsomaan. Idea oli ollut Mikaelin, 
jolla oli ollut kuulemma jotain tärkeää asiaa hänelle 
kerrottavanaan. Silloin hänen hälytyskellonsa olivat 
alkaneet soida hänen päässään. 

Jokin näissä muistoissa ei nyt täsmännyt. Kaikki 
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vaikutti epäloogiselta tai siltä, että jokin ymmärryk-
sen mentävä aukko söi hänen tietoisuuttaan. Kuka 
Mikael oikeasti oli ja mikä rooli hänellä oli ollut 
Peterin elämässä, jos he eivät sittenkään olleet niin 
läheisiä, kun Peter oli kuvitellut ja olisi halunnut?  

Entä milloin he olivat viimeksi olleet yhdessä elo-
kuvissa? Siitä oli jo monta kuukautta, oli Mikael 
vastannut hänelle pyytäessään Peterin mukaan kat-
somaan illan esitystä. Peter oli aavistanut Mikaelin 
haluavan puhua hänelle jostain vaikeasta, ehkä jopa 
lopullisesta asiasta tai näyttää jotain. Mitä? Sitä hän 
ei tiennyt ja asia vaivasi häntä varsinkin, kun Mi-
kael ei ilmestynytkään elokuviin. Samapa se, Peter 
ajatteli.  

Niin hänen tapaistaan, ajatteli Peter yrittäen 
tyynnytellä itseään, vaikka hänen sydämensä hakka-
si rajusti tuntien salaa jotain ikävää olevan tekeillä 
ja odotettavissa. Peterillä oli jäänyt päälle jossain 
vaiheessa elämäänsä piehtarointi huonoissa koke-
muksissa ja siitä syntyneen mielipahan pakonomai-
nen toistaminen. 

Peter tiesi, ettei hän kuulunut Mikaelin alkupe-
räiseen suunnitelmaan ja se teki vieläkin kipeää, 
kun hän sitä muisteli. Oliko Mikael valinnut hänet 
vain sattumalta, päättänyt pitää turvallisuuden-
kaipuutaan hänestä kiinni, mutta ei ollut syttynyt 
hänestä?  

Mikael, Mikael, Mikael, hänen päänsä tuntui 
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takovan jatkuvasti hänen tiedostomattomaan mi-
näänsä, jossa se teki temput synnyttäen sellaisen 
unikuva Mikaelin, jonka toteuttamisen ruumiilli-
nen ja ulkoinen todellisuus tekivät mahdottomaksi 
hetkenä, jolloin hänen silmissään näkyi aika ajoin 
jumalaisen valon välähdys.  

Syvimmillä sisimmissään Peter tiesi, ettei Mikael 
kiihottunut hänestä tai nauttinut hänen läheisyy-
destään seksistä nyt puhumattakaan. Se sai hänet 
sekopäiseksi hulluuden partaalle ja juuri siksi Pe-
terissä taisteli näkyvästi rinta rinnan Eros ja tu-
hoamisvietti Thanatos. Eroksen pyrkimyksenä oli 
yhteyksien luominen ja niiden säilyttäminen, kun 
taas Thanatoksen tarkoituksena oli yhteyksien kat-
kominen ja kaiken tuhoaminen.  

Peter ei hakenut onnea ja nautintoa perinteisen 
hyväksyttävällä tavalla, vaan hänellä oli taipumus 
hakeutua selkkauksien ja ristiriitojen keskelle koh-
ti riitoja, kipuja, onnettomuuksia, tuhoa ja lopulta 
ehkä kaikesta tästä johtuen, kohti itsetuhoa sekä 
kuolemaa.
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109.  
Tänään kaikki tuntui toiselta, jotenkin todemmal-
ta, ehdottomammalta ja lopulliselta, ihan kuin hän 
olisi menettämässä otteensa omiin muistoihinsa tai 
ne olivat haalistumassa muistin ulkopuolelle, liuku-
massa hänestä iäksi pois jättämättä jälkiä tulevien 
öiden ja heräämisten ensikuviksi. 

Siksi Peter ei halunnut herätä vaan piehtaroi sän-
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gyssään kuin kuumeen kourissa hikisenä puolelta 
toiselle heittelehtien ja mielessään samaa viimeistä 
kuvaa Mikaelista toistaen. 

Mistä hän oli eniten nauttinut elämässään, kun 
oli tajunnut sen, ettei Mikael ollut ehkä sittenkään 
häntä varten – siitä huolimatta, että hänestä oli 
tullut pakkomielle Peterin elämään, eikä hän vaih-
telun- ja seikkailunhalussaan seurustelua varten; 
näistä matkoista vai siitä, kun pääsi eroon kaikista 
kahleista jalassaan. 

Vihdoin hän uskalsi vihdoin alkaa elää yksin 
omaa elämäänsä siitä huolimatta, että tunsi pakot-
tavaa syyllisyyttä hylätessään häneen kiinni kas-
vaneen Mikaelin, ja seuratessaan myötähäpeästä 
sivusta Mikaelin pitkää kamppailua matkalla poh-
jaan monen mutkan kautta, ennen kuin Mikael 
lopulta hävisi pelin rouva Fortunaa vastaan?  

Entä se klassinen kysymys, onko kaikki jatku-
vasti liikkeessä ja emmekö voi siksi astua kahdesti 
samaan virtaan, sillä laskeutuessamme toista kertaa 
sekä virta että me olimme jo muuttuneet? Oliko 
hänen maailmamme tarkoituksellisesti tasapainon 
vuoksi täynnä vastakkaisuuksia? Oliko sekä hyvällä 
että pahalla välttämätön paikkansa hänen ja Mikae-
lin todellisuudessa?

Mitä jos vastakohtaisuuksien välillä ei olisi jat-
kuvaa kamppailua, olisiko heidän maailmansa enää 
heidän maailmansa, heidän hulluutensa heidän 
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omaansa, vai lakkaisiko se kokonaan olemasta ja 
muuttuisi joksikin muuksi: miksi?  

Vai johtaisiko katastrofista toiseen nilkuttami-
nen siipirikkona siihen, että he lopultakin olisivat 
heränneet kuilun partaalla pelastavaan ajatukseen, 
että elävässä elämässä kaikki liittyi kaikkeen, eikä 
mitään voinut hylätä tai hyväksyä tosista riippu-
matta?  

Voitiinko niinkin erilainen, täynnä ristiriitoja 
oleva ja rikkinäinen elämä kuin heillä oli, ymmär-
tää kokonaisuutena tärkeäksi osaksi maailmanhis-
toriaa muuttavia voimia, tai oliko sellaisena se myös 
heidän toimestaan joko omaksuttava tai kokonaan 
torjuttava.

Tämä, jos he aikoivat kaveerata ympäristönsä 
kanssa riittävän ruskeakielisinä häivyttääkseen omat 
itsensä ympäristön vaatimusten edellä ja tulla toi-
meen itsensä kanssa loppupeleissä? Oliko kaiken tä-
män johtopäätöksenä ja ajatuksen kirkastumisena 
kaiken loppuminen aikoinaan? 

Tällaisia kysymyksiä Mikael pohti ja asetti sekä 
ympäristönsä että Mikaelin ja itsensä kiusaksi. Pe-
ter rakensi ja rauhoitti, Mikael repi ja riiteli. Freud 
olisi puhunut heidän kohdallaan voimakkaasta 
tuhomaisvietistä. Hänen mielestään tuhoamisvie-
tin lopullinen päämäärä oli elämän palauttaminen 
epäorgaaniseen tilaan, jota kutsui myös kuoleman-
vietiksi.
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110.  
Erokseksi kutsutun viettipyrkimyksen alaan kuu-
luivat kaikki ne tavat, joilla heidän halunsa pyrki 
yhdessä ja erikseen toteutumaan omissa salaisissa 
kammioissaan ja salaliittolaisessa anarkismissaan – 
juuri täksi Mikael kutsui jatkuvaa haluaan työn-
tää kullinsa kaikkiin ihastelemisiinsa paikkoihin ja 
muiden miesten ihailtavaksi ja imettäväksi.  

Seksuaalisuus oli heidän täydellinen maailmansa 
villillä ja vapaalla pelikentällä, sillä sen toteutumi-
nen hurjasta himokkuudesta ja jatkuvasta purkau-
tumisen halusta lähes haluttomaan passiivisuuteen 
oli kuin heidän keskinäisen jingjanginsa liekki le-
pattaen välillä täysillä hiipuen joskus yhtä valjuksi 
kuin Peterin älyllisistä komplekseista johtuva ylei-
nen haluttomuus ja kyvyttömyys.

Silti he olivat rohkeita halutessaan kohdata nyky-
hetkellä heitä uhanneen pahan torjuakseen suurem-
paa, tulevaisuudessa uhkaavaa pahaa. Rohkeus oli 
heille siten kärsivällisyyttä, selvää tietoisuutta, että 
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oli olemassa vielä nykyistäkin suurempaa pahaa ja 
että kiihkeästi pakenemalla tai torjumalla nykyistä 
pahaa voisi aiheuttaa tuon suuremman pahan. 

Juuri tästä syystä kärsivällisyys teki heidät kyke-
neviksi lopulta kieltäytymään surkeudesta ja voitta-
maan itsensä. Mutta ilman toista ei ollut toistakaan, 
sen oli jo kokemus erosta opettanut heille. Kun he 
olivat yhdessä, he riitelivät ja kaipasivat omaa yksi-
näistä minäänsä, ja kun he olivat erillään toisistaan 
pitempiä aikoja, he kaipasivat juuri noita yhteisiä 
riitoja ja toistensa sukkelaa suunsoittoa, sekä yli-
voimaista kykyä lyödä toista tyylikkäästi vyön alle 
vastustajan, joko typeryyttään tai huolimattomuut-
taan, antamin asein. 

Peter ja Mikael olivat yhdessä ratkaisematon 
yhtälö toisilleen. Mutta erotessaan ja erossaan he 
olivat toisiaan ystävinä kaipaavina sekä toisten-
sa syvimpiä salaisuuksia tuntevina toisilleen lähes 
korvaamattomia – ehkä jopa enemmin. Ihan kuin 
he olisivat olleet keskenään toisiinsa koko elämäksi 
kiinni sidottuja homosiamilaiskaksosia,

Sellaisia, joiden elämä ja hengittäminen vaati ta-
valla tai toisella koko ajan, myös sen toisen läsnä-
oloa – ja mikä tärkeintä – huolehtimista siitä, että 
he pysyivät yhdessä sekä elämässä että kuolemassa 
kiinni. He eivät halunneet, kun eivät voineet, luo-
pua toisistaan edes silloin kun he olivat kuolleita. 

Mikaelin ja Peterin suhteen väliset jännitteet ja 
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epävakaisuus näkyivät ulospäin aggressioina ja tu-
hoavaisuutena sekä henkisenä masokismina ja sa-
dismina. He osasivat olla niin halutessaan toisilleen 
sekä rasittavuuteen asti hysteerisiä riivinrautoja että 
draamaqueeneja. 

Tänään sattuman oikusta sitä sun tätä ja huo-
menna jo ei jotain muuta uutta, ja aina yhtä yl-
lätyksellistä, mutta aina myös yhtä takuuvarmasti 
mitään lakia noudattamattoman sekavaa ja muiden 
silmin katsottuna pähkähullua sekoilua.  

Joskus Peter loukkaantui yhdestä pienestä sanas-
ta ja oli puhumatta viikkoon Mikaelille, joka taas 
saattoi maata päiviä sängyssä ja puhua itsekseen va-
littaen maailmanmenosta, kukkasten ja mehiläis-
ten kuolemasta nauttien vain muutamia kupillisia 
laihaa kasviskeittoa, mitä huolestunut Peter yritti 
sängynlaidalta riutuneen Mikaelin kurkkuun epä-
toivoisena kaataa.
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111.  
Mutta sitten taas hiljaisen suvantovaiheen jälkeen 
yhtäkkiä kaikki muuttui riehakkaaksi, ja he up-
poutuivat tutkimaan sylikkäin toistensa erogeeni-
siä alueita, ja lirkuttelemaan toisilleen tuntikausiksi 
orgasmi orgasmin jälkeen toisiinsa lopulta kyllästy-
neinä ja uupuneina eroten pitkiksi ajoiksi. 

Mikään kokemus ja nautinnon metsästäminen 
eivät noudattaneet heillä koskaan samaa kaavaa; he 
saattoivat syttyä ja sammua kuin napinpainallukses-
ta vailla loppua kuin Fellinin Casanovan panokoh-
tauksissa. 

Aikaisemmin se oli ollut improvisointia tulella 
leikkien, mutta nyt kun Peter oli kuin yhdessä yössä 
muuttunut harmaapäiseksi vanhaksi ukoksi, jolla 
ei enää seissyt ja hänen vähenevät voimavaransa il-



302

kikurisen ilkkumisen saralla vanhenemisen myötä 
kuluttivat sekä Peterin halua että tahtoa, he väsyivät 
toisiinsa. 

Tuo kuva oli painautunut Peterin takaraivoon 
niin vahvasti, että hän tunsi melkein fyysistä kipua 
nähdessään sen mielikuvituksensa silmin, siinä oli 
hänestä jotain niin vastustamattoman kaunista, että 
hänen muuten lerpuksi muuttunut munansa osoitti 
hetken – vain hetken – pieniä elonmerkkejä muis-
tona menneistä hänen housuissaan. 

Mikael uppoutui haaveilemaan ja runkkaamaan 
Mikaelin silmät mielessään eikä ollut kiinnostunut 
paljosta muusta. Hän ei enää seurannut Mikaelia 
vaan päätti pitää viisaasti tauon, ettei olisi jäänyt 
verekseltään kiinni. Peter mietti vain päänsä puhki 
muistiko hän oikein, ettei muistanut vai oliko hän 
vain kuvitellut kaiken ja siksi niistä ei ollut hänen 
mielessään selvää muistijälkeä? 

Ei voinut olla, mutta hän ei tarkkaan muistanut 
tai halunnut ja kyennyt muistamaan miksi mitä-
kin oli tapahtunut. Paha Bancroft räjäytti kerralla 
täydellisellä pahuudellaan pankin siirtäen samalla 
kertaheitolla romukoppaan kiltit ja hyvin päättyvät 
poliisisarjat kauniine ja esikuvallisine pääosanesit-
täjineen.

Mutta mikä kiinnostavinta: hän tiesi sen itse 
tietäessään näkevänsä vain sen minkä tiesi. Ban-
croft kulki elämänsä eteenpäin yksillä ja samoilla 
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silmillä nähdäkseen itsensä koko ajan uudelleen ja 
uudelleen nuoren Bancroftin silmin. Eikä se ollut 
hassumpi kuva. Mutta sitten kaikki muuttui yh-
dessä vihanpuuskassa ja esiin astui vanha ja paha 
Bancroft, tuo kamala noita-akka. 

Eikä pahuus ollut Bancroftissa abstraktia, hä-
nestä itsestään ulkoistettua ja irrotettua muiden 
ammattiselitysten mentävää pahuutta, vaan hänen 
itsensä omasta vihastaan luomaa pahuutta, sitä, jota 
jokaisessa muissa meissäkin oli, ja joka nousi aina 
esiin, heti kun oma totuus oli vähänkin uhattuna. 

Peter katseli tauluja seinille. Yhdessä niistä valo 
lämpeni ja aurinko hajosi. Ehkä siksi Bancroft jär-
kytti Peterin mielentasapainoa, ja siksi koko sarja-
kin oli kai tehty. Bancroft pisti Peterin miettimään 
kysymystä, mitä jos pahuus arkipäiväisyydestään 
huolimatta ei ollutkaan relativistista eikä banaalia, 
jouduimmeko sen jälkeen ottamaan vakavasti sen, 
että pahuus todella oli itsenään olemassa meissä?
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112.
Mitä pahuus oli? Silmä, joka katsoi luvatta ja tu-
houtui kuin antiikin tarujen Aktaion, joka oli met-
sästämässä koiriensa kanssa, kunnes hän törmäsi 
jumalatar Dianaan ja hänen seurueeseensa eräällä 
lähteellä. Naiset olivat alastomia ja häpeillen yrit-
tivät peittää intiimejä osiaan turhaan. Rangaistuk-
seksi luvatta katsomisesta Diana muutti Aktaionin 
suutuspäissään hirveksi, jonka tämän omat koirat 
repivät. 

Jos Bancroftin elokuvallisia esikuvia pitäisi hakea 
tälle sietämättömän piinaavalle jännitykselle, jota 
sarja pursusi joka sekunti iholle syövyttäen kuin 
happona, olisi se mahdollisesti joko Seitsemän 
(1995) -elokuvan kuolettavan umpinaisuuden tah-
rima sävytön maailma mädänlemuineen ja nimensä 
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mukaisesti Ihmisen seitsemänä kuolemansyntinä.
Ylpeys (turhamaisuus), Kateus, Viha, Laiskuus, 

Ahneus, Ylensyönti ja Himo, tai elokuvan Lady 
Macbethin (2016), joka perustui Nikolai Lesko-
vin pienoisromaaniin Mtsenskin kihlakunnan lady 
Macbeth (1865), kylmän epätoivon synnyttämän 
pahan leviämistarina myrkyllisenä alkujuurena. 

Mutta mitä pahuus oli? Paha, siitä huolimatta, 
että sitä oli kaikkialla ja paljon, se oli Peterin mie-
lestä käsitteenä tuntematon ja vähän käytetty ja ny-
kyisin moraalirelativistinen, hyvyys olikin katsojan 
silmissä; jokin voi olla aina hyvä riippumatta asia-
yhteyksistä tai olosuhteista - juuri paha oli pysyvä 
uhka ihmisten hyvinvoinnille. 

Pahuus oli Peteristä kysymys, johon oli mahdo-
ton vastata. Kaikki ihmiset joutuivat vastentahtoi-
sesti sietämään vauvasta vaariin pahuutta lähellään 
tietäen, etteivät päässeet niistä eroon edes kuole-
massa. Paha oli pakollinen osa aikuiseksi kasvamis-
ta, kuten valhekin, ja sen omaksuminen myös omaa 
elämää helpottamaan, kuten Peterillä. 

Paha siirtyi myös samalla tavalla kuin valhekin, 
sukupolvilta toisille perintönä. Pahikset ja pahuus 
hallitsivat kaikkea ja kaikkialla hyvän kaapuun pu-
keutuneina. Tämä kaikki ei olisi mahdollista ilman 
petollista mieltä. Kaikki alkoi nimittäin pieninä 
puroina ja päättyy, kuten Bancroftissakin, hallitse-
mattomana putouksena johonkin vielä pahempaan 
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(paikkaan?) ja vaarallisempaan; tämän maailman 
pahuus pohjautui siihen, että ihminen ei pysynyt 
totuudessa. 

Mutta ongelmalliseksi pahan tekee se, että sitä oli 
oltava, jotta voisi olla myös hyvää. Hyvä ja paha oli-
vat toistensa vastakohtia sekä elämässä tarvittavan 
välttämättömän käytännöllisyyden kolikon kaksi 
puolta; ilman toista ei olisi toistakaan eikä mahdol-
lisuutta myöskään luovien karikoissa vaikeuksien 
kautta voittoon selviytyä. 

Pahalla oli siis jossain mielessä positiivinen funk-
tio maailmassa, vaikka paha oli juuri sellaista, mitä 
ei moraaliselta kannalta katsottuna pitäisi olla ole-
massa. Ehkä filosofeista tanskalainen Sören Kierke-
gaard oli tajunnut tämän parhaiten. Hänen moraa-
lifilosofiassaan pahuuden ongelma liittyi ihmisen 
eksistenssitasoihin; Kierkegaard ajatteli, samoin 
kuin Nietzsche, että ihminen ei ole koskaan valmis.
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113. 
Elämää leimaa itseksi tulemisen paradoksi Kier-
kegaardin sanoin: ”Jos on itse jotain, joksi täytyy 
tulla, miten myös se jokin, jonka valintojen kautta 
itseksi tullaan, on tuo itse?” Kierkegaard käsitteli 
pahuutta teoksessaan Kuolemansairaus, missä hän 
puhui ”itseydestä”. 

Kierkegaardille itseys oli siinä, miten kaksi toisil-
leen vastakkaista paria hänessä itsessään - osa luon-
non determinististä luonnon järjestystä ja kokemus 
olla jotain rajattomasti suurempaa - suhtautuivat 
toisiinsa. Voisi sanoa myös: ymmärsivät toisiaan ja 
eivät keikuttaneet venettä liiaksi toisen vahingoksi. 

Kierkegaardin mukaan henkistä kehitystä ei voi-
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nut vangita tiettyyn filosofiseen systeemiin, vasta-
kohdat eivät koskaan saavuttaisi näet lopullisen tyh-
jentävää synteesiä. Siksi peli oli avoin. Kierkegaard 
oli irrationalisti, joka ei uskonut järjen kykenevän 
määrittelemään itseään. 

Järjessäkin oli aina hänen mielestään olemassa 
uskonvarainen elementti, joka nousee aina lopulta 
ihmisen eksistentiaalisen haasteen kannalta kaik-
kein tärkeimmäksi. Kierkegaardille itsen kehitys 
voi johtaa väärään subjektiivisuuteen. 

Juuri tästä oli Peteristä kysymys myös Bancroftin 
pahuudessa, joka oli täydellistä elämistä omille ku-
vitelmilleen ja luuloille, sillä Bancroftin pahuudessa 
kyse oli lopultakin hänen rajallisen ja äärettömän 
elementtinsä epäsuhtaisesta taistelusta sekä siitä 
johtuvasta epätasapainoisesta suhteesta ja törmäi-
lyistä toisiinsa. 

Normaalioloissa kehitys käy dialektista tietä 
eteenpäin vastakohtaisuuksien kautta. Bancroftilla 
tämä tie oli pahasti tukkiutunut. Hänellä ei ollut 
sisäistä ääntä. Ei ole ehkä koskaan ollutkaan, vaan 
hän kärsi hiljaa ja sulkeutui, ja sulki samalla oven 
ympärillä olevien ihmisten ja maailman ymmärtä-
miseen perässään. 

Mutta liika oli liikaa. Ihmisen mieli murtui kä-
sittämättömän kauhun edessä. Hänestä tuli pahaa 
mekaanisesti hautova tunteeton kone, kun hän 
ei käynyt, kun ei osannut, dialogia ympäristönsä 
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kanssa. Bancroft, samoin kuin sarjan muutkin hen-
kilöt, olivat kokeneet kamalia asioita. 

Järki oli sumentunut kaiken kärsimysten edes-
sä. Sitä on Bancroftin pahuus - hyvin inhimillistä 
ja meille kaikille niin tuttua, Peter ajatteli ja sulki 
television. Hän oli katsonut netistä putkeen kaikki 
sarjan jaksot ja kaipasi jotain muuta ajateltavaa, oli-
han hän omien sanojensa mukaan sohvastoalainen.

Mikaelin isä ei pitänyt lainkaan ajatuksesta, että 
hänen villi ja spontaani poikansa kuljeskeli rönttä-
vaatteissa kaduilla surkimusten ja hullujen sekopäi-
den kansoittamassa Helsingin keskustassa ympäri-
päissään ja aineissa.
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114. 
Mikael näytteli iso mulkkuaan taskurahasta asemal-
la saalistaville pedofiilisedille ja nuuski rikkaiden 
pentujen tavoin omasta ehtymättömästä varastos-
taan ykköshintaluokan puhdasta kokkelia vähät 
välittämättä, että joutui jatkuvasti hankauksiin vir-
kavallan kanssa. Sinä kesänä Mikael jäi yksin viettä-
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mään kesää isoon kaupunkiin pää täynnä rohkeita 
ajatuksia ja kokeilumieltä. 

Eihän hän ollut tynnyrissä kasvanut tai viaton 
poikakulta. Hänellä oli jo paljon sekä irstaita että ri-
kollisia kokemuksia. Mikael seikkaili juuri saadulla 
autollaan, silloin kun oli melkein melko selvä ym-
päri Helsinkiä vapaudesta nauttien ja kokemuksia 
ahmien. 

Ja miksi kukaan yrittäisikään erottaa häntä hänen 
sanoistaan; hän oli yhtä kuin tarinansa. Ja ne olivat 
täyttä dynamiittia. Estradi oli vapaa ja vapaus olla, 
sanoa ja tehdä mitä halusi. Tai mikä kiinnosti kau-
punkien nuorta elämänjanoista väkeä, joita valui 
maalta isoihin kaupunkeihin, Helsinkiin, Tampe-
reelle ja Turkuun. Elämänjano ajoi hänenlaisiaan 
nuoria kokeilemaan ja yrittämään enemmän kuin 
edelliset sukupolvet olivat saaneet tai uskaltaneet. 

Mutta voimmeko me olla silloin rehellisiä? Emme 
tosiaan: emme itsellemme emmekä toisillemme. 
Mutta tarinallamme voimme olla, sillä tarina oi-
keuttaa väärässä olemisen, valheen ja kaiken muun 
kuin sen, että se kerrottaisiin huonosti tai tylsästi. 
Sillä ei ole mitään väliä olemmeko rehellisiä, koska 
kukaan ei välitä eikä ole itsekään rehellinen. 

Sillä ei ole niin väliä puhutaanko totta, kun ol-
laan innostuneita ja kiinnostuneita, koska niin teh-
dään, ja pitää tehdä, sillä huomisesta ei kuulu vielä 
mitään. Kuinka moni puhuu? Hän oli vaiti. Hän ja 
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muut yllättyivät iloisesti: tässähän oli kunnolla jytyä 
ja tekoradikalismi puuttui tyystin. 

Wittgensteinin kohtalo oli meidän kaikkien 
kohtalo yhtä hyvin, kuin se oli myös Peterinkin. 
Ihan kuin Wittgenstein, hänkin tajusi, ettei voi 
pohdinnoillaan ja loputtomilla yksinpuheluillaan 
tehdä oikeaksi mitään sellaista, mikä näyttäytyi hä-
nen sydämessään ilveilyltä ja epäaidolta maailmassa, 
mikä perustui petoksiin ja valheisiin.

Mutta kaikissa oli aina ”muttia”, kuten Andrei 
Malrauxilla, joka muistutti, etteivät vapauden kädet 
olleet koskaan puhtaat vaan aina likaiset. Peterin ta-
paiset olivat eksyksissä, mutta luulivat tai toivoivat 
olevansa kollektiivinen tajunta ja toistensa puhe, ta-
juamatta, että todellisuudessa, siinä ankeassa, mikä 
vaanii nurkan takana arjen keskellä, ei ollut varaa 
idealismiin eikä hyvyyteen siitä huolimatta, että val-
lankumoukselliset olivat aina lopulta mielistyneet 
omaksi turmiokseen asioiden yksinkertaistamiseen 
ja mustavalkoiseen maailmankuvaan.

Mikä sitten ajoi heidät lyömään herkkiä päitään 
veriseksi mössöksi soveliaisuuden seiniin? Se oli 
ikuisten vallankumouksellisten päässä oleva pak-
ko-oireinen houre saada muutoksia aikaan samaan 
aikaan, kun todellisuus aiheutti kipeän kokemuk-
sen sorrosta keinotekoisessa ympäristössä, mikä oli 
kuin hermeettinen vankila, joka oli omaksunut 
mahdollisimman yksinkertaisen kielen. 
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Epilogi
Tunsin toki sillä samalla hetkellä Mikaelin, kun 

hän soitti ovikelloani ja kurkistin ikkunanverhojen 
välistä pihalle. Se hetki oli pyörryttävyydessään ihan 
sama kuin voimakas salama olisi iskenyt minuun, 
Peter vakuutteli kirjeessä asiaa tutkineelle tuoma-
rille. Kyllä se oli hän, ei epäilystäkään siitä. Voisin 
vaikka vannoa kautta kiven ja kannon, hän yritti 
vakuuttaa tuomaria puolelleen. 

Kun Mikael tuli sisään halasin häntä kyyneleet 
silmissäni ja kysyin missä hän oli viipynyt ja oles-
kellut kaikki nämä puuttuvat vuodet. Hän ei vas-
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tannut hämmennyksensä keskellä, mutta tunsin, 
miten hän pidätteli kyyneleitä silmissään ja kamp-
paili tunteidensa vallassa yhtä kovasti kuin minä-
kin, aluksi hieman epäröiden mitä sanoa tai millä 
tavalla katsoa, mutta pikkuhiljaa sulaen. 

Lopulta Mikael ei voinut enää pidättää kyyne-
liään. Hän tuli syliini, pyyteli hellästi korvaani an-
teeksi ja nyyhkytti kuin pieni lapsi haroen tukaani 
kuin aikoinaan silloin, kun olimme olleet intohi-
moisia rakastavaisia ja kiinnostuneita tutkimaan 
vain toisiamme hellissä syleilyissämme muusta 
maailmasta piittaamatta. Jotain tuntui puuttuvan. 
Emme enää tunteneet yhteyttä toisiimme. 

Nyt oli toisin eikä välillämme ollut enää samaa 
intohimoa ja lämpöä kuin silloin. Olimme kuin 
haamuja varjojen laaksosta entisiin olemuksiimme 
verrattuna, varsinkin Mikael, joka oli kohdannut 
kauniin pojan kirouksen ja muuttunut rumaksi 
vanhenevaksi ukoksi – minähän olin ollut sitä aina 
ja saanut hieman viehättävyyttä olemukseeni hy-
myilemällä ja käyttäytymällä kohteliaasti. 

Ja vaikka minulla ei ollut sattuneista syistä peilejä 
kotona, huomasin Mikaelin syrjäsilmällä hakevan 
niitä tarkistaakseen oman ulkonäkönsä päivitykset, 
ihan kuten hän oli tehnyt kaunispoikavuosinaan 
peilatessaan joka kymmenen metrin jälkeen kaup-
pojen ikkunoihin kävellessämme kaupungilla.

Heikkoina hetkinään hän oli aina samalla taval-
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la epäileväinen ja epävarma itsensä kannalta, ihan 
kuin hänellä olisi ollut haavoittuneena saaliseläi-
menä, joka oli hetkeä ennen edessä häämöttävää 
teurastusta saanut hengähtää hetken ja nuolla haa-
vojaan, kuudes aisti vaarallisista ihmisistä ja hetkistä 
omassa dnassaan. 

Hän oli eksyksissä ja ehkä etsi kadonnutta merki-
tystä elämälleen palaamalla lähtöruutuun, ajattelin 
ja katsoin hänen surullisia silmiään. Elämän mer-
kitys ei ollut paljastunut hänelle ja se oli sääli, sillä 
se ei ollut hänen vikansa. 

Elämän merkitys ei tullut lautasella tarjoiltuna 
eteemme, vaan roikkui jossain vaikeasti tavoitelta-
vana jossain raossa tai välitilassa, johon meillä oli 
harvoin pääsyä. En ollut ihan varma, kumpi teki 
hänelle kipeää, oman valloittavan ulkonäkönsä 
menettäminen, meidän yhteisen ystävyytemme ka-
toaminen vai maailman muuttuminen ja kuoleman 
lähestyminen.

Enkä tohtinut sitä häneltä kysyä, sillä sohvalla 
vaivautuneena istuessaan teekuppi kädessään, hän 
näytti surulliselta mäyräkoiralta, joka oli juuri kuul-
lut tohtorisedältä tautinsa olevan parantumaton ja 
edessä olevan ainoana mahdollisuutena nukuttami-
nen? Minun olisi tehnyt mieli kysyä yhtä sun tois-
ta, mutta Mikael vain istui hiljaa sohvassa ja jatkoi 
nyyhkyttämistään. 

Oli tapahtunut niin paljon ja olimme molem-
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mat luisumassa niin kovaa alas unohduksiin, etten 
raaskinut sen kummemmin häiritä hänen omaa 
suruaan ja itsesääliään, sillä olimmehan ikuisia pe-
terpaneja, jotka asuivat toisessa maassa kuin muut 
ihmiset. 

Mikael oli kuin muutkin oudon kiehtovat hah-
mot, jotka herkkinä ihmisenalkuina olivat oppineet 
aavistelemaan pahaa kammottavassa yksinäisyydes-
sään tietäen hyvin, että hänen pienimmätkin liik-
keensä ja ilmeensä saattoivat paljastaa vihollisilleen 
heidän tuntemansa tuskan. 

Siksi hän valitsi näkymättömänä suojavärinä it-
sensä turvaksi hiljaisuuden ilmeettömyyden, kui-
tenkin yhä edelleenkin sydämessään halveksien 
mitättömyyksiä ja sovinnaisuuksia. Sinä iltana, ja 
yönä tutustuimme uudelleen toisiimme vailla fyy-
sisen rakkauden raskasta taakkaa ja velvollisuutta 
tyydyttää toisiamme. 

Minua häiritsi vain epäilys siitä, ettei tämä ollut 
totta, että kuvittelin kaiken, sillä se vaikutti niiltä 
unelmilta, joihin olin usein yksin hänet menetet-
tyäni herännyt sängyssäni saamatta enää kunnolla 
sen jälkeen unta silmiini. Ehkä tämä oli vain unta, 
mutta en välittänyt siitä. Hyvä kysymys oli, voisi-
ko aito ystävyys sittenkään olla mahdollista kahden 
ulkoisesti rujon siipirikon välillä? 

Sitten huomasin, miten hän hengitti vastusta-
mattomalla tavalla, kuin pillillä hyvää ilmaa valiten 
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ja sen sitten sisäänsä hiljaa vetäen yhtä vastustamat-
toman elegantisti kuin nuoret baskeripäiset runoi-
lijadebytantit jossain Pariisissa seinen vasemman 
rannalla ja Saint Michelin bulevardin sekä Latina-
laiskorttelien maisemissa matkalla kohti kuuluja 
taidekahviloita Mountparnasselle.

Poissa olivat hetkessä ne 10, 20 tai kolmekym-
mentä vuotta, jotka meidän välillämme olivat muo-
dostuneet aikojen etäisyydessä kuin muuriksi, ja me 
olimme menettäneet kosketuksen paitsi toisiimme 
kasvaessaan erille toisistamme, myös itseemme, 
toistin itselleni tuomarin katsoessa minua surulli-
sin silmin.

Tuomari ei ollut alkuunkaan vakuuttunut. Mi-
kael oli hypännyt todistajien silmien alla ruotsin-
laivalta yöllä myrskyävään mereen vailla mitään 
pelastumisenmahdollisuuksia. Asiasta oli suoritettu 
asianmukainen ja perusteellinen tukinta ja todet-
tu asia loppuun käsitellyksi jo yli kaksikymmentä 
vuotta sitten. 

Tuomari oli itse tutkimuksen tehnyt ja siksi vai-
vaantunut. Miksi Peter kiusasi asialla vielä itseään? 
Peter oli mennyt shokkiin tapahtuman jälkeen ja 
viettänyt pitkiä aikoja sen jälkeen erilaisissa hoito-
laitoksissa kuntonsa koko ajan heikentyen.

Ymmärrän, oli tuomari sanonut. Mikael siis kävi 
luonasi, hän kysyi uteliasta teeskennellen. Saattaa 
kuitenkin olla, että mielesi ja muistisi tekevät si-



318

nulle tepposet ja kaipuusi hänestä on ottanut sinut 
kokonaan valtaasi. Minä nikottelin ja puri ham-
masta. Puhukoot mitä puhuu. Mikael oli palannut 
luokseni. Siitä olin varma.

Miksi hän oli tullut? Oliko hän täysissä tolkuis-
saan? Olin kahden vaiheilla epäilevänä. Olin toivo-
nut ja pelännyt tätä hetkeä mutta nyt epäröin enkä 
haluaisi nähdä häntä, jota olin itkenyt ja ulissut 
unissani jo liian pitkän aikaa. Mietin, uskallanko 
avata vai en. Olin jo kääntämässä selkäni hänelle, 
mutta hän tuntui vain vetävän minua oudolla ta-
valla kohti ovea, ja itseään enkä kyennyt pistämään 
kunnolla hanttiin.

Ihan kuin hän olisi yrittänyt sanoa minulle jotain 
tärkeää. Mitä? En kuullut mitään. Puhuiko hän mi-
nulle oven läpi vai kuvittelinko kaiken? Ehkä hän 
yritti pyytää anteeksi, kertoa rakastavansa minua ja 
kaivanneensa minua enemmän kuin mitään muuta 
elämässään? Ehkä hän tunnustaisi elämänsä ollen 
viheliäistä ja puutteellista ilman minua? Ehkei nyt 
sentään. Sehän oli kummitus!

Me yleensä luulimme, että kummitukset olivat 
aina tietyllä tavalla kammottavia kuolemanlähetti-
läinä sinisine huulineen ja tyhjine katseineen, ja että 
ilmestyessään jollekin elävälle, he toivat kuoleman 
eri muodoissa viestin Ingmar Bergmanin Seisemän 
sinetin tapaan, siinä missä kuolema pelaa shakkia 
ritarin kanssa - merkiksi maanpäällisen vaelluksen 
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äkillisestä päättymisestä.
Mutta Mikaelia muistuttanut hahmo ei vaikut-

tanut sellaiselta. Olinko erehtynyt, kun tunsin läm-
pöä? Tunsin myös, miten hänen sanansa soljuivat 
läpi ruumiini kuin musiikki, ja aivoaaltomme yh-
distyivät yhdeksi ainoaksi sopusointuiseksi sarjaksi; 
samaksi ajatukseksi ja sanaksi keskushermostomme 
yhtyessä toisiinsa kuin kaksi vanhaa puuta, jotka 
olivat muilta näkymättömissä ja salaa kasvaneet yh-
teen juuristoistaan.

Olin ollut yksin ja olin ajatellut lähteä ulos. Olin 
jo ehtinyt vetää ulkovaatteet päälleni, kun ovikello 
oli soinut ja jähmetyin silkasta kauhusta paikoilleni. 
Ääni oli terävä ja käskevä ja vieras korvilleni. Juu-
ri kukaan ei koskaan soittanut ovikelloani. Mutta 
mitä minä näin, kun kurkistin ikkunaverhojen vä-
listä pihalle?

Aluksi en juuri mitään, mutta jo seuraavassa 
hetkessä aavistin näkevinä jotain. Ehkä pienen vi-
lahduksen mennyttä tuttuutta, joka oli ollut osa 
minua. Varovaisesti katsoin uudelleen, ja silloin sil-
mieni eteen piirtyi jo selkeät ääriviivat ja sitten kuva 
Mikaelista, josta ei voinut erehtyä siitä huolimatta, 
että aika oli runnellut kovalla kädellä hänen ennen 
niin komeaa ulkonäköään.

Epäilin vieläkin näkemääni enkä ollut varma us-
kaltaisinko avata oven tälle hahmolle, joka saattoi 
olla kaipuuni luoma mielikuvitushahmo. Sitä pait-
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si me emme olleet eronneet ystävällisissä merkeissä 
eikä meillä ollut ollut sen jälkeen mitään hyvää sa-
nottavaa toisistamme. 

Muistin omasta elämästäni vähän, ja se mitä 
muistin oli vähäistä merkitykseltään. Sen muistan, 
että olin menettänyt jotain tai en ollut saavuttanut 
sitä jotain, mitä kaipasin. 

Minä muistin hänen äänensä ja ääriviivansa hei-
kosti, mutta en muuta. Mutta kuka se jokin oli? Sitä 
minä en enää muistanut. Ja niinkö oli tarkoitus? 
Ehkä? Siksi me kohtasimme ja minun oli elettävä 
myös sinun, kuten sinun minun, elämääni. Pelkkä 
emotionaalinen intohimo ei minulle riittänyt. 

Näin, miten käänsin lääkärin vastaanottohuo-
neen pukukopin peilissä vaivalloisesti kipeää pää-
täni niskat naksahdellen, huomasin kauhukseni, 
miten vanhuuden merkkinä harvenneet ja harmaat 
hiukseni sojottavat ikävästi kuin sairaalaan unoh-
detuilla vanhuksilla, joita pestään ja suitaan vain 
harvoin tarkastuksia ja omaiskäyntejä varten, mutta 
aina hyvin kuoleman varalle. 

Yhtäkkiä olin heikko ja ikäloppu avuton vanhus. 
Silmissäni sumeni ja sain jatkuvasti päänsärkyko-
htauksia syistä, joita ei saatu ihan helpolla aluksi 
selville ennen kuin minut vietiin erään pahan ys-
känkohtauksen jälkeen isoon valkoiseen sairaalan 
tutkittavaksi valkotakkiarmeijan käsiin moneksi 
päiväksi ja sain diagnoosin, joka oli kohdallani kuin 
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paluu helvettiin. 
Muistan myös, kun hieroin järkyttyneenä silmiä-

ni kuvan pysyessä päässäni siitä huolimatta alitui-
seen eikä jättänyt minua koskaan yksin, niin että 
olisin voinut levähtää ja vetää henkeä kysyäkseni 
itseltäni miksi juuri tämä kuva oli päättänyt alkaa 
vainota minua. 

Se vaani petoeläimen tarkkuudella minua ja vaati 
minulta jotain arvokasta ja ainutlaatuista, jota en 
vielä silloin voinut sille antaa. Olin kuin puuhun 
karannut petoeläin.  Ja kun lopulta tuntien uu-
vuttavan kyttäämisen jälkeen laskeuduin vihdoin 
jäsenet turtana alas puusta, olin muuttunut eroot-
tisessa mielikuvituksessani itse noiksi kauniiksi ja 
alastomiksi nuorukaisiksi toistensa päällä maaten 
ähkimässä. 

En kokenut olevani ylevien ja ihmiskeskeisten 
tarujen sadunhohtoinen sielu itämässä johonkin 
hienoon odotushuoneeseen odottamaan setä val-
koisten kutsuvan minut hienostuneelle matkalle 
loppusijoituspaikkaani, jossa kaikki olisi vähän 
liiankin hyvin ja hienosti hoidettu. 

Ja kaikki he, minä myös mukaan lukien, hy-
myilisimme ja toivottelisimme lopunelämäämme 
toisille hymy huulillamme hyviä päivänjatkoja ja 
tiedustelisimme kohteliain sanakääntein toistemme 
kuulumisia sokeroiduin sanoin. 

Minä olin palasina teidän edessänne koottavak-
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si yhdeksi aukottomaksi tarinaksi teidän kuulla ja 
ihmetellä miten ihmeellistä voikaan olla verta va-
luvana ja palana kuollutta maailmankaikkeutta ja 
tarinanloppuna. Ihan kuin loppua kohden olisin 
tämän aavistanut. Minun ja suhteemme laadun. 

Olimme kuin pahaisia pikkulapsia tönimässä 
toinen toisiamme. Me kumpikin tiesimme, ettei 
ollut olemassa mitään muuta kuin tyhjyys, mistä 
olimme kotoisin. Ja jota pidimme kotinamme sen 
ajan, kun täällä maanpäällä vierailimme sitä hetkel-
lisesti omilla päähänpistoillamme, unelmillamme ja 
intohimoillamme täyttämässä.  

Ja sitten se oli jo samalla poissa. Leikkikalu viety 
itkevistä käsistämme jollekin muulle, joka aloitti sa-
manlaisen matkan, hieman erilaisen vain, toistaen 
kutakuinkin sen mitä aiemmin olin minä täällä 
juuri hetkeä aikaisemmin tehnyt niiden vuosien 
aikana, jolloin elin ja nukuin elämäni aikana mon-
ta vuotta, harjasin hampaitani yhteensä 2890 tun-
tia. Pyyhin takalistoni 450.000 kertaa. Join vettä 
tuhansia litroja. 

Poltin tupakkaa muutaman neliökilometrin 
Amazonin sademetsää ilmaan savuna. Söin lääk-
keitä tuhansia kiloja. Runkkasin ja nain kuukausi-
kaupalla yhteen menoon. Näin painajaisia 660 päi-
vää. Koin onnenhetkiä vain satunnaisesti. Muistan 
niistä vain 3200 tuntia. Mutta sen sijaan kärsin ja 
murehdin lähes kymmenkertaisesti. Muistan niistä 



323

28.000 tuntia elämässäni. 
Elinkö oikeasti elämääni, vai olinko täyttämässä 

vain jonkin ison kokonaisuuden vähäpätöistä teh-
tävää maailmankaikkeudessa, jossa osuuteni olisi 
mitä todennäköisesti jotain sadasosa miljoonan se-
kunnin luokkaa, jos sitäkään? 

Vai elinkö täällä jonkin toisen elämää, joka eli 
kauttani ajasta ja paikasta riippumatta aina tämän 
saman elämäni uudelleen ja uudelleen, sitä itse edes 
tietämättä? Ruumishuoneen krematorion kappelin 
seinätaululla vilkkui minun numeroni. 

Taivaalla kaarteli lauma äänekkäitä lintuja sa-
maan aikaan kun aurinko oli verkkaisesti nouse-
massa vuoren takaa. Ohut lyhtymäinen valoviiva 
kuin majakanvalo, avautui joka sekunti leveäm-
mäksi päivään muuttaen veden värin mustasta tur-
koosiksi. 

Tunnustan nyt, että vaikka en muista, minusta 
tuntuu, ettei kaikki ollut kohdallaan. Etten sitten-
kään ollut puhunut totta. Olin itse aiheuttanut Mi-
kaelin häviämisen ja että sekoitin jostain kumman 
syystä mielessäni häilyvät muistot ja huonon muis-
tini keskenään.

Mitään tällaista ei ole tapahtunut minulle, kuin 
mistä nyt kerron teille. Ehkä olin toivonut niin ta-
pahtuvan. Mutta ei! Olin väärillä raiteilla jahtaa-
massa tapahtumia, joita ei ole edes tapahtunut. 

Äänenikin oli hassusti säröllä muuttuen kimittä-
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västä poikakuorolaisen puhtaasta, tummemmaksi ja 
jyrähtelevämmäksi. Ja muuten niin puhtoiseen ja 
sileään naamaani oli tullut unesta heräämisen mer-
kiksi muutama heiveröinen partajouhi.  

Koko siihenastinen laiska ja vetelä pojan ole-
mukseni oli muuttunut yhdessä silmänräpäyksessä 
nuorukaisen jänteväksi läsnäoloksi ja kireiksi lihak-
siksi, samalla kun silmissäni paloi entisen lapsellisen 
uteliaisuuden lisäksi uusina sävyinä nuorukaisen 
voimakas halu olla jotain ja hillitön himo tehdä jo-
tain, joita tuo yllättävä ja sillä hetkellä kertaheitolla 
elämäni muuttanut näky pellonlaidassa oli saanut 
minussa aikaan. 

Minun oli enää tuon jälkeen vaikea keskittyä 
mihinkään muuhun kuin niihin melko turhiin 
yrityksiin, joita silloin tein päästäkseni irti tuon 
kuvan aiheuttamasta kuohusta sisälläni, ihan kuin 
näky olisi polttanut reiän sitä katsovaan päähäni, 
sillä seuraamuksella, ettei sinne mitään muuta sen 
jälkeen mahtunut, mitään muuta kuin jatkuva halu 
nähdä sitä seuraava kuva, ja siitä seuraavat kuvat 
yhtä ikuisesti nonstoppina kuin elokuvissa, niin 
kuin ei mahtunutkaan onnekseni.  

Muistin mitä Mikael oli puhunut kaiken teorias-
ta ja jatkoimme sitä keskustelua monta kokemus-
ta – ja minä unohdusta – rikkaampana. Olin silti 
varuillani ja koko ajan valmiina kuulemaan valko-
takkien lopullisen tuomion, ja että Mikael olisikin 
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ollut vain uni, haave, etiäinen tai tuo shakkia pe-
laava Ingmar Bergmanin Seitsemännen sinetin il-
keä Kuolema, joka halusi hieman hupia leikkimällä 
meidän kuolemaantuomittujen kanssa muuten niin 
yksitoikkoisen työnsä vastapainoksi ja hieman huvi-
tukseksi karmealla naurulla varustettuna. 

Mutta minä halusin niin kovasti Mikaelia, vaik-
ka tiesin sen riskit ja mahdolliset tulkintaongelmat 
todellisuuden kanssa, ja kokea nämä hetket vielä 
kerran ennen kuin olisi jo liian myöhäistä, etten 
antanut epäilyjeni häiritä enää häneen keskittymis-
tä. Unohdin vaaran merkit ja selvät varoituksen, 
jotka olin aistinut ja upposin siihen hetkeen täysillä 
unohtaen kaiken muun. 

Samalla Mikael täytti minut. Olin hän ja hän oli 
minä. Olet nyt tullut lähemmäksi minua, Mikael 
kuiskasi korvaani. Voi miten suloisia voivatkaan 
valheet olla ajattelin samalla, kun tunsin tukehtu-
vani kuin Lahjakkaan Herra Ripleyn loppukuvissa 
(1999) ja pakahtuvani hänen kuristavissa käsissään 
hänestä. Ja kun Mikael lopulta kosketti minua, olin 
varma asiasta. 

Ihoni ei valehdellut vaan se muisti Mikaelin kos-
ketuksen sellaisena, kun se oli joskus ollut; hellä-
nä ja lämpöisenä huorapoikana eräässä Helsingin 
keskustan yleisessä vessassa ja minä viisikymmentä 
euroa köyhempänä – se oli oikeaa rakkautta, ol-
koonkin että se oli myös valhetta, suloista sellaista!
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Selitykset ja 
kiitokset

Tätä kirjaa varten katsoin ruotsalaisen elokuvaoh-
jaaja Ingmar Bergmanin parhaimmat mustaval-
koelokuvat 1950-ja 1960-luvuilta uudelleen sekä 
luin hänen kirjoittamiaan muistelmat Laterna Ma-
gica (Otava 1987) ymmärtääkseni hieman yllät-
täen, kuinka paljon Bergman olikaan vaikuttanut ja 
vaikuttaa edelleenkin minuun. Asuin Tukholmassa 
80-luvulla ja näin lähes kaiken Bergmanilta.

Sen verran paljosta ajattelusta olen velkaa pro-
fessori Timo Airaksisen kirjoituksille ja ideoille 
suomalaiset arvot kriisissä kirja- ja tutkimuspro-
jektissa vuosina 2018-2022 (olin projektin kirjal-
linen agentti ja tuottaja sekä projektiin kuuluneen 
”tahallaan älyllisesti ärsyttämään pyrkineen” kult-
tuuris-filosofisen verkkojulkaisu digivallila.comin 
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päätoimittaja), että on syytä kiittää häntä vielä erik-
seen, ja mainita hänen tutkimuksiensa mm. He-
rakleitoksesta sekä ajasta vaikuttaneen ajatuksiini ja 
tähän kirjaankin. Kirjan ns. keisarikeskustelu sekä 
Prologi ovat siitä hyviä esimerkkejä.

Kaikki loppuu aikanaan - pienromaani edustaa 
LGBTQ-fiktiokirjoistani tuttua ”eksistentiaalis-
ta queerminimalismia”, joka kertoo vähemmän 
tunnettuja tarinoita yksinäisten homomiesten 
varjoisten kujien maailmasta huumorilla höystet-
tynä, kuten yksinäisyydestä, homojen keskinäisistä 
riidoista ja inhosta, pienmunaisuudesta, härskeistä 
homohuorista, pakonomaisesta alennusseksistä, it-
semurhista, kauniiden poikien terrorista ja vallalla 
olevasta epä-älyllisestä homoromanttisuudesta sekä 
niistä tavallisista arjen homo- ja bi-miehistä, joita 
ei homopaikoissa tai kulkueissa näy. Kertomukseni 
pyrkivät antamaan ääneen niille hiljaisille ja näky-
mättömille homoille, joista kukaan ei ole kuullut 
eikä halua kuulla mitään. 

Sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Homoruno-
ja (2011), Egyptin prinssi ja muita homonovelleja 
(2012), Orlando-romaani (2016), Tom of Finlandin 
salaiset muistelmat (2017), Homolulu-queernovel-
leja I (2018, myös englanniksi), Don Quijote-ro-
maani (2018), Päättyneitä tarinoita-queernovelleja 
II (2019, myös englanniksi), O`GAY-queernovel-
leja III (2020, myös englanniksi) ja Kongulaer-ro-
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maani (2021). Seuraavina vuosina ilmestyvät sarjan 
lopputeokset Egyptin prinssin jälkeisiä homonovel-
leja II (2023) sekä Homorunoja II (2024).

Kirjojani on kiitelty omaperäisyydestä ja kau-
niista kielestä sekä älyllisyydestä. Eräs toimittaja 
kirjoitti minun olevan ”suomalaisen kirjallisuuden 
outolintu”. Toinen kysyi, mistä tämä mies tulee ta-
rinoineen, jotka ovat täynnä niin hienoja sofistikoi-
tuneita yksityiskohtia kuin myös raakaa elinvoimaa 
(et voi myöskään välttyä Olausenin teosten koh-
dalla hyvin kuvatuilta ja ronskeilta seksikohtauk-
silta)?: ”Olausen taitaa ammattitoimittajana monet 
erilaiset tekstilajit tehtyään pitkän ja mittavan uran 
toimittajana ja tekstien parissa. Hän on valtaisan 
tuottelias ja laadukas kirjailija.” Lisää minusta ja 
töistäni: www.olausenharaldbirger.blogspot.com, 
www.kulttuuriklubi.com. ja www.digivallila.com.
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Peter on haudannut parhaan ja ainoan ystävänsä Mikaelin, 
jolla ei ollut elämässään onnea eikä ketään muuta kuin Peter. 
Hautajaisten jälkeen Peter ei ole oma itsensä. Häntä piinaa 
ajatus lopun alusta myös omassa elämässään. Kuusikymmen-
tä vuotta täytettyään yksinäinen homomies on kuin tyhjän 
päällä. Peterillä on vielä yksi vuosi tuon kammottavan ja 
pelottavan rajapyykin saavuttamiseksi, mutta hän tuntee 
olevansa jo ikäloppu kääkkä, joka ei kelpaa kenellekään eikä 
ole itse kiinnostunut kenestäkään. Edes nuoret pojat eivät 
herätä hänen sammuneita himojaan eloon, eikä hän tunne 
enää samaa iloa nähdessään uusia asioita, kuin silloin kun 
he Mikaelin kanssa ensimmäisen kerran törmäsivät toisiinsa 
yli neljäkymmentä vuotta sitten pimeässä homopuistossa 
eräänä jouluaattona, ja heidän pitkä ja vaihteleva ystävyy-
tensä sai alkunsa. Kun Mikael sitten soitti eräänä päivänä 
sairaalasta loppunsa lähestyvän, he alkoivat Mikaelin viimei-
sinä päivinä kelaamaan kellon ympäri toisilleen elämiensä 
tapahtumia. He keskustelivat siitä, miten kaikki oikein tapah-
tuu ja elämä menettää kiinnostavuutensa vanhenevan homon 
silmissä. Peterin mielestä siitä tulee ensin välttämätön paha 
ja sitten pakkopullaa. Lopulta se valuu käsistä eikä jätä 
jälkiä. Mikaelilla oli lohduton kaiken rakkauden teoria, joka 

ei jättänyt Peteriä rauhaan: 
millään ei ole mitään muuta 
väliä, kuin sen hetken, kun sitä 
kestää. Ainoa millä on väliä, on 
se, että kaikki loppuu aikanaan. 
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